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oilitzב zgpd xcq
xgaend onfd ixd ,(dngd zriwy e` miakekd z`v cr ,xgyd zelr e` ,dngd upn) elek meid lk jyna oilitz gipdl milekiy it lr s`

(g"kyz hay `"i zgiyn) .mda milltzne oilitz migipny l`xyi bdpnk ,zixgy zlitz onfa `ed oilitz zgpdl

:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéýìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«
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:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep
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:ïélôz çéðäì eðeöå§¦¨§¨¦©§¦¦

iptl (y`xÎlyl ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad
y`xd lr drevxd wecid

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:ïélôz úåöî ìr eðeöå§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
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éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

øîàiåzøîàå ìûøNé éða ìà øac .øîàl äLî ìà éé ©Ÿ¤§¨¤¤¥Ÿ©¥¤§¥¦§¨¥§¨©§¨
,íúøãì íäéãâá éôðk ìr úöéö íäì eNrå íäìà£¥¤§¨¨¤¦¦©©§¥¦§¥¤§ŸŸ¨

ðkä úöéö ìr eðúðå,úöéöì íëì äéäå .úìëz ìéút ,ó §¨§©¦¦©¨¨§¦§¥¤§¨¨¨¤§¦¦
àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
íéðæ ízà øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú̈©£¥§©§¤§©£¥¥¥¤£¤©¤Ÿ¦
íúééäå ,éúBöî ìk úà íúéNrå eøkæz ïrîì .íäéøçà©£¥¤§©©¦§§©£¦¤¤¨¦§¨¦§¦¤
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:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

éäééðôlî ïBöøúéa äðaiL ,eðéúBáà éýìàå eðéýìû éé ,E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ¥¥Ÿ¥£¥¤¦¨¤¥
.EúøBúá eð÷ìç ïúå ,eðéîéá äøäîa Lc÷nä©¦§¨¦§¥¨§¨¥§¥¤§¥§¨¤

Càì eãBé íé÷écöéðt úà íéøLé eáLé EîL.E ©©¦¦¦§¤¥§§¨¦¤¨¤

(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים בעמוד פ

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
קנ – קרבו רדפי זימה מתורתך רחקו

הנסיון של לומדי תורה
חטאיהם,  בעצת  הולכים  חטאים  עצת   – זימה  רודפי  “קרבו  בפסוק1  הפשוט  הפירוש 

מתורתך רחקו – ומתרחקים מתורתך ליקרב אל עצת רעתם".

אבל  עצת חטאין2,   – זימה  רדפי  לזה,  זה   – “קרבו  והצחות:  הרמז  דרך  על  בזה  אמרו 
אותם אשר מתורתך, רחקו – זה מזה. היינו, שיכול להיות שדוקא לומדי תורה במקום שיתקרבו 
תורה  לומדי  אצל  להיות  שצריכה  ההתעוררות  גודל  מובן  ומזה  ח"ו.  ההיפך  יהי'  לזה,  זה 

והשייכים זה לזה בקירוב פנימי, שעליהם להתחזק בענין זה3.

קסא – שרים רדפוני חנם מדברך פחד לבי

פחד אמיתי
בשעה שלקחו את אדמו"ר הזקן למאסר, מצאו פתקא שכתב: “שרים רדפוני חנם ומדברך 
פחד לבי", והפירוש בזה, מ"שרים רדפוני" – אינני מתפעל, כי הם בבחי' “חנם" – כיון שיהודי 

אינו משועבד להנהגת הטבע, ורק “מדברך – פחד לבי"4.

1( רש"י מצו"ד כאן.
2( ראה תרגום כאן.

3( מלקו"ש חכ"ח ע' 337 )ממכתב י' תמוז ה'תש"ט( וכן שיחת ש"פ נח ה'תשמ"ז.
4( משיחת י"ט כסלו ה'תשי"א. 
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היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

ִחַּסר ְּבעֹוָלמֹו ְּכלּום ּוָבָרא בֹו ְּבִרּיֹות טֹובֹות ְוִאיָלנֹות טֹובֹות ֵליָהנֹות ָּבֶהם 
ְּבֵני ָאָדם ואינו מברך אלא בפעם ראשונה שרואה בכל שנה )סדר ברכת הנהנין פרק יג הלכה יד(.

ברכת האילנות:

זמן תחילת קידוש לבנה: 
מוצאי שבת קודש ז' ניסן
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
L„BÁ‰ אל ּדּברּו וגֹו' חדׁשים ראׁש לכם הּזה «∆ְְֳִֶֶֶַַָָֹ

הּזה  לחֹודׁש ּבעׂשֹור וגֹו' עדת ְֲֶֶֶַַַָָּכל

לּבית  ׂשה אבֹות לבית ׂשה איׁש להם 1ויקחּו ְְְִִִֵֶֶֶַָָָ

הּזקן  אדמֹו"ר ערּו ּבׁשלחן ׁשאֹותֹו2(ואיתא ְְְְִֵֶַַָָָָֻ

ּבחמיׁשי  ׁשהרי הּגדֹול), (ׁשּבת היה ׁשּבת ֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָהּיֹום

ׁשחמּׁשה  וכיון מּמצרים, יׂשראל יצאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבׁשּבת

עׂשרה  ּכן אם ּבׁשּבת, ּבחמיׁשי היה ּבניסן ְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָעׂשר

ההמׁש מהּו להבין וצרי ּבׁשּבת). היה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָּבניסן

למה  ּגֹו' ויקחּו הּזה לחֹודׁש ּדבעׂשֹור ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָוהּׁשּייכּות

חדׁשים, ראׁש לכם הּזה החֹודׁש זה לפני ְֱֳִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּׁשּנאמר

הּזה  ּדהחודׁש ׁשֹונים, ענינים ׁשני הם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹּדלכאֹורה

ׁשנים  ועיּבּור חדׁשים ּבקיּדּוׁש איירי ,3לכם ְְְֳִִִִֵֶָָָָ

ּפסח  הן ּפסח, ּבקרּבן איירי ּגֹו' לחֹודׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעׂשֹור

זֹו מּפרׁשה (ּדהרי ּדֹורֹות ּבפסח והן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָמצרים

ואף  ּדֹורֹות). לפסח ּבנֹוגע ענינים ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָלמדים

ּגֹו' לחֹודׁש לבעׂשֹור ּגֹו' לכם הּזה החֹודׁש ְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבין

ׁשּכאן  היינּו יׂשראל, ּבני עדת ּכל אל ּדּברּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָּכתיב

ׁשּׁשני  ּכיון מקֹום, מּכל עצמֹו, ּבפני ציּוּוי ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמתחיל

ההקּדמה  ּולאחר אחד, ּבהמׁש ּבאים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהענינים

ׁשּיׁש מּובן ּגֹו', אהרן ואל מׁשה אל ד' ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּדוידּבר

וׁשּייכּות. קיּׁשּור ְִֶַָָלהם

(ׁשּיֹום Ô·eÈÂב) צדק הּצמח ּׁשּכתב מה ּפי על ¿«ִֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבאֹור  ניסן) י"ג הּוא ׁשּלֹו ְִִֶַָָההיּלּולא

הּזהר 4הּתֹורה  ּדברי ה 5ּבביאּור לחֹודׁש ּבעׂשֹור הּפסּוק ּבעׂשֹור על אּמאי ּזה, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹ

מֹורה  ּבעׂשֹור הּלׁשֹון ׁשהרי לחֹודׁש, ּבעׂשירי למימר ליּה הוה ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ[ּדלכאֹורה

ּבלבד  העׂשירי יֹום אּלא אינֹו זה ׁשּיֹום וכיון ענינים, עׂשר ּכאן הוה 6ׁשּיׁשנם , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

יֹובלא  ּדאנהיר ּבזמנא ּבעׂשֹור], ּכתיב ואּמאי הּזה, לחֹודׁש ּבעׂשירי למימר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָליּה
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בֿג.1) יב, ס"א.2)בא הגדול) שבת (מנהג סת"ל וש"נ.3)או"ח עה"פ. שלמה תורה וראה עה"פ. ופרש"י מכילתא ראה

תשמ"ו.4) מצורע דש"פ החודש גו' ה' ויאמר ד"ה גם וראה רפב. ע' בא ב.5)אוה"ת מ, סע"ב. לט, ח"ב א. רנ, ח"ג

רסג.6) רפב. ע' שם באוה"ת הובא ב. קב, ח"ג לזהר מלך מקדש ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לאמר  ואהרן למשה הקדושֿברוךֿהוא אמר מצרים יציאת שלפני בתורה נאמר

ישראל: לבני

‰f‰ L„BÁ‰ יהיה ניסן, B‚Â'חודש ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ החודש «∆«∆»∆…√»ƒ¿
השנה  חדשי עשר שנים מבין B‚Â'הראשון ˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac ותמסרו «¿∆»¬«¿

כי  הציווי את ישראל בני לכל

‰f‰ L„BÁÏ ¯BNÚa ביום ∆»«∆«∆
ניסן  בחודש Ì‰Ïהעשירי eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆

LÈ‡ אחד כל‰N פסח לקרבן כבש ƒ∆
˙B·‡ ˙È·Ï משפחה N‰לכל ¿≈»∆

˙ÈaÏ1 למשפחה" רש"י: ופירש «»ƒ
בבית  יש [אם מרובין שהיו הרי אחת,

שה  להם יספיק ולא רבות משפחות

תלמודֿ לכולן, אחד שה יכול אחד]

לכל  אב, בית [לכל לבית שה לומר

ÔÁÏLaמובא (È‡Â˙‡משפחה]" ¿ƒ»¿À¿»
Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ Ce¯Ú2B˙B‡L »«¿«»≈∆

ÌBi‰ יצאו שבה בשנה בניסן העשירי «
ממצרים ישראל ‰È‰בני ˙aL«»»»

È¯‰L ,(ÏB„b‰ ˙aL)«»«»∆¬≈
˙aLa ÈLÈÓÁa חמישי ביום «¬ƒƒ¿«»

ÌÈ¯ˆnÓ,בשבוע  Ï‡¯NÈ e‡ˆÈ»¿ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ
ÔÒÈa ¯NÚ ‰MÓÁL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬ƒ»»»¿ƒ»
Ôk Ì‡ ,˙aLa ÈLÈÓÁa ‰È‰»»«¬ƒƒ¿«»ƒ≈
.(˙aLa ‰È‰ ÔÒÈa ‰¯NÚ¬»»¿ƒ»»»¿«»
CLÓ‰‰ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ««∆¿≈
L„BÁÏ ¯BNÚ·c ˙eÎÈiM‰Â¿««»¿∆»«∆

'Bb eÁ˜ÈÂ ‰f‰ קרבן על הציווי «∆¿ƒ¿
Ê‰פסח ÈÙÏ ¯Ó‡pM ‰ÓÏ¿«∆∆¡«ƒ¿≈∆

ניסן  חודש ‰f‰אודות L„BÁ‰«∆«∆
‰¯B‡ÎÏc ,ÌÈL„Á L‡¯ ÌÎÏ»∆…√»ƒ¿ƒ¿»
,ÌÈBL ÌÈÈÚ ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿»ƒƒ
È¯ÈÈ‡ ÌÎÏ ‰f‰ L„ÂÁ‰c¿«…∆«∆»∆»¿≈

eaÈÚÂ¯מדובר  ÌÈL„Á LecÈ˜a¿ƒ√»ƒ¿ƒ
ÌÈL3, ראש יום את לקדש במצווה »ƒ

מסויימות  בשנים חודש ולהוסיף חודש

È¯ÈÈ‡ 'Bb L„BÁÏ ¯BNÚ·e∆»«∆»¿≈
ÁÒt,מדובר  Ôa¯˜a ובפסוקים ¿»¿«∆«

הלכות  מפרטת התורה ≈‰Ôהבאים
ÌÈ¯ˆÓ ÁÒt שבני פסח קרבן ∆«ƒ¿«ƒ

במצרים  בעודם שחטו ≈¿Ô‰Âישראל
˙B¯Bc ÁÒÙa פסח קרבן מצות ¿∆«

הדורות  בכל ≈¬»(È¯‰cהנוהגת

ÌÈÈÚ ‰nk ÌÈ„ÓÏ BÊ ‰L¯tÓ שונות ÁÒÙÏהלכות Ú‚Ba ƒ»»»¿≈ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«¿∆«
(˙B¯Bc בסמיכות אמורים פסח, וקרבן החודש קידוש הנושאים, ששני וכיוון

ביניהם? הקשר מה להבין יש לזה, זה

'Bb ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰ ÔÈaL Û‡Âהחודש בקידוש BNÚ·Ï¯המדבר ¿«∆≈«∆«∆»∆¿∆»
'Bb L„BÁÏ פסח בקרבן המדבר «∆

Èa ˙„Ú Ïk Ï‡ e¯ac ·È˙k¿ƒ«¿∆»¬«¿≈
Ô‡kL eÈÈ‰ ,Ï‡¯NÈ מכאן ƒ¿»≈«¿∆»

BÓˆÚואילך  ÈÙa ÈeeÈˆ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒƒ¿≈«¿
זה  הציוויים ולפי ששני לומר מקום יש

בזה, זה קשורים לא «ÏkÓƒאכן
ÌÈÈÚ‰ ÈML ÔÂÈk ,ÌB˜Ó»≈»∆¿≈»ƒ¿»ƒ
¯Á‡Ïe ,„Á‡ CLÓ‰a ÌÈ‡a»ƒ¿∆¿≈∆»¿««

‰Óc˜‰‰ העניין לכל הכללית ««¿»»
Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '„ ¯a„ÈÂc¿«¿«≈∆…∆¿∆
Ì‰Ï LiL Ô·eÓ ,'Bb Ô¯‰‡«¬…»∆≈»∆

˙eÎÈiLÂ ¯eMÈ˜ מהו להבין ויש ƒ¿«»
זה. קשר

·˙kM ‰Ó Èt ÏÚ Ô·eÈÂ (·¿««ƒ«∆»«
‡ÏelÈ‰‰ ÌBiL) ˜„ˆ ÁÓv‰«∆«∆∆∆«ƒ»

BlL(תרכ"ו בשנת ‰e‡(נסתלק ∆
‰¯Bz‰ ¯B‡a (ÔÒÈ ‚"È4 ƒ»¿«»

¯‰f‰ È¯·c ¯e‡È·a5ÏÚ ¿≈ƒ¿≈«…««
,‰f‰ L„BÁÏ ¯BNÚa ˜eÒt‰«»∆»«∆«∆

È‡n‡ מדוע‰¯B‡ÎÏc] ¯BNÚa ««∆»¿ƒ¿»
¯ÓÈÓÏ dÈÏ ‰Â‰(לכתוב) לו היה ¬»≈¿≈«

È¯‰Lלומר  ,L„BÁÏ È¯ÈNÚa»¬ƒƒ«∆∆¬≈
¯BNÚa ÔBLl‰ בעשירי היינו «»∆»

¯NÚ Ô‡k ÌLiL ‰¯BÓ∆∆∆¿»»∆∆
BÈ‡ ‰Ê ÌBiL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÈÚƒ¿»ƒ¿≈»∆∆≈

ימים  ÌBÈעשרה ‡l‡ שהוא אחד ∆»
Ïa·„היום  È¯ÈNÚ‰6‰Â‰ , »¬ƒƒƒ¿«¬»

¯ÓÈÓÏ dÈÏ לומר לו היה ≈¿≈«
È‡n‡Â ,‰f‰ L„BÁÏ È¯ÈNÚa»¬ƒƒ«∆«∆¿««

·È˙k כתוב BNÚa¯],ומדוע ¿ƒ∆»
‡Ï·BÈ ¯È‰‡c ‡ÓÊa¿ƒ¿»¿«¿ƒ¿»

,‡¯‰ÈÒÏ מאיר שהיובל בזמן ¿ƒ¬»
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 ה   .............................    ל"תשה' , ניסן שבת הגדול, י"ב
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    על ההרים וגו'ולהבין ענין מדלג  אור התור  ) כג
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   םיחי תורת  )כד
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  ותיך מצ דרך –צ צ"הי מאמר  )כה
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   ואל תרל"בשמ רתות  )כו
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    גתרמ" –ספר המאמרים   )כז
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  תש"ט  –ם מאמריספר ה  )כח
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  בלה"ק ה'תש"ה -דש"ה'תספר השיחות   )כט
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 הנר ........................................... ג נפרק  כרונותספר הז  ) ל

  קודש   ותגרא  )לא

 טנר  ......................................................  צי"הרימו ו"ראדמ

 סר  ..................................  יבורריאה בצחומש לק  )לב

 ט סר  ................  קודש-בתשת חנהתורה למ תאקרי  ) לג

 ער  ......................  פרשת ויקראלשבוע  ים מנוח זל  )לד

 אער  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לה



ebe'ו miyceg y`x mkl dfd ycegd

למה  ּבהמׁש הּוא זה ׁשענין והיינּו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלסיהרא,

ראׁש ענין ׁשהּוא לכם, הּזה החֹודׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּנאמר

הּלבנה  מֹולד (ּכמבֹואר 7חֹודׁש, הּמלכּות ספירת , ְְְְִֶַַַַַַָָָ

ּבארּוּכה  ּבעׂשֹור 8לעיל הּוא ּבזה והּׁשלימּות ,( ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עׂשר  ּבכל הּמלכּות ספירת נׁשלמת ׁשאז ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָלחֹודׁש,

ענינים, עׂשר ׁשּכֹולל ּבעׂשֹור, [וזהּו ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָספירֹות

ּובהמׁש ׁשּבּמלכּות]. הּספירֹות עׂשר ּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהיינּו,

ׂשה  אבֹות לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָלזה

יׂשראל  ּדכנסת העבֹודה ׁשלימּות על ּדקאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבית,

ּכל  (ׁשּכֹוללים הּקּוין ׁשלׁשת ּבכל ְְְְִִֶֶַַַָָֹ(מלכּות)

על  קאי  אבֹות לבית  ׂשה ּכי, ספירֹות), ְְִִֵֵֶֶֶַָָָהעׂשר

אבֹות  אּלא 9הּׁשלׁשה אבֹות קֹוראין ּדאין , ְְְִֵֶַָָָָֹ

לבית 10לׁשלׁשה  ׂשה הּלׁשֹונֹות ׁשני ּובפרטּיּות, , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

על  קאי אבֹות לבית ׂשה הּנה לּבית, וׂשה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבֹות

ּדכתיב  העקידה, ּבעת ויצחק אלקים 11אברהם ְְְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָֹ

יחּדיו  ׁשניהם וּילכּו ּגֹו' הּׂשה לֹו ּברצֹון 12יראה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבא 13אחד  וזה לעקֹוד הל ׁשּזה ּפי על אף , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

הענינים,14ליעקד  ּבפנימּיּות ּגם הּוא כן ּוכמֹו , ְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּנאמר  אּתה,15ּוכמֹו אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובחי  (חסד) אברהם ּבחינת יצחק ׁשּנתאחדּו נת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

יחּדיו  ׁשניהם על 16(ּגבּורה) קאי לּבית וׂשה . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכתיב  ּדביעקב וטלּוא,17יעקב, נקֹוד ׂשה ּכל ְְְֲֲִִֶַַָָָֹֹ

ׁשּצרי18ּוכתיב  היינּו לּבית וׂשה ּבית, לֹו וּיבן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

יׂשראל  ּפזּורה ׂשה הּׂשה, את לקּבצּה19להעלֹות , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשני  הם ּבעבֹודה וענינם וכּו'. לּבית ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּולהכניסּה
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עה"פ.7) ופרש"י ואילך).8)מכילתא רלח ע' תש"ל המאמרים (ספר שמיני דש"פ החודש ואילך.9)ד"ה רפא ע' שם אוה"ת

ב'תתקלג. ע' ח') (כרך גם ב.10)וראה טז, ח.11)ברכות כב, וֿח.12)וירא עה"פ.13)שם, פירש"י ב"ר 14)ראה ראה

ג. יב.15)פנ"ו, ב).16)שם, (קיט, סי"ג אגה"ק תניא גם לב.17)ראה ל, יז.18)ויצא לג, יז.19)וישלח נ, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"בעשור  נאמר שגם הכיפורים ליום שהכוונה הזוהר, דברי (וכהמשך ללבנה

Ê‰לחודש") ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â בעשור פסח לקרבן השה לקיחת על הציווי ¿«¿∆ƒ¿»∆
e‰L‡לחודש  ,ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰ ¯Ó‡pM ‰ÓÏ CLÓ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«∆∆¡««∆«∆»∆∆

‰·l‰ „ÏBÓ ,L„BÁ L‡¯ ÔÈÚ7, אור מקבלת הלבנה שבו הזמן ƒ¿«…∆««¿»»
בספירות  ברוחניות, הלבנה של ועניינה

הוא ‰eÎÏn˙העליונות ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿
דומה  היא הסוד בתורת שכמבואר

והיא  משלה אור לה שאין ללבנה

ספירת  וכך מהשמש אורה את מקבלת

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והשפעה  הארה מקבלת והיא עצמה

ÏÈÚÏהספירות משאר  ¯‡B·Ók)«¿»¿≈
הזה  "החודש דיבורֿהמתחיל במאמר

שמיני  פרשת בשבת שנאמר לכם"

תש"ל, זו, והחל ),ke¯‡a8‰בשנה «¬»
ספירת  הלבנה, מולד זמן חודש, מראש

אור  מקבלת ≈¿»¿eÓÈÏM‰Â˙המלכות
‰Êa המלכות בספירת האור בהארת »∆

Ê‡L ,L„BÁÏ ¯BNÚa ‡e‰∆»«∆∆»
בחודש  העשירי ∆∆¿ÓÏLƒ˙ביום

¯NÚ ÏÎa ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»∆∆
daL ˙B¯ÈÙÒ אחת כל כי ¿ƒ∆»

וכן  העשר מכל כלולה מהספירות

חסד  שבמלכות, חכמה יש במלכות

למלכות  עד הלאה וכן שבמלכות

BNÚa¯,שבמלכות  e‰ÊÂ] שאין ¿∆∆»
העשירי  שהוא אחד עניין רק פירושו

ÌÈÈÚ,אלא  ¯NÚ ÏÏBkL∆≈∆∆ƒ¿»ƒ
˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk ,eÈÈ‰«¿»∆∆«¿ƒ

.[˙eÎÏnaL∆««¿
‰ÊÏ CLÓ‰·e ל'בעשור בהמשך ¿∆¿≈»∆

המשכת  שלימות הוא שעניינו חודש'

המלכות  בספירת »¡∆Ó‡¯האור
˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈

È‡˜c ,˙ÈaÏ ‰N ˙B·‡ והכוונה »∆«»ƒ¿»≈
(eÎÏÓ˙היא  Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL ÏÚ שנקראת «¿≈»¬»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿

ישראל  נשמות של המקור היא כי ישראל' על )'כנסת המורה עשר והמספר

שלימה  והעבודה ישראל, בני של ה' בעבודת שלימות על מכוון שלימות

היא  ‰ÔÈewכאשר ˙LÏL ÏÎa חסדים וגמילות עבודה תורה, של ¿»¿…∆««ƒ
,(˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ÌÈÏÏBkL) מדבר שהכתוב לכך הפנימי והטעם ∆¿ƒ»»∆∆¿ƒ

הוא  העבודה שלימות ˜‡Èעל ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N ,Èk מכווןÏÚ ƒ∆¿≈»»≈«

˙B·‡ ‰LÏM‰9,ויעקב יצחק ‡l‡אברהם ˙B·‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡c «¿…»»¿≈¿ƒ»∆»
‰LÏLÏ10, אחד כל יעקב, בני ואילו ישראל לכלל אבות הם שלושתם ורק ƒ¿…»

מסויים  אחד שבט ‰BBLl˙מהם ÈL ,˙eiË¯Ù·e הלשון זה שבכתוב ƒ¿»ƒ¿≈«¿
‡·B˙האחד ˙È·Ï ‰N השני È·Ï˙והלשון ‰N ‰p‰ ,˙ÈaÏ ‰NÂ ∆¿≈»¿∆«»ƒƒ≈∆¿≈

È‡˜ ˙B·‡ מכווןÌ‰¯·‡ ÏÚ »»≈««¿»»
,‰„È˜Ú‰ ˙Úa ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈»¬≈»

·È˙Îc11 אברהם את שאל שיצחק ƒ¿ƒ
לו  ענה ואברהם לעולה השה היכן

'Bb ‰O‰ BÏ ‰‡¯È ÌÈ˜Ï‡ ואף ¡…ƒƒ¿∆«∆
להיעקד, הולך שהוא מכך הבין שיצחק

מקום  Ì‰ÈLמכל eÎÏiÂ«≈¿¿≈∆
ÂÈcÁÈ12„Á‡ ÔBˆ¯a שווה,13, «¿»¿»∆»

‰fL Èt ÏÚ Û‡ אברהםCÏ‰ ««ƒ∆∆»«
‰ÊÂ „B˜ÚÏ יצחק„˜ÚÈÏ ‡a14, «¬¿∆»≈»≈
ÔÎ BÓÎe פשוטו לפי שהוא כמו ¿≈

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL BÓÎe15 פרשת בהמשך ¿∆∆¡«

לאברהם  ואמר מלאך שבא העקידה

ה  דבר zÚ‰את שאברהם ' לאחר «»
את  להעלות מוכן והיה בניסיון עמד

לעולה  בנו È¯‡יצחק Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ¿≈
e„Á‡˙pL ,‰z‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«»∆ƒ¿«¬

) Ì‰¯·‡ ˙ÈÁa שלו ה' שעבודת ¿ƒ««¿»»
של  בקו ÁˆÈ˜היא ˙ÈÁ·e („ÒÁ∆∆¿ƒ«ƒ¿»

של ( בקו היא שלו ה' שעבודת

ÂÈcÁÈ Ì‰ÈL (‰¯e·b16 וגם ¿»¿≈∆«¿»
למידת  המקור חסד, שעניינו אברהם

("ירא  היראה עניין את בו היה האהבה,

ה  ממידת שבאה אתה") גבורה אלוקים

לבית  ב"שה התאחדו ויצחק ואברהם

˜‡Èאבות". ˙ÈaÏ ‰NÂ מכוון ¿∆«»ƒ»≈
·È˙k ·˜ÚÈ·c ,·˜ÚÈ ÏÚ17 ««¬…ƒ¿«¬…¿ƒ

לבן  בצאן ושכרו עבודתו לגבי כתוב

,‡eÏËÂ „B˜ ‰N Ïk שנזכר הרי »∆»¿»
"שה" במקום È˙Îe18·ביעקב וכתוב ¿ƒ

יעקב על Èa˙,אחר BÏ Ô·iÂ בית גם ביעקב שנזכר ÈaÏ˙הרי ‰NÂ «ƒ∆«ƒ¿∆«»ƒ
הרוחנית  ‰O‰,במשמעות ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL eÈÈ‰,ישראל כנסת «¿∆»ƒ¿«¬∆«∆

נקראים  ישראל בני הגלות שבזמן בירמיהו הכתוב eÊt¯‰כלשון ‰N∆¿»
Ï‡¯NÈ19dˆa˜Ï eÎÂ'.מהפיזור , ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰Ïe ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿ƒ»««ƒ¿

ÌÈÚÂ"לבית ו"שה אבות" לבית "שה אלה עניינים שני B·Úa„‰של ¿ƒ¿»»»¬»
ואחד  אחד כל של ה' ÏÚ‰c‡‰בעבודת ‰„B·Ú‰ ÈÙ‡ ÈL Ì‰≈¿≈»¿≈»¬»¿«¬»»
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ז l"yz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

למעלה  מּלמּטה ּדהעלאה העבֹודה ְְְְְֲֲִֵַַַָָָָָָָאפני

אבֹות, לבית ׂשה למּטה. מלמעלה ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָוהמׁשכה

מּלמּטה  העלאה ענין הּוא ויצחק, אברהם ְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָָָּבחינת

ּבחיר  יעקב ּבחינת לּבית, וׁשה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָֹלמעלה,

למּטה 20האבֹות  מלמעלה המׁשכה ענין הּוא ,21, ְְְְְִִַַַַָָָָָָ

ּבּתחּתֹונים  ּדירה יתּבר לֹו .22לעׂשֹות ְְֲִִִֵַַַָָ

ּׁשּנאמר LÈÂג) מה עם זה תפּלתי 23לקּׁשר ואני ¿≈ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

ענני  חסּד ּברב אלקים רצֹון עת ה' ְְְֱֲִִֵֵֶַָָֹל

ּבמפרׁשים  ואיתא ,יׁשע ׁשל 24ּבאמת יׁשּועתן ּכי ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַָָָָ

זה  ּדר ועל הּקּב"ה. ׁשל יׁשּועתֹו היא ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָיׂשראל

רז"ל  לי 25ּדרׁשּו לכם, הּזה החֹודׁש הּפסּוק על ְִֶֶֶַַַַַַָָָ

"הּזה" ׁשּנקרא הּגאּוּלה 26(הּקּב"ה היא ולכם ( ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָ

עם  ּגם קׁשּור זה וענין עּמכם. נפדתי אני ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּכביכֹול

ׂשה  ּבפירּוׁש (ּכּנ"ל הּקּוין ּדׁשלׁשת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַֹהּׁשלימּות

ה  להחדׁש ּבהמׁש ׁשּבא ּגֹו' אבֹות לכם לבית ּזה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדוד  ׁשאמר ּכמֹו מּקרב 27ּגֹו'), נפׁשי ב ׁשלֹום ּפדה ְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ּבברכֹות  ואיתא עּמדי, היּו ברּבים ּכי ּכל 28לי ְְְִִִִִִִַָָָָָ

עם  ּומתּפּלל חסדים ּובגמילּות ּבּתֹורה ְְֲִִִִִֵֵַַָָָהעֹוסק

אּוּמֹות  מּבין ּולבני לי ּפדאני ּכאיּלּו וכּו' ְְְְִִִִִֵַַַָָהּציּבּור

ּובני  ּדהּקּב"ה ּבׁשלֹום ׁשהּפדּיה היינּו, ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָהעֹולם,

היא  עּמכם) נפדתי אני ּולבני, לי (ּפדאני ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּגם  הּוא וכן קּוין. הּׁשלׁשה ּבכל העבֹודה ידי ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָֹעל

ׁשל  (יׁשּועתן יׁשע ּגֹו' תפּלתי ואני ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָּבּפסּוק

הּקּוין. ׁשלׁשת ּכל ּבֹו ׁשּנזּכרּו והּקּב"ה), ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹיׂשראל

יצחק  ׁשל מּדתֹו יראה, ּבחינת הּוא ְְְֱִִִִִֶַָָָֹאלקים

אברהם  ּבחינת הּוא חסּד ּברב 29(ּגבּורה), ְְְְְִֶַַַָָָָ

,חסּד רב מּזה, ויתירה החסד, מּדת ְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּמּדתֹו
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ועוד.20) כה. כז, תולדות להאריז"ל הפסוקים שער א. פע"ו, ב'תתקלד.21)ב"ר ע' ח') (כרך ב'תרכ. ע' ז') (כרך שם אוה"ת

ובכ"מ.22) רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא שע"פ 23)ראה ולהעיר יד. סט, תהלים

בי"א  התחילו - וש"נ) בתחלתו. ח"א ניסן י"א המאמרים ספר (ראה שנותיו למספר המתאים תהלים הקאּפיטל לומר ַהמנהג

שבתהלים. סט מזמור לומר (תש"ל) זו שנה (ע'24)ניסן סי"א עה"פ לתהלים אור) (יהל באוה"ת הובא עה"פ. אלשיך

יב.25)רמט). פט"ו, יצרתי 26)שמו"ר זו עם ד"ה רנג. ע' בא אוה"ת א. מב, סנהדרין גם (וראה שם לשמו"ר יוסף עץ

.((91 ע' ח"ה התוועדויות מנחם (תורת ס"ב יט.27)תשי"ב נה, רע"א.28)תהלים ב.29)ח, ח, ח"ג זהר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰Â ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ לאלוקות התקרבות ƒ¿«»¿«¿»¿«¿»»ƒ¿«¿»¿«»

מצד  והמשכה למעלה, לעלות למטה האדם מצד בהתעלות דרכים, בשתי

ומפרט. שממשיך כפי למטה, האדם על להאיר שלמעלה ∆N‰האלוקות
ÔÈÚ ‡e‰ ,˜ÁˆÈÂ Ì‰¯·‡ ˙ÈÁa ,˙B·‡ ˙È·Ï של ההתקרבות ¿≈»¿ƒ««¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«

של  בדרך לאלוקות ««¬»‰ÏÚ‡‰האדם
,˙ÈaÏ ‰LÂ ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿∆«»ƒ
˙B·‡‰ ¯ÈÁa ·˜ÚÈ ˙ÈÁa20 ¿ƒ««¬…¿ƒ»»

של  מהעבודה נעלית עבודתו ולכן

ויצחק, ‰ÎLÓ‰אברהם ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««¿»»
האלוקות  hÓÏ‰של ‰ÏÚÓÏÓ21, ƒ¿«¿»¿«»

הכוונה  אודות המדרש וכדברי

שהיא  הבריאה של ¬»BNÚÏ˙והתכלית
ÌÈBzÁza ‰¯Èc C¯a˙È BÏ22 ƒ¿»≈ƒ»««¿ƒ

מלמעלה  עליון אלוקי אור להמשיך

עד  התחתון הזה לעולם למטה,

לגילוי  ראוי כלי יהיה התחתון שהעולם

אלוקות.

‰Ê ¯M˜Ï LÈÂ לעיל ‚) האמור ¿≈¿«≈∆
בכל  כשהיא העבודה שלימות אודות

של  האופנים (ובשני הקוים שלושת

ו'המשכה') Ó‰'העלאה' ÌÚƒ«
¯Ó‡pM23 בתהיליםÈ˙lÙ˙ È‡Â ∆∆¡««¬ƒ¿ƒ»ƒ

·¯a ÌÈ˜Ï‡ ÔBˆ¯ ˙Ú '‰ EÏ¿≈»¡…ƒ¿»
,EÚLÈ ˙Ó‡a ÈÚ EcÒÁ«¿∆¬≈ƒ∆¡∆ƒ¿∆

‡˙È‡Â מובאÌÈL¯ÙÓa24 על ¿ƒ»«¿»¿ƒ
היינו  ישעך", "באמת זה בפסוק האמור

שיענה  מהקדושֿברוךֿהוא שמבקשים

שלו  בישועה Ô˙ÚeLÈלתפילתנו Èkƒ¿»»
ÏL B˙ÚeLÈ ‡È‰ Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆

‰Ê C¯c ÏÚÂ .‰"aw‰ דרשה «»»¿«∆∆∆
דומה ¯Ï"Êבתוכן eL¯c25ÏÚ »¿«««

,ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰ ˜eÒt‰ ועל «»«∆«∆»∆
ממצרים  הגאולה לגבי כאן האמור

הקדושֿברוךֿהוא  אומר ÈÏƒ"לכם"
"‰f‰" ‡¯˜pL ‰"aw‰)26 «»»∆ƒ¿»«∆

החודש  על המברך "כל הגמרא וכדברי

כתיב  שכינה, פני מקבל כאילו בזמנו

ואנווהו" אלי זה התם וכתיב הזה החודש ‰le‡b‰הכא ‡È‰ ÌÎÏÂ (¿»∆ƒ«¿»

È˙„Ù È‡ ÏBÎÈ·kביחדÌÎnÚ באמת "ענני על הפירוש כמו זה והרי ƒ¿»¬ƒƒ¿≈ƒƒ»∆
הקדושֿברוךֿהוא. של ישועתו היא ישראל של שישועה Ê‰ישעך" ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆

גאולת  עם יחד כביכול, הקדושֿברוךֿהוא, גאולת Ìbישראל של ¯eL»̃«
˙eÓÈÏM‰ ÌÚ'ה ‰ÔÈewבעבודת ˙LÏLc שהיא עבודה תורה, של ƒ«¿≈ƒ¿…∆««ƒ

חסדים  וגמילות התפילה, עבודת

˙È·Ï ‰N Le¯ÈÙa Ï"pk)««¿≈∆¿≈
CLÓ‰a ‡aL 'Bb ˙B·‡»∆»¿∆¿≈
BÓk ,('Bb ÌÎÏ ‰f‰ L„Á‰Ï¿«…∆«∆»∆¿

„Âc ¯Ó‡L27 בתהילים המלך ∆»«»ƒ
ÈÏ ·¯wÓ ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒ
‡˙È‡Â ,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· Èkƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ»

˙BÎ¯·a28 פדה" זה פסוק ועל ƒ¿»
ברכות  במסכת בגמרא אמרו בשלום"

˙eÏÈÓ‚·e ‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk»»≈«»ƒ¿ƒ
¯eaÈv‰ ÌÚ Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁ¬»ƒƒ¿«≈ƒ«ƒ

'eÎÂ שלושת בכל שעוסק היינו ¿
האמורים  ÈÏהקווים È‡„t elÈ‡k¿ƒ¿»«ƒƒ

הקדושֿברוךֿהוא  בני È·Ïeאת ¿»«
‰ÌÏBÚ,ישראל  ˙Bne‡ ÔÈaÓƒ≈»»

ÌBÏLa ‰i„t‰L ,eÈÈ‰«¿∆«¿ƒ»¿»
) Ï‡¯NÈ È·e ‰"aw‰c וכלשון ¿««»¿≈ƒ¿»≈

‡Èהגמרא  ,È·Ïe ÈÏ È‡„t¿»«ƒƒ¿»«¬ƒ
È„È ÏÚ ‡È‰ (ÌÎnÚ È˙„Ùƒ¿≈ƒƒ»∆ƒ«¿≈
ÔÈe˜ ‰LÏM‰ ÏÎa ‰„B·Ú‰»¬»¿»«¿…»«ƒ
לעיל. כמבואר בשלימות, עבודה שהיא

È‡Â ˜eÒta Ìb ‡e‰ ÔÎÂ¿≈««»«¬ƒ
Ô˙ÚeLÈ) EÚLÈ 'Bb È˙lÙ¿̇ƒ»ƒƒ¿∆¿»»
,(‰"aw‰Â Ï‡¯NÈ ÏL∆ƒ¿»≈¿«»»
ÔÈew‰ ˙LÏL Ïk Ba e¯kÊpL∆ƒ¿¿»¿…∆««ƒ
אברהם  האבות שלושת כנגד שהם

ויעקב. ÈÁa˙יצחק ‡e‰ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ¿ƒ«
,‰‡¯È התפילה לעבודת הקשורה ƒ¿»

,(‰¯e·b) ˜ÁˆÈ ÏL B˙cÓƒ»∆ƒ¿»¿»
˙ÈÁa ‡e‰ EcÒÁ ·¯a¿»«¿∆¿ƒ«

‡Ì‰¯·29„ÒÁ‰ ˙cÓ B˙cnL «¿»»∆ƒ»ƒ««∆∆
חסדים, בגמילות «≈È˙ÈÂƒ¯‰הקשורה

,‰fÓ אלא סתם בחסד רק מדובר לא ƒ∆
,EcÒÁ נעלה ¯· ובאופן בריבוי Ìbהחסד CLÓpLחסד ÏÚBÙe »«¿∆∆ƒ¿»≈«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

'ebe miyceg y`x mkl dfd ycegd

למה  ּבהמׁש הּוא זה ׁשענין והיינּו, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָלסיהרא,

ראׁש ענין ׁשהּוא לכם, הּזה החֹודׁש ְֱִֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּׁשּנאמר

הּלבנה  מֹולד (ּכמבֹואר 7חֹודׁש, הּמלכּות ספירת , ְְְְִֶַַַַַַָָָ

ּבארּוּכה  ּבעׂשֹור 8לעיל הּוא ּבזה והּׁשלימּות ,( ְְְֲֵֵֶֶַַָָָ

עׂשר  ּבכל הּמלכּות ספירת נׁשלמת ׁשאז ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָלחֹודׁש,

ענינים, עׂשר ׁשּכֹולל ּבעׂשֹור, [וזהּו ׁשּבּה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָספירֹות

ּובהמׁש ׁשּבּמלכּות]. הּספירֹות עׂשר ּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָהיינּו,

ׂשה  אבֹות לבית ׂשה איׁש להם ויקחּו נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָלזה

יׂשראל  ּדכנסת העבֹודה ׁשלימּות על ּדקאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבית,

ּכל  (ׁשּכֹוללים הּקּוין ׁשלׁשת ּבכל ְְְְִִֶֶַַַָָֹ(מלכּות)

על  קאי  אבֹות לבית  ׂשה ּכי, ספירֹות), ְְִִֵֵֶֶֶַָָָהעׂשר

אבֹות  אּלא 9הּׁשלׁשה אבֹות קֹוראין ּדאין , ְְְִֵֶַָָָָֹ

לבית 10לׁשלׁשה  ׂשה הּלׁשֹונֹות ׁשני ּובפרטּיּות, , ְְְְְִִִֵֵֶַָָֹ

על  קאי אבֹות לבית ׂשה הּנה לּבית, וׂשה ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָאבֹות

ּדכתיב  העקידה, ּבעת ויצחק אלקים 11אברהם ְְְְְֱֲִִִִֵֵַָָָָָֹ

יחּדיו  ׁשניהם וּילכּו ּגֹו' הּׂשה לֹו ּברצֹון 12יראה , ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבא 13אחד  וזה לעקֹוד הל ׁשּזה ּפי על אף , ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

הענינים,14ליעקד  ּבפנימּיּות ּגם הּוא כן ּוכמֹו , ְְְִִִִִֵֵֵַָָָ

ׁשּנאמר  אּתה,15ּוכמֹו אלקים ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּובחי  (חסד) אברהם ּבחינת יצחק ׁשּנתאחדּו נת ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָ

יחּדיו  ׁשניהם על 16(ּגבּורה) קאי לּבית וׂשה . ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָ

ּכתיב  ּדביעקב וטלּוא,17יעקב, נקֹוד ׂשה ּכל ְְְֲֲִִֶַַָָָֹֹ

ׁשּצרי18ּוכתיב  היינּו לּבית וׂשה ּבית, לֹו וּיבן ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָ

יׂשראל  ּפזּורה ׂשה הּׂשה, את לקּבצּה19להעלֹות , ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשני  הם ּבעבֹודה וענינם וכּו'. לּבית ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָּולהכניסּה
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עה"פ.7) ופרש"י ואילך).8)מכילתא רלח ע' תש"ל המאמרים (ספר שמיני דש"פ החודש ואילך.9)ד"ה רפא ע' שם אוה"ת

ב'תתקלג. ע' ח') (כרך גם ב.10)וראה טז, ח.11)ברכות כב, וֿח.12)וירא עה"פ.13)שם, פירש"י ב"ר 14)ראה ראה

ג. יב.15)פנ"ו, ב).16)שם, (קיט, סי"ג אגה"ק תניא גם לב.17)ראה ל, יז.18)ויצא לג, יז.19)וישלח נ, ירמי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"בעשור  נאמר שגם הכיפורים ליום שהכוונה הזוהר, דברי (וכהמשך ללבנה

Ê‰לחודש") ÔÈÚL ,eÈÈ‰Â בעשור פסח לקרבן השה לקיחת על הציווי ¿«¿∆ƒ¿»∆
e‰L‡לחודש  ,ÌÎÏ ‰f‰ L„BÁ‰ ¯Ó‡pM ‰ÓÏ CLÓ‰a ‡e‰¿∆¿≈¿«∆∆¡««∆«∆»∆∆

‰·l‰ „ÏBÓ ,L„BÁ L‡¯ ÔÈÚ7, אור מקבלת הלבנה שבו הזמן ƒ¿«…∆««¿»»
בספירות  ברוחניות, הלבנה של ועניינה

הוא ‰eÎÏn˙העליונות ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿
דומה  היא הסוד בתורת שכמבואר

והיא  משלה אור לה שאין ללבנה

ספירת  וכך מהשמש אורה את מקבלת

משל  ועניין תוכן לה אין המלכות

והשפעה  הארה מקבלת והיא עצמה

ÏÈÚÏהספירות משאר  ¯‡B·Ók)«¿»¿≈
הזה  "החודש דיבורֿהמתחיל במאמר

שמיני  פרשת בשבת שנאמר לכם"

תש"ל, זו, והחל ),ke¯‡a8‰בשנה «¬»
ספירת  הלבנה, מולד זמן חודש, מראש

אור  מקבלת ≈¿»¿eÓÈÏM‰Â˙המלכות
‰Êa המלכות בספירת האור בהארת »∆

Ê‡L ,L„BÁÏ ¯BNÚa ‡e‰∆»«∆∆»
בחודש  העשירי ∆∆¿ÓÏLƒ˙ביום

¯NÚ ÏÎa ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ«««¿¿»∆∆
daL ˙B¯ÈÙÒ אחת כל כי ¿ƒ∆»

וכן  העשר מכל כלולה מהספירות

חסד  שבמלכות, חכמה יש במלכות

למלכות  עד הלאה וכן שבמלכות

BNÚa¯,שבמלכות  e‰ÊÂ] שאין ¿∆∆»
העשירי  שהוא אחד עניין רק פירושו

ÌÈÈÚ,אלא  ¯NÚ ÏÏBkL∆≈∆∆ƒ¿»ƒ
˙B¯ÈÙq‰ ¯NÚ Ïk ,eÈÈ‰«¿»∆∆«¿ƒ

.[˙eÎÏnaL∆««¿
‰ÊÏ CLÓ‰·e ל'בעשור בהמשך ¿∆¿≈»∆

המשכת  שלימות הוא שעניינו חודש'

המלכות  בספירת »¡∆Ó‡¯האור
˙È·Ï ‰N LÈ‡ Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿≈

È‡˜c ,˙ÈaÏ ‰N ˙B·‡ והכוונה »∆«»ƒ¿»≈
(eÎÏÓ˙היא  Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc ‰„B·Ú‰ ˙eÓÈÏL ÏÚ שנקראת «¿≈»¬»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿

ישראל  נשמות של המקור היא כי ישראל' על )'כנסת המורה עשר והמספר

שלימה  והעבודה ישראל, בני של ה' בעבודת שלימות על מכוון שלימות

היא  ‰ÔÈewכאשר ˙LÏL ÏÎa חסדים וגמילות עבודה תורה, של ¿»¿…∆««ƒ
,(˙B¯ÈÙÒ ¯NÚ‰ Ïk ÌÈÏÏBkL) מדבר שהכתוב לכך הפנימי והטעם ∆¿ƒ»»∆∆¿ƒ

הוא  העבודה שלימות ˜‡Èעל ˙B·‡ ˙È·Ï ‰N ,Èk מכווןÏÚ ƒ∆¿≈»»≈«

˙B·‡ ‰LÏM‰9,ויעקב יצחק ‡l‡אברהם ˙B·‡ ÔÈ‡¯B˜ ÔÈ‡c «¿…»»¿≈¿ƒ»∆»
‰LÏLÏ10, אחד כל יעקב, בני ואילו ישראל לכלל אבות הם שלושתם ורק ƒ¿…»

מסויים  אחד שבט ‰BBLl˙מהם ÈL ,˙eiË¯Ù·e הלשון זה שבכתוב ƒ¿»ƒ¿≈«¿
‡·B˙האחד ˙È·Ï ‰N השני È·Ï˙והלשון ‰N ‰p‰ ,˙ÈaÏ ‰NÂ ∆¿≈»¿∆«»ƒƒ≈∆¿≈

È‡˜ ˙B·‡ מכווןÌ‰¯·‡ ÏÚ »»≈««¿»»
,‰„È˜Ú‰ ˙Úa ˜ÁˆÈÂ¿ƒ¿»¿≈»¬≈»

·È˙Îc11 אברהם את שאל שיצחק ƒ¿ƒ
לו  ענה ואברהם לעולה השה היכן

'Bb ‰O‰ BÏ ‰‡¯È ÌÈ˜Ï‡ ואף ¡…ƒƒ¿∆«∆
להיעקד, הולך שהוא מכך הבין שיצחק

מקום  Ì‰ÈLמכל eÎÏiÂ«≈¿¿≈∆
ÂÈcÁÈ12„Á‡ ÔBˆ¯a שווה,13, «¿»¿»∆»

‰fL Èt ÏÚ Û‡ אברהםCÏ‰ ««ƒ∆∆»«
‰ÊÂ „B˜ÚÏ יצחק„˜ÚÈÏ ‡a14, «¬¿∆»≈»≈
ÔÎ BÓÎe פשוטו לפי שהוא כמו ¿≈

,ÌÈÈÚ‰ ˙eiÓÈÙa Ìb ‡e‰«ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
¯Ó‡pL BÓÎe15 פרשת בהמשך ¿∆∆¡«

לאברהם  ואמר מלאך שבא העקידה

ה  דבר zÚ‰את שאברהם ' לאחר «»
את  להעלות מוכן והיה בניסיון עמד

לעולה  בנו È¯‡יצחק Èk ÈzÚ„È»«¿ƒƒ¿≈
e„Á‡˙pL ,‰z‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«»∆ƒ¿«¬

) Ì‰¯·‡ ˙ÈÁa שלו ה' שעבודת ¿ƒ««¿»»
של  בקו ÁˆÈ˜היא ˙ÈÁ·e („ÒÁ∆∆¿ƒ«ƒ¿»

של ( בקו היא שלו ה' שעבודת

ÂÈcÁÈ Ì‰ÈL (‰¯e·b16 וגם ¿»¿≈∆«¿»
למידת  המקור חסד, שעניינו אברהם

("ירא  היראה עניין את בו היה האהבה,

ה  ממידת שבאה אתה") גבורה אלוקים

לבית  ב"שה התאחדו ויצחק ואברהם

˜‡Èאבות". ˙ÈaÏ ‰NÂ מכוון ¿∆«»ƒ»≈
·È˙k ·˜ÚÈ·c ,·˜ÚÈ ÏÚ17 ««¬…ƒ¿«¬…¿ƒ

לבן  בצאן ושכרו עבודתו לגבי כתוב

,‡eÏËÂ „B˜ ‰N Ïk שנזכר הרי »∆»¿»
"שה" במקום È˙Îe18·ביעקב וכתוב ¿ƒ

יעקב על Èa˙,אחר BÏ Ô·iÂ בית גם ביעקב שנזכר ÈaÏ˙הרי ‰NÂ «ƒ∆«ƒ¿∆«»ƒ
הרוחנית  ‰O‰,במשמעות ˙‡ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯vL eÈÈ‰,ישראל כנסת «¿∆»ƒ¿«¬∆«∆

נקראים  ישראל בני הגלות שבזמן בירמיהו הכתוב eÊt¯‰כלשון ‰N∆¿»
Ï‡¯NÈ19dˆa˜Ï eÎÂ'.מהפיזור , ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰Ïe ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿ƒ»««ƒ¿

ÌÈÚÂ"לבית ו"שה אבות" לבית "שה אלה עניינים שני B·Úa„‰של ¿ƒ¿»»»¬»
ואחד  אחד כל של ה' ÏÚ‰c‡‰בעבודת ‰„B·Ú‰ ÈÙ‡ ÈL Ì‰≈¿≈»¿≈»¬»¿«¬»»
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ebe'ח miyceg y`x mkl dfd ycegd

ּבאלקים  ּגם ּופֹועל 30ׁשּנמׁשיׁשע ּבאמת וענני . ְְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ

האמת. מּדת היא ׁשּמּדתֹו יעקב, ּבחינת ְֱֲִִִִֶֶַַַָָֹהּוא

מביא p‰Â‰ד) ּגֹו', תפּלתי ואני הּפסּוק ּבביאּור ¿ƒ≈ְְֲִִִִֵֵַַָָ

אֹור  ּביהל צדק ּׁשּכתּוב 31הּצמח מה ְֵֶֶֶֶַַַָָ

ּׁשּנאמר 32ּבּזהר  מה יהיה 33ּבפירּוׁש היֹו ואברהם ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּדקּודׁשא  ּבׁשעּתא ּדאפילּו ועצּום, ּגדֹול ְְְְְְֲִַַָָָָלגֹוי

כּו' אׁשּתּני לא עלמא, על ּבדינא יתיב הּוא ְְְְְִִִִֶַַָָָֹּברי

ואני  והּכתיב כּו', ּדא על ּוברחמי ּדא על ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָּבדינא

רצֹון  עת ּדאיהּו זמנין רצֹון, עת ה' ל ְְְְִִִִִֵֵָָָתפּלתי

ּדרׁשּו ּדכתיב כּו', רצֹון עת איהּו ּדלאו ְְְְְִִִִִִֵָָוזמנין

ּכאן  כּו', קרֹוב  ּבהיֹותֹו קראּוהּו ּבהּמצאֹו ְְְְֲִִָָָָָָהוי'

ליּה ּברי ּכ ּבגין כּו', לּצּבּור ּכאן ְְְִִִִֵַָָָליחיד

והיינּו, עלמא, ּככּוּלא ׁשקיל ּדאיהּו ְְְְְְְִִַַָָָָָָלאברהם

ּומבאר  עלמא. ּככּוּלא ׁשקּול ׁשאברהם ְְְְֵֵֶֶַָָָָָָָָׁשּכיון

צדק ּדכיון הּצמח ּבמׁשה ּׁשּכתּוב מה ּכעין ׁשּזהּו ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכרּבים  לֹו) צריכים  (ׁשרּבים ּבעי הּוא ְְְִִִִִִֵֶַַַָּדלרּבים

ּבכל 34ּדמי  אצלֹו הּוא רצֹון עת ׁשל הענין ולכן , ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּומביא  ּבילקּוט 35הּזמּנים. ּׁשּכתּוב מה על 36ּגם ְְְִִֵֶַַַַַַָ

הּקּב"ה: אמר רצֹון, עת ּגֹו' תפּלתי ואני ְֲִִִֵַַַַָָָָָָהּפסּוק

אבל  רצֹון, עת אמרּת יחידי ׁשאּתה ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָּדוד

קראנּו ּבכל כּו' ריקם חֹוזרת אינּה צּבּור ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָּתפּלת

נעּולין. ּפעמים ּפתּוחין ּפעמים ליחיד אבל ְְְְְֲִִִִִֵָָָָָאליו,

ּוכפי  ּבעי, הּוא לרּבים ּדוד ּגם הרי להבין, ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָוצרי

צדק  הּצמח ּפדה 37ׁשּמבאר הּכתּוב ּבפירּוׁש ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ׁשּכיון  עּמדי, היּו ברּבים ּכי וגֹו' נפׁשי ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָבׁשלֹום

היּו יׂשראל וכל הרּבים עבּור נלחם ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָׁשהיה

היתה  ּכן, ואם ּדמי, ּכרּבים לכן ּבֹו, ְְְְִִִֵֵֵַָָָָּתלּויים
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ˜Ï‡a30 עד בריבוי הוא שהחסד חסדך", ברב "אלוקים הכתוב כלשון ∆¡…ƒ

הגבורה. מידת של השם ב"אלוקים", אפילו השפעה לו ויש נמשך שהוא

˙cÓ ‡È‰ B˙cnL ,·˜ÚÈ ˙ÈÁa ‡e‰ EÚLÈ ˙Ó‡a ÈÚÂ«¬≈ƒ∆¡∆ƒ¿∆¿ƒ««¬…∆ƒ»ƒƒ«
˙Ó‡‰.התורה בקו הקשורה »¡∆
˜eÒt‰ ¯e‡È·a ‰p‰Â הנזכר „) ¿ƒ≈¿≈«»

Bb',הקודם בסעיף  È˙lÙ˙ È‡Â«¬ƒ¿ƒ»ƒ
Ï‰Èa ˜„ˆ ÁÓv‰ ‡È·Ó≈ƒ«∆«∆∆¿»≈

¯B‡31 לתהילים »Ó‰פירושו
¯‰fa ·e˙kM32‰Ó Le¯ÈÙa ∆»«…«¿≈«

¯Ó‡pM33,וירא בפרשת בתורה ∆∆¡«
להצלת  אברהם של לתפילות בקשר

ÈB‚Ïסדום, ‰È‰È BÈ‰ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»»ƒ¿∆¿
,ÌeˆÚÂ ÏB„b מה שואל, הזוהר »¿»

כאן, לאברהם זו ברכה נאמרה טעם

להודיע  כדי שזהו eÏÈÙ‡c«¬ƒועונה
‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜c ‡zÚLa¿«¿»¿¿»¿ƒ

,‡ÓÏÚ ÏÚ ‡È„a ·È˙È שאפילו ¿ƒ¿ƒ»«»¿»
בדין  יושב שהקדושֿברוךֿהוא בשעה

סדום) את להפוך (ועומד העולם על

'eÎ ÈpzL‡ ‡Ï משתנה ה לא וא …∆¿«ƒ
עצמה  שעה באותה ÏÚשהרי ‡È„a¿ƒ»«

,'eÎ ‡c ÏÚ ÈÓÁ¯·e ‡c הרי »¿«¬≈«»
סדום) (על זה על בדין יושב הוא

וממשיך  אברהם), (על זה על וברחמים

כתוב È˙k‰Â·הזוהר  È‡Âוהרי ¿«¿ƒ«¬ƒ
ÔÈÓÊ ,ÔBˆ¯ ˙Ú '‰ EÏ È˙lÙ¿̇ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ
Â‡Ïc ÔÈÓÊÂ ÔBˆ¯ ˙Ú e‰È‡c¿ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿»

,'eÎ ÔBˆ¯ ˙Ú e‰È‡ ומשמע ƒ≈»
ולפעמים  רצון עת הוא שלפעמים

נמצא  ולפעמים רצון, עת שאינו

נמצא  לא שכתוב È˙Îc·ולפעמים ƒ¿ƒ
e‰e‡¯˜ B‡ˆn‰a 'ÈÂ‰ eL¯cƒ¿¬»»¿ƒ»¿¿»

,'eÎ ·B¯˜ B˙BÈ‰a עונה והזוהר ƒ¿»
„ÈÁÈÏ Ô‡k מצוי הוא שלפעמים »¿»ƒ

לא  eÎ'ולפעמים ¯eavÏ Ô‡k»«ƒ
למקום  כאן וממשיך, מצוי הוא שתמיד

רצון  עת זו אין שלפעמים אחד

ייתכן  שלא העולם לכל כאן בשבילו,

רצון, עת תהיה לא העולם Ì‰¯·‡Ïשלכל dÈÏ CÈ¯a Ck ÔÈ‚a¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿»»
,‡ÓÏÚ ‡leÎk ÏÈ˜L e‰È‡c[הקדושֿברוךֿהוא] אותו בירך כך משום ¿ƒ»ƒ¿»»¿»
העולם ככל שקול שהוא Ïe˜Lלאברהם Ì‰¯·‡L ÔÂÈkL ,eÈÈ‰Â¿«¿∆≈»∆«¿»»»
‡ÓÏÚ ‡leÎk.תמיד רצון עת זו לגביו לכן ¿»»¿»

·e˙kM ‰Ó ÔÈÚk e‰fL ˜„ˆ ÁÓv‰ ¯‡·Óe בגמרא‰LÓa ¿»≈«∆«∆∆∆∆¿≈«∆»¿…∆
ÈÓc ÌÈa¯k (BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈa¯L) ÈÚa ‡e‰ ÌÈa¯Ïc ÔÂÈÎc34, ¿≈»ƒ¿«ƒ»≈∆«ƒ¿ƒƒ¿«ƒ»≈

מטר  רבים, בשביל פרנסה יחיד, בשביל מטר יוחנן רבי "אמר שם: בגמרא

פרנסה  ארצך, מטר לתת הטוב אוצרו את לך ה' יפתח דכתיב יחיד בשביל

לכם  ממטיר הנני דכתיב רבים בשביל

יוסי  ר' מדברי הגמרא ושואלת לחם".

טובים  פרנסים "שלשה יהודה: בר'

ואהרן  משה הן אלו לישראל עמדו

ידם  על ניתנו טובות מתנות וג' ומרים

בזכות  באר ומן, וענן באר הן ואלו

מן  אהרן, בזכות ענן עמוד מרים,

הבאר... נסתלק מרים מתה משה בזכות

נסתלקו  אהרן מת שניהן, בזכות וחזרה

משה", בזכות שניהם חזרו כבוד... ענני

יחיד, בשביל פרנסה שמצינו הרי

כיוון  כי שונה, שמשה מתרצת והגמרא

צרי  כרבים,שרבים הוא הרי לו כים

‡e‰ ÔBˆ¯ ˙Ú ÏL ÔÈÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒ¿»∆≈»
BÏˆ‡,אברהם אצל כמו משה, אצל ∆¿

‡È·Óe .ÌÈpÓf‰ ÏÎa35 ה'צמח ¿»«¿«ƒ≈ƒ
לתהילים  בפירושו Ó‰צדק' Ìb««

Ëe˜ÏÈa ·e˙kM36 ילקוט מדרש ∆»¿«¿
‰eÒt˜שמעוני  ÏÚ הנזכר בתהלים ««»

,ÔBˆ¯ ˙Ú 'Bb È˙lÙ˙ È‡Â«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈»
ÏÈ·La „Âc :‰"aw‰ ¯Ó‡»««»»»ƒƒ¿ƒ
,ÔBˆ¯ ˙Ú z¯Ó‡ È„ÈÁÈ ‰z‡L∆«»¿ƒƒ»«¿»≈»
עת  הם הזמנים כל לא ליחיד אכן כי

‡dÈרצון  ¯eaˆ ˙lÙz Ï·‡¬»¿ƒ«ƒ≈»
e‡¯˜ ÏÎa 'eÎ Ì˜È¯ ˙¯ÊBÁ∆∆≈»¿»»¿≈

,ÂÈÏ‡ הזמנים ÈÁÈÏ„בכל Ï·‡ ≈»¬»¿»ƒ
ÌÈÓÚt התפילות ÔÈÁe˙tשערי ¿»ƒ¿ƒ

ÔÈÏeÚ ÌÈÓÚt דוד ביקש ולכן ¿»ƒ¿ƒ
רצון. עת תהיה CÈ¯ˆÂ¿»ƒשתפילתו

ÌÈa¯Ï „Âc Ìb È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¬≈«»ƒ¿«ƒ
,ÈÚa ‡e‰ צריכים רבים דוד גם הרי »≈

רצון  עת תפילתו תהיה לא ומדוע  לו

רבנו, משה תפילת כמו ÈÙÎe¿ƒתמיד,
˜„ˆ ÁÓv‰ ¯‡·nL37 ∆¿»≈«∆«∆∆

·e˙k‰ Le¯ÈÙa דוד שאמר Èkהנזכר 'B‚Â ÈLÙ ÌBÏL· ‰„t ¿≈«»»»¿»«¿ƒ¿ƒ
‰È‰L ÔÂÈkL ,È„nÚ eÈ‰ ÌÈa¯· דודÏÎÂ ÌÈa¯‰ ¯e·Ú ÌÁÏ ¿«ƒ»ƒ»ƒ∆≈»∆»»ƒ¿»¬»«ƒ¿»

ÔÎÏ ,Ba ÌÈÈeÏz eÈ‰ Ï‡¯NÈ יחיד שהוא פי על ÈÓcאף ÌÈa¯k ƒ¿»≈»¿ƒ»≈¿«ƒ»≈
כרבים, ונחשב לרבים דומה הוא B˙lÙzהרי ‰˙È‰ ,Ôk Ì‡Â דוד של ¿ƒ≈»¿»¿ƒ»
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ט l"yz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

הרּבים  ּכתפּלת חׁשּובה להיֹות צריכה ְְְְֲִִִִִִַַָָָָּתפּלתֹו

אמר  ולּמה ריקם, חֹוזרת אינּה עת ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבכל

ּדוקא. רצֹון ּבעת להיֹות צריכה ְְְְְִִִֵֶַָָָָׁשּתפ ּלתֹו

Ô·eÈÂ,ּדהּנה רצֹון, עת ּבפירּוׁש הּביאּור ּפי על ¿«ְְִִֵֵֵֵַַָ

יׂשראל  ּכנסת ּדא ורצֹון 38עת מלכּות, , ְְְְִֵֵֶֶַָָָ

ספירה  ּכל ׁשל היסֹוד נקרא (ׁשרצֹון יסֹוד ְְְְִִֶֶַָָָָהּוא

לּנּוקבא  ׁשּיסֹוד 39המרּצה הּוא רצֹון ועת ,( ְְְְֵֶֶַַַָָ

יחד  מתחּברים ּבזה,40ּומלכּות ּפירּוׁש ועֹוד . ְְְְִִֵֶַַַַָ

ּבחינת  עצמֹו, הרצֹון ּבחינת על קאי רצֹון ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָׁשעת

נמׁש מּׁשם ׁשּגם מהׁשּתלׁשלּות, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכתר

ּׁשּנאמר  ּדמה ּבזה, והענין הּמלכּות. ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת

הּמלכּות  ספירת על קאי ּגֹו' תפּלתי ,41ואני ְְְֲִִִִֵַַַַַָָ

ׁשני  ּבּה ׁשּיׁש ּומטרֹוניתא, יׂשראל ּכנסת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּנקראת

למּטה,42אפנים  ׁשּיֹורדת ּכפי האחד, אֹופן , ְְֳִִֶֶֶֶֶַָָָָ

על  ׁשּנֹוסף יׂשראל, ּדכנסת הענין ּכללּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּזהּו

מהּבחינה  האֹורֹות ואֹוספת ׁשּכֹונסת ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּפירּוׁש

ּגם  יׁשנֹו אנּפין, זעיר  מּבחינת מּמּנה, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה

הּתֹורה  ׁשל  הּניצֹוצ ֹות ואֹוספת ׁשּכֹונסת ְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּפירּוׁש

ּפזּורה  ּדׂשה ּבאֹופן ׁשהם ׁשּלמּטה, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָּומצוֹות

לּבית), ׂשה ּבפירּוׁש ב' סעיף (ּכּנ"ל ְְִִִֵֵֶַַַָָָיׂשראל

ראׁשֹון  התּכּללּות ּבזה [ויׁש למעלה ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָלהעלֹותם

ׁשני  ּובירּור ראׁשֹון ּבירּור ׁשני, ְְְִִִִֵֵֵֵַוהתּכּללּות

היא 43וכּו' הּמלכּות ׁשּספירת ּכפי הּׁשני, ואֹופן .[ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַ

נקראת  ׁשאז מּכתר, ׁשּמקּבלת העלּיה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבׁשלימּות
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רמח).38) (ע' ס"ד שם באוה"ת הובא - ב קטז, רמז).39)זח"א (ע' ס"ב שם באוה"ת הובא - ל"ב אות ר מערכת מאו"א

רמט).40) (ע' ס"ו שם בתחלתו.41)אוה"ת התפלה שער חיים עץ פרי ובכ"מ.42)ראה פט. ע' ח"א שה"ש אוה"ת ראה

ובכ"מ.43) ואילך. ד ז, צו לקו"ת ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
dÈ‡ ˙Ú ÏÎaL ÌÈa¯‰ ˙lÙ˙k ‰·eLÁ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¬»ƒ¿ƒ«»«ƒ∆¿»≈≈»
ÔBˆ¯ ˙Úa ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ B˙lÙzL ¯Ó‡ ‰nÏÂ ,Ì˜È¯ ˙¯ÊBÁ∆∆≈»¿»»»«∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿≈»

?‡˜Âc«¿»
,‰p‰c ,ÔBˆ¯ ˙Ú Le¯ÈÙa ¯e‡Èa‰ Èt ÏÚ Ô·eÈÂ בזוהר נאמר ¿««ƒ«≈¿≈≈»¿ƒ≈

‡c ˙Ú זוÏ‡¯NÈ ˙Òk38, ≈»¿∆∆ƒ¿»≈
ספירת  שורש eÎÏÓ˙והיינו (שהיא «¿

ישראל), נשמות ‰e‡ומקור ÔBˆ¯Â¿»
˜¯‡ספירת  ÔBˆ¯L) „BÒÈ¿∆»ƒ¿»

‰v¯Ó‰ ‰¯ÈÙÒ Ïk ÏL „BÒÈ‰«¿∆»¿ƒ»«¿«∆
‡·˜epÏ39 היסוד ספירת של התוכן «¿»

שככל  ומבואר ההשפעה, עניין הוא

(בחינת  המשפיע של הרצון שיגדל

נוקבא), (בחינת למקבל להשפיע זכר)

השפע  יגדל ¯ˆÔBכך ˙ÚÂ 'עת'), ¿≈»
כאחד  BÒiL„ו'רצון' ‡e‰∆¿

„ÁÈ ÌÈ¯aÁ˙Ó ˙eÎÏÓe40. «¿ƒ¿«¿ƒ««
,‰Êa Le¯Èt „BÚÂ של בשייכות ¿≈»∆

המלכות, לספירת רצון' ≈∆ÚL˙'עת
È‡˜ ÔBˆ¯ מכוון˙ÈÁa ÏÚ »»≈«¿ƒ«

ÔBˆ¯‰ העליון˙ÈÁa ,BÓˆÚ »»«¿¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰«∆∆∆¿«¿»

,˙eÏLÏzL‰Ó שבכוחות כשם ≈ƒ¿«¿¿
'מקיף' כוח הוא הרצון כוח הנפש,

באבר  מהתלבשות שלמעלה כללי

הפנימיים  מהכוחות נעלה והוא פרטי

זה  דרך על והרגש, השכל בעיקר שהם

בחינת  של עניינה כביכול, למעלה,

מ'סדר  שלמעלה עליון', 'כתר

בעיקר  שמתחיל השתלשלות'

הנעלה  הרצון עניין הוא מהספירות,

המוחין  הוא שעיקרן מהספירות

ÌMÓוהמידות, ÌbL,מהרצון ∆«ƒ»
‰eÎÏn˙הכתר  ˙ÈÁ·a CLÓƒ¿»ƒ¿ƒ«««¿

שהרצון  רצון' 'עת של המעלה וזו

שממשיך  וכפי הספירות, מעשר האחרונה הספירה למלכות, עד ונמשך מאיר

ומבאר.

,‰Êa ÔÈÚ‰Â'רצון 'עת של השייכות אודות לעיל האמורים האופנים בשני ¿»ƒ¿»»∆
המלכות  Bb'לספירת È˙lÙ˙ È‡Â ¯Ó‡pM ‰Óc'רצון ˜‡È'עת ¿«∆∆¡««¬ƒ¿ƒ»ƒ»≈

‰eÎÏn˙מכוון  ˙¯ÈÙÒ ÏÚ41Ï‡¯NÈ ˙Òk ˙‡¯˜pL , «¿ƒ«««¿∆ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈
,‡˙ÈB¯ËÓe מלכה daגבירה, LiL'ישראל 'כנסת ÈLבבחינת «¿ƒ»∆≈»¿≈

ÌÈÙ‡42˙eÏÏk e‰fL ,‰hÓÏ ˙„¯BiL ÈÙk ,„Á‡‰ ÔÙB‡ , √»ƒ∆»∆»¿ƒ∆∆∆¿«»∆∆¿»
Le¯Èt‰ ÏÚ ÛÒBpL ,Ï‡¯NÈ ˙ÒÎc ÔÈÚ‰ על 'כנסת' שנקראת »ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿»≈∆»««≈

ÙÒB‡Â˙שם  ˙ÒBkL לתוכה‰ÏÚÓlL ‰ÈÁa‰Ó ˙B¯B‡‰ ∆∆∆¿∆∆»≈«¿ƒ»∆¿«¿»
,ÔÈt‡ ¯ÈÚÊ ˙ÈÁaÓ ,‰pnÓ גבורה חסד, המידות הם זעירות, פנים ƒ∆»ƒ¿ƒ«¿≈«¿ƒ

פנים  אנפין', וב'אריך במוחין המאירים לאורות ביחס כי כך (ונקראו וכו'

מועט) הוא במידות המאיר האור הספירות, מעשר שלמעלה ¿∆BLÈארוכות,
Le¯Èt‰ Ìb'ישראל ב'כנסת הנוסף ««≈

˙BˆBˆÈp‰ ˙ÙÒB‡Â ˙ÒBkL∆∆∆¿∆∆«ƒ
BÂˆÓe˙הקדושים  ‰¯Bz‰ ÏL∆«»ƒ¿

‰Nc ÔÙB‡a Ì‰L ,‰hÓlL∆¿«»∆≈¿∆¿∆
ÛÈÚÒ Ï"pk) Ï‡¯NÈ ‰¯eÊt¿»ƒ¿»≈««»ƒ

,(˙ÈaÏ ‰N Le¯ÈÙa בני ·' כמו ¿≈∆«»ƒ
בין  מפוזרים הגלות שבזמן ישראל

נמצאים  לא הניצוצות כך האומות,

למעלה, ומקורם בשורשם במקומם,

העולם  בענייני למטה 'מפוזרים' אלא

הניצוצות  את אוספת ישראל' ו'כנסת

[LÈÂכדי  ‰ÏÚÓÏ Ì˙BÏÚ‰Ï¿«¬»¿«¿»¿≈
‰Êa במלכות המידות בהארת »∆

המלכות  ידי על הניצוצות ובהעלאת

˙eÏlk˙‰Â ÔBL‡¯ ˙eÏlk˙‰ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿
,ÈL של בחיבור שלבים שני שהם ≈ƒ

וכן  אנפין' 'זעיר עם ≈e¯Èa¯מלכות
'eÎÂ ÈL ¯e¯È·e ÔBL‡¯43 ƒ≈≈ƒ¿

הניצוצות  בהעלאת שלבים שני שהם

פרשת  אור' ב'תורה כמבואר וכמבואר

אי  הניצוצות... שנתבררו "אע"פ וישב:

באלוקותו  ממש להתייחד להם אפשר

שם  גילוי עליהם שיומשך עד יתברך

יתבררו  זה ידי ועל דאצילות מ"ה

הבירור  כי העיקר... והוא שני בירור

בחינת  בהם שיהי' רק היה הראשון

עדיין  רחוק וזהו היש, ביטול

בהם... שנמשך ידי על אלא מאלוקות...

נכללו  אז לבררם מ"ה שם הארת

באדם  וכמשל באלוקות. אמיתי בביטול

על  ויראה באהבה מתפלל כך ואחר ושותה שאוכל ידי על בירורים שמברר

והמשקים... המאכלים של החיות נכללו שנמצא ושתה שאכל זה כוח ידי

ידי... כשעל אלא רחוק... עדיין הוא זה כל ועם שלו רבה האהבה בחינת

ה'... מאת מלמעלה ואהבה] [יראה ורחימו דחילו לו נמשכו שלו ויראה אהבה

ועל  ממש אלוקות מבחינת מלמעלה שנמשכים זו ויראה באהבה יוכללו אז

שני"]. בירור הוא זה דרך

,ÈM‰ ÔÙB‡Â'ישראל 'כנסת הנקראת המלכות ÈÙqL¯˙בספירת ÈÙk ¿∆«≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ«
,¯˙kÓ ˙Ïa˜nL ,‰iÏÚ‰ ˙eÓÈÏLa ‡È‰ ˙eÎÏn‰ רק ולא ««¿ƒƒ¿≈»¬ƒ»∆¿«∆∆ƒ∆∆
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ebe'י miyceg y`x mkl dfd ycegd

יׂשראל  אמּוני ׁשלּומי יׁש44ּבׁשם זה ּפי ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָ

ּדעת  ּבהענין ודוד אברהם ּבין החיּלּוק ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלבאר

ולכן  הּמלכּות, ספירת הּוא ּדוד ּדהּנה, ְְְְִִִֵֵַַַָָָרצֹון,

(מּׁשּום  הּזמּנים ּבכל אצלֹו ׁשהיה רצֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעת

מקּבלת  ּׁשהּמלכּות מה רק הּוא ּכרּבים) ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַׁשחׁשיב

ׁשּלמעלה  הּכתר לבחינת להּגיע אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָמיסֹוד,

ׁשּלא  מיּוחד, רצֹון עת צרי היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות,

ּגֹו' תפּלתי ואני ׁשאמר וזהּו זמן, ּבכל אצלֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהיה

ׁשּנקרא  אברהם, אצל ּכן ּׁשאין מה רצֹון. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעת

ּבענקים  הּגדֹול ׁשהיה 45האדם רצֹון העת הּנה , ֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

ׁשּלמעלה  הּכתר מּבחינת הּוא הּזמּנים ּבכל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

ׂשכל  היא אברהם ׁשל ּבחינתֹו ּכי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהׁשּתלׁשל ּות,

רעיֹון  מּכל אצלֹו46הּנעלם היתה ולכן, , ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

הּזמּנים. ּבכל הּכתר מּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

ּבדרּוׁשי e‡È·e¯ה) המבֹואר ּפי על יּובן הענין ≈ְְְִִִֵַַַָָָ

הּזקן  ואדמֹו"ר 47אדמֹו"ר ְְְֵַַַָ

צדק 48האמצעי  הּצמח עד 49ואדמֹו"ר וכּו' ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ

עדן  נׁשמתֹו יֹום 50לאדמֹו"ר היה ניסן (ׁשב' ְְִִֵֶֶַָָָָָ

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּוכבֹוד ׁשּלֹו), ְְִִִֶַַָָההיּלּולא

ת"ש  ּדׁשנת (ּבהּמאמרים רצֹון 51אדמֹו"ר ּדאית ,( ְְְְֲִִִַַַַָָ

רצֹון  ואית 52ואית מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון אית , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּובעבֹודה  והתּבֹוננּות. הּׂשכל ידי על ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָרצֹון

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּכפי האהבה, ענין ְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּוא

ורצֹון 53מהר"ׁש אבה מּלׁשֹון הּוא ,54ׁשאהבה ְְֲֲִֶַַָָָָָ

וגֹו', לבב ּדבכל אהבה מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּובזה
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יט.44) כ, א.45)שמואלֿב שכח, חנוכה באוה"ת הובא ג. פי"ג, במדב"ר יו"ד. פי"ד, ב"ר טו. יד, ר"פ 46)יהושע תו"א

ובכ"מ. לך. שמ.47)לך ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ד. פז, ויקהל מאמרי 48)תו"א פצ"ט. הק"ש שער בינה אמרי

תתטו. ע' שם תרמז. ע' ח"ב ויקרא האמצעי ב.49)אדמו"ר פח, להצ"צ המאמרים 50)סהמ"צ (ספר תרנ"ד תפלתי ואני ד"ה

ואילך). רמז ע' תרע"ח המאמרים (ספר תרע"ח ימים ששת ד"ה ואילך). רמ ע' ט 51)תרנ"ד ע' ה'ש"ת המאמרים ספר

ואילך). 165 ע' תש"ד המאמרים (ספר תש"ד תפלתי ואני ד"ה וראה ואילך. טו ע' שם א.52)ואילך. קכט, זח"ג ראה

.113 ס"ע תש"ט המאמרים בספר שליט"א אדמו"ר כ"ק רפז.53)הערת ע' תר"ל המאמרים מקץ 54)ספר תו"א גם ראה

רע"א. צב, להצ"צ החקירה ספר ב. ט, ואתחנן ד. פח, מסעי ב. כו, נשא לקו"ת ג. לב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אנפין' 'זעיר היא Ê‡Lמהמידות הרי העלייה, בשלימות היא כשהמלכות ∆»

Ï‡¯NÈ ÈeÓ‡ ÈÓeÏL ÌLa ˙‡¯˜44 בשמואל הכתוב כלשון ƒ¿≈¿≈¿≈¡≈ƒ¿»≈
ישראל' אמוני 'שלומי בשם נקראת המלכות שספירת הסוד בתורת (ומבואר

שבלעדיה  הספירות בכל שלימות מוסיפה היא העשירית הספירה בהיותה כי

מספר  הוא עשר והמספר תשע, הם

שלם).

˜elÈÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ
˙Úc ÔÈÚ‰a „Â„Â Ì‰¯·‡ ÔÈa≈«¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈

,ÔBˆ¯ נאמר באברהם מדוע והטעם »
בדוד  ואילו רצון עת תמיד לו שהייתה

רצון, עת לו שתהיה שמבקש מצינו

לעיל, ‰e‡כמובא „Âc ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ
ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ דרגת ¿ƒ«««¿¿»≈

ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰L ÔBˆ¯ ˙Ú‰»≈»∆»»∆¿¿»
ÌÈpÓf‰·ÈLÁL ÌeMÓ) «¿«ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈa¯k הזמנים בכל הרבים שאצל ¿«ƒ

בהיותו  'בהימצאו, של מצב זה הרי

לעיל  כמבואר רצון, בעת ותמיד קרוב'

רבינו  משה Ó‰לגבי ˜¯ ‡e‰ (««
„BÒÈÓ ˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰M∆««¿¿«∆∆ƒ
אנפין' 'זעיר מהמידות השפעה שהיא

ÈÁ·Ï˙בלבד, ÚÈb‰Ï Ï·‡¬»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰«∆∆∆¿«¿»

CÈ¯ˆ ‰È‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó דוד ≈ƒ¿«¿¿»»»ƒ
המלכות ספירת ¯ˆÔBשעניינו ˙Ú≈»

ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰ ‡lL ,„ÁeÈÓ¿»∆…»»∆¿¿»
¯Ó‡L e‰ÊÂ ,ÔÓÊ בקשה דוד ¿«¿∆∆»«

Ú˙מיוחדת  'Bb È˙lÙ˙ È‡Â«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈
.ÔBˆ»̄

,Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈≈∆«¿»»
‡¯˜pL ביהושע הכתוב כלשון ∆ƒ¿»

ÌÈ˜Úa ÏB„b‰ Ì„‡‰45‰p‰ , »»»«»»¬»ƒƒ≈
ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰L ÔBˆ¯ ˙Ú‰»≈»∆»»∆¿¿»

‡e‰ ÌÈpÓf‰ מלכתחילה «¿«ƒ
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

ÌÏÚp‰ ÏÎN ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏL B˙ÈÁa ,Èk ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»∆«¿»»ƒ≈∆«∆¡»
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ46, ƒ»«¿

של  והמקור האב היא (כי החכמה היא 'אב' ו'רם'. 'אב' אותיות הוא 'אברם'

החכמה  היא והתנשאות) רוממות (מלשון ו'רם' ממנה), ש'נולדות' המידות

'נעלם  (עדיין) שהוא עד נעלה שכל היינו מאוד, עליונה במדריגה שהיא כפי

מלבוא  הנעלית החכמה בחינת החכמה, מקור מסויים, שכלי רעיון' מכל

‡ˆBÏבגילוי, ‰˙È‰ ,ÔÎÏÂ אצל ¿»≈»¿»∆¿
ÈÁaÓ˙אברהם  ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

ÌÈpÓf‰ ÏÎa ¯˙k‰ רק ולא «∆∆¿»«¿«ƒ
המלך  דוד אצל כמו מיוחדים בזמנים

כמבואר  המלכות, ספירת שעניינו

לעיל.

Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»««ƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ מאמרי «¿»ƒ¿≈

של  ‰Ô˜fהחסידות ¯"BÓ„‡47 «¿«»≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Â48 ¿«¿»∆¿»ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡Â49'eÎÂ ¿«¿«∆«∆∆¿
Ô„Ú B˙ÓL ¯"BÓ„‡Ï „Ú50 «»«¿ƒ¿»≈∆

הרש"ב  ÌBÈהרבי ‰È‰ ÔÒÈ '·L)∆ƒ»»»
BlL ‡ÏelÈ‰‰ בשנת נסתלק «ƒ»∆

È¯BÓתר"פ  ˙Me„˜ „B·Îe ,(¿¿«ƒ
ÌÈ¯Ó‡n‰a) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ»ƒ«¿¿««¬»ƒ

˘"˙ ˙Lc51,( דברי בביאור ƒ¿«
È‡Â˙הזוהר  ÔBˆ¯ ˙È‡c¿ƒ»¿ƒ
ÔBˆ¯52, כלומר רצון, ויש רצון שיש »

ברצון  דרגות ¯ˆÔBיש ˙È‡ רצון יש ƒ»
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL כוח הוא ∆¿«¿»≈«≈∆

לעיל), (כמבואר הכללי È‡Â¿ƒ˙הרצון
ÔBˆ¯ רצון ונוצר aL‡ויש 'נולד' »∆»

˙eBa˙‰Â ÏÎO‰ È„È ÏÚ ואם «¿≈«≈∆¿ƒ¿¿
מהשכל. למטה שהוא מובן כן

‰„B·Ú·e ה'הרצון ועניין בעבודת »¬»
ואחד  אחד כל ÔÈÚשל ‡e‰ƒ¿«

¯‡·nL ÈÙk ,‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡53‰·‰‡L «¿«¬»∆«¬»

ÔBˆ¯Â ‰·‡ ÔBLlÓ ‡e‰54 ƒ¿»»¿»
ה' אבה "ולא הכתוב בלשון (וכמו

אהבך  כי לברכה הקללה את לך אלוקיך ה' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלוקיך

אלוקיך"), ה'Ê·e‰ה' ‡‰·‰באהבת ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ »∆≈¿≈«¿≈«¬»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74



יי l"yz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

מאד ּדבכל היא 55ואהבה לבב ּדבכל אהבה . ְְְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּדׁשמע  ההתּבֹוננּות ידי על ׁשּבאה ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָהאהבה

אחד  הוי' אלקינּו הוי' הּוא 56יׂשראל ּדאחד , ְְֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָֹ

רקיעים  ׁשבעה על רֹומז ח' ד', ח' א' ְְִִִִֵַָאֹותּיֹות

העֹולם  רּוחֹות ארּבע על רֹומז וד' ,57וארץ, ְְֵֶַַַָָָָ

עֹולם  ׁשל אּלּופֹו להא', ּבטלים ידי 56וכּוּלם ועל , ְְְְְִֵֵֶַַָָָ

ּדבכל  האהבה אצלֹו מתעֹוררת זֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָהתּבֹוננּות

אלקינּו, ּדהוי' ההתּבֹוננּות ידי על ּובפרט .ְְְְְְֱֲִִֵֵַַַָָָָֹלבב

לֹו ּׁשּנֹוגע מה ׁשּזהּו וחּיּותנּו, ּכֹוחנּו הּוא ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשהוי'

האהבה  אצלֹו מתעֹוררת זה ידי על הּנה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּבעיּקר ,

מסּורים  ועניניו ּכֹוחֹותיו ׁשּכל ,לבב ְְְְְְִִִֶָָָָָָּדבכל

ׁשּתי  ּגּופא ּבזה יׁש יֹותר  ּובפרטּיּות ְְֱִִֵֵֵֶֶָָָֹלאלקּות.

אדמֹו"ר  קדּוּׁשת ּכבֹוד ׁשּמבאר ּכפי ְְְְְְִִֵֶַַָּבחינֹות,

עדן  להרצֹון 58נׁשמתֹו הּמּדֹות ׁשּבין החיּלּוק ְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

מהּמּדֹות, ׁשּלמעלה ההתּבֹוננּות) ידי על ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ(ׁשּבא

ּדקרבת  עצמֹו הרגׁש ענין הּוא עצמם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָׁשהּמּדֹות

טֹוב  לי חּיי59אלקים הּוא ּכי והרצֹון 60, , ְֱִִִֶַָָֹ

הּוא  ההתּבֹוננּות, ידי על ׁשּבא מּמּדֹות ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה

מּצד  ּבאלקּות ׁשחפץ טֹוב, אלקים ּדקרבת ְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָֹֹענין

ׁשעל  והרצֹון האהבה ּגם אמנם, עצמֹו. ְְְֱֲֶַַַַָָָָָָָֹהאלקּות

ּדׂשכל. והגּבלה ּבמדידה הם התּבֹוננּות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָידי

(אהבה  מאד ּדבכל האהבה היא מּזה ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָֹּולמעלה

הּמסירת  ענין ׁשהּוא ּבתענּוגים), אהבה ְְְֲֲִִִֶַַַַַַָָרּבה,

נקראת  ולכן ּבּׂשכל, מהתּבֹוננּות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָנפׁש

ּגבּול  ּבלי הּוא ׁשּמאד ,מאד אף 61ּבכל ּדהּנה, . ְְְְְְִִֵֶֶַָֹֹ

מקֹום, מּכל ּבּתֹורה, נאמר נפׁש הּמסירת ְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָׁשענין

נפׁש מסירת על טעם ּבּתֹורה נאמר ּכי 62לא , ְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹ
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰·‰‡Â ,'B‚Â E··Ï ÏÎ·c אהבה שהיא יותר ÏÎ·cנעלית ƒ¿»¿»¿¿¿«¬»ƒ¿»

E„‡Ó55‰‡aL ‰·‰‡‰ ‡È‰ E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡ וכל . ¿…∆«¬»ƒ¿»¿»¿ƒ»«¬»∆»»
היא  זו אהבה של ‰‰˙eBa˙ההתעוררות È„È ÏÚ הפנימי בתוכן «¿≈«ƒ¿¿

„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓLc56‡e‰ „Á‡c , ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»¡…≈¬»»∆»¿∆»
ÊÓB¯ 'Á ,'„ 'Á '‡ ˙Bi˙B‡ƒ≈
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·L ÏÚ«ƒ¿»¿ƒƒ»»∆
של  הגימטריא שמונה, מספרם שביחד

ח', ‡¯Úaהאות ÏÚ ÊÓB¯ '„Â¿≈««¿«
ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯57ֿמזרחֿמערב »»

Ï‰‡',צפוןֿדרום, ÌÈÏËa ÌleÎÂ¿»¿≈ƒ¿»
הנקרא  הקדושֿברוךֿהוא היא והא'

ÌÏBÚ ÏL BÙel‡56È„È ÏÚÂ , «∆»¿«¿≈
BÊ ˙eBa˙‰ המציאות של בביטול ƒ¿¿

‡ˆBÏלאלוקות  ˙¯¯BÚ˙Ó בליבו ƒ¿∆∆∆¿
המתבונן  האדם ÏÎ·cשל ‰·‰‡‰»«¬»ƒ¿»

E··Ï ובכל לבבך', 'בכל של ברמה ¿»¿
על  שנוצרו ורצון באהבה מדובר אופן

רצון  וזהו שכלית התבוננות ידי

מהשכל. והתעוררות Ë¯Ù·eשלמטה ƒ¿»
במיוחד  היא האדם בלב לה' האהבה

˙eBa˙‰‰ È„È ÏÚ הפנימי בתוכן «¿≈«ƒ¿¿
eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰c שמע' בפסוק האמור «¬»»¡…≈

היינו  eÁBkישראל', ‡e‰ 'ÈÂ‰L∆¬»»≈
BÏ Ú‚BpM ‰Ó e‰fL ,e˙eiÁÂ¿ƒ≈∆∆«∆≈«

,¯wÈÚa עצמו אצל קרוב האדם שכן ¿ƒ»
כל  בביטול הכללית ההתבוננות ומתוך

וקרוב  לו שנוגע מה לאלוקות, הבריאה

בכך  ההתבוננות הוא במיוחד אליו

מאת  הם בפרט לו שיש והחיות שהכוח

BÚ˙Ó¯¯˙ה', ‰Ê È„È ÏÚ ‰p‰ƒ≈«¿≈∆ƒ¿∆∆
,E··Ï ÏÎ·c ‰·‰‡‰ BÏˆ‡∆¿»«¬»ƒ¿»¿»¿
ÌÈ¯eÒÓ ÂÈÈÚÂ ÂÈ˙BÁBk ÏkL∆»»¿ƒ¿»»¿ƒ

˙e˜Ï‡Ï המתבקשת המסקנה שזו ∆¡…
מהקדושֿ בא לו שיש מה שכל מכך

ברוךֿהוא.

‰Êa LÈ ¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e הרצון ƒ¿»ƒ≈≈»∆
מהשכל  שנולדים «Ùeb‡והאהבה

ÈÙkעצמו  ,˙BÈÁa ÈzL¿≈¿ƒ¿ƒ
¯"BÓ„‡ ˙Me„˜ „B·k ¯‡·nL הרש"ב Ô„Úהרבי B˙ÓL58 ∆¿»≈¿¿««¿ƒ¿»≈∆

˜elÈÁ‰ ההבדל˙Bcn‰ ÔÈaL הרגשותÈ„È ÏÚ ‡aL) ÔBˆ¯‰Ï «ƒ∆≈«ƒ¿»»∆»«¿≈
,˙Bcn‰Ó ‰ÏÚÓlL (˙eBa˙‰‰ ידי על שנולד הרצון גם כי «ƒ¿¿∆¿«¿»≈«ƒ

כיון  מהמידות, למעלה עדיין הוא השכל מן למטה והוא ההתבוננות

BÓˆÚ L‚¯‰ ÔÈÚ ‡e‰ ÌÓˆÚ ˙Bcn‰L את חש שהאדם התחושה ∆«ƒ«¿»ƒ¿«∆¿≈«¿
כיוון  לאלוקות להתקרב ורוצה ה' את אוהב שהאדם היינו »¿c¿ƒ˜¯·˙עצמו

·BË ÈÏ ÌÈ˜Ï‡59,ומשום עצמו לו טובה שזו ‰e‡משום Èk ¡…ƒƒƒ
EÈiÁ60, מעניק הקדושֿברוךֿהוא כי «∆

חיים ÏÚÓlL‰לאדם ÔBˆ¯‰Â¿»»∆¿«¿»
È„È ÏÚ ‡aL ˙BcnÓƒƒ∆»«¿≈

,˙eBa˙‰‰ שאמנם לאלוקות רצון «ƒ¿¿
אבל  שכלית, התבוננות ידי על בא

נרגש  שבהם מהמידות נעלה הוא עדיין

זה  רצון של ועניינו עצמו ‰e‡האדם
,·BË ÌÈ˜Ï‡ ˙·¯˜c ÔÈÚ מבלי ƒ¿»¿ƒ¿«¡…ƒ

לעצמי, טוב טוב, "לי" של התחושה

vÓ„אלא  ˙e˜Ï‡a ıÙÁL∆»≈∆¡…ƒ«
Ìb ,ÌÓ‡ .BÓˆÚ ˙e˜Ï‡‰»¡…«¿»¿»«
È„È ÏÚL ÔBˆ¯‰Â ‰·‰‡‰»«¬»¿»»∆«¿≈

˙eBa˙‰ באופן וגם מעלתן כל עם ƒ¿¿
המציאות  הרגשת כך כל בזה שאין

הכל ‰Ìהאישית  È„Óa„‰אחרי ≈ƒ¿ƒ»
ÏÎNc ‰Ïa‚‰Â ידי על נוצרו שהרי ¿«¿»»¿≈∆
שכלית. fÓ‰התבוננות ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ∆

E„‡Ó ÏÎ·c ‰·‰‡‰ ‡È‰ƒ»«¬»ƒ¿»¿…∆
גבוהות ( בדרגות אהבה שהיא

¯a‰הנקראות  גדולה ‡‰·‰ אהבה «¬»«»
או  קטנה, אהבה זוטא', 'אהבה ולא

ÌÈ‚eÚ˙a על ‡‰·‰ שמתענג «¬»¿«¬ƒ
אהבה  ולא לאלוקות והדבקות הקרבה

וצימאון  תשוקה שעניינה ),מרחוק
‡e‰L בכל" של זו בדרגה ה' אהבת ∆
LÙמאודך" ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ«∆∆

היישות  את לגמרי מבטל שהאדם

את  ומוסר שלו העצמית והמציאות

נפש  והמסירות לאלוקות, לגמרי עצמו

עלֿשכלי  עניין «¿»¿∆ÏÚÓlL‰היא
ÔÎÏÂ ,ÏÎOa ˙eBa˙‰Ó≈ƒ¿¿«≈∆¿»≈
„‡nL ,E„‡Ó ÏÎa ˙‡¯˜ƒ¿≈¿»¿…∆∆¿…

"מאד" המושג של ‰e‡המשמעות
Ïe·b ÈÏa61.מהגדרים ויציאה ¿ƒ¿

‰¯Bza ¯Ó‡ LÙ ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL Û‡ ,‰p‰c ומהכתוב ¿ƒ≈«∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆∆¡««»
השם, קידוש מצוות לומדים ישראל" בני בתוך Ï‡"ונקדשתי ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»…

ÌÚË ‰¯Bza ¯Ó‡ הגיוני LÙהסבר ˙¯ÈÒÓ ÏÚ62‰¯Bz‰ Èk , ∆¡««»«««¿ƒ«∆∆ƒ«»
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יׂשראל  אמּוני ׁשלּומי יׁש44ּבׁשם זה ּפי ועל . ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶַָ

ּדעת  ּבהענין ודוד אברהם ּבין החיּלּוק ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָלבאר

ולכן  הּמלכּות, ספירת הּוא ּדוד ּדהּנה, ְְְְִִִֵֵַַַָָָרצֹון,

(מּׁשּום  הּזמּנים ּבכל אצלֹו ׁשהיה רצֹון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָהעת

מקּבלת  ּׁשהּמלכּות מה רק הּוא ּכרּבים) ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַׁשחׁשיב

ׁשּלמעלה  הּכתר לבחינת להּגיע אבל ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָמיסֹוד,

ׁשּלא  מיּוחד, רצֹון עת צרי היה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹמהׁשּתלׁשלּות,

ּגֹו' תפּלתי ואני ׁשאמר וזהּו זמן, ּבכל אצלֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהיה

ׁשּנקרא  אברהם, אצל ּכן ּׁשאין מה רצֹון. ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָעת

ּבענקים  הּגדֹול ׁשהיה 45האדם רצֹון העת הּנה , ֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָָ

ׁשּלמעלה  הּכתר מּבחינת הּוא הּזמּנים ּבכל ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָאצלֹו

ׂשכל  היא אברהם ׁשל ּבחינתֹו ּכי, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהׁשּתלׁשל ּות,

רעיֹון  מּכל אצלֹו46הּנעלם היתה ולכן, , ְְְְֱִֵֶֶַַָָָָָ

הּזמּנים. ּבכל הּכתר מּבחינת ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָההמׁשכה

ּבדרּוׁשי e‡È·e¯ה) המבֹואר ּפי על יּובן הענין ≈ְְְִִִֵַַַָָָ

הּזקן  ואדמֹו"ר 47אדמֹו"ר ְְְֵַַַָ

צדק 48האמצעי  הּצמח עד 49ואדמֹו"ר וכּו' ְְְְִֶֶֶֶַַַַָָ

עדן  נׁשמתֹו יֹום 50לאדמֹו"ר היה ניסן (ׁשב' ְְִִֵֶֶַָָָָָ

חמי  מֹורי קדּוּׁשת ּוכבֹוד ׁשּלֹו), ְְִִִֶַַָָההיּלּולא

ת"ש  ּדׁשנת (ּבהּמאמרים רצֹון 51אדמֹו"ר ּדאית ,( ְְְְֲִִִַַַַָָ

רצֹון  ואית 52ואית מהּׂשכל, ׁשּלמעלה רצֹון אית , ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּובעבֹודה  והתּבֹוננּות. הּׂשכל ידי על ׁשּבא ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָרצֹון

אדמֹו"ר  ׁשּמבאר ּכפי האהבה, ענין ְְְְֲִִֵֶַַַָָָהּוא

ורצֹון 53מהר"ׁש אבה מּלׁשֹון הּוא ,54ׁשאהבה ְְֲֲִֶַַָָָָָ

וגֹו', לבב ּדבכל אהבה מדרגֹות, ׁשּתי יׁש ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָּובזה
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יט.44) כ, א.45)שמואלֿב שכח, חנוכה באוה"ת הובא ג. פי"ג, במדב"ר יו"ד. פי"ד, ב"ר טו. יד, ר"פ 46)יהושע תו"א

ובכ"מ. לך. שמ.47)לך ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ד. פז, ויקהל מאמרי 48)תו"א פצ"ט. הק"ש שער בינה אמרי

תתטו. ע' שם תרמז. ע' ח"ב ויקרא האמצעי ב.49)אדמו"ר פח, להצ"צ המאמרים 50)סהמ"צ (ספר תרנ"ד תפלתי ואני ד"ה

ואילך). רמז ע' תרע"ח המאמרים (ספר תרע"ח ימים ששת ד"ה ואילך). רמ ע' ט 51)תרנ"ד ע' ה'ש"ת המאמרים ספר

ואילך). 165 ע' תש"ד המאמרים (ספר תש"ד תפלתי ואני ד"ה וראה ואילך. טו ע' שם א.52)ואילך. קכט, זח"ג ראה

.113 ס"ע תש"ט המאמרים בספר שליט"א אדמו"ר כ"ק רפז.53)הערת ע' תר"ל המאמרים מקץ 54)ספר תו"א גם ראה

רע"א. צב, להצ"צ החקירה ספר ב. ט, ואתחנן ד. פח, מסעי ב. כו, נשא לקו"ת ג. לב,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אנפין' 'זעיר היא Ê‡Lמהמידות הרי העלייה, בשלימות היא כשהמלכות ∆»

Ï‡¯NÈ ÈeÓ‡ ÈÓeÏL ÌLa ˙‡¯˜44 בשמואל הכתוב כלשון ƒ¿≈¿≈¿≈¡≈ƒ¿»≈
ישראל' אמוני 'שלומי בשם נקראת המלכות שספירת הסוד בתורת (ומבואר

שבלעדיה  הספירות בכל שלימות מוסיפה היא העשירית הספירה בהיותה כי

מספר  הוא עשר והמספר תשע, הם

שלם).

˜elÈÁ‰ ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«ƒ
˙Úc ÔÈÚ‰a „Â„Â Ì‰¯·‡ ÔÈa≈«¿»»¿»ƒ¿»ƒ¿»¿≈

,ÔBˆ¯ נאמר באברהם מדוע והטעם »
בדוד  ואילו רצון עת תמיד לו שהייתה

רצון, עת לו שתהיה שמבקש מצינו

לעיל, ‰e‡כמובא „Âc ,‰p‰c¿ƒ≈»ƒ
ÔÎÏÂ ,˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ דרגת ¿ƒ«««¿¿»≈

ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰L ÔBˆ¯ ˙Ú‰»≈»∆»»∆¿¿»
ÌÈpÓf‰·ÈLÁL ÌeMÓ) «¿«ƒƒ∆¬ƒ
ÌÈa¯k הזמנים בכל הרבים שאצל ¿«ƒ

בהיותו  'בהימצאו, של מצב זה הרי

לעיל  כמבואר רצון, בעת ותמיד קרוב'

רבינו  משה Ó‰לגבי ˜¯ ‡e‰ (««
„BÒÈÓ ˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰M∆««¿¿«∆∆ƒ
אנפין' 'זעיר מהמידות השפעה שהיא

ÈÁ·Ï˙בלבד, ÚÈb‰Ï Ï·‡¬»¿«ƒ«ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰«∆∆∆¿«¿»

CÈ¯ˆ ‰È‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó דוד ≈ƒ¿«¿¿»»»ƒ
המלכות ספירת ¯ˆÔBשעניינו ˙Ú≈»

ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰ ‡lL ,„ÁeÈÓ¿»∆…»»∆¿¿»
¯Ó‡L e‰ÊÂ ,ÔÓÊ בקשה דוד ¿«¿∆∆»«

Ú˙מיוחדת  'Bb È˙lÙ˙ È‡Â«¬ƒ¿ƒ»ƒ≈
.ÔBˆ»̄

,Ì‰¯·‡ Ïˆ‡ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈≈∆«¿»»
‡¯˜pL ביהושע הכתוב כלשון ∆ƒ¿»

ÌÈ˜Úa ÏB„b‰ Ì„‡‰45‰p‰ , »»»«»»¬»ƒƒ≈
ÏÎa BÏˆ‡ ‰È‰L ÔBˆ¯ ˙Ú‰»≈»∆»»∆¿¿»

‡e‰ ÌÈpÓf‰ מלכתחילה «¿«ƒ
‰ÏÚÓlL ¯˙k‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««∆∆∆¿«¿»

ÌÏÚp‰ ÏÎN ‡È‰ Ì‰¯·‡ ÏL B˙ÈÁa ,Èk ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ»∆«¿»»ƒ≈∆«∆¡»
ÔBÈÚ¯ ÏkÓ46, ƒ»«¿

של  והמקור האב היא (כי החכמה היא 'אב' ו'רם'. 'אב' אותיות הוא 'אברם'

החכמה  היא והתנשאות) רוממות (מלשון ו'רם' ממנה), ש'נולדות' המידות

'נעלם  (עדיין) שהוא עד נעלה שכל היינו מאוד, עליונה במדריגה שהיא כפי

מלבוא  הנעלית החכמה בחינת החכמה, מקור מסויים, שכלי רעיון' מכל

‡ˆBÏבגילוי, ‰˙È‰ ,ÔÎÏÂ אצל ¿»≈»¿»∆¿
ÈÁaÓ˙אברהם  ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«

ÌÈpÓf‰ ÏÎa ¯˙k‰ רק ולא «∆∆¿»«¿«ƒ
המלך  דוד אצל כמו מיוחדים בזמנים

כמבואר  המלכות, ספירת שעניינו

לעיל.

Èt ÏÚ Ô·eÈ ÔÈÚ‰ ¯e‡È·e (‰≈»ƒ¿»««ƒ
ÈLe¯„a ¯‡B·Ó‰ מאמרי «¿»ƒ¿≈

של  ‰Ô˜fהחסידות ¯"BÓ„‡47 «¿«»≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Â48 ¿«¿»∆¿»ƒ

˜„ˆ ÁÓv‰ ¯"BÓ„‡Â49'eÎÂ ¿«¿«∆«∆∆¿
Ô„Ú B˙ÓL ¯"BÓ„‡Ï „Ú50 «»«¿ƒ¿»≈∆

הרש"ב  ÌBÈהרבי ‰È‰ ÔÒÈ '·L)∆ƒ»»»
BlL ‡ÏelÈ‰‰ בשנת נסתלק «ƒ»∆

È¯BÓתר"פ  ˙Me„˜ „B·Îe ,(¿¿«ƒ
ÌÈ¯Ó‡n‰a) ¯"BÓ„‡ ÈÓÁ»ƒ«¿¿««¬»ƒ

˘"˙ ˙Lc51,( דברי בביאור ƒ¿«
È‡Â˙הזוהר  ÔBˆ¯ ˙È‡c¿ƒ»¿ƒ
ÔBˆ¯52, כלומר רצון, ויש רצון שיש »

ברצון  דרגות ¯ˆÔBיש ˙È‡ רצון יש ƒ»
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL כוח הוא ∆¿«¿»≈«≈∆

לעיל), (כמבואר הכללי È‡Â¿ƒ˙הרצון
ÔBˆ¯ רצון ונוצר aL‡ויש 'נולד' »∆»

˙eBa˙‰Â ÏÎO‰ È„È ÏÚ ואם «¿≈«≈∆¿ƒ¿¿
מהשכל. למטה שהוא מובן כן

‰„B·Ú·e ה'הרצון ועניין בעבודת »¬»
ואחד  אחד כל ÔÈÚשל ‡e‰ƒ¿«

¯‡·nL ÈÙk ,‰·‰‡‰»«¬»¿ƒ∆¿»≈
L"¯‰Ó ¯"BÓ„‡53‰·‰‡L «¿«¬»∆«¬»

ÔBˆ¯Â ‰·‡ ÔBLlÓ ‡e‰54 ƒ¿»»¿»
ה' אבה "ולא הכתוב בלשון (וכמו

אהבך  כי לברכה הקללה את לך אלוקיך ה' ויהפוך בלעם אל לשמוע אלוקיך

אלוקיך"), ה'Ê·e‰ה' ‡‰·‰באהבת ,˙B‚¯„Ó ÈzL LÈ »∆≈¿≈«¿≈«¬»
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על  מסּכים אינֹו וׂשכל וׂשכל, חכמה היא ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהּתֹורה

נאמר  נפׁש הּמסירת ׁשענין [וזה נפׁש ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַמסירת

ידי  על מתּגּלה ענין ׁשּכל מּׁשּום הּוא ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבּתֹורה,

אֹור 63הּתֹורה  ּתֹורה ׁשענינּה ׁשהּתֹורה 64, ואף .[ ְְִֶֶַַַָָָָָ

החכמה  ּגם הרי הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו ְְֲִֵֶַַַָָָָָָהיא

מדּוד  ׁשהּוא וׂשכל, חכמה ּבגדר היא ְְֱִֵֶֶֶֶֶָָָָֹּדאלקּות

אי  ּדקדּוּׁשה , חכמה מּצד ּגם ולכן, ְְְְִִִֵַַָָָָָּומּוגּבל,

ּביּטּול  ׁשהּוא נפׁש הּמסירת ענין להיֹות ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָאפׁשר

והּנחת  הּביּטּול ׁשענין ואף לגמרי. ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָהּמציאּות

ואדרּבה, הּׂשכל, ּפי על ּגם מּוכרח ְְְְִֵֶַַַַַַָָעצמּותֹו

לאׁשּורֹו ׂשכל ּדבר להבין ׁשּכדי הּׂשכל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמּתנאי

ולּולי  הּצד, על מציאּותֹו ּולהּניח לבּטל ְְְְִִִֵֵַַַַַַָצרי

ּדהּׁשֹוחד  הענין יׁשנֹו מציאּותֹו הרּגׁש מּצד ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹזאת,

ּגֹו' הּביּטּול 65יעּור ענין ּבזה אין מקֹום, מּכל , ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

הּביּטּול  אּלא הּׂשכל,ּבמציאּות, עם קׁשּור עצמֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָ

מה  להׂשּכיל . ׁשּיּוכל ּכדי עצמֹו את ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַׁשּמבּטל

נפׁשֹו ׁשּמֹוסר ענינּה נפׁש מסירת ּכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשאין

אּלא  ּדבר , איזה להּׂשיג  ּבכדי לא והיינּו, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹלגמרי,

הּׂשכל  אין זה ּוביּטּול לגמרי, ּבמציאּות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַּביּטּול

מהּׂשכל  ׁשּלמעלה ּביּטּול והּוא לקּבל, ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָיכֹול

מסירת  ,מאד ּדבכל האהבה ענין וזהּו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹלגמרי.

ּובפרטּיּות  ּגבּול. ּבלי מהּׂשכל, ׁשּלמעלה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָנפׁש

(מאד (ּבכל נפׁש הּמסירת ענין ּגם הּנה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹיֹותר,

וׁשֹוב, רצֹוא אפנים, ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש ּכללי ענין ְְְֳִִִֵֵֶָָָָָהּוא

מּלמּטה  ּדהעלאה העבֹודה אפני ׁשני ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשהם

סעיף  (ּכּנ"ל למּטה מלמעלה והמׁשכה ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָלמעלה

ּבזה  והענין ותֹורה. ּתפּלה מסירת 66ב'), ׁשּיׁש , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

ענין  ׁשּזהּו הּנפׁש, ּבכלֹות רצֹוא ׁשל ּבאֹופן ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָנפׁש
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וש"נ.63) .121 ע' חי"ח שיחות לקוטי כג.64)ראה ו, יט.65)משלי טז, שופטים פ' ח. כג, ספר 66)משפטים ראה

ע  ה'ש"ת ואילך.המאמרים יח '

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏÚ ÌÈkÒÓ BÈ‡ ÏÎNÂ ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ‡È‰ מצד ƒ»¿»»≈∆¿≈∆≈«¿ƒ«¿ƒ«∆∆

נפש  והמסירות דבר, שום בשביל חייו על יוותר שאדם מתקבל לא ההיגיון

מהשכל  שלמעלה הנשמה מפנימיות LÙבאה ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚL ‰ÊÂ]¿∆∆ƒ¿««¿ƒ«∆∆
,‰¯Bza ¯Ó‡,כאמור ושכל, חכמה של עניין היא שהתורה פי על אף ∆¡««»

ÏkL ÌeMÓ ‡e‰‰lb˙Ó ÔÈÚ ƒ∆»ƒ¿»ƒ¿«∆
‰¯Bz‰ È„È ÏÚ63dÈÚL , «¿≈«»∆ƒ¿»»

¯B‡ ‰¯Bz64 עניין הוא ואור »
‰È‡הגילוי]. ‰¯Bz‰L Û‡Â¿«∆«»ƒ

,‰"aw‰ ÏL B˙ÓÎÁ חכמה ולא »¿»∆«»»
ייתכן  כן אולי כן ואם אנושית,

נפש, מסירות על טעם תיתן שהתורה

למסירות  הסבר בתורה אין מקום, מכל

כי  עלֿשכלי, נשאר והעניין ≈¬‰¯Èנפש
‡È‰ ˙e˜Ï‡c ‰ÓÎÁ‰ Ìb««»¿»∆¡…ƒ
‡e‰L ,ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ¯„‚a¿∆∆»¿»»≈∆∆

מהותו  מעצם השכל «e„Ó„עניין
Ìb ,ÔÎÏÂ ,Ïa‚eÓe אפילו„vÓ ¿»¿»≈«ƒ«

¯LÙ‡ È‡ ,‰Me„˜c ‰ÓÎÁ»¿»ƒ¿»ƒ∆¿»
˙BÈ‰Ï שיהיה ייתכן ÔÈÚלא ƒ¿ƒ¿«

ÏehÈa ‡e‰L LÙ ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆∆ƒ
È¯Ó‚Ï ˙e‡Èˆn‰ שהדבר וכאמור «¿ƒ¿«¿≈

כי  מאדך בכל ה' מאהבת דוקא נובע

מוחלט  וביטול גבול בלי פירושו 'מאד'

המציאות. גדרי ÔÈÚLשל Û‡Â¿«∆ƒ¿«
B˙eÓˆÚ ˙Áp‰Â ÏehÈa‰ להניח «ƒ¿«»««¿

המציאות  על לגמרי ולוותר הצידה

העצמית ומתחייב Á¯ÎeÓהאישית ¿»
,‰a¯„‡Â ,ÏÎO‰ Èt ÏÚ Ìb««ƒ«≈∆¿«¿«»

ÏÎO‰ È‡zÓ להבנת התנאים אחד ƒ¿»≈«≈∆
הוא בשכל דברים ≈¿∆È„kLוקליטת

B¯eL‡Ï ÏÎN ¯·c ÔÈ·‰Ï¿»ƒ¿«≈∆«¬
B˙e‡ÈˆÓ ÁÈp‰Ïe Ïh·Ï CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿«ƒ«¿ƒ
האדם  של העצמית ויישותו האישית

„v‰ ÏÚ,בה להתחשב ÈÏeÏÂולא «««¿≈
,˙‡Ê אזי מציאותו, את יבטל לא ואם …

BLÈ B˙e‡ÈˆÓ Lb¯‰ „vÓƒ«∆¿≈¿ƒ∆¿
'Bb ¯eÚÈ „ÁBM‰c ÔÈÚ‰65 »ƒ¿»¿««¿«≈

עצמו  ואהבת עצמו יישות של והשוחד

באמת, שהם וכפי נכון דברים להבין מהאדם Êa‰מונע ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»≈»∆
הראוייה  ההבנה לצורך הנדרש e‡ÈˆÓa˙ביטול ÏehÈa‰ ÔÈÚ שז ה כך ƒ¿««ƒƒ¿ƒ

עלֿשכלי  לא הוא כזה וביטול נפש, במסירות מדובר לא אבל ביטול אמנם

‡l‡ להיפךÏÎO‰ ÌÚ ¯eL˜ BÓˆÚ ÏehÈa‰ פי על ומתחייב ∆»«ƒ«¿»ƒ«≈∆
השכל, בשביל והוא ÏÎeiLהשכל È„k BÓˆÚ ˙‡ Ïh·nL∆¿«≈∆«¿¿≈∆«

BLÙ ¯ÒBnL dÈÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .ÏÈkN‰Ï¿«¿ƒ«∆≈≈¿ƒ«∆∆ƒ¿»»∆≈«¿
עצמותו  כל ועל מציאותו כל על eÈÈ‰Â,ומוותר ,È¯Ó‚Ï והביטול ¿«¿≈¿«¿

הם  ÏehÈaוהוויתור ‡l‡ ,¯·c ‰ÊÈ‡ ‚ÈO‰Ï È„Îa ‡Ï…ƒ¿≈¿«ƒ≈∆»»∆»ƒ
È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa של שיקולים כל מבלי המציאות של מוחלט ביטול ƒ¿ƒ¿«¿≈

וכדאיות, ‡ÔÈרווח ‰Ê ÏehÈ·eƒ∆≈
Ïa˜Ï ÏBÎÈ ÏÎO‰ השכל לפי כי «≈∆»¿«≈

כדאיות, של שיקולים בהחלט יש

‡e‰Â מסירות בשביל הנדרש הביטול ¿
ÏÎO‰Óנפש ‰ÏÚÓlL ÏehÈaƒ∆¿«¿»≈«≈∆

È¯Ó‚Ï של לגישה בתכלית ומנוגד ¿«¿≈
‰‡‰·‰השכל. ÔÈÚ e‰ÊÂ¿∆ƒ¿«»«¬»

LÙ ˙¯ÈÒÓ ,E„‡Ó ÏÎ·cƒ¿»¿…∆¿ƒ«∆∆
ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL,לגמריÈÏa ∆¿«¿»≈«≈∆¿ƒ

Ïe·b הפנימית המשמעות שזו כלל, ¿
'מאוד'. המושג של

ÔÈÚ Ìb ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·eƒ¿»ƒ≈ƒ≈«ƒ¿«
) LÙ ˙¯ÈÒn‰'ה מאהבת הנובע «¿ƒ«∆∆

של  ‰e‡בדרגה (E„‡Ó ÏÎa¿»¿…∆
Ba LiL ÈÏÏk ÔÈÚ לפרט אם ƒ¿»¿»ƒ∆≈

BLÂ·,יותר  ‡Bˆ¯ ,ÌÈÙ‡ ÈL¿≈√»ƒ»»
הקודש  חיות לגבי שנאמר כמו

'והחיות  העליונה שבמרכבה (מלאכים)

הוא  'רצוא' ושוב', רצוא רצות

להתעלות, וההשתוקקות הצימאון

ולבוא  והעולם הגוף מהגבלות לצאת

הוא  ו'שוב' באלוקות. דבקות לידי

ומצוות  תורה לקיים למטה, ירידה

הזה  העולם ענייני עם מגע מתוך

‡ÈÙהגשמי  ÈL Ì‰L∆≈¿≈»¿≈
‰„B·Ú‰'ה בעבודת הדרכים שתי »¬»

האדם  התקרבות של אופנים שני שהם

לאל  אחד (והעולם) אופן וקות.

‰‡ÏÚ‰c התעלות‰hÓlÓ מצד ¿«¬»»ƒ¿«»
להתקרב  עניין ÏÚÓÏ‰האדם שזהו ¿«¿»

שני ואופן ««¿»¿ÎLÓ‰Â‰ה'רצוא'
והארה  מצד ÏÚÓÏÓ‰התגלות ƒ¿«¿»

ÛÈÚÒהאלוקות  Ï"pk) ‰hÓÏ¿«»««»ƒ
ה'·'), בעבודת העניינים שני שהם

‰lÙz העלאה 'רצוא', של באופן ה' עבודת עבודת B˙Â¯‰שהיא שהיא ¿ƒ»¿»
המשכה. 'שוב', של באופן ה'

נפש. מסירות של בעבודה אלה עניינים שני הם מה ומבאר וממשיך

‰Êa ÔÈÚ‰Â66˙BÏÎa ‡Bˆ¯ ÏL ÔÙB‡a LÙ ˙¯ÈÒÓ LiL , ¿»ƒ¿»»∆∆≈¿ƒ«∆∆¿∆∆»ƒ¿
,LÙp‰ ותתכלל תכלה שנפשו עד באלוקות לדבוק ותשוקה צימאון מתוך «∆∆
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יג l"yz'd ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn zyxt zay

הרצֹוא  ענין ׁשּכללּות מרּוצה, מּלׁשֹון ְְְְִִֶַָָָָָָהרצֹון,

מציאּות, עם קׁשּור ּדׂשכל מּׂשכל, למעלה ְְְְִִִֵֵֶֶַָָהּוא

ׁשהּוא  הּנפׁש ּוכלֹות הרצֹוא ענין מחּייב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָואינֹו

ּבאֹופן  ׁשהיא נפׁש מסירת ויׁש ּבמציאּות. ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַּביּטּול

הּגיּלּוי  להמׁשי ּורצֹונֹו ׁשחפצֹו ׁשֹוב, ְְְְִִֶֶֶַַׁשל

הּצמאה  נפׁשֹו לרּוֹות ּבׁשביל זה ואין ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָלמּטה,

וכּו'67כּו' אבּוי ּבתר ּדאׁשּתּדל ּכברא אּלא ,ְְְְִֵֶַַָָָָָ

מּגרמיּה יּתיר לֹון הּוא 68ּדרחים ׁשרצֹונֹו היינּו, , ְְְְִִִֵֶַַַָ

רצתה  ענין ׁשּזהּו העליֹונה, הּכּוונה ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָלהׁשלים

קֹונּה רצֹון ׁשל 69לעׂשֹות ענין הּוא זה ׁשּגם , ְְֲִֶֶֶַַָָ

ּבטל  להיֹותֹו מהּׂשכל, ׁשּלמעלה נפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמסירת

להׁשלים  אּלא אינֹו רצֹונֹו ׁשּכל לגמרי, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָּבמציאּות

העליֹון. רצֹון ְְֶֶָאת

רצֹון p‰Â‰ו) ּברצֹון, ּבחינֹות ׁשּתי ׁשּיׁשנם אף ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶַָָָָ

מן  ׁשּלמעלה ורצֹון ׂשכל ּפי ְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשעל

ר  מקֹום,הּׂשכל , מּכל עליֹון, ורצֹון ּתחּתֹון צֹון ְְְִֵֶֶַַָָָָ

ויתירה  העליֹון, לרצֹון ּכלי הּוא הּתחּתֹון ְְְִִֵֶַַָָָָָרצֹון

מּגיעים  הּתחּתֹון רצֹון ידי על ׁשּדוקא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָמּזה,

העליֹון  ׁשרצֹון 70לרצֹון ּדמּכיון להבין, וצרי . ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָ

ּבׁשם  נקרא לּמה הּׂשכל, מן למּטה הּוא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָהּתחּתֹון

א עליֹון. להרצֹון ּכלי ׁשהּוא ּכ ּכדי ועד ְְְְְִֵֶֶַַָָָָרצֹון,

הּוא  מן 71הענין למעלה הּוא הּמּדֹות ּדׁשרׁש , ְְְְִִִֶַַָָָֹ

ׁשרׁשם  הּׂשכל, מן הּנֹולדים הּמּדֹות וגם ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׂשכל,

חׁשֹוכא  ּבטּורי ׁשהּוא 72הּוא הּׂשכל מן ׁשּלמעלה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

הּׂשכל, ידי על ׁשּבאים לאחרי וגם וגיּלּוי. ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָאֹור

לׁשרׁשם  להּגיע הּוא ּוׁשלימּותם ְְְְְִִֵַַַָָָָּתכליתם

ׁשּבהּמּדֹות  הּתֹוקף ענין וזהּו מהּׂשכל. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָׁשּלמעלה
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ואילך.67) קמה ע' תר"ס המאמרים ספר ואילך. כו ע' לאזניא אתהלך אדה"ז מאמרי ואילך). סע"ב (נז, פמ"א תניא ראה

א.68) רפא, בזח"ג ג.69)רע"מ א, בראשית תו"א ז. פ"ה, ב"ר ואילך.70)ראה ד פז, ויקהל המאמרים 71)תו"א ספר ראה

רמא). (ע' שם ב.72)תרנ"ד רמט, זח"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈÚבאלוקות  ˙eÏÏkL ,‰ˆe¯Ó ÔBLlÓ ,ÔBˆ¯‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»»ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿«
‡Bˆ¯‰ הנפש לכלות ˜eL¯והשאיפה ÏÎNc ,ÏÎOÓ ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ »»¿«¿»ƒ≈∆¿≈∆»

‡e‰L LÙp‰ ˙BÏÎe ‡Bˆ¯‰ ÔÈÚ ·ÈiÁÓ BÈ‡Â ,˙e‡ÈˆÓ ÌÚƒ¿ƒ¿≈¿«≈ƒ¿«»»¿«∆∆∆
˙e‡ÈˆÓa ÏehÈa ובמיוחד המציאות מגדרי יציאה של עניין שכל וכאמור ƒƒ¿ƒ

ויתור  כדי עד האישית המציאות ביטול

בשכל  מקום לו אין החיים עצם על

והיגיון.

LÙ ˙¯ÈÒÓ LÈÂ ככל היא, שגם ¿≈¿ƒ«∆∆
מטעם  שלמעלה עניין נפש, מסירות

לא  היא הנפשית התנועה אבל ודעת,

אלא 'רצוא' ÏLשל ÔÙB‡a ‡È‰L∆ƒ¿∆∆
BBˆ¯e BˆÙÁL ,·BL∆∆¿¿

ÈelÈb‰ CÈLÓ‰Ï האלוקי ¿«¿ƒ«ƒ
Ê‰מלמעלה  ÔÈ‡Â ,‰hÓÏ¿«»¿≈∆

‰‡Óv‰ BLÙ ˙Be¯Ï ÏÈ·Laƒ¿ƒ¿««¿«¿≈»
'eÎ67, ה שקשור שאז דבר זה רי

הזוהר ‡l‡שלו במציאות  כלשון ∆»
Èe·‡ ¯˙a ÏczL‡c ‡¯·k¿»»¿ƒ¿«≈»«»

'eÎÂ אביו אחר שמשתדל בן כמו ¿
למענם) ועושה להם ודואג (ואמו,

dÈÓ¯bÓ ¯ÈzÈ ÔBÏ ÌÈÁ¯c68, ¿»ƒ«ƒƒ«¿≈
מאת  יותר אותם אוהב שהוא משום

BBˆ¯Lעצמו  ,eÈÈ‰ היהודי של «¿∆¿
הזה  באופן ה' בעבודת נפשו המוסר

‡e‰,לעצמו דבר שום מבקש שאינו

לאלקות, צימאונו את לרוות לא ואפילו

בפועל ÌÈÏL‰Ïאלא  ולמלא ¿«¿ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,‰BÈÏÚ‰ ‰Âek‰««»»»∆¿»∆∆ƒ¿«

מלשון  BNÚÏ˙הרצון ‰˙ˆ»̄¿»«¬
dB˜ ÔBˆ¯69‡e‰ ‰Ê ÌbL , ¿»∆«∆

LÙ ˙¯ÈÒÓ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆¿ƒ«∆∆
B˙BÈ‰Ï ,ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆ƒ¿

,È¯Ó‚Ï ˙e‡ÈˆÓa ÏËa זו כי »≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
וויתור  מוחלט ביטול מתוך ה' עבודת

(דבר  האישית המציאות על מוחלט

כאמור  והיגיון, בשכל מתקבל שלא

‡l‡לעיל) BÈ‡ BBˆ¯ ÏkL∆»¿≈∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ˙‡ ÌÈÏL‰Ï ואין ¿«¿ƒ∆¿»∆¿

עצמו. משל רצונות שום לו

ÏÎN Èt ÏÚL ÔBˆ¯ ,ÔBˆ¯a ˙BÈÁa ÈzL ÌLiL Û‡ ‰p‰Â (Â¿ƒ≈«∆∆¿»¿≈¿ƒ»»»∆«ƒ≈∆
שכלית  התבוננות ידי על היא שלו וההתעוררות «¿ÔBˆ¯Âוהיווצרותו

,ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓlL הללו הדרגות ושתי לעיל, הן ברצון כמבואר ∆¿«¿»ƒ«≈∆

ÔBzÁz ÔBˆ¯ מהשכל שלמטה רצון ברצון, נחותה ÔBÈÏÚ,דרגה ÔBˆ¯Â »«¿¿»∆¿
מהשכל  שלמעלה רצון ברצון, נעלית ÌB˜Ó,דרגה ÏkÓ התחתון לרצון גם ƒ»»

כי רבה חשיבות ‰ÔBzÁzיש ÔBˆ¯ רצון הוא במהותו סוף שסוף כיוון »««¿
ÈÏk ‡e‰ שייכות לו fÓ‰,ויש ‰¯È˙ÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ï לרצון ¿ƒ»»»∆¿ƒ≈»ƒ∆

יותר  גדולה נוספת, מעלה יש התחתון

ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯ È„È ÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈»««¿
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯Ï ÌÈÚÈbÓ70 «ƒƒ»»»∆¿

ויקהל): (פרשת אור' ב'תורה וכמבואר

שהוא  העליון הרצון המשכת הנה "כי

הוא  מהשכל... שלמעלה הרצון בחינת

והכלי  זה אור לגילוי כלי כשיש דווקא

מן  שנולד התחתון הרצון בחינת הוא

הרצון  שזה וההתבוננות... השכל

זה  לגבי כלי בחינת נעשה התחתון

ממש  בתוכו שיומשך העליון הרצון

בתוך  האור כהשראת השראה בבחינת

אף  התחתון שהרצון מפני ממש. הכלי

רצון  מבחינת למטה שהוא פי על

הוא  כלי עלֿכלֿפנים אבל העליון

בו  מתלבש שיהיה העליון רצון לגילוי

אמיתי". ויחוד בהתחברות

,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ מה כל לאחר ¿»ƒ¿»ƒ
התחתון, הרצון של במעלתו שנתבאר

העניין  בעצם להבין צריך עדיין

‡e‰ ÔBzÁz‰ ÔBˆ¯L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆»««¿
ÏÎO‰ ÔÓ ‰hÓÏ הרצון וכוח ¿«»ƒ«≈∆

מהשכל, למעלה הוא ««nÏ‰שבנפש
התחתון ˜¯‡בכלל  ÌLaהרצון ƒ¿»¿≈

ÈÏk ‡e‰L Ck È„k „ÚÂ ,ÔBˆ»̄¿«¿≈»∆¿ƒ
?ÔBÈÏÚ ÔBˆ¯‰Ï¿»»∆¿

‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡71L¯Lc , «»ƒ¿»¿…∆
˙Bcn‰ הנפש ‰e‡בעומק «ƒ

Ì‚Â ,ÏÎO‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«≈∆¿«
ÏÎO‰ ÔÓ ÌÈ„ÏBp‰ ˙Bcn‰«ƒ«»ƒƒ«≈∆
הם  שהדברים כפי המדרגות, שבסדר

למטה  הן המדות ובגלוי, בפועל

È¯eËaמהשכל  ‡e‰ ÌL¯L»¿»¿≈
‡ÎBLÁ72 במובן 'חושך' חושך, הרי ¬»

מאיר  ואינו מתגלה אינו מעלתו שמפני נעלם דבר ÔÓשל ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ
Ì‚Â .ÈelÈ‚Â ¯B‡ ‡e‰L ÏÎO‰אפילוÌÈ‡aL È¯Á‡Ï המידות «≈∆∆¿ƒ¿«¿«¬≈∆»ƒ

גילוי  ‰e‡לידי Ì˙eÓÈÏLe Ì˙ÈÏÎz ,ÏÎO‰ È„È ÏÚ להתעלות «¿≈«≈∆«¿ƒ»¿≈»
Û˜Bz‰ ÔÈÚ e‰ÊÂ .ÏÎO‰Ó ‰ÏÚÓlL ÌL¯LÏ ÚÈb‰Ï¿«ƒ«¿»¿»∆¿«¿»≈«≈∆¿∆ƒ¿««∆
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ׁשּזהּו הּׂשכל, ּפי על ּומּוגּבל מדּוד מה 73ׁשאינֹו ְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

נׁשאר  ּבּתפּלה הרצֹון התעֹוררּות לאחר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָּׁשּגם

עסק  ּבבעלי הן הּיֹום, ּכל על חזק הסּכם ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאצלֹו

והתּפעלּות  ּבהתעֹוררּות להיֹות להם אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָׁשאי

(ׁשעֹוסקים  ּבמלאכּתם ּבעסקם הּיֹום ּבכל ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָהאהבה

ׁשּנאמר  ּכמֹו ּתֹורה, ּפי על ימים 74ּבּה ׁשׁשת ְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

וההתּבֹוננּות  הּתפּלה ּבׁשעת ורק וגֹו'), ְְְְְְְֲִִִַַַַַָּתעבֹוד

לואהבּת מּגיע אזי וכּו', ׁשמע קריאת ְְְְְְְֲִִִִַַַַַַָָּבברכֹות

רק  נׁשאר הּתפּלה לאחר אבל ׁשמע, ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָּבקריאת

ּבתֹוקף  הּוא זה הסּכם אבל האהבה, ׁשל ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָההסּכם

לֹו ּדירה לעׂשֹות עבֹודתֹו עֹובד ידֹו ועל ְֲֲִֵַַָָָָּגדֹול,

ּגם  כן ּוכמֹו הּיֹום. ּכל ּבמׁש ּבּתחּתֹונים ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָיתּבר

עסּוק  הּוא הרי הּליּמּוד ׁשּבעת אֹוהל, ְְְֲִֵֵֵֶֶַָּביֹוׁשבי

אז  ׁשּיהיה אפׁשר ואי הּתֹורה, ּבהּׂשגת ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָוטרּוד

מבלּבל  זה ׁשהרי כּו', האהבה ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַָָּבהתּפעלּות

ּבׁשעה  ׁשּגם אּלא עֹוד ולא ּבעּיּון, ְְְְִִֶֶַַָָָֹלהּליּמּוד

להיֹות  אפׁשר אי למיגרס, רק ְְְְִִִֵֶֶַָָׁשּלֹומד

ּׁשּנׁשאר  ּומה האהבה, והתּפעלּות ְְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָּבהתעֹוררּות

לבד, ההסּכם רק הּוא הּליּמּוד הסּכם ּבעת אבל ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ההסּכם  והּנה, כּו'. ּגדֹול ּבתֹוקף הּוא ְְְִֵֵֶֶֶַָזה

והיינּו, ההתּבֹוננּות, עם קׁשּור אינֹו ְְְְְֲִִֵַַַָָָּדהאהבה

עם  האהבה קׁשּורה ההתּפעלּות ּבעת ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָׁשרק

ׁשּנׁשאר  הּיֹום, ּכל ּבמׁש ,ּכ אחר אבל ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׂשכל,

אּלא  הּׂשכל, עם קׁשּור זה אין ּבּלב, הסּכם ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָרק

נקרא  זה ּומּטעם מהּׂשכל. ׁשּלמעלה ׁשרׁשֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעם

אּלא  עֹוד ולא רצֹון, ּבׁשם הּתחּתֹון רצֹון ְְְֵֶַַַָָָֹּגם

ׁשּמתאחדים  ועד העליֹון, לרצֹון ּכלי ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָׁשהּוא

למעלה  יּובן כן ּוכמֹו מּמׁש. אחד ּדבר ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָונעׂשים

ּכתר  איהּו עליֹון ּדכתר הּמלכּות, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַּבספירת

ּבהיפ,75מלכּות  ּגם הּוא כן ׁשּכמֹו מּובן ּומּזה , ְְְִֵֵֶֶֶַַָ

עליֹון  ּכתר איהּו מלכּות .76ּדכתר ְְְִֶֶֶֶֶַ
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,ÏÎO‰ Èt ÏÚ Ïa‚eÓe „e„Ó BÈ‡L ˙Bcn‰aL פי על ואף ∆¿«ƒ∆≈»¿»«ƒ«≈∆

מאשר  יותר תוקף בהם יש מהשכל נולדו עצמו שהמידות e‰fL73בשכל ∆∆
על  ההסבר גם הוא רב, תוקף יש שבמידות זה Á‡Ï¯עניין ÌbM ‰Ó«∆«¿««

ÔBˆ¯‰ ˙e¯¯BÚ˙‰'ה אהבת של ‡ˆBÏברגשות ¯‡L ‰lÙza אצל ƒ¿¿»»«¿ƒ»ƒ¿»∆¿
הזה  הרגש את והוליד שהתבונן האדם

ÊÁ˜במידות ÌkÒ‰ תקיפה החלטה ∆¿≈»»
התוקף  בכל ‰ÌBiשנשארת Ïk ÏÚ«»«

התפילה, לאחר חולפת ≈‰Ôואינה
Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡L ˜ÒÚ ÈÏÚ·a¿«¬≈≈∆∆ƒ∆¿»»∆
˙e¯¯BÚ˙‰a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ¿¿

‰·‰‡‰ ˙eÏÚt˙‰Â בתור לה' ¿ƒ¿«¬»«¬»
בלב  ונרגש גלוי ‰ÌBiרגש ÏÎa¿»«

ÌÈ˜ÒBÚL) ÌzÎ‡ÏÓa Ì˜ÒÚa¿»¿»ƒ¿«¿»∆¿ƒ
BÓk ,‰¯Bz Èt ÏÚ da»«ƒ»¿

¯Ó‡pL74„B·Úz ÌÈÓÈ ˙LL ∆∆¡«≈∆»ƒ«¬
‰lÙz‰ ˙ÚLa ˜¯Â ,('B‚Â¿¿«ƒ¿««¿ƒ»

˙eBa˙‰‰Â'ה BÎ¯·a˙בגדולת ¿«ƒ¿¿¿ƒ¿
ÚÈbÓ ÈÊ‡ ,'eÎÂ ÚÓL ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿¬««ƒ«

z·‰‡ÂÏ בלב גלוי כרגש ה' אהבת ƒ¿»«¿»
¯Á‡Ï Ï·‡ ,ÚÓL ˙‡È¯˜aƒ¿ƒ«¿«¬»¿««
ÏL ÌkÒ‰‰ ˜¯ ¯‡L ‰lÙz‰«¿ƒ»ƒ¿»««∆¿≈∆

והמסקנה ‰‡‰·‰, ההחלטה »«¬»
לדבוק  מהאהבה, המתחייבת התקיפה

ומצוות  תורה ידי על כיוון ‡·Ïבה' ¬»
של  מרגש נובעת הזו שההחלטה

(עוד  מיוחד תוקף יש ובמידות המידות

למעשה  לכן מהשכל), ≈¿∆‰ÌkÒיותר
B„È ÏÚÂ ,ÏB„b Û˜B˙a ‡e‰ ‰Ê∆¿∆»¿«»

„·BÚ האדם˙BNÚÏ B˙„B·Ú ≈¬»«¬
ÌÈBzÁza C¯a˙È BÏ ‰¯Èc על ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ

בתוך  מצוות וקיום תורה לימוד ידי

הזה  העולם של התחתונה המציאות

BÓÎeהתחתון  .ÌBi‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«¿
Ï‰B‡ È·LBÈa Ìb ÔÎ שאמנם ≈«¿¿≈∆

כמו  גשמיים בדברים טרודים אינם

יכולים  אינם הם גם אבל עסק בעלי

נרגשת  בצורה ה' אהבת רגשי לעורר

כיוון  היום, כל בגלוי ≈¿∆ÚaL˙בלב
‡e‰ È¯‰ „enÈl‰'אוהל ה'יושב «ƒ¬≈

,‰¯Bz‰ ˙‚O‰a „e¯ËÂ ˜eÒÚ»¿»¿«»««»
Ê‡ ‰È‰iL ¯LÙ‡ È‡Â בשעה ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆»

התורה  דברי בהבנת טרוד שהוא

˙eÏÚt˙‰aוהתרגשותÏaÏ·Ó ‰Ê È¯‰L ,'eÎ ‰·‰‡‰ ¿ƒ¿«¬»«¬»∆¬≈∆¿«¿≈
˜¯ „ÓBlL ‰ÚLa ÌbL ‡l‡ „BÚ ‡ÏÂ ,ÔeiÚa „enÈl‰Ï¿«ƒ¿ƒ¿…∆»∆«¿»»∆≈«

Ò¯‚ÈÓÏ אז גם בעיון, לומד שהוא בשעה מאשר  ועסוק טרוד  פחות ומוחו ¿ƒ¿»
‰·‰‡‰ ˙eÏÚt˙‰Â ˙e¯¯BÚ˙‰a ˙BÈ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ בעת כמו ƒ∆¿»ƒ¿¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¬»«¬»

בכך, ומונח שקוע שכולו התפילה

„enÈl‰ ˙Úa ¯‡LpM ‰Óe«∆ƒ¿»¿≈«ƒ
ÌkÒ‰‰ ˜¯ ‡e‰ שהיא ההחלטה ««∆¿≈

האהבה  ‰ÌkÒמסקנת Ï·‡ ,„·Ï¿»¬»∆¿≈
'eÎ ÏB„b Û˜B˙a ‡e‰ ‰Ê∆¿∆»
היום. כל ה' את עובד הוא ומכוחו

ÌkÒ‰‰ ,‰p‰Â המסקנה ¿ƒ≈«∆¿≈
ÌÚ ¯eL˜ BÈ‡ ‰·‰‡‰c¿»«¬»≈»ƒ

˙eBa˙‰‰ היום כל שלו והתוקף «ƒ¿¿
מההתבוננות, נובע L¯˜לא ,eÈÈ‰Â¿«¿∆«
˙eÏÚt˙‰‰ ˙Úa רגש יש כאשר ¿≈«ƒ¿«¬

ונרגש גלוי ‰‡‰·‰˜eL¯‰אהבה ¿»»«¬»
,Ck ¯Á‡ Ï·‡ ,ÏÎO‰ ÌÚƒ«≈∆¬»««»
˜¯ ¯‡LpL ,ÌBi‰ Ïk CLÓa¿∆∆»«∆ƒ¿»«
ÌÚ ¯eL˜ ‰Ê ÔÈ‡ ,·la ÌkÒ‰∆¿≈«≈≈∆»ƒ

BL¯L ÌÚ ‡l‡ ,ÏÎO‰ של «≈∆∆»ƒ»¿
ÏÎO‰Ó.הרגש  ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«≈∆

ÔBˆ¯ Ìb ‡¯˜ ‰Ê ÌÚhÓeƒ««∆ƒ¿»«»
„BÚ ‡ÏÂ ,ÔBˆ¯ ÌLa ÔBzÁz‰««¿¿≈»¿…
ÔBˆ¯Ï ÈÏk ‡e‰L ‡l‡∆»∆¿ƒ»»
ÌÈ„Á‡˙nL „ÚÂ ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿«∆ƒ¿«¬ƒ
העליון  והרצון התחתון הרצון

LnÓ „Á‡ ¯·c ÌÈNÚÂ¿«¬ƒ»»∆»«»
שהרצון  אור' מ'תורה לעיל וכמובא

התחתון  ברצון מתלבש העליון

אמיתי'. ויחוד ÔÎ'בהתחברות BÓÎe¿≈
של  השייכות על לעיל האמור מכל

שהוא  כפי מהשכל ללמעלה המידות

האדם  ÏÚÓÏ‰בנמשל Ô·eÈבנפש «¿«¿»
˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒa אור בה שמאיר ƒ¿ƒ«««¿

אליהו' ב'פתח הזוהר ובלשון הכתר,

e‰È‡ ÔBÈÏÚ ¯˙Îc הוא¯˙k ¿∆∆∆¿ƒ∆∆
˙eÎÏÓ75BÓkL Ô·eÓ ‰fÓe , «¿ƒ∆»∆¿

¯˙Îc ,CÙÈ‰a Ìb ‡e‰ ÔÎ≈«¿≈∆¿∆∆
ÔBÈÏÚ ¯˙k e‰È‡ ˙eÎÏÓ76 כי «¿ƒ∆∆∆¿

רק  לא בה יש מתעלית כשהמלכות

אלא  אנפין') ('זעיר המידות של הארה

הכתר. של הארה
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ּדכׁשם e‰ÊÂז) רצֹון, עת הוי' ל תפּלתי ואני ¿∆ְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ּגם  ּכ רצֹון, ואית רצֹון אית ְְִִֶַָָָָׁשּברצֹון

ּבין  החיּלּוק ׁשּזהּו מדריגֹות, ׁשּתי יׁש רצֹון ְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָּבעת

ּכּנ"ל  ודוד אלקים 76אברהם ּבּכתּוב ּוממׁשי . ְְְֱִִִַַַַַָָָָֹ

ּדייקא, אלקים ,יׁשע ּבאמת ענני חסּד ְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּברב

ההׁשּפעה  ריּבּוי על ׁשּמֹורה הּגבּורה, ְְְִִֶֶַַַַַָָָּבחינת

הּקאּפיטל 77ּביֹותר  לסּיּום ׁשּמּגיעים ועד .78, ְְְְִִִִֵֶַַַָ

ׁשם  ויׁשבּו יהּודה ערי ויבנה צּיֹון יֹוׁשיע ְְְְְֱִִִִֵֶַָָָָֹאלקים

יׁשּכנּו ׁשמֹו ואֹוהבי ינחלּוה עבדיו וזרע ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָוירׁשּוה

ּומּצב  מהּמעמד הּצאן ּדכיּנּוס ענין ׁשּזהּו ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹבּה,

יׂשראל  פזּורה ׁשּנאמר 79ּדׂשה ּוכמֹו יהיה 80, אם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָ

אחד  לאחד ּתלּוּקט ּו ואּתם וג ֹו', אלקי ד' יקּבצ מּׁשם הּׁשמים ּבקצה ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹנּדח

יׂשראל  מּמׁש.81ּבני ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּבביאת , ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

אֿב).77) (רמז בסופו התקיעות שער דא"ח) (עם סידור לוֿלז.78)ראה ופרש"י 79)פסוקים יל"ש תהלים מדרש ראה

רג). ע' תשל"ב המאמרים (ספר בתחלתו תשל"ב להזכיר לדוד למנצח ד"ה א. ע, ד.80)לתהלים ל, כז,81)נצבים ישעי'

יב.

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e‰ÊÂ (Ê בכתוב הפנימי ¯ˆÔB,הפירוש ˙Ú 'ÈÂ‰ EÏ È˙lÙ˙ È‡Â ¿∆«¬ƒ¿ƒ»ƒ¿¬»»≈»

,ÔBˆ¯ ˙È‡Â ÔBˆ¯ ˙È‡ ÔBˆ¯aL ÌLÎc רצון רצון, ויש רצון יש ƒ¿≈∆¿»ƒ»¿ƒ»
באריכות, לעיל כמבואר עליון, ורצון ÈzLתחתון LÈ ÔBˆ¯ ˙Úa Ìb Ck»«¿≈»≈¿≈

Ï"pk „Â„Â Ì‰¯·‡ ÔÈa ˜elÈÁ‰ e‰fL ,˙B‚È¯„Ó76 ציינו כאן «¿≈∆∆«ƒ≈«¿»»¿»ƒ««
קצת'. 'חסר בשעתו המאמר רושמי

·¯a ÌÈ˜Ï‡ ·e˙ka CÈLÓÓe«¿ƒ«»¡…ƒ¿»
,EÚLÈ ˙Ó‡a ÈÚ EcÒÁ«¿∆¬≈ƒ∆¡∆ƒ¿∆
˙ÈÁa ,‡˜ÈÈc ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ«¿»¿ƒ«
ÈeaÈ¯ ÏÚ ‰¯BnL ,‰¯e·b‰«¿»∆∆«ƒ

¯˙BÈa ‰ÚtL‰‰77 כלל בדרך ««¿»»¿≈
בהשפעה  מתבטאת החסד מידת

מידת  היא הגבורה ואילו ונתינה,

מבואר  אך השפע. ומניעת הצמצום

גבורה  יותר בעומק כי החסידות בתורת

כלומר, ההשפעה'. 'תגבורת גם עניינה

אלא  בהשפעה, שמדובר בלבד זו לא

היא  יותר ההשפעה עוד בתגבורת

אומרים  ולכן החסד, מידת מאשר

דוקא  הגשם' ומוריד הרוח 'משיב

עשרה', ב'שמונה גבור' 'אתה בברכת

'גבורות  נקראת רבים גשמים וירידת

‰ÏËÈt‡wגשמים'. ÌeiÒÏ ÌÈÚÈbnL „ÚÂ78,,בתהילים סט פרק ¿«∆«ƒƒ¿ƒ«»ƒ¿
תש"ל  זו, שנה ניסן מי"א החל שנותיו, מספר לפי הרבי של ÌÈ˜Ï‡¡…ƒהפרק

ÌL e·LÈÂ ‰„e‰È È¯Ú ‰·ÈÂ ÔBiˆ ÚÈLBÈ יתיישבו ישראל ובני ƒ«ƒ¿ƒ¿∆»≈¿»¿»¿»
הבנויות  יהודה ובערי È·‰B‡Âבציון ‰eÏÁÈ ÂÈ„·Ú Ú¯ÊÂ ‰eL¯ÈÂƒ≈»¿∆«¬»»ƒ¿»»¿¬≈

ÔÈÚ e‰fL ,d· ekLÈ BÓL¿ƒ¿¿»∆∆ƒ¿«
Ô‡v‰ ÒepÈÎc הגלויות קיבוץ ¿ƒ«…

לבוא לעתיד «¬»»≈ÓÚn‰Ó„שיהיה
Ï‡¯NÈ ‰¯eÊÙ ‰Nc ·vÓe79 «»¿∆¿»ƒ¿»≈

בזמן  ישראל בני של מצבם שהוא

Ó‡pL¯הגלות, BÓÎe80 בתורה ¿∆∆¡«
לבוא  לעתיד והכינוס הקיבוץ אודות

‰ˆ˜a EÁc ‰È‰È Ì‡ƒƒ¿∆ƒ«¬ƒ¿≈
'„ Eˆa˜È ÌMÓ ÌÈÓM‰«»»ƒƒ»¿«∆¿

,'B‚Â EÈ˜Ï‡ נאמר ישעי' ובנבואת ¡…∆¿
לבוא  לעתיד ישראל בני אסיפת על

„Á‡ „Á‡Ï eËweÏz Ìz‡Â¿«∆¿¿¿««∆»
Ï‡¯NÈ Èa81ÁÈLÓ ˙‡È·a , ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ«

.LnÓ ·B¯˜a e˜„ƒ̂¿≈¿»«»
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' ניסן, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו'

מוה"ר חיים שלמה שי'

שלום וברכה!

היות אשר בקשר עם חג הפסח הממשמש ובא רבות הבקשות לעזרה המגיעות אלי, הן מנצרכים 

פה במדינה, הן מארצה"ק ת"ו והן מאירופא, ובידעי אשר מדי שנה בשנה נתקבלו בהשתדלותו סכומים 

הגונים למעות חטים ממוסדות שונים ויחידים,

הנני מקוה אשר בטח גם בשנה זו יחזיק במנהגו הטוב הזה, וכמובן אשר כל המרבה והמקדים 

הרי זה משובח.

בברכת חג כשר ושמח.
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מוגה  בלתי

היין. על קידש שליט"א אדמו"ר כ"ק

חדשים.‡. ראש לכם הזה החודש ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

***

"מנהג ·. שכותרתו (בסימן בשו"ע הזקן רבינו כותב הגדול" "שבת השם לקריאת שבת 1בנוגע
הטור 2הגדול") כלשון – גדול" נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת (וכן 2:

בתוס' (סתם).3הוא נס" בו "שנעשה הב"י כלשון  ולא המדרש), בשם

טעמי  ופנימיות "תמצית גם שמביא שלו בשו"ע הזקן רבינו של שהחידוש הידוע עם מתאים זה ודיוק
נס בו "שנעשה הלשון בחר ולכן בהקדמה), (כמ"ש שנקרא lecb"4ההלכות" כך על ההסברה שזוהי ,

יכולים lecbd"שבת היו סתם, נס" בו "שנעשה משום אם כי, דוקא, וכיו"ב." נס" "שבת לקרותו

. לחודש מבעשור מקחו הי' מצרים "שפסח – גדול" ה"נס של תוכנו לבאר היום וממשיך ואותו .
בהמאמר  (כנ"ל הי' .5שבת אצל ) העולם אומות בכורי נתקבצו שבת באותו פסחיהם ישראל וכשלקחו .

הלכו  מצרים, בכורי שיהרוג לה' הוא פסח זבח להם אמרו כך, עושין הם זה למה ושאלום ישראל
עמהם  הבכורות ועשו רצו, ולא ישראל, את שישלחו מהם לבקש פרעה ואל אבותיהם אצל בכוריהם

וז"ש  מהם, הרבה והרגו התוס'6מלחמה (מדברי בב"י שהובא הטעם (שזהו בבכוריהם" מצרים למכה
בטור  שהובא הטעם ולא המדרש), ).7בשם

מובן: אינו ולכאורה

"נס זה נס נקרא דוקא lecbמדוע ומדוע גדול", "נס נקראים שיהיו מצינו ולא נסים, כו"כ היו הרי – "
גדול"? "נס נקרא זה נס

" פסח שלפני שבת נקרא זה נס שם שעל הטעם מהו מצרים zayוגם: ד"למכה הנס הרי – הגדול"
הקביעות  היתה בפועל ורק השבוע, באמצע גם לקרות יכול שהי' (כיון דוקא לשבת שייך אינו בבכוריהם"

" זהו (אלא שבת של הגדלות על מורה שאינו כך, הי'"), שבת היום ש"אותו ולמה qpבאופן גדול"),
" הגדול"?zayנקרא

.‚") לשבת גדול" ה"נס של השייכות לבאר אפשר הי' קושיא zayלכאורה בהקדים – הגדול")
זה: בענין כללית

שחיטתו  ועד לחודש) (בעשור הפסח מלקיחת הימים ד' כל ולא הגדול", "שבת נקרא שבת רק למה
גדולים", "ימים להקרא צריכים הם גם היו שלכאורה י"ד), נס (ביום נעשה הטעם 8שבכולם ע"פ –

זה  למה המצריים ושאלום מטתו, בכרעי אותו וקשר לפסחו שה אחד כל להם ש"לקחו בטור, שהובא
ולא  אלהיהן את ששוחטין על קהות שיניהם והיו עלינו, השם במצות פסח לשם לשחטו והשיבו לכם,

דבר"? להם לומר רשאין היו

שיני  קהיון עיקר הי' שאז בהתחלה הי' הנס ש"עיקר הב"י תירוץ על (נוסף בזה התירוצים וא'
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(1.12 הערה 35 ע' חי"ב לקו"ש גם ראה
סת"ל.2) או"ח
ב.3) פז, שבת – ואותו ד"ה
(4.5 הערה 33 ע' שם לקו"ש גם ראה
(5.(33 ע' ח"ס התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתו
יו"ד.6) קלו, תהלים

ניסן 7) ח' שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם וראה ס"ג. כדלקמן
223 ע' חנ"ב התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ח

וש"נ. ואילך).
יו"ד 8) שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם וראה שם. לטואו"ח ב"י

.(34 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת ס"ד  דאשתקד ניסן
וש"נ.
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ועדיין  השה לקחו שבנ"י המצרים שכשראו – דשו") דדשו כיון הראשון, היום שעבר אחר אבל המצרים,
את  לשחוט שכוונתם אמרו שבנ"י (ואף השה את לשחוט בנ"י כוונת שאין סבורים היו שחטוהו, לא
אומרים  בנ"י שגם הוא חושב אמת, שאינו דבר שאומר בעצמו יודע שהגוי כשם הנה – פסח לשם השה
שחטו, שלא ומה לאלהיהם), לשחוט (שאומרים הוא אמת המצרי אמר "בשבת ורק אמת!...), שאינו דבר

ימים" בשאר משא"כ שבת, שהוא .9משום

להם  לומר רשאין היו ולא אלהיהן את ששוחטין על קהות שיניהם ש"היו הנס ענין שכל ונמצא,
לשחוט  בנ"י שכוונת האמינו שלא כיון כו', קהות שיניהם היו לא החול בימות (כי בשבת רק שייך דבר",

" נקרא ולכן השה), הגדול".zayאת

את  ששוחטין על קהות שיניהם ש"היו הוא שהנס בטור, שהובא הטעם לפי רק הוא זה תירוץ אמנם,
דבר"; להם לומר רשאין היו ולא אלהיהן

בבכוריהם", מצרים ד"למכה הענין הוא שהנס הזקן רבינו שמביא הטעם לפי אבל

הנס – כי, גדולים", "ימים להקרא צריכים היו הימים ד' שכל הקושיא מלכתחילה ליתא שעפ"ז
כיון  מלחמה, היתה לא שלאח"ז בימים משא"כ הראשון, ביום רק אירע בבכוריהם" מצרים ד"למכה

בטור  שהובא הטעם הזקן רבינו הביא לא ולכן מאומה. לפעול יכולים שאינם ראו שהנס 10שהבכורים
ש"הי  טעם הוא ש"לפי כיון דבר", להם לומר רשאין היו ולא אלהיהן את ששוחטין על קהות שיניהם ו

נס" נעשה דבכולם גדולים ימים פסח ערב עד לחודש דמעשור יומי לכולהו למקרי לי' הוה וזקוקים 8זה ,
הנ"ל  –לתירוצים

מדוע  הקושיא נשארת ובמילא הימים. בשאר גם להיות יכול הי' זה נס שהרי לשבת, שייך זה אין
" השבת.zayנקרא בענין ולא הנס בענין היא הגדלות דלכאורה, הגדול",

גדול",„. "נס נקרא זה נס שדוקא הטעם בביאור והנה,

בנסים"– "מלומד הוא בכלל ישראל שעם וכדאיתא 11אע"פ נסים, כו"כ קורים בנ"י שאצל כיון ,
דכתיב 12בגמרא  .13"מאי לבדו נפלאות נסים,עושה שישנם והיינו, בנסו", מכיר אינו הנס בעל אפילו .

"אינו שרק הוא הדיוק גופא ובזה בנסו", מכיר "אינו הוא xiknורק אבל בזה, הכרה לו שאין היינו, ,"
בזה  מאמין הוא הרי בשכלו, יודע אינו אם ואפילו בשכלו, זאת –יודע

הנס  כללות על [נוסף גופא בבכוריהם" מצרים ד"למכה שבנס לפי שזהו אפשר, בדרך לומר יש
האמת  מדת (שמדתו רבינו משה שאמר וכפי לשחטו, כדי מצרים, של הע"ז שה, זה 14שבלקיחת וענין ,

יסקלונו" ולא לעיניהם מצרים תועבת את נזבח "הן המציאות): היא כן שבודאי כך, אמת, בתורת ]15נאמר
נסים: שני היו

מדובר  עצמך: והגע בנ"י. את לשלח מצרים בכורי לבקשת הסכים לא שפרעה העובדה – לראש לכל
שהיתה בכורות, מכת פרעה אודות על פעלו המכות שאר שגם וכיון שלפנ"ז. המכות מכל יותר קשה

הרוחה" ש"היתה בגלל בו שחזר (אלא בנ"י את לשלח בכורי 16שיסכים לבקשת להסכים צריך פרעה הי' ,(
לא 17מצרים  ואעפ"כ, בכורות). מכת לפני עדיין עומדים שהרי הרוחה, היתה שלא (כיון בנ"י את לשלח

מלחמה. הבכורות עשו זה ובגלל לכך, פרעה הסכים

שאינם  משפחה בני כו"כ יש בכור לכל (שהרי בלבד מיעוט היו שהבכורים שלמרות – נוסף ונס
מהמצריים  הרבה הרגו מיעוט) (שהיו מצרים שבכורי בבכוריהם", מצרים ד"למכה הנס הי' .18בכורים),
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שם.9) היטב באר
"נס10) הטור: לשון שהעתיק ס"ב.lecbאף כנ"ל ,"
ע"ב.11) ריש יז, מעילה רע"א. קט, סנהדרין – חז"ל לשון
א.12) לא, נדה
יח.13) עב, תהלים
סע"א.14) קיא, ואילך. סע"א קי, סנהדרין א. עד, ב"ב ראה

ועוד. יא. קרח כח. שמות תנחומא יו"ד. פ"ה, שמו"ר

כב.15) ח, וארא
יא.16) שם,
צריכים 17) היו בכורים) (שאינם המצריים שאר שגם ובפרט

יכולים  הבכורים, את שהורגים כשם כי, בכורות, ממכת להתיירא
לג). יב, בא פרש"י גם (ראה אותם גם להרוג

הבכורים,18) את הרגו שהמצריים להיפך הי' אילו ואדרבה:
מאשר  יותר גדולים הבן על האב רחמי שהרי יותר, גדול פלא הי'
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הסכים  לא בנ"י, את לשלח מפרעה ביקשו עצמם מצרים שבכורי (שאע"פ הנ"ל ענינים שני ובגלל
"נס נקרא זה הרי – מהם) הרבה הרגו מיעוט, שהיו ואע"פ לשלחם; ".lecbפרעה

.‰" נקרא (שלכן לשבת הנס של השייכות צדק zayוביאור הצמח של רשימה ע"פ יובן – 19הגדול")

הפסוק  השבת"20על ליום שיר וז"ל:21"מזמור ,

ה 22"בילקוט  מן מזיקין שמשבית השביעי"), "ליום (ולא השבת ליום .איתא, יזיקו שלא שאין עולם .
כו'". לנהורא חשוכא אתהפכא בחי' והוא יזיקו, שלא אם כי כלל, יהיו שלא לגמרי להשבית הפי'

בארוכה  פעם המדובר שבענין 23ובהקדים הדעות ב' אודות הענינים) בפנימיות והן נגלה ע"פ (הן
(כמ"ש  המזיקין של 24השבתת שמציאותם היינו, העולם", מן "מעבירם – הארץ") מן רעה חי' "והשבתי

יזיקו" שלא "משביתן או לגמרי, תתבטל יזיקו,22המזיקין שלא אלא המזיקים של מציאותם שתהי' היינו, ,
ישחיתו 25כמ"ש  ולא ירעו לא גו' תבן יאכל כבקר וארי' גו' בם נוהג קטן ונער גו' כבש עם זאב "וגר

וגו'". קדשי הר בכל

אתו" ישלים אויביו "גם לבוא דלעתיד ליעודים בנוגע מ"ש גם הנחש"26וזהו "זה נאמר 27, 28(עליו

גדול" "שמש שהי' הבריאה, בתחילת וכמו וגו'"), האשה ובין בינך אשית  לכל 29"ואיבה בנוגע ועד"ז .
לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל דכיון שבעולם, תשאר 30הענינים לכן ,

בכל  ישחיתו ולא ירעו "לא הלשון וכדיוק לקדושה. תועלת שיביא באופן שתהי' אלא בעולם, מציאותם
ענין iycwהר להיות תתהפך שמציאותם כיון – קדשי" ב"הר חולין של דבר מגיע איך דלכאורה: – "

קדושה. של

שריפה", אלא חמץ ביעור "אין – חמץ להשבתת בנוגע הדעות ב' עם גם קשור זה שענין [וכמשנ"ת
א  לרוח וזורה מפרר "אף לים"או מטיל ע"י 31ו נעשה זה שענין החמץ, מציאות את לבטל צריך האם –

את  לבטל שצריך אלא להשאר, יכולה החמץ שמציאות או בפשטות), וגם הלכה, (ע"פ דוקא שריפה
לים]. ההטלה או הפירור ע"י דכזית, לשיעור חלקיו וחיבור קיבוץ את לבטל היינו, כו', הצורה

העילוי  בזה יש – מזיקים שאינם אלא מציאותם שנשארת באופן היא המזיקין השבתת וכאשר
`ktdz`c.(לגמרי מציאותם מתבטלת כאשר (משא"כ

בגמרא  כדאיתא – בזה הפסוק 32והענין וגו'",33בפירוש לאדום אלקים ה' אמר כה עובדיהו "חזון
. לאדום עובדי' שנא נרגא""מאי בי' ניזיל אבא ובי' מיני' אינשי דאמרי והיינו הי', אדומי גר עובדי' .

בתניא  גם כמובא היער), את בו ויקצצו יד בית להיות הגרזן בתוך יכנס יער של לשבירת 34(מעצמו בנוגע
מצד  ולא נוגה, קליפת מצד היא שעצבות ש"אף  עצבות, לידי שמביאה התבוננות ע"י הבהמית נפש

. .הקדושה כו' אבא ובי' מיני' כמארז"ל ודוגמתה, במינה לס"א לאכפיא המדה היא כך אעפ"כ ועז"נ . .35

וכו'". מותר יהי' עצב בכל

(שהם  גופא מצרים בכורי ע"י היתה מצרים שהכאת – בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס תוכן גם וזהו
אתהפכא. של ענין שזהו שבאדום), המוטב הי' שעובדי' כשם שבמצרים, המובחרים
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שלכן  עכשיו...), לדאבוננו שרואים (כפי האב על הבן רחמי
יג). קג, (תהלים בנים" על אב "כרחם מבקשים

ואילך.19) תרל ס"ע שם ובמילואים ואילך. שכח ע' אור יהל
א.20) צב, תהלים
(21.59 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
שם).22) (מתו"כ תרעב רמז בחוקותי יל"ש
(23– מנחם (תורת סל"ד זו שנה כסלו י"ט שיחת

וש"נ. ואילך). 364 ס"ע חנ"ח התוועדויות
ו.24) כו, בחוקותי
וֿט.25) יא, ישעי'

ז.26) טז, משלי
רפנ"ד.27) ב"ר
טו.28) ג, בראשית
ב.29) נט, סנהדרין
ב.30) עז, שבת
רפ"ב.31) פסחים
(ובפרש"י).32) ב לט, סנהדרין
א.33) א, עובדי'
פל"א.34)
כג.35) יד, משלי
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שהרי  כזה, באופן העבודה הקדמת לאחרי לבוא, לעתיד שיהי' דאתהפכא הענין לשלימות באים ועי"ז
עתה  ועבודתינו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הגילויים .36כל

.Â השבת ענין גם :21וזהו

האורה, אותה שמשה שעות ש"ל"ו במדרש איתא בראשית, ימי ששת שלאחרי הראשון לשבת בנוגע
כו'" שבת של וי"ב שבת, לילי של וי"ב שבת, ערב של כתיב 37י"ב ויום יום בכל מוצא ש"את וזהו ,

כו'" ערב בו כתיב לא ובשבת בוקר, ויהי ערב כיום 38ויהי "ולילה בחי' הי' הראשון שבשבת ונמצא, ,
לנהורא.39יאיר" חשוכא דאתהפכא הענין שזהו ,

אין  שמלכתחילה באופן ענינו עכשיו, בשבת משא"כ הראשון, בשבת רק הי' דאתהפכא הענין אמנם,
במ"ש  הפירושים א' גם [וזהו בשבת אסורים חול עניני שכל כיון דחול, יומת",40עובדין מות "מחללי'

אתהפכא. של ענין בו אין אבל בשבת], חולין להכניס שאסור היינו, חול, מלשון "מחללי'"

לפעול  כח יש – שבשבת הגדלות מצד היינו, הגדול", "שבת מצד משא"כ סתם; שבת מצד – זה וכל
הבריאה. שבהתחלת בשבת כמו דאתהפכא, הענין

. גדול נס בו שנעשה לפי הגדול, שבת אותו קורין הפסח שלפני "שבת מצרים ולכן, למכה .
ב"גדלות" צורך יש כו'"), אבא ובי' ("מיני' אתהפכא של באופן שהוא זה נס בשביל כי, – בבכוריהם"

דאתהפכא. לענין כח נתינת יש שממנו השבת, שבענין

. הגדול שבת וקראוהו בשבת לדורות לזכרון זה נס ש"קבעו הטעם גם בעשירי וזהו קבעוהו (ו)לא .
סתם" כנ"ל 41לחדש דשבת, הגדלות לענין שייכותו מצד –42.

ואחד  אחד לכל הוראה כבפעם וזוהי לחודש, בעשירי חל כשאינו (גם הגדול שבת שבבוא –
הבלתיֿרצויים  הענינים כל את להפוך כח יש בחודש), בי"ב ובנדו"ד, בחודש, אחר ביום אלא הראשונה,

לקדושה  כו') לשמה .43(ושלא

***

.Ê הזקן רבינו כותב בשבת הנס זכרון לקביעת בין 2בנוגע סתם, לחודש בעשירי קבעוהו לא "ולמה :
בו  וקבעו מרים, מתה בניסן שבעשרה לפי המועדים, כל שנקבעו כדרך בחול, שחל בין בשבת שחל

בחול". כשחל תענית

תענית בו ש"קבעו מ"ש לבאר legaויש lgyk"44 תענית הלכות לבאר המקום כאן אין דלכאורה –
להוסיף  צריך למה וא"כ, ע"ש", תק"פ בסי' "כמ"ש הזקן: רבינו שמציין וכפי אחר, במקום שנתבארו

תענית בו ש"קבעו legaכאן lgyk?"

ולא  לשבת, הנס זכרון בקביעת התועלת מהי לכאורה קושיא: לתרץ בזה שכוונתו – בזה והביאור
רבינו  מוסיף ולכן בשבת? להיות יכולה גופא לחודש דעשירי שהקביעות בשעה בה לחודש, בעשירי

תענית בו ש"קבעו legaהזקן lgyk.תענית יום אינו מלכתחילה אזי בשבת כשחל משא"כ ,"
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רפל"ז.36) תניא
ו.37) פי"ב, ב. פי"א, ב"ר
בתחלתו.38) צב מזמור תהלים מדרש
יב.39) קלט, תהלים
יד.40) לא, תשא
שם.41) בשו"ע אדה"ז לשון
לימי 42) לחודש) (עשור החודש ימי שבין החילוק גם נתבאר

לבוא, לעתיד עם קשור החודש דימי שהענין – (שבת) השבוע
וכיון  א), מב, (סנהדרין כמותה" להתחדש עתידים "הם שאז
ימי  ע"פ הנס זכרון נקבע לא לכן זה, ענין עדיין אין שעכשיו

(ראה  וחסידות בקבלה כמבואר השבוע, ימי ע"פ אם כי החודש,
ענין  מודגש השבוע שבימי (45 ע' חכ"ז בלקו"ש הנסמן גם
אחד  יום בין חילוקים שיש אף כי, משינויים, שלמעלה התוקף
חוזר  שבוע שבכל כיון לשבוע, שבוע בין חילוק אין לחבירו,
החודש, בימי משא"כ הראשון, בשבוע שהיו ענינים אותם ונשנים
כד. כג, (אמור השביעי" "חודש כמו מחבירו, שונה חודש שכל

וכיו"ב. יא), פט"ו, (שמו"ר גאולה" של "חודש ועוד),
(43) הסיום ).l"endחסר
הערה 44) דאשתקד ניסן יו"ד שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם ראה

.(32 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת 5
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הסכים  לא בנ"י, את לשלח מפרעה ביקשו עצמם מצרים שבכורי (שאע"פ הנ"ל ענינים שני ובגלל
"נס נקרא זה הרי – מהם) הרבה הרגו מיעוט, שהיו ואע"פ לשלחם; ".lecbפרעה

.‰" נקרא (שלכן לשבת הנס של השייכות צדק zayוביאור הצמח של רשימה ע"פ יובן – 19הגדול")

הפסוק  השבת"20על ליום שיר וז"ל:21"מזמור ,

ה 22"בילקוט  מן מזיקין שמשבית השביעי"), "ליום (ולא השבת ליום .איתא, יזיקו שלא שאין עולם .
כו'". לנהורא חשוכא אתהפכא בחי' והוא יזיקו, שלא אם כי כלל, יהיו שלא לגמרי להשבית הפי'

בארוכה  פעם המדובר שבענין 23ובהקדים הדעות ב' אודות הענינים) בפנימיות והן נגלה ע"פ (הן
(כמ"ש  המזיקין של 24השבתת שמציאותם היינו, העולם", מן "מעבירם – הארץ") מן רעה חי' "והשבתי

יזיקו" שלא "משביתן או לגמרי, תתבטל יזיקו,22המזיקין שלא אלא המזיקים של מציאותם שתהי' היינו, ,
ישחיתו 25כמ"ש  ולא ירעו לא גו' תבן יאכל כבקר וארי' גו' בם נוהג קטן ונער גו' כבש עם זאב "וגר

וגו'". קדשי הר בכל

אתו" ישלים אויביו "גם לבוא דלעתיד ליעודים בנוגע מ"ש גם הנחש"26וזהו "זה נאמר 27, 28(עליו

גדול" "שמש שהי' הבריאה, בתחילת וכמו וגו'"), האשה ובין בינך אשית  לכל 29"ואיבה בנוגע ועד"ז .
לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל דכיון שבעולם, תשאר 30הענינים לכן ,

בכל  ישחיתו ולא ירעו "לא הלשון וכדיוק לקדושה. תועלת שיביא באופן שתהי' אלא בעולם, מציאותם
ענין iycwהר להיות תתהפך שמציאותם כיון – קדשי" ב"הר חולין של דבר מגיע איך דלכאורה: – "

קדושה. של

שריפה", אלא חמץ ביעור "אין – חמץ להשבתת בנוגע הדעות ב' עם גם קשור זה שענין [וכמשנ"ת
א  לרוח וזורה מפרר "אף לים"או מטיל ע"י 31ו נעשה זה שענין החמץ, מציאות את לבטל צריך האם –

את  לבטל שצריך אלא להשאר, יכולה החמץ שמציאות או בפשטות), וגם הלכה, (ע"פ דוקא שריפה
לים]. ההטלה או הפירור ע"י דכזית, לשיעור חלקיו וחיבור קיבוץ את לבטל היינו, כו', הצורה

העילוי  בזה יש – מזיקים שאינם אלא מציאותם שנשארת באופן היא המזיקין השבתת וכאשר
`ktdz`c.(לגמרי מציאותם מתבטלת כאשר (משא"כ

בגמרא  כדאיתא – בזה הפסוק 32והענין וגו'",33בפירוש לאדום אלקים ה' אמר כה עובדיהו "חזון
. לאדום עובדי' שנא נרגא""מאי בי' ניזיל אבא ובי' מיני' אינשי דאמרי והיינו הי', אדומי גר עובדי' .

בתניא  גם כמובא היער), את בו ויקצצו יד בית להיות הגרזן בתוך יכנס יער של לשבירת 34(מעצמו בנוגע
מצד  ולא נוגה, קליפת מצד היא שעצבות ש"אף  עצבות, לידי שמביאה התבוננות ע"י הבהמית נפש

. .הקדושה כו' אבא ובי' מיני' כמארז"ל ודוגמתה, במינה לס"א לאכפיא המדה היא כך אעפ"כ ועז"נ . .35

וכו'". מותר יהי' עצב בכל

(שהם  גופא מצרים בכורי ע"י היתה מצרים שהכאת – בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס תוכן גם וזהו
אתהפכא. של ענין שזהו שבאדום), המוטב הי' שעובדי' כשם שבמצרים, המובחרים
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שלכן  עכשיו...), לדאבוננו שרואים (כפי האב על הבן רחמי
יג). קג, (תהלים בנים" על אב "כרחם מבקשים

ואילך.19) תרל ס"ע שם ובמילואים ואילך. שכח ע' אור יהל
א.20) צב, תהלים
(21.59 ע' חי"ז לקו"ש גם ראה
שם).22) (מתו"כ תרעב רמז בחוקותי יל"ש
(23– מנחם (תורת סל"ד זו שנה כסלו י"ט שיחת

וש"נ. ואילך). 364 ס"ע חנ"ח התוועדויות
ו.24) כו, בחוקותי
וֿט.25) יא, ישעי'

ז.26) טז, משלי
רפנ"ד.27) ב"ר
טו.28) ג, בראשית
ב.29) נט, סנהדרין
ב.30) עז, שבת
רפ"ב.31) פסחים
(ובפרש"י).32) ב לט, סנהדרין
א.33) א, עובדי'
פל"א.34)
כג.35) יד, משלי
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הענין  מצד לשבת הנס זכרון קביעת בענין (ס"ו) לעיל להמבואר בנוגע להבין צריך עדיין אך
מרים? מיתת בגלל הוא שהטעם בשו"ע  הזקן רבינו דברי עם זה  יתאים איך – דאתהפכא

.Á פעם המדובר בהקדם השנים 45ויובן ל"ט במשך הנס זכרון קביעת היתה כיצד השאלה אודות
זכרון  קביעת היתה מרים מיתת קודם אם דלכאורה, הארבעים, בשנת מרים מיתת לפני במדבר, בנ"י שהיו
שנים? כמה במשך כבר שנקבע ענין לשנות יכולה מרים מיתת האם השאלה נשאלת לחודש, בעשירי הנס

נוספת: ושאלה

קשר  שיש מובן, אחד, ביום אירעו מרים) ומיתת בבכוריהם מצרים דלמכה (הנס אלו ענינים שב' כיון
ביניהם. ושייכות

רק  היא ושייכותם שונים, ענינים ב' הם שבעצם ובשטחיות בפשטות שלומדים כפי לא – גופא ובזה
אירעו  לכן ביניהם, ושייכות קשר יש שבעצם כיון אדרבה: אלא יום, באותו שניהם אירעו שבמקרה בגלל

יום. באותו שניהם

מרים? מיתת עם בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס בין והשייכות הקשר מהו להבין: וצריך

.Ë:בזה והביאור

עשה  זה לעומת "זה הנה – אמיתי) שכר להיות יכול (שאז אמיתית בחירה להיות שתוכל שכדי ידוע
.46האלקים"

המובחר  ע"י נעשית מצרים שהכאת היינו, בבכוריהם", מצרים ד"למכה הענין שישנו כשם ובנדו"ד:
מרים  ממיתת (החל צדיקים דמיתת הענין זה לעומת יש – כו'" אבא ובי' ד"מיני' באופן גופא, שבמצרים

ניסן  וי"ג ניסן ב' – ניסן בחודש שנסתלקו הצדיקים לשאר בנוגע ועד"ז בניסן, שנחסר 47בעשירי היינו, ,(
באגה"ק  כמבואר – לנהורא חשוכא דאתהפכא הענין גם בזה ויש גופא; שבבנ"י (צדיקים) מהמובחר
כו'" הטמאות קליפות מג' שהן הזדונות, על גם אף הדור, עון על לכפר "פועלת צדיקים שמיתת סכ"ח

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות ).48(ועד

מ  הראשונה שנחסרה – מרים דמיתת המאורע הי' שאז הארבעים, בשנת בניסן בעשירי ה"שלשה ולכן,
. לישראל שעמדו טובים ומרים"פרנסים אהרן משה שלאח"ז,49. אב בר"ח היתה אהרן מיתת (שהרי

הבאר" ו"נסתלק שלאח"ז), אדר בז' משה מצרים 50ומיתת ד"למכה הנס זכרון את לדחות הוצרכו אזי –
מצרים  ד"למכה לענין והמנגד זה הלעומת הוא צדיקים דמיתת שהענין כיון אחר, ליום בבכוריהם"

כו'". אבא ובי' ד"מיני' באופן הטמאות  קליפות דג' הבירור לפעול הכח כבר אין ולכן בבכוריהם",

.È:מזה וההוראה

ע"י  מלמעלה, נעשה זה ענין – הטמאות. קליפות ג' בבירור העבודה להיות צריכה לא עכשיו
לומר 51הנסיונות  ולא נוגה, קליפת בבירור רק להיות צריכה האדם עבודת אבל וברחמים. בחסד שיהיו ,

ואשוב" עסקינן"52"אחטא לא "ברשיעי [שהרי כזכיות" לו נעשו ד"זדונות להעילוי לבוא כדי כך,53, ,
נעשו  ד"זדונות להעילוי לבוא כדי ואשוב", ד"אחטא באופן רק היא העבירות לענין היחידה שהאפשריות

זו  לעבודה כח לנו אין שעכשיו כיון כזכיות"], .43לו

***

.‡È ב'54בפסוק לפרש יש וגו'", ציון יושיע אלקים (ולאח"ז "כי בנ"י על קאי "ציון" (א) פירושים:
העיר. על קאי "ציון" (ב) יהודא"), ערי "ויבנה נאמר
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(45.(33 ע' שם התוועדויות – מנחם (תורת 6 הערה שם ראה
וש"נ.

יד.46) ז, קהלת
וכו'.47) שבט ליו"ד בנוגע ועד"ז
ב.48) פו, יומא
א.49) ט, תענית

זה 50) אין הרי – שם) (תענית משה" "בזכות שחזר ואף
למטה. בגוף נשמה בהיותה מרים, בחיי שהי' לכמו בדומה

אֿב.51) קצא, דרמ"צ ראה
(במשנה).52) ב פה, יומא
וש"נ.53) א. ו, שם ראה
ניסן 54) בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – לו. סט, ַתהלים
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בירושלמי  ממ"ש הפסוק 55אמנם, "חזרנו 56על אתה", עמי לציון ולאמר ארץ וליסוד שמים "לנטוע
יושיע  אלקים "כי שבפסוק ש"ציון" מובן, זה", אלא ציון ישראל שנקראו מצאנו ולא המקרא כל על

העיר. על אלא) בנ"י, על (לא קאי גו'" ציון

.·È במכתב שצויין מה עם גם קשור זה בזמן 57ענין פסח קרבן להקריב מותר אם לשקו"ט בנוגע
גאלנו  אשר מברכת "ולהעיר הפסחים".58הזה: כו' שם ונאכל כו' עירך בבנין שמחים :

"בנין  כבר ישנו שעכשיו שכיון – כוונתי לסלף שרצו ישר שכל בעלי שאינם כאלו ישנם ובהקדמה:
. שם "ונאכל גם להיות יכול אזי ברכות עירך", כמה לבטל גם שרוצים כאלו (ויש הפסחים" מן .

יהודא  וערי ירושלים בנין עם –59הקשורות זאת להבהיר צורך אין ובאמת – הוא פשוט דבר ובכן: .(
כוונתי. היתה זו שלא

היא: הדברים כוונת אלא

או  מצרים, גאולת אודות רק בה להזכיר צריך אם גאלנו" "אשר לברכת בנוגע שקו"ט יש בגמרא
הגאולה, אודות גם שמזכירים הברכה נוסח שנקבע ומזה העתידה, הגאולה על תפלה גם בה שצ"ל

. שם "ונאכל אומרים הגאולה.ולאח"ז עם קשור פסח שקרבן משמע, הפסחים", מן .

הקרבת  דאפשריות להשקו"ט בנוגע הכרעה הברכה בנוסח אין כי להעיר, רק באה שההערה מובן אבל,
בנוגע הן וסיומה הברכה שהרי – הזה בזמן פסח וכו'dle`blקרבן נאכל שאז שמפרש אלא ,60.

הנה: – עירך" ד"בנין הענין כבר  ישנו שעכשיו לומר שרוצים לאלו ובנוגע

ופשוט, וכו', מגויים צרות יש ועדיין ומכופל, כפול חושך וארוך, מר בגלות שנמצאים – היא האמת
והגע  עירך"!... ד"בנין הענין כבר וישנו י"ח, יצאו כבר בתים, כמה שם שבנו שבגלל לומר אפשר שאי
משש  יותר להריגת ועד בנ"י, על שעבר מה כל כדאי שהי' ולומר בכך, להסתפק יכולים האם עצמך:
כדאי  הי' שהכל ממישהו ישמע שהקב"ה ח"ו – עכשיו?!... שישנו ומצב המעמד בשביל יהודים, מליון

עכשיו!... לנו שיש מה בשביל

מתכוונים  שלזה – הגאולה בזמן שיהי' ירושלים לבנין היא עירך" ב"בנין שהכוונה פשוט ובכן:
עולם, בנין בימינו בקרוב אותה ובנה כו' תשוב ברחמים עירך ולירושלים יום: בכל ג"פ י"ח בתפלת

ירושלים  בונה ה' אתה ברוך הרמב"ם 61וחותמים במ"ש ונכלל .62. הרמב"ם "משיח (ומ"ש מקדש" ובנה .
מקדשycwn"ובנה בנין דוקא כי – "enewna ובכתוב בודאי"). "משיח על ירושלים 63מהסימנים "בונה –

נ"ע 64ה'" (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק מכתב וראה דחז"ל 65. ישראל 66בביאור "נדחי וסיומו זה בכתוב
.60יכנס"

.‚È מקבצים שכאשר ועפר, ואבנים עצים ע"י הוא בית ובנין בתים. כמה בנין ע"י הוא עיר בנין והנה,
ואת  אבניו את הבית את "ונתץ ההפכי: לצד בנוגע השבוע בפרשת (כמודגש בית נעשה אזי ביחד אותם

גו'" הבית עפר כל ואת ).67עציו
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הקאּפיטל  יום בכל לומר מהבעש"ט המקובל המנהג ע"פ ַהשתא,
בתחלתו). ניסן י"א סה"מ (ראה חייו לשנות המתאים תהלים

סה"ו.55) פ"ג מגילה סה"ב. פ"ד תענית
טז.56) נא, ישעי'
שס).57) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה ניסן די"א
ב.58) קטז, פסחים
הט"ז.59) פ"ה תעניות הל' רמב"ם ראה
בשוה"ג 60) ונדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה קטע

זו). (משיחה דהמכתב
"סלח 61) ברכת לענין (פי"א) באגה"ת הזקן רבינו מ"ש וע"פ

. לסלוח ורב ורחום "חנון שהקב"ה הדבר שברור שום לנו", בלי .
ירושלים", "בונה לברכת בנוגע גם הוא כן – בעולם" וס"ס ספק
זה  הוא הקב"ה רק כך וסולח, שמוחל זה הוא הקב"ה שרק וכשם

ירושלים". ש"בונה
התוועדויות 62) – מנחם תורת גם וראה ספי"א. מלכים הל'

וש"נ. .56 ע' ריש חנ"ט
ב.63) קמז, תהלים
"בונה 64) אומרים שתחילה באופן הברכות שסדר ומה

אחר, מטעם זה הרי – עברך" דוד צמח "את ואח"כ ירושלים"
מוגה). בלתי (מהנחה ואכ"מ

ט'.65) מכתב ראשון קובץ (מימיוגרף) מכתבים בקובץ הו"ל
ואילך. שט ע' ח"א שלו באג"ק ולאח"ז

הנעלם).66) (במדרש א קלט, א. קלד, זח"א א. מט, ברכות
ה"ב. פ"ה מע"ש ירושלמי וראה

מה.67) יד,
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הענין  מצד לשבת הנס זכרון קביעת בענין (ס"ו) לעיל להמבואר בנוגע להבין צריך עדיין אך
מרים? מיתת בגלל הוא שהטעם בשו"ע  הזקן רבינו דברי עם זה  יתאים איך – דאתהפכא

.Á פעם המדובר בהקדם השנים 45ויובן ל"ט במשך הנס זכרון קביעת היתה כיצד השאלה אודות
זכרון  קביעת היתה מרים מיתת קודם אם דלכאורה, הארבעים, בשנת מרים מיתת לפני במדבר, בנ"י שהיו
שנים? כמה במשך כבר שנקבע ענין לשנות יכולה מרים מיתת האם השאלה נשאלת לחודש, בעשירי הנס

נוספת: ושאלה

קשר  שיש מובן, אחד, ביום אירעו מרים) ומיתת בבכוריהם מצרים דלמכה (הנס אלו ענינים שב' כיון
ביניהם. ושייכות

רק  היא ושייכותם שונים, ענינים ב' הם שבעצם ובשטחיות בפשטות שלומדים כפי לא – גופא ובזה
אירעו  לכן ביניהם, ושייכות קשר יש שבעצם כיון אדרבה: אלא יום, באותו שניהם אירעו שבמקרה בגלל

יום. באותו שניהם

מרים? מיתת עם בבכוריהם" מצרים ד"למכה הנס בין והשייכות הקשר מהו להבין: וצריך

.Ë:בזה והביאור

עשה  זה לעומת "זה הנה – אמיתי) שכר להיות יכול (שאז אמיתית בחירה להיות שתוכל שכדי ידוע
.46האלקים"

המובחר  ע"י נעשית מצרים שהכאת היינו, בבכוריהם", מצרים ד"למכה הענין שישנו כשם ובנדו"ד:
מרים  ממיתת (החל צדיקים דמיתת הענין זה לעומת יש – כו'" אבא ובי' ד"מיני' באופן גופא, שבמצרים

ניסן  וי"ג ניסן ב' – ניסן בחודש שנסתלקו הצדיקים לשאר בנוגע ועד"ז בניסן, שנחסר 47בעשירי היינו, ,(
באגה"ק  כמבואר – לנהורא חשוכא דאתהפכא הענין גם בזה ויש גופא; שבבנ"י (צדיקים) מהמובחר
כו'" הטמאות קליפות מג' שהן הזדונות, על גם אף הדור, עון על לכפר "פועלת צדיקים שמיתת סכ"ח

כזכיות" לו נעשו ש"זדונות ).48(ועד

מ  הראשונה שנחסרה – מרים דמיתת המאורע הי' שאז הארבעים, בשנת בניסן בעשירי ה"שלשה ולכן,
. לישראל שעמדו טובים ומרים"פרנסים אהרן משה שלאח"ז,49. אב בר"ח היתה אהרן מיתת (שהרי

הבאר" ו"נסתלק שלאח"ז), אדר בז' משה מצרים 50ומיתת ד"למכה הנס זכרון את לדחות הוצרכו אזי –
מצרים  ד"למכה לענין והמנגד זה הלעומת הוא צדיקים דמיתת שהענין כיון אחר, ליום בבכוריהם"

כו'". אבא ובי' ד"מיני' באופן הטמאות  קליפות דג' הבירור לפעול הכח כבר אין ולכן בבכוריהם",

.È:מזה וההוראה

ע"י  מלמעלה, נעשה זה ענין – הטמאות. קליפות ג' בבירור העבודה להיות צריכה לא עכשיו
לומר 51הנסיונות  ולא נוגה, קליפת בבירור רק להיות צריכה האדם עבודת אבל וברחמים. בחסד שיהיו ,

ואשוב" עסקינן"52"אחטא לא "ברשיעי [שהרי כזכיות" לו נעשו ד"זדונות להעילוי לבוא כדי כך,53, ,
נעשו  ד"זדונות להעילוי לבוא כדי ואשוב", ד"אחטא באופן רק היא העבירות לענין היחידה שהאפשריות

זו  לעבודה כח לנו אין שעכשיו כיון כזכיות"], .43לו

***

.‡È ב'54בפסוק לפרש יש וגו'", ציון יושיע אלקים (ולאח"ז "כי בנ"י על קאי "ציון" (א) פירושים:
העיר. על קאי "ציון" (ב) יהודא"), ערי "ויבנה נאמר
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(45.(33 ע' שם התוועדויות – מנחם (תורת 6 הערה שם ראה
וש"נ.

יד.46) ז, קהלת
וכו'.47) שבט ליו"ד בנוגע ועד"ז
ב.48) פו, יומא
א.49) ט, תענית

זה 50) אין הרי – שם) (תענית משה" "בזכות שחזר ואף
למטה. בגוף נשמה בהיותה מרים, בחיי שהי' לכמו בדומה

אֿב.51) קצא, דרמ"צ ראה
(במשנה).52) ב פה, יומא
וש"נ.53) א. ו, שם ראה
ניסן 54) בי"א לומר שהתחילו הקאּפיטל – לו. סט, ַתהלים



l"yz'd.כב ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn t"y zgiy

יצירה  בספר (כדאיתא אבנים שנקראים אותיות קיבוץ ע"י הוא בית שבנין – ברוחניות הוא :68וכן
באופן  שיהיו והדיבור המחשבה אותיות את שמקבצים עי"ז והיינו, וכו'"), בתים שתי בונות אבנים "שתי

כו'). השני את דוחה שאחד באופן (ולא מסודר

חדש  למקום כשבאים ובפרט בנ"י, מכל נדרש זה פיזור 69וענין גורמת למקום ממקום שהנסיעה ,
קשה" כרכים ש"ישיבת רומי, של גדול כרך אודות וכשמדובר גדול 70הנפש, הנפש ובלבול פיזור אזי ,

יותר.

כדי  רק הוא לחו"ל הנסיעה על ההיתר שכל שאע"פ ישראל, מארץ לכאן שבאו לאלו נוגע זה וענין
הרמב"ם  (כפסק ישראל בארץ שהי' מכמו יותר עוד התורה בלימוד אצלם יתוסף חולק 71שעי"ז שאין ,

נעשה  מה לראות ברחוב ומסתובבים הנפש, פיזור של במצב נמצאים תורה, ללמוד במקום הנה עליו),
גויים!... מליון עשר עם

הקב"ה  שרצה הכוונה תתמלא ובודאי גויים!... בליון שני – גויים מליון מעשר יותר יש העולם בכל
הגויים?!... עם נעשה מה לך נוגע מה אבל ידם; על לפעול

אלקינו" "עיר לבנות כדי העמים" מכל בנו "בחר שהקב"ה לאלו שייך הרמב"ם 72אתה פס"ד ולקיים ,
ולראות  ברחובות להסתובב לך יש מה וא"כ, זאת, לקיים הבטחת בעצמך ואתה התורה; בלימוד לעסוק

הגויים?!... כל עם נעשה מה

שאכן  וענה, שילמד, אישית) לי (גם הבטיח הוא הרי לומד, אינו מדוע הבחורים א' אצל שאלתי
לפני  עוד שילמד שכוונתי משאלתי שהבין וכיון הפסח... חג לאחרי היתה כוונתו אבל שילמד, הבטיח

בזה!... שישתדל השיב, פסח,

אלא  פסח, לאחרי רק לא הוא התורה לימוד בשביל לחו"ל מא"י לצאת שההיתר הרמב"ם של הפס"ד
צריכים  כו', התירוצים ולתרץ הקושיות לשאול אז שעסוקים שאף עצמו, בפסח וכן פסח, לפני גם
אופה  פלוני או פלוני כיצד ולבחון לעיין מה להם ואין התורה, בלימוד עסוקים להיות התלמידים
התורה. לימוד ע"י להיות צריכה הפסח לחג שלהם ההכנה הפסח; לחג מתכונן הוא וכיצד מצהֿשמורה,

יתום  בדור שנמצאים שכוונתו 73וכיון שאמר הנ"ל הבחור אצל התוצאות: את מיד הקב"ה מראה –
כאן!... להשאר כדי הדרושים שלו ב"ניירות" בעיות נתעוררו פסח, לאחרי ללמוד להתחיל היתה

ההיתר  שכל דכיון – זב"ז קשורים שהם היא האמת אבל הדברים, שני בין קישר לא כנראה הוא
להשאר  בעיות יש לומדים, לא שכאשר הקב"ה, מראה התורה, לימוד בשביל הוא לחו"ל מא"י לצאת

בחו"ל!

ללמוד  להתחיל שחייבים מזה שילמדו אלא ישראל, של בגנותן לספר ולא מוסר, לומר כוונתי אין
כך, ימים, ג' עברו לא שעדיין ובפרט לפנ"ז, שהיתה ההנהגה על הבט מבלי הפסח, חג לפני עוד מיד,
– יותר תוקף בו שיש ענין שישנו כיון מועילה, היתה לא "חזקה" שגם אע"פ "חזקה", של ענין שאין

סיני" מהר ועומד "מושבע –74היותו ומיד שתיכף הוא העיקר ה"פלפולים"; כל כאן נוגעים לא אבל, .
עם  צרות יהיו לא ואז התורה, בלימוד יעסקו – הפסח לחג ההכנות כל למרות הפסח, חג לפני עוד
שקודם  ע"י ושמח כשר הפסח חג להם ויהי' בלבולים, ללא במנוחה, וללמוד לשבת ויוכלו ה"ניירות",

הלכתא" ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר – התורה בלימוד יעסקו הפסח שבאים 75חג (ועד
הספקות  מהתרת יותר גדולה שמחה לך אין שהרי אמיתית, שמחה נעשית ואז הענין, ומהם 76למסקנת ,(

יעשו. וכן יראו
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מט"ז).68) – נוסחאות (בכמה מי"ב פ"ד
ס"ו 69) דאשתקד ניסן יו"ד שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 35 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת ואילך
ע"ב.70) ריש קי, כתובות
ה"ט.71) פ"ה מלכים הל'
ב.72) מח, תהלים

(73.434 ע' ריש חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

וש"נ.74) סע"ב. עג, יומא
ב.75) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
בתחלתו.76) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא – החכם מאמר
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עצמם  את לפטור יכולים שאינם – לתלמידים ולסייע לעזור שצריכים לאלו בנוגע גם מובן ומזה
אבל  לפסח, ההכנות עם לעזור אנשים לשכור יכולים הם הפסח; לחג ההכנות עם עסוקים שהם בגלל

התלמידים! עם ההתעסקות על לוותר לא

– חיל" "אנשי ה'", ל"צבאות שייכים התלמידים יהיו אזי המתאים, באופן בזה יתנהגו וכאשר
ר"ת  יראתֿשמים)78iסיד 77gש"חיל" היא סתם ויראה יראה, ר"ת י' (כי פני lראֿשמים לקבל ויצאו מדן,

תורה" למקום גולה ד"הוי הענין מצד בראשם, והם ישראל, כלל בתוככי צדקנו, יוצאים 79משיח שעי"ז ,
ממש. בקרוב והשלימה, האמיתית הגאולה אל מהגלות

***

.ÂË הפסוק על רש"י בפירוש שבאוזן,80הביאור אמצעי "גדר הוא ש"תנוך" גו'", תנוך על הכהן "ונתן
טנדרוס", לו קורים והפותרים לי, נודע לא תנוך ולשון

שלפנ"ז – בפסוק (שהביא התו"כ פירוש לשלול רש"י שייך 81שכוונת שבאוזן" האמצעי ש"גדר (
" מלשון להיותו וגובה,jezל"תנוך" רום על שמורה א') שחסר (אף "אנך" ומלשון יתירה) נ' שיש (אף "

ע"י  התיבה משמעות משתנה פשש"מ ע"פ כי לי"), נודע "לא (ולכן בפשש"מ מתקבל אינו זה שפירוש
נו"ן. הוספת

ובנדו"ד, שונים, ענינים שני בין השוה צד שמוצאים חלומות, פותרי כמו – "והפותרים" וממשיך:
הברת  בו שיש "טנדרוס", הוא "תנוך" של ה"לעז" שלכן אומרים – ו"נוך" ל"תוך" "תנוך" בין הדמיון

ומצינו  "תנוך". כמו ו', נ' רש"י 82ת' בפירוש הקודש: בלשון תיבה כמו ששרשה ב"לעז" 83תיבה

כנען" ובלשון אשכנז בלשון שלג "הוא  –ש"שניר"

ואילך. 157 ע' חי"ז בלקו"ש ונדפס  שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.ÊË:התשובה לאגרת בנוגע

ידועה  קושיא יש עסקינן) (דבי' י"א שלא 84בפרק – לסלוח" ורב בעזרא "וכמ"ש הזקן רבינו דברי על
התנ"ך! בכל כזה פסוק נמצא לא הקונקורדנציא וע"פ כזה, פסוק בעזרא נמצא

הנכון. הוא שלדעתי לפירוש כיון הכותבים וא' זה, על תירוצים כמה לי וכתבו

הזקן  רבינו הוצרך מדוע מובן אינו לסלוח", "ורב פסוק בעזרא הי' אם גם נוספת: קושיא ובהקדם
לבנ"י, סולח שהקב"ה שתוכנם פסוקים ריבוי בתנ"ך שיש בשעה בה דוקא, בעזרא מפסוק ראי' להביא

בחומש  מהמסופר כדברך"?85החל "סלחתי לו אמר והקב"ה לבנ"י, לסלוח מהקב"ה ביקש רבינו שמשה

מ"המרבה  אפילו יותר שהוא לסלוח" ד"רב הענין להדגיש הזקן רבינו שכוונת – בזה והביאור
לקמן.ל  שיתבאר כפי דעזרא, מהסיפור דוקא רואים זה שענין סלוח",
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ונתקבל 77) זה, ר"ת לו כתב שא' אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק
אצלו.

א)78) סח, ח"א (לקו"ד הזקן רבינו מפתגם ולהעיר
הזולת, טובת בשביל עצמו טובת על שמוותר מי הוא ש"חסיד"
מ"ש  שזהו השיב, בנגלה, לכך המקור הוא היכן וכששאלוהו
חסיד", "שורפן לצפרניים: בנוגע ובתוס') א יז, (נדה בגמרא
והיינו, מעוברת, לאשה ויזיקו יתגלו" שמא למיחש "דליכא

" הוא הרי הנזק, לשלול עצות עוד שיש לשורפן xingnשאע"פ
elאע"ג wifny ובלבד לאדם"), מזקת צפורן "שרפת (שהרי "

להזולת. היזק חשש בתכלית לשלול
מי"ד.79) פ"ד אבות
יד.80) יד, פרשתנו

יג.81) שם,
בפירוש 82) זאת מצינו היכן שאל: שליט"א אדמו"ר כ"ק

בינתיים  אולי האגה"ת, ללימוד עתה נעבור נּו! והפטיר: – רש"י?
יהי' ועי"ז ניגון, שינגנו והורה זה. רש"י פירוש מישהו ימצא

שמחה!... מתוך החיפוש
שבח 83) "להגיד בא שהכתוב לכך בהמשך – ט. ג, דברים

על  אומרת זו בכך, מתפארות מלכיות ארבע שהיו ישראל, ארץ
יקרא". שמי על אומרת וזו יקרא, שמי

(84– מנחם (תורת סי"א שמיני ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(19 ע' ח"ס התוועדויות

יטֿכ.85) יד, שלח
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יצירה  בספר (כדאיתא אבנים שנקראים אותיות קיבוץ ע"י הוא בית שבנין – ברוחניות הוא :68וכן
באופן  שיהיו והדיבור המחשבה אותיות את שמקבצים עי"ז והיינו, וכו'"), בתים שתי בונות אבנים "שתי

כו'). השני את דוחה שאחד באופן (ולא מסודר

חדש  למקום כשבאים ובפרט בנ"י, מכל נדרש זה פיזור 69וענין גורמת למקום ממקום שהנסיעה ,
קשה" כרכים ש"ישיבת רומי, של גדול כרך אודות וכשמדובר גדול 70הנפש, הנפש ובלבול פיזור אזי ,

יותר.

כדי  רק הוא לחו"ל הנסיעה על ההיתר שכל שאע"פ ישראל, מארץ לכאן שבאו לאלו נוגע זה וענין
הרמב"ם  (כפסק ישראל בארץ שהי' מכמו יותר עוד התורה בלימוד אצלם יתוסף חולק 71שעי"ז שאין ,

נעשה  מה לראות ברחוב ומסתובבים הנפש, פיזור של במצב נמצאים תורה, ללמוד במקום הנה עליו),
גויים!... מליון עשר עם

הקב"ה  שרצה הכוונה תתמלא ובודאי גויים!... בליון שני – גויים מליון מעשר יותר יש העולם בכל
הגויים?!... עם נעשה מה לך נוגע מה אבל ידם; על לפעול

אלקינו" "עיר לבנות כדי העמים" מכל בנו "בחר שהקב"ה לאלו שייך הרמב"ם 72אתה פס"ד ולקיים ,
ולראות  ברחובות להסתובב לך יש מה וא"כ, זאת, לקיים הבטחת בעצמך ואתה התורה; בלימוד לעסוק

הגויים?!... כל עם נעשה מה

שאכן  וענה, שילמד, אישית) לי (גם הבטיח הוא הרי לומד, אינו מדוע הבחורים א' אצל שאלתי
לפני  עוד שילמד שכוונתי משאלתי שהבין וכיון הפסח... חג לאחרי היתה כוונתו אבל שילמד, הבטיח

בזה!... שישתדל השיב, פסח,

אלא  פסח, לאחרי רק לא הוא התורה לימוד בשביל לחו"ל מא"י לצאת שההיתר הרמב"ם של הפס"ד
צריכים  כו', התירוצים ולתרץ הקושיות לשאול אז שעסוקים שאף עצמו, בפסח וכן פסח, לפני גם
אופה  פלוני או פלוני כיצד ולבחון לעיין מה להם ואין התורה, בלימוד עסוקים להיות התלמידים
התורה. לימוד ע"י להיות צריכה הפסח לחג שלהם ההכנה הפסח; לחג מתכונן הוא וכיצד מצהֿשמורה,

יתום  בדור שנמצאים שכוונתו 73וכיון שאמר הנ"ל הבחור אצל התוצאות: את מיד הקב"ה מראה –
כאן!... להשאר כדי הדרושים שלו ב"ניירות" בעיות נתעוררו פסח, לאחרי ללמוד להתחיל היתה

ההיתר  שכל דכיון – זב"ז קשורים שהם היא האמת אבל הדברים, שני בין קישר לא כנראה הוא
להשאר  בעיות יש לומדים, לא שכאשר הקב"ה, מראה התורה, לימוד בשביל הוא לחו"ל מא"י לצאת

בחו"ל!

ללמוד  להתחיל שחייבים מזה שילמדו אלא ישראל, של בגנותן לספר ולא מוסר, לומר כוונתי אין
כך, ימים, ג' עברו לא שעדיין ובפרט לפנ"ז, שהיתה ההנהגה על הבט מבלי הפסח, חג לפני עוד מיד,
– יותר תוקף בו שיש ענין שישנו כיון מועילה, היתה לא "חזקה" שגם אע"פ "חזקה", של ענין שאין

סיני" מהר ועומד "מושבע –74היותו ומיד שתיכף הוא העיקר ה"פלפולים"; כל כאן נוגעים לא אבל, .
עם  צרות יהיו לא ואז התורה, בלימוד יעסקו – הפסח לחג ההכנות כל למרות הפסח, חג לפני עוד
שקודם  ע"י ושמח כשר הפסח חג להם ויהי' בלבולים, ללא במנוחה, וללמוד לשבת ויוכלו ה"ניירות",

הלכתא" ליבון דא ובלבנים וחומר, קל דא "בחומר – התורה בלימוד יעסקו הפסח שבאים 75חג (ועד
הספקות  מהתרת יותר גדולה שמחה לך אין שהרי אמיתית, שמחה נעשית ואז הענין, ומהם 76למסקנת ,(

יעשו. וכן יראו
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מט"ז).68) – נוסחאות (בכמה מי"ב פ"ד
ס"ו 69) דאשתקד ניסן יו"ד שה"ג, צו, ש"פ שיחת גם ראה

ואילך). 35 ע' חנ"ו התוועדויות – מנחם (תורת ואילך
ע"ב.70) ריש קי, כתובות
ה"ט.71) פ"ה מלכים הל'
ב.72) מח, תהלים

(73.434 ע' ריש חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

וש"נ.74) סע"ב. עג, יומא
ב.75) רכט, א. קנג, ח"ג א. כז, ח"א זהר
בתחלתו.76) תרל"ו רבים מים בהמשך הובא – החכם מאמר
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.ÊÈ מ"ש בפירוש י"א פרק בסוף מ"ש על אצלי שאלו דייקא,86כמו"כ "נגדי תמיד", נגדי "וחטאתי
ואתה  מנגד 87כמו מנגד, "ואתה 88תתיצב מהפסוק הראי' את מקדים מדוע – יחנו" מועד לאוהל סביב

לאוהל  סביב "מנגד שהפסוק בשעה בה יחנו", מועד לאוהל סביב "מנגד מהפסוק לראי' מנגד" תתיצב
נאמר יחנו" מנגד"?iptlמועד תתיצב "ואתה הפסוק

מרוב  תירוץ תופסים לא גם כך הפשטות, מרוב מסויימת לקושיא לב שמים לא שלפעמים כשם ובכן,
הפשטות:

בהוסיפו  – יחנו" מועד לאוהל סביב "מנגד הפסוק את מקדים לא מדוע בעצמו מבהיר הזקן רבינו
תתיצב  "ואתה הפסוק את מקדים ולכן רש"י, בפירוש צורך יש זו ראי' שבשביל היינו, מרחוק", "ופרש "י

עצמו. מהפסוק היא הראי' אלא רש"י , בפירוש צורך אין שבו מנגד",

בהזדמנות  שיתבאר וכפי פסוקים. משני ראי' להביא הזקן רבינו צריך מדוע ביאור: דרוש עדיין אך
.89אחרת 

.ÁÈ השבועי שיחות" ב"לקוטי עתה זה שנדפס הענין ביאור להשלים המקום "חזי 90כאן בענין
ולרוב 91לאצטרופי" פשוט, דבר שזהו הייתי שסבור (אלא שם המבואר על ששאלו מה על לענות –

בשיחה): נתפרש לא פשטותו

הצל"ח 92בהשיחה  דברי אכל 93הובאו אם הכפורים, ויום בפסח כחמץ בזמן, התלויים שבאיסורים ,
"חזי  לא כי התורה, מן איסור בזה אין – השיעור להשלים פנאי שאין האיסור, זמן בסוף שיעור חצי

טעם (לא הוא לאצטרופי" דחזי ש"כיון הצד שלפי ונתבאר, כ"א)i`pzeלאצטרופי". ,dgked של שמהותו
כהצל"ח. ודלא השיעור, להשלים פנאי כשאין גם האיסור שייך – מכשיעור בפחות גם ישנו האיסור

בהשיחה  להמבואר בסתירה זה הרי שלכאורה שאלו, זה מימי 94ועל עשר אחד ביום שהרואה שהטעם
שימור") בעי לא עשר ("אחד יום" כנגד יום "שומרת להיות צריכה אינה "לא 95זיבה זו שראי' לפי הוא

חצי  שאיסור כהצל"ח) דלא הדברים, (במסקנת לעיל כהאמור דלא – י"ב יום לראיית לאצטרופי" חזי
שלם. לשיעור בפועל להצטרף יכול שאינו באופן גם ישנו שיעור

הטעם ביאור  בהקדמת – בזה הואzlilylוהביאור לאצטרופי " ש"חזי הצל"ח באיסור i`pzסברת
שיעור, חצי

אמת– הן מהוxyt`yדלכאורה, אבל תנאי, ולא הוכחה הוא לאצטרופי" ש"חזי לומר gxkddלפרש
הצל"ח  על החולקים שיש בהשיחה שהובא ואף תנאי? שהוא כהצל"ח ודלא שם96כן, נתבאר לא ,mrh

לדבריהם) טעם כתבו לא עצמם שהם (כשם –מחלוקתם

הענינים: סברת מצד והן סברא"), ("בעלֿהבית'שע פשוטה סברא מצד הן – בזה הכרח ישנו שבאמת

משום זה אין – בלבד שיעור חצי אחת באכילה אוכל lekiכשאדם epi`y שהרי שלם, שיעור לאכול
– ככותבת והן בפסח, דחמץ השיעור – כזית (הן שלם שיעור להכיל שפיר יכולים הבליעה ובית הפה

ביוהכ"פ  אכילה רק97שיעור הוא והחסרון ,(mc`d dyrna.שלם שיעור אכל לא שבפועל ,

שלם  שיעור לאכול ביכלתו הי' עדיין – שלם שיעור מחזיק הבליעה בית הי' לא אם גם מזו: יתרה
האכילה  (שאין למעלה שיעור רק הוא פרס אכילת בכדי שיעור שהרי מזה, בפחות [או פרס אכילת בכדי
יכול  בכך רצונו ואם שיעור, אין פרס אכילת מכדי למטה אבל פרס), אכילת מכדי יותר במשך מצטרפת
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ה.86) נא, תהלים
יג.87) יח, שמואלֿב
ב.88) ב, במדבר
שם 89) מנחם (תורת ואילך סי"ז במדבר ש"פ בשיחת נתבאר

ואילך). 329 ע'
ואילך).90) 105 ע' ח"ז בלקו"ש – (ולאח"ז מצורע לפ'
א.91) עד, יומא

(92.(110 ע' שם (לקו"ש 37 הערה
א.93) מד, פסחים
(94.111 ע' שם
ב.95) עב, נדה
יו"ד.96) כלל ח מערכת כללים בשד"ח נסמנו
ובפרש"י.97) א יד, כריתות
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זה  אין – שלם שיעור אכל  לא שאם ונמצא, פרס ]. אכילת מכדי יותר קצר זמן במשך בזריזות, לאכול
מצד mc`dאלא oevxמצד אבל ,dlik`d mvr.שלם שיעור לאכול ביכלתו הי' הרי  –

האכילה  שהרי לאצטרופי", "חזי חשיב לא האיסור זמן בסוף שהאוכל הצל"ח כדעת מסתבר לא ולכן
ורק (כנ"ל), לכשיעור לאצטרופי" "חזי שפיר epevxaעצמה mc`d.כשיעור לאכול שלא בחר

דם  (ראיית בהשיחה המבואר הענין משא"כ האדם; ברצון התלויים בענינים – אמורים דברים במה
היא כן אלא האשה, ברצון תלוי אינו הרי – י"א) ולאחר ze`ivndביום יום, י"א רק הם זיבה שימי –

לומר  שייך לא י"א שביום להראי' בנוגע וממילא נדה, ימי מתחילים יום לאצטרופי".הי"א "חזי

הענינים: סברת מצד גם הוא כן – הנ"ל פשוטה הסברה על ונוסף

יוהכ"פ  דמוצאי להאכילה מצטרפת אינה דיוהכ"פ שהאכילה מה הרי וכיו"ב, ביוהכ"פ אכילה באיסור
גדר מצד זה אין –dlik`d למוצאי יוהכ"פ בין חילוק שום אין האכילה מעשה עצם מצד שהרי שבדבר,

בנוגע [ועד"ז הן אחת אכילה ושתיהן הנוגע xeriylיוהכ"פ, שיעור זה שאין – (ככותבת) האכילה
דעתי'" מיתבא "בהכי (כי האדם טבע עם הקשור ענין הוא אלא דוקא, ביישוב 98ליוהכ"פ "ויוהכ"פ ,

דכתיב  מילתא, תליא תעונה"99הדעת לא לגבי100אשר רק הוא מצטרפות האכילות שאין ומה ;[(xeqi`d
ביניהן החילוק מצד ונמצא,onfaשבדבר, מותרת. יוהכ"פ ובמוצאי אסורה, האכילה דיוהכ"פ שבהזמן –

שלגבי לגביxeqi`dשאף מ"מ, יוהכ"פ, מוצאי לאכילת להצטרף יכולה יוהכ"פ אכילת dlik`dאין mvr
כהצל"ח). (ודלא יוהכ"פ דמוצאי להאכילה לאצטרופי" "חזי דיוהכ"פ האכילה –

הוא  אלא בזמן, רק אינו י"ב יום לראיית י"א יום ראיית בין החילוק הרי דם, לראיית בנוגע משא"כ
teb`חילוק 'i`xd ze`ivna שג – האשה גוף טבע הוא שכן גוף , ואילו בלבד, נדה דם מוציא בריא וף

מציאות  שכל ומאחר זיבה. דם הוא זה ודם הנדה, ימי שלאחר הימים בי"א גם דם פולט בריא שאינו
זיבה) דם (שהוא י"א ביום הדם שראיית לומר שייך לא – האשה בטבע השינוי מצד הוא הזיבה דם

הנ"ל). הטבע משינוי נובע ואינו נדה , מימי כבר (שהוא י"ב יום לראיית לאצטרופי" "חזי

***

.ËÈ שהביעו אלו לכל בנוגע – לחבירו אדם שבין בענינים תודה נתינת עם הקשור לענין המקום כאן
כו' ברכה :101איחולי

לבבית  ותודה חמה תודה ולהביע להודות המקום כאן הרי בפרט, אחד לכל לענות אפשרות שאין כיון
ושיעורים  תפלה, של ומקום מהמברכים, כו"כ מתאספים שבו מקום שזהו ובפרט המברכים, לכל ברבים

הנאספים. וקדושת המקום קדושת שישנה כך, ובחסידות, בנגלה ברבים בתורה

שאי  שכיון האמורים, הדברים להם ימסרו כאן, נמצאים שאינם כאלו ישנם המברכים שבין וכיון
לכל  תודה שלחו כאילו וייחשב  ברבים, התודה הבעת היתה לכן בפרט, אחד לכל מכתב לשלוח אפשר

בפרט. אחד

מ"ש  על 102וע"פ מרובה ש"תוספתו הקב"ה, של בברכתו כאו"א יתברך מברכיך", "ואברכה
המלאה 103העיקר" "מידו זאת וליתן לו, המצטרך כל ליתן ויכול אחד, כל שצריך מה יודע הקב"ה והרי ,

והרחבה" הקדושה לנקודה 104הפתוחה בנוגע ועד ושמח, כשר הפסח חג מברכת החל הענינים, בכל ,
ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית הגאולה שתהי' – העיקרית

***
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ב.98) פ, יומא
כט.99) כג, אמור

בטפי).100) (ד"ה שם יומא פרש"י
(101) ניסן י"א ההולדת ליום ).l"endבקשר

ג.102) יב, לך לך
ד.103) פס"א, ב"ר
דברהמ"ז.104) הג' ברכה נוסח
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.ÊÈ מ"ש בפירוש י"א פרק בסוף מ"ש על אצלי שאלו דייקא,86כמו"כ "נגדי תמיד", נגדי "וחטאתי
ואתה  מנגד 87כמו מנגד, "ואתה 88תתיצב מהפסוק הראי' את מקדים מדוע – יחנו" מועד לאוהל סביב

לאוהל  סביב "מנגד שהפסוק בשעה בה יחנו", מועד לאוהל סביב "מנגד מהפסוק לראי' מנגד" תתיצב
נאמר יחנו" מנגד"?iptlמועד תתיצב "ואתה הפסוק

מרוב  תירוץ תופסים לא גם כך הפשטות, מרוב מסויימת לקושיא לב שמים לא שלפעמים כשם ובכן,
הפשטות:

בהוסיפו  – יחנו" מועד לאוהל סביב "מנגד הפסוק את מקדים לא מדוע בעצמו מבהיר הזקן רבינו
תתיצב  "ואתה הפסוק את מקדים ולכן רש"י, בפירוש צורך יש זו ראי' שבשביל היינו, מרחוק", "ופרש "י

עצמו. מהפסוק היא הראי' אלא רש"י , בפירוש צורך אין שבו מנגד",

בהזדמנות  שיתבאר וכפי פסוקים. משני ראי' להביא הזקן רבינו צריך מדוע ביאור: דרוש עדיין אך
.89אחרת 

.ÁÈ השבועי שיחות" ב"לקוטי עתה זה שנדפס הענין ביאור להשלים המקום "חזי 90כאן בענין
ולרוב 91לאצטרופי" פשוט, דבר שזהו הייתי שסבור (אלא שם המבואר על ששאלו מה על לענות –

בשיחה): נתפרש לא פשטותו

הצל"ח 92בהשיחה  דברי אכל 93הובאו אם הכפורים, ויום בפסח כחמץ בזמן, התלויים שבאיסורים ,
"חזי  לא כי התורה, מן איסור בזה אין – השיעור להשלים פנאי שאין האיסור, זמן בסוף שיעור חצי

טעם (לא הוא לאצטרופי" דחזי ש"כיון הצד שלפי ונתבאר, כ"א)i`pzeלאצטרופי". ,dgked של שמהותו
כהצל"ח. ודלא השיעור, להשלים פנאי כשאין גם האיסור שייך – מכשיעור בפחות גם ישנו האיסור

בהשיחה  להמבואר בסתירה זה הרי שלכאורה שאלו, זה מימי 94ועל עשר אחד ביום שהרואה שהטעם
שימור") בעי לא עשר ("אחד יום" כנגד יום "שומרת להיות צריכה אינה "לא 95זיבה זו שראי' לפי הוא

חצי  שאיסור כהצל"ח) דלא הדברים, (במסקנת לעיל כהאמור דלא – י"ב יום לראיית לאצטרופי" חזי
שלם. לשיעור בפועל להצטרף יכול שאינו באופן גם ישנו שיעור

הטעם ביאור  בהקדמת – בזה הואzlilylוהביאור לאצטרופי " ש"חזי הצל"ח באיסור i`pzסברת
שיעור, חצי

אמת– הן מהוxyt`yדלכאורה, אבל תנאי, ולא הוכחה הוא לאצטרופי" ש"חזי לומר gxkddלפרש
הצל"ח  על החולקים שיש בהשיחה שהובא ואף תנאי? שהוא כהצל"ח ודלא שם96כן, נתבאר לא ,mrh

לדבריהם) טעם כתבו לא עצמם שהם (כשם –מחלוקתם

הענינים: סברת מצד והן סברא"), ("בעלֿהבית'שע פשוטה סברא מצד הן – בזה הכרח ישנו שבאמת

משום זה אין – בלבד שיעור חצי אחת באכילה אוכל lekiכשאדם epi`y שהרי שלם, שיעור לאכול
– ככותבת והן בפסח, דחמץ השיעור – כזית (הן שלם שיעור להכיל שפיר יכולים הבליעה ובית הפה

ביוהכ"פ  אכילה רק97שיעור הוא והחסרון ,(mc`d dyrna.שלם שיעור אכל לא שבפועל ,

שלם  שיעור לאכול ביכלתו הי' עדיין – שלם שיעור מחזיק הבליעה בית הי' לא אם גם מזו: יתרה
האכילה  (שאין למעלה שיעור רק הוא פרס אכילת בכדי שיעור שהרי מזה, בפחות [או פרס אכילת בכדי
יכול  בכך רצונו ואם שיעור, אין פרס אכילת מכדי למטה אבל פרס), אכילת מכדי יותר במשך מצטרפת
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.Î התשובה באגרת :105הביאור

לבו  נכון "להיות צריך (שלכן הענינים כל על הקב"ה מוחל התשובה שע"י כאן מבאר הזקן רבינו
הסיוע  בזה שאין היחיד חטא על תשובה והן כמ"פ, עליו שעברו חטא על תשובה הן – כו'") בה' בטוח

גם  שכולל (התניא של השער" ב"דף מ"ש עם גם (ומתאים הרבים זכות לבאר 106של שענינו אגה"ת (
אחד).107מ"ש  לכל – מאד" הדבר אליך קרוב "כי

כיון  – לבנ"י מחל שהקב"ה בתורה מסופר שבהם המקומות מכל ראי' הזקן רבינו מביא לא ולכן
בגלל  או מסייעת, הרבים שזכות הרבים חטא שהי' או אחת, פעם רק החטא שהי' להיות יכול ששם
אהרן  פעולת שהיתה או כדברך", "סלחתי הקב"ה לו שאמר עד החוטאים עבור התפלל רבינו שמשה

כו'. הקטורת ע"י

תפלה  וללא היחיד, חטא כמ"פ, עליו שעברו חטא על מחל שהקב"ה שמצינו היחידה הפעם ואילו
עזרא: בימי זה הרי –

בעזרא  הרמב"ם 108מסופר כמ"ש ביותר, חמור חטא שזהו – נכריות נשים שלקחו אלו "עון 109אודות
בכל  שאין הפסד בו יש אלא בעיניך קל יהי אל ב"ד, מיתת בו שאין אע"פ נכרית) אשה (לקיחת זה
[כי  היחיד חטא והי' דור; אחר דור הסדר הי' כך שהרי כמ"פ, נעשה זה וחטא כו'"; כמותו העריות
ואף  אותם]; שמצרף ענין הי' ולא עצמו, בפני אחד כל אצל החטא הי' זה, חטא על עברו שרבים אע"פ

זה. על ימחול שהקב"ה התפלל לא עזרא) (אפילו אחד

זאת" על לישראל (תקוה) מקוה יש "ועתה לעזרא ישראל שרי אמרו "תנו 110ואעפ"כ – היא והעצה ,
לה'" ימחל.111תודה שהקב"ה הדבר ברור ואז, "וידוי", רש"י: כפירוש ,

בעזרא  שמצינו אלא בעזרא, שנאמר לפסוק כוונתו שאין – בעזרא" "כמ"ש הזקן רבינו מ"ש וזהו
כנ"ל. כמ"פ, עלי' שעברו יחידים של חמורה עבירה על מחל שהקב"ה

.‡Î לאחרונה להמדובר שייך זה שזהו 112ענין – בנ"י בין נכריות נשים דוקא להכניס שרוצים שיש
ישראל. ארץ לבנין ובסתירה הגאולה, את שמעכב ענין

וא"כ, הילדים, עבור וכן הנכריות, הנשים עבור גם אלא בנ"י, עבור רק לא – בלתיֿרצוי ענין זהו
יהודים?! בין נכריות נשים להכניס שיש בדוקא ולומר להתעקש למה

– התורה. את לשנות אפשר ואי התורה, היפך שזהו כיון דבר, לשנות יוכלו לא שבלאה"כ ובפרט
התורה! את לשנות לא אבל רח"ל, התורה היפך להתנהג יכולים

עצמך: והגע

נעלים  שהם כיון וטענו: הערבים באו ערבים, עם יהודים נישואי להתיר כשרצו שנים, שלש לפני
זאת, לאפשר  אין ולכן  יהודי , עם  תתחתן שבתם עבורם השפלה זו הרי  עפ"ל, מיהודים, יותר בערך שלא
כלל  דובר שלא וכאילו זאת, איפשרו ולא להם, הסכימו ואכן ברחובות! דם ישפך – זאת יאפשרו ואם

זה. על

צריכים  בודאי הרי – זאת לעשות לאפשר ואין זה, דבר לעשות שאסור אומרת התורה כאשר וא"כ,
כזה! דבר יתירו שלא לומר

מוחה! אינו אחד ואף זאת, אומר לא אחד אף – ולפועל
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וש"נ.106) .162 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יד.107) ל, נצבים
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ה"ז.109) פי"ב איסו"ב הל'
ומצודות).110) (ובפרש"י ב שם, עזרא
יא.111) שם,
התוועדויות 112) – מנחם (תורת ואילך סמ"ג פורים שיחת

ואילך). 379 ע' חנ"ט
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– התוקף בכל אבל נועם, בדרכי אמנם – השולחן על לדפוק צריכים היו בממשלה שיושבים אלו
מהממשלה! הם יוצאים – לאו ואם זאת, לבטל וחייבים התורה, היפך כזה, דבר שיהי' יתכן שלא ולומר

אסורה  התורה, היפך שהם חוקים שקובעים אלו עם ההשתתפות שכן, בממשלה, לשבת אסור בכלל
אתה  אם אבל הדבר. אסור לדעתי, אבל בדבר, איסור שאין ואומרים שמתווכחים כאלו יש – תורה. ע"פ
דבר  שזהו ואמור השולחן על דפוק – שם יושב כבר שאתה כיון מוחה?! אינך למה – שם יושב כבר

מהממשלה! יוצא הנך זאת, מבטלים לא  שאם ותכריז, זאת! לאפשר ואין תורה, ע"פ האסור

תפ  אתה עוד מה יהי' אז שרים, שאינם יהודים מליון שני יש נורא!... לא – "שר" תהי' לא סיד?
"שר"?! תישאר שאתה כדי רק כזה חמור בענין להסתכן כדאי וכי שר... שאינו יהודי

אינה  שם ישיבתו שכל יתכן הרי – כו' ומתייסר שם שיושב דתי יהודי אודות כשמדובר ואדרבה:
המגילה  ובלשון משם! יוצא הוא אזי כהלכה, גיור שצ"ל חוק יקבע לא שאם לומר שיוכל בכדי :113אלא

שמוכרח  לומר שיוכל בכדי רק היא שם ישיבתו שכל היינו, למלכות", הגעת כזאת לעת אם יודע "ומי
משם! יוצא הוא לאו, ואם כהלכה, גיור להיות

– הענין) אמיתית לראות יותר נקל אזי בפועל, הלכה לידי שבא דבר כל (שהרי בהלכה ולדוגמא
מופר, יהי' לכשאדור שאומר מציאות שיש ועד הנדר, חלות תחילה צ"ל נדר להפר כדי לנדרים: בנוגע

מופר  שיהי' כדי היא הנדר חלות כל .114שאז,

הדבר! בטל והלאה ומכאן שטעו, ולומר  להתוודות – תודה" "תנו – היא לזה העצה ובכן:

לא  גם וכנראה הראשונה, הטעות זו אין – טעות! שעושה קורה בו"ד ואצל בלבד, בשרֿודם הנך
מצד  נעשתה שהטעות להצטדק יכול שאתה ובפרט "טעיתי"?! לומר מתבייש אתה מה וא"כ, האחרונה...
נוגע  זה שאין (כיון ישאל לא אחד שאף גם ומה לכך, אותך שדחפו כיון באשמתך זה ואין סיבות, כמה

כו'. והסיבות הטעמים הם מה אחד) לאף

בשלימותה. הסליחה ותהי' לישראל", מקוה "יש אזי – תודה" "תנו וכאשר

וכמארז"ל  הגאולה, תבוא להגאל".115ועי"ז עתידין ובניסן נגאלו "בניסן

לא – ואעפ"כ שני, בית חורבן מזמן החל וכו', שנתיים ולפני שעברה, בשנה כבר אמרו זה מארז"ל
באגה"ת  הזקן רבינו (כלשון וחוטאים" ש"חוזרים בגלל הגאולה, עדיין הענין 116באה כשיתבטל אבל ,(

הגלות  כתלי את לשרוף יתחילו אזי וחוטאים", ואח"כ 117ד"חוזרים דגאולה, אתחלתא – הגאולה ותתחיל ,
היעוד  ויקויים להגאל", עתידין ובניסן נגאלו "בניסן כאמור, בשלימותה, יושיע 118הגאולה אלקים "כי

ממש, בקרוב בה", ישכנו שמו ואוהבי ינחלוה עבדיו וזרע וירשוה שם וישבו יהודא ערי ויבנה ציון
צדקנו. משיח בביאת

***

.·Î:הרבים לתועלת להזכיר שצריך נחוץ דבר עוד יש

מנהג  דמהימנותא 119ישנו מיכלא – שמורה מצה עליהם,120לחלק השפעה שיש אלו לכל –
משובח. זה הרי המרבה וכל ה"סדר ". בעת לאכול שצריך הכזית עבור לכלֿהפחות

מ"ש  הקשורים 121וע"פ בענינים יותר שעוסקים ככל הנה – נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
צדקנו. משיח בביאת שיהי' נפלאות" ד"אראנו היעוד את ממהר זה הרי  מצרים", מארץ צאתך "ימי עם
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.Î התשובה באגרת :105הביאור

לבו  נכון "להיות צריך (שלכן הענינים כל על הקב"ה מוחל התשובה שע"י כאן מבאר הזקן רבינו
הסיוע  בזה שאין היחיד חטא על תשובה והן כמ"פ, עליו שעברו חטא על תשובה הן – כו'") בה' בטוח

גם  שכולל (התניא של השער" ב"דף מ"ש עם גם (ומתאים הרבים זכות לבאר 106של שענינו אגה"ת (
אחד).107מ"ש  לכל – מאד" הדבר אליך קרוב "כי

כיון  – לבנ"י מחל שהקב"ה בתורה מסופר שבהם המקומות מכל ראי' הזקן רבינו מביא לא ולכן
בגלל  או מסייעת, הרבים שזכות הרבים חטא שהי' או אחת, פעם רק החטא שהי' להיות יכול ששם
אהרן  פעולת שהיתה או כדברך", "סלחתי הקב"ה לו שאמר עד החוטאים עבור התפלל רבינו שמשה

כו'. הקטורת ע"י

תפלה  וללא היחיד, חטא כמ"פ, עליו שעברו חטא על מחל שהקב"ה שמצינו היחידה הפעם ואילו
עזרא: בימי זה הרי –

בעזרא  הרמב"ם 108מסופר כמ"ש ביותר, חמור חטא שזהו – נכריות נשים שלקחו אלו "עון 109אודות
בכל  שאין הפסד בו יש אלא בעיניך קל יהי אל ב"ד, מיתת בו שאין אע"פ נכרית) אשה (לקיחת זה
[כי  היחיד חטא והי' דור; אחר דור הסדר הי' כך שהרי כמ"פ, נעשה זה וחטא כו'"; כמותו העריות
ואף  אותם]; שמצרף ענין הי' ולא עצמו, בפני אחד כל אצל החטא הי' זה, חטא על עברו שרבים אע"פ

זה. על ימחול שהקב"ה התפלל לא עזרא) (אפילו אחד

זאת" על לישראל (תקוה) מקוה יש "ועתה לעזרא ישראל שרי אמרו "תנו 110ואעפ"כ – היא והעצה ,
לה'" ימחל.111תודה שהקב"ה הדבר ברור ואז, "וידוי", רש"י: כפירוש ,

בעזרא  שמצינו אלא בעזרא, שנאמר לפסוק כוונתו שאין – בעזרא" "כמ"ש הזקן רבינו מ"ש וזהו
כנ"ל. כמ"פ, עלי' שעברו יחידים של חמורה עבירה על מחל שהקב"ה

.‡Î לאחרונה להמדובר שייך זה שזהו 112ענין – בנ"י בין נכריות נשים דוקא להכניס שרוצים שיש
ישראל. ארץ לבנין ובסתירה הגאולה, את שמעכב ענין

וא"כ, הילדים, עבור וכן הנכריות, הנשים עבור גם אלא בנ"י, עבור רק לא – בלתיֿרצוי ענין זהו
יהודים?! בין נכריות נשים להכניס שיש בדוקא ולומר להתעקש למה

– התורה. את לשנות אפשר ואי התורה, היפך שזהו כיון דבר, לשנות יוכלו לא שבלאה"כ ובפרט
התורה! את לשנות לא אבל רח"ל, התורה היפך להתנהג יכולים

עצמך: והגע

נעלים  שהם כיון וטענו: הערבים באו ערבים, עם יהודים נישואי להתיר כשרצו שנים, שלש לפני
זאת, לאפשר  אין ולכן  יהודי , עם  תתחתן שבתם עבורם השפלה זו הרי  עפ"ל, מיהודים, יותר בערך שלא
כלל  דובר שלא וכאילו זאת, איפשרו ולא להם, הסכימו ואכן ברחובות! דם ישפך – זאת יאפשרו ואם

זה. על

צריכים  בודאי הרי – זאת לעשות לאפשר ואין זה, דבר לעשות שאסור אומרת התורה כאשר וא"כ,
כזה! דבר יתירו שלא לומר

מוחה! אינו אחד ואף זאת, אומר לא אחד אף – ולפועל
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(קארף)105) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף
ואילך. רלז ע' ח"ב

וש"נ.106) .162 ע' חנ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יד.107) ל, נצבים
יו"ד.108) ַקאּפיטל

ה"ז.109) פי"ב איסו"ב הל'
ומצודות).110) (ובפרש"י ב שם, עזרא
יא.111) שם,
התוועדויות 112) – מנחם (תורת ואילך סמ"ג פורים שיחת

ואילך). 379 ע' חנ"ט



l"yz'd.כח ,oqip a"i ,lecbd zay ,rxevn t"y zgiy

***

.‚Î"לסלוח "המרבה לגבי לסלוח" ד"ורב היתרון גם לבאר יש – באגה"ת להביאור :122בנוגע

ותירוש" דגן "ורוב כמו בכמות, ריבוי (א) פירושים: ב' יש "ורב" ועצום"123בתיבת "רב או (ב)124, ,
צעיר" יעבוד "ורב כמו באיכות, שמשה 125ריבוי קרח במחלוקת כמ"ש או והגדול, המבוגר שפירושו ,

לוי" בני לכם "רב "רב 126אמר ואהרן למשה קרח שאמר כמו או כו'", נטלתם גדול "דבר רש"י כפירוש ,
.127לכם"

" רק לא הוא שהקב"ה הזקן, רבינו שמוסיף "daxndוזהו גם אלא עבירות, ריבוי על axלסלוח",
פעמים  אחד חטא "בכפילת או חמורות, עבירות – העבירה חומר שמצד באיכות הריבוי על לסלוח",

. מאד .רבות כמו (ש)הן . מאד, לרוב וקלושות קלות מחיצות בחלון השמש אור נגד אדם (ש)משים .
לפנ"ז  (כמ"ש ויותר" עבה אחת מחיצה כמו לסלוח",128מאפילות ד"המרבה הענין מספיק לא זה שעל – (

לסלוח". ד"ורב בענין צורך יש אלא

.„Î הוא חסד חפץ כי בה' בטוח לבו נכון "להיות לפנ"ז הזקן רבינו למ"ש בהמשך בא זה וענין
לסלוח": ורב ורחום וחנון

. מברכין ש"אנו מזה ההוכחה כנ"ל לאחרי בעזרא", וכמ"ש דייקא, "המרבה לסלוח", המרבה חנון .
פעם  בין הפרש  אין הקב"ה במדת אבל כו' ב "ו שבמדת "דהיינו לסלוח", ד"ורב הענין לבאר ממשיך –

וכו'". פעמים לאלף א'

לאחרי  מקומה אלא הנכון, במקום אינה לסלוח", "ורב התיבות לאחרי שנדפסה הנקודה ועפ"ז:
"ורב  לבאר מתחיל ולאח"ז הענין; כללות על דעזרא מהסיפור ראי' שזוהי בעזרא", "וכמ"ש התיבות

וכו'". "דהיינו לפנ"ז, שנזכר לסלוח"

.‰Î?"לסלוח "ורב ולא לסלוח", "המרבה אומרים בתפלה מדוע להבין צריך ועדיין

. תקנוה תמידין כנגד ש"תפלה לאח"ז, הזקן רבינו מ"ש ע"פ מכפר ויובן עולה קרבן שהוא והתמיד .
התשובה  אודות שמדובר באגה"ת ורק לסלוח"; ד"המרבה לענין רק זקוקים בתפלה ולכן, בלבד", מ"ע על
הענין  הזקן רבינו מוסיף חמורות), עבירות גם אלא קלות, עבירות רק (לא הענינים כל נמחלים ידה שעל

לסלוח". ד"רב

"נגדי  תמיד", נגדי ד"חטאתי הענין רק שישנו י"א) פרק שמסיים (כפי ומצב למעמד שבאים ועד
. רבה"דייקא בשמחה שהיא עילאה בתשובה ימיו כל שצ"ל "משום מרחוק", .43.

התחיל  צאתו וטרם ניסן. בי"ג התוועדות לערוך כדי והמזונות המשקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וכמה"]. כמה אחת "על הניגון לנגן
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התניא 122) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – ואילך מכאן
ואילך. רלט ע' ח"ב ָ(קארף)

כח.123) כז, תולדות
ט.124) א, שמות

כג.125) כה, תולדות
ז.126) טז, קרח
ג.127) שם,
פ"ז.128)
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  תקריב1מן כי (ולא axwo"ונפש מנחה..."
מנחה" תקריב שיחיד 2"כי כהנים" ב"תורת לומדים (

ואף  הקרבן, עם הבאים ושמן יין לבונה, גם לנדב יכול
עצים" מתנדב "היחיד .3עצים:

שם  נאמר הדברים שנים 4בהמשך שאין "כשם :
לבונה  ולא יין לא מביאין אין כך נדבה, מנחה מביאין

עצים". ולא

שהובא  עצים קרבן מוצאים הרי להבין: וצריך
כנאמר  המשפחות, תשע של העצים קרבן – בשותופות

תענית  במסכת והעם 5במשנה הכהנים עצי "זמן
והגמרא  לא 6תשעה..." הגולה בני "כשעלו מסבירה

וכך  משלהם והתנדבו אלו ועמדו בלשכה עצים מצאו
יהיו  עצים מלאה לשכה שאפילו שביניהן נביאים התנו

שנאמר  משלהן, מתנדבין על 7אלו הפלנו והגורלות
אלקינו  לבית להביא והעם הלוים הכהנים העצים קרבן
על  לבער בשנה שנה מזומנים לעתים אבותינו לבית
בפשטות  וכמובן בתורה". ככתוב אלקינו ה' מזבח
קרבן  הובא הרי והמשנה, והפסוק הסיפור מהמשך
כקרבן  המשפחה בני כל של בשותפות העצים

.8המשפחה 

.·
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מדובר  כהנים" שב"תורת לענות, היה ניתן בפשטות
ס  בענין על המוזכר העצים" "קרבן מאשר אחר קרבן וג

והעם": הכהנים עצי "זמן

יחיד, (של עצים קרבן על מדובר כהנים" ב"תורת

" המוקרבcigidכנאמר המזבח,oaxwkמתנדב..."), על
אבל  בשותפות. להביאו שאין ההלכה נאמרה ועלֿכך
מדבר  המשפחות תשע של והעם..." הכהנים עצי "זמן
כדלעיל, בברייתא, כנאמר למערכה, עצים אודות
ככתוב  בלשכה... עצים מצאו לא הגולה בני כשעלו
להקריב  והאש המערכה לצורך עצים כלומר: – בתורה
גם  להביא אפשר אלה ועצים – קרבנות עליה
צריך  היה כך ובין כך בין כאשר במיוחד בשותפות,
ציבור, קרבנות הקרבת לפני ציבור לרשות למוסרם

בתוספתא  .9כנאמר

עצים" "מתנדבין לגבי כי הסבר, נדרש עדיין אך
בגמרא  "קרבן 10מובאת שמתנדבין 11מחלוקת: מלמד

קרבן  על הפלנו והגורלות אומר הוא וכן עצים..
מלח  טעונין הם, קרבן עצים אומר: רבי העצים.
טעונין  עצים רבי ולדברי רבא: אמר הגשה, וטעונין
עצים". צריכין עצים רבי לדברי פפא: רב אמר קמיצה,

קרבן  על הפלנו "והגורלות ענין אם וממהֿנפשך:
עצים" "מתנדבין של לענין זהה כמובן 12העצים" ,

התוספתא  והעם 13מלשון הכהנים עצי זמן ראו "מה
היא  (והשאלה אפשרית 14לימנות" העצים נדבת אם :

תשע  של העצים קרבן את חלקו מדוע יחיד, כל עלֿידי
לכאורה, מובן, שמכך מיוחד? באופן המשפחות

בשותפות? מובא הוא כיצד – ענין) באותו שמדובר

כיצד  נפרדים, ענינים בשני מדובר רבנן לדעת ואם
העצים" קרבן על הפלנו מ"והגורלות הוכחה מובאת

יחיד? עלֿידי כקרבן עצים הקרבת ענין לגבי

לרבנן. רבי בין המחלוקת לסיבת הסבר דרוש גם
מנחה" מ"קרבן זאת לומדים רבי וגם רבנן גם בפשטות
קרבן  על הפלנו "והגורלות הפסוק על מסתמך רבי וגם
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א.1) ב, פרשתנו
ג).2) ח, (פרשתא עה"כ בתו"כ משאנץ ור"ש הראב"ד פי' ראה
ז.3) שם,
ו.4) פ"י,
א.5) כו,
ה.6) פ"ג, תענית תוספתא א. כח, שם
לה.7) י, נחמי'
הוא".8) שלנו "יו"ט א) (יב, מתענית משמע וכן
לא 9) תענית בבבלי וש"נ. ה"א. פ"ד שקלים בירושלמי וכ"ה שם.

עצים  מצאו "לא שכ' מזה הוא, מובן אבל לציבור שמסרו זה הובא
dkyla המקדש כלי הל' למלך משנה ראה עצים". מלאה לשכה אפילו כו'

שם. לתוספתא דוד חסדי ה"ט. פ"ו
ב.10) קו, ב. כ, מנחות
וגו'".11) מנחה קרבן תקריב כי נפש – "קרבן (מנחות) בפרש"י

ב) (קו, שם ובפיה"מ גרשום ברבינו אבל ב). (כ, לדברי בתוד"ה וכ"ה
ובדפוסים  קרבן". מכם יקריב כי "אדם פרשתנו דתחילת הכתוב הביאו
.24 הערה לקמן וראה (מנחה). קרבן ב) (כ, הגמרא בפנים הובא שלפנינו

הל'12) פ"ד במל"מ המגי' .34 ע' לתענית תשובות – אוצה"ג ראה
ה"ו. שקלים

פ"א 13) מגילה ה"ד. פ"ד תענית שם. שקלים בירושלמי וכ"ה שם.
כו'". עצי זמן לומר הוצרכו "למה הל' ובבבלי ה"ד.

שם.14) לירושלמי בקה"ע פי' כן
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.‚Î"לסלוח "המרבה לגבי לסלוח" ד"ורב היתרון גם לבאר יש – באגה"ת להביאור :122בנוגע

ותירוש" דגן "ורוב כמו בכמות, ריבוי (א) פירושים: ב' יש "ורב" ועצום"123בתיבת "רב או (ב)124, ,
צעיר" יעבוד "ורב כמו באיכות, שמשה 125ריבוי קרח במחלוקת כמ"ש או והגדול, המבוגר שפירושו ,

לוי" בני לכם "רב "רב 126אמר ואהרן למשה קרח שאמר כמו או כו'", נטלתם גדול "דבר רש"י כפירוש ,
.127לכם"

" רק לא הוא שהקב"ה הזקן, רבינו שמוסיף "daxndוזהו גם אלא עבירות, ריבוי על axלסלוח",
פעמים  אחד חטא "בכפילת או חמורות, עבירות – העבירה חומר שמצד באיכות הריבוי על לסלוח",

. מאד .רבות כמו (ש)הן . מאד, לרוב וקלושות קלות מחיצות בחלון השמש אור נגד אדם (ש)משים .
לפנ"ז  (כמ"ש ויותר" עבה אחת מחיצה כמו לסלוח",128מאפילות ד"המרבה הענין מספיק לא זה שעל – (

לסלוח". ד"ורב בענין צורך יש אלא

.„Î הוא חסד חפץ כי בה' בטוח לבו נכון "להיות לפנ"ז הזקן רבינו למ"ש בהמשך בא זה וענין
לסלוח": ורב ורחום וחנון

. מברכין ש"אנו מזה ההוכחה כנ"ל לאחרי בעזרא", וכמ"ש דייקא, "המרבה לסלוח", המרבה חנון .
פעם  בין הפרש  אין הקב"ה במדת אבל כו' ב "ו שבמדת "דהיינו לסלוח", ד"ורב הענין לבאר ממשיך –

וכו'". פעמים לאלף א'

לאחרי  מקומה אלא הנכון, במקום אינה לסלוח", "ורב התיבות לאחרי שנדפסה הנקודה ועפ"ז:
"ורב  לבאר מתחיל ולאח"ז הענין; כללות על דעזרא מהסיפור ראי' שזוהי בעזרא", "וכמ"ש התיבות

וכו'". "דהיינו לפנ"ז, שנזכר לסלוח"

.‰Î?"לסלוח "ורב ולא לסלוח", "המרבה אומרים בתפלה מדוע להבין צריך ועדיין

. תקנוה תמידין כנגד ש"תפלה לאח"ז, הזקן רבינו מ"ש ע"פ מכפר ויובן עולה קרבן שהוא והתמיד .
התשובה  אודות שמדובר באגה"ת ורק לסלוח"; ד"המרבה לענין רק זקוקים בתפלה ולכן, בלבד", מ"ע על
הענין  הזקן רבינו מוסיף חמורות), עבירות גם אלא קלות, עבירות רק (לא הענינים כל נמחלים ידה שעל

לסלוח". ד"רב

"נגדי  תמיד", נגדי ד"חטאתי הענין רק שישנו י"א) פרק שמסיים (כפי ומצב למעמד שבאים ועד
. רבה"דייקא בשמחה שהיא עילאה בתשובה ימיו כל שצ"ל "משום מרחוק", .43.

התחיל  צאתו וטרם ניסן. בי"ג התוועדות לערוך כדי והמזונות המשקה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
וכמה"]. כמה אחת "על הניגון לנגן
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התניא 122) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – ואילך מכאן
ואילך. רלט ע' ח"ב ָ(קארף)

כח.123) כז, תולדות
ט.124) א, שמות

כג.125) כה, תולדות
ז.126) טז, קרח
ג.127) שם,
פ"ז.128)
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קרבן  נקראים שעצים לומדים ממנו שדוקא ,15העצים",
עצים  על גם מנחה מקרבן להסיק אפשר .16ולכן

.‚
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לשאלה  לענות אפשר שאי מובן, לעיל האמור לפי
המפרשים  כדברי א', בסעיף האמורים,17שהובאה

היא  בשותפות מובאת אינה העצים שנדבת שההלכה

לבונה  "מתנדבים של שהדין הסוברת הדיעה לפי רק
הכתובה  "קרבן" המילה מן נלמד ועצים" שמן יין

"מנחה" מנחה 18בענין מביאין שנים שאין ("כשם

עצים"), ולא לבונה ולא יין לא מביאין אין כך נדבה,
הלומדת  הדיעה לפי ושמן"19אבל "יין לנדב שאפשר

"אזרח" הפסוק קרבן 20מן אין נסכים, בענין הנאמר

בשותפות  להביאו ואפשר למנחה, דומה .21העצים

דלעיל. השאלה מתורצת אינה זה הסבר לפי

"והגורלות  א) אבל ושמן, יין לגבי רק טוב ההסבר
להתאים  הצריך פסוק הוא העצים..." קרבן על הפלנו

באים  אינם שעצים הסוברת לדיעה וגם הדיעות, לכל
בגמרא  המובאת הדיעה ב) של 19בשותפות. שהדין ,

נסכים, בענין הנאמר מ"אזרח" נלמד שמן" "מתנדבין
לכל  ברור רבנן לדעת שהרי רבי, דעת לפי רק היא

מנחה" מ"קרבן נלמד שהדין רבי 19הדיעות, ולדעת –22

כקרבן  הוא כי בשותפות, עצים קרבן להביא איֿאפשר
וקמיצה 23מנחה  הגשה מלח, טעון הוא עלֿכן אשר ,

מנחה  כקרבן .24בדיוק

.„
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ישנן  תענית, במסכת העצים קרבן משמעות לגבי

דיעות. מספר

שבו 25המשניות בפירוש  שביום הרמב"ם, אומר

"היו  המערכה", לאש "עצים המשפחות הביאו

והעתים  העצים קרבן וזהו נדבה, קרבנות מקריבין
אומר  פירוט וביתר בעזרא. הכתובים המזומנים

החזקה" "היד בספר העצים,26הרמב"ם, קרבן "ומהו :

ליערים  לצאת משפחות למשפחות היה קבוע זמן
זו  משפחה לבני שיגיע ויום למערכה, עצים להביא

קרבן  וזהו נדבה, עולות מקריבין היו העצים, להביא
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב כמו להם והיה העצים,
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מרבינן 15) "ולכך רבי לדעת ב) כ, (מנחות הרשב"א חידושי ראה
שנקראו עצים mewnaנמי oaxwxg` וק"א בראב"ד ועד"ז מנחה". לדין

קרבן  נקראו עצים אפי' רבי קאמר "והתם (ג) שם משאנץ ר"ש וראה כאן.
כ, מנחות מפרש"י מוכח וכן כו'". קרבן שנקראו לן מנא להביא והוצרך
שבמסקנא  אף גו'" הפלנו והגורלות "שנאמר הכתוב שהביא עצים, ד"ה א

רבי. לדעת אזיל דהברייתא מפרש (ע"ב) בגמרא
שם.16) הרשב"א וחידושי כאן. לתו"כ אהרן וקרבן ראב"ד ראה
לא 17) (אבל שם מלבי"ם ו. פ"י, לתו"כ משאנץ ר"ש פי' ראה

הנ"ל). קושיא בתירוץ
ואילך).18) ג ח, (פרשתא שם כבתו"כ
א.19) קז, מנחות
יג.20) טו, שלח
אין 21) "אמאי משאנץ ובר"ש ושמן. יין לענין רק הובא שם במנחות

מ"ש  ע"ד כוונתו וכנראה ועצים", ולבונה ושמן יין שנים מתנדבין
יין. מן במ"מ ועצים לבונה ללמוד יש דלפי"ז במלבי"ם

מלמד 22) קרבן "והתניא שם מסיים לשמן בהנוגע גם לזה נוסף
שגם  תניא", תניא אי א"ל כו' רבי כו' לי' שמעת מאן כו' שמן שמתנדבין

שם. תניא אי תוד"ה ראה – לזה הודה ר"פ
מנחה 23) מביאין שנים שאין "כשם בתו"כ שהדרשא את"ל גם ולכן

מפורש  רבי דעת הרי דרבי*, אליבא אינו עצים" כו' מביאין אין כך נדבה
מנחה  אלא הכתוב סילק "לא ב) ח, פרק לפנ"ז שם תו"כ ב. קד, (מנחות

שכתב  מה על דסמך סע"ב) ה, זבחים נפש (ובתוד"ה נפש" שנאמר
סע"ב) כ, (מנחות רבי לדברי תוד"ה וראה עצים. נכלל שבזה "קרבנו")

ה  חידושי רבי. שם.לדעת רשב"א
יהיב  קא ולא כו' גזירין ב' אמר לא "ור' א) שם: בר"ג שינויים ועוד
דגם  ט). אות (שטמ"ק ב כ, שם כברש"י ולא לייתי". כמה שיעורא בהו
(שם  לדברי כבתוד"ה ולא לכהנים". עצים אותן "ושירי ב) גיזרין. ב' לרבי

ואכ"מ. לעצמן. קרבין דהשריים ב) כ,
דלא 24) ב) (קו, במנחות ופיה"מ גרשום רבינו פי' שע"פ י"ל אבל

עצים  באים קרבן", מכם יקריב כי "אדם כ"א מנחה דקרבן הכתוב הביאו
בהמשך  עה"פ בפרש"י) (הובא רפ"ג התו"כ דרשת [ראה בשותפות
ברבנו  כ' רבי בדעת וכן שנים]. נדבת באה שהיא מלמד "תקריבו" הכתוב

כשאר ומלח הגשה "וטעונה שם שם,zepaxwגרשום כפרש"י ולא ,**
dgpnkקרבן "עצים רבי בדברי ב) (כ, לפנינו ובגמרא .dgpn וראה הן".

כבתו"כ  ולא חדשה דרשה חידשו מדוע וצ"ע הגליון. על שם שטמ"ק
בפנים  לקמן המבואר וע"פ במנחה, שנאמר מ"קרבן" הלימוד שמפורש

ב. כ, למנחות הרשב"א חידושי וראה .52 הערה ראה ליישב, יש
מ"ה.25) פ"ד תענית
מ"ד.26) שם תענית במאירי וכ"כ ה"ט. המקדש כלי מהלכות פ"ו

המתנדבים  שאותן י"ל העצים "וקרבן שם לתענית מלוניל ר"י בפי'
כו'". ביום בו בהמה קרבן להביא רגילין היו למערכה עצים להביא

epaxa d`x la` ."zetzeya mi`a lkd eaixwi xy` mzeacp lke mdixcp lk on cnly iax ixacl ,('ek mivr onye oii oi`ian oitzeydc) n"ke" mye .m"ialn d`x (*
ike 'ek eaxz` dgpn oaxwn edleke" f"g`ly rhwda my d`xe ,"'ek mzeacp lkle mdixcp lkl" iaxc dyxcd `iad "mipy zacpa d`a" 'ky dn lr my k"ezl lld
ezpeek ile`e ."'ek oiacpzn oi` i`n` `niz 'ek zegpnc 'ibeql `l`" 'k my up`yn y"xda mbe .iax zrcl mb edfy rnyne ,"'ek zetzeya dpi` dgpnc `kid

.iax ixac t"r wx (m"ialndc)
oaxwk `idy itl `le (a ,bi migaf) dhigy mewna dvinwe ,llka zepaxwak dhigy mda jiiy oi`y oeikn `ed ezrcl dvinw jixvy dfc l"i dxe`kl f"tle (**
li`ed :(a ,hi) dlirnl meyxb epiaxa la` .(dpyna .` ,q zegpn d`x) dgpnn df cnl ile`e .dgpna wx edfy ,dybd oiperh mivr iax zrcl ixdc r"v la` .dgpn

.dvinw inp jixv 'ek dgpnl edl yiwne



לי `xwie zyxt - zegiyÎihewl

כלומר, מנהג". זה ודבר מלאכה, ובעשיית ותענית
בזמן  אלא עצים, של קרבן איננו העצים" "קרבן
נדבה", "עולות גם הביאו "למערכה" עצים שהביאו
העצים. עקב שהובא הקרבן – העצים" "קרבן שנקראו

בפני 27הריטב"א  במזבח מבערים "שהיו מסביר:

(שהתנדבו) שהתרבו העצים מן קרבן 28עצמו היה וזה
תמיד  עם קרבין היו גיזרין ששני אמרו... וכן העצים,
הוא" ממש עצים קרבן כי מוכיח וזהו הערביים בין של

כקרבן  הוקרבו עצמם שהעצים –29.

במשנה  מפרש והעם 30רש"י "כהנים שבו שביום ,
היום  אותו קרבן מקריבים והיו עצים להביא מתנדבים

מתנדבין  אלו היו למערכה הרבה עצים היו ואפילו
נראה, רש"י מפירוש זמנים". ט' באלו ומקריבין
כקרבן, הוקרבו העצים שלא הרמב"ם, כדעת לכאורה,

אחר  במקום וכמפורש אחר, קרבן הוקרב 31אלא

שנה  בכל ימים להם שקבוע ישראל של "משפחות

קרבן  ומביאין המערכה לצורך למקדש עצים להביא
הובא. קרבן איזה מפרש אינו רש"י אבל עמהן". עצים

מנין  – (ורש"י) הרמב"ם לדעת א) להבין: וצריך
עקב  קרבן אלא כפשוטו, אינו העצים" ש"קרבן יודעים
נקראים  למערכה שהעצים רואים והרי העצים, נדבת

עצמו  הרמב"ם של המפורשים כדבריו ?32קרבן,

קרבן  היו שהעצים הריטב"א, לדעת שני, מצד 33ב)

שהעצים  במפורש נאמר להבין: צריך המזבח על
ע  מצאו "לא כי והתנדבו dkylaציםהובאו אלו ועמדו

הסיבה  כלומר, שביניהן...", נביאים התנו וכך משלהם

בעצים מחסור היתה העצים ונראה,dkxrnlלנדבת ,
משלהם". "מתנדבים היו הם שלכך אפוא,

המזבח  על הקריבו קרבן איזה – רש"י לדעת ?34ג)

.‰
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מ"קרבן  הלומדים חכמים, לדעת הוא: לכך ההסבר
שתי  כללי, באופן ישנן, עצים", שמתנדבין מלמד –

גרשום  רבינו העצים. דין לגבי "וקסבר 35שיטות אומר:
על  הקרבנות להכשר קריבין גזירין דאותן תנאֿקמא

וכך36המערכה" .d`xp בפירוש הרמב"ם מדברי גם
גזרין 35המשניות  שני יום בכל להביא שהכרחי "לפי :

mitqep"...מכך פחות לא המזבח זאת 37על לעומת .
הראב"ד  בפני 38סובר העצים הוקרבו חכמים שלדעת ,

שהעצים  לומר, הכרחי הראב"ד לשיטת גם אבל עצמם.
גמור  קרבן חכמים, לדעת היו, רבי)39לא .40(כדעת

כל  נוקט לחכמים, רבי שבין שבמחלוקת וישֿלומר,
לברֿ רבי בין מחלוקות במספר כמצוי בשיטתו, צד
או  בתורה ביטוי אם רבנן: עם ובמיוחד פלוגתיה,
בניֿאדם, בלשון גם לכך (ובדומה תורה בדברי
לכל  ב) ממש כפשוטו דוקא א) לפרשו: צריך כדלהלן)
או  ממשמעויותיו בחלק רק לפרש שאפשר או פרטיו,

בלבד. אחד פרט

הביטוי  מן שלומדים כיוון רבי, לדעת ובעניננו:
"oaxw" שעצים oaxwמנחה" ixwn וש"מתנדבים "

"קרבן  הביטוי בתורה מצוי כאשר ובמיוחד עצים",
הם 41העצים  עצמם שהעצים כפשוטו, לפרש צריך ,
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שם 27) מלוניל ר"י פי' וראה י"א. בשם א) (כו, שם תענית במשנה
כו'". מקריבין היו שלא "וי"ל שם) תענית במלאכ"ש (כהובא

"שהתנדבו".28) הגי' שם ל. כ. ובהגהות "שהתרבו" נדפס בריטב"א
תקנוהו 29) חכמים עצים "קרבן (34 (ע' תשובות – תענית ובאוצה"ג

מלמד  קרבן ותניא גזירים משני יפחות לא עצים עלי הרי חכמ' ששנו כמה
העצים". קרבן על הפלנו והגורלות וכו' גזירים שני וכמה עצים שמתנדבין
מתניתא  הירושלמי דברי בפי' שם שקלים לירושלמי משה פני וראה

.48 הערה לקמן ר"י. על פליגא
תשעה.30) ד"ה א. כו, תענית
שם.31) מגילה הרי"ף על ברש"י קצת ל' ובשינוי א. ה, מגילה
פ"ט".32) "בסיפרא מציין שם ובכס"מ מעה"ק, מהלכות רפי"ד
דהקשה 33) עצים" "קרבן ד"ה במשנה תענית ארי גבורת וראה

של  תמיד עם קריבין היו גזרין ששני כו' אמרינן "וכן הריטב"א עמ"ש
כו'. נדבה ולא לתמידים הם חוב עצים גזרי ב' דהא הערביים" בין

דמסיים 34) שיו"ט ד"ה א יב, תענית בפרש"י האריכות צלה"ב גם
טעונין  ועצים גזירין משני יפחות לא עצים המתנדב אמרינן מנחות "במס'
לפי  זהו ב) שם. נפק"מ למאי א) דלכאורה כו'" הגשה טעונין קמיצה
העצים  דקרבן להפי' שנוגע את"ל ג) רבנן. דעת – כהלכתא ולא רבי דעת
בדף  ולא העצים קרבן ענין בפירוש א) (כו, תענית במשנה לפרש הו"ל

שחל  (ת"ב השלמנוהו ולא בו התענינו לענין אגב דרך הוא ששם א יב,
תענית. ודיני בהלכות – שלנו שיו"ט מפני בשבת)

ב.35) קו, למנחות
קרבן"36) "במכשירי שם ומגילה) (ובתענית שקלים ירושלמי וראה

שם. ובמפרשים
לשון.37) בשינוי לפנינו ובדפוסים קאפאח. בהוצאת כ"ה
קרבן 38) וראה עצים". מתנדב שהיחיד "מנין הנ"ל לתו"כ בפירושו

של  "תקרובת – העצים קרבן שם נחמי' רש"י מלשון ולהעיר שם. אהרן
למזבח". המערכה עצי

סע"ב.39) כ, מנחות מלמד תוד"ה ראה
הבאים 40) מעצים להן ילפינן בפ"ע הבאין רבנן "לדעת שם בראב"ד

במנחה  דכתיב כיון קרבן איקרי גופייהו דאינהו עצים אבל כו' הזבח עם
שם. ק"א וראה כו'". לעצים מנחה קרבן

קדושת  לה ויש כו' "רבי גליון) א' (אות שם עה"ג מנחות ובשטמ"ק
הוי  לרבי אבל לפדותה, ויכול הגוף קדושת לה אין רבנן דאילו הגוף
יש  דלרבי א) כא, (שם יצאו ובתוד"ה מנחה". כמו ממש הגוף קדושת

ופיגול. נותר משום בעצים
(41.15 הערה לעיל ראה
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קרבן  נקראים שעצים לומדים ממנו שדוקא ,15העצים",
עצים  על גם מנחה מקרבן להסיק אפשר .16ולכן

.‚
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לשאלה  לענות אפשר שאי מובן, לעיל האמור לפי
המפרשים  כדברי א', בסעיף האמורים,17שהובאה

היא  בשותפות מובאת אינה העצים שנדבת שההלכה

לבונה  "מתנדבים של שהדין הסוברת הדיעה לפי רק
הכתובה  "קרבן" המילה מן נלמד ועצים" שמן יין

"מנחה" מנחה 18בענין מביאין שנים שאין ("כשם

עצים"), ולא לבונה ולא יין לא מביאין אין כך נדבה,
הלומדת  הדיעה לפי ושמן"19אבל "יין לנדב שאפשר

"אזרח" הפסוק קרבן 20מן אין נסכים, בענין הנאמר

בשותפות  להביאו ואפשר למנחה, דומה .21העצים

דלעיל. השאלה מתורצת אינה זה הסבר לפי

"והגורלות  א) אבל ושמן, יין לגבי רק טוב ההסבר
להתאים  הצריך פסוק הוא העצים..." קרבן על הפלנו

באים  אינם שעצים הסוברת לדיעה וגם הדיעות, לכל
בגמרא  המובאת הדיעה ב) של 19בשותפות. שהדין ,

נסכים, בענין הנאמר מ"אזרח" נלמד שמן" "מתנדבין
לכל  ברור רבנן לדעת שהרי רבי, דעת לפי רק היא

מנחה" מ"קרבן נלמד שהדין רבי 19הדיעות, ולדעת –22

כקרבן  הוא כי בשותפות, עצים קרבן להביא איֿאפשר
וקמיצה 23מנחה  הגשה מלח, טעון הוא עלֿכן אשר ,

מנחה  כקרבן .24בדיוק

.„
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ישנן  תענית, במסכת העצים קרבן משמעות לגבי

דיעות. מספר

שבו 25המשניות בפירוש  שביום הרמב"ם, אומר

"היו  המערכה", לאש "עצים המשפחות הביאו

והעתים  העצים קרבן וזהו נדבה, קרבנות מקריבין
אומר  פירוט וביתר בעזרא. הכתובים המזומנים

החזקה" "היד בספר העצים,26הרמב"ם, קרבן "ומהו :

ליערים  לצאת משפחות למשפחות היה קבוע זמן
זו  משפחה לבני שיגיע ויום למערכה, עצים להביא

קרבן  וזהו נדבה, עולות מקריבין היו העצים, להביא
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב כמו להם והיה העצים,
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מרבינן 15) "ולכך רבי לדעת ב) כ, (מנחות הרשב"א חידושי ראה
שנקראו עצים mewnaנמי oaxwxg` וק"א בראב"ד ועד"ז מנחה". לדין

קרבן  נקראו עצים אפי' רבי קאמר "והתם (ג) שם משאנץ ר"ש וראה כאן.
כ, מנחות מפרש"י מוכח וכן כו'". קרבן שנקראו לן מנא להביא והוצרך
שבמסקנא  אף גו'" הפלנו והגורלות "שנאמר הכתוב שהביא עצים, ד"ה א

רבי. לדעת אזיל דהברייתא מפרש (ע"ב) בגמרא
שם.16) הרשב"א וחידושי כאן. לתו"כ אהרן וקרבן ראב"ד ראה
לא 17) (אבל שם מלבי"ם ו. פ"י, לתו"כ משאנץ ר"ש פי' ראה

הנ"ל). קושיא בתירוץ
ואילך).18) ג ח, (פרשתא שם כבתו"כ
א.19) קז, מנחות
יג.20) טו, שלח
אין 21) "אמאי משאנץ ובר"ש ושמן. יין לענין רק הובא שם במנחות

מ"ש  ע"ד כוונתו וכנראה ועצים", ולבונה ושמן יין שנים מתנדבין
יין. מן במ"מ ועצים לבונה ללמוד יש דלפי"ז במלבי"ם

מלמד 22) קרבן "והתניא שם מסיים לשמן בהנוגע גם לזה נוסף
שגם  תניא", תניא אי א"ל כו' רבי כו' לי' שמעת מאן כו' שמן שמתנדבין

שם. תניא אי תוד"ה ראה – לזה הודה ר"פ
מנחה 23) מביאין שנים שאין "כשם בתו"כ שהדרשא את"ל גם ולכן

מפורש  רבי דעת הרי דרבי*, אליבא אינו עצים" כו' מביאין אין כך נדבה
מנחה  אלא הכתוב סילק "לא ב) ח, פרק לפנ"ז שם תו"כ ב. קד, (מנחות

שכתב  מה על דסמך סע"ב) ה, זבחים נפש (ובתוד"ה נפש" שנאמר
סע"ב) כ, (מנחות רבי לדברי תוד"ה וראה עצים. נכלל שבזה "קרבנו")

ה  חידושי רבי. שם.לדעת רשב"א
יהיב  קא ולא כו' גזירין ב' אמר לא "ור' א) שם: בר"ג שינויים ועוד
דגם  ט). אות (שטמ"ק ב כ, שם כברש"י ולא לייתי". כמה שיעורא בהו
(שם  לדברי כבתוד"ה ולא לכהנים". עצים אותן "ושירי ב) גיזרין. ב' לרבי

ואכ"מ. לעצמן. קרבין דהשריים ב) כ,
דלא 24) ב) (קו, במנחות ופיה"מ גרשום רבינו פי' שע"פ י"ל אבל

עצים  באים קרבן", מכם יקריב כי "אדם כ"א מנחה דקרבן הכתוב הביאו
בהמשך  עה"פ בפרש"י) (הובא רפ"ג התו"כ דרשת [ראה בשותפות
ברבנו  כ' רבי בדעת וכן שנים]. נדבת באה שהיא מלמד "תקריבו" הכתוב

כשאר ומלח הגשה "וטעונה שם שם,zepaxwגרשום כפרש"י ולא ,**
dgpnkקרבן "עצים רבי בדברי ב) (כ, לפנינו ובגמרא .dgpn וראה הן".

כבתו"כ  ולא חדשה דרשה חידשו מדוע וצ"ע הגליון. על שם שטמ"ק
בפנים  לקמן המבואר וע"פ במנחה, שנאמר מ"קרבן" הלימוד שמפורש

ב. כ, למנחות הרשב"א חידושי וראה .52 הערה ראה ליישב, יש
מ"ה.25) פ"ד תענית
מ"ד.26) שם תענית במאירי וכ"כ ה"ט. המקדש כלי מהלכות פ"ו

המתנדבים  שאותן י"ל העצים "וקרבן שם לתענית מלוניל ר"י בפי'
כו'". ביום בו בהמה קרבן להביא רגילין היו למערכה עצים להביא

epaxa d`x la` ."zetzeya mi`a lkd eaixwi xy` mzeacp lke mdixcp lk on cnly iax ixacl ,('ek mivr onye oii oi`ian oitzeydc) n"ke" mye .m"ialn d`x (*
ike 'ek eaxz` dgpn oaxwn edleke" f"g`ly rhwda my d`xe ,"'ek mzeacp lkle mdixcp lkl" iaxc dyxcd `iad "mipy zacpa d`a" 'ky dn lr my k"ezl lld
ezpeek ile`e ."'ek oiacpzn oi` i`n` `niz 'ek zegpnc 'ibeql `l`" 'k my up`yn y"xda mbe .iax zrcl mb edfy rnyne ,"'ek zetzeya dpi` dgpnc `kid

.iax ixac t"r wx (m"ialndc)
oaxwk `idy itl `le (a ,bi migaf) dhigy mewna dvinwe ,llka zepaxwak dhigy mda jiiy oi`y oeikn `ed ezrcl dvinw jixvy dfc l"i dxe`kl f"tle (**
li`ed :(a ,hi) dlirnl meyxb epiaxa la` .(dpyna .` ,q zegpn d`x) dgpnn df cnl ile`e .dgpna wx edfy ,dybd oiperh mivr iax zrcl ixdc r"v la` .dgpn

.dvinw inp jixv 'ek dgpnl edl yiwne
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חייבים  שהעצים רבי סובר לפיכך הפרטים. ובכל קרבן,
מנחה  כקרבן הפרטים בכל וכדומה, הגשה ,42במלח,

כפשוטו.

ש"קרבן  שלומדים למרות חכמים, לפי זאת לעומת
העצים  מכונים ובתורה עצים", שמתנדבים מלמד
גדול  חידוש מחייב זה אין זאת בכל העצים", "קרבן
ומסתפקים  פרטיו, לכל קרבן הם שהעצים כלֿכך,
שהם  – קרבן של אחד פרט בהם שחל בחידוש
הראב"ד, לדעת או, כקרבן, המזבח, על נשרפים

המזבח  על עצמם בפני אותם .43שמקריבים

.Â
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כחכמים, פוסק הרמב"ם בעניננו: גם מובן לפיֿזה
המזבח, על מובאים עצמם שהעצים נאמר אם אף ולכן

הראב"ד  ואין 44כדעת גמור, קרבן הם אין זאת, בכל ,

ואסורין  כיוםֿטוב הזה היום יהיה זאת שעקב מסתבר
ובתענית  בהספד –45בו

הרמב"ם, סובר כמשתמע, כאשר, ובמיוחד
כדי  די בזה וגם למערכה, רק עצים" ש"מתנדבים

"קרבן" העצים 46לכנותם שנדבת לומר קשה ודאי הרי ,

תשע  של העצים" "קרבן היתה למערכה הזו
יוםֿטוב  "כמו זה יום היה ושבעקבותיה המשפחות,

הכשר  רק היו העצים ובתענית...": בהספד בו ואסורין

לציבור  אותם ונדבו לומר 47קרבן אפוא אפשר וכיצד ,
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב "כמו יהי שבגללם

efובתענית" dgtyna48 ש"ויום הרמב"ם סובר לפיכך .
מקריבין  היו העצים להביא זו משפחה לבני שיגיע

קרבן וזהו נדבה זו)עולות (מסיבה להם והיה העצים

ובעשיית  ובתענית בהספד בו ואסורין יוםֿטוב כמו
עקב dacpdמלאכה" zeler49 גמור קרבן .50שהן
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ר"ג.42) לדעת 24 הערה לעיל ראה אבל
דאמר 43) לי' שמעת מאן ב): כ, (שם הגמרא דברי יומתקו ועפ"ז

בסופו. מלמד תוד"ה וראה רבי, קרבן אקרי עצים
משל 44) שיהיו בעינן לא דע"כ שם: המקדש כלי הל' מל"מ ראה

יכול  במערכה צורך שיש כל אבל למזבח צורך שהוא במה אלא ציבור
ופי"ו  פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל כמו עצים להביא להתנדב
רבי  דפלוגתת בסופו רפה מצוה ובמנ"ח ועיי"ש. ג. דין מעה"ק מהל'
המערכה  עצי לא למזבח עצים במתנדב היינו קרבן, הם עצים אם ורבנן
למ"ש  בפשטות וכוונתו מעה"ק. בהל' הרמב"ם וכ"פ כו'. להקריבם רק

.47 .46 הערה וראה הי"ג. פט"ז שם
שם.45) שקלים לירושלמי משה פני וראה הנ"ל. להמל"מ משא"כ

.48 הערה לקמן
שהן 46) מפני למערכה עצים "או סה"א מעה"ק מהל' פי"ד רמב"ם ראה

ה"ה  המקדש ביאת מהלכות ובפ"ט פ"ט". "בסיפרא שם ובכס"מ כקרבן"
מיתה  וחייב איברים כמקטיר ה"ה המערכה על עצים גזרי שני "והמסדר

`ed oaxw mivrdy שם (וראה בכס"מ צויין ב. כד, (יומא הגמרא מל' ומשנה ,"
עבודה דהוי ר"י) דעת – ב) בכלל.dnzכז, המערכה עצי לגבי כתבו לא אבל .

קמו. מכתב תורה מכתבי וראה שם. מנחות בפיה"מ מ"ש וראה
כמ"ש 47) צבור של צ"ל יחיד) של (גם לקרבנות המערכה עצי שהרי

(בקרבן  מנחות וראה משפחות. בהט' (9 הערה (דלעיל דוד וחסדי במל"מ
(פ"ו, ח א, ויקרא תו"כ צבור. משל כו' עצים הביא ואילך, ב כא, יחיד)
רפ"ד  שם (וראה ספ"ה איסו"מ הל' רמב"ם ה). (פי"ד, יג ב, ה),
שהובא  ג פ"ג, שקלים התוספתא ולפי ה"ב. פ"ו שם לח"מ דשקלים).
לצבור, מוסרו רבנן לדעת עצים המנדב יחיד ב) כ, (מנחות מלמד בתוד"ה
מהל' (פ"ד במל"מ המגי' הרב תפס וכן שם. לתוספתא מפרשים ראה
הרמב"ם  כוונת גם שזהו י"ל ולפ"ז עצים. שמתנדבים בזה ה"ו) שקלים
בפט"ז  מש"כ בפשטות מובן ועפ"ז שם. מעה"ק מהל' ובפט"ז ברפי"ד
למנחות  הזבח ברכת ראה יביא". עצים דמי להביא  רצה "ואם שם הי"ג
תורה  מכתבי וראה בפ"ע). (נדפס שם שקלים לתוספתא דוד חסדי ב. ק,

עיי"ש. כלל". ס"ל לא הרמב"ם עצים קרבן "דגדר ושם שם.
דמהני  א) הוא: עצים שמתנדבים מלמד דרבנן שהחידוש צ"ל ולפ"ז
ב) ה"ז*. המקדש כלי מהלכות פ"ח הרמב"ם וכמ"ש לציבור, מסירה

נקרא וכיו"oaxwהתנדבedy`הרי"ז לבדה"ב נדבה רק שלכן (ולא ב).
כלי  בהלכות הנ"ל דין על נוסף מעה"ק, מהל' ברפי"ד הרמב"ם כתבו

אפי' שבעה כל קרבנות משלח אינו דאבל להדין ונוגע mivrהמקדש,
דברפי"ד  צע"ק שלפ"ז אף הי"א). פ"ב המקדש ביאת הלכות (רמב"ם
בפ"ע  לבונה או בפ"ע יין נודר או דמתנדב ביחד כתבו מעה"ק מהלכות
דאבל  הדין לענין יחד כללם וכן למערכה. עצים או בפ"ע שמן או
הרמב"ם  (ממ"ש מזה ראי' הביאו ובאחרונים שם. המקדש ביאת בהלכות
המערכה. על בפ"ע קרבן דין שהוא שס"ל ועוד) עצים. משלח אינו אבל
וכבמחצית  ממש, צבור בקרבנות גם היחיד שייכות דמצינו להעיר אבל
טו. טז, (קרח משה בקש בכ"ז צבור ממון לגמרי דנעשית דאף השקל
כו' חלק להם שיש מנחתם" אל תפן "אל שם) פרש"י י. פי"ח, במדב"ר
ולהעיר  בנדו"ד. יפלא לא וא"כ בהערה). 31 ע' תשי"א סה"מ (ראה
כו' ישראל לכל שהוא תמיד קרבן "א"כ מירושלמי דפסחים רפ"ד מתוס'
ס"ב  מפענצ"פ (וראה כו'" תמיד שאני ומשני במלאכה אסור יום בכל יהא

ואכ"מ. בכ"ז. ועצ"ע וש"נ). וס"ד,
ראי'48) הירושלמי מביא שם שקלים בירושלמי משה להפני אבל

ולכן  קרבן של גופו כ"א קרבן מכשירי הוי לא למערכה דהעצים א' לדעה
יחיד  קרבן הם דהעצים כוונתו ואולי ת"ב. ודוחה ותענית בהספד אסור
הריטב"א  דברי ופשטות לתו"כ הראב"ד וכפי' קרבן של כגופו הוי ולכן
עצים  במקום (שבאו בעצים מדובר דהרי הוא, דוחק אבל הנ"ל.
דלר' בסופו שם שקלים הל' בשע"מ וכ"כ למערכה. היינו) שבלשכה,
דנחמי'. קרא והיינו יחיד משל עצים באים שם בירושלמי לרבנן אחא
לדורות. היו"ט נשאר ולכן אלו התנדבו צבור לקרבנות דאף הק"ע ולפי'
מפרשי  שם. שי"ק וראה בירושלמי. ופירושים גי' וכמה שם. תק"ח וראה

ועוד. ה"ד. פ"א במגילה הירושלמי
הספד 49) ואיסור שלהם דהיו"ט שם, המקדש כלי הל' במל"מ וכ"כ

נדבה. העולות מצד כ"א המערכה עצי מצד הי' לא ותענית
שהתנדב 50) יחיד "אפילו בה"י הרמב"ם דמ"ש כתב שם במל"מ

ובעשיית  ובתענית בהספד היום באותו אסור במערכה גזרים או עצים
היא  הכוונה אלא לציבור בדמסר מיירי "לא – מנהג" זה ודבר מלאכה
כמו  עמו עצים להתנדב יכול (44 הערה (כנ"ל כו' משלו עצים שהתנדב
י"ג  דין מעה"ק מהל' ופי"ו פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל
שמוסרו  הרמב"ם לדעת שי"ל ,47 בהערה הנ"ל על (נוסף אבל עיי"ש".

" הרמב"ם לשון א) א"מ: לפי"ז cigiלציבור) elit`"'כו שהתנדב
הענין. בעצם חידוש ולא התנדב. שיחיד בזה רק הוא שהחידוש שמשמע

דמעה"ק. כברפי"ד קרבן איקרי דעצים ראי' כאן להביא הו"ל ב)

.jli`e elit`y d"c .` ,gk ziprz `"eab .my milwy zekld n"drye n"ln .my miyxtnae l"pd dlibne ziprz milwy inlyexi d`x (*
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העצים" "קרבן כזה קרבן נקרא מדוע קושי זה ואין
פוסק  הרמב"ם כי הקרבן, אינם עצם שהעצים עלֿאף
ממש  לא גם לפרש שאפשר כדלעיל, כחכמים,
איננה  העצים" "קרבן משמעות גם ולפיכך כפשוטו,
ובגלל  ביחד הבאות נדבה עולות אלא כפשוטה,

.51העצים 

תשע  מדוע קשה לא גם הרמב"ם [ולדעת
היו  העצים כי בשותפות, העצים את הביאו המשפחות
גם  להביאם אפשר ולכן לקרבן, ולא למערכה רק

בשותפות 52בשותפות  באות הרי נדבה עולות וגם ,53.[

.Ê
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שהוא רש"י, הגמרא,ohytואילו על בפירושו גם
פוסק  והגמרא:54ואיננו המקרא את כפשוטו מפרש ,

עצים איננו עצים" קרבן dkxrnl"קרבן אינם הם כי ,
עולות  שהקריבו מפרש הוא אין ולכן הפרטים. בכל

" הביטוי לפשט מתאים זה אין כי וכדומה, oaxwנדבה
mivr."

בפירוש  אומר הוא היו 55לפיכך זמנים הט' "באלו

מקריבים  והיו עצים להביא מתנדבים והעם הכהנים
היו  למערכה, עצים הרבה היו ואפילו היום, אותו קרבן

oiaixwneאלו oiacpzn כפי או זמנים", תשע באלו
במשנה  אומר של 31אחרת שהוא משפחות "שהיו :

עצים  להביא שנה בכל ימים להם שקבוע ישראל
– עמהן" עצים קרבן ומביאין המערכה לצורך למקדש
איזה  מפרש ואינו קרבן, שהקריבו אומר שהוא שמכך,
הפסוק  לפשט בהתאם שלדעתו, להבין, ניתן קרבן,

עצמם  העצים מן הקרבן היה חז"ל, מן 56בדברי חלק :
כקרבן  הוקרבו וחלק למערכה, היו שנודבו העצים

.57ממש 

מבערים  "שהיו הריטב"א: דברי מובנים לפיֿזה
(שהתנדבו) שהתרבו העצים מן עצמו בפני במזבח
עצים  קרבן כי מוכיח וזה העצים.. קרבן היה וזה
יום" באותו מביאין שהיו קרבנות שאר ולא הוא ממש
כמשתמע  למערכה, העצים את הביאו לדעתו גם –
שהיה  האפשרות את לשלול בא הוא אך הפשט, מן
אלא  הרגילים, הקרבנות מסוגי נפרד, קרבן זה

(שהתנדבו)" שהתרבו העצים "מן היה –58שהקרבן
למזבח  שנודבו העצים מן כ"קרבן 60הוקרבו 59חלק
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עולת  עמו שהביא כוונתו עצים שהתנדב ביחיד דגם י"ל ואולי
שלפנ"ז. להלכה בהמשך שבא כיון בפירוש זה לכתוב ואי"צ נדבה*,
(פסחים  הירושלמי כל' ולא במערכה, גזרים או "עצים מש"כ מובן ועפ"ז

"עצים בכס"מ) צויין – ה"ד פ"ב חגיגה ה"א, וגיזרים gafnlפ"ד
(קרבן) הם העצים בירושלמי הם gafnlלמערכה": העצים גם וברמב"ם .

dkxrnl אותו זהו שלכאורה (אף מנהג" זה "ודבר עוה"פ שכ' מה ולפ"ז .
בנוגע היינו בפשטות) מובן ולהמל"מ דה"ט. שבכמה cigilהדין ולהעיר .

לרמב"ם  רוקח מעשה וראה מנהג". זה "ודבר בה"י הסיום ליתא דפוסים
וה"י. ה"ט שם

(מנחות 51) המשניות בפי' (וכן דמעה"ק ברפי"ד הביא שלכן וי"ל
שהובא  גו'" הפלנו "והגורלות הכ' ולא העצים" "ולקרבן הכ' שם**))
הוא  שם הקרבן העצים" קרבן על הפלנו "והגורלות הכתוב כי בגמרא,
להביא  והוצרך ויו"ד) ה"ט שם המקדש כלי (הל' לדעתו נדבה עולות

עצמם שהעצים קרבן.dkxrnlראי' נק'
ה"ב 52) דמעה"ק בפי"ד הרמב"ם שהשמיט מה בפשטות מובן ועפ"ז

עצים. מביאין שנים דאין הדין
שם) גרשום רבינו (וכן מנחות בפיה"מ הרמב"ם הביא שלכן וי"ל
"מנחה" אצל שנאמר "קרבן" הכ' ולא קרבן" מכם יקריב כי "אדם הכתוב
אליבא  משנה הסתם מפרש הרמב"ם כי בתו"כ, וכמפורש כפרש"י,
.(24 הערה (כדלעיל בשותפות עצים מביאין וא"כ כת"ק, – דהלכתא

מקרבן דלמד התו"כ רבי dgpnמשא"כ לדעת ש)הוא הרמב"ם (מפרש
עצים" מביאין אין כך נדבה מנחה מביאין שנים שאין "כשם ולדעתו

לזה). א"צ דלרבי (23 (הערה כנ"ל (ודלא
רפ"ג.53) שם רמב"ם ועוד). .24 הערה (הנ"ל תו"כ ב. קד, מנחות

ה"ב. פי"ג

וב'.54) א' אות כו' רש"י כללי מלאכי יד
(הנ"ל 55) לנחמי' בפרש"י משא"כ הענין. גם דמפרש תענית במשנה

התיבות. רק דמפרש (38 בהערה
עיקר 56) "כדפרש"י כו' עצים קרבן סד"ה שם תענית ארי גבורת ראה

כו'". הביאו עצים אפילו שמא או כו'
יב,57) תענית בפרש"י משא"כ זה, עצים קרבן דיני מפרט אינו אבל

גזירין  משני יפחות לא עצים המתנדב אמרינן מנחות "במס' מסיים א
יובן  גמור) קרבן (שהוא עפ"ז כי כו'", הגשה טעונין קמיצה טעונין ועצים
לעיל  וראה הוא". שלנו שיו"ט מפני (ת"ב) השלמנוהו ש"לא מה ביותר
גבורת  שם. המקדש כלי הל' מל"מ שם. הירושלמי דברי בפי' 48 הערה

כו'). ר"א דאמר ד"ה א (יב, שם תענית למס' ארי
"וגדולי  עצים קרבן במשנה בתענית המאירי מש"כ מובן עפ"ז

כו'". אחרת בדרך עצים קרבן פירשו הרבנים
שבדפוס 58) הגירסא לקיים יש אולי בפנים המבואר עפ"י

"שהתרבו".
גזירין 59) ששני כו' אמרו "וכן הריטב"א שהביא שזהו (בדוחק) וי"ל

ביחד  קרבן הבאת שמצינו נקט***, לדוגמא כו'" תמיד עם קרבין היו
בין של תמיד עם גזירין שני הביא שלכן וי"ל עצים. עם miiaxrdעם ולא

(ראה  המערכת לסידור בהמשך באים בבוקר גזירין ב' כי שחר, של תמיד
הדשן  בתרומת שזכה ומי פליגי. בהאי ד"ה שם ובפרש"י ב. כד, יומא
משא"כ  וש"נ)) ב. כז, (שם עצים גזרי שני וסדור המערכה בסידור זכה

הערביים. בין של דתמיד
(בהערה 60) הנ"ל שבירושלמי דיחיד עצים כדוגמת זה הרי ולפ"ז

שניהם, שמביא הוא למערכה" וגיזרים למזבח "עצים שבפשטות  ,(50
דעת  (משא"כ לציבור – למערכה וגיזרים כקרבן, למזבח מביא העצים

."odnr oaxw `ian mivr acpznd" (a"rq ,hv migaf) mivr glyn epi` la` oiprl i"yx d`x (*
."'eb epltd zelxebde" 'kdl ezpeeky l"i f"itle ."mivrd oaxw" g`t`w z`ved n"dita (**

my w"nhye .a ,k my i"yxt .a ,ew zegpn n"dita y"n c"r ± "(a"eike) oixfib ipy oaxwd epivnc" `le 'ek cinz mr oiaxw eid oixfib ipy azke wiicy dfnc (***
.miptak `l` ,dkxrnn cal mivr ly zcgein daxwd epivnc 'i`x `iadl ezpeek oi`c ,rnyn ± my k"ezl 'ita c"a`x .f ze`
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חייבים  שהעצים רבי סובר לפיכך הפרטים. ובכל קרבן,
מנחה  כקרבן הפרטים בכל וכדומה, הגשה ,42במלח,

כפשוטו.

ש"קרבן  שלומדים למרות חכמים, לפי זאת לעומת
העצים  מכונים ובתורה עצים", שמתנדבים מלמד
גדול  חידוש מחייב זה אין זאת בכל העצים", "קרבן
ומסתפקים  פרטיו, לכל קרבן הם שהעצים כלֿכך,
שהם  – קרבן של אחד פרט בהם שחל בחידוש
הראב"ד, לדעת או, כקרבן, המזבח, על נשרפים

המזבח  על עצמם בפני אותם .43שמקריבים

.Â
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כחכמים, פוסק הרמב"ם בעניננו: גם מובן לפיֿזה
המזבח, על מובאים עצמם שהעצים נאמר אם אף ולכן

הראב"ד  ואין 44כדעת גמור, קרבן הם אין זאת, בכל ,

ואסורין  כיוםֿטוב הזה היום יהיה זאת שעקב מסתבר
ובתענית  בהספד –45בו

הרמב"ם, סובר כמשתמע, כאשר, ובמיוחד
כדי  די בזה וגם למערכה, רק עצים" ש"מתנדבים

"קרבן" העצים 46לכנותם שנדבת לומר קשה ודאי הרי ,

תשע  של העצים" "קרבן היתה למערכה הזו
יוםֿטוב  "כמו זה יום היה ושבעקבותיה המשפחות,

הכשר  רק היו העצים ובתענית...": בהספד בו ואסורין

לציבור  אותם ונדבו לומר 47קרבן אפוא אפשר וכיצד ,
בהספד  בו ואסורין יוםֿטוב "כמו יהי שבגללם

efובתענית" dgtyna48 ש"ויום הרמב"ם סובר לפיכך .
מקריבין  היו העצים להביא זו משפחה לבני שיגיע

קרבן וזהו נדבה זו)עולות (מסיבה להם והיה העצים

ובעשיית  ובתענית בהספד בו ואסורין יוםֿטוב כמו
עקב dacpdמלאכה" zeler49 גמור קרבן .50שהן
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ר"ג.42) לדעת 24 הערה לעיל ראה אבל
דאמר 43) לי' שמעת מאן ב): כ, (שם הגמרא דברי יומתקו ועפ"ז

בסופו. מלמד תוד"ה וראה רבי, קרבן אקרי עצים
משל 44) שיהיו בעינן לא דע"כ שם: המקדש כלי הל' מל"מ ראה

יכול  במערכה צורך שיש כל אבל למזבח צורך שהוא במה אלא ציבור
ופי"ו  פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל כמו עצים להביא להתנדב
רבי  דפלוגתת בסופו רפה מצוה ובמנ"ח ועיי"ש. ג. דין מעה"ק מהל'
המערכה  עצי לא למזבח עצים במתנדב היינו קרבן, הם עצים אם ורבנן
למ"ש  בפשטות וכוונתו מעה"ק. בהל' הרמב"ם וכ"פ כו'. להקריבם רק

.47 .46 הערה וראה הי"ג. פט"ז שם
שם.45) שקלים לירושלמי משה פני וראה הנ"ל. להמל"מ משא"כ

.48 הערה לקמן
שהן 46) מפני למערכה עצים "או סה"א מעה"ק מהל' פי"ד רמב"ם ראה

ה"ה  המקדש ביאת מהלכות ובפ"ט פ"ט". "בסיפרא שם ובכס"מ כקרבן"
מיתה  וחייב איברים כמקטיר ה"ה המערכה על עצים גזרי שני "והמסדר

`ed oaxw mivrdy שם (וראה בכס"מ צויין ב. כד, (יומא הגמרא מל' ומשנה ,"
עבודה דהוי ר"י) דעת – ב) בכלל.dnzכז, המערכה עצי לגבי כתבו לא אבל .

קמו. מכתב תורה מכתבי וראה שם. מנחות בפיה"מ מ"ש וראה
כמ"ש 47) צבור של צ"ל יחיד) של (גם לקרבנות המערכה עצי שהרי

(בקרבן  מנחות וראה משפחות. בהט' (9 הערה (דלעיל דוד וחסדי במל"מ
(פ"ו, ח א, ויקרא תו"כ צבור. משל כו' עצים הביא ואילך, ב כא, יחיד)
רפ"ד  שם (וראה ספ"ה איסו"מ הל' רמב"ם ה). (פי"ד, יג ב, ה),
שהובא  ג פ"ג, שקלים התוספתא ולפי ה"ב. פ"ו שם לח"מ דשקלים).
לצבור, מוסרו רבנן לדעת עצים המנדב יחיד ב) כ, (מנחות מלמד בתוד"ה
מהל' (פ"ד במל"מ המגי' הרב תפס וכן שם. לתוספתא מפרשים ראה
הרמב"ם  כוונת גם שזהו י"ל ולפ"ז עצים. שמתנדבים בזה ה"ו) שקלים
בפט"ז  מש"כ בפשטות מובן ועפ"ז שם. מעה"ק מהל' ובפט"ז ברפי"ד
למנחות  הזבח ברכת ראה יביא". עצים דמי להביא  רצה "ואם שם הי"ג
תורה  מכתבי וראה בפ"ע). (נדפס שם שקלים לתוספתא דוד חסדי ב. ק,

עיי"ש. כלל". ס"ל לא הרמב"ם עצים קרבן "דגדר ושם שם.
דמהני  א) הוא: עצים שמתנדבים מלמד דרבנן שהחידוש צ"ל ולפ"ז
ב) ה"ז*. המקדש כלי מהלכות פ"ח הרמב"ם וכמ"ש לציבור, מסירה

נקרא וכיו"oaxwהתנדבedy`הרי"ז לבדה"ב נדבה רק שלכן (ולא ב).
כלי  בהלכות הנ"ל דין על נוסף מעה"ק, מהל' ברפי"ד הרמב"ם כתבו

אפי' שבעה כל קרבנות משלח אינו דאבל להדין ונוגע mivrהמקדש,
דברפי"ד  צע"ק שלפ"ז אף הי"א). פ"ב המקדש ביאת הלכות (רמב"ם
בפ"ע  לבונה או בפ"ע יין נודר או דמתנדב ביחד כתבו מעה"ק מהלכות
דאבל  הדין לענין יחד כללם וכן למערכה. עצים או בפ"ע שמן או
הרמב"ם  (ממ"ש מזה ראי' הביאו ובאחרונים שם. המקדש ביאת בהלכות
המערכה. על בפ"ע קרבן דין שהוא שס"ל ועוד) עצים. משלח אינו אבל
וכבמחצית  ממש, צבור בקרבנות גם היחיד שייכות דמצינו להעיר אבל
טו. טז, (קרח משה בקש בכ"ז צבור ממון לגמרי דנעשית דאף השקל
כו' חלק להם שיש מנחתם" אל תפן "אל שם) פרש"י י. פי"ח, במדב"ר
ולהעיר  בנדו"ד. יפלא לא וא"כ בהערה). 31 ע' תשי"א סה"מ (ראה
כו' ישראל לכל שהוא תמיד קרבן "א"כ מירושלמי דפסחים רפ"ד מתוס'
ס"ב  מפענצ"פ (וראה כו'" תמיד שאני ומשני במלאכה אסור יום בכל יהא

ואכ"מ. בכ"ז. ועצ"ע וש"נ). וס"ד,
ראי'48) הירושלמי מביא שם שקלים בירושלמי משה להפני אבל

ולכן  קרבן של גופו כ"א קרבן מכשירי הוי לא למערכה דהעצים א' לדעה
יחיד  קרבן הם דהעצים כוונתו ואולי ת"ב. ודוחה ותענית בהספד אסור
הריטב"א  דברי ופשטות לתו"כ הראב"ד וכפי' קרבן של כגופו הוי ולכן
עצים  במקום (שבאו בעצים מדובר דהרי הוא, דוחק אבל הנ"ל.
דלר' בסופו שם שקלים הל' בשע"מ וכ"כ למערכה. היינו) שבלשכה,
דנחמי'. קרא והיינו יחיד משל עצים באים שם בירושלמי לרבנן אחא
לדורות. היו"ט נשאר ולכן אלו התנדבו צבור לקרבנות דאף הק"ע ולפי'
מפרשי  שם. שי"ק וראה בירושלמי. ופירושים גי' וכמה שם. תק"ח וראה

ועוד. ה"ד. פ"א במגילה הירושלמי
הספד 49) ואיסור שלהם דהיו"ט שם, המקדש כלי הל' במל"מ וכ"כ

נדבה. העולות מצד כ"א המערכה עצי מצד הי' לא ותענית
שהתנדב 50) יחיד "אפילו בה"י הרמב"ם דמ"ש כתב שם במל"מ

ובעשיית  ובתענית בהספד היום באותו אסור במערכה גזרים או עצים
היא  הכוונה אלא לציבור בדמסר מיירי "לא – מנהג" זה ודבר מלאכה
כמו  עמו עצים להתנדב יכול (44 הערה (כנ"ל כו' משלו עצים שהתנדב
י"ג  דין מעה"ק מהל' ופי"ו פי"ד ריש רבינו וכמ"ש נדבה קרבן כל
שמוסרו  הרמב"ם לדעת שי"ל ,47 בהערה הנ"ל על (נוסף אבל עיי"ש".

" הרמב"ם לשון א) א"מ: לפי"ז cigiלציבור) elit`"'כו שהתנדב
הענין. בעצם חידוש ולא התנדב. שיחיד בזה רק הוא שהחידוש שמשמע

דמעה"ק. כברפי"ד קרבן איקרי דעצים ראי' כאן להביא הו"ל ב)

.jli`e elit`y d"c .` ,gk ziprz `"eab .my milwy zekld n"drye n"ln .my miyxtnae l"pd dlibne ziprz milwy inlyexi d`x (*
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.61עצים"

שבתשעת  והריטב"א, רש"י לדעת מובן, ולפיֿזה
של  באופן העצים את המשפחות נידבו אכן הזמנים
שזה  מפני אפשרי היה והדבר משפחתית, שותפות
העצים  לקיחת ואילו למערכה, העצים לגבי רק נעשה

" נעשתה oaxwלהקרבת לא המזבח על עצים"
בנפרד  יחיד כל עבור אלא .62בשותפות,

.Á
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לגבי  חכמים לבין רבי שבין שבמחלוקת וישֿלומר,
מקומות  במספר כשיטתו אחד כל נוקט העצים קרבן

ומהם: בש"ס,

ברכות  במסכת זרעים, "קריאת 63בסדר נאמר: ,
בכל  אומרים: וחכמים רבי, דברי – ככתבה שמע
צריכה  שמע קריאת שחובת סובר רבי – לשון"
כתובות  שהפרשיות כפי הפרטים, כל עם להתבצע

"ככתבה". של הפרט כולל בתורה,

ודי ואיל  לשון", "בכל שאפשר סוברים, חכמים ו
שמע. קריאת הוא הענין שתוכן בכך

רבי  של טעמיהם את מסבירה הגמרא אמנם
בהווייתן  והיו קרא: אמר דרבי? טעמא "מאי וחכמים:
– "והיו" בפסוק שנאמר הוא, רבי של (=טעמו יהו
טעמייהו? מאי ורבנן כתובים) שהם כפי בדיוק יהיו
אבל  שומע", שאתה לשון בכל שמע, קרא: אמר
דוקא  בוחר שרבי לכך הגורם הן השונות שיטותיהם
בכל  "שמע של הדרש את – וחכמים "והיו", של בדרש

לשון...".

דסבר  "למימרא הגמרא דברי מהמשך מובן וכך
בכל  כולה התורה דכל סובר) שרבי לומר האם =) רבי
על  יעלה אם (=כי דעתך סלקא דאי נאמרה, לשון
רחמנא  דכתב "והיו" נאמרה, הקודש ש)בלשון דעתך

איצטריך, "והיו"?). בפסוק נאמר מה (=לשם לי? למה
שנאמר  משום צורך בכך (=יש שמע דכתיב משום
שרבנן  לומר (=האם רבנן דסברי למימרא "שמע").
דאי  נאמרה, הקודש בלשון כולה התורה דכל סוברים)
נאמרה, לשון ש)בכל תחשוב אם (=כי דעתך סלקא
בפסוק  נאמר מה (=לשם לי למה רחמנא דכתב שמע
דכתיב  משום צורך) בכך (=יש איצטריך "שמע")?.
שקריאת  רבי, לפי מחייבת, הסברא עצם כלומר, והיו".
לשון". "בכל – רבנן ולפי "ככתבה", תהיה שמע
את  ולשלול למנוע כדי רק היא הפסוקים ודרישת

האחר. הפסוק של ההפוכה המשמעות

.Ë
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סוכה  במסכת מועד, אומר:64בסדר "רבי נאמר: ,
פסולה, אמות ארבע על אמות ארבע בה שאין סוכה כל
ורובו  ראשו מחזקת אינה אפילו אומרים: וחכמים

כשרה":

"בסוכות65בתורה  ימים",eayzנאמר שבעת
בגמרא  תדורו".66ונאמר כעין "תשבו להיות שצריך

להתבצע  צריך תדורו" כעין ש"תשבו סובר רבי
הפרטים  ובכל להיות 67כפשוטו הסוכה צריכה ולכן ,

כעין  לפחות, אמות ארבע על אמות ארבע של בגודל
להיות  צריך שלא סוברים, חכמים ממש. כבית תדורו,

מספיק execz"כעין אלא הפרטים, בכל כפשוטו "
"oirk– ורובו ראשו מחזקת שהסוכה בפרט תדורו"

תשבו  – בה לשבת שאפשר ארעי אין 68דירת אבל ,
שגם תדורו".dpanצורך "כעין יהיה הסוכה

.È
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נשים: בסדר בניֿאדם לשון לגבי מוצאים אנו כך
דמי, מעכשיו כאומר מנת על האומר כל רבי: "אמר
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"עצים שם) (הנ"ל ותענית `eהרמב"ם בהספד "אסור ולכן גזרים"),
והדר  "תנא שם פסחים העדה קרבן וראה ביום". בו מלאכה בו ומלעשות
צריכין  ד"עצים במנחות (לר"פ) רבי כדעת הרי"ז ועפ"ז כו'", מפרש
(קו, ושם להסיקן", אחרים עצים "יביא ב) (כ, שם פרש"י (ראה עצים"
מתחלתו. קמח מכ' תורה מכתבי וראה קרבנות"). כשאר הקדש "בעצי ב)
מנחות  מלמד ובתוד"ה כו'". עצים עלי "הרי הל' דבירושלמי להעיר אבל

עצים כו' עלי הרי כשאמר היינו כו' הכא דפליג "הא ב) gafnl(כ, el`
כו'". בתוספתא כדתניא

דשם 61) (29 הערה לעיל (הובא באוצה"ג כן לפרש יש אם צ"ע אבל
להשמיענו  שצריך מה רק דכ' י"ל [אבל בפ"ע. קרבן רק שהי' משמע
השני  לפי' לאידך וכן היא]. פשיטא למערכה עצים משא"כ העצים בקרבן

המערכה. עצי רק שהי' משמע (27 הערה (הנ"ל מלוניל דר"י
ושל ר 62) היא דנדבה זה "יצא שם מגילה להרי"ף פרש"י אה

micigi'וא א' לכל (אלא) יו"ט עצים קרבן "שאין הנ"ל ובריטב"א ."
כל – א'" "כל כוונתו בפשטות אבל .dgtynביומו".

א.63) יג,
וש"נ.64) א. ג,
בהגהות 65) (הובא סוכה הל' העיטור מבעל ולהעיר מב. כג, אמור

דרשו  אחד מקרא ורבי וב"ה ב"ש דשלשתן שם) סוכה שלמה חשק
כו'. תשבו בסוכות

סוכתו 66) עושה אדם הימים שבעת "כל שם ובמשנה ב. כח, שם
ארעי". וביתו קבע

בעינן.67) קבע דדירת רבי דדעת ב ז, שם וראה
מודו 68) רבנן אפילו כו' רבנן ולא היא רבי לימא רע"ב ג, שם ראה

כו'.



לה `xwie zyxt - zegiyÎihewl

עליו)" חולקים (=וחכמים עליה רבנן שאם 69ופליגי ,
לי  שתתני מנת על גיטך זה "הרי למשל, אומר, אדם

מעכשיו" "מגורשת היא רבי לפי הרי זוז", ,70מאתים
זוז  מאתים נתינת לאחר רק מגורשת היא חכמים ולפי

–

מעשה  או דיבור ישנו שכאשר היא, רבי שיטת
תנאי eiykrהנעשה מנת" "על נעשה הוא אם גם ,

ובכל  כפשוטו המעשה או הדיבור מתקבל יותר, מאוחר
הוא  מנת" על האומר ש"כל אומר, הוא ולכן הפרטים.

"מעכשיו". שאמר כמו בדיוק

הוא  שהענין לחדש אפשר שאי סוברים, חכמים
הדיבור  או המעשה יהיו לא זה בלי אם גם "מעכשיו",
מאוחר  רק חל שהגט סוברים, הם ולפיכך כפשוטם,

מתממש 71יותר  התנאי כאשר ,72.

.‡È
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גם  מוצאים וחכמים רבי של הללו שיטותיהם את
נזיקין, בסדר בגזירהֿשוה. ענין מתוך ענין למידת לגבי

סנהדרין  אומר:73במסכת רבי במעילה, "הזיד נאמר: ,
דרבי? טעמא מאי באזהרה. אומרים: וחכמים במיתה,

ג  אבהו: רב נלמד אמר (=הענין מתרומה חטא חטא מר
המשותפת  "חטא" המילה לפי בגזירהֿשוה, מתרומה
ורבנן  במיתה. כאן אף במיתה להלן מה לשניהם)
ולא  בו, "בו") בפסוק (=נאמר "בו" קרא אמר אמרי:

במעילה".

נלמד  בהקדש מעילה של הדין שכל כיון רבי, לפי
מתכוונת  שהתורה הרי התרומה, מענין בגזירהֿשוה
ואילו  מיתה. לגבי וגם בפשטות, הפרטים כל ללימוד
בגזירהֿ הענין כל את לומדים אם גם חכמים, לדעת

מתרומה  "חטא" המילה לפי ישנה 74שוה ולפיכך ,
שיטתם, לפי זאת, בכל במעילה", "הזיד כאשר אזהרה
הם  ולפיכך כפשוטם, הפרטים בכל איננו הלימוד
באה  היא "בו", המיעוט מילת נכתבה שאם סוברים,

" את חייב cifdלמעט שאיננו ולומר במעילה",
.75מיתה 

.·È
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ÌÈ˘„˜

רבי  בין הזאת שהשיטתיות לומר יש לפיֿזה
יחיד  לבין רבי שבין במחלוקת גם קיימת לחכמים

חכמים: כשיטת והסובר עליו, החולק

מנחות  במסכת קדשים, שרת 76בסדר "כלי נאמר: ,
יהודא  ברבי יוסף ורבי פוסל, רבי עץ, של שעשאן
רבי  חולקים)? הם (=במה קמיפלגי במאי מכשיר,
ריבויי  דריש יהודא ברבי יוסף ורבי ופרטי, כללי דריש
כלל, – מנורת ועשית ופרטי: כללי דריש רבי ומיעוטי,
וכלל. חזר – המנורה תיעשה מקשה פרט, – טהור זהב
הפרט, כעין אלא דן אתה (=אין) אי וכלל ופרט כלל
רבי  מתכת. של כל אף מתכת, של מפורש הפרט מה
מנורת  ועשית ומיעוטי: ריבויי דריש יהודה ברבי יוסף
– המנורה תיעשה מקשה מיעט, – טהור זהב ריבה, –
ומאי  הכל, ריבה – וריבה ומיעט ריבה וריבה . חזר
של  מיעט מיעט? ומאי דבר) (=כל מילי כל ריבה?
קרובים  להיות צריכים וריבוי לימוד רבי, לדעת חרס":
מרבים  שממנו לענין ובפרטים הפשט, אל האפשר ככל

ופרט  כלל לפי דורש הוא ולכן לומדים, ומרבה 77או ,
" hxtdרק oirk לפרט דומים – "78.

חכמים, כשיטת כאן סובר יהודה ברבי יוסי רבי
קשר  יש וכדומה, אחד בפרט רק דמיון יש כאשר שגם
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וש"נ.69) א. עד, גיטין
ד"ה 70) שם פרש"י – התנאי" שתקיימי ע"מ גט יהא מעכשיו "דה"ק
כאומר.
באומר 71) מודים "דהכל ר"י לדעת גם עכ"פ) (בדוחק לפרש יש וכן

מיתה", ולאחר במהיום אלא נחלקו לא דמי מעכשיו כאומר מנת על
נגמר  מעשה אין לרבנן משא"כ מיד נגמר הגט נתינת מעשה הוי דלרבי

ע"ב). (שם, אדמיפלגי תוד"ה ראה – מיד
וכתב 72) כרבנן, הנ"ל) (ובהשאר העצים בקרבן שפסק וברמב"ם

הי"ז) פ"ו אישות (הלכות דמי" מעכשיו כאומר מנת על האומר ד"כל
ובזה  מיתה ולאחר בהיום ורק בזה, נחלקו דלא כר"י ס"ל כי י"ל בפשטות

מגורשת". ספק זו "הרי הי"ד) פ"ט גירושין (הלכות פסק הרי
בדברי 73) ההסברה נזיקין בסדר לא בכ"מ שהובא ואף וש"נ. א. פד,

בסנהדרין. היא ורבי קמא תנא
בו.74) ד"ה שם פרש"י ראה
תניא),75) תניא אי ד"ה התוס' (לפי' א קז, מנחות ב. צא, בזבחים

ומינה, מינה דון ולרבנן באתרה ואוקי מינה דון רבי דלדעת לר"פ ס"ל
משלו  דינין "באתרא" יש דשם א) י"ל: אבל הנ"ל. היפך זהו ולכאורה
(מנחות  צבור שלמי בזבחי בתנופה י"ל (ועד"ז לנסכים שמן דיני דמפרש
מעילה  דין דכל כאן משא"כ מינה). בדון פליגי המנונא דלרב סע"א) סב,
את  בנין (או תיבה מיתור הוא הלימוד בשמן ב) מתרומה. למדין בקדשים
נכתב  כאילו שהרי"ז גז"ש, הוא במעילה משא"כ צבור), שלמי כבזבחי
– אלא ד"ה מהרא"ש ב) (כה, ב"ק שטמ"ק (ראה המלמד אצל הלמד
נתן). חק צ"ק. (ברה"ז. ב קז, מנחות מפרשי ראה אבל הר"מ). בשם

ועצ"ע. בערכו. תלמודית אנציק'
וש"נ.76) ב. כח,
דריש 77) ופרטי כללי "בעלמא רע"א) (ה, ושם ב. ד, שבועות וראה

כו'". והכא (רבי)
ודייך 78) עליו להוסיף בא כו' שני "כלל סע"ב נ, סוכה פרש"י ראה

אהני  כו' ומיעוט בריבוי והדורש כו' לפרט הדומים את עליו תוסיף אם
כו'". איצטריך לא הפרט כעין שהן דברים דאלו מילי כל לרבויי

`xwie zyxt - zegiyÎihewl

.61עצים"

שבתשעת  והריטב"א, רש"י לדעת מובן, ולפיֿזה
של  באופן העצים את המשפחות נידבו אכן הזמנים
שזה  מפני אפשרי היה והדבר משפחתית, שותפות
העצים  לקיחת ואילו למערכה, העצים לגבי רק נעשה

" נעשתה oaxwלהקרבת לא המזבח על עצים"
בנפרד  יחיד כל עבור אלא .62בשותפות,
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לגבי  חכמים לבין רבי שבין שבמחלוקת וישֿלומר,
מקומות  במספר כשיטתו אחד כל נוקט העצים קרבן

ומהם: בש"ס,

ברכות  במסכת זרעים, "קריאת 63בסדר נאמר: ,
בכל  אומרים: וחכמים רבי, דברי – ככתבה שמע
צריכה  שמע קריאת שחובת סובר רבי – לשון"
כתובות  שהפרשיות כפי הפרטים, כל עם להתבצע

"ככתבה". של הפרט כולל בתורה,

ודי ואיל  לשון", "בכל שאפשר סוברים, חכמים ו
שמע. קריאת הוא הענין שתוכן בכך

רבי  של טעמיהם את מסבירה הגמרא אמנם
בהווייתן  והיו קרא: אמר דרבי? טעמא "מאי וחכמים:
– "והיו" בפסוק שנאמר הוא, רבי של (=טעמו יהו
טעמייהו? מאי ורבנן כתובים) שהם כפי בדיוק יהיו
אבל  שומע", שאתה לשון בכל שמע, קרא: אמר
דוקא  בוחר שרבי לכך הגורם הן השונות שיטותיהם
בכל  "שמע של הדרש את – וחכמים "והיו", של בדרש

לשון...".

דסבר  "למימרא הגמרא דברי מהמשך מובן וכך
בכל  כולה התורה דכל סובר) שרבי לומר האם =) רבי
על  יעלה אם (=כי דעתך סלקא דאי נאמרה, לשון
רחמנא  דכתב "והיו" נאמרה, הקודש ש)בלשון דעתך

איצטריך, "והיו"?). בפסוק נאמר מה (=לשם לי? למה
שנאמר  משום צורך בכך (=יש שמע דכתיב משום
שרבנן  לומר (=האם רבנן דסברי למימרא "שמע").
דאי  נאמרה, הקודש בלשון כולה התורה דכל סוברים)
נאמרה, לשון ש)בכל תחשוב אם (=כי דעתך סלקא
בפסוק  נאמר מה (=לשם לי למה רחמנא דכתב שמע
דכתיב  משום צורך) בכך (=יש איצטריך "שמע")?.
שקריאת  רבי, לפי מחייבת, הסברא עצם כלומר, והיו".
לשון". "בכל – רבנן ולפי "ככתבה", תהיה שמע
את  ולשלול למנוע כדי רק היא הפסוקים ודרישת

האחר. הפסוק של ההפוכה המשמעות
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סוכה  במסכת מועד, אומר:64בסדר "רבי נאמר: ,
פסולה, אמות ארבע על אמות ארבע בה שאין סוכה כל
ורובו  ראשו מחזקת אינה אפילו אומרים: וחכמים

כשרה":

"בסוכות65בתורה  ימים",eayzנאמר שבעת
בגמרא  תדורו".66ונאמר כעין "תשבו להיות שצריך

להתבצע  צריך תדורו" כעין ש"תשבו סובר רבי
הפרטים  ובכל להיות 67כפשוטו הסוכה צריכה ולכן ,

כעין  לפחות, אמות ארבע על אמות ארבע של בגודל
להיות  צריך שלא סוברים, חכמים ממש. כבית תדורו,

מספיק execz"כעין אלא הפרטים, בכל כפשוטו "
"oirk– ורובו ראשו מחזקת שהסוכה בפרט תדורו"

תשבו  – בה לשבת שאפשר ארעי אין 68דירת אבל ,
שגם תדורו".dpanצורך "כעין יהיה הסוכה
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נשים: בסדר בניֿאדם לשון לגבי מוצאים אנו כך
דמי, מעכשיו כאומר מנת על האומר כל רבי: "אמר
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"עצים שם) (הנ"ל ותענית `eהרמב"ם בהספד "אסור ולכן גזרים"),
והדר  "תנא שם פסחים העדה קרבן וראה ביום". בו מלאכה בו ומלעשות
צריכין  ד"עצים במנחות (לר"פ) רבי כדעת הרי"ז ועפ"ז כו'", מפרש
(קו, ושם להסיקן", אחרים עצים "יביא ב) (כ, שם פרש"י (ראה עצים"
מתחלתו. קמח מכ' תורה מכתבי וראה קרבנות"). כשאר הקדש "בעצי ב)
מנחות  מלמד ובתוד"ה כו'". עצים עלי "הרי הל' דבירושלמי להעיר אבל

עצים כו' עלי הרי כשאמר היינו כו' הכא דפליג "הא ב) gafnl(כ, el`
כו'". בתוספתא כדתניא

דשם 61) (29 הערה לעיל (הובא באוצה"ג כן לפרש יש אם צ"ע אבל
להשמיענו  שצריך מה רק דכ' י"ל [אבל בפ"ע. קרבן רק שהי' משמע
השני  לפי' לאידך וכן היא]. פשיטא למערכה עצים משא"כ העצים בקרבן

המערכה. עצי רק שהי' משמע (27 הערה (הנ"ל מלוניל דר"י
ושל ר 62) היא דנדבה זה "יצא שם מגילה להרי"ף פרש"י אה

micigi'וא א' לכל (אלא) יו"ט עצים קרבן "שאין הנ"ל ובריטב"א ."
כל – א'" "כל כוונתו בפשטות אבל .dgtynביומו".

א.63) יג,
וש"נ.64) א. ג,
בהגהות 65) (הובא סוכה הל' העיטור מבעל ולהעיר מב. כג, אמור

דרשו  אחד מקרא ורבי וב"ה ב"ש דשלשתן שם) סוכה שלמה חשק
כו'. תשבו בסוכות

סוכתו 66) עושה אדם הימים שבעת "כל שם ובמשנה ב. כח, שם
ארעי". וביתו קבע

בעינן.67) קבע דדירת רבי דדעת ב ז, שם וראה
מודו 68) רבנן אפילו כו' רבנן ולא היא רבי לימא רע"ב ג, שם ראה

כו'.
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דורש  הוא ולכן הענינים, ומיעוט,79בין ריבוי לפי
מילי" כל לפרט 80ש"ריבה דומה שאינו מה את גם ,78,

חרס" "של רק הכלים 81ומיעט מכל "פחות שהוא ,
ודם" בשר למלך אפילו ראוי .82ואינו

.·È

¯„Ò· ¯Á‡ „ÈÁÈÏ È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„
˙Â¯‰Ë

העצים  לארץ "הנכנס טהרות: בסדר דומה ענין
יהודה  ברבי יוסי ורבי מטמא רבי ומגדל, תיבה בשידה
סבר  מר חולקים?) הם (=במה קמיפלגי במאי מטהר.

(=אינו  אהל שמיה לאו – זרוק אהל סובר) (=האחד
אהל" שמיה – זרוק אהל סבר ומר אהל), .83נקרא

הוא  טומאה, בפני יחצוץ שאהל כדי רבי, לדעת
הוא  שאין בפרט וגם הפרטים, בכל כאהל להיות צריך

בפני 84מיטלטל  החוצץ אהל של דין עליו חל אז ורק ,
יהודה, ברבי יוסי רבי שיטת לפי זאת, לעומת טומאה.
הפרטים, בכל לאהל בדיוק דומה הדבר אין אם גם הרי
מקום  שהוא בכך לו דומה שהוא כיון זאת, בכל
בפני  חוצץ והוא אהל של דין עליו חל לעצמו,

וטהור. הטומאה,

(a"lyz a`Îmgpn 'k zgiyn)
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הפרט 79) מה סבר (ריב"י) "מר שם דר"פ קמייתא בברייתא י"ל וכן
מפורש  הפרט מה סבר (רבי) ומר מתכת, של כל אף מתכת של מפורש

דברaeygדבר כל (דוקא)".aeygאף
בצד 80) אחריתי) לברייתא (הראי' שם הגמרא המשך גם וראה

שם  (ובפרש"י מתכות מיני משאר ואפי' יעשה לא שבעה "ושל – ההיפך
שעשו  כדרך יעשה לא עץ של אף בר"י ר"י מקדש") לשל דדומה "משום

כדרך  הוא "שהרי שם: (ובפרש"י חשמונאי" כו").בית
המתכת 81) מן אלא וכו' "המנורה הי"ח) פ"א ביה"ח (הל' וברמב"ם

אף  יהודה". ב"ר כר"י רבינו שם"ופסק ובכס"מ כו'", עשאום ואם בלבד

נתן  חק ראה שם. דר"י אחריתי ברייתא ע"פ כרבי דפסק י"ל שבפשטות
נו"ב  וראה שם. המוריה הר סק"ז. פד סי' יו"ד פר"ח שם. מנחות

בהגה"ה. רג סי' יו"ד (מהדו"ת)
ב.82) יד, סוטה וראה חרס. של ד"ה שם מנחות פרש"י
וש"נ.83) סע"ב. ל, עירובין
הר"ח 84) בשם רשב"א א. לא, עירובין (ר"ח ראשונים כמה ולדעת

שעכשיו  אף למקום, ממקום להיזרק שראוי היינו זרוק אהל פי' ועוד) שם.
כל  אחד במקום קבוע שאינו כיון אהל שאינו רבי דעת ומ"מ הוא. מונח

פירושים. כמה בערכו תלמודית אנציק' וראה גמור. כאהל הזמן
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,'cFaM oY,ïðçBé éaø øîàåweqta dxen`d dlitzdàì 'ä eðì àì' ¥¨§¨©©¦¨¨Ÿ¨Ÿ
Bæ ,'eðìzxv lr dlitzãeaòLdúBiëìîzexvd df llkae ,zelba ¨¦§©§ª

.giyn ly elaga ze`ad'ä eðì àì' ,ïðçBé éaø øîà ,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦¨©©¦¨¨Ÿ¨
Bæ ,'eðì àìzxvn 'd epliviy dlitz.âBâîe âBb úîçìî Ÿ¨¦§¤¤¨

:`weec df lld mixne`y jkl mitqep minrh d`ian `xnbdáø©
Ba LiL éðtî ,øîà ÷çöé øa ïîçðlr dywaìL úBLôð èeléî ©§¨©¦§¨¨©¦§¥¤¤¦§¨¤

øîàpL ,ípäébî íé÷écöea(c fhw my),'éLôð äèlî 'ä äpà'jlede ©¦¦¦¥¦Ÿ¤¤¡©¨¨©§¨©§¦
.mepidbn dlvd lr

,øîà äi÷æç,df lld mixne`Ba LiL éðtîoiprnìL ïúãéøé ¦§¦¨¨©¦§¥¤¤§¦¨¨¤
d,íé÷écö,dixfre l`yin dippgLàä ïLáëì,xvpckeap zxifba ©¦¦§¦§©¨¥

.eðnî ïúéiìòå,`xnbd zyxtnïúãéøéoyakl miwicvd ly ©£¦¨¨¦¤§¦¨¨
,llda zxkfenáéúëcea(` ehw my),'eðì àì 'ä eðì àì'df z`eøîà ¦§¦Ÿ¨Ÿ¨¨©

äéððçweqtd jynd z`e ,oyakl mekilydy dryaì ék'ïz EîL £©§¨¦§¦§¥
,ìàLéî øîà ,'ãBákweqtd meiq z`eøîà ,'Ezîà ìòå Ecñç ìò' ¨¨©¦¨¥©©§§§©£¦¤¨©

.äéøæòjk xg`y weqtd z`e(a weqt),íéBbä eøîàé änì'`p dI` £©§¨¨¨Ÿ§©¦©¥¨
,'mdidl`ïlek eøîàoipre .eicgiLàä ïLákî ïúéiìò,llda xkfen ¡Ÿ¥¤¨§¨£¦¨¨¦¦§©¨¥

áéúëcea(` fiw my),'íéBb ìk 'ä úà eììä'df z`eäéððç øîàdrya ¦§¦©§¤¨¦¨©£©§¨
weqtd jynd ,oyakdn elry,ìàLéî øîà ,'íénàä ìk eäeçaL'©§¨¨ª¦¨©¦¨¥
eixg`ly weqtd zligz z`e(a weqt)øîà ,'Bcñç eðéìò øáâ ék'¦¨©¨¥©§¨©

,äéøæòweqtd meiqeïlek eøîà 'déeììä ,íìBòì 'ä úîàå'.eicgiLéå £©§¨¤¡¤§¨©§¨¨§¨§¥

,íéøîBàzeaizd z`y'íìBòì 'ä úîàå'j`lndBøîà ìàéøáb §¦¤¡¤§¨©§¦¥£¨
mnr did `ed s`y ,oyakdn dixfre l`yin dippg elvipyk
mdxa` inia egihad `ed jexa yecwdy iptne ,dry dze`a
dzre ,y`d oyakn mdxa` ly eipa z` livdl dkfiy ,epia`

.'mlFrl 'd zn`e' l`ixab xn` ,dghadd dniiwzd¤¡¤§¨
:epia` mdxa` onfa l`ixab mr dyrnd xetiq z` d`ian `xnbd
,Làä ïLák CBúì eðéáà íäøáà úà òLøä ãBøîð ìétäL äòLa§¨¨¤¦¦¦§¨¨¨¤©§¨¨¨¦§¦§©¨¥

øîàj`lndãøà ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ìàéøáb ¨©©§¦¥¦§¥©¨¨¦¤¨¥¥
ïpöàå[oyakd z`]LBãwä Bì øîà .Làä ïLákî ÷écvä úà ìévàå ©£©¥§©¦¤©©¦¦¦§©¨¥¨©©¨

àeäå ,éîìBòa ãéçé éðà ,àeä Ceøawicv,BîìBòa ãéçéxn`py ¨£¦¨¦§¨¦§¨¦§¨
(ck bl l`wfgi)e ,'mdxa` did cg`'éôìe .ãéçiä úà ìéväì ãéçiì äàð ¤¨¨¨©§¨¨¨¤©¨¦§©¦¤©¨¦§¦

,äiøa ìk øëN çt÷î Bðéà àeä Ceøa LBãwäLxky mlyl dvx ¤©¨¨¥§©¥©§©¨§¦¨
e ,mdxa` z` livdl epevx lr l`ixabløîà,l`ixabl eläkæz ¨©¦§¤

ìL ìévúååéðá éðaî äLz` livdl l`ixab cxiy edfe .mdxa` ly §©¦§Ÿ¨¦§¥¨¨
.oyakd on dixfre l`yin dippg

:y`d oyakn miwicvd zlvd lr xtql dtiqen `xnbdéaø Løc̈©©¦
òLøä øvðãëeáð ìétäL äòLa ,éðBlMä ïBòîLz`ìàLéî äéððç ¦§©¦¦§¨¨¤¦¦§©§¤©¨¨¨£©§¨¦¨¥

ãîò ,Làä ïLák CBúì äéøæòåj`lnd,åî÷øåéd `edyøNdpennd ©£©§¨§¦§©¨¥¨©©
lràeä Ceøa LBãwä éðôì ,ãøaäeãøà ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà ©¨¨¦§¥©¨¨¨©§¨¨¦¤¨¥¥

Bì øîà .Làä ïLákî eìlä íé÷écvì ìévàå ,ïLákä úà ïpöàå©£©¥¤©¦§¨§©¦©©¦¦©¨¦¦§©¨¥¨©
ìàéøáb,enwxeilïéàzxkipCëa àeä Ceøa LBãwä ìL Búøeáb ©§¦¥¥§¨¤©¨¨§¨
,cxzyLixdøN äzàd,ãøa,min `ed cxadeíénäL ïéòãBé ìkäå ¤©¨©¨¨§©Ÿ§¦¤©©¦

,Làä úà ïéaëî,jk lk qp jka oi`e,éðà àlàip`y,Là ìL øN §©¦¤¨¥¤¨£¦©¤¥
ãøàoyakløø÷àåeze`,íéðôaî,miwicvd ewfpi `ly ¥¥©£¨¥¦¦§¦
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' א



לז

וראשית  כחי  בכרי אתה  – ראובן  ג  מט,  בראשית 
אוני יתר שאת ויתר עז

קלח

ביאור הענין, דראובן ניטלה ממנו שלשה דברים, 
הכהונה, המלכות, והבכורה – כנגד חב"ד, וזהו "ראובן" 

בגי' שלשה פעמים אלקים )ע"ה(

והוא  ע"ה,  אלקים1  פעמים  ג'  הוא  מספר  ראובן 

מוחין  הג'  דהיינו  גרו"ן,  ומספרו  דקטנות,  מוחין2  הג' 

תורה  בלקוטי  ועיין  לגרון,  שנדחו  כמו  דקטנות 

להאריז"ל פרשת ויחי3 מענין ראובן מבואר שם שהוא 

הג' אלקים שבגרון.

נחלה  הוא  ונחלתו  כמים,  פחז  כתיב  ראובן  על  כי 

בפסוק  ויצא4  פרשת  רבה  במדרש  כדאיתא  מבוהלת, 

1( ראובן )בגי' 259(, וכן ג' פעמים אלקים )3 × 86( = 258 + הכולל 

מוחין  הנק'  והצמצום,  הדין  מדת  הוא  כידוע  ו"אלקים"   .259  =

ם “ראובן" – בגי'  דקטנות )ראה הערה 2(, וזהו שמבאר שמרומז בהׁשֵ

שלשה פעמים "אלקים" – לה"שלשה" דברים דניטלה ממנו הבכורה 

הכהונה והמלכות.

2( מוחין דקטנות ומספרו גרו"ן: פירוש, מבואר בחסידות )תורה אור 

הגרון  כי  ד(  ח,  דא"ח  עם  סידור  א.  צ,  בראשית  חיים  תורת  א.  נח, 

הוא באמצע, בין הראש )מקום השכל(, והגוף )מדות שבלב(, וע"י 

ההתבוננות בהשגת אלקות זה פועל שיוולדו מדות שבלב – אהבת 

ה' ויראת ה', וזה נק' מוחין דגדלות. אבל באמצע יש ה"גרון" שהוא 

מקום יותר צר שבכל האדם, דמורה דההתבוננות נעשה צר וקטנות, 

שאינו פועל על המדות שבלב.

ם אלקים בגי' הטבע מורה על מדות הגבורה –  ידוע כנ"ל דׁשֵ והרי 

העלם והסתר אלקות, וזהו שה"גרון" מורה על קטנות המוחין, הוא, 

הן מצד תוכן מקום הגרון – מקום צר כנ"ל, והן בגימטריא, ג' פעמים 

 ,2 גם לעיל סימן קג הערה  קטנות המוחין. ראה  על  אלקים דמורה 

ובשולי הגליון שם.

פעמים  דהג'  מבואר  יצחק  לוי  הלקוטי  בכתבי  מקומות  )ובכמה 

"אלקים" הוא כנגד ג' עולמות בי"ע(.

ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן פג*. ריא.

3( וז"ל: ראובן גי' גרון, ג' מיני מוחין דאלקים שבגרון כנודע, עכ"ל.

4( בראשית רבה פרשה עב, א: וילך ראובן בימי קציר חטים )משלי 

כב( חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה, יותן את הארץ 

הזאת לעבדיך וגו'.

ופירש"י וז"ל: כלומר דרך שתפס ראובן תפסו בניו אחריו הוא תפס 

דבר שהי' מצוי לו יותר דודאים, וכן בניו תפסו דבר שהוא מצוי להם 

יותר בעבר הירדן אע"פ שהיתה א"י טובה הימנה.

במדבר רבה פרשה כב בסופו: בני ראובן ובני גד אמר להם הקב"ה 

ברכה  בו  אין  חייכם  הנפשות  מן  יותר  מקניכם  את  חיבבתם  אתם 

כ, כא( נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא  עליהם נאמר )משלי 

תבורך, וכה"א )שם כג( אל תיגע להעשיר מבינתך חדל.

בראשונה,  מבוהלת  נחלה  נאמר  עליהם  הרד"ל:  חדושי  ופירש 

שנבהלו נחפזו לקחת נחלתם קודם לאחרים מפני שנבהלו על הונם 

ומקניהם, ואחריתה לא תבורך שלכן גלו תחלה כדלעיל, ע"ש.

ראה אור התורה פרשת ויחי עמוד שסא וז"ל: פחז כמים, בשבת נ"ה 

וילך ראובן בימי קציר חטים, והוא בילקוט שם, שענין 

היפך  דקטנות,  ממוחין  שהוא  מובן  ובהלה  פחיזות 

דישוב הדעת ומתינות שהוא ממוחין דגדלות.

והכהונה  הבכורה  ממנו5  שניטלה  תותר  אל  ולכן 

ממוחין  רק  נמשכים  דברים  הג'  שאלו  והמלכות, 

דגדלות.

כהונה6, מחכמה.

לעילא  מלך  אית  דבענין  )כידוע8  מבינה,  מלכות7, 

ב' עלבון אמו תבע עמד ובלבל כו', והוא ענין היפך מדת הסבלנות 

להיות גבור הכובש את יצרו, והסבלנות זהו מדה גדולה מאד הנמשך 

ממוחין דגדלות כענין ועתה יגדל נא כח כו' להיות עובר פשע כו'. 

מתפעל  שאינו  היינו  סתים  דעתוהי  סבא  סע"ב  קכ"ח  דף  ובאד"ר 

דקטנות  שממוחין  התינוק  משא"כ  ביעקב,  און  הביט  לא  וכענין 

מתקצף וכועס במעט שעושים נגד רצונו כו', ולכן חטא ראובן שהי' 

בבחי' מוחין דקטנות, וע"כ אמר לו אל תותר שלא יהי' לך יתרונות 

הנ"ל שהם המשכות עליונות ממוחין דגדלות מבחי' אריך אנפין אשר 

בחי' ארך אפים להיות נושא עון היפך הקפידא ומהירות הכעס כו', 

וע' ברבות פרשת ויצא ע"פ וימצא דודאים ג"כ שהי' בראובן מהירות 

כענין יותן נא לעבדיך כו' שאמרו בני ראובן ובני גד שלא רצו להמתין 

עד שיכבשו ארץ כנען כו', וכה"ג אפילו חטא עה"ד הוא שלא המתין 

שבא  יוסף  מעלת  מזה  וההיפך  כו',  ש"ק  ליל  עד  להזדווג  אדה"ר 

גדול  זכות  והוא  במקומה,  לאה  לבן  כשנתן  וסבלה  ששתקה  מרחל 

ועצום עד שבזכותה נאמר שיהי' הגאולה כנז' במדרש איכה שטענה 

רחל מה אם אני שאני בשר ודם סבלתי כו', כי הסבלנות ממשיך כמ"כ 

למעלה בחי' ארך אפים מי אל כמוך נושא עון כו', ע"ש.

5( ראה בראשית רבה פרשה צח, ד. יתר שאת ויתר עז, הבכורה היתה 

שחטאת  ועכשיו  שלך,  היתה  והמלכות  שלך  היתה  והכהונה  שלך, 

נתנה הבכורה ליוסף, והכהונה ללוי, והמלכות ליהודה.

הנ"ל  בחי'  ואפ"ל ששלשה  וז"ל:   720 ויחי עמוד  אור התורה  ראה 

מצד חב"ד. העבודה, מחכמה להמשיך הביטול ולכן כהנים שרשם 

מחכמה. מלכות, מבינה שנק' מלך עילאה. פי שנים, מדעת שכולל 

חו"ג, ע"ש.

6( כהונה הם בחי' קדש, וראה ביאור הזהר להצמח צדק עמוד תתקסג 

וז"ל: הנה קדש נקרא חכמה... כי קדש לשון מובדל וכן חכמה הוא 

למעלה מגדר ההשגה הארה בעלמא אשר אין נתפס ואין מושג כלל 

רק מאיר למעלה משכלו ובינתו ומאין תמצא כו', ע"ש. וראה גם דרך 

מצותיך עמוד 66. לעיל סימן קכה סוף הערה 8.

7( מלכות מבינה: הטעם בזה, דהנה מבואר בחסידות, דבבחי' בינה, 

אז  באלקות,  השגה  ענין  הפרטים  בכל  לאשורו  מבין  כשאדם  היינו 

דוקא  וע"כ  גם חכמה,  בו  וכלול  בו התגלות התענוג בחי' כתר,  יש 

ב"בינה" יש גם גילוי כתר וחכמה.

ואז מבחי' "בינה" פועל ונותן חיות על הששה מדות )ז"א(, וכן על 

כח  דעיקר  נמצא  ד.  ג.  פרק  בתניא  כמ"ש  ומעשה(,  )דיבור  מלכות 

הוא  ומעשה(,  והמדות  )השכל  הכוחות  כל  המנהיג   – ה"מלוכה" 

בספירת ה"בינה" וד"ל. ראה הערה 8.

הקדשים"  דקדש  רזא  דאיהו  לעילא  מלך  "אית  הלשון  פירוש:   )8

דקדושה  ברזא  חזי  תא  וז"ל:  ע"ב  סז  דף  יתרו  פרשת  בזהר  מובא 

יש  הקדושה  בסוד  וראה,  )בא  תחותיה  דמשמש  וכהן  מלך  איהו 

מלך וכהן המשמש תחתיו(, בין לעילא בין לתתא )בין למעלה ובין 

רזא  דאיהו  לעילא  מלך  אית  האצילות(  בעולם  כי  ומפרש  למטה, 

ילקוט לוי יצחק על התורה `xwie zyxt - zegiyÎihewl

דורש  הוא ולכן הענינים, ומיעוט,79בין ריבוי לפי
מילי" כל לפרט 80ש"ריבה דומה שאינו מה את גם ,78,

חרס" "של רק הכלים 81ומיעט מכל "פחות שהוא ,
ודם" בשר למלך אפילו ראוי .82ואינו

.·È

¯„Ò· ¯Á‡ „ÈÁÈÏ È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„
˙Â¯‰Ë

העצים  לארץ "הנכנס טהרות: בסדר דומה ענין
יהודה  ברבי יוסי ורבי מטמא רבי ומגדל, תיבה בשידה
סבר  מר חולקים?) הם (=במה קמיפלגי במאי מטהר.

(=אינו  אהל שמיה לאו – זרוק אהל סובר) (=האחד
אהל" שמיה – זרוק אהל סבר ומר אהל), .83נקרא

הוא  טומאה, בפני יחצוץ שאהל כדי רבי, לדעת
הוא  שאין בפרט וגם הפרטים, בכל כאהל להיות צריך

בפני 84מיטלטל  החוצץ אהל של דין עליו חל אז ורק ,
יהודה, ברבי יוסי רבי שיטת לפי זאת, לעומת טומאה.
הפרטים, בכל לאהל בדיוק דומה הדבר אין אם גם הרי
מקום  שהוא בכך לו דומה שהוא כיון זאת, בכל
בפני  חוצץ והוא אהל של דין עליו חל לעצמו,

וטהור. הטומאה,

(a"lyz a`Îmgpn 'k zgiyn)
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הפרט 79) מה סבר (ריב"י) "מר שם דר"פ קמייתא בברייתא י"ל וכן
מפורש  הפרט מה סבר (רבי) ומר מתכת, של כל אף מתכת של מפורש

דברaeygדבר כל (דוקא)".aeygאף
בצד 80) אחריתי) לברייתא (הראי' שם הגמרא המשך גם וראה

שם  (ובפרש"י מתכות מיני משאר ואפי' יעשה לא שבעה "ושל – ההיפך
שעשו  כדרך יעשה לא עץ של אף בר"י ר"י מקדש") לשל דדומה "משום

כדרך  הוא "שהרי שם: (ובפרש"י חשמונאי" כו").בית
המתכת 81) מן אלא וכו' "המנורה הי"ח) פ"א ביה"ח (הל' וברמב"ם

אף  יהודה". ב"ר כר"י רבינו שם"ופסק ובכס"מ כו'", עשאום ואם בלבד

נתן  חק ראה שם. דר"י אחריתי ברייתא ע"פ כרבי דפסק י"ל שבפשטות
נו"ב  וראה שם. המוריה הר סק"ז. פד סי' יו"ד פר"ח שם. מנחות

בהגה"ה. רג סי' יו"ד (מהדו"ת)
ב.82) יד, סוטה וראה חרס. של ד"ה שם מנחות פרש"י
וש"נ.83) סע"ב. ל, עירובין
הר"ח 84) בשם רשב"א א. לא, עירובין (ר"ח ראשונים כמה ולדעת

שעכשיו  אף למקום, ממקום להיזרק שראוי היינו זרוק אהל פי' ועוד) שם.
כל  אחד במקום קבוע שאינו כיון אהל שאינו רבי דעת ומ"מ הוא. מונח

פירושים. כמה בערכו תלמודית אנציק' וראה גמור. כאהל הזמן

`xwie zyxt - zegiyÎihewl

דורש  הוא ולכן הענינים, ומיעוט,79בין ריבוי לפי
מילי" כל לפרט 80ש"ריבה דומה שאינו מה את גם ,78,

חרס" "של רק הכלים 81ומיעט מכל "פחות שהוא ,
ודם" בשר למלך אפילו ראוי .82ואינו

.·È

¯„Ò· ¯Á‡ „ÈÁÈÏ È·¯ ÔÈ· ˙˜ÂÏÁÓÏ ˙Â‡Ó‚Â„
˙Â¯‰Ë

העצים  לארץ "הנכנס טהרות: בסדר דומה ענין
יהודה  ברבי יוסי ורבי מטמא רבי ומגדל, תיבה בשידה
סבר  מר חולקים?) הם (=במה קמיפלגי במאי מטהר.

(=אינו  אהל שמיה לאו – זרוק אהל סובר) (=האחד
אהל" שמיה – זרוק אהל סבר ומר אהל), .83נקרא

הוא  טומאה, בפני יחצוץ שאהל כדי רבי, לדעת
הוא  שאין בפרט וגם הפרטים, בכל כאהל להיות צריך

בפני 84מיטלטל  החוצץ אהל של דין עליו חל אז ורק ,
יהודה, ברבי יוסי רבי שיטת לפי זאת, לעומת טומאה.
הפרטים, בכל לאהל בדיוק דומה הדבר אין אם גם הרי
מקום  שהוא בכך לו דומה שהוא כיון זאת, בכל
בפני  חוצץ והוא אהל של דין עליו חל לעצמו,

וטהור. הטומאה,

(a"lyz a`Îmgpn 'k zgiyn)
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לח

הוא  עז,  נקראת9  שמלכות  מה  והיינו  דקה"ק,  ברזא 

ס"ג10 עם י"ד אותיותיו דפשוט11 ומלא, וכמו מגד"ל12 

ואיהו  הקדשים(,  קודש  סוד  הוא  למעלה  מלך  )יש  הקדשים  דקדש 

מלך עלאה )והיא מלך העליון(, ותחותיה אית כהן רזא דאור קדמאה 

מעשה  של  הראשון  אור  סוד  דז"א  החסד  שהוא  כהן  יש  )ותחתיה 

בראשית(, דקא משמש קמיה )שהוא משמש לפני הבינה(, ודא איהו 

כהן דאקרי גדול סטרא דימינא )וזהו הכהן שנקרא כהן גדול שהוא 

צד החסד שבימין המשמש בין המלך לבין המקבלים(, ע"ש.

רזא  לעילא  מלך  אית  וז"ל:  רלא  עמוד  להצ"צ  הזהר  ביאור  וראה 

דקדש הקדשים, פי' קדה"ק היינו בינה ע' בזהר פקודי דף רס"א ע"א 

והיינו לפי אשר כתר וחכמה מלבושים בה וזהו ענין קדש הקדשים 

כדפי' הרמ"ז, כתר קדש, קדשים חו"ב, אבל חכמה נק' כח מ"ה בחי' 

הוא  התענוג  התגלות  ולכן  ורוחב  אורך  התפשטות  עדיין  שאין  אין 

למדות  שורש  שהיא  היינו  הבנים  אם  היא  בינה  ולכן  דוקא,  בבינה 

הנולדים מן התגלות התענוג הנ"ל, ולכן בינה נק' אלקים חיים ומלך 

לכל  חיים  משפעת  שהיא  מטעם  בעה"כ  בפרדס  ופי'  )הג"ה,  עולם 

הספירות(, ע"ש.

9( כמ"ש בשמואל )שמואל-א ב, י( ויתן עז למלכו. ראה במדבר רבה 

פרשה ו, ב. “עז זו מלכות שנא' “ויתן עז למלכו".

ס"ג  ם  ׁשֵ בחכמה,  הוא  ע"ב  ם  דׁשֵ וידוע   .11 הערה  ביאור  ראה   )10

בבינה.

ם ס"ג הוא: יו"ד )20(, ה"י )15(, וא"ו )13(, ה"י )15(  11( פירוש: ׁשֵ

ם הוי' עצמה, וגם  = 63. + 14 אותיות, והוא מספר הד' אותיות דׁשֵ

ם המילוי כנ"ל. עשר אותיות הׁשֵ

סך הכל, 4 )ד' אותיות הֵׁשם(, + 10 )י' אותיות המילוי(, + 63 )מספר 

המילוי( = 77, ע"ז.

ראה לקוטי תורה מהאריז"ל משלי )יח, י(.

ע"ז כו'(.

בכורה, מדעת, כי דעת12הוא13 ברא בוכרא.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קיב

ם הוי'", מגדל  12( מגדל ע"ז: פירוש, כתוב )משלי יח, י( "מגדל עז ׁשֵ

בגי' ע"ז, וכמו מגדל הוא גדול וגבוה, כן "עז" שהוא מלכות, קאי על 

"אית מלך לעילא" שהוא בבינה, וד"ל.

13( פי' בן הבכור. וראה לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית חלק 

א' עמוד ר וז"ל: “דעת הוא ברא בוכרא הנוטל פי שנים בו, ב' עטרין 

חסד וגבורה כמ"ש באדרא זוטא דף רצא ע"א, ע"ש. 

מוחין  בחי'  בין  ההפרש  וז"ל:  תתקט  עמוד  תשא  כי  התורה  אור 

אחיזה  יש  דקטנות  מוחין  שבחי'  דגדלות,  מוחין  לבחי'  דקטנות 

ויניקה לחיצוניות כענין אברהם יצא ממנו ישמעאל כו' לפי שבחי' 

אחוריים דשם אלקים הוא המסתיר על אור האלקי עד שיוכל להיות 

נפרד כידוע, ובבחי' מוחין דקטנות שבלא דעת הרי בחי' הפנימיות 

העליונים  המדות  של  ואחוריים  חיצוניות  ומבחי'  ונעלם  מוסתר 

יכולים גם החיצונים לקבל, אבל בבחי' מוחין דגדלות שהוא הארת 

שבבחי'  מפני  כלל  החיצונים  ליניקת  מקום  שם  אין  במדות  הדעת 

מבחי'  להיותם  לחיצוניות  מקום  שם  אין  המדות  של  הפנימיות 

הדעת  בענין  באדר"ז  שם  שנזכר  וזהו  כידוע.  וחיצוניות  אחוריים 

ירותא דאב וֵאם ירית מאי ירותא דא אחסנתוי דאבא ואימא כו' דהיינו 

שהדעת ממשיך פנימיות השכל שזהו בחי' אחסנתוי דאו"א, משא"כ 

מה שהמדות מקבלים מן השכל שלא ע"י הדעת הוא בחי' חיצוניות 

יותר  הארה  מקבל  הבכור  שהבן  כמו  כי  בוכרא  בר  נק'  ולכן  כו'... 

גדולה, ולכן חייב אחיו הקטן ממנו לכבדו כמ"ש בכתבי האריז"ל, 

כמו כן הדעת מפנימיות המוחין, ע"ש.

ועיין גם סידור עם דא"ח עמוד קפב-364. אור התורה פרשת כי תצא 

עמוד תתקט. ועוד.

ילקוט לוי יצחק על התורה
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המשך ביאור למס' פסחים ליום שישי עמ' ב



לט

ונעלם  יג – ואם כל עדת ישראל ישגו  ד, 
ה'  מצות  מכל  אחת  ועשו  הקהל  מעיני  דבר 

אשר לא תעשינה ואשמו

ווי  כך  וגו'  כתיב  מה  משה  דמית  בתר1  א.  כג,  דף  זוהר 
דחכמתא  דמבועי  שמעון  רבי  מני'  יסתלק  כד  לעלמא 
עדת  כל  ואם  כתיב  זמנא  ההוא  על  וכו'  מעלמא  יסתתמו 
ארחהא  ינדעון  ולא  באורייתא  ישגו  ואם  ישגו,  ישראל 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  וכו' 
אמר  בעלמא.  כדין  דמשתכחי  דרין  לאינון  ווי  ואורחהא, 
ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה רזין עמיקין דאורייתא בזמנא 
דמלכא משיחא בגין )ישעי' יא, ט( דמלאה הארץ דעה את 
ה' כמים לים מכסים וכתיב )ירמי' לא, לג( ולא ילמדו עוד 
כולם  כי  ה'  ואיש את רעהו לאמר דעו את  איש את אחיו 

ידעו אותי וגו', ע"כ.
יש לפרש, עדת אותיות דעת, וישגו באורייתא הוא תורה 
שבעל פה, כי תורה היא בחי' דעת כמאמר למדע תורתך, 
ועיין  גי' תקכ"ד מספר תלמו"ד בבל"י,  וסימנך כ"ל עד"ת 

במאורי אור מע' תלמוד בבלי ע"ש.
ולא ינדעון ארחהא, ולא ינדעון היפך דדעת, והסיבה לזה 
מה שישגו באורייתא ולא ינדעון ארחהא, הוא בגין ונעלם 
דאורייתא  עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  דלא  כו' 
ואורחהא. אמר זה על רשב"י שכשיסתלק אז ונעלם דבר 
עמיקתא  לגלאה  דידע  מאן  אשתכח  שלא  הקהל  מעיני 
דאורייתא ואורחהא. כי ר' שמעון בחינתו הוא דעת )כמ"ש 

בריש האד"ר בנצוצי אורות ע"ש(.
הנה ר' שמעון ידע לגלות עמיקתא דאורייתא ואורחהא, 
שלא נעלם ממנו דבר, ואין שגיאה בכל עדת ישראל ח"ו, 
לגלאה  דידע  מאן  אין  שאז  רשב"י  כשיסתלק  משא"כ 
עמיקתא דאורייתא וארחהא, והוא כמו ונעלם דבר מעיני 

הקהל דלית מאן דידע לגלאה.
הנה כשרשב"י נמצא בעולם שבחינתו הוא דעת אז טוב 
לעלמא שדעת הוא קיום וחיות המצות, משא"כ כשיסתלק 
הקהל  מעיני  דבר  ונעלם  כמו  והוא  לעלמא,  ווי  אז  ר"ש 
מעיני  דבר  כשנעלם  והיינו  נעלם,  מלשון  ג"כ  הוא  )עולם 

הקהל, אז ווי לעלמא(.

1( אחר שמת משה מה כתוב “וקם העם הזה וזנה אחרי אלהי נכר הארץ". כמו כן 

אוי לעולם כשרבי שמעון יסתלק ממנו, שמקורות החכמה יסתמו מן העולם, ויבקש 

אדם דבר חכמה ולא ימצא מי שיגיד לו, ויטעו כל בני העולם בהבנת התורה, לפי שלא 

ימצא ביניהם מי שיתעורר בחכמה.

על הזמן ההוא נאמר “ואם כל עדת ישראל ישגו" דהיינו אם ישגו בהבנת התורה 

ולא ידעו דרכי', מה היא סיבתה, ואמר “בגין ונעלם דבר מעיני הקהל" כלומר שלא 

יהי' נמצא מי שידע לגלות עומקה של התורה ודרכי', אוי לדורות ההם שימצאו אז 

בעולם.

מלך  של  בזמן  שבתורה  עמוקים  סודות  לגלות  הקב"ה  עתיד  יהודה,  רבי  אמר 

המשיח, לפי שאז יקוים מש"כ מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, ועוד כתיב 

“ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו" פירוש לא יצטרכו ללמוד עוד אחד 

את השני, כי כולם מעצמם ידעו אותי למקטנם ועד גדולים, פירוש מן הקטנים עד 

הגדולים. אמן כן יהי רצון במהרה בימינו אמן.

אמר ר' יהודה זמין קב"ה לגלאה כו'. ר' יהודה שבחינתו 
הוא  שם(  אורות  בנצוצי  האד"ר  בריש  )כמ"ש  חסד  הוא 
דחכמתא  מבועי  שמעון  רבי  כשיסתלק  שאם  המנחם, 
יסתתמו כו', ואז כל עדת ישראל ישגו מפני כי ונעלם דבר 
מעיני הקהל דלית מאן דידעי לגלאה כו'. לא יהי' כך לעולם 
ח"ו, אלא יהי' חסד ה' שקב"ה יגלה רזין עמיקין דאורייתא 
בזמנא דמלכא משיחא. והיינו שהקב"ה עצמו יגלה, לא כמו 
שהי' מקודם שמשה גילה, ורשב"י גילה, הנה הם נסתלקו 

ונסתתמו מעיינות החכמה.
בעצמו  הקב"ה  יגלה  משיחא  דמלכא  בזמנא  משא"כ 

והוא חי וקיים לעולם, אם כן לא יופסקו ויסתתמו עוד.
ומה יגלה רזין עמיקין דאורייתא, רזין עמיקין הוא בחי' 
לעולם  תורה  קדמה  שנה  אלפיים  איתמר  שעלי'  התורה 
יום  השעשועים  בינה,  אאלפך  חכמה  אאלפך  בחי'  שהוא 

יום דתורה.
ואיך יכולים לקבל זה הוא בגין דמלאה הארץ דעה את 

ה', דעה את ה' הוא בחי' דעת עליון.
ילמדו  ולא  הוא  משיחא  דמלכא  בזמנא  יהי'  זאת  ועוד 
כמו  לא  היינו  כו'.  אותי  ידעו  כולם  כי  כו'  אחיו  את  איש 
עתה שהיודעים היו עיני הקהל וכל עדת ישראל מקבלים 
תחתון,  דעת  בחי'  הוא  דעתה  שהידיעה  מפני  והוא  מהם, 
שהוא דעת המתפשט, הנה עיני הקהל הי' בהם בחי' דעת 
ההשפעה  וסדר  ישראל,  עדת  לכל  השפיעו  והם  תחתון, 
הוא מתחילה איש את אחיו ואחר כך ואיש את רעהו, וכל 

זה שייך בדעת תחתון שהוא בחי' דעת המתפשט.
כשמלאה  הנה  מתפשט,  הבלתי  עליון  בדעת  משא"כ 
אחיו  את  איש  ילמדו  לא  עליון,  דעת  ה',  את  דעה  הארץ 
ואיש את רעהו אלא כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, 
הקב"ה  מפי  יקבלו  אלא  מהגדולים,  יקבלו  לא  שהקטנים 
בעצמו. ואם כן לא שייך שיהי' כל עדת ישראל ישגו, שזה 
מעיני  דבר  כשונעלם  הנה  הקהל,  מעיני  כשמקבלים  יתכן 

הקהל אז כל עדת ישראל ישגו.
בעצמו,  מהקב"ה  הקטנים  גם  יקבלו  לעתיד  אבל 
נעוץ סופן דוקא  ואדרבה קדים בפסוק קטנם לגדולם, כי 

בתחלתן, וכמובן.
יותר הרזין עמיקין שיגלה הקב"ה בזמנא  ועוד למעלה 
נתגלו,  לא  שעתה  תורה  הטעמי  הוא  משיחא,  דמלכא 
ישקני  ב(  א,  השירים  )שיר  כמ"ש  יתגלו  המשיח  ולימות 

מנשיקות פיהו וכפרש"י שם. ולכן כולם ידעו אותי.
מלכ"א  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ומלאה 
ה'  גי'  מכסי"ם  לי"ם  כמי"ם  מים,  פעמים  ה'  גי'  משיח"א 
וזהו  חסדים.  הם  מים  כי  מים,  בחי'  והוא  חס"ד,  פעמים 

שאמר זה ר' יהודה דוקא שבחינתו הוא חסד.
לקוטי לוי יצחק הערות לזוהר2 ויקרא דף רה ואילך – 

פניני לוי יצחק על התורה

2( עיין בפנים הספר להביאור על פי קבלה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויקרא
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מי `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
להפסקֹות לאזניו  אף יכֹול ׁשֹומעין. לא יׂשראל וכל , ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָֹ

"וידּבר" לֹומר: ּתלמּוד קריאה? היתה היתה לדּבּור , ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָ
הפסקֹות  היּו ּומה להפסקֹות. ולא ְְְְְִֶַַָָָָֹקריאה

ּפרׁשה מׁשּמׁשֹות  ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
הּלֹומד  להדיֹוט קלֿוחמר לענין, ענין ּובין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלפרׁשה

ההדיֹוט  אהרן ∑‡ÂÈÏ.מן את יהּודה למעט רּבי . ְִֶַ≈»ְְֲִֵֶַַַָֹ
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mW eizFxAC 'd dPXW EpivOW `Ed¤¨¦¤¦¨¦§¨¨
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Eid oFilr iRn `N` l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥¤¨¦¦¤§¨
z`Eap ziPYWPW mWkE ,l`xUi lkl§¨¦§¨¥§¥¤¦§©¥§©
dlrnl oM mB ziPYWp df hxtl ipiq¦©¦§¨¤¦§©¥©¥§©£¨
mixn`Pd zFxAC x`Xn d`ixw lW Ff¤§¦¨¦§¨¦§©¤¡¨¦
lkl 'd mrinWd `le cal dWnl§¤§©§Ÿ¦§¦¨§¨
mdA dzid `NW xn`p oM mB l`xUi¦§¨¥©¥Ÿ©¤Ÿ¨§¨¨¤

:xEAcl d`ixw dncTW Ff dlrn©£¨¤¨§¨§¦¨§¦
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lkl oiPn df xEAcl `N` d`ixw§¦¨¤¨§¦¤¦©¦§¨
AW zFxACdld`n xnFl cEnlY dxFY ©¦§¤©¨©§©¥Ÿ¤

`N` d`ixw dzid `l lFki crFn¥¨Ÿ¨§¨§¦¨¤¨
zFxin`d zFAxl oiPn calA zFxACl©¦§¦§©¦©¦§©¨£¦
xAcie xAC xnFl cEnlY miiEESde§©¦¦©§©©¥©§©¥
cr 'Eke miiEEve zFxin`l s` zFAxl§©©¨£¦§¦¦§©
ld` z`ixTn iM mixaCd WExR .o`M̈¥©§¨¦¦¦§¦©Ÿ¤
xEAC mEWl cnll oi` ipiqe dpqE crFn¥§¤§¦©¥¦§Ÿ§¦
zlgzd didW cvl mrHde ,mzlEf¨¨§©©©§©¤¨¨©§¨©
xAci xW` z` la` `Edd mFwOA xEAC¦©¨©£¨¤£¤§©¥
FA miCwi `l `Edd mFwOA mW cFr¨©¨©Ÿ©§¦
crFn ld`n xnFl cEnlY d`ixTd©§¦¨©§©¥Ÿ¤¥
ld`n xAci xW` lM xnFl dxzi `xw§¨§¥¨©¨£¤§©¥¥Ÿ¤
`NW mbde d`ixTd Fl miCwY crFn¥©§¦©§¦¨©£©¤Ÿ
df ixd crFn ld`A `N` aEzMd dAx¦¨©¨¤¨§Ÿ¤¥£¥¤
WECg xaC FA oi` iM ,lMl a` oipA¦§©¨©Ÿ¦¥§©¦
FzF` cvNW xnFl dpQn `le ipiQn¦¦©§Ÿ¦§¤©¤§©
oi` xnFl xfge .d`ixTd dzid WECg¦¨§¨©§¦¨§¨©©¥
xAcie aEzMd wIC oMW zFxAC `N` il¦¤¨¦§¤¥¦¥©¨©§©¥
F` xn`Ie zFligzOd zE`iaPl oiPn¦©¦©§¦©©§¦©Ÿ¤
zxAbY ciBi xEACd iM ilE`e .iEEv oFWl§¦§©¦©¦©¦¦§Ÿ¤
miiEESde zFxin`d oM oi`X dn xAcnd©§©¥©¤¥¥¨£¦§©¦¦
cEnlY d`ixTd mdl miCwIW oiPn¦©¦¤©§¦¨¤©§¦¨©§
`qxB izi`xe .xAcie xAC xnFl©©¥©§©¥§¨¦¦¦§¨
xAcie xAC xnFl cEnlY c"a`xdl§¨©£¨©§©©¥©§©¥
zaY xEYi WxC Ff `qxblE .xn`l¥Ÿ§¦§¨¨©¦¥©
Kixv did `NW xAcieA dxEn`d xn`l¥Ÿ¨£¨§©§©¥¤Ÿ¨¨¨¦
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:md zFxin £̀¦¥
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cEnlY xn` dOl dqxBd©¦§¨¨¨¨©©§
`N` xnFl Fl did `NW xAC xnFl©©¥¤Ÿ¨¨©¤¨

Ff oi`e .o`M cr xn`l xnFl cEnlY©§©¥Ÿ©¨§¥
ltMn `Ed dWxCd gMW cvl ,`iWwª§¨§©¤Ÿ©©§¨¨¦¤¤
zxYin Dpi` xn`l zaY DzlEGW xaC̈¨¤¨¨¥©¥Ÿ¥¨§ª¤¤
zqxbM okl ,Dnvrl `kixhv`e§¦§§¦¨§©§¨¨¥§¦§©

:xTr c"a`xd̈©£¨¦¨
äpäåKixv iM gixkdl `PYd oCX dn §¦¥©¤¨©©¨§©§¦©¦¨¦

oFW`x xEAC lr `xwIe xnFl©©¦§¨©¦¦
`l cnlp Fpi`W mEXn crFn ld`AW¤§Ÿ¤¥¦¤¥¦§¨Ÿ
zpgad `N` df oi` ,ipiQn `le dpQn¦§¤§Ÿ¦¦©¥¤¤¨©§¨©
oM mB df zlEf iM ,Fnvr cSn zn`d̈¡¤¦©©§¦©¤©¥
xn`Pd oFW`x xEAC cnlp didW mbd£©¤¨¨¦§¨¦¦©¤¡©
xEYi oi` ipiqe dpQn crFn ld`A§Ÿ¤¥¦§¤§¦©¥¦
zFxAC x`Wl Kxvd iM ,`xwIe zazl§¥©©¦§¨¦ª§©¦§¨¦§

mifnxPdcrFn ld`n xEYiA ©¦§¨¦§¦¥Ÿ¤¥
oFxkf zlEGW ,xn`l xEYIn micnlPde§©¦§¨¦¦¦¥Ÿ¤©¦§
mixaC mircFi Epiid `l o`M d`ixTd©§¦¨¨Ÿ¨¦§¦§¨¦

:miAxzOd©¦§©¦
àlà`l dOl `zixaA al zzl WIW ¤¨¤¥¨¥¥§¨©§¨¨¨Ÿ

dxEn`d `xwIe xEYi dWwdª§¨¦©¦§¨¨£¨
dxEn`d `xwIEn Ecnlie ipiqe dpqA¦§¤§¦©§¦§§¦©¦§¨¨£¨
xn`i m` xnFl Kixv oi`e ,crFn ld`A§Ÿ¤¥§¥¨¦©¦Ÿ©
dpqE crFn ld` F` ipiqe crFn ldŸ̀¤¥§¦©Ÿ¤¥§¤
cFre .mdipiAW deXd cSn 'Bd `Faie§¨©¦©©¨¤¤¥¥¤§
FxnF` WxFCW `PYd ixacl dWẅ¤§¦§¥©©¨¤¥§
`iadl `Wxcl `xzi `xw crFn ld`n¥Ÿ¤¥§¨§¥¨¦§¨¨§¨¦
crFn ld`A Exn`PW zFxACd lM̈©¦§¤¤¤§§Ÿ¤¥
mrR `le d`ixTd mdA dncTW¤¨§¨¨¤©§¦¨§Ÿ©©
xEAC rxB in oM m` calA dpFW`x¦¨¦§©¦¥¦¨©¦
FA miCwY `NW ipiqA xn`PW oFW`x¦¤¤¡©§¦©¤Ÿ©§¦
FnkE ,`xwIe FA xnFl KxvdW d`ixTd©§¦¨¤ª§©©©¦§¨§
`xwIe xnFl Kixv did `l dpQA ok¥©§¤Ÿ¨¨¨¦©©¦§¨
xn`l xAC xEYIn mW cnNX dn itl§¦©¤¨©¨¦¦©¥¥Ÿ

:zFxin`d lM zFAxl§©¨¨£¦
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azMX dn lke ,miwECwCd©¦§¦§¨©¤¨©
dpFW`x ,FYnlFd iYrC oi` dfA axd̈©¨¤¥©§¦©§¦¨
dpqE ipiq slinl ivn `l iM azMX dn©¤¨©¦Ÿ¨¦§¥©¦©§¤
d`ixw dzidW cvl crFn ld`n¥Ÿ¤¥§©¤¨§¨§¦¨
`xw dfl `Fal `xi dyn didW mrhl§©©¤¨¨Ÿ¤¨¥¨¨¤¨¨
`PY iM xn`PWkl dWw ,qpMl Fl¦¨¥¨¤¦§¤Ÿ©¦©¨
cre ,Ff dWxcl WWFg mipdM zxFzC§©Ÿ£¦¥¦§¨¨§©
xEACl d`ixw dncw `l `nlC dYr©¨¦§¨Ÿ¨§¨§¦¨©¦
icM `N` Dpi` Ff d`ixwE ,crFn ld`A§Ÿ¤¥§¦¨¥¨¤¨§¥
didW cvl uEgA cnri `le qpMIW¤¦¨¥§Ÿ©£Ÿ©§©¤¨¨

deXd cv cvl dpqE ipiqA `wece ,`xï¥§©§¨§¦©§¤§©©©¨¤
dncTW `Ed crFn ld`A Fpi`W mdAW¤¨¤¤¥§Ÿ¤¥¤¨§¨

:xEACl d`ixTd©§¦¨©¦
äîe`PYd zrC zn`d xg`W aWIX ©¤¦¥¤©©¨¡¤©©©©¨

ld`e ipiQn dpq opicnlC `Ed§¨§¦¨§¤¦¦©§Ÿ¤
WxCW FYrC dNBW FnkE ,crFnzFnW) ¥§¤¦¨©§¤¨©§
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lM lr cOll `N` xn`Ie xnFl©©Ÿ¤¤¨§©¥©¨
`l m`e ,dyn dyn EidW zF`ixTd©§¦¤¨Ÿ¤Ÿ¤§¦Ÿ
dncTW DA cOll Kxv oi`W xaFq did̈¨¥¤¥Ÿ¤§©¥¨¤¨§¨

d`e ipiQn siliC cvl d`ixTdcrFn l ©§¦¨§©§©¦¦¦©§Ÿ¤¥
EprinWdl `tEbl `kixhv` ixd£¥¦§§¦¨§¨§©§¦¥
ipWA .o`M cr d`ixTd Dl dncTW¤¨§¨¨©§¦¨©¨§¦
micnFl Ep`X dn iM EN` mixaCn¦§¨¦¥¦©¤¨§¦
lr Fpi` xEACdl dncw d`ixTdW¤©§¦¨¨§¨§©¦¥©
lr `N` Dnvr d`ixwA didW xEACd©¦¤¨¨©§¦¨©§¨¤¨©
xEACd iM ,Dl KEnqA xn`Pd xEACd©¦©¤¡©§¨¨¦©¦
`le FzF` Epivn `l Dnvr d`ixTAW¤©§¦¨©§¨Ÿ¨¦§Ÿ
dpQA zlEf zF`ixw 'Bn zg` mEWA did̈¨§©©¦§¦©©§¤
dzidW d`ixTd ot` aEzMd WxR¥¥©¨Ÿ¤©§¦¨¤¨§¨
Ep` df xEAC lr `le ,dyn dynŸ¤Ÿ¤§Ÿ©¦¤¨
`N` xEAcl d`ixw dncTW mixnF`§¦¤¨§¨§¦¨§¦¤¨
,d`ixTd xg` Fl xn`Pd xEACd lr©©¦©¤¡©©©©§¦¨
mixnF` Ep`W zFnFwOd Liptl dPde§¦¥§¨¤©§¤¨§¦
xn`p `l ipiqA d`ixTd dncTW mdÄ¤¤¨§¨©§¦¨§¦©Ÿ¤¡©
didW xEACd xn` `le `xwIe `N ¤̀¨©¦§¨§Ÿ¨©©¦¤¨¨
FA mixnF` Ep`e Dnvr d`ixTA©§¦¨©§¨§¨§¦
gxkdaE xEACl d`ixTd dncTW¤¨§¨©§¦¨©¦§¤§¥©
d`ixTl KEnqA xn`Pd xEAC `EdW¤¦©¤¡©§¨©§¦¨
mixnF` Ep` crFn ld`A ok FnkE§¥§Ÿ¤¥¨§¦
`NW mbd xEACl d`ixTd dncTW¤¨§¨©§¦¨©¦£©¤Ÿ
ok FnM oM m`e ,dyn xn`Ie xn`p¤¡©©Ÿ¤Ÿ¤§¦¥§¥
did `NW mbd dpQd z`ixw didY¦§¤§¦©©§¤£©¤Ÿ¨¨
dyn `xwIe `N` xn`Ie aEzMd xnF`¥©¨©Ÿ¤¤¨©¦§¨Ÿ¤
opixn` 'Fbe Lilrp lW xn`Ie 'Fbe dynŸ¤§©Ÿ¤©©£¤§©§¦¨
dil xYI`e ,xEAcl d`ixw dncTW¤¨§¨§¦¨§¦§¦©¥¥
ipdnzE .`PYd WxCX dn Wxcl xn`Ie©Ÿ¤¦§©¤¨©©©¨§¥©¦
dncTW d`ixTW WxR `EdW eilr̈¨¤¥¥¤§¦¨¤¨§¨
dWn l` `xwIe wEqR `Ed ipiqA xEACl©¦§¦©¨©¦§¨¤¤
`Ed eixg`W xEACde iriaXd mFIA©©§¦¦§©¦¤©£¨
mFwn wEgx dAxd WIW dnExY il Egwie§¦§¦§¨¤¥©§¥¦¨
dpq z`ixwaE ,xEACl d`ixTd oiA¥©§¦¨©¦¦§¦©§¤
mixEACd zF`xn eipir milrd¤¡¦¥¨¥§©¦¦
aWg axd m`e .KEnqA mixn`Pd©¤¡¨¦§¨§¦¨©¨©
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.'Bâå àø÷iå (à`le ,d`ixTd mrh ©¦§¨§©©©§¦¨§Ÿ
zxFzA Exn` ,cal xEACd wiRqd¦§¦©¦§©¨§§©
d`ixTd dncw zFnFwn 'bA iM mipdMŸ£¦¦§§¨§¨©§¦¨
`le ,crFn ld`e ,ipiqe ,dpQA ,xEACl©¦©§¤§¦©§Ÿ¤¥§Ÿ
`le dpQn `l crFn ld` cnll opivn̈¦¨¦§ŸŸ¤¥Ÿ¦§¤§Ÿ
didW `zEax FA WIW dpQn ,ipiQn¦¦©¦§¤¤¥§¨¤¨¨
`zEax FA Wi ipiq zFxACd lkl dNgY§¦¨§¨©¦§¦©¥§¨
mdn cnll oi`e ,l`xUi lkl `EdW¤§¨¦§¨¥§¥¦§Ÿ¥¤
ld` cnll oi` mB ,crFn ld` lW¤Ÿ¤¥©¥¦§ŸŸ¤
Wi iM ,ipiqe dpQAW deXd cSn crFn¥¦©©¨¤¤©§¤§¦©¦¥
dn W`A EidW deXd cvN dn xnFl©©§©©¨¤¤¨§¥©

:crFn ld` oM oi`X¤¥¥Ÿ¤¥
äpäd`ixw dxn`PW Exn`X dn ¦¥©¤¨§¤¤¤§¨§¦¨

wEqR `EdW m"`xd azM ipiqA§¦©¨©¨§¥¤¨
'Fbe iriaXd mFIA dyn l` `xwIezFnW) ©¦§¨¤Ÿ¤©©§¦¦§§

(f"h c"kW`x l` dWnl 'd `xwIe F`©¦§¨§¤¤Ÿ
xdd('k h"i zFnW)aizkCn `l la` ¨¨§£¨Ÿ¦¦§¦

xdd on 'd eil` `xwIe('b h"i zFnW)FnM ©¦§¨¥¨¦¨¨§§
mr `l df `xw iM ,lNd EpAx WxRW¤¥¥©¥¦¥¦§¨¤Ÿ¦
cvN dn ipzw `zixAaE xn`p W ¥̀¤¡©©¨©§¨¨¨¥©§©
.o`M cr 'Eke W`A didW deXd©¨¤¤¨¨§¥§©¨
zn`d iM dfA wC `l FcFaMn dNgnaE¦§¦¨¦§Ÿ¨¨¤¦¨¡¤
wEqRn `Ed xEACl `Ed cEONdW `Ed¤©¦©¦¦¨
l` `xwIe iM ,xdd on 'd eil` `xwIe©¦§¨¥¨¦¨¨¦©¦§¨¤
d`ixw DzF` oi` iriaXd mFIA dynŸ¤©©§¦¦¥¨§¦¨
Fl `xTW DtEbl `kixhv`e zxYin§ª¤¤§¦§§¦¨§¨¤¨¨
mFi mirAx` xdA zaWl zFlrl©£¨¤¤¨¨©§¨¦
`aIe 'Fbe dyn l` `xwIe mW xEn`M̈¨¨©¦§¨¤Ÿ¤§©¨Ÿ
,mFi mirAx` xdA dyn idie 'Fbe dynŸ¤§©§¦Ÿ¤¨¨©§¨¦
d`ixTde .`id xEAC mFwnA Ff d`ixwE§¦¨¦§¦¦§©§¦¨
,xEAcl `idW d`ixw DA mipC Ep`W¤¨¨¦¨§¦¨¤¦§¦
'd `xwIe mB ,xEAce d`ixw xiMfnE©§¦§¦¨§¦©©¦§¨
Kxv Ff d`ixTW xdd W`x l` dWnl§¤¤Ÿ¨¨¤§¦¨Ÿ¤
`xwe dHnl dyn did iM dzid dIlr£¦¨¨§¨¦¨¨Ÿ¤§©¨§¨¨
xAC mWe xdd W`x l` zFlrl Fl©£¤Ÿ¨¨§¨¦¥
xAcn dide `xwIe xn` `l m`e ,eil ¥̀¨§¦Ÿ¨©©¦§¨§¨¨§©¥
on dHnl `Ede FOr xAcn did FOr¦¨¨§©¥¦§§©¨¦

AC `NW mi`Fx Ep`e ,xddcr eil` x ¨¨§¨¦¤Ÿ¦¥¥¨©
xnFl oFWle dR didi Ki`e ,zFlr xg ©̀©£§¥¦§¤¤§¨©
la` ,xAcie `N` xnFl Fl did `NW¤Ÿ¨¨©¤¨©§©¥£¨
mi`Fx xdd on 'd eil` `xwIe wEqR̈©¦§¨¥¨¦¨¨¦
`N` did `l d`ixTd zilkY iM Ep`̈¦©§¦©§¦¨Ÿ¨¨¤¨
EN` mixacE ,'Fbe xn`z dM eil` xnFl©¥¨ŸŸ©§§¨¦¥
ilAn dHnl `Ede mW eil` mxn £̀¨¨¥¨¨§§©¨¦§¦
Ff d`ixw lW DaiH dn oM m` ,zFlr£¦¥©¦¨¤§¦¨
dnE .xEACl dnicw `N` Dpi ¥̀¨¤¨§¦¨©¦©
dyn l` `xwIe wEqRA axd rIYqPX¤¦§©¥©¨©©¨©¦§¨¤Ÿ¤
xg` aEzMd xn`X dOn iriaXd mFIA©©§¦¦¦©¤¨©©¨©©
,'Fbe il Egwie 'Fbe xAcie `xwIe FxnF`§©¦§¨©§©¥§§¦§¦§
miaEzM 'a axd ipR lEnl Exi`d `lŸ¥¦§§¥¨©§¦
d`ixTd oiA EwiqtdW mipipr 'a mdaE¨¤¦§¨¦¤¦§¦¥©§¦¨
'Ade 'Fbe 'd cFak d`xnE cg`d xEACl©¦¨¤¨©§¥§§§©
mirAx` xdA mW idie 'Fbe dyn `aIe©¨ŸŸ¤§©§¦¨¨¨©§¨¦
xAcie aEzMd xn` df xg`e ,'Fbe mFi§§©©¤¨©©¨©§©¥
inE ,EpazMX dn wiCvdl Lxirdl 'd©£¦§§©§¦©¤¨©§¦
FYaW xg` did `l df xEACW xn`iŸ©¤¦¤Ÿ¨¨©©¦§
dnE .mFi miWlW F` mFi mixUr xdÄ¨¤§¦§¦©
wEqR xn`W lNd EpAx zrC dgCX¤¨¨©©©¥¦¥¤¨©¨
`NW zprhA xdd on 'd eil` `xwIe©¦§¨¥¨¦¨¨§©£©¤Ÿ
zxFzA mW Exn`e W` oicr did̈¨£©¦¥§¨§¨§©
ipiqe dpq lW deXd cvN dn mipdMŸ£¦©§©©¨¤¤§¤§¦©
axd xaFq FzFidl ,'Eke W`A EidW¤¨§¥§¦§¥¨©
,dWwn d`ixTd zrWA did W`dW¤¨¥¨¨¦§©©§¦¨©§¤
DzF`AW `id `PYd zpEMW ,`id `le§Ÿ¦¤©¨©©©¨¦¤§¨
icinE ,ztqFzl df xaC DA did d`Eap§¨¨¨¨¨¨¤§¤¤¦¦
dzidW Ff dlrn dA dzidW dedC©£¥¤¨§¨¨©£¨¤¨§¨
did crFn ld`A did `NX dn W`A§¥©¤Ÿ¨¨§Ÿ¤¥¨¨
El df itlE ,dlrnl d`ixTd oM mB FA©¥©§¦¨§©§¨§¦¤
ixd KkA dn W` oicr did `NW didi¦§¤¤Ÿ¨¨£©¦¥©§¨£¥
ziPYWpe W` did d`EaPd DzF`A§¨©§¨¨¨¥§¦§©¥
ld` z`EaPn dpq z`EapE Ff d`Eap§¨§©§¤¦§©Ÿ¤
oi` dfaE ,W` FA did `NW crFn¥¤Ÿ¨¨¥¨¤¥
`l Ki` ip` Dnze ,`iWw axC `iWwª§¨§©©§¨§¨¥©£¦¥Ÿ

:EpiWwdX dn eipir lEnl Exi`d¥¦§¥¨©¤¦§¦

ãBòåxninl ivn Ki` eixaC itM El §§¦§¨¨¥¨¥§¥¨
odAW deXd cSdN dn `PY©¨©§©©©¨¤¤¨¤
on 'd eil` `xwIe `lde ,W`A EidW¤¨§¥©£Ÿ©¦§¨¥¨¦
xnble ,W`A did `l 'Fbe xn`l xdd̈¨¥Ÿ§Ÿ¨¨§¥§¦§Ÿ
cSn dpq z`ixwE d`ixw DzF`n¥¨§¦¨§¦©§¤¦©
dRn xEAC `N` mpi`W mdAW deXd©¨¤¤¨¤¤¥¨¤¨¦¦¤
,xEAcl d`ixw miCwde dWnl WFcT̈§¤§¦§¦§¦¨§¦
`xAznC d`xi Ff `iWwA winrdlE§©£¦§ª§¨¥¨¤§¦§§¨

:ixPh¦¨¥
ãBòåi`xw 'b xnFl Kxvd dOl Fl §¨¨ª§©©§¨¥

didi Ele ,d`ixw dncTW ipiqA§¦©¤¨§¨§¦¨§¦§¤
on 'd eil` `xwIe wEqR aWgp `NW¤Ÿ©§Ÿ¨©¦§¨¥¨¦
d`ixw dncTW mpWi `din 'a ,xdd̈¨¦¨¤§¨¤¨§¨§¦¨
zgxh lM `lde ,axd zxaql xEAcl§¦¦§¨©¨©©£Ÿ¨¦§©
dxEn`d `xwIe xEYi lr `Ed `PYd©©¨©¦©¦§¨¨£¨
Dxn`l Kixv did `NW crFn ld`A§Ÿ¤¥¤Ÿ¨¨¨¦§¨§¨
minrR 'a DpFxkfA `iWTd lCbie§¦§©©ª§¨§¦§¨§¨¦
o`M axd ixaCW i`Ce `N` ,ipiqA§¦©¤¨©©¤¦§¥¨©¨
mFwn Fpi` Epxacle ,wECwcA `NW¤Ÿ§¦§§¦§¨¥¥¨
mincFTde EN` lMn zg` `iWwl§ª§¨©©¦¨¥§©§¦
cEOl xTr mixnF` Epivnp dYrnE¥©¨¦§¦§¦¦©¦
wEqR `Ed ipiqA xEAcl d`ixw dncTW¤¨§¨§¦¨§¦§¦©¨
xn`z dM 'Fbe xdd on 'd eil` `xwIe©¦§¨¥¨¦¨¨§ŸŸ©

:xTre§¦¨
äîeYxn` m` `l `zixaA Exn`X ©¤¨§§¨©§¨Ÿ¦¨©§¨

'Fbe l`xUi lkl `EdW ipiqA§¦©¤§¨¦§¨¥§
Ll oi` ixdW DEnY xaC `Ed dxF`kl¦§¨¨¨¨©¤£¥¥§
oAxw lraE .l`xUi lkl Dpi`W devn¦§¨¤¥¨§¨¦§¨¥©©¨§©
did df cvlE l`xUi lkl WxR oxd ©̀£Ÿ¥¥§¨¦§¨¥§©¤¨¨
zhrEn dbxcdA lFTd didIW KxvŸ¤¤¦§¤©§©§¨¨¤¤
xn` dfle dyn mr xAcl libxdn¥¨¨¦§©¥¦Ÿ¤§¨¤¨©
eil` xACW ricFdl dyn l` `xwIe©¦§¨¤Ÿ¤§¦©¤¦¥¥¨
FzbxcOn hrnzp `le libxd lFTA©¨¨¦§Ÿ¦§©¥¦©§¥¨
xnFl Kixv FMxclE ,l`xUi liaWA¦§¦¦§¨¥§©§¨¦©
lkl didW cvl `PYd xn` EN`M§¦¨©©©¨§©¤¨¨§¨
lkl FzFid `id dlrOd `l iM .l`xUi¦§¨¥¦Ÿ©©£¨¦¡§¨
milAwzn EN` mixaC oi`e ,l`xUi¦§¨¥§¥§¨¦¥¦§©§¦
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ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן אֹומר: למׁשה .ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג  הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול  ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מרּגׁשת ( הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ

אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מרּגׁשת  ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּגׁשת.

ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
לאהל  חּוץ יֹוצא היה ׁשהּקֹול ולא מּפני יכֹול . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?ְֶַַַַַָנמּו
קֹול  ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול ְְִִִִֵַַַַָֹהּוא
נאמר  לּמה אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה'

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dyn dyn zxin`e cEgl d`ixTdW¤©§¦¨§©£¦©Ÿ¤Ÿ¤
mixExA mixaCde ,`Ed dbbW df ,cEgl§¤§¨¨§©§¨¦§¦
iRn E`vi Ki` ipdnzE ,zrC oA lM oirl§¥¨¤©©§¥©¦¥¨§¦¦
zFWwdl cFr Wie ,EN` mixaC WFcẅ§¨¦¥§¥§©§
:dN`M mixaC zFgcl Kxv oi`W `N ¤̀¨¤¥Ÿ¤¦§§¨¦¨¥¤

äîedpqE ipiq cnli `l dOl aXIX ©¤¦¥¨¨Ÿ¦§Ÿ¦©§¤
EAxzPW zFxin`de mixEACd lMn¦¨©¦¦§¨£¦¤¦§©
xn`e ,d`ixTd mdA dncTW df wEqtA§¨¤¤¨§¨¨¤©§¦¨§¨©
zFxAC mzF`l `N` `PYd zpEM oi`W¤¥©¨©©©¨¤¨§¨¦§
calA crFn ld`A Exn`PW zFxin`e©£¦¤¤¤§§Ÿ¤¥¦§©

`Wl EPOn cnll oi`ezFxAC x §¥¦§Ÿ¦¤¦§¨¦§
dn itl ,zFnFwn x`WA Exn`PW¤¤¤§¦§¨§§¦©
oi` dpq iM ,KEnqA EdEpxzQW dlrdX¤¤¡¨¤§¨§§¨¦§¤¥
cvl crFn ld`e ,d`ixw znicw FA§¦©§¦¨§Ÿ¤¥§©
wgce ,`Fal lFki `le oprd eilr okXW¤¨©¨¨¤¨¨§Ÿ¨¨§¨©
xn`W i"Wx ixacA mB Wxtl Fnvr©§§¨¥©§¦§¥©¦¤¨©
dncw 'Eke zFxin`e zFxACd lkl mzq§¨§¨©¦§©£¦§¨§¨
Exn`PW mzF` `N` Fpi`W 'Eke d`ixw§¦¨§¤¥¤¨¨¤¤¤§
oi` l"f eixaC .o`M cr crFn ld`A§Ÿ¤¥©¨§¨¨¥
aEzMd dAxX dOn iM ,mnlFd ilkU¦§¦§¨¦¦©¤¦¨©¨
ld`A EidW zFxin`de zFxACd lM̈©¦§§¨£¦¤¨§Ÿ¤
d`Fx oir d`ixTd mdA dncTW crFn¥¤¨§¨¨¤©§¦¨©¦¨
`le oprd okXW cvl `l iM rnFW ale§¥¥©¦Ÿ§©¤¨©¤¨¨§Ÿ
`N` d`ixTd dzid `Fal lFkï¨¨§¨©§¦¨¤¨
aEzMd ricFn xEACl d`ixTd miCwdl§©§¦©§¦¨©¦¦©©¨
zg` d`ixw d`xId zngn m`W¤¦¥£©©¦§¨§¦¨©©
xEAC lkAW ricFdl m`e ,lMl wiRqY©§¦©Ÿ§¦§¦©¤§¨¦
qpMl `xi dyn did xAcn 'd didW¤¨¨§©¥¨¨Ÿ¤¨¥¦¨¥
EN` mixaC oi` ,Fl `xwl Kixv dide§¨¨¨¦¦§Ÿ¥§¨¦¥
`NW xnFl gxkdA iM ,xn`l mI`cM§¨¦¦¥¨¥¦§¤§¥©©¤Ÿ
Eid ixdW ,zEcinzA oM xaCd did̈¨©¨¨¥¦§¦¤£¥¨
`l dWnE miWOWnE miqpkp mipdMd©Ÿ£¦¦§¨¦§©§¦¤Ÿ
mzQd onE ,mdOr qpMl cgti `le `xii¦¨§Ÿ¦§©¦¨¥¦¨¤¦©§¨
`l m` ,zEcinzA FOr 'd xAcIW¤§©¥¦¦§¦¦Ÿ
'd dvFx didW zr lkAW xn`YW¤Ÿ©¤§¨¥¤¨¨¤
mi`vFi Eide okW oprd did FOr xAcl§©¥¦¨¨¤¨¨¨¥§¨§¦
lad dfe ,crFn ld`l uEg mipdMd©Ÿ£¦§Ÿ¤¥§¤¤¤

:xEnB̈

ãBòåxEAcA m"`x dlrdW `vnY §¦§¨¤¤¡¨§¥§¦
`PY iM crFn ld`n ligzOd©©§¦¥Ÿ¤¥¦©¨
`zixA DzF`M xaFq mipdM zxFzC§©Ÿ£¦¥§¨¨©§¨

ipzwC(k"z Wix)xnF` cg` aEzMzFnW) §¨¨¥¥¨¤¨¥§

(d"l 'ncg` aEzke `al dyn lki `le§Ÿ¨ŸŸ¤¨Ÿ§¨¤¨
xnF`(h"t 'f xAcOA)`A dyn `aaE ¥©¦§¨§ŸŸ¤¨

mdipiA rixkde iWilXd aEzMdzFnW) ©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤§

(d"l 'ndYrn xn` ,oprd eilr okW iM¦¨©¨¨¤¨¨¡Ÿ¥©¨
`l oMWOd lr oprd didW onf lM̈§¨¤¨¨¤¨¨©©¦§¨Ÿ
.o`M cr 'Fbe `aaE 'Eke wNYqp ,lFkï¦§©¥§§Ÿ§©¨
`l mlFrOW `id Ff dWxC hWR dPd¦¥§©§¨¨¦¤¥¨Ÿ

prd wNYqPW xg` `N` dyn qpkp,o ¦§©Ÿ¤¤¨©©¤¦§©¥¤¨¨
zFxACd lkl aEzMd dAx ok iR lr s`e§©©¦¥¦¨©¨§¨©¦§
mdl dncTW crFn ld`A Fl Exn`PW¤¤¤§§Ÿ¤¥¤¨§¨¨¤
`PY WxC `NW xn`Y m`e ,d`ixTd©§¦¨§¦Ÿ©¤Ÿ¨©©¨
ipiqA d`ixw xn`PW xg` `N` oM¥¤¨©©¤¤¡©§¦¨§¦©
zWxC xg` xGgn did df zlEf la £̀¨©¤¨¨§©¥©©§¨©

`nEgpY 'x(Ff dWxR Wix)WxCW ©§¨¥¨¨¨¤¨©
`xizn didW cvl dzid d`ixTdW¤©§¦¨¨§¨§©¤¨¨¦§¨¥
,l"f `nEgpY 'x zWxC Ll ixd ,`Fal̈£¥§§¨©©§¨
lki `le aizkC qpMl dyn `xi did̈¨¨¥Ÿ¤¦¨¥¦§¦§Ÿ¨Ÿ
cFaM Kxce oiC Fpi` d"awd xn` dynŸ¤¨©¥¦§¤¤¨
cnFr didi oMWOA xrhvPW dWOW¤¤¤¦§©¥©¦§¨¦§¤¥
`xFw ipixd `N` miptA ip`e uEgA©©£¦¦§¦¤¨£¥¦¥
`xaql ,`xwIe xn`p Kkl qpMIW FzF`¤¦¨¥§¨¤¡©©¦§¨¦§¨¨
dpFW`x mrtA `N` xaCd did `l FfŸ¨¨©¨¨¤¨§©©¦¨
Fl dpEzp zEWxd Kli`e mXn la £̀¨¦¨¨¥¨¨§§¨
lr s`e cgR oi`e qpMl KlOd z`n¥¥©¤¤¦¨¥§¥©©§©©
d`ixw miCwn didW aEzMd xn` ok iR¦¥¨©©¨¤¨¨©§¦§¦¨
lM opicnl `l dOl dYrnE xEAcl§¦¥©¨¨¨Ÿ¨§¦¨¨
dpqE ipiq xnFl Kixv oi`e zFxACd©¦§§¥¨¦©¦©§¤

:crFn ld`n¥Ÿ¤¥
ïBëpäåxn` `l m` iM `Ed xnFl §©¨©¦¦Ÿ¨©

xEAcl d`ixw znicw aEzMd©¨§¦©§¦¨§¦
ld`A xnF` didW mbd dpqE ipiqA§¦©§¤£©¤¨¨¥§Ÿ¤
crFn ld`n iM mixnF` Epiid crFn¥¨¦§¦¦¥Ÿ¤¥
d`ixTd dncw `NW dpqE ipiq hrn¦¥¦©§¤¤Ÿ¨§¨©§¦¨
crFn ld`n cnll zpzFp `xaQdW ,FA¤©§¨¨¤¤¦§Ÿ¥Ÿ¤¥

FnM xEAcl d`ixw FA dncTW mWM§¥¤¨§¨§¦¨§¦§
ld`n xnFl cEnlY ipiqe dpqA ok¥¦§¤§¦©©§©¥Ÿ¤
cvl ilE` iM ,hErOl mrh Wie ,crFn¥§¥©©©¦¦©§©
siqFd l`xUi mr FzpikW 'd raTW¤¨©§¦¨¦¦§¨¥¦
Fl `xTW FzpikW zNgzA Ff dlrn©£¨¦§¦©§¦¨¤¨¨
miWxFC Epiid xn`l iEAxe ,xEACd mcwŸ¤©¦§¦¥Ÿ¨¦§¦
dWxR Ll oi`W rcze .zxg` `WxC§¨¨©¤¤§¥©¤¥§¨¨¨
miWxFC Ep`e xn`l xEYi DA oi`W¤¥¨¦¥Ÿ§¨§¦
.dPdn zg`M z`f didze xg` ot`A§Ÿ¤©¥§¦§¤Ÿ§©©¥¥¨
dpqA d`ixw aEzMd xn`W xg`e§©©¤¨©©¨§¦¨¦§¤
crFn ld`n iM xnFl EpaIgzp ipiqe§¦©¦§©©§©¦¥Ÿ¤¥
xg`e ,mixEACd x`W zFAxl `Ä§©§¨©¦¦§©©
mixEACd aEzMd dAxW EpivOW¤¨¦¤¦¨©¨©¦¦
EpiptNX dnl xn`l oM mB opiWxC©§¦¨©¥¥Ÿ§©¤§¨¥
m` mdA ip` lEwXW zFxin`d mdW¤¥¨£¦¤¨£¦¨¤¦
Epl Wi xzFi iM ,zFxACd llkA Eidi¦§¦§©©¦§¦¥¥¨
oikixv Ep`X dnl daYd xEYi Wxcl¦§¦©¥¨§©¤¨§¦¦
xg`e ,zFWxC WTaNn DnFwnA Dl̈¦§¨¦§©¥§¨§©©
zFxACd lM aEzMd EpricFdW¤¦¨©¨¨©¦§

ecrFn ld`A Exn`PW zFxin`d §¨£¦¤¤¤§§Ÿ¤¥
lkl oiCd `Ed d`ixTd mdl dncTW¤¨§¨¨¤©§¦¨©¦§¨
,dxFYA Exn`PW zFxin`de zFxACd©¦§§¨£¦¤¤¤§©¨
miCwdW Epivn zFnFwn 'bA iM mrHde§©©©¦§§¨¦¤¦§¦
dpqE ipiq dxin`l d`ixw aEzMd©¨§¦¨©£¦¨¦©§¤

ld`edid `l m` rcFi ip` oi`e ,crFn §Ÿ¤¥§¥£¦¥©¦Ÿ¨¨
lkA F` dpFW`x mrtA `N` df xaC̈¨¤¤¨§©©¦¨§¨
mdn cg`A aEzMd x`AWM mrtE mrR©©©©§¤¥¥©¨§¤¨¥¤
xEAC lkA FA didW crFn ld`A `EdW¤§Ÿ¤¥¤¨¨§¨¦
oiCd `EdW mEzQd dNbzp ixd dxin`e©£¦¨£¥¦§©¨©¨¤©¦
F` .zFnFwOd lkA EidW mixEAC lkA§¨¦¦¤¨§¨©§
x`AW xg`W KxCd df lr xn`pŸ©©¤©¤¤¤©©¤¥¥
ld`A EidW zFxin`e mixEAC aEzMd©¨¦¦©£¦¤¨§Ÿ¤
dpqE ipiQn micnFle mixfFg Ep` crFn¥¨§¦§§¦¦¦©§¤
,KxCd df lr mixEACd lkl crFn ld`e§Ÿ¤¥§¨©¦¦©¤©¤¤
,'Eke lM s` d`ixw dncw 'Eke ipiQ dn©¦©§¨§¨§¦¨©¨§
xEAC zNgY didW dpqE ipiqN dn©§¦©§¤¤¨¨§¦©¦
mixEAC x`WA xn`Y `Edd mFwOA©¨©Ÿ©¦§¨¦¦
,`Edd mFwOA xEAC zNgY Eid `NW¤Ÿ¨§¦©¦©¨©
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ּכּיֹוצא  נפסק. הּקֹול ׁשהיה מלּמד מֹועד"? ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ"מאהל
החצר  עד נׁשמע הּכרּובים ּכנפי "וקֹול ְְְְִִֵֵֶַַַַָּבֹו:
לֹומר: ּתלמּוד ?נמּו ׁשהּקֹול מּפני יכֹול ְְִִֵֶַַַַָָָֹהחיצנה".

"עדֿ נאמר: לּמה אםּֿכן, ּבדּברֹו". אלֿׁשּדי ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָ"ּכקֹול
נפסק  היה ׁשם, ׁשּמּגיע ׁשּכיון החיצנה"? .החצר ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Ó‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡Ó∑ ּתלמּוד הּבית? מּכל יכֹול ≈…∆≈≈…ְִִַַַָָ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

lkl d`ixTd dncTW gikFi crFn ldŸ̀¤¥¦©¤¨§¨©§¦¨§¨
dn xn`PWkle ,mW didW xEAce xEAC¦§¦¤¨¨¨§¦§¤Ÿ©©
FA okXW mFwn did oMW crFn ld`N§Ÿ¤¥¤¥¨¨¨¤¨©
okW midl` dUrpe zEriawA 'd¦§¦§©£¨¡Ÿ¦¨¥
dncTW 'Eke EgikFi dpqE ipiq ,EpkFzA§¥¦©§¤¦§¤¨§¨
oiCd xfge 'Eke dpFW`x mrtA d`ixTd©§¦¨§©©¦¨§§¨©©¦
iRn xEAC didW mdAW deXd cSd 'Eke§©©©¨¤¤¨¤¤¨¨¦¦¦
xEAC lM `ia` ip` s` dWnl WFcẅ§¤©£¦¨¦¨¦
d`ixTd FA dncTW dWnl WFcw iRn¦¦¨§¤¤¨§¨©§¦¨

:FOr xACW mFwn lkA§¨¨¤¦¥¦
.äùî ìà àø÷iå`l dOl zrcl Kixv ©¦§¨¤Ÿ¤¨¦¨©©¨¨Ÿ

mbde ,`xFTd mW xiMfd¦§¦¥©¥©£©
FxiMfdl iE`xd on ,KM xg` FxiMfdW¤¦§¦©©¨¦¨¨§©§¦
xAcnd `Ed iM oaEn `liOnE dNgzA¦§¦¨¦¥¨¨¦©§©¥
ilE`e .xAcie 'Fbe 'd `xwIe xn`IWM§¤Ÿ©©¦§¨§©§©¥§©
eizFOvrY ricFdl aEzMd oEkIW¤§©¥©¨§¦©©£ª¨
EPrnWi `le lFcB lFwA `xwIW KxAzi¦§¨©¤¦§¨§¨§Ÿ¦§¨¤

FxnF` `Ede ,uRgi xW` z` zlEf`xwIe ©¤£¤©§Ÿ§§©¦§¨
dyn l`rnWp `l `xTW mbdW ¤Ÿ¤¤£©¤¨¨Ÿ¦§©

,eiptNW inl `le dyn l` `N` xEACd©¦¤¨¤Ÿ¤§Ÿ§¦¤§¨¨
'd `xwIe aEzMd xnF` did m` df itlE§¦¤¦¨¨¥©¨©¦§¨

aY dyn l`la` lFcB lFwA `xw 'dW oi ¤Ÿ¤¨¦¤¨¨§¨£¨
Knp lFwA did dWnl lFTd zrBd©¨©©§¤¨¨§¨Ÿ
mzF`W xWt`W FYrcA dyn xrWIW¤§©¥Ÿ¤§©§¤¤§¨¤¨
`l Fl KEnqA mpi`e zvw miwFgxW¤§¦§¨§¥¨§¨Ÿ
dfl ,'d `lR WECg o`M oi`e ErnWi¦§§§¥¨¦¤¤¨¤

xn`dyn l` `xwIeiAbl mB iM WExR ¨©©¦§¨¤Ÿ¤¥¦©§©¥
rnXW lFCb lFwA d`ixw dzid dynŸ¤¨§¨§¦¨§¨¤¨©
`NW KxAzi eizF`xFp od ode ,lFcB lFw¨§¥¥¨¨¦§¨©¤Ÿ
`NW mrh d`xp cFr .FzlEf rnẄ©¨¦§¤©©¤Ÿ
xzFIW ,d`ixTA KxAzi FnW xiMfd¦§¦§¦§¨©©§¦¨¤¥
lW xEAcA FxiMfdl mXd zlrnl xgÄ©§©£©©¥§©§¦§¦¤
`N` DA oi`W d`ixTd lrn devn¦§¨¥©©§¦¨¤¥¨¤¨
itl cFaM KxC F` `nlrA dpnfd©§¨¨§¨§¨¤¤¨§¦
WxcOd itM mrh zzl Wi cFr .WxcOd©¦§¨¥¨¥©©§¦©¦§¨

('g '` x"wie)eipaE oxd` EidW Exn`W¤¨§¤¨©£Ÿ¨¨
dfi` mircFi Ep` oi` mixnF` mipwGde§©§¥¦§¦¥¨§¦¥¤
inl `N` mFwOd iptl aiag mdn¥¤¨¦¦§¥©¨¤¨§¦
dPd .'Fbe dyn l` `xwIe 'Eke 'd `xwIW¤¦§¨§©¦§¨¤Ÿ¤§¦¥
,d`ixTA FnW xiMfdl mFwn oi` df itl§¦¤¥¨§©§¦§©§¦¨
dpgadd oipr `Ed `xwIe xn`n iM¦©£©©¦§¨¦§©©©§¨¨
inl l`xUi ilFcB Dl miRvn EidW¤¨§©¦¨§¥¦§¨¥§¦
l` `xwIe `N` xnFl oi` dfl ,'d `xwi¦§¨¨¤¥©¤¨©¦§¨¤
WIX dn aXizi df KxclE .oade dynŸ¤§¨¥§¤¤¤¦§©¥©¤¥

xnFl Kxvd dOl ,cFr wCwcldyn l` §©§¥¨¨ª§©©¤Ÿ¤
FxnF`A wiRqd `leeil`l` xfFgW §Ÿ¦§¦§§¥¨¤¥¤

KEnqA xMfdW dyn,(icEwR sFq)dnFce Ÿ¤¤ª§©§¨§¥§¤
zWxR zNgY aEzMd xn`W `vnY dfl̈¤¦§¨¤¨©©¨§¦©¨¨©
Knqe dlbp inl xiMfd `le eil` `xIe©¥¨¥¨§Ÿ¦§¦§¦¦§¨§¨©
zncFTd dWxRAW mdxa` oFxkf lr©¦§©§¨¨¤©¨¨¨©¤¤
EpazMX dOaE ,o`M xnFl Fl did ok FnM§¥¨¨©¨©¤¤¨©§

:dWw `lŸ¨¤
.ãòBî ìäàî åéìà 'ä øaãéåmrh ©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥©©

xnFl KxvdW,eil``NW ¤ª§©©¥¨¤Ÿ
zlEfl FrnXn FlFw 'd rpn `NW xn`YŸ©¤Ÿ¨©¦§Ÿ§©
xAcIWM la` ,l`xUi KxrA `N` dynŸ¤¤¨§¥¤¦§¨¥£¨§¤§©¥
xEACd zrinW rpni `l crFn ld`A§Ÿ¤¥Ÿ¦§©§¦©©¦
,'d ipdM eizxWn mdW mW mipOCfOdn¥©¦§©§¦¨¤¥§¨§¨Ÿ£¥
ENt`W crFn ld`n eil` xn` dfl̈¤¨©¥¨¥Ÿ¤¥¤£¦
mW Eidi `le crFn ld`l dyn zWbA§¤¤Ÿ¤§Ÿ¤¥§Ÿ¦§¨

`xEACd rnWp did `l 'd ipdM `N ¤¨Ÿ£¥Ÿ¨¨¦§©©¦
:dWnl `N ¤̀¨§¤

.'Bâå ãòBî ìäàîiE`xd on iM dWw ¥Ÿ¤¥§¨¤¦¦¨¨
EPOOW mFwOd zrcFd miCwdl§©§¦¨©©¨¤¦¤
o`ke ,xAci inl xiMfi KM xg`e xEACd©¦§©©¨©§¦§¦§©¥§¨
xn` KM xg`e dyn l` xn`W xg ¦̀¥¤¨©¤Ÿ¤§©©©¨©
EWxCX dn itl dPde .crFn ld`n¥Ÿ¤¥§¦¥§¦©¤¨§
iM dlrnl iYazMW mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¤¨©§¦§©§¨¦
lM lr ricFdl crFn ld`n FxnF`§¥Ÿ¤¥§¦©©¨
crFn ld`n KM xg` Exn`PW zFxACd©¦§¤¤¤§©©¨¥Ÿ¤¥
xEg`A mrh Wi ,d`ixTd mdl dncTW¤¨§¨¨¤©§¦¨¥©©§¦
:oade zcBn wFgxnl iM xnFl df oFxMf¦¨¤©¦§¥¨©¤¤§¨¥

úøBúáecrFn ld`n cFr EWxC mipdM §©Ÿ£¦¨§¥Ÿ¤¥
`le wqtp lFTd didW cOln§©¥¤¨¨©¦§©§Ÿ
.o`M cr crFn ld`n uEg `vFi did̈¨¥¥Ÿ¤¥©¨
oipr dPOn EWxC xaM `lde dWwe§¨¤©£Ÿ§¨¨§¦¤¨¦§©
lFTd wqtp did m` dWw cFr .d`ixTd©§¦¨¨¤¦¨¨¦§©©
hrnl aEzMd Kxvd dOl uEg `vi `le§Ÿ¨¨¨¨ª§©©¨§©¥
izi`xe .xEACd zrinXn l`xUi¦§¨¥¦§¦©©¦§¨¦¦
dOn `id FzWxC gMW azMW m"`xdl§¨§¥¤¨©¤Ÿ©§¨¨¦¦©
,crFn ld`n dyn l` `xwIe xn` `NX¤Ÿ¨©©¦§¨¤Ÿ¤¥Ÿ¤¥
dvxIW EWxC crFn ld`n eil` xn`e§¨©¥¨¥Ÿ¤¥¨§¤¦§¤
oi`A eil` did crFn ld`OW xnFl©¤¥Ÿ¤¥¨¨¥¨§¥
'a `iWwe .`vi `NW Ycnl `d wqtd¤§¥¨¨©§¨¤Ÿ¨¨§ª§¨
aEzMd KxvdX dOW c"a`xd uxY¥¥¨¤©¤ª§©©¨
mcw EidW zFxACd on `Ed mhrnl§©£¨¦©¦§¤¨Ÿ¤

:oMWOd znwd£¨©©¦§¨
ïéàå.mivExYd 'aA zaXizn iYrC §¥©§¦¦§©¤¤§©¥¦

xEg`n WxFCW m"`x azMX dOn¦©¤¨©§¥¤¥¥¦
iEPXd oi` `ld ,crFn ld`n oFxMf¦¨¥Ÿ¤¥£Ÿ¥©¦
mbd iM ,eil` oEki xW`l mWx dUFr¤¤©£¤§©¥¥¨¦£©
s` dyn of`l crFn ld`OW rnWPW¤¦§©¤¥Ÿ¤¥§Ÿ¤Ÿ¤©
`NW xnFl dGn aIgzi `l oM iR lr©¦¥Ÿ¦§©¥¦¤©¤Ÿ
cnFr did dWOW ilE`W ,lFTd `vï¨©¤©¤¤¨¨¥
`vi mNFrlE crFn ld`A `le KEnq̈§Ÿ§Ÿ¤¥§¨¨¨
miCwdl Fl did eixacl cFre .uEg§¦§¨¨¨¨§©§¦
df lr FzilkY KM xg`e lFTd zNgY§¦©©§©©¨©§¦©¤
dOnE ,eil` crFn ld`n KxCd©¤¤¥Ÿ¤¥¥¨¦©
oEMzp `NW llFW df ixd eil` miCwdX¤¦§¦¥¨£¥¤¥¤Ÿ¦§©¥

iM ,oM xnFl df zEkinqAmiCwi Ki` ¦§¦¤©¥¦¥©§¦
xzFie .FziW`x mcw xEACd sFq xErW¦©¦Ÿ¤¥¦§¥
ld`n FxnF`n WxFCW xnFl d`xp¦§¤©¤¥¥§¥Ÿ¤
ld`n 'd xAcie xn` `le xn`l crFn¥¥Ÿ§Ÿ¨©©§©¥¥Ÿ¤
mFwn miCwdl WIW ,xn`l eil` crFn¥¥¨¥Ÿ¤¥§©§¦§
lkl mpWie ,eil` xAcPd oFxkfe xAcnd©§©¥§¦§©¦§¨¥¨§¤§¨§¨
ld`n xEYil DpWi ,EncTW zFWxCd©§¨¤¨§¤§¨§¦¥Ÿ¤
dncTW zFxAC x`W Wxcl crFn¥¦§§¨¦§¤¨§¨
`NX dOn zbltn DpWi mB ,d`ixTd©§¦¨©¤§¨ª§¤¤¦©¤Ÿ
DpWi mB ,crFn ld`n `xwIe xn`̈©©¦§¨¥Ÿ¤¥©¤§¨
zFxin` x`W zFAxl xn`l zWxcl¦§¨©¥Ÿ§©§¨£¦
rnW ,d`ixTd mdA dncTW miiEEve§¦¦¤¨§¨¨¤©§¦¨§©
ld`n KxCd df lr xnFl oEMzPW dpin¦¥¤¦§©¥©©¤©¤¤¥Ÿ¤
zNgY `Ed EPOn WExR xn`l crFn¥¥Ÿ¥¦¤§¦©
dzlM FaE xAcie FxnF`A fEnxd xEAC¦¨¨§§©§©¥¨§¨
Ycnl `d ,xn`l FxnF`A dxin`d̈£¦¨§§¥Ÿ¨¨©§¨
`PY i`dW xn`p F` .uEg dzvi `NW¤Ÿ¨§¨Ÿ©¤©¦©¨
zFAxl crFn ld` xEYi WxFC Fpi ¥̀¥¦Ÿ¤¥§©
zFxACd x`W oiA WxFce zFxACd x`W§¨©¦§§¥¥§¨©¦§
xn`l zaY xEYIn oNM zFxin`d oiA¥¨£¦ª¨¦¦¥©¥Ÿ
oipr Fpi` m` zxYin `idW oeike§¥¨¤¦§ª¤¤¦¥¦§¨
rnXi `NW rnFXl oipr EdpY xAcnl©§©¥§¥¦§¨©¥©¤Ÿ¦¨©
`le crFn ld`A micnFrdn `N ¤̀¨¥¨§¦§Ÿ¤¥§Ÿ
ld`n xn`W ilE`e .uEg micnFrdn¥¨§¦§©¤¨©¥Ÿ¤
mdW crFn ld`AW mzF` hrnl xnFl©§©¥¨¤§Ÿ¤¥¤¥
,eil` zaYn FhrOW mbde ,eipaE oxd ©̀£Ÿ¨¨©£©¤¦£¦¥©¥¨
hrnl eil` xn`W zFrhl Wi oicr£©¦¥¦§¤¨©¥¨§©¥
xnFl mFwn Wi eipaE oxd` la` ,mipwGd©§¥¦£¨©£Ÿ¨¨¥¨©

:crFn ld`n xn` dfl ,Ehrnp `NW¤Ÿ¦§£¨¤¨©¥Ÿ¤¥
äîe'a `iWwl c"a`xd uxYX ©¤¥¥¨©©§ª§¨

,EncTW zFxACl `A hErOdW¤©¦¨©¦§¤¨§
`Ed hErOd ixdW ,md midEnY mixaC§¨¦§¦¥¤£¥©¦
Kd zxaql mbe ,crFn ld`n Fz`ixwA¦§¦¨¥Ÿ¤¥§©¦§¨©©

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ּב נאמרּו ּדּברֹות י"ג ּולאהרן אֹומר: למׁשה .ּתֹורה ְְְְֱֲִֵֶֶַַָֹֹ

לאהרן  ׁשּלא ,ללּמד מעּוטין, י"ג נאמרּו ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹּוכנגּדם
י"ג  הן ואּלּו לאהרן; ׁשּיאמר למׁשה אּלא ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹנאמרּו,
"וידּבר  אליו", "מּדּבר אּתֹו", "לדּבר ְְִִִִֵֵֵֵַַַַָמעּוטין:
יכֹול  ּכהנים'. ּב'תֹורת ּכּלן – "ל "ונֹועדּתי ְְְְֲִִֵַַָָָֹֻאליו",
לֹו", "קֹול לֹומר: ּתלמּוד הּקריאה? קֹול את ְְְִֶַַַָָׁשמעּו

אליו" ׁשמעּו.."קֹול לא יׂשראל וכל ׁשמע, מׁשה ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹ
מרּגׁשת ( הּדּבּור המיחדת ּׁשהּתבה מּמה ּדרּׁש"י ׁשּדּיּוקֹו הר"ן ּבׁשם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֻמ"כ

אינּה אבל הּדּבּור, יחּוד על ּתֹורה ׁשּגםּֿכן 'לֹו' ּכתּוב היה מאּלּו יֹותר ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבּמבטא

מרּגׁשת  ואמנם הּדּבּור, המיחדת ּתבה היא ׁשּגםּֿכן 'אליו' וכתב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּגׁשת.

ודו"ק. ׁשמעּו, לא יׂשראל וכל ׁשמע ׁשּמׁשה והּוא, יֹותר, יחּוד להֹורֹות ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבּמבטא,

ÚBÓ„.)מצאתי  Ï‰‡Ó∑ נפסק הּקֹול ׁשהיה מלּמד ִָָ≈…∆≈ְְִֵֶַַָָָ
לאהל  חּוץ יֹוצא היה ׁשהּקֹול ולא מּפני יכֹול . ְְִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

ה"ּקֹול"? מהּו הּקֹול". "את לֹומר: ּתלמּוד ?ְֶַַַַַָנמּו
קֹול  ּבּכח, ה' "קֹול ּבתהּלים: הּמתּפרׁש הּקֹול ְְִִִִֵַַַַָֹהּוא
נאמר  לּמה אםּֿכן, ארזים". ׁשבר ה' קֹול ּבהדר, ֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹה'

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dyn dyn zxin`e cEgl d`ixTdW¤©§¦¨§©£¦©Ÿ¤Ÿ¤
mixExA mixaCde ,`Ed dbbW df ,cEgl§¤§¨¨§©§¨¦§¦
iRn E`vi Ki` ipdnzE ,zrC oA lM oirl§¥¨¤©©§¥©¦¥¨§¦¦
zFWwdl cFr Wie ,EN` mixaC WFcẅ§¨¦¥§¥§©§
:dN`M mixaC zFgcl Kxv oi`W `N ¤̀¨¤¥Ÿ¤¦§§¨¦¨¥¤

äîedpqE ipiq cnli `l dOl aXIX ©¤¦¥¨¨Ÿ¦§Ÿ¦©§¤
EAxzPW zFxin`de mixEACd lMn¦¨©¦¦§¨£¦¤¦§©
xn`e ,d`ixTd mdA dncTW df wEqtA§¨¤¤¨§¨¨¤©§¦¨§¨©
zFxAC mzF`l `N` `PYd zpEM oi`W¤¥©¨©©©¨¤¨§¨¦§
calA crFn ld`A Exn`PW zFxin`e©£¦¤¤¤§§Ÿ¤¥¦§©

`Wl EPOn cnll oi`ezFxAC x §¥¦§Ÿ¦¤¦§¨¦§
dn itl ,zFnFwn x`WA Exn`PW¤¤¤§¦§¨§§¦©
oi` dpq iM ,KEnqA EdEpxzQW dlrdX¤¤¡¨¤§¨§§¨¦§¤¥
cvl crFn ld`e ,d`ixw znicw FA§¦©§¦¨§Ÿ¤¥§©
wgce ,`Fal lFki `le oprd eilr okXW¤¨©¨¨¤¨¨§Ÿ¨¨§¨©
xn`W i"Wx ixacA mB Wxtl Fnvr©§§¨¥©§¦§¥©¦¤¨©
dncw 'Eke zFxin`e zFxACd lkl mzq§¨§¨©¦§©£¦§¨§¨
Exn`PW mzF` `N` Fpi`W 'Eke d`ixw§¦¨§¤¥¤¨¨¤¤¤§
oi` l"f eixaC .o`M cr crFn ld`A§Ÿ¤¥©¨§¨¨¥
aEzMd dAxX dOn iM ,mnlFd ilkU¦§¦§¨¦¦©¤¦¨©¨
ld`A EidW zFxin`de zFxACd lM̈©¦§§¨£¦¤¨§Ÿ¤
d`Fx oir d`ixTd mdA dncTW crFn¥¤¨§¨¨¤©§¦¨©¦¨
`le oprd okXW cvl `l iM rnFW ale§¥¥©¦Ÿ§©¤¨©¤¨¨§Ÿ
`N` d`ixTd dzid `Fal lFkï¨¨§¨©§¦¨¤¨
aEzMd ricFn xEACl d`ixTd miCwdl§©§¦©§¦¨©¦¦©©¨
zg` d`ixw d`xId zngn m`W¤¦¥£©©¦§¨§¦¨©©
xEAC lkAW ricFdl m`e ,lMl wiRqY©§¦©Ÿ§¦§¦©¤§¨¦
qpMl `xi dyn did xAcn 'd didW¤¨¨§©¥¨¨Ÿ¤¨¥¦¨¥
EN` mixaC oi` ,Fl `xwl Kixv dide§¨¨¨¦¦§Ÿ¥§¨¦¥
`NW xnFl gxkdA iM ,xn`l mI`cM§¨¦¦¥¨¥¦§¤§¥©©¤Ÿ
Eid ixdW ,zEcinzA oM xaCd did̈¨©¨¨¥¦§¦¤£¥¨
`l dWnE miWOWnE miqpkp mipdMd©Ÿ£¦¦§¨¦§©§¦¤Ÿ
mzQd onE ,mdOr qpMl cgti `le `xii¦¨§Ÿ¦§©¦¨¥¦¨¤¦©§¨
`l m` ,zEcinzA FOr 'd xAcIW¤§©¥¦¦§¦¦Ÿ
'd dvFx didW zr lkAW xn`YW¤Ÿ©¤§¨¥¤¨¨¤
mi`vFi Eide okW oprd did FOr xAcl§©¥¦¨¨¤¨¨¨¥§¨§¦
lad dfe ,crFn ld`l uEg mipdMd©Ÿ£¦§Ÿ¤¥§¤¤¤

:xEnB̈

ãBòåxEAcA m"`x dlrdW `vnY §¦§¨¤¤¡¨§¥§¦
`PY iM crFn ld`n ligzOd©©§¦¥Ÿ¤¥¦©¨
`zixA DzF`M xaFq mipdM zxFzC§©Ÿ£¦¥§¨¨©§¨

ipzwC(k"z Wix)xnF` cg` aEzMzFnW) §¨¨¥¥¨¤¨¥§

(d"l 'ncg` aEzke `al dyn lki `le§Ÿ¨ŸŸ¤¨Ÿ§¨¤¨
xnF`(h"t 'f xAcOA)`A dyn `aaE ¥©¦§¨§ŸŸ¤¨

mdipiA rixkde iWilXd aEzMdzFnW) ©¨©§¦¦§¦§¦©¥¥¤§

(d"l 'ndYrn xn` ,oprd eilr okW iM¦¨©¨¨¤¨¨¡Ÿ¥©¨
`l oMWOd lr oprd didW onf lM̈§¨¤¨¨¤¨¨©©¦§¨Ÿ
.o`M cr 'Fbe `aaE 'Eke wNYqp ,lFkï¦§©¥§§Ÿ§©¨
`l mlFrOW `id Ff dWxC hWR dPd¦¥§©§¨¨¦¤¥¨Ÿ

prd wNYqPW xg` `N` dyn qpkp,o ¦§©Ÿ¤¤¨©©¤¦§©¥¤¨¨
zFxACd lkl aEzMd dAx ok iR lr s`e§©©¦¥¦¨©¨§¨©¦§
mdl dncTW crFn ld`A Fl Exn`PW¤¤¤§§Ÿ¤¥¤¨§¨¨¤
`PY WxC `NW xn`Y m`e ,d`ixTd©§¦¨§¦Ÿ©¤Ÿ¨©©¨
ipiqA d`ixw xn`PW xg` `N` oM¥¤¨©©¤¤¡©§¦¨§¦©
zWxC xg` xGgn did df zlEf la £̀¨©¤¨¨§©¥©©§¨©

`nEgpY 'x(Ff dWxR Wix)WxCW ©§¨¥¨¨¨¤¨©
`xizn didW cvl dzid d`ixTdW¤©§¦¨¨§¨§©¤¨¨¦§¨¥
,l"f `nEgpY 'x zWxC Ll ixd ,`Fal̈£¥§§¨©©§¨
lki `le aizkC qpMl dyn `xi did̈¨¨¥Ÿ¤¦¨¥¦§¦§Ÿ¨Ÿ
cFaM Kxce oiC Fpi` d"awd xn` dynŸ¤¨©¥¦§¤¤¨
cnFr didi oMWOA xrhvPW dWOW¤¤¤¦§©¥©¦§¨¦§¤¥
`xFw ipixd `N` miptA ip`e uEgA©©£¦¦§¦¤¨£¥¦¥
`xaql ,`xwIe xn`p Kkl qpMIW FzF`¤¦¨¥§¨¤¡©©¦§¨¦§¨¨
dpFW`x mrtA `N` xaCd did `l FfŸ¨¨©¨¨¤¨§©©¦¨
Fl dpEzp zEWxd Kli`e mXn la £̀¨¦¨¨¥¨¨§§¨
lr s`e cgR oi`e qpMl KlOd z`n¥¥©¤¤¦¨¥§¥©©§©©
d`ixw miCwn didW aEzMd xn` ok iR¦¥¨©©¨¤¨¨©§¦§¦¨
lM opicnl `l dOl dYrnE xEAcl§¦¥©¨¨¨Ÿ¨§¦¨¨
dpqE ipiq xnFl Kixv oi`e zFxACd©¦§§¥¨¦©¦©§¤

:crFn ld`n¥Ÿ¤¥
ïBëpäåxn` `l m` iM `Ed xnFl §©¨©¦¦Ÿ¨©

xEAcl d`ixw znicw aEzMd©¨§¦©§¦¨§¦
ld`A xnF` didW mbd dpqE ipiqA§¦©§¤£©¤¨¨¥§Ÿ¤
crFn ld`n iM mixnF` Epiid crFn¥¨¦§¦¦¥Ÿ¤¥
d`ixTd dncw `NW dpqE ipiq hrn¦¥¦©§¤¤Ÿ¨§¨©§¦¨
crFn ld`n cnll zpzFp `xaQdW ,FA¤©§¨¨¤¤¦§Ÿ¥Ÿ¤¥

FnM xEAcl d`ixw FA dncTW mWM§¥¤¨§¨§¦¨§¦§
ld`n xnFl cEnlY ipiqe dpqA ok¥¦§¤§¦©©§©¥Ÿ¤
cvl ilE` iM ,hErOl mrh Wie ,crFn¥§¥©©©¦¦©§©
siqFd l`xUi mr FzpikW 'd raTW¤¨©§¦¨¦¦§¨¥¦
Fl `xTW FzpikW zNgzA Ff dlrn©£¨¦§¦©§¦¨¤¨¨
miWxFC Epiid xn`l iEAxe ,xEACd mcwŸ¤©¦§¦¥Ÿ¨¦§¦
dWxR Ll oi`W rcze .zxg` `WxC§¨¨©¤¤§¥©¤¥§¨¨¨
miWxFC Ep`e xn`l xEYi DA oi`W¤¥¨¦¥Ÿ§¨§¦
.dPdn zg`M z`f didze xg` ot`A§Ÿ¤©¥§¦§¤Ÿ§©©¥¥¨
dpqA d`ixw aEzMd xn`W xg`e§©©¤¨©©¨§¦¨¦§¤
crFn ld`n iM xnFl EpaIgzp ipiqe§¦©¦§©©§©¦¥Ÿ¤¥
xg`e ,mixEACd x`W zFAxl `Ä§©§¨©¦¦§©©
mixEACd aEzMd dAxW EpivOW¤¨¦¤¦¨©¨©¦¦
EpiptNX dnl xn`l oM mB opiWxC©§¦¨©¥¥Ÿ§©¤§¨¥
m` mdA ip` lEwXW zFxin`d mdW¤¥¨£¦¤¨£¦¨¤¦
Epl Wi xzFi iM ,zFxACd llkA Eidi¦§¦§©©¦§¦¥¥¨
oikixv Ep`X dnl daYd xEYi Wxcl¦§¦©¥¨§©¤¨§¦¦
xg`e ,zFWxC WTaNn DnFwnA Dl̈¦§¨¦§©¥§¨§©©
zFxACd lM aEzMd EpricFdW¤¦¨©¨¨©¦§

ecrFn ld`A Exn`PW zFxin`d §¨£¦¤¤¤§§Ÿ¤¥
lkl oiCd `Ed d`ixTd mdl dncTW¤¨§¨¨¤©§¦¨©¦§¨
,dxFYA Exn`PW zFxin`de zFxACd©¦§§¨£¦¤¤¤§©¨
miCwdW Epivn zFnFwn 'bA iM mrHde§©©©¦§§¨¦¤¦§¦
dpqE ipiq dxin`l d`ixw aEzMd©¨§¦¨©£¦¨¦©§¤

ld`edid `l m` rcFi ip` oi`e ,crFn §Ÿ¤¥§¥£¦¥©¦Ÿ¨¨
lkA F` dpFW`x mrtA `N` df xaC̈¨¤¤¨§©©¦¨§¨
mdn cg`A aEzMd x`AWM mrtE mrR©©©©§¤¥¥©¨§¤¨¥¤
xEAC lkA FA didW crFn ld`A `EdW¤§Ÿ¤¥¤¨¨§¨¦
oiCd `EdW mEzQd dNbzp ixd dxin`e©£¦¨£¥¦§©¨©¨¤©¦
F` .zFnFwOd lkA EidW mixEAC lkA§¨¦¦¤¨§¨©§
x`AW xg`W KxCd df lr xn`pŸ©©¤©¤¤¤©©¤¥¥
ld`A EidW zFxin`e mixEAC aEzMd©¨¦¦©£¦¤¨§Ÿ¤
dpqE ipiQn micnFle mixfFg Ep` crFn¥¨§¦§§¦¦¦©§¤
,KxCd df lr mixEACd lkl crFn ld`e§Ÿ¤¥§¨©¦¦©¤©¤¤
,'Eke lM s` d`ixw dncw 'Eke ipiQ dn©¦©§¨§¨§¦¨©¨§
xEAC zNgY didW dpqE ipiqN dn©§¦©§¤¤¨¨§¦©¦
mixEAC x`WA xn`Y `Edd mFwOA©¨©Ÿ©¦§¨¦¦
,`Edd mFwOA xEAC zNgY Eid `NW¤Ÿ¨§¦©¦©¨©



xwie`מד zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻלֹומר:

הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: צא ∑Ó‡Ï¯.ּתלמּוד ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נדּבר  הּוא 'ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמֹונה עּמי'. ׁשהיּוׁשלׁשים ׁשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמדּבר  לא יׂשראל ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

יקּבלּום  אם מׁשה והׁשיבני "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וגֹו'" העם :אתּֿדברי ְְִֵֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(126-128 'nr ,hi jxk f"iyz'd mgpn zxez)

mlrdd xg`l FzFidA - xzFi dlrp iENBd©¦©£¤¥¦§§©©©¤§¥

הּפרׁשּיֹות  ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
ִהיא:

הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבסֹוף
הּוא מֹועד,העלם "ענן" לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קריאה  - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא

ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם
עבֹודת  הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָענין
מאלקּות  התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתׁשּובה.

ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה העלם. -ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
"ּכפלים  נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּגם
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד ְְְְְֲִִַַַַָָלתּוׁשּיה",

לנהֹורא". חׁשֹוכא "אתהּפכא ְְְְֲִִִַָָָֻּכזכּיֹות",
לא  - ההעלם לאחר ׁשּבאה  הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדחֹות
ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזֹוהי
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא,

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָההעלם

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wEqRn mihrnnC `PY(a"k d"k zFnW) ©¨¦§©£¦¦¨§

'Fbe LY` iYxAce(h"t 'f xAcOA)eil` lFwe §¦©§¦¦§§©¦§¨§¥¨
xnFl oFkp xzFie ,did crFn ld`A lMd©Ÿ§Ÿ¤¥¨¨§¥¨©
ld`A wqtp lFTd didW EWxC `NW¤Ÿ¨§¤¨¨©¦§©§Ÿ¤
ld`A eil` xACW dOA `N` crFn¥¤¨©¤¤¦¥¥¨§Ÿ¤
ld`n eil` xAcie aEzM oMW crFn¥¤¥¨©§©¥¥¨¥Ÿ¤
lFTd `vIW dcFn d`ixTA la` ,crFn¥£¨©§¦¨¤¤¨¨©
:uEgA cnFr didW dWnl zFxwl uEg¦§§¤¤¨¨¥©

äîexaFq df `PYW m"`xd azMX ©¤¨©¨¤©¨¤¥
onfA dide miptA dyn didW¤¨¨Ÿ¤¦§¦§¨¨¦§©

WxC Kci`kE ,oprd wNYqPWinxC d ¤¦§©¥¤¨¨§¦¨§¨¨§¨¦
`aaE aizkE ,'Fbe dyn lFki `le aizM§¦§Ÿ¨Ÿ¤§§¦§Ÿ
mdipiA rixkde 'Bd aEzMd `A dynŸ¤¨©¨©§¦§¦©¥¥¤
didW onf lM dYrn 'Fbe oprd okW iM¦¨©¤¨¨§¥©¨¨§¨¤¨¨
lrA iM xnF` ip`e .o`M cr 'Eke opr̈¨§©¨©£¦¥¦©©
xn`PW onGW Wigki `l Ff dWxC§¨¨Ÿ©§¦¤§¨¤¤¡©
,oprd okXW onfA did dyn l` `xwIe©¦§¨¤Ÿ¤¨¨¦§©¤¨©¤¨¨
KxCd df lr `id miaEzMd zInExe§¦©©§¦¦©¤©¤¤
FciA zEWxdW rnWn dyn `aaE aizM§¦§ŸŸ¤©§¨¤¨§§¨
iM WExR 'Fbe lki `le aizkE ,zr lkA§¨¥§¦§Ÿ¨Ÿ§¥¦
xn`W `vnY oke ,d`ixw ici lr m ¦̀©§¥§¦¨§¥¦§¨¤¨©
dyn l` `xwIe mihRWn sFqA aEzMd©¨§¦§¨¦©¦§¨¤Ÿ¤
dOA oM FnkE ,oprd KFzA dyn `aIe©¨ŸŸ¤§¤¨¨§¥©¤
iM ilv` mihEWR mixaCde ,EpiptNX¤§¨¥§©§¨¦§¦¤§¦¦
dyn aMrzPW xnFl xAqIW in oi ¥̀¦¤¦§Ÿ©¤¦§©¥Ÿ¤
wNYqPW xg` cr crFn ld`l uEg§Ÿ¤¥©©©¤¦§©¥
`Wix ipzwC `vnze .Fl `xwe oprd¤¨¨§¨¨§¦§¨§¨¨¥¥¨
`ivF` DpFWl dfe `zixA DzF` lW¤¨¨©§¨§¤§¨¦
zxXd ik`ln `ivF` `le oNM z ¤̀ª¨§Ÿ¦©§£¥©¨¥

lFki dyn oi`Wcr okFzl qpMl ¤¥Ÿ¤¨¦¨¥§¨©
'Fbe Fl lFw xnFl cEnlY Fl `xwIW¤¦§¨©§©§
wqtp lFTd didW cOln crFn ld`n¥Ÿ¤¥§©¥¤¨¨©¦§©
xaFq Fnvr `PYdW ixd .o`M cr 'Eke§©¨£¥¤©©¨©§¥
`d ,d`ixw xg` `N` qpkp did `NW¤Ÿ¨¨¦§©¤¨©©§¦¨¨
m`e .did crFn ld`l uEg Ycnl̈©§¨§Ÿ¤¥¨¨§¦
dncTW Wxcl `PYl oiPn oM m` xn`YŸ©¦¥¦©¦©©¨¦§¤¨§¨
Kxvl Ff d`ixw `ld xEACl d`ixTd©§¦¨©¦£Ÿ§¦¨§Ÿ¤
,`xi didW ipRn qpMIW icM dzid̈§¨§¥¤¦¨¥¦§¥¤¨¨¨¥
d`ixTA Kxv did `l m` iM d`xp¦§¤¦¦Ÿ¨¨Ÿ¤©§¦¨
'd lFki did xEn`M xEACl Dnicwdl§©§¦¨©¦¨¨¨¨¨
d`ixw `lA qpMie FANn cgR xiqdl§¨¦©©¦¦§¦¨¥§Ÿ§¦¨
xEACl d`ixTd miCwdW mrHn `N ¤̀¨¦©©¤¦§¦©§¦¨©¦
`al `xi did dWnE ,xMfPM `xTW `Ed¤¨¨©¦§¨¤¨¨¨¥¨Ÿ
okEn didIW Fnvr oinfdl crFn ld`l§Ÿ¤¥§©§¦©§¤¦§¤¨
cr uEgA cnFr x`Wpe Fl `xwIWM§¤¦§¨§¦§©¥©©
lFwe ,qpkp f`e FbdpnM 'd Fl `xTW¤¨¨§¦§¨§¨¦§©§
cnr xEACd lFwe ,uEgl `vi d`ixTd©§¦¨¨¨©§©¦¨©
`vFi did `le crFn ld`A FnFwnA¦§§Ÿ¤¥§Ÿ¨¨¥

:ld`l uEgl Fzxad ENt` rnXl¦¨©£¦£¨¨§¨Ÿ¤
Cøãáedyn xn`IW fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ¤Ÿ©Ÿ¤

lM crFn ld`A mW l`xUil§¦§¨¥¨§Ÿ¤¥¨
Knq dfl ,'d EdEvi xW`crFn ld`n £¤§©¥¨¤¨©¥Ÿ¤¥

xn`ll`xUil `Ed xn`i mXn WExR ¥Ÿ¥¦¨Ÿ©§¦§¨¥
zni` didIW icM mrh aEh dfA Wie§¥¨¤©©§¥¤¦§¤¥©
dEvnd KlOd iptl eirnFW lr xEACd©¦©§¨¦§¥©¤¤©§©¤
xzFiA FzF` EwiCvIW mB ,`Ed KExÄ©¤©§¦§¥
`NW KxAzi eiptl mixaCd xn`IWM§¤Ÿ©©§¨¦§¨¨¦§¨©¤Ÿ
fnxi cFr .eixaC lr siqFd `le xizFd¦§Ÿ¦©§¨¨¦§Ÿ

KxCd df lrcrFn ld`n eil`WExR ©¤©¤¤¥¨¥Ÿ¤¥¥
cvl `N` eil` 'd xacl biVd `NW¤Ÿ¦¦¦§©¥¨¤¨§©
ld`A okWe lbrd oer lr 'd lgOW¤¨©©£Ÿ¨¥¤§¨©§Ÿ¤
`l m` la` ,ztFnlE zF`l crFn¥§§¥£¨¦Ÿ
ld`A dfEnxd l`xUil dNgOd dzid̈§¨©§¦¨§¦§¨¥¨§¨§Ÿ¤
xn`e ,eil` xAcn 'd did `l crFn¥Ÿ¨¨§©¥¥¨§¨©
`Ede ,l`xUil df xaC xn`IW Fl¤Ÿ©¨¨¤§¦§¨¥§

FxnF`.xn`lmW Exn`W `vnze §¥Ÿ§¦§¨¤¨§¨
ixaC mdl xn` xn`l mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¥Ÿ¡Ÿ¨¤¦§¥
cr 'Eke iOr xAcn mkliaWA miWEAM¦¦¦§¦§¤§©¥¦¦§©
`N` ,EpWExtl oEkn `Ede ,o`M̈§§ª¨§¥¥¤¨
`le xn`l zaYn DNM mzWxCW¤§¨¨¨ª¨¦¥©¥Ÿ§Ÿ
mBW ilE`e .Epxn`W aEzMd wECwCn¦¦§©¨¤¨©§§©¤©
Exn` cFr .mzpEM `id Ff l"f EpizFAx©¥¦©¨¨¨¨§

l"fx(o`M k"z)Kxvl FOr xAcn did lFki ©©¨¨¨¨§©¥¦§Ÿ¤
liaWA xn`l xnFl cEnlY Fnvr©§©§©¥Ÿ¦§¦
liaWA `le FOr xAcn did l`xUi¦§¨¥¨¨§©¥¦§Ÿ¦§¦
zaY iM mdixaC zpEM .o`M cr Fnvr©§©¨©¨©¦§¥¤¦¥©
did `NW hrnl `id hErn xn`l¥Ÿ¦¦§©¥¤Ÿ¨¨
WExR l`xUi liaWA zlEf dWnl xEAC¦§¤©¦§¦¦§¨¥¥
xAC `NW cnl dY` o`Mn ,mdl xAcl§©¥¨¤¦¨©¨¨¥¤Ÿ¦¥
xqOW dxFY ixaC `N` dyn mr 'd¦Ÿ¤¤¨¦§¥¨¤¨©

`PYd xn`n `Ede ,l`xUil('` zFa`) §¦§¨¥§©£©©©¨¨

,rWFdil DxqnE ipiQn dxFY lAw dynŸ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©
o`MnE ,xqn lATX dn lMW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨©¤¦¥¨©¦¨
`NW cFq 'd FricFd `NW cnl dY ©̀¨¨¥¤Ÿ¦¤Ÿ
l`xUi EeWde ,l`xUi z` FcOl¦§¤¦§¨¥§ª§¦§¨¥
iRn cnl `EdW `N` driciA dWnl§¤¦¦¨¤¨¤¨©¦¦

:Wi` iRn l`xUie dxEaBd` dxez ©§¨§¦§¨¥¦¦¦
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ּדֹורֹות  היּו הרי קּוׁשיא: ׁשּמקׁשים ּבכלל, לּדֹורֹות ּבנֹוגע ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָוכן
היינט"), ווי ׁשענערע סאך ("א מּדֹורנּו ּבהרּבה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַטֹובים
אי ואם־ּכן מהּגאּלה, רחֹוקים עדין היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַָָֻואף־על־ּפי־כן
ּבתמיהה", ּדרא ׁש"אכׁשּור זה, ּבדֹור ׁשּדוקא להבין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאפׁשר

הּגאּלה? ְַָָֹֻּתבא

ּבקר  לפנֹות ּכּנ"ל. הּנֹותנת, היא אּדרּבה, - לזה ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹוהּמענה
להרדם  לא ּביֹותר להתחּזק צרי ואז יֹותר, חזקה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָֹהּׁשינה

ל"ליל  ׁשּנזּכה עד הּבקר, לאֹור להתעֹורר אלא ה חס־וׁשלֹום, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
יאיר". ִַָּכּיֹום

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"lyz `xwIe zyxt ycwÎzay zecrezd)

האמצעי, הּספר ּבהיֹותֹו ׁשּכן ּכללי, חּומׁש הּוא וּיקרא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָחּומׁש
ּכלּול  האמצעי ׁשהּקו (ּכּידּוע החּומׁשים ׁשאר את מכיל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּוא
נרמזת  'וּיקרא' ּבּׁשם וכ הּׂשמאל). ּומּקו הּימין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹמּקו

הּתֹורה: ּכללּות ׁשל ְֲֶַַָָָָמעלתּה
ּבאה  הּקריאה ׁשּכן הּקֹורא, מי נאמר לא מׁשה" אל ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּב"וּיקרא

וכאן  וׁשם. ּתאר מּכל ׁשּלמעלה ,יתּבר ועצמּותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּמהּותֹו
עם  להתקּׁשר ניּתן ׁשּבאמצעּותּה - הּתֹורה מעלת ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָנרמזת
הלּביׁש ׁשהּקּב"ה מז), (פרק ּבּתניא וכּמבֹואר הּבֹורא. ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָעצמּות
ועצמּותֹו ּבמהּותֹו המאחדים וחכמתֹו, רצֹונֹו את ְְְְְְְִֶַַַַָָָָֻּבּתֹורה
ּכביכֹול". עצמֹו את לנּו נתן ּכאילּו זה "הרי ׁשּכן, ּומּכיון .ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיתּבר

ã ycew zegiyn zecewp ã(1107 'nr ,a jxk a"nyz zeiecreezd .a"nyz `xwie zyxt ycwÎzay zecrezd)

- הּפרׁשה ׁשל ּבעבֹודת וּיקרא ּבׁשמּה הֹוראה טמּונה - ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָָָ
לקֹונֹו: ְָָָהאדם

הּׁשמים, מן יהּודי לכל 'קֹוראים' ׁשעה ּובכל עת ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבכל
!ּבעבֹודת חיל אל מחיל ל התעּלה! מּמּנּו: ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָודֹורׁשים

קריאת  זֹו ּגבֹוהה, מדרגה לבעל זֹו: לקריאה ּפנים ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָׁשני

עלי אּלא עכׁשיו, עד ּבהׂשיגי להסּתּפק ל אסּור - ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָאתּגר
ּבׁשפל  ׁשּמצּוי למי ואילּו יֹותר. נעלים להׂשיגים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָֹלחּתר
על־אף  ׁשּכן להתיאׁש, אל־ל - עּדּוד קריאת זֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהּמדרגה,
מאפלה  ולצאת הּירּוד מּמּצב להתעּלֹות ּבכח ּתמיד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹֹהּכל,

ְָלאֹורה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(209 cenr hl jxk mgpn zxez)

אֹור  ּגיּלּוי על למדנּו ּפקּודי, ּפרׁשת הּקֹודמת, הּפרׁשה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבסֹוף
יכל  ולא הּמׁשּכן, את מּלא ה' "ּוכבֹוד - ּבּמׁשּכן ׁשהיה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹּגדֹול
מּלמעלה; ׁשּבא ּגיּלּוי ׁשּזה גֹו'", מֹועד אהל אל לבא ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹמׁשה
הּזעירה  ּבאל"ף הּנרמז מּועט, ּבגיּלּוי מדּבר ּבפרׁשתנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָָֻואילּו
העבֹודה  על־ידי מּלמּטה, ׁשּבא אֹור והינּו 'וּיקרא', ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשל

העֹולם  ּגׁשמּיים.ּבעניני ּובקר צאן - ְְְְִִִֵַָָָָֹ

לפי  הרי ּפקּודי, ּפרׁשת לגּבי ּבפרׁשתנּו הּירידה אף על ,ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָא
ׁשּכן  לפרׁשתנּו. ּפקּודי מּפרׁשת ּובאים עֹולים הּתֹורה, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָסדר
ּבגיּלּוי  אּלא ׁשּבּמׁשּכן, האֹור ּבגיּלּוי לא היא הּכּונה ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָֹּתכלית
אּלא  אינֹו ּפקּודי ּפרׁשת ׁשל הּנעלה והּגיּלּוי העֹולם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבתֹו

ּבפרׁשתנּו. לּגיּלּוי והקּדמה ְְְֲִֵַַָָָָָָָהכנה
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אּלא: ּכהנים'?... ּב'תֹורת לתינֹוקֹות ּמתחילין מה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹמּפני
טהֹורין  יבאּו טהֹורין; והּקרּבנֹות טהֹורין, ְְְְְִִִִֶַַָָָֹׁשהּתינֹוקֹות

ּבטהֹורין ז)ויתעּסקּו פרשה רבה (ויקרא ְְְְִִִַ
את  ּבכ מבּטא הּוא ׁשחטא, חטא על קרּבן מביא ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּכׁשאדם
קרבה  ,יתּבר לה' ׁשּלֹו העצמיים וההתקּׁשרּות ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּקרבה
התקּׁשרּות  ׁשל ּובכחּה החטא; ּבהם נגע ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹוהתקּׁשרּות

החטא. על־ידי ׁשּנגרם הּפגם את לתּקן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָזֹו
לאלקּות  הּנפׁש ׁשּבהתקׁשרּות החסידּות, ּבתֹורת ְְְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹ[וכּמבאר
על־ידי  הּנֹוצרת - עׂשּויה התקּׁשרּות א) ּבחינֹות: ׁשּתי -ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָ

עלּולה  והיא וחּבּור), צותא מּלׁשֹון ('מצוה' ה' רצֹון ְְְְְְֲִִִִִַָָָקּיּום
ב) לרצֹונֹו; חלילה, אי־צּיּות, על־ידי ּולהחלׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָלהּפגם
העליֹון; הרצֹון ּבמיּלּוי ּתלּויה ׁשאינּנה - עצמית ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָהתקּׁשרּות

ּבהעדרֹו]. נחלׁשת לא ּגם ולכן על־ידֹו, נֹוצרת אינּה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
" הּמדרׁש: ּכונת טהֹורין"וזֹוהי ּבית יבאּו ׁשל  ּתינֹוק ֹות - ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

מעֹולם, חטא טעם טעמּו ׁשּלא ּבטהֹורין"רּבן, "ויתעּסקּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבחינה  אֹותּה את ּומעֹוררים המגּלים הּקרּבנֹות, ּבתֹורת -ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
נקּיה  ּתמיד היא אּלא החטא, מּפגם למעלה ׁשהיא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּנפׁש

ְָּוטהֹורה.
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קרּבן  ׁשּמקריבים מלּמד מנחה, תקריב ּכי נאמר ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹולא
כהנים)עצים (תורת ִֵ

הרּוחנית: ּבעבֹודה עצים' 'קרּבן ּתכן ְֲִִֵֵֶַָָָָָֹּבאּור
הקרבה  על מֹורים וכּו') ׁשלמים (עֹולה, לסּוגיהם ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
ענינֹו. לפי קרּבן ּכל ּבּנפׁש; מסּימים ּכֹוחֹות ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻחלקית,
הּנפׁש עצם ׁשל ּכללית, הקרבה מסּמל עצים' 'קרּבן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָואילּו

לּקּב"ה. ּכל־ּכּלֹו עצמֹו, את מֹוסר האדם -ְֵֶַַָָָָָָֻ
סיּבֹות: מּׁשּתי ּדוקא, עצים' ּב'קרּבן נרמזת זֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָהקרבה

עץ  האדם "ּכי כ) (ׁשֹופטים ּכּנאמר לעץ, נמׁשל האדם ְְְֱִִִֵֵֶַָָָָָָָָא)
ֶַָהּׂשדה".

הם  אין ׁשהרי מצוה', 'הכׁשר ּבגדר הם הּמערכה עצי ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָב)
ּדבר  ׁשל והעלאתֹו הקרבתֹו את לאפׁשר ּכדי אּלא  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּבאים
ּבעבֹודת  ודּוגמתֹו ּגּביהם. על ׁשּנקרב הּקרּבן ּבׂשר הינּו ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָאחר,

יהּודי ׁשּמקרב מי לעסֹוק ׁשני האדם: הּנכֹונּות לּקּב"ה. ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּומׁשלם  מחלט לביטּול וסימן אֹות היא ּכזֹו, ְְְְֲִִִַָָָָָֻֻּבעבֹודה

ַָָלּקּב"ה.

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ּכּלּה? הּכּפרת מעל יכֹול הּכּפרת". "מעל ֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֻלֹומר:

הּכרבים" ׁשני "מּבין לֹומר: צא ∑Ó‡Ï¯.ּתלמּוד ְְְִִֵֵַַַֻ≈…ֵ
נדּבר  הּוא 'ּבׁשבילכם ּכּבּוׁשין: ּדברי להם ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָֹואמר

ׁשּכל מצינּו, ׁשּכן ּוׁשמֹונה עּמי'. ׁשהיּוׁשלׁשים ׁשנה ְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּבּמדּבר  לא יׂשראל ,ואיל המרּגלים מן ּכמנּדים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָֹֻ

כאׁשרּֿתּמּו "ויהי ׁשּנאמר: מׁשה, עם הּדּבּור ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹנתיחד
לאמר" אלי ה' וידּבר למּות... הּמלחמה ְְְִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹּכלֿאנׁשי
ּדברי, להן ואמר צא אחר: ּדבר הּדּבּור. היה ְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאלי

יקּבלּום  אם מׁשה והׁשיבני "וּיׁשב ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
וגֹו'" העם :אתּֿדברי ְְִֵֶָָ
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הּפרׁשּיֹות  ּב' ׁשּיכּות וּיקרא. לפרׁשת נכנסים ּפקּודי ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָָָמּפרׁשת
ִהיא:

הּמׁשּכן. על ׁשהיה הענן אֹודֹות מדּבר ּפקּודי, ּפרׁשת ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻּבסֹוף
הּוא מֹועד,העלם "ענן" לאהל להּכנס רּבנּו מּמׁשה ׁשּמנע , ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

קריאה  - מׁשה" אל "וּיקרא ואחר־ּכ גֹו'". מׁשה יכל ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ"ולא
ׁשּלאחר  והּגיּלּוי ההעלם. ׁשּלאחר הּגּלּוי ּגּלּוי, ׁשל ענין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָהיא

ּכּידּוע. ּכׁשּלעצמֹו, מּגיּלּוי יֹותר למעלה הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָההעלם
עבֹודת  הּוא האדם ּבעבֹודת ההעלם ׁשּלאחר הּגיּלּוי ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָענין
מאלקּות  התרחק ׁשהאדם לאחר ּבאה הּתׁשּובה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּתׁשּובה.

ּגיּלּוי. - למקֹומֹו הׁשבה ּפירּוׁשּה ּותׁשּובה העלם. -ְְְֲִִֵֵֶָָָָ
"ּכפלים  נעׂשה - ההעלם ׁשּלאחר ּבּגיּלּוי ּכמֹו - ּבתׁשּובה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּגם
לֹו נעׂשּו "זדֹונֹות - הּתׁשּובה לתכלית עד ְְְְְֲִִַַַַָָלתּוׁשּיה",

לנהֹורא". חׁשֹוכא "אתהּפכא ְְְְֲִִִַָָָֻּכזכּיֹות",
לא  - ההעלם לאחר ׁשּבאה  הּקריאה ּתכלית ענין וזהּו [...]ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

יאיר". ּכּיֹום ׁש"לילה אּלא ההעלם, את ּולהסיר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָלדחֹות
ׁשּבֹו מּצב ׁשּבכל ּבעבֹודתֹו, ואחד אחד לכל הֹוראה ְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָָוזֹוהי
על־ידי  - אּדרּבה אּלא חס־וׁשלֹום, להתיאׁש לֹו אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָנמצא,

יֹותר. נעלה לגיּלּוי להּגיע אפׁשר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָההעלם

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

wEqRn mihrnnC `PY(a"k d"k zFnW) ©¨¦§©£¦¦¨§

'Fbe LY` iYxAce(h"t 'f xAcOA)eil` lFwe §¦©§¦¦§§©¦§¨§¥¨
xnFl oFkp xzFie ,did crFn ld`A lMd©Ÿ§Ÿ¤¥¨¨§¥¨©
ld`A wqtp lFTd didW EWxC `NW¤Ÿ¨§¤¨¨©¦§©§Ÿ¤
ld`A eil` xACW dOA `N` crFn¥¤¨©¤¤¦¥¥¨§Ÿ¤
ld`n eil` xAcie aEzM oMW crFn¥¤¥¨©§©¥¥¨¥Ÿ¤
lFTd `vIW dcFn d`ixTA la` ,crFn¥£¨©§¦¨¤¤¨¨©
:uEgA cnFr didW dWnl zFxwl uEg¦§§¤¤¨¨¥©

äîexaFq df `PYW m"`xd azMX ©¤¨©¨¤©¨¤¥
onfA dide miptA dyn didW¤¨¨Ÿ¤¦§¦§¨¨¦§©

WxC Kci`kE ,oprd wNYqPWinxC d ¤¦§©¥¤¨¨§¦¨§¨¨§¨¦
`aaE aizkE ,'Fbe dyn lFki `le aizM§¦§Ÿ¨Ÿ¤§§¦§Ÿ
mdipiA rixkde 'Bd aEzMd `A dynŸ¤¨©¨©§¦§¦©¥¥¤
didW onf lM dYrn 'Fbe oprd okW iM¦¨©¤¨¨§¥©¨¨§¨¤¨¨
lrA iM xnF` ip`e .o`M cr 'Eke opr̈¨§©¨©£¦¥¦©©
xn`PW onGW Wigki `l Ff dWxC§¨¨Ÿ©§¦¤§¨¤¤¡©
,oprd okXW onfA did dyn l` `xwIe©¦§¨¤Ÿ¤¨¨¦§©¤¨©¤¨¨
KxCd df lr `id miaEzMd zInExe§¦©©§¦¦©¤©¤¤
FciA zEWxdW rnWn dyn `aaE aizM§¦§ŸŸ¤©§¨¤¨§§¨
iM WExR 'Fbe lki `le aizkE ,zr lkA§¨¥§¦§Ÿ¨Ÿ§¥¦
xn`W `vnY oke ,d`ixw ici lr m ¦̀©§¥§¦¨§¥¦§¨¤¨©
dyn l` `xwIe mihRWn sFqA aEzMd©¨§¦§¨¦©¦§¨¤Ÿ¤
dOA oM FnkE ,oprd KFzA dyn `aIe©¨ŸŸ¤§¤¨¨§¥©¤
iM ilv` mihEWR mixaCde ,EpiptNX¤§¨¥§©§¨¦§¦¤§¦¦
dyn aMrzPW xnFl xAqIW in oi ¥̀¦¤¦§Ÿ©¤¦§©¥Ÿ¤
wNYqPW xg` cr crFn ld`l uEg§Ÿ¤¥©©©¤¦§©¥
`Wix ipzwC `vnze .Fl `xwe oprd¤¨¨§¨¨§¦§¨§¨¨¥¥¨
`ivF` DpFWl dfe `zixA DzF` lW¤¨¨©§¨§¤§¨¦
zxXd ik`ln `ivF` `le oNM z ¤̀ª¨§Ÿ¦©§£¥©¨¥

lFki dyn oi`Wcr okFzl qpMl ¤¥Ÿ¤¨¦¨¥§¨©
'Fbe Fl lFw xnFl cEnlY Fl `xwIW¤¦§¨©§©§
wqtp lFTd didW cOln crFn ld`n¥Ÿ¤¥§©¥¤¨¨©¦§©
xaFq Fnvr `PYdW ixd .o`M cr 'Eke§©¨£¥¤©©¨©§¥
`d ,d`ixw xg` `N` qpkp did `NW¤Ÿ¨¨¦§©¤¨©©§¦¨¨
m`e .did crFn ld`l uEg Ycnl̈©§¨§Ÿ¤¥¨¨§¦
dncTW Wxcl `PYl oiPn oM m` xn`YŸ©¦¥¦©¦©©¨¦§¤¨§¨
Kxvl Ff d`ixw `ld xEACl d`ixTd©§¦¨©¦£Ÿ§¦¨§Ÿ¤
,`xi didW ipRn qpMIW icM dzid̈§¨§¥¤¦¨¥¦§¥¤¨¨¨¥
d`ixTA Kxv did `l m` iM d`xp¦§¤¦¦Ÿ¨¨Ÿ¤©§¦¨
'd lFki did xEn`M xEACl Dnicwdl§©§¦¨©¦¨¨¨¨¨
d`ixw `lA qpMie FANn cgR xiqdl§¨¦©©¦¦§¦¨¥§Ÿ§¦¨
xEACl d`ixTd miCwdW mrHn `N ¤̀¨¦©©¤¦§¦©§¦¨©¦
`al `xi did dWnE ,xMfPM `xTW `Ed¤¨¨©¦§¨¤¨¨¨¥¨Ÿ
okEn didIW Fnvr oinfdl crFn ld`l§Ÿ¤¥§©§¦©§¤¦§¤¨
cr uEgA cnFr x`Wpe Fl `xwIWM§¤¦§¨§¦§©¥©©
lFwe ,qpkp f`e FbdpnM 'd Fl `xTW¤¨¨§¦§¨§¨¦§©§
cnr xEACd lFwe ,uEgl `vi d`ixTd©§¦¨¨¨©§©¦¨©
`vFi did `le crFn ld`A FnFwnA¦§§Ÿ¤¥§Ÿ¨¨¥

:ld`l uEgl Fzxad ENt` rnXl¦¨©£¦£¨¨§¨Ÿ¤
Cøãáedyn xn`IW fnxi fnx §¤¤¤¤¦§Ÿ¤Ÿ©Ÿ¤

lM crFn ld`A mW l`xUil§¦§¨¥¨§Ÿ¤¥¨
Knq dfl ,'d EdEvi xW`crFn ld`n £¤§©¥¨¤¨©¥Ÿ¤¥

xn`ll`xUil `Ed xn`i mXn WExR ¥Ÿ¥¦¨Ÿ©§¦§¨¥
zni` didIW icM mrh aEh dfA Wie§¥¨¤©©§¥¤¦§¤¥©
dEvnd KlOd iptl eirnFW lr xEACd©¦©§¨¦§¥©¤¤©§©¤
xzFiA FzF` EwiCvIW mB ,`Ed KExÄ©¤©§¦§¥
`NW KxAzi eiptl mixaCd xn`IWM§¤Ÿ©©§¨¦§¨¨¦§¨©¤Ÿ
fnxi cFr .eixaC lr siqFd `le xizFd¦§Ÿ¦©§¨¨¦§Ÿ

KxCd df lrcrFn ld`n eil`WExR ©¤©¤¤¥¨¥Ÿ¤¥¥
cvl `N` eil` 'd xacl biVd `NW¤Ÿ¦¦¦§©¥¨¤¨§©
ld`A okWe lbrd oer lr 'd lgOW¤¨©©£Ÿ¨¥¤§¨©§Ÿ¤
`l m` la` ,ztFnlE zF`l crFn¥§§¥£¨¦Ÿ
ld`A dfEnxd l`xUil dNgOd dzid̈§¨©§¦¨§¦§¨¥¨§¨§Ÿ¤
xn`e ,eil` xAcn 'd did `l crFn¥Ÿ¨¨§©¥¥¨§¨©
`Ede ,l`xUil df xaC xn`IW Fl¤Ÿ©¨¨¤§¦§¨¥§

FxnF`.xn`lmW Exn`W `vnze §¥Ÿ§¦§¨¤¨§¨
ixaC mdl xn` xn`l mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¥Ÿ¡Ÿ¨¤¦§¥
cr 'Eke iOr xAcn mkliaWA miWEAM¦¦¦§¦§¤§©¥¦¦§©
`N` ,EpWExtl oEkn `Ede ,o`M̈§§ª¨§¥¥¤¨
`le xn`l zaYn DNM mzWxCW¤§¨¨¨ª¨¦¥©¥Ÿ§Ÿ
mBW ilE`e .Epxn`W aEzMd wECwCn¦¦§©¨¤¨©§§©¤©
Exn` cFr .mzpEM `id Ff l"f EpizFAx©¥¦©¨¨¨¨§

l"fx(o`M k"z)Kxvl FOr xAcn did lFki ©©¨¨¨¨§©¥¦§Ÿ¤
liaWA xn`l xnFl cEnlY Fnvr©§©§©¥Ÿ¦§¦
liaWA `le FOr xAcn did l`xUi¦§¨¥¨¨§©¥¦§Ÿ¦§¦
zaY iM mdixaC zpEM .o`M cr Fnvr©§©¨©¨©¦§¥¤¦¥©
did `NW hrnl `id hErn xn`l¥Ÿ¦¦§©¥¤Ÿ¨¨
WExR l`xUi liaWA zlEf dWnl xEAC¦§¤©¦§¦¦§¨¥¥
xAC `NW cnl dY` o`Mn ,mdl xAcl§©¥¨¤¦¨©¨¨¥¤Ÿ¦¥
xqOW dxFY ixaC `N` dyn mr 'd¦Ÿ¤¤¨¦§¥¨¤¨©

`PYd xn`n `Ede ,l`xUil('` zFa`) §¦§¨¥§©£©©©¨¨

,rWFdil DxqnE ipiQn dxFY lAw dynŸ¤¦¥¨¦¦©§¨¨¦ª©
o`MnE ,xqn lATX dn lMW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨©¤¦¥¨©¦¨
`NW cFq 'd FricFd `NW cnl dY ©̀¨¨¥¤Ÿ¦¤Ÿ
l`xUi EeWde ,l`xUi z` FcOl¦§¤¦§¨¥§ª§¦§¨¥
iRn cnl `EdW `N` driciA dWnl§¤¦¦¨¤¨¤¨©¦¦

:Wi` iRn l`xUie dxEaBd` dxez ©§¨§¦§¨¥¦¦¦



xwie`מו zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אוּיקר  ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס הּקּב"ה הרמז: מׁשה, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה
לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין נדבה  נאמר ∑‡„Ì.ּדּבר אדם לּמה מה ? ְְִִֶָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף  ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראׁשֹון

ּתקריבּו לא הּגזל אּתם חּיה ∑‰Ó‰a‰.מן אף יכֹול ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ
לֹומר  ּתלמּוד וצאן"ּבּכלל? "ּבקר :.‰Ó‰a‰ ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

הרֹובע  את להֹוציא ּכּלּה, הּנרּבע ולא ŒÔÓ.ואת ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ
¯˜a‰∑ את להֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.הּנעבד להֹוציא «»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

הּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.הּמקצה את  את להֹוציא ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
"מןֿהּבקר",ׁשהמית  הענין מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ∑e·È¯˜z.הּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
מתנּדבים  ׁשּׁשנים ּבׁשּתפּות מלּמד ∑˜¯ÌÎa.עֹולה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

הּמזּבח  קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא ,מלּמד ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּמֹותרֹות  מן .הּבאה ִַַָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.zøîàå 'Bâå øac (áxnFl ltMxAC ©¥§§¨©§¨¨©©©¥
,Yxn`ezFpFWl 'aA xAcl dPW mB §¨©§¨©¦¨§©¥§§

'd dESW cvl .Yxn`e xn` xn` `le§Ÿ¨©¡Ÿ§¨©§¨§©¤¦¨
xCp oFvxl `Ad '` ,oAxw ipin ipW§¥¦¥¨§¨©¨§¨¦¨

kl '`e ,aCpe,mc` `hgi iM `hg zxR §¦¨§§©¨©¥§¦¤§¨¨¨
xn` df cbpMxAC`Ed Kln zxfB iM §¤¤¤¨©©¥¦§¥©¤¤

hxR lkA dnEWxd z`Hg zaFg eilr̈¨©©¨¨§¨§¨§¨
xn` oFvxl `Ad cbpkE hxtEYxn`e §¨§¤¤©¨§¨¨©§¨©§¨

mdl`cFake zEnnFx cvl `N` df oi` £¥¤¥¤¤¨§©§§¨
hxR lr mB fnxi cFr .xaCA daFg oi`e§¥¨©¨¨¦§Ÿ©©§©
xEAC mdA WIW zFpFibXd z`Hg©¨©¦§¤¥¨¤¦
cvl `EdW dxin`e ,aEIgd zpigal¦§¦©©¦©£¦¨¤§©
Wtp zgY dndA lAwl 'd dSxzIW¤¦§©¤§©¥§¥¨©©¤¤
'de zEnY `id iE`xd oOW ,z`hFgd©¥¤¦¨¨¦¨©
miGr dUe miaUM dUA mc` Wtp dcR̈¨¤¤¨¨§¥§¨¦§¥¦¦

FxnF`e .xwA oA xR dAxOleipA §©©§¤©¤¨¨§§§¥
l`xUixAC Exn` mipdM zxFzA 'Fbe ¦§¨¥§§©Ÿ£¦¨§©¥

dkinQdn miiFB hrnl l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§©¥¦¥©§¦¨
.zFpA `le ipA .KEnqA dxEn`d̈£¨§¨§¥§Ÿ§
dxEn`d dkinQl mdil` Yxn`e§¨©§¨£¥¤©§¦¨¨£¨
dWwe ,minlW zkinq `idW sFQA©¤¦§¦©§¨¦§¨¤
xAC ,xn`l xEYi KEnqA EWxCW xg ©̀©¤¨§§¨¦¥Ÿ©¥
oi`e .DtEbl dkixv l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥§¦¨§¨§¥
xn`l zaYn oaEn `liOn iM xnFl©¦¦¥¨¨¦¥©¥Ÿ
dNgnA ,oxd` oAxw lrA WxRW FnM§¤¥¥©©¨§©©£Ÿ¦§¦¨
l` xAC xn` `l m` ixdW FcFaMn¦§¤£¥¦Ÿ¨©©¥¤
dn WxFC iziid `l l`xUi ipA§¥¦§¨¥Ÿ¨¦¦¥©
Wxcl mFwO dnE xn`lA iYWxCX¤¨©§¦§¥Ÿ©¨¦§
dfi` rEci oi`W oeiM ilE`e .'Fbe xAC©¥§§©¥¨¤¥¨©¥¤

`AW mdn dfi`e DtEbl `idW mdn¥¤¤¦§¨§¥¤¥¤¤¨
xWt` F` .Ediexzl opiWxC dWxcl¦§¨¨©§¦¨§©§©§¤§¨
ipA `N` ,xAC `PYd WxFC Fpi`W¤¥¥©©¨©¥¤¨§¥
mdil` xAC xnFl Fl didW l`xUi¦§¨¥¤¨¨©©¥£¥¤
,xnF` `Ed l`xUi lrW xaCd oaEnE¨©¨¨¤©¦§¨¥¥
Fl didW miWp hrnn ipA FxnF`nE¥§§¥§©¥¨¦¤¨¨
FxnF`nE ,l`xUi ziA l` xAC xnFl©©¥¤¥¦§¨¥¥§
iM ,xTr oFW`xe ,miiFBd hrn l`xUi¦§¨¥¦¥©¦§¦¦¨¦
ipA WxFC mipdM zxFzA mW iM `vnY¦§¨¦¨§©Ÿ£¦¥§¥
ilAwn l`xUi ipA dn xnFl l`xUi¦§¨¥©©§¥¦§¨¥§©§¥
WxFCW FzWxC gixkn DaE ,zixA§¦¨©§¦©§¨¨¤¥
iM ixd ,mMn aixwi iM mc` wEqRA©¨¨¨¦©§¦¦¤£¥¦
EidIW lM dAxd zFWxC WxFC¥§¨©§¥¨¤¦§
xEYi WxFC inp ikd ,cg`M mirnWp¦§¨¦§¤¨£¦¨¥¥¦
`Ed df iM xnFl lkEPW oeiM xn`l¥Ÿ¥¨¤©©¦¤
oeiM 'Fbe l` xAC WxFce xfFge ,xYind©§ª¨§¥§¥©¥¤§¥¨

xnFl lkEPW:xYind `Ed df ¤©©¤©§ª¨
.'Bâå áéø÷é ék íãàdOl zrcl Kixv ¨¨¦©§¦§¨¦¨©©¨¨

zaY xnFl Kxvd.mc`l"fxe ª§©©¥©¨¨§©©
Exn`(`kd k"z)dWwde ,mixB zFAxl ¨§¨¨§©¥¦§¦§¨

Kxvd dOl oxd` oAxw lrA axd̈©©©¨§©©£Ÿ¨¨ª§©
ol `nIwC oeiM mixB iEAxl(:b"r zFgpn) §¦¥¦¥¨§©§¨¨§¨

`wlQW dlrde ,'Eke miiFBn oilAwn§©§¦¦¦§§¤¡¨¤©§¨
xcbA EqpkPW oeiM mzF` hrnl KYrC©§¨§©¥¨¥¨¤¦§§§¤¤
aEzMd hrOW EpivnE ,l`xUi¦§¨¥¨¦¤¦¥©¨
dfl mkNM `le mMn aizkC l`xUiA§¦§¨¥¦§¦¦¤§Ÿª§¤¨¤
l"f eixacE .o`M cr zFAxl Kxvdª§©§©©¨§¨¨
did `l m` iM ,xTr lM wECwcA `NW¤Ÿ§¦§¨¦¨¦¦Ÿ¨¨
WxFC iziid `l mixB dAxW df iEAx¦¤¤¦¨¥¦Ÿ¨¦¦¥

`N` miiFBd zFAxl Wi` Wi` iEAxn¥¦¦¦§©©¦¤¨
ricFde `PY mcw dfl ,mixBd zFAxl§©©¥¦¨¤¨©©¨§¦©
oM m` ,mc` xEYIn EAxzp mixB iM¦¥¦¦§©¦¦¨¨¦¥
,miiFBd zFAxl ,`A dOl Wi` Wi ¦̀¦¨¨¨§©©¦
lM zErnWnA xWi KxcA KlY dfaE¨¤¥¥§¤¤¨¨§©§¨¨
oi`e .zEwgC Kxv ilAn `zixA DzF`¨¨©§¨¦§¦Ÿ¤©£§¥
miiFBd hrnl `A mc` `nlC zFWwdl§©§¦§¨¨¨¨§©¥©¦

(.c"iw n"a)mc` miiExw mY` mxnF`M§§¨©¤§¦¨¨
Wi`e mc` miiExw mlFrd zFO` `le§Ÿª¨¨§¦¨¨§¦
xAC FxnF`n iM ,mixBd zFAxl Wi ¦̀§©©¥¦¦¥§©¥
xAcn aEzMd oi` ixd l`xUi ipA l ¤̀§¥¦§¨¥£¥¥©¨§©¥
zrCd lr dlri oiPnE l`xUiA `N ¤̀¨§¦§¨¥¦©¦©£¤©©©©
`N` ,mhrnl KxvIW miiFBdn lAwl§©¥¥©¦¤ª§©§©£¨¤¨
Epl oi`e ,zFAxl `N` `A `l i`Ce©©Ÿ¨¤¨§©§¥¨
mpi`W mzF`n cg` xcB `N` zFAxl§©¤¨¨¥¤¨¥¨¤¥¨
`FaIWkle ,mixBd mde l`xUi ipA§¥¦§¨¥§¥©¥¦§¦§¤¨
iEAx ,miiFBd dAxIW oiap f` xg` iEAx¦©¥¨¨¦¤§©¤©¦¦
lM oilAwn `nlr `Nkl mixBd lW¤©¥¦§ª¨¨§¨§©§¦¨
Ewlgp miiFBd iEAx la` ,oAxw oin¦¨§¨£¨¦©¦¤§§

(:b"r zFgpn)`aiwr iAxe ililBd iqFi iAx §¨©¦¦©§¦¦§©¦£¦¨
:'Eke zFlFr `weC m ¦̀©§¨§

Løãnáexn` dOl Exn` `nEgpY ©¦§¨©§¨¨§¨¨¨©
dvxi ,Wi` xn` `le mc`̈¨§Ÿ¨©¦¦§¤
oFW`xd mc`M mc`d `hgi iM xnFl©¦¤¡¨¨¨¨§¨¨¨¦
.o`M cr oAxw `iai `hgl ligzdW¤¦§¦©£Ÿ¨¦¨§¨©¨
rnWn WxcOd ixaC zErnWOn dPd¦¥¦©§¨¦§¥©¦§¨©§¨

W did bbFW oFW`xd mc` iMoi` ixd ¦¨¨¨¦¥¨¨¤£¥¥
dfe ,bbFW `hg lr `N` oAxw oi`ian§¦¦¨§¨¤¨©¥§¥§¤
ziW`xA zWxtA iYWxRX dnl oEkn§ª¨§©¤¥©§¦§¨¨©§¥¦



מז `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 8 cenr ,ai wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dRMA lWFnM oFW`xd mc`̈¨¨¦§¥©¦¨

מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הּגזל  מן הקריב לא הראׁשֹון אדם מה נאמר, לּמה – ְֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹאדם

הּגזל מן ּתקריבּו לא אּתם אף ׁשּלֹו, היה ובפירוש ׁשהּכל ב. (א, ְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רש"י)

ׁשעׂשה  מצינּו לא ּדלכאֹורה ׁשּלֹו", היה "הּכל אי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹצרי־עּיּון
ּכן, ואם ׁשּבעֹולם. הּדברים ּבכל הּמֹועיל קנין הראׁשֹון ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאדם

"הּכל"? לֹו נקנה ְִֵַָֹאי
ּברמּב"ם הּמבאר על־ּפי לֹומר הלכה ויׁש ד פרק מלכים (הלכות ְְְִֵַַַַַָָֹ

ונֹותן י) ׁשּלֹו, היא הרי ׁשּכֹובׁש הארץ ׁש"ּכל למל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָּבנֹוגע
לעצמֹו ּומּניח ּׁשּירצה, מה ּכפי הּמלחמה ּולאנׁשי ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָלעבדיו
המדינה  נקנית ּכיּבּוׁש ּדעל־ידי מּזה ּדמבאר ּׁשּירצה". מה ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּכפי

הּקנינים. ּדרכי מּׁשאר אחד ּבעי ולא אֹותּה, ׁשּכבׁש למי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכּולּה
מּכיון  הּוא לקנֹות, ּכדי מלחמה לכּבּוׁש צרי ׁשּמל זה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָוהּנה
נגּדֹו. הּנלחם אחר מל ׁשל ּבבעלּותֹו היא האחרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשהּמדינה
מרׁשּותֹו הּמדינה להֹוציא ּכׁשרֹוצה ּבּמלחמה, ּכן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָועל
מה־ּׁשאין־ ּכיּבּוׁש. צרי - ּוׁשליטתֹו ּבעלּותֹו ּתחת ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָּולהכניסּה
ּכדי  ּכיּבּוׁש ּבעי לא המנּגדת, ּוׁשליטה מלכּות ּכׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכן
ּתחת  ׁשּנמצאת ּגּופא ּבזה ,לּמל נקנית והּמדינה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָלקנֹות,

ְִָׁשליטתֹו.
היה  הראׁשֹון, אדם ׁשּכׁשּנברא ּדמּכיון לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
ּתחּתיו  העֹולם ּכל נכּבׁש ּבזה הּכל, על וׁשֹולט ּבעֹולם, ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹיחידי

ׁשּלֹו. ְֲֶַָונעׂשה

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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axwlE wFgxd lkl gikFdl dEve ,eil ¥̀¨§¦¨§¦©§¨¨¨§¨¥
,xaCdn oir milrnl Wiprd mB ,FAl¦©¤¡¦§©£¦©¦¥©¨¨
ligzdl 'd dEv xW` zF`d Ll dfe§¤§¨£¤¦¨§©§¦

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz ipy xc` 'c zgiy)

א)אוּיקר  ׁשּבּמּלה (א, א' האֹות ואּלּו זעירא, היא א' האֹות ְְְִִִִִֶַַָָָָָ
ּבדר לֹומר ויׁש רּבתי. היא הּימים' 'ּדברי ּבתחּלת ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ"אדם"

ׁשל ּבקריאתֹו מדּבר ּכאן ּוביחס הּקּב"ה הרמז: מׁשה, אל ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

'זעירא'. ולהיֹות עצמֹו את להקטין האדם על – ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָלהקּב"ה
לעֹולם  ּוביחס העֹולם, ּבתֹולדֹות מדּבר הּימים' ּב'דברי ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֻא
סביבתֹו. על ּולהׁשּפיע למׁשל 'רּבתי', להיֹות האדם על –ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹ

(á)íãà íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½¨À̈
ø÷aä-ïî äîäaä-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦©§¥À̈¦©¨¨Æ

:íëðaø÷-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe¦©½Ÿ©§¦−¤¨§©§¤«
i"yx£ÌkÓ ·È¯˜ÈŒÈk Ì„‡∑ ּבקרּבנֹות ּכׁשּיקריב, »»ƒ«¿ƒƒ∆ְְְְְִֶַָ

הענין נדבה  נאמר ∑‡„Ì.ּדּבר אדם לּמה מה ? ְְִִֶָָָָ»»ֱֶַָָָָָ
אף  ׁשּלֹו, היה ׁשהּכל הּגזל, מן הקריב לא ְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹהראׁשֹון

ּתקריבּו לא הּגזל אּתם חּיה ∑‰Ó‰a‰.מן אף יכֹול ְִִֵֶַַַָֹ«¿≈»ַַָָ
לֹומר  ּתלמּוד וצאן"ּבּכלל? "ּבקר :.‰Ó‰a‰ ÔÓ∑ ְְַַַָָָָֹƒ«¿≈»

הרֹובע  את להֹוציא ּכּלּה, הּנרּבע ולא ŒÔÓ.ואת ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹֻƒ
¯˜a‰∑ את להֹוציא ∑Ô‡v‰ŒÔÓ.הּנעבד להֹוציא «»»ְֱִֶֶַָƒ«…ְִ

הּנֹוגח ∑Ô‡v‰ŒÔÓe.הּמקצה את  את להֹוציא ְֶֶַֻƒ«…ְִֵֶַַ
"מןֿהּבקר",ׁשהמית  הענין מן למּטה אֹומר ּכׁשהּוא . ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

את  להֹוציא לֹומר, ּתלמּוד ∑e·È¯˜z.הּטרפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶַַַָ«¿ƒ
מתנּדבים  ׁשּׁשנים ּבׁשּתפּות מלּמד ∑˜¯ÌÎa.עֹולה ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ»¿«¿∆

הּמזּבח  קיץ עֹולת היא צּבּור, נדבת ּבאה ׁשהיא ,מלּמד ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָ
הּמֹותרֹות  מן .הּבאה ִַַָָָ

‡Lב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¡«
‡¯ÈÚa ÔÓ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔBÎpÓ ·¯˜È È¯‡¬≈¿»≈ƒ¿À¿»»√»¿»ƒ¿ƒ»
:ÔBÎa¯˜ ˙È Ôe·¯˜z ‡Ú ÔÓe È¯Bz ÔÓƒ≈ƒ»»¿»¿»À¿«¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.zøîàå 'Bâå øac (áxnFl ltMxAC ©¥§§¨©§¨¨©©©¥
,Yxn`ezFpFWl 'aA xAcl dPW mB §¨©§¨©¦¨§©¥§§

'd dESW cvl .Yxn`e xn` xn` `le§Ÿ¨©¡Ÿ§¨©§¨§©¤¦¨
xCp oFvxl `Ad '` ,oAxw ipin ipW§¥¦¥¨§¨©¨§¨¦¨

kl '`e ,aCpe,mc` `hgi iM `hg zxR §¦¨§§©¨©¥§¦¤§¨¨¨
xn` df cbpMxAC`Ed Kln zxfB iM §¤¤¤¨©©¥¦§¥©¤¤

hxR lkA dnEWxd z`Hg zaFg eilr̈¨©©¨¨§¨§¨§¨
xn` oFvxl `Ad cbpkE hxtEYxn`e §¨§¤¤©¨§¨¨©§¨©§¨

mdl`cFake zEnnFx cvl `N` df oi` £¥¤¥¤¤¨§©§§¨
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מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֶָָָָָ

ּדלכאֹורה  נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה־ליּה
ּכלל  ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא ְְְִֵֶֶָָָֹיׂשראל,
קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָויׁש
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדפרׁשת
ּדאין  צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

מקֹומן. ְָָּכאן
לפני  מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּקרּבנֹות  ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהיֹום
ּדיני  ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ּבהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּיבּו

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות
נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכי
ּבקרּבנֹות  מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשכינה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָחֹובה,
יׂשראל  ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשהקריבּו מסּתּבר ּכמֹו־כן ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת
נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ּבּׁשמיני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמּיד

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּדיניהם,
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וגו' מן־הּבהמה ליהוה קרּבן מּכם ּכי־יקריב ב)אדם (א, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֽֽ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן
ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה
הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע
צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכׁשם
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
ׁשּבׁשחיטה  ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־ּכ

הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמֹוציאים
ּבאדם: ּכמֹו־כן ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנׁשאר
החּיּות  – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמֹוציאים
– הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהבּות
והּתענּוג  החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהּדבר

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמי
ּבכל  אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמּטרה
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
הּקרּבן  ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
ּתתּכּלל  ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבאׁש

לה'. האהבה ְֲֵַַָָּבאׁש
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i"yx£¯ÎÊ∑ למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ,ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
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העזרה  עד יקריב ּבהבאתֹו יקריב אֹומר: מהּו אפּלּו. ? ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ
אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻלׁשם
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xn`nM dMfnd xkU liCbde eiWCwOn¦§ª¨¨§¦§¦§©©§©¤§©£©
`PYd(d"t zFa`)miAxd z` dMfnd lM ©©¨¨¨©§©¤¤¨©¦

'd EPxnWi iM Fci lr `A `hg oi ¥̀¥§¨©¨¦¦§§¤
mixn`Pd mixaCd mde ,zFpFibXn¦¦§§¥©§¨¦©¤¡¨¦

.o`Mmc`oFWl mc` xnFl wCwC ¨¨¨¦§¥©¨¨§
xdGA xEn`M zEaiWg(g"n rixfY)iM £¦¨¨©Ÿ©©§¦©¦

xn`e aEzMd WxR aixwi in z`e aixwi©§¦§¤¦©§¦¥¥©¨§¨©
mMnxW` mkA mpWIW mizEgRd on ¦¤¦©§¦¤¤§¨¨¤£¤

EPOn xEq l`l Exn`Ie 'dA ErWR̈§©©Ÿ§¨¥¦¤
df z` KxAzi FzEwaCn Ewgxzpe§¦§©£¦§¥¦§¨©¤¤

aixwi iM 'dl oAxw `xTi dfle ,aixwi©§¦§¨¤¦¨¥¨§¨©¦©§¦
dfM mc`e ,FWxWl Wcw eirHn xvp¥¤©¨¨Ÿ¤§¨§§¨¨¨¤
dacp `le xcp `l `iadl Kixv oi ¥̀¨¦§¨¦Ÿ¥¤§Ÿ§¨¨
`le z`Hg Fl `iadl zE`ivn oi` mB©¥§¦§¨¦©¨§Ÿ

C lr ,mW`l"f mxnF` Kx(d"t zFa`)lM ¨¨©¤¤§¨¨¨
lr `A `hg oi` miAxd z` dMfnd©§©¤¤¨©¦¥¥§¨©
xg`e ,oAxw oi` bbFW oi` m`e Fcï§¦¥¥¥¨§¨§©©
cAkPd oAxw dUrn xn` xnBW¤¨©Ÿ¤©£¥¨§¨©¦§¨

xn` dNrndedndAd on'FbeEaixwY §©§ª¤¨©¦©§¥¨§©§¦
mkpAxw z`mc` lkA FpWi df xaC ¤¨§©§¤¨¨¤¤§§¨¨¨

aiWd miAx zpigA EbiVi lM `l iM¦ŸŸ©¦§¦©©¦¥¦
:oernb dxez ¥¨Ÿ

.Bðaø÷ äìò íà (âdPW dOl dWw ¦Ÿ¨¨§¨¨¤¨¨¦¨
z`f ixg` zFxEcQd zFIWxR 'An¦©§¦©§©£¥Ÿ
sFrd on m`e ,dlFrl 'Fbe o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ§§¨§¦¦¨
on m` xnFl Fl did o`M mB ,dlFr¨©¨¨¨©¦¦
`xaQd iR lr x`Azie ,'Fbe dlr xwAd©¨¨Ÿ¨§§¦§¨¥©¦©§¨¨
xn`X dOA mipdM zxFzA Exn`W¤¨§§©Ÿ£¦©¤¤¨©
cOln mkpAxw z` dGn dlrnl aEzMd©¨§©§¨¦¤¤¨§©§¤§©¥
dfl ,o`M cr xEAv zacp d`A `idW¤¦¨¨¦§©¦©¨¨¤



מט `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
מי  לׁשם אחת ּכל ותקרב עֹולֹות ּכּלן הן והרי ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֻעֹולֹות

ּבפסּולין  נתערבה אפּלּו יכֹול מינֹוׁשהּוא. ּבׁשאינֹו ?אֹו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
"יקריבּנּו" לֹומר: ‡˙B.ּתלמּוד ·È¯˜È∑,מלּמד ְְִֶַַַ«¿ƒ…ְֵַ

אֹותֹו ּבעלּֿכרחֹוׁשּכֹופין יכֹול לֹומר:. ּתלמּוד ? ְְְִֶַַַָָ
'רֹוצה  ׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין ּכיצד? הא ְִִֵֶֶַַַָֹֹ"לרצנֹו".

CÓÒÂ.אני' '‰ ÈÙÏ∑ סמיכה .ּבבמה אין ֲִƒ¿≈¿»«ְְִֵָָָ

ã)(øtëì Bì äöøðå äìòä Làø ìò Bãé Cîñå§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ¨®§¦§¨¬−§©¥¬
:åéìò̈¨«

i"yx£‰ÏÚ‰ L‡¯ ÏÚ∑ לסמיכה חֹובה עֹולת ,להביא «…»…»ְְִִִַָָָ
הּצאן  עֹולת העֹוף ∑‰ÏÚ‰.ּולהביא לעֹולת .ּפרט ְִַַָֹ»…»ְְַָָ

BÏ ‰ˆ¯Â∑ על ּתאמר אם לֹו? מרּצה הּוא מה על ¿ƒ¿»ְִֶַַַַַֹ

אֹו ׁשמים, ּבידי מיתה אֹו ּביתּֿדין, ּומיתֹות ְִִִִִֵֵֵַָָּכרתֹות
על  אּלא מרּצה אינֹו הא אמּור. ענׁשן הרי - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָמלקּות

'לאו  ועל לעׂשה''עׂשה' .ׁשּנּתק ְֲֲִֵֵֶַַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(376 cenr ,` miqxhpew mixn`nd xtq)

ּבכ  ּבני ה'סמיכה' על אבינּו יעקב ׁשל ידיו סמיכת ּכגֹון - לל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
המׁשכה  ענינּה - מׁשה על־ידי יהֹוׁשע סמיכת אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻיֹוסף,
החכמה. ספירת היא ׁשראׁשיתן ספירֹות, עׂשר ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמּבחינת

הּספירֹות. עׂשר ּכנגד הן הּידים אצּבעֹות ׁשעׂשר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָוכּידּוע,

מ"ה) (ּבגימטרּיא האדם :ּכ הּקרּבן סמיכת לגּבי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָאף
ּב"ן, (ּבגימטרּיא הּבהמה על מ"ה מּׁשם עליֹון אֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָממׁשי
להתעּלֹות  לּה מאפׁשר ּובכ לעֹולמֹות), מקֹור ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָהּׁשם

הּקרּבן. עבֹודת ְְֲֵַַַָָעל־ידי

(ä)éða eáéø÷äå ýåýé éðôì ø÷aä ïa-úà èçLå§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧
çaænä-ìò ícä-úà e÷øæå ícä-úà íéðäkä ïøäà©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ

:ãòBî ìäà çút-øLà áéáñ̈¦½£¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£ÌÈ‰k‰ e·È¯˜‰Â ËÁLÂ∑ואיל מּקּבלה ¿»«¿ƒ¿ƒ«…¬ƒְִֵַָָָ

הּׁשחיטה  על לּמד ּכהּנה. ּבזר מצות ׁשּכׁשרה ,.ÈÙÏ ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻƒ¿≈
הראׁשֹונה,∑e·È¯˜‰Â.ּבעזרה ∑‰' ׁשהיא קּבלה זֹו ֲָָָ¿ƒ¿ƒִִֶַָָָָ

"הֹולכה" לׁשֹון ׁשּתיהןּומׁשמעּה למדנּו, אחרים:(. ספרים ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָ

אהרן )ׁשּׁשּתיהן  ‡‰¯Ô.ּבבני Èa∑ חללים ּתלמּוד יכֹול ? ְְֲִֵֵֶֶַֹ¿≈«¬…ְֲִַָָ
"הּכהנים" ‡˙Ìc‰Œ.לֹומר: e˜¯ÊÂ Ìc‰Œ˙‡∑ מה ֲִַַֹ∆«»¿»¿∆«»ַ

את  להביא ּפעמים? ׁשּתי "ּדם" "ּדם" לֹומר: ְְְְִִֵֶַַָָָָּתלמּוד
ּבמינֹו ּבפסּולים,ׁשּנתערב אף יכֹול מינֹו. ּבׁשאינֹו אֹו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָ

ּבחּטאֹות  החיצֹונּיֹות אֹו ּבחּטאֹות אֹו ,הּפנימּיֹות, ְִִִִַַַַַַָָ

למעלה  ּבמקֹום ׁשאּלּו ּתלמּודֿלֹומר למּטה? והיא ְְְְְְִֵֶַַַַָָָ
"אתּֿדמֹו"אחר  :.e˜¯ÊÂ∑ למּטה מן עֹומד וזֹורק ֵֶַָ¿»¿ְְִֵֵַָ

ּכנגד  הּסקרא מחּוט למּטה הּמזּבח לכתל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹהּכלי
ּבארּבע  נּתן הּדם ׁשּיהא "סביב", נאמר: לכ ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּזוּיֹות,
ּתלמּודֿלֹומר: ּכחּוט? יּקיפּנּו יכֹול אֹו הּמזּבח. ְְְִִֵֶַַַַַָרּוחֹות
"וזרקּו", אי ּבזריקה. להּקיף ואיֿאפׁשר ְְְְְְְְִִִִִֶַָָָָ"וזרקּו",
הא  "סביב", ּתלמּודֿלֹומר: אחת? ּבזריקה ְְִִִַַַַָָָָיכֹול

מּתנֹות  ׁשּתי נֹותן ארּבע ּכיצד? ‡Á˙tŒ¯L.ׁשהן ְְֵֵֵֵֶַַַַָ¬∆∆«
„ÚBÓ Ï‰‡∑ ׁשהּוא ּבזמן .מפרק ולא …∆≈ְְְִֶַָֹֹ

dÏד  ÈÚ¯zÈÂ ‡˙ÏÚ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈¬»»¿ƒƒ¿≈≈
:È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ¿«»»¬ƒ

Èaה  Ôe·¯˜ÈÂ ÈÈ Ì„˜ È¯Bz ¯a ˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»«≈√»¿»ƒ»¿¿≈
ÏÚ ‡Óc ˙È Ôe˜¯ÊÈÂ ‡Óc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡«¬…»¬«»»¿»¿ƒ¿¿»¿»«
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mkpAxw FxnF`l KEnq xn`dlFr m` ¨©¨§§¨§©§¤¦¨
xiYn ip`W `id dlFr `weC WExR¥©§¨¨¦¤£¦©¦
minlW `le xEAv zacp d`AW¤¨¨¦§©¦§Ÿ§¨¦

`ipzcM('b k"z)zacp oi`A oi` minlW ¦§©§¨§¨¦¥¨¦¦§©
m` aEzMd xnF` did m` cFr .xEAv¦¦¨¨¥©¨¦
xiYd `NW rnWp did dlr xwAd on¦©¨¨Ÿ¨¨¨¦§¨¤Ÿ¦¦
on `le xwAd on `N` dlFr `iadl§¨¦¨¤¨¦©¨¨§Ÿ¦

xn` dfl ,o`SddlFr m`dn iM xnFl ©Ÿ¨¤¨©¦¨©¦©
hxR `Ed mkpAxw FxnF`A dAxOX¤§©¤§§¨§©§¤§©
m` oiA xwAd on didi m` oiA dlFrd̈¨¥¦¦§¤¦©¨¨¥¦
zlFrA zFrhl oi`e ,o`Sd on didi¦§¤¦©Ÿ§¥¦§§©
FpAxw xn`e aEzMd x`A ixdW ,sFrd̈¤£¥¥¥©¨§¨©¨§¨

xEAv hrnl mW EWxCW FnM dxzi§¥¨§¤¨§¨§©¥¦
dfe Exn` mipdM zxFzaE sFrd zlFrn¥©¨§©Ÿ£¦¨§§¤
lFkIW xnFl cEnlY dn dlFr mpFWl§¨¨©©§©¤¨
mibdFp EN`d milEqRd lM Eidi `lŸ¦§¨©§¦¨¥£¦
oiPn daFg zlFr dacp zlFrA `N ¤̀¨§©§¨¨©¨¦©¦
.o`M cr dlr m` xnFl cEnlY 'Eke§©§©¦Ÿ¨©¨
m` xnFl Fl didW mdl dWwdW d`xp¦§¤¤ª§¨¨¤¤¨¨©¦
xnF` did m`W EWxce ,dlr FpAxẅ§¨Ÿ¨§¨§¤¦¨¨¥
wIcOW rnWp didi f` dlr FpAxw m ¦̀¨§¨Ÿ¨¨¦§¤¦§¨¤§©¥
`xw irYWn DAW dacp zlFrA aEzMd©¨§©§¨¨¤¨¦§¨¥§¨
dlr m` xn`e ,zEWx aixwi iM aizkC¦§¦¦©§¦§§¨©¦Ÿ¨
daFg lW oiA mlFrAW dlFr lM WExR¥¨¨¤¨¨¥¤¨

WxR l"f c"a`xde .dacp lW oiA¥¤§¨¨§¨¥¥
zxYin dlFr zaYWKnql Fl didW ¤¥©¨§ª¤¤¤¨¨¦§Ÿ

:wgC `Ede ,sFQal DpFxkf lr©¦§¨§©§Ÿ©
.Bðaø÷d`AW EWxC mipdM zxFzA ¨§¨§©Ÿ£¦¨§¤¨¨

lkA mpWIW minlW zFAxl§©§¨¦¤¤§¨§¨
xnFl oi`e minEWxd milEqRd©§¦¨§¦§¥©
FpAxw xnFle aEzMd `A mhrnNW¤§©£¨¨©¨§©¨§¨
iM ,minlW `le dlFr `EdW xEn`d̈¨¤¨§Ÿ§¨¦¦
iziY `kidn iM hrnl Kixv Fpi` dfl̈¤¥¨¦§©¥¦¥¥¨¥¦
`EdW iEPkA FpAxw EWxC `le ,xq`l¤¡Ÿ§Ÿ¨§¨§¨§¦¤
oiC E`ivFd ixd iM ,aEzMA hEWR xzFi¥¨©¨¦£¥¦¦

:o`v zlFrA dxEn`d FpAxTn dfc dxez ¤¦¨§¨¨£¨§©Ÿ

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 9 cenr ,fi wlg zegiyÎihewl itÎlr)

lW mrhdpFW`xA daFg zFpAxw EWxRzp ` ©©¤Ÿ¦§¨§¨§§¨¨¦¨

מּכם  ּכי־יקריב ְִִִֶַָָֽאדם
הענין ּדּבר נדבה רש"י)ּבקרּבנֹות ובפירוש ב. (א, ְְְְְִִֶָָָָָ

ּדלכאֹורה  נדבה, ּבקרּבנֹות קרּבנֹות ּדיני התחיל לּמה ְְְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָָָוקׁשה,
ּכחּטאת  האדם, ּבהן ׁשּנתחּיב ּבקרּבנֹות להתחיל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהוה־ליּה
ּכלל  ּבהן ׁשּנתחּיבּו צּבּור ׁשּקרּבנֹות ועד ּבזה. וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם

ּכלל? ּכאן נאמרּו לא ְְְִֵֶֶָָָֹיׂשראל,
קרּבנֹות, הלכֹות אינּה זֹו ּפרׁשה ׁשל עּקרּה ּדבאמת לֹומר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָויׁש
ּפנחס  אמֹור, (אחרי, להּלן היא ּבעּקרּה קרּבנֹות ְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָָָָָּדפרׁשת
ּדאין  צּבּור, קרּבנֹות ּדיני ּכאן נאמרּו לא ולכן ּבזה) ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹוכּיֹוצא

מקֹומן. ְָָּכאן
לפני  מּועט זמן יׂשראל עמדּו זמן ׁשּבאֹותֹו ׁשּמּכיון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא

הּקרּבנֹות  ּדיני לדעת צריכים היּו לּמילּואים, הּׁשמיני ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָהיֹום
ּדיני  ּכאן נתּפרׁשּו ולכן לּמּלּואים, ּבׁשמיני ּבהן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשּיתחּיבּו

מּיד. ּדיניהם לדעת צריכים ׁשהיּו ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּקרּבנֹות
נדבה, קרּבנֹות ּדיני ּתחילה נתּפרׁשּו לּמה מּובן ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשרתה  ּבֹו יֹום לּמּלּואים, ּבׁשמיני ׁשּמּיד ּכלל מסּתּבר אינֹו ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָּכי
ּבקרּבנֹות  מּיד ויתחּיבּו יׂשראל ּבני יחטאּו ּבּמׁשּכן, ְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָׁשכינה

זמן. אחרי רק ּבהן ונתחּיבּו ְְְְֲִֵֶַַַַָָחֹובה,
יׂשראל  ּבני ׁשּנדבּו ּכמֹו הרי נדבה, קרּבנֹות ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ׁשהקריבּו מסּתּבר ּכמֹו־כן ּגדֹולה, ּבנדיבּות הּמׁשּכן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָלמלאכת
נתּפרׁשּו ּבתחּלה ולכן נדבה, קרּבנֹות לּמּלּואים ּבּׁשמיני ְְְְְְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָָָמּיד

חֹובה. קרּבנֹות לפני אֹותן הקריבּו ּכי ְְְְִִִִִֵֵֶָָָּדיניהם,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 205 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

'dl zindAd Wtp zaxwd©§¨©¤¤©©£¦©

וגו' מן־הּבהמה ליהוה קרּבן מּכם ּכי־יקריב ב)אדם (א, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֹֽֽ
ע  ּפרטי לבאר הענינים:ויׁש ּבפנימּיּות הּקרּבן ניני ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

"אדם  לה', ּדהאדם והחּוׁשים הּכחֹות קרּוב הּוא ענינֹו ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָֹקרּבן
ּבהמה  לקחת צרי זאת, עֹוׂשים ּכיצד מּכם". יקריב ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹּכי
הּנפׁש את לקחת צרי האדם ּכלֹומר, לה'. ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּולהקריבּה
הּבהמית  נפׁשֹו ׁשּגם הינּו לה', ּולהקריבּה ׁשּלֹו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַַָהּבהמית

ה'. ועבֹודת קדּוׁשה לעניני ְְְְְֲִֵֵַַַַָּתסּיע
צרי האדם ּכ מּום, מּכל לבּדֹוק יׁש הּבהמה ׁשאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּוכׁשם
ּכדבעי, ׁשּיהיּו ּומעׂשיו ּדּבּוריו ּומחׁשבֹותיו נפׁשֹו ּכֹוחֹות ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָלבּדֹוק

מּום. – חּסרֹון ּבהם יהיה ְְִִֶֶָָֹולא
ׁשּבׁשחיטה  ּדכׁשם אֹותֹו, וׁשֹוחטים הּקרּבן לֹוקחים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָואחר־ּכ

הּׁשחיטה  ּולאחר מהּבהמה, חּיים' וה'רּוח הּדם את ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָמֹוציאים
ּבאדם: ּכמֹו־כן ׁשּבֹו, החּיּות ללא א ׁשלם הּגּוף ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹנׁשאר
החּיּות  – הּבהמית ׁשּבּנפׁש חּיים' ה'רּוח ֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָמֹוציאים
– הּבהמה ּגּוף רק ונׁשאר ּגׁשמּיים, מענינים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָָוההתלהבּות
והּתענּוג  החׁשק ללא א נׁשאר, ּכׁשּלעצמֹו הּגׁשמי ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַַָָֹהּדבר

קדּוׁשה. לעניני ורק א ּבֹו ּומׁשּתּמׁשים ׁשּבֹו, ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָהּגׁשמי
ּבכל  אלקי ה' את "ואהבּת ׁשל למּצב לבֹוא היא ְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוהּמּטרה
האהבה  ּתתגּלה הּבהמית ּבנפׁשֹו ׁשאף "יצרי ּבׁשני ,ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָלבב
הּקרּבן  ּבהקרבת נרמז וזה להּקּב"ה. הּיהּודי ׁשל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָהּגדֹולה
ּתתּכּלל  ׁשּבֹו, הּבהמית הּנפׁש – ׁשהּבהמה הּמזּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָּבאׁש

לה'. האהבה ְֲֵַַָָּבאׁש

(â)epáéø÷é íéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−©§¦¤®
:ýåýé éðôì Bðöøì Búà áéø÷é ãòBî ìäà çút-ìà¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯ÎÊ∑ למּטה "זכר" אֹומר ּכׁשהּוא נקבה. ,ולא »»ְְְְֵֵֶַָָָָֹ
ואנּדרֹוגינּוס  טמטּום ולא "זכר", לֹומר ּתלמּוד .ׁשאין ְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ

ÌÈÓz∑ מּום ÚBÓ„.ּבלא Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡∑ מטּפל »ƒְֹ∆∆«…∆≈ְֵַ

העזרה  עד יקריב ּבהבאתֹו יקריב אֹומר: מהּו אפּלּו. ? ְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָ
אחד  ּכל יקריב ׁשמעֹון, ּבעֹולת ראּובן עֹולת ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָנתערבה
לצרכי  החּלין יּמכרּו ּבחּלין, עֹולה וכן ׁשהּוא. מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻֻלׁשם

ÌÈÏLג  ¯Îc È¯Bz ÔÓ da¯˜ ‡˙ÏÚ Ì‡ƒ¬»»À¿»≈ƒ≈¿«¿ƒ
d˙È ·¯˜È ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï dp·¯˜È¿»¿ƒ≈ƒ¿««¿«ƒ¿»¿»≈»≈

:ÈÈ Ì„˜ dÏ ‡ÂÚ¯Ï¿«¬»≈√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xn`nM dMfnd xkU liCbde eiWCwOn¦§ª¨¨§¦§¦§©©§©¤§©£©
`PYd(d"t zFa`)miAxd z` dMfnd lM ©©¨¨¨©§©¤¤¨©¦

'd EPxnWi iM Fci lr `A `hg oi ¥̀¥§¨©¨¦¦§§¤
mixn`Pd mixaCd mde ,zFpFibXn¦¦§§¥©§¨¦©¤¡¨¦

.o`Mmc`oFWl mc` xnFl wCwC ¨¨¨¦§¥©¨¨§
xdGA xEn`M zEaiWg(g"n rixfY)iM £¦¨¨©Ÿ©©§¦©¦

xn`e aEzMd WxR aixwi in z`e aixwi©§¦§¤¦©§¦¥¥©¨§¨©
mMnxW` mkA mpWIW mizEgRd on ¦¤¦©§¦¤¤§¨¨¤£¤

EPOn xEq l`l Exn`Ie 'dA ErWR̈§©©Ÿ§¨¥¦¤
df z` KxAzi FzEwaCn Ewgxzpe§¦§©£¦§¥¦§¨©¤¤

aixwi iM 'dl oAxw `xTi dfle ,aixwi©§¦§¨¤¦¨¥¨§¨©¦©§¦
dfM mc`e ,FWxWl Wcw eirHn xvp¥¤©¨¨Ÿ¤§¨§§¨¨¨¤
dacp `le xcp `l `iadl Kixv oi ¥̀¨¦§¨¦Ÿ¥¤§Ÿ§¨¨
`le z`Hg Fl `iadl zE`ivn oi` mB©¥§¦§¨¦©¨§Ÿ

C lr ,mW`l"f mxnF` Kx(d"t zFa`)lM ¨¨©¤¤§¨¨¨
lr `A `hg oi` miAxd z` dMfnd©§©¤¤¨©¦¥¥§¨©
xg`e ,oAxw oi` bbFW oi` m`e Fcï§¦¥¥¥¨§¨§©©
cAkPd oAxw dUrn xn` xnBW¤¨©Ÿ¤©£¥¨§¨©¦§¨

xn` dNrndedndAd on'FbeEaixwY §©§ª¤¨©¦©§¥¨§©§¦
mkpAxw z`mc` lkA FpWi df xaC ¤¨§©§¤¨¨¤¤§§¨¨¨

aiWd miAx zpigA EbiVi lM `l iM¦ŸŸ©¦§¦©©¦¥¦
:oernb dxez ¥¨Ÿ

.Bðaø÷ äìò íà (âdPW dOl dWw ¦Ÿ¨¨§¨¨¤¨¨¦¨
z`f ixg` zFxEcQd zFIWxR 'An¦©§¦©§©£¥Ÿ
sFrd on m`e ,dlFrl 'Fbe o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ§§¨§¦¦¨
on m` xnFl Fl did o`M mB ,dlFr¨©¨¨¨©¦¦
`xaQd iR lr x`Azie ,'Fbe dlr xwAd©¨¨Ÿ¨§§¦§¨¥©¦©§¨¨
xn`X dOA mipdM zxFzA Exn`W¤¨§§©Ÿ£¦©¤¤¨©
cOln mkpAxw z` dGn dlrnl aEzMd©¨§©§¨¦¤¤¨§©§¤§©¥
dfl ,o`M cr xEAv zacp d`A `idW¤¦¨¨¦§©¦©¨¨¤
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ּומׁש אּלא וׁשחט ל)אין (חולין ְֵֶַַָָָ
העֹוף  את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשחיטה
ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמּמּצבם
נעׂשים  הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' מּדרּגת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתעּלֹות

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ְְֶָָָָָָָּדמֹו
ּולהעלֹות א  'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאֹותּה

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ לרּבֹות "העלה"? ּתלמּודֿלֹומר: ונּתּוח מה להפׁשט העֹולֹות ּכל ‡˙d.את ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ נתחיה .לנתחים ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
מצוה  ההדיֹוט הּׁשמים, מן ‰Ô‰k.להביא Ô¯‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

ּבכהּונֹו הדיֹוט,ּכׁשהּוא ּכהן ּבבגדי עבד אם הא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּפסּולה  .עבֹודתֹו ְֲָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ּבּׁשחיטה  הּתז לעצמֹוׁשּכבר למנֹותֹו הצר לפיכ ,. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

¯„t‰Œ˙‡Â∑ נאמר עם לּמה ׁשּמעלהּו ,ללּמד ? ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש

מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ
לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑ עֹולה ּכׁשּיׁשחטּנּו,∑‡M‰.יקטירּנּולׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
האׁש לׁשם ׁשֹוחטֹו אׁשיהא לׁשֹון "אּׁשה", וכל . ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָ

ּבלע"ז  רּוח ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ׁשאמרּתי נחת לפני, ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצֹוני  .ונעׂשה ְְֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח ונעׂשה (א, ׁשאמר ּתי לפני רּוח נחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
"ריח (רש"י)רצֹוני הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא לה'", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניחֹוח
ל  ּגם להם ּתֹועלת ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ìkä úà (èl"f Exn`(o`M k"z)zFAxl ¤©Ÿ¨§¨§©
`l dOl dWwe .mitlHde mipxTd©©§©¦§©§¨©¦§¨¤¨¨Ÿ
dlFrl dVd z` mdxa` aixwd¦§¦©§¨¨¤©¤§¨
zFxtFWl eipxw giPde 'Fbe eipxwA§©§¨§§¦¦©©§¨§¨

l"f mxn`nM.(`"l `"xct)aixwdW ilE`e §©£¨¨§©¤¦§¦
opzcM ,gAfOd lrn rwtE lMdmigaf) ©Ÿ¨©¥©©¦§¥©¦¦§¨§¨¦

(e"t.xifgi `l gAfOd lrn ErwRW oNke§ª¨¤¨§¥©©¦§¥©Ÿ©£¦
,dwixf mcw eilrn WlzPW xWt` F`¤§¨¤¦§©¥¨¨Ÿ¤§¦¨
`N` daxwdl 'Eke mipxTd EAxzp `le§Ÿ¦§©©©§©¦§§©§¨¨¤¨

Elr ENt` EWlzp la` mixAgn ocFrA§¨§ª¨¦£¨¦§§£¦¨
aizkC Ecxi gAfOd W`xl(f"k a"i mixaC) §Ÿ©¦§¥©¥§¦§¦§¨¦

xYEnE ,'Fbe xUAd Lizlr ziUre§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§¨
wxtA xn`W `xif iAxcke ,d`pdA©£¨¨§¦§©¦¥¨¤¨©§¤¤

WCwn gAfOd(mW)dwixf mcw Wlzp ©¦§¥©§©¥¨¦§©Ÿ¤§¦¨
.ipiMqC `Yw ENt` EdiPn cArnl ixẄ¥§¤§©¦©§£¦©¨§©¦¥
mbde ,dxFY dpYp `l oicrW xWt` F`¤§¨¤£©¦Ÿ¦§¨¨©£©

l"f Exn`W(g"k `nFi)Epia` mdxa` mIw ¤¨§¨¦¥©§¨¨¨¦

iYazM xaM ,oiliWaY iaExr ENt £̀¦¥¥©§¦¦§¨¨©§¦
lM oFvxl did dfW zFa` zFIWxtA§¨¨¦¨¤¤¨¨§¨¨
,zEkf zAq Ffi`l xaCA gxkd oi`W¤¥¤§¥©©¨¨§¥¦©§
dcEdil xnY i`EVp xn`YW FnM§¤Ÿ©¦¥¨¨¦¨
,dnFCke awril zFig` iYW i`EVp¦¥§¥£¨§©£Ÿ§©¤
drcFdA qpl Ecnr li` ipxw ok FnkE§¥©§¥©¦¨§§¥§¨¨
zFcizrd zFevn EnIw `l dfle ,zi`Eap§¦§¨¤Ÿ¦§¦§¨£¦

:eipxw xihwdli dxez §©§¦©§¨



ני `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
אּלּו מצוֹות ידי ׁשעל ּכיון לאדם, ּתֹועלת יׁש - והסּבר ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָטעם
ּגזרֹות  את ּומקּים ׁשמים, מלכּות על עצמֹו על מקּבל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹהאדם
א אּלא לאדם, ּכלל נֹועדּו לא הּקרּבנֹות זאת לעּמת .ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֻהּמל
ׁשל  רצֹונֹו ׁשּיתקּים הּוא ענינם וכל הּקּב"ה, ׁשל לצרּכֹו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָורק
הּקּב"ה  ׁשל ׁשרצֹונֹו העבּדה מעצם רּוח, נחת יׁש לכן ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻהּקּב"ה.

ּתמּורה. ּכל ללא ְְְִֵַָָֹהתקּים

מנחה  עֹולה, ּבקרּבנֹות רק - ּכמעט - זה ּבּטּוי מצינּו ּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָלכן
אּלּו ּבקרּבנֹות ּכי ותֹודה. אׁשם חּטאת, ּבקרּבנֹות ולא ְְְְְְְְִִֵַָָָָָָָָֹּוׁשלמים,
אׁשם  חּטאת, ּבקרּבנֹות משא"כ ּכלל, לעצמֹו ּתֹועלת לאדם ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָָאין
נֹועדּו ואׁשם חּטאת קרּבנֹות לעצמֹו. ּתֹועלת לאדם יׁש ְְְְְְֲֵֶֶַַָָָָָָָָותֹודה
על  לה' ּכהֹודאה מׁשּמׁש ּתֹודה וקרּבן האדם, חטאי על ְְְְְְֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָלכּפר
להֹודֹות. האדם ׁשל טבעית חֹובה ׁשּזֹוהי לאדם, ׁשעׂשה ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּנס

(é)íéfòä-ïî Bà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬¦¨«¦¦−
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«

i"yx£Ô‡v‰ ÔÓ Ì‡Â∑ ראׁשֹון ענין על מֹוסיף .ו"ו ¿ƒƒ«…ְִִִַָָ
הפסיק  ּפרׁשה ולּמה ּבין להתּבֹונן למׁשה רוח לּתן ? ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ÌÈfÚ‰ŒÔÓ.לפרׁשה  B‡ ÌÈ·Nk‰ŒÔÓ Ô‡v‰ŒÔÓ∑ ְָָָƒ«…ƒ«¿»ƒƒ»ƒƒ
לחֹולה  לזקן, ּפרט מעּוטין, ג' אּלּו .ולמזהם הרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ

(àé)ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìò Búà èçLå§¨©̧Ÿ¹©´¤¤̄©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®
:áéáñ çaænä-ìò Bîc-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£ÁaÊn‰ C¯È ÏÚ∑ צד ‰'.הּמזּבח על ÈÙÏ ‰Ùˆ∑ּב צפֹון .במה ואין «∆∆«ƒ¿≈«ְִֵַַַַ»…»ƒ¿≈ְְֵָָָ

(áé)Cøòå Bøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®§¨©³
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò íúà ïäkä©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©

(âé)ïäkä áéø÷äå íéna õçøé íéòøkäå áøwäå§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³
çéø äMà àeä äìò äçaænä øéè÷äå ìkä-úà¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨Ÿ¨´À¦¥²¥¬©

ô :ýåýéì ççéð¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

Èaי  ÔÓ B‡ ‡i¯n‡ ÔÓ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈ƒƒ¿«»ƒ¿≈
:d·¯˜È ÌÈÏL ¯Îc ‡˙ÏÚÏ ‡iÊÚƒ«»«¬»»¿«¿ƒ¿»¿ƒ≈

˜„Ìיא  ‡etˆ ‡Áa„Ó„ ‡cˆ ÏÚ d˙È ÒBkÈÂ¿ƒ»≈«ƒ»¿«¿¿»ƒ»√»
ÏÚ dÓc ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

da¯zיב  ˙ÈÂ dLÈ¯ ˙ÈÂ È‰B¯·‡Ï d˙È ‚lÙÈÂƒ«≈»≈¿≈»ƒ¿»≈≈¿»«¿≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ÔB‰˙È ‡‰k ¯cÒÈÂ¿«¿««¬»»¿«»«»ƒ«∆»»

:‡Áa„Ó ÏÚ Ècƒ««¿¿»

È˙יג  ‡‰k ·¯˜ÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ ‡iÚ¯Îe ‡e‚Â¿«»¿»«»¿«≈¿«»ƒ»≈«¬»»
Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ ‡Ïk…»¿«≈¿«¿¿»¬»»À¿«

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ïàvä ïî íàå (émipdM zxFzA Exn` §¦¦©Ÿ¨§§©Ÿ£¦
cr oFW`x oipr lr siqFn df ixd£¥¤¦©¦§¨¦©
oinA xEn`d lM oYl dfA dpEMd .o`M̈©©¨¨¨¤¦¥¨¨¨§¦
dkinq oFbM o`SA xMfd `le xwAd©¨¨§Ÿª§©©Ÿ§§¦¨
m` Wxcl mB .micEONd x`WE Dpice§¦¨§¨©¦¦©¦§¦
,xwAd oaA xaM xMfOdn xaC lRkp¦§¨¨¨¥©ª§¨§¨§¤©¨¨
mihxRd lM EWxCW `vnY dfle§¨¤¦§¨¤¨§¨©§¨¦
dWxtA xEn`d z` oYl mB ,ElRkPW¤¦§§©¦¥¤¨¨§¨¨¨
'Eke oFtv zhigW oFbM ,diptNWA Ff§¤§¨¤¨§§¦©¨§
.o`v zlFrn micnlPd zFWxCd x`WE§¨©§¨©¦§¨¦¥©Ÿ
,wiqtd dOle DA mIqn mipdM zxFzaE§©Ÿ£¦§©¥¨§¨¨¦§¦
m"`xd dWwd .dWnl gex oYl icM§¥¦¥¤©§¤¦§¨¨§¥
dOl dil dWwd `NW rnWn o`MnC§¦¨©§¨¤Ÿª§¨¥¨¨
,siqFOW m`e aizkC cvl `N` wiqtd¦§¦¤¨§©¦§¦§¦¤¦

mipdM zxFzA mWe('` wEqR)`zixaA §¨§©Ÿ£¦¨§¨©§¨
xEAcl zncFw d`ixw dzidW dpCW¤¨¨¤¨§¨§¦¨¤¤§¦
Eid dnE 'Eke zFwqtdl s` lFki ipzẅ¨¦¨©§©§¨§©¨
.o`M cr 'Eke zFWOWn zFwqtdd©©§¨§©§§©¨

zFwqtdd Eid e"`e `lA ENt` rnWn©§¨£¦§Ÿ¨¨©©§¨
oi`e 'Eke uxze ,o`M cr 'Eke zFWOWn§©§§©¨§¥¥§§¥
gM iM `Ed ipirA oFkPde .mi`xp eixaC§¨¨¦§¦§©¨§¥©¦Ÿ©
zlEGW o`Mn `Ed mW uxznd mrhe§©©©§¨¥¨¦¨¤©
mrh xnF` iziid o`M xEn`d e"`e xEYi¦¨¨¨¨¨¦¦¥©©
opFAzdl dWnl gex oYl `l zFwqtdd©©§¨Ÿ¦¥¤©§¤§¦§¥
oiC cnli `NW dyn liMUIW icM `N ¤̀¨§¥¤©§¦Ÿ¤¤Ÿ¦§©¦
o`M 'd mWxW EpivOX dOnE ,dfl dGn¦¤§¤¦©¤¨¦¤¨©¨
`d e"`e ztqFzA o`Sd on m`e xn`e§¨©§¦¦©Ÿ§¤¤¨¨
lW xEn`d oYle deW oNM oiCW Ycnl̈©§¨¤¦ª¨¨¤§¦¥¨¨¤
zFwqtdd Eid dnl oM m` dfA df¤¨¤¦¥§¨¨©©§¨
,dWnl gex oYl `EdW xnFl gxkdA§¤§¥©©¤¦¥¤©§¤
ixd zFwqtdd EidIW mFwn lkl o`MnE¦¨§¨¨¤¦§©©§¨£¥
`PYd xn`n `Ede ,mrHd Liptl LNW¤§§¨¤©©©§©£©©©¨
zFwqtdd Eid dnE llM KxcA§¤¤§¨©¨©©§¨

:zFWOWn`i dxez §©§
øéè÷äå ìkä úà 'Bâå áéø÷äå (âé§¦§¦§¤©Ÿ§¦§¦

.'BâåzWxtA df xn` xaM dPd §¦¥§¨¨©¤§¨¨©

oEMzPW xnFl oi`e xwA oA zlFr©¤¨¨§¥©¤¦§©¥
xnSd `Ede xwA oaA oi`X dn zFAxl§©©¤¥§¤¨¨§©¤¤
owfAW xrVde miUaM iW`xAW¤§¨¥§¨¦§©¥¨¤¦§©
mirnWp Eid `l EN` lMW ,miWiYd©§¨¦¤¨¥Ÿ¨¦§¨¦
ixdW ,xwA oA zlFrA lMd z` FxnF`n¥§¤©Ÿ§©¤¨¨¤£¥
xnv mipdM zxFzA EWxCW Epivn̈¦¤¨§§©Ÿ£¦¤¤

Rn miWiYd xrUEzlFrA xEn`d wEq §©©§¨¦¦¨¨¨§©
lMd z` xn`n iM mdl rnWnE xwÄ¨©§¨¨¤¦©£¨¤©Ÿ
mB FpWi xwaA `N` aYkp `NW mbd£©¤Ÿ¦§©¤¨§¨¨¤§©
`l o`M cFre ,mdA KIWd lkA o`vA§Ÿ§¨©©¨¨¤§¨Ÿ
KEnq `le daxwdA `N` lMd xn`̈©©Ÿ¤¨§©§¨¨§Ÿ¨

l"fx EWxce dxhwdl(o`M k"ez)FxnF`A §©§¨¨§¨§©©¨§§
WaM zIlr Ff 'Fbe lMd z` aixwde§¦§¦¤©Ÿ§£¦©¤¤
zlFrA rnWp `l df oiCW ,odM KixSW¤¨¦Ÿ¥¤¦¤Ÿ¦§¨§©
zlFrA gAfOd zxhwd oM m` ,xwÄ¨¦¥©§¨©©¦§¥©§©

:Kixhv` dOl o`vŸ¨¨¦§¨¦
äàøðåzxFzA Exn`X dn iR lr Wxtl §¦§¤§¨¥©¦©¤¨§§©

s` xihwde mpFWl dfe mipdMŸ£¦§¤§¨§¦§¦©

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip '` oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(1294 cenr ,c jxk 'zegiy ihewl')

ּומׁש אּלא וׁשחט ל)אין (חולין ְֵֶַַָָָ
העֹוף  את אֹו הּבהמה את ּומעלה "מֹוׁשכת" ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשחיטה
ׁשּיּוכלּו ּכ לאכילה, אֹותם ּומכׁשירה הּנֹוכחי, ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָמּמּצבם
נעׂשים  הם ּכאׁשר 'מדּבר', לדרּגת 'חי' מּדרּגת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַלהתעּלֹות

האֹוכלם. האדם ׁשל ּובׂשרֹו ְְֶָָָָָָָּדמֹו
ּולהעלֹות א  'למׁשֹו' יׁש :ּכ הּנפׁש־הּבהמית ּב'ׁשחיטת' ף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָ

הּנפׁש־האלקית. ּבקדּׁשת להּכלל ׁשּתּוכל עד ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאֹותּה

(å):äéçúðì dúà çzðå äìòä-úà èéLôäå§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈¦§¨¤«¨
i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÈLÙ‰Â∑ לרּבֹות "העלה"? ּתלמּודֿלֹומר: ונּתּוח מה להפׁשט העֹולֹות ּכל ‡˙d.את ¿ƒ¿ƒ∆»…»ְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹ…»

‰ÈÁ˙Ï∑ נתחיה .לנתחים ולא ƒ¿»∆»ְְְִִֶָָָֹ

(æ)eëøòå çaænä-ìò Là ïäkä ïøäà éða eðúðå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©§¨«§¬
:Làä-ìò íéöò¥¦−©¨¥«

i"yx£L‡ e˙Â∑ מן יֹורדת ׁשהאׁש אףֿעלּֿפי ¿»¿≈ִִֵֶֶֶַַָ
מצוה  ההדיֹוט הּׁשמים, מן ‰Ô‰k.להביא Ô¯‰‡ Èa∑ ְְְִִִִֶַַַָָָ¿≈«¬…«…≈

ּבכהּונֹו הדיֹוט,ּכׁשהּוא ּכהן ּבבגדי עבד אם הא , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹ
ּפסּולה  .עבֹודתֹו ְֲָָ

(ç)-úà íéçúpä úà íéðäkä ïøäà éða eëøòå§¨«§À§¥³©«£ŸÆ©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤
øLà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øãtä-úàå Làøä̈−Ÿ§¤©¨®¤©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−

:çaænä-ìò©©¦§¥«©
i"yx£ÌÈ‰k‰ Ô¯‰‡ Èa∑ ּכה הא ּבכהּונם. ן ּכׁשהם ¿≈«¬…«…¬ƒְְִֵֵֶָָֹ

ּפסּולה  עבֹודתֹו ּבגדים, ּבׁשמֹונה ׁשעבד ‡˙.הדיֹוט ְְְְֲִִֶֶַָָָָָ≈
L‡¯‰Œ˙‡ ÌÈÁ˙p‰∑,הפׁשט ּבכלל הראׁש ׁשאין לפי «¿»ƒ∆»…ְְְִִֵֵֶֶַָֹ
ּבּׁשחיטה  הּתז לעצמֹוׁשּכבר למנֹותֹו הצר לפיכ ,. ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֻֻ

¯„t‰Œ˙‡Â∑ נאמר עם לּמה ׁשּמעלהּו ,ללּמד ? ¿∆«»∆ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָ
ּכבֹוד  ּדר וזהּו הּׁשחיטה. ּבית את ּבֹו ּומכּסה ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהראׁש

מעלה  ÁaÊn‰ŒÏÚ.ׁשל ¯L‡∑ הּגזירין יהיּו ׁשּלא ְֶַָ¬∆««ƒ¿≈«ְְִִִֶַֹ
לּמערכה  חּוץ .יֹוצאין ְֲִַַָָ

(è)ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åéòøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³
ñ:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkä-úà¤©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ∑ עֹולה ּכׁשּיׁשחטּנּו,∑‡M‰.יקטירּנּולׁשם …»ְְִֵֶַָƒ≈ְְֲִֶֶ
האׁש לׁשם ׁשֹוחטֹו אׁשיהא לׁשֹון "אּׁשה", וכל . ְְְְֲִֵֵֵֵֶָָ

ּבלע"ז  רּוח ∑ÁBÁÈ.פושיי"ר ׁשאמרּתי נחת לפני, ְַַƒ«ְְִֶַַַַַָָ
רצֹוני  .ונעׂשה ְְֲִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"lg zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח ט)ריח ונעׂשה (א, ׁשאמר ּתי לפני רּוח נחת ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָָָ
"ריח (רש"י)רצֹוני הּבּטּוי נאמר ּבקרּבנֹות ׁשּדוקא הּטעם ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

יׁש מקּים ׁשאדם הּמצוֹות ׁשּבכל מּפני הּוא לה'", ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָניחֹוח
ל  ּגם להם ּתֹועלת ׁשאין - 'חּקים' הּמצוֹות ּבסּוג ּגם עצמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֻ

Ï‡·¯‰‡:ו  d˙È ‚lÙÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ÁÏLÈÂ¿«¿«»¬»»ƒ«≈»«¿∆¿»»

Áa„Ó‡ז  ÏÚ ‡˙M‡ ‡‰k Ô¯‰‡ Èa ÔezÈÂ¿ƒ¿¿≈«¬…«¬»∆»»««¿¿»
:‡˙M‡ ÏÚ ‡iÚ‡ Ôe¯cÒÈÂƒ«¿»«»«∆»»

È˙ח  ‡i¯·‡ ˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe¯cÒÈÂƒ«¿¿≈«¬…»¬«»»∆¿«»»
Èc ‡˙L‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡a¯z ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»«¿»«»«»ƒ«∆»»ƒ

:‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»

È˙ט  ‡‰k ˜qÈÂ ‡iÓa ÏlÁÈ È‰BÚ¯Îe dÂ‚Â¿«≈¿»ƒ¿«≈¿«»¿«≈«¬»»
‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡Ïk…»¿«¿¿»¬»»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ìkä úà (èl"f Exn`(o`M k"z)zFAxl ¤©Ÿ¨§¨§©
`l dOl dWwe .mitlHde mipxTd©©§©¦§©§¨©¦§¨¤¨¨Ÿ
dlFrl dVd z` mdxa` aixwd¦§¦©§¨¨¤©¤§¨
zFxtFWl eipxw giPde 'Fbe eipxwA§©§¨§§¦¦©©§¨§¨

l"f mxn`nM.(`"l `"xct)aixwdW ilE`e §©£¨¨§©¤¦§¦
opzcM ,gAfOd lrn rwtE lMdmigaf) ©Ÿ¨©¥©©¦§¥©¦¦§¨§¨¦

(e"t.xifgi `l gAfOd lrn ErwRW oNke§ª¨¤¨§¥©©¦§¥©Ÿ©£¦
,dwixf mcw eilrn WlzPW xWt` F`¤§¨¤¦§©¥¨¨Ÿ¤§¦¨
`N` daxwdl 'Eke mipxTd EAxzp `le§Ÿ¦§©©©§©¦§§©§¨¨¤¨

Elr ENt` EWlzp la` mixAgn ocFrA§¨§ª¨¦£¨¦§§£¦¨
aizkC Ecxi gAfOd W`xl(f"k a"i mixaC) §Ÿ©¦§¥©¥§¦§¦§¨¦

xYEnE ,'Fbe xUAd Lizlr ziUre§¨¦¨ŸŸ¤©¨¨§¨
wxtA xn`W `xif iAxcke ,d`pdA©£¨¨§¦§©¦¥¨¤¨©§¤¤

WCwn gAfOd(mW)dwixf mcw Wlzp ©¦§¥©§©¥¨¦§©Ÿ¤§¦¨
.ipiMqC `Yw ENt` EdiPn cArnl ixẄ¥§¤§©¦©§£¦©¨§©¦¥
mbde ,dxFY dpYp `l oicrW xWt` F`¤§¨¤£©¦Ÿ¦§¨¨©£©

l"f Exn`W(g"k `nFi)Epia` mdxa` mIw ¤¨§¨¦¥©§¨¨¨¦

iYazM xaM ,oiliWaY iaExr ENt £̀¦¥¥©§¦¦§¨¨©§¦
lM oFvxl did dfW zFa` zFIWxtA§¨¨¦¨¤¤¨¨§¨¨
,zEkf zAq Ffi`l xaCA gxkd oi`W¤¥¤§¥©©¨¨§¥¦©§
dcEdil xnY i`EVp xn`YW FnM§¤Ÿ©¦¥¨¨¦¨
,dnFCke awril zFig` iYW i`EVp¦¥§¥£¨§©£Ÿ§©¤
drcFdA qpl Ecnr li` ipxw ok FnkE§¥©§¥©¦¨§§¥§¨¨
zFcizrd zFevn EnIw `l dfle ,zi`Eap§¦§¨¤Ÿ¦§¦§¨£¦

:eipxw xihwdli dxez §©§¦©§¨



xwie`נב zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a ipy meil inei xeriy

ß oqip 'a ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּתמים" ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ּגדֹולים ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קטּנים  Èa∑ ּגדֹולים ולא ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.קטּנים ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ הּצהּוב לתחּלת ׁשּבזה ּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
ּתֹורים  .אצל ִֵֶ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

s` ,lEqRW iR lr s` ,`vFIW iR lr©¦¤¥©©¦¤¨©
W`xA odWM 'Eke xzFpe lEbRW iR lr©¦¤¨§¨§§¤¥§Ÿ

:o`M cr gAfOd©¦§¥©©¨
äL÷åxYd Wxcl `PY `vn oiPn §¨¤¦©¦¨¨©¨¦§¤¥

axde .gAfOd iAbl oilEqRd©§¦§©¥©¦§¥©§¨©
azM `lCn WxR oxd` oAxw lrA©©¨§©©£Ÿ¥¥¦§Ÿ¨©
mFwn lMn xihwIW rnWn mxihwde§¦§¦¨©§¨¤©§¦¦¨¨
ok FnM Wxcl aIgzi l"f eixacl ,k"r¦§¨¨¦§©¥¦§§¥
`NW dOn lMd z` aixwde FxnF`A§§§¦§¦¤©Ÿ¦©¤Ÿ
mFwn lMn aixwIW maixwde xn`̈©§¦§¦¨¤©§¦¦¨¨
inp `d `zil `dcnE ,oilEqR ENt £̀¦§¦¦§¨¥¨¨¨¥
Dl WxFC `PYdW `Ed oFkPde .`zil¥¨§©¨¤©©¨¥¨
`Ede minrR 'a xihwde xihwde xEYIn¦¦§¦§¦§¦§¦§¨¦§
`N` xnFl Fl did `NW Dnvr EpziWwª§¨¥©§¨¤Ÿ¨¨©¤¨
F` xwA zlFrA F` zFnFwn 'An cg`A§¤¨¦§§©¨¨
`A dWxcl i`Ce `N` ,o`v zlFrA§©Ÿ¤¨©©¦§¨¨¨
xg` 'Eke xzFpe oilEqR zxhwd zFAxl§©©§¨©§¦§¨§©©

:dgAfOd ElrW¤¨©¦§¥¨
.àeä äìòxn`,`EdzxFzA EWxC Ÿ¨¨©¨§§©

oFtvA dhigW aMrl `AW mipdMŸ£¦¤¨§©¥§¦¨§¨
.dlEqR oFtvA hgW `l m`W caricA§¦£©¤¦Ÿ¨©§¨§¨
`N` iEAxd dxFYd dazM `l dfle§¨¤Ÿ¨§¨©¨¨¦¤¨
lr iM xnFl dpFtv DA dxMfPW dWxRA©¨¨¨¤¦§§¨¨¨¨©¦©
zWxtA FazM `le ,hErOd `A df hxR§¨¤¨©¦§Ÿ§¨§¨¨©
dAxc` iM ,dkinQd mW xMfdW xwA oA¤¨¨¤ª§©¨©§¦¨¦©§©¨

dlFr zaY iEAx `A dilr('h wEqR)Dpi`W ¨¤¨¨¦¥©¨¨¤¥¨
mbde mW dxEn`d dkinq zaMrn§©¤¤§¦¨¨£¨¨©£©
miEAxdn wlg xn` aEzMdW¤©¨¨¨¥¤¥¨¦¦
miiEAxdn wlge cg`A mihErOdnE¥©¦¦§¤¨§¥¤¥¨¦¦
xn` EN`M mixnF` Ep`e '`A mihErOde§©¦¦§§¨§¦§¦¨©
,mdn '` lkA mihErOde miiEAxd lM̈¨¦¦§©¦¦§¨¥¤
zFevn 'a xiMfdW oeiM df hxR ip`W©¦§¨¤¥¨¤¦§¦¦§

rnE oFtve dkinq mdWoi`e dAxe h ¤¥§¦¨§¨¦¥§¦¨§¥

,dAx mdn Ffi`lE hrn mdn Ffi`l rEcï©§¥¥¤¦¥§¥¥¤¦¨
,iEAxl KEnQde hErOl KEnQd opiWxC©§¦¨©¨©¦§©¨¨¦
dn dkinq iEAxl KnQ dn EpivO dnE©¨¦©¨©¨¦§¦¨©
xn`p mW mB iM mbde .oFtv hErOl KnQ̈©©¦¨©£©¦©¨¤¡©
hWtdM aMrn Fpi`W gEYpl `A ,iEAx¦¨§¦©¤¥§©¥§¤§¥
.xwA zlFrA xMfdW iEAxA hrnzPW¤¦§©¥¨¦¤ª§©§©¨¨
oiprA mpWIW miccv aigxdl cFr Wie§¥§©§¦§¨¦¤¤§¨¨¦§¨

`zixAaE .Fnvrn oiai liMUOdek"za) §©©§¦¨¦¥©§©¨©§¨
(o`Mlr iEAxd EWxCW mrh ozp ¨¨©©©¤¨§¨¦©

lr `Ed hErnE zaMrn Dpi`W dkinQd©§¦¨¤¥¨§©¤¤¦©
lkA Dpi` dkinQd iM aMrOW oFtSd©¨¤§©¥¦©§¦¨¥¨§¨
dpErh Dpi` xEAv zNFrW zFlFrd̈¤©¦¥¨§¨
`YlnC `gexl iM ilE`e .'Eke dkinq§¦¨§§©¦§©§¨§¦§¨
lEwW xaCd didW mbd iM ,ok Exn`̈§¥¦£©¤¨¨©¨¨¨
'AdW mbde ,EpazMW mrHn rxkiª§©¦©©¤¨©§©£©¤©
ok iR lr s` ,md cg` oipr zFIWxR©§¦¦§¨¤¨¥©©¦¥
`vnze .wiRqi dfM wtq rixkdl§©§¦©¨¥¨¤©§¦§¦§¨
EWxC sFrA dxEn`d `Ed dlFr zWxcA¦§¨©¨¨£¨¨¨§
zFAxl dlFr ok FnM mipdM zxFzA l"fx©©§©Ÿ£¦§¥¨§©
hrnl `Ed ,W`xd mC dSn `l ENt £̀¦Ÿ¦¨©¨Ÿ§©¥
dWwde ,o`M cr sEBd mC dSn `l m ¦̀Ÿ¦¨©©©¨§¦§¨

`xnBA(:e"q migaf)iPWnE ,`cEnlY i`n ©§¨¨§¨¦©¦©§¨§©¥
,o`M cr igikW sEBA minC axC mEXn¦§Ÿ¨¦©§¦¦©¨
EpwEIce wtQd dHn `xaqaC ixd£¥§¦§¨¨©¤©¨¥§¦¥

:sicr aEzMdnci dxez ¥©¨¨¦
.óBòä ïî íàå (ãélr siqFn df mB §¦¦¨©¤¦©

xEn`d lM oYl ,oFW`x oipr¦§¨¦¦¥¨¨¨
aEzMd llXW mihxR zNEf FA dlrnl§©§¨©§¨¦¤¨©©¨
`N` `A sFr oi`W '`d .FA WExtA§¥¨¤¥¨¤¨
dPW dlFr sFrd wICX dOn dlFr¨¦©¤¦¥¨¨¦¨
cvl F` ,o`ve xwA zlFrAW xcQn¦¥¤¤§©¨¨§Ÿ§©
sFr `A oi`W FpAxw hrn cFre ,xEYId©¦§¦¥¨§¨¤¥¨
aMrOW dwiln oicA mB ,xEASn dlFr¨¦¦©§¦§¦¨¤§©¥

dhigXd zaMrn oi`X dn odkA§Ÿ¥©¤¥§©¤¤©§¦¨
ElRkdW mihxR mB ,o`ve xwA zlFrA§©¨¨§Ÿ©§¨¦¤ª§§
`A Kxv `ll o`v zlFre xwA zlFrA§©¨¨§©Ÿ§ŸŸ¤¨

`W la` ,sFrd hrnl xaCdmixaC x ©¨¨§©¥¨£¨§¨§¨¦
cnle mdipXn cg`A aEzMd hrOW¤¦¥©¨§¤¨¦§¥¤§¨¥
,carpe ,dvwn ,rAxp oFbM dGn df¤¦¤§¦§¨ª§¤§¤¡¨
milEqR mNM lEfB ,owf ,dlFg ,dtxh§¥¨¤¨¥¨ª¨§¦
x`an `Ed oke ,dndaM sFrA§¦§¥¨§¥§Ÿ¨
zFkldn 'b wxtA m"AnxaE mdixacA§¦§¥¤¨©§¨§¤¤¥¦§
:sFrd on m`e xn` dfle gAfn ixEQ ¦̀¥¦§¥©§¨¤¨©§¦¦¨

.'äì Bðaø÷FxnF` mrh,'dl FpAxw ¨§¨©©©§¨§¨©
xwA zlFrA oM xn` `NX dn©¤Ÿ¨©¥§©¨¨
aEzMd xiWkdW EpivOW itl ,o`ve§Ÿ§¦¤¨¦¤¦§¦©¨

l"f mxnF`M oinEn ilrA sFrAk"ez) §©£¥¦§§¨
(c"k oiWECwFnkE sFrA zEOze zExkf oi` ¦¦¥©§§©§§

`xaQd `FaY oM m` ,KEnqA EpazMW¤¨©§§¨¦¥¨©§¨¨
mEn iM df oAxw `Ed zEgR iM xnFl©¦¨¨§¨¤¦

xcbA df oi`e FAxn` dfl 'dl oAxw §¥¤§¤¤¨§¨©¨¤¨©
'dl FpAxwdzEgR dbxcd mEW FA oi` iM ¨§¨©¦¥©§¨¨§¨

.xTr lM FnEnA mWx oi`e Ff dpigA cvl§©§¦¨§¥¤§¨¦¨
FxnF` KxC lr dvxi cFr(f"p dirWi)z`e ¦§¤©¤¤§§©§¨§¤

l"f Exn`e gEx ltWE `MC(d dhFq)ip` ©¨§©©§¨§¨£¦
,`MC iY` xn`C o`nlE `MC z ¤̀©¨§¨§¨©¦¦©¨
KxAzi FnW xiMfd `l Fnvr mrHdnE¥©©©©§Ÿ¦§¦§¦§¨©
,sFr oAxwA `N` oAxw zxMfdl KEnq̈§©§¨©¨§¨¤¨§¨§¨
iprd `Ed sFr `iadl FMxC in iM¦¦©§§¨¦¤¨¦
`EdX dn cvl al oFxaWA F`ianE§¦§¦§¥§©©¤
eilr `xwe oAxTd hErn cvlE iprd¤¨¦§©¦©¨§¨§¨¨¨¨
xwA aixwOd oM oi`X dn ,`MC z`e§¤©¨©¤¥¥©©§¦¨¨
xaC zaxwdA eilr dgnU FWtPW o`ve§Ÿ¤©§§¥¨¨¨§©§¨©¨¨
EWxC dfA `vFIke .cAMzdl iE`xd̈¨§¦§©¥§©¥¨¤¨§

migafA(:cw zFgpn)aEzMd xn`X dOA ¦§¨¦§¨©¤¤¨©©¨
:y"eri Wtpe dgpnAeh dxez §¦§¨§¤¤



נג `xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a ipy meil inei xeriy
i"yx£B·È¯˜‰Â∑ אחת ּפרידה ‰Ô‰k.יביא אפּלּו ¿ƒ¿ƒְֲִִִַַָָ«…≈

˜ÏÓe∑ּבעצמֹו אּלא ּבכלי, מליקה קֹוצץ אין ּכהן; ׁשל »«ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
הערף  מּמּול לּסימנין ּבצּפרנֹו ׁשּמּגיע עד מפרקת וחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

„BÓ.וקֹוצצן  ‰ˆÓÂ∑,"אּפים "מיץ ל)לׁשֹון "ּכיֿ(משלי ְְָ¿ƒ¿»»ְִִִַַ
הּמץ" טז)אפס הּמזּבח (ישעיה קיר על הּׁשחיטה ּבית ּכֹובׁש . ְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ויֹורד  מתמּצה ÓÂˆ‰.והּדם ¯ÈË˜‰Â ˜ÏÓe∑ אפׁשר ְְְִֵֶַַָ»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ְֶָ
ּכן  אּלא,לֹומר מֹוצה?! הּוא מקטיר, ׁשהּוא מאחר ? ְִֵֵֶֶֶַַַַָ

אף  וכּו', ּבעצמֹו והּגּוף ּבעצמֹו הראׁש - הקטרה ְְְְְְְַַַַַַָָָֹמה
ּכן  הּוא מליקה מסרס מקרא, ׁשל ּופׁשּוטֹו ּומלק . : ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכבר  ּדמֹו" "ונמצה הקטרה, וקדם  .והקטיר, ְְְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr fi wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

cxFie dSnzn mCd©¨¦§©¤§¥

הּמזּבח" קיר על ּדמֹו "ונמצה הּפסּוק טו)על רׁש"י (א, אֹומר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָ
מתמּצה  והּדם הּמזּבח, קיר על הּׁשחיטה ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ"ּכֹובׁש

ְֵויֹורד".
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְֲִֵֵֶֶֶַָיׁש

הרמּב"ן ּדברי ט)ידּועים א, הּקרּבנֹות (פרשתנו עבֹודת ׁשּתכן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹ
וראּוי  ּובנפׁשֹו, ּבגּופֹו לאלקיו חטא "ּכי האדם ׁשּיחׁשב ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָֹֹהּוא
מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד לּולא ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָלֹו

כּו'". נפׁש ּתחת נפׁש ּדמֹו, ּתחת ּדמֹו כּו' ְֶֶֶֶַַַַָָָּתמּורה
החסידּות ּבתֹורת ד"ה ּומבאר מאמר תש"ט, המאמרים ספר (ראה ְְֲִַַָֹ

ועוד) ב. פרק סחרה טוב כי ודמֹוטעמה חלּבֹו את ׁשּמקריבין ְְְְִִֶֶֶֶַָּדזה
האדם  חטאי על הּכּפרה ּכי הּוא הּמזּבח, על הּקרּבן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹום  להּקּב"ה, עצמֹו מקריב ׁשהאדם על־ידי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָמּגיעה
הּתענּוג  - "חלּבֹו" את יקריב הּזה, עֹולם מעניני ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָלהתעּנג
ורּבֹו ראׁשֹו ׁשקּוע ׁשּיהיה ּובמקֹום הּקּב"ה, לעבֹודת ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻׁשּלֹו,
הּדמים", "רתיחת והינּו ּדמֹו, את יקריב הּזה, עֹולם ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָּבעניני

הּבֹורא. ּבעבֹודת רק ּתהיה ׁשּלֹו ׁשההתלהבּות ,יתּבר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלֹו
עֹולה, קרּבן עבֹודֹות ּבסּיּום ּכאן רׁש"י ׁשּכֹותב מה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָוזהּו
את  ׁש'ּכֹובׁש' על־ידי היא הּקרּבן על־ידי הּבאה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּכּפרה
ההתלהבּות  ׁשּכל ויֹורד", מתמּצה ו"הּדם ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
ּומֹוציאֹו "סֹוחטֹו" הּוא הרי הּזה, עֹולם ּבעניני ׁשּלֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָוהּתענּוג

.יתּבר לֹו ְְִִֵַָּומקריבֹו

(æè)éìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäåìöà dúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈¥³¤
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤

i"yx£B˙‡¯Ó∑ הּזפק מקֹום וזה ∑d˙ˆa.הרעי, À¿»ְְְִֶֶֶַָ¿…»»
"ּכי  ּכמֹו: הּמאּוס, ּדבר לׁשֹון ו"נֹוצה" מעיה. ּבני ְְְְִִֵֵֶַָָָָָעם
"ּבאּוכליּה", אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו ּגםֿנעּו", ְְְְְְִֵֵֶֶַָָנצּו
'נֹוטל  ׁשאמר: חנן, ּבן יֹוסי אּבא ׁשל מדרׁשֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוזהּו
אמרּו: זכרֹונםֿלברכה ורּבֹותינּו עמֹו'. הּקרקבן ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻאת
עם  ונֹוטלּה ארּבה, ּכמֹו ּבסּכין הּזפק סביב ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻקֹודר
אֹוכלת  ׁשאינּה ּבהמה, ּבעֹולת העֹור. ׁשעל ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנֹוצה

ירחץ  והּכרעים "והּקרב נאמר: ּבעליה, ּבאבּוס ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאּלא
נאמר: הּגזל, מן ׁשּנּזֹון ּבעֹוף, והקטיר". ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָּבּמים

הּגזל  מן ׁשאכלּו הּמעים, את "והׁשלי".Ïˆ‡ ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ≈∆
‰Ó„˜ ÁaÊn‰∑ ׁשל ‡ÌB˜ÓŒÏ.ּכבׁשּבמזרחֹו «ƒ¿≈«≈¿»ְְִֶֶֶָ∆¿

ÔLc‰∑,ּבקר ּבכל הּדׁשן ּתרּומת ׁשם ׁשּנֹותנין מקֹום «»∆ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
נבלעים  וכּלם והּמנֹורה, הּפנימי מזּבח ׁשם ודּׁשּון ְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָֻ

.ּבמקֹומן  ְִָ

(æé)ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá Búà òqLå§¦©̧Ÿ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìò øLà íéöòä-ìò äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

ñ :ýåýéì ççéð çéø äMà¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
i"yx£ÚqLÂ∑ אֹומר הּוא וכן ּבּיד; אּלא ׁשּסּוע אין ¿ƒ«ְִֵֵֵֶַַָָ

הּגדי" ּכׁשּסע "ויׁשּסעהּו עם ∑·ÂÈÙÎ.ּבׁשמׁשֹון: ְְְְְְִִֵַַַַַƒ¿»»ִ
נֹוצתֹו ּכנפי למרט צרי אינֹו נֹוצה ∑·ÂÈÙÎ.ּכנפיו; ְְְִִֵֵַָָָָֹƒ¿»»ָ

הדי  ל אין והלא ּכנפים מּמׁש. ׁשל רע ריח ׁשּמריח ֹוט ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ËÒÏ¯טז  d˙È ÈÓ¯ÈÂ dÏÎ‡a d˜ÙÊ ˙È ÈcÚÈÂ¿∆¿≈»¿»≈¿À¿≈¿ƒ¿≈»«ƒ¿«
:‡ÓË˜ ÔÈ„LBÓc ¯˙‡Ï ‡Óe„˜ ‡Áa„Ó«¿¿»ƒ»«¬«¿¿ƒƒ¿»

d˙Èיז  ˜qÈÂ L¯ÙÈ ‡Ï È‰BÙ„‚a d˙È ˜¯ÙÈÂƒ»≈»≈¿«¿ƒ»«¿≈¿«≈»≈
‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k«¬»¿«¿¿»«»«»ƒ«∆»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡e‰ ‡˙ÏÚ¬»»À¿»¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ççéð çéø äMà (æéExn` l"fxzFgpn) ¦¥¥©¦Ÿ©©©¨§§¨

(iwx dX` dndA zlFrA xn`pgi ¤¡©§©§¥¨¦¥¥©
xOFl 'Fbe dX` sFrd zlFrA xn`pe 'Fbe§§¤¡©§©¨¦¥§©
'Eke hirnOd cg`e dAxOd cg` Ll§¤¨©©§¤§¤¨©©§¦§
dn uxzl l"fx EpEMzp dPd .o`M cr©¨¦¥¦§©§©©§¨¥©
ggip gix dX` aEzMd xn`i iM dWTX¤¨¤¦Ÿ©©¨¦¥¥©¦Ÿ©

oMW lMnE xqi` deW `EdW sFrA§¤¨¤¦¨¦¨¤¥
mpFWlA EwCwC dfl ,dndAd zlFrA§©©§¥¨¨¤¦§§¦§¨
,'Eke dAxOd cg` Ll xnFl Exn`e§¨§©§¤¨©©§¤§
oi`W EpricFdl aEzMd `AW WExR¥¤¨©¨§¦¥¤¥
xn`Y `NW ,dAxnl hrEOd oiA Wxtd¤§¥¥©¨©§ª¤¤ŸŸ©
eingx cSn 'dW cvl `N` df oi`W¤¥¤¤¨§©¤¦©©£¨

aEWg Fpi`W mbd iprd oAxwA dSxzn¦§©¤§¨§©¤¨¦£©¤¥¨
oi` mipR lM lre ,xiWrd oAxwM§¨§©¤¨¦§©¨¨¦¥
`ian dfe xR `ian df iM Wgkp WgEOd©¨¦§¨¦¤¥¦¨§¤¥¦
gix xn`e aEzMd mMgzp dfl ,sFr¨¤¦§©¥©¨§¨©¥©
dOA Fl wiRqd `le dndAA ggip¦Ÿ©©§¥¨§Ÿ¦§¦©¤
Lxirdl EPOn cnll sFrA xn`X¤¨©¨¦§Ÿ¦¤©£¦§

`xwie zyxt - ` - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a ipy meil inei xeriy

ß oqip 'a ipy mei ß

(ãé)áéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

i"yx£ÛBÚ‰ŒÔÓ∑ ּתמים" ׁשּנאמר: לפי העֹוף, ּכל ולא ƒ»ְְֱִִֶֶַָָָֹ
ּבּבהמה  וזכרּות ּתּמּות ּובעּזים", ּבּכׂשבים ּבּבקר ְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָזכר
אבר? מחּסר אף יכֹול ּבעֹופֹות; וזכרּות ּתּמּות ְְְְֵֵַַַָָָָֻואין

העֹוף" "מן לֹומר: ולא ּגדֹולים ∑ÌÈ¯z.ּתלמּוד ְִַַָ…ƒְְִֹ

BÈ‰.קטּנים  Èa∑ ּגדֹולים ולא ÌÈ¯z‰ŒÔÓ.קטּנים ְִַ¿≈»ְְְִִַֹƒ«…ƒ
‰Bi‰ ÈaŒÔÓ B‡∑ הּצהּוב לתחּלת ׁשּבזה ּפרט ƒ¿≈«»ְְִִִֶֶַַָָ

וקטן  יֹונה ּבני אצל הּוא ׁשּגדֹול ּפסּול, ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָוׁשּבזה,
ּתֹורים  .אצל ִֵֶ

(åè)BLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìò Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

ÈÈיד  Ì„˜ da¯˜ ‡˙ÏÚ ‡ÙBÚ ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»¬»»À¿»≈√»¿»
˙È ‰BÈ Èa ÔÓ B‡ ‡iÈÙL ÔÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¿≈»»

:da¯À̃¿»≈

È˙טו  ˜BÏÓÈÂ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k d·¯˜ÈÂƒ»¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿ƒ¿»
Ï˙k ÏÚ dÓ„ ÈˆÓzÈÂ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dLÈ≈̄≈¿«≈¿«¿¿»¿ƒƒ¿≈¿≈«…∆

:‡Áa„Ó«¿¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

s` ,lEqRW iR lr s` ,`vFIW iR lr©¦¤¥©©¦¤¨©
W`xA odWM 'Eke xzFpe lEbRW iR lr©¦¤¨§¨§§¤¥§Ÿ

:o`M cr gAfOd©¦§¥©©¨
äL÷åxYd Wxcl `PY `vn oiPn §¨¤¦©¦¨¨©¨¦§¤¥

axde .gAfOd iAbl oilEqRd©§¦§©¥©¦§¥©§¨©
azM `lCn WxR oxd` oAxw lrA©©¨§©©£Ÿ¥¥¦§Ÿ¨©
mFwn lMn xihwIW rnWn mxihwde§¦§¦¨©§¨¤©§¦¦¨¨
ok FnM Wxcl aIgzi l"f eixacl ,k"r¦§¨¨¦§©¥¦§§¥
`NW dOn lMd z` aixwde FxnF`A§§§¦§¦¤©Ÿ¦©¤Ÿ
mFwn lMn aixwIW maixwde xn`̈©§¦§¦¨¤©§¦¦¨¨
inp `d `zil `dcnE ,oilEqR ENt £̀¦§¦¦§¨¥¨¨¨¥
Dl WxFC `PYdW `Ed oFkPde .`zil¥¨§©¨¤©©¨¥¨
`Ede minrR 'a xihwde xihwde xEYIn¦¦§¦§¦§¦§¦§¨¦§
`N` xnFl Fl did `NW Dnvr EpziWwª§¨¥©§¨¤Ÿ¨¨©¤¨
F` xwA zlFrA F` zFnFwn 'An cg`A§¤¨¦§§©¨¨
`A dWxcl i`Ce `N` ,o`v zlFrA§©Ÿ¤¨©©¦§¨¨¨
xg` 'Eke xzFpe oilEqR zxhwd zFAxl§©©§¨©§¦§¨§©©

:dgAfOd ElrW¤¨©¦§¥¨
.àeä äìòxn`,`EdzxFzA EWxC Ÿ¨¨©¨§§©

oFtvA dhigW aMrl `AW mipdMŸ£¦¤¨§©¥§¦¨§¨
.dlEqR oFtvA hgW `l m`W caricA§¦£©¤¦Ÿ¨©§¨§¨
`N` iEAxd dxFYd dazM `l dfle§¨¤Ÿ¨§¨©¨¨¦¤¨
lr iM xnFl dpFtv DA dxMfPW dWxRA©¨¨¨¤¦§§¨¨¨¨©¦©
zWxtA FazM `le ,hErOd `A df hxR§¨¤¨©¦§Ÿ§¨§¨¨©
dAxc` iM ,dkinQd mW xMfdW xwA oA¤¨¨¤ª§©¨©§¦¨¦©§©¨

dlFr zaY iEAx `A dilr('h wEqR)Dpi`W ¨¤¨¨¦¥©¨¨¤¥¨
mbde mW dxEn`d dkinq zaMrn§©¤¤§¦¨¨£¨¨©£©
miEAxdn wlg xn` aEzMdW¤©¨¨¨¥¤¥¨¦¦
miiEAxdn wlge cg`A mihErOdnE¥©¦¦§¤¨§¥¤¥¨¦¦
xn` EN`M mixnF` Ep`e '`A mihErOde§©¦¦§§¨§¦§¦¨©
,mdn '` lkA mihErOde miiEAxd lM̈¨¦¦§©¦¦§¨¥¤
zFevn 'a xiMfdW oeiM df hxR ip`W©¦§¨¤¥¨¤¦§¦¦§

rnE oFtve dkinq mdWoi`e dAxe h ¤¥§¦¨§¨¦¥§¦¨§¥

,dAx mdn Ffi`lE hrn mdn Ffi`l rEcï©§¥¥¤¦¥§¥¥¤¦¨
,iEAxl KEnQde hErOl KEnQd opiWxC©§¦¨©¨©¦§©¨¨¦
dn dkinq iEAxl KnQ dn EpivO dnE©¨¦©¨©¨¦§¦¨©
xn`p mW mB iM mbde .oFtv hErOl KnQ̈©©¦¨©£©¦©¨¤¡©
hWtdM aMrn Fpi`W gEYpl `A ,iEAx¦¨§¦©¤¥§©¥§¤§¥
.xwA zlFrA xMfdW iEAxA hrnzPW¤¦§©¥¨¦¤ª§©§©¨¨
oiprA mpWIW miccv aigxdl cFr Wie§¥§©§¦§¨¦¤¤§¨¨¦§¨

`zixAaE .Fnvrn oiai liMUOdek"za) §©©§¦¨¦¥©§©¨©§¨
(o`Mlr iEAxd EWxCW mrh ozp ¨¨©©©¤¨§¨¦©

lr `Ed hErnE zaMrn Dpi`W dkinQd©§¦¨¤¥¨§©¤¤¦©
lkA Dpi` dkinQd iM aMrOW oFtSd©¨¤§©¥¦©§¦¨¥¨§¨
dpErh Dpi` xEAv zNFrW zFlFrd̈¤©¦¥¨§¨
`YlnC `gexl iM ilE`e .'Eke dkinq§¦¨§§©¦§©§¨§¦§¨
lEwW xaCd didW mbd iM ,ok Exn`̈§¥¦£©¤¨¨©¨¨¨
'AdW mbde ,EpazMW mrHn rxkiª§©¦©©¤¨©§©£©¤©
ok iR lr s` ,md cg` oipr zFIWxR©§¦¦§¨¤¨¥©©¦¥
`vnze .wiRqi dfM wtq rixkdl§©§¦©¨¥¨¤©§¦§¦§¨
EWxC sFrA dxEn`d `Ed dlFr zWxcA¦§¨©¨¨£¨¨¨§
zFAxl dlFr ok FnM mipdM zxFzA l"fx©©§©Ÿ£¦§¥¨§©
hrnl `Ed ,W`xd mC dSn `l ENt £̀¦Ÿ¦¨©¨Ÿ§©¥
dWwde ,o`M cr sEBd mC dSn `l m ¦̀Ÿ¦¨©©©¨§¦§¨

`xnBA(:e"q migaf)iPWnE ,`cEnlY i`n ©§¨¨§¨¦©¦©§¨§©¥
,o`M cr igikW sEBA minC axC mEXn¦§Ÿ¨¦©§¦¦©¨
EpwEIce wtQd dHn `xaqaC ixd£¥§¦§¨¨©¤©¨¥§¦¥

:sicr aEzMdnci dxez ¥©¨¨¦
.óBòä ïî íàå (ãélr siqFn df mB §¦¦¨©¤¦©

xEn`d lM oYl ,oFW`x oipr¦§¨¦¦¥¨¨¨
aEzMd llXW mihxR zNEf FA dlrnl§©§¨©§¨¦¤¨©©¨
`N` `A sFr oi`W '`d .FA WExtA§¥¨¤¥¨¤¨
dPW dlFr sFrd wICX dOn dlFr¨¦©¤¦¥¨¨¦¨
cvl F` ,o`ve xwA zlFrAW xcQn¦¥¤¤§©¨¨§Ÿ§©
sFr `A oi`W FpAxw hrn cFre ,xEYId©¦§¦¥¨§¨¤¥¨
aMrOW dwiln oicA mB ,xEASn dlFr¨¦¦©§¦§¦¨¤§©¥

dhigXd zaMrn oi`X dn odkA§Ÿ¥©¤¥§©¤¤©§¦¨
ElRkdW mihxR mB ,o`ve xwA zlFrA§©¨¨§Ÿ©§¨¦¤ª§§
`A Kxv `ll o`v zlFre xwA zlFrA§©¨¨§©Ÿ§ŸŸ¤¨

`W la` ,sFrd hrnl xaCdmixaC x ©¨¨§©¥¨£¨§¨§¨¦
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הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָנׂשרפים
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ"והקטיר"?

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑ לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְִֵֵֵַָ

ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹחתיכֹות,
הּמרּבה  'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונאמר

לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, .ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף (רש"י נאמר ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יז) א,

ּבהמה: מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . ,מּמׁש"הּמרּבה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מעלה: יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק מקריבים עֹוףלא – ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה מּצד ּבהמהּגם – ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
מסּימת  ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדלּה.

לעֹוף הּואּדוקא ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ה'מרּבה' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּכּונה). מּצד רק ְְִֵַַַַַָָָולּבהמה

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְֱֶֶֶַָֹ
להתנּדב  ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹות
עליו  אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר עני. ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָמנחה?

נפׁשֹו הקריב ˜¯Ba.ּכאּלּו ‰È‰È ˙ÏÒ∑ האֹומר: ְְְִִִַ…∆ƒ¿∆»¿»ֵָ
ׁשהיא  סלת, מנחת מביא סתם, מנחה", עלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הרי

ׁשּבּמנחֹות  ּכמֹוהראׁשֹונה סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּמפרׁש
קרּויה  לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻוכּלן

סלת" החּטין,∑ÏÒ˙."מנחת מן אּלא "סלת" אין ְִֶַֹ…∆ִִִֵֶֶַָֹ
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:

ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ÈÏÚ‰.על Ô˙Â ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»
‰·Ï∑ לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; על ¿…»ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
רּבּוי אחד  אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  מּפני ּבּתֹורה, ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

עּמּהּומּׁשמנּה" נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט .ׁשּקמץ, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

d‡È·‰Â .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּובלילה ׁשּיציקה מלּמד ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְִִֵֶַָָ
ּבזר  .ּכׁשרים ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש ׁשהּיחיד (ב, מל ּמד קרּבן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצים כהנים)מתנּדב 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹ

האדם  חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקרּבן',
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻסּפּוק

מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹו
נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ׁשּבעצים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשה'קרּבן'

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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(á)àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà dàéáäå¤«¡¦À̈¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿ
øéè÷äå dúðáì-ìk ìò dðîMîe dzìqî Böî÷ª§À¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧
ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà ïäkä©Ÿ¥¹¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£ıÓ˜Â ÌÈ‰k‰∑ ּכהּנה מצות ואיל .מּקמיצה «…¬ƒ¿»«ְְְְִִִֵַָָָֻ

ÌMÓ ıÓ˜Â∑,ללּמד עֹומדֹות, הּזר ׁשרגלי מּמקֹום ¿»«ƒ»ְְְְִֵֶֶַַַָָ
ּבאחתֿ אף ּבעזרה, מקֹום ּבכל ּכׁשרה ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשהּקמיצה

יׂשראל  רגלי ּדריסת מקֹום ׁשל אּמה ÏÓ‡.עׂשרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָ¿…
BˆÓ˜∑ ּומבצּבץ מברץ, צד?יכֹול לכל ויֹוצא À¿ְְְְְֵֵַַָָָֹ

ּבקמצֹו", מּמּנּו "והרים אחר: ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָֻּתלמּודֿלֹומר
"ּבקמצֹו", אי הּקמץ. ּׁשּבתֹו מה אּלא ּכׁשר יהא ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֻלא
חֹופה  ּכיצד? הא "מלא". ּתלמּודֿלֹומר: חסר? ְְֵֵֶַַַָָָֹיכֹול

ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּבמׁשמע ׁשלׁש "קמץ" וזהּו , ְְְְְֶֶֶַַַַָָָֹֹ
העברית  d˙·ÏŒÏk.לׁשֹון ÏÚ∑,הּלבֹונה ּכל לבד ְִִָָ«»¿…»»ְְַַָָ

מלא  הּקמץ ÈË˜‰Â¯.יהא d˙·Ï∑ הּלבֹונה אף ְֵֵֶַָֹ¿…»»¿ƒ¿ƒְַַָ
dÓMÓe.ּבהקטרה  dzÏqÓ BˆÓ˜ ‡ÏÓ∑ אם הא, ְְַָָ¿…À¿ƒ»¿»ƒ«¿»ִָ

קרט  אֹו מלח ּגרּגר ּבידֹו ועלה ּפסּולה קמץ .לבֹונה, ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
d˙¯kÊ‡∑ העֹול הּמנחה,הּקמץ זכרֹון הּוא לגבּה ה «¿»»»ְְְִִֶֶַַַָָָֹֹ

רּוח  ּולנחת לטֹובה ּבעליה נזּכר .ׁשּבֹו ְְְְִֶֶַַַָָָָ

(â)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
ñ :ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï∑ּבראׁש חלק נֹוטל ּגדֹול ּכהן ¿«¬…¿»»ְֵֵֵֶָֹֹ
ּבמחלקת ׁשּלא  וההדיֹוט ˜„ÌÈL.ּבמחלקת, L„˜∑ ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַֹֹֹ…∆»»ƒ

להם  ‰'.היא ÈM‡Ó∑ אּלא ּבּה, חלק להם אין ִֶָ≈ƒ≈ֵֵֶֶֶָָָ
האּׁשים לאחר  .מּתנֹות ְְִִַַַָ

(ã)úBlç úìñ øepú äôàî äçðî ïaø÷ áø÷ú éëå§¦¬©§¦²¨§©¬¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³
ñ :ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤

i"yx£'B‚Â ·È¯˜˙ ÈÎÂ∑ מנחת עלי 'הרי ׁשאמר: ¿ƒ«¿ƒ¿ְֲִֵֶַַַָָ
תּנּור' אֹומאפה חּלֹות אֹו ׁשּיביא הּכתּוב, ולּמד ; ְֲִִֵֵֶַַַַָָ

מׁשּוחין רקיקין  והרקיקין ּבלּולֹות החּלֹות ונחלקּו. . ְְְְְְְְִִִִִֶַַָ
וחֹוזר  'מֹוׁשחן אֹומרים: יׁש ּבמׁשיחתן: ְְְְִִִֵֵֵַָָָרּבֹותינּו
הּמנחֹות  ׁשּכל ׁשּבּלג, הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּומֹוׁשחן
ּכ"ף  ּכמין 'מֹוׁשחן אֹומרים: ויׁש ׁשמן', לג ְְְְְִִֵֶֶַָֹטעּונֹות
ּומה  לּכהנים'. עצמֹו ּבפני נאכל הּׁשמן ּוׁשאר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹיונית,

ּפעמים? ׁשּתי "ּבּׁשמן", "ּבּׁשמן", ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָּתלמּודֿלֹומר
הּזיתים  מן הּיֹוצא ּוׁשליׁשי ׁשני ׁשמן ואין להכׁשיר , ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ

."ז" ּבֹו: ׁשּנאמר לּמנֹורה, אּלא ראׁשֹון ׁשמן ְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָצרי
לפני  האפּויֹות הּמנחֹות ּכל ּב'מנחֹות': ְְְְֲִִִֵַָָָָָוׁשנינּו
עׂשר  ּבאֹות ּכּלן ּפתיתה, עלֿידי ונקמצֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻקמיצתן

חּלֹות  עׂשר עׂשר ּבאה "רקיקין", ּבּה: והאמּור , ְְִִֶֶֶֶַָָָָָ
.רקיקין  ְִִ

(ä)ðaø÷ úáçnä-ìò äçðî-íàåäìeìa úìñ E §¦¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬
:äéäú ävî ïîMá©¤−¤©¨¬¦«§¤«

i"yx£˙·Án‰ŒÏÚ ‰ÁÓŒÌ‡Â∑ עלי "הרי ׁשאמר: ¿ƒƒ¿»«««¬«ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹופין  ּבּמקּדׁש ׁשהיה הּוא ּוכלי מחבת", ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָמנחת
אּלא  עמק אינֹו והּכלי ּבּׁשמן, האּור על מנחה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבֹו

קׁשין  ׁשּבתֹוכֹו הּמנחה ּומעׂשה ׁשהיא צף, ׁשּמּתֹו , ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשלׁשצפה  טעּונֹות וכּלן הּׁשמן. את ׂשֹורף האּור , ְְֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּובלילה  יציקה ׁשמן: ׁשמן מּתנֹות קדם ּומּתן ּבּכלי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

·ÔÓM.לעׂשּיתן  ‰ÏeÏa ˙ÏÒ∑ ׁשּבֹוללן מלּמד ֲִַָָ…∆¿»«∆∆ְְֵֶַָ
סלת  .ּבעֹודן ְֶָֹ

ıBÓ˜ÈÂב  ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»¿≈«¬…»¬«»¿ƒ¿
Ïk ÏÚ dÁLnÓe dzÏqÓ dˆÓ˜ ÈÏÓ ÔnzÓƒ«»¿≈À¿≈ƒÀ¿«ƒƒ¿««»
‡Áa„ÓÏ dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ dz·Ï¿À¿«¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«¿«¿¿»

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂג  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

˙ep¯‡ד  ‰Ù‡Ó ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜˙ È¯‡Â«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»«¬≈«»
ÔÈ‚BtÒ‡Â ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡zÏÒÀ¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«¿∆¿ƒ

:ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»

zÏÒ‡ה  Ca¯˜ ‡˙¯ÒÓ ÏÚ ‡˙ÁÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿»»««¿≈»À¿»»À¿»
:È‰z ¯Èht ÁLÓ· ‡ÏÈÙc¿ƒ»ƒ¿««ƒ¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.áø÷ú éëå (ãxn`ikee"`e ztqFzA §¦©§¦¨©§¦§¤¤¨
xnFl ,oFW`x oiprl df oiC Knql¦§Ÿ¦¤§¦§¨¦©
odM dAxzp dgpOd ihxtA mBW Ll§¤©¦§¨¥©¦§¨¦§©¤Ÿ¥

ihxR i`pzl mB xEAv Ehrnzpe ,giWn̈¦©§¦§©£¦©¦§¨¥§¨¥
,zlq zgpn unwA EnWxPW daxwdd©©§¨¨¤¦§§§Ÿ¤¦§©Ÿ¤

dxMfd `NW mbd dpFal `iadl mB©§¨¦§¨£©¤Ÿª§§¨
:DAd dxez ¨

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'a ipy meil inei xeriy
הּכתּוב: אמר ולּמה עליו. קצה נפׁשֹו ואין ְְְְִִֵַַַָָָָָָָָָנׂשרפים
ּבקרּבנֹו ּומהּדר ׂשבע הּמזּבח ׁשּיהא ּכדי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻ"והקטיר"?

עני  ÏÈc·È.ׁשל ‡Ï∑ לׁשּתי לגמרי מפרקֹו אינֹו ִֶָ…«¿ƒְְְְְִֵֵֵַָ

ניחח", "ריח ּבעֹוף: נאמר מּגּבֹו. קֹורעֹו אּלא ְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָֹחתיכֹות,
הּמרּבה  'אחד :ל לֹומר ניחֹוח". "ריח ּבּבהמה: ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָונאמר

לּׁשמים' לּבֹו את ׁשּיכּון ּובלבד הּממעיט, .ואחד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"lyz glya t"y zgiy)

ניחֹוח ריח ּבּבהמה ונאמר ניחֹוח, ריח ּבעֹוף (רש"י נאמר ְְֱֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
יז) א,

ּבהמה: מקּדים ּבהמׁש ואּלּו עֹוף, מקּדים ּכאן לׁשאל: ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיׁש
ׁשוים ּובהמה ׁשעֹוף לֹומר, ויׁש הּממעיט". . . ,מּמׁש"הּמרּבה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מעלה: יׁש אחד ּבכל ּכי הּכּונה, מּצד רק מקריבים עֹוףלא – ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

קרב). לא העֹור ּבהמה, (ּבעֹולת הּנֹוצה מּצד ּבהמהּגם – ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָֹ
מסּימת  ׁשּמּבחינה להדּגיׁש ּכדי עֹוף, הקּדים לכן ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּגדלּה.

לעֹוף הּואּדוקא ׁשּׁשוה מנחה, קרּבן הׁשמיט (ולכן ה'מרּבה' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הּכּונה). מּצד רק ְְִֵַַַַַָָָולּבהמה

á(à)úìñ ýåýéì äçðî ïaø÷ áéø÷ú-ék Lôðå§¤À¤¦«©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤
:äðáì äéìò ïúðå ïîL äéìò ÷öéå Bðaø÷ äéäé¦«§¤´¨§¨®§¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«

i"yx£·È¯˜˙ Èk LÙÂ∑ ּבכל "נפׁש" נאמר לא ¿∆∆ƒ«¿ƒְֱֶֶֶַָֹ
להתנּדב  ּדרּכֹו מי ּבמנחה; אּלא נדבה, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָקרּבנֹות
עליו  אני מעלה הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, אמר עני. ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָמנחה?

נפׁשֹו הקריב ˜¯Ba.ּכאּלּו ‰È‰È ˙ÏÒ∑ האֹומר: ְְְִִִַ…∆ƒ¿∆»¿»ֵָ
ׁשהיא  סלת, מנחת מביא סתם, מנחה", עלי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"הרי

ׁשּבּמנחֹות  ּכמֹוהראׁשֹונה סלת, ּכׁשהיא ונקמצת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָֹ
מנחֹות, מיני חמּׁשה ּכאן ׁשּנאמרּו לפי ּבענין. ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹׁשּמפרׁש
קרּויה  לכ מּזֹו, חּוץ קמיצה קדם אפּויֹות ּבאֹות ְְְְֲִִֶָָָָָֹֻוכּלן

סלת" החּטין,∑ÏÒ˙."מנחת מן אּלא "סלת" אין ְִֶַֹ…∆ִִִֵֶֶַָֹ
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ואין חּטין", "סלת ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשּנאמר:
לכל  עּׂשרֹון למנחה", . . סלת "ועּׂשרֹון ְְְְֱִִִֶֶֶַָָָָֹׁשּנאמר:

ÔÓL.מנחה  ‰ÈÏÚ ˜ˆÈÂ∑ּכּלּה ÈÏÚ‰.על Ô˙Â ְִָ¿»«»∆»∆∆ַָֻ¿»«»∆»
‰·Ï∑ לצד עליה לבֹונה קמץ מּניח מקצתּה; על ¿…»ְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹ
רּבּוי אחד  אחר רּבּוי ׁשאין ּכן? לֹומר ראית ּומה . ִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

אּלא  מּפני ּבּתֹורה, ּכּלּה, על ׁשמן אחר: ּדבר למעט. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ּכמֹו עּמּה, ונקמץ עּמּה נבלל ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָׁשהּוא

עּמּהּומּׁשמנּה" נבללת ׁשאינּה מקצתּה על ּולבֹונה , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּלאחר  לבנתּה", ּכל "על ׁשּנאמר: עּמּה, נקמצת ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹולא
ּומקטירּה ּומעליה ּכּלּה הּלבֹונה את מלּקט .ׁשּקמץ, ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ

d‡È·‰Â .Ô˙Â .˜ˆÈÂ∑ ּובלילה ׁשּיציקה מלּמד ¿»«¿»«∆¡ƒ»ְְְִִֵֶַָָ
ּבזר  .ּכׁשרים ְְִֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(7 'nr ak zegiy ihewl)

מנחה קרּבן תקריב ּכי א)ונפׁש ׁשהּיחיד (ב, מל ּמד קרּבן, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
עצים כהנים)מתנּדב 'מכׁשירי (תורת הם עצים הרי לׁשאל, יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַֹ

האדם  חׁש מּמׁש ּבקרּבן ּדהּנה לֹומר, ויׁש קרּבן. ולא ְְְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָָָֹקרּבן',
אין  ולכן לה'), ניחֹוח (ריח חׁשּובה ּפעּלה ׁשעׂשה מּכ ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻסּפּוק

מּמׁש, קרּבן ׁשאינֹו עצים, קרּבן א מלאה. התּבּטלּות ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּבֹו
נמצא, מלאה. היא והתּבּטלּותֹו לאדם, סּפּוק ּגֹורם ְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָאינֹו

עצמֹו. מהּקרּבן יֹותר נעלה ׁשּבעצים ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשה'קרּבן'

ÈÈא  Ì„˜ ‡˙ÁÓ Ôa¯˜ ·¯˜È È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈¿»≈À¿«ƒ¿»»√»¿»
ÔzÈÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ˜È¯ÈÂ da¯˜ È‰È ‡zÏÒÀ¿»¿≈À¿»≈ƒƒ¬«ƒ¿»¿ƒ≈

:‡z·Ï dÏÚ¬«¿À¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oAxTn `Ed zEgR `l iM LzF`xdlE§©§§¦Ÿ¨¦¨§¨
LricFdl `Ed Kixve EPOn cnll dndA§¥¨¦§Ÿ¦¤§¨¦§¦£
`Ede ,ggip gix dX` dndA oAxwA mB©§¨§©§¥¨¦¥¥©¦Ÿ©§
xn`pe xn`p FxnF`A `PYd wCwCX dn©¤¦§¥©©¨§§¤¡©§¤¡©
xaCd xnFl Fl wiRqd `le WExR 'Eke§¥§Ÿ¦§¦©©¨¨
dfA Ll xnFl oEMzp dPhTd dbxcOA©©§¥¨©§©¨¦§©¥©§¨¤
WExR hirnOd cg`e dAxOd cg ¤̀¨©©§¤§¤¨©©§¦¥
`PYd xn` `l dfle ,md d`eWdA§©§¨¨¥§¨¤Ÿ¨©©©¨
Dl dlhA f`W dAxOM hirnOd xnFl©©©§¦©©§¤¤¨§¥¨¨
xnFl riBPWM iM ,eixacA 'iRW dpEMd©©¨¨¤¥¦§¨¨¦§¤©¦©©
ohw cnlPd iM xnFl aIgzi dfM df¤¨¤¦§©¥©¦©¦§¨¨¨
,Fcinlze axd hRWnM cOlndn¥©§©¥§¦§©¨©§©§¦
ixd cg`e cg` FxnF` oFWl wECwCnE¦¦§§§¤¨§¤¨£¥

dbxcd oi` iM lkVd rAv`A d`xn df¤©§¤§¤§©©¥¤¦¥©§¨¨
uExY biVdW `Ed dfaE ,Fxagn cg`l§¤¨¥£¥¨¤¤¦¦¥
`A iM ,sFrA ggip gix xn` `l dOl̈¨Ÿ¨©¥©¦Ÿ©¨¦¨
xiWrl dlrn oi`W df xaC EpcOll§©§¥¨¨¤¤¥©£¨¤¨¦
oM mB df mrHnE ,mElM `le FxFWA§§Ÿ§¦©©¤©¥
`le o`SA ggip gix dX` xnFl Kxvdª§©©¦¥¥©¦Ÿ©©Ÿ§Ÿ
iM ,zFevw 'a mdW sFre xwaA wiRqd¦§¦§¨¨§¤¥§¨¦
cvl Fxagn cnlp xaC oi` df oiprA§¦§¨¤¥¨¨¦§¨¥£¥§©

:`aEOd` dxez ©¨
.'Bâå Lôðå (àxEYi EWxC mipdM zxFzA §¤¤§§©Ÿ£¦¨§¦

hErn ,iEAxe hErn FA WIW Wtpe§¤¤¤¥¦§¦¦
E`iai `NW xEAv hrnl cigi oFWl Wtp¤¤§¨¦§©¥¦¤Ÿ¨¦
zFAxl e"`Ed oFxziA iEAx ,dacp zgpn¦§©§¨¨¦§¦§©¨§©

z`nh lr dgpn `ian Fpi`W cigï¦¤¥¥¦¦§¨©ª§©
,giWn odM `EdW eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¤Ÿ¥¨¦©
aEzMd mrhe .dacp zgpn `iaOW¤¥¦¦§©§¨¨§©©©¨
.zg` dazA hErnE iEAx o`M azMW¤¨©¨¦¦§¥¨©©

hrnl gxkd `NW cvl iM ilE`xEASd ©¦§©¤Ÿª§©§©¥©¦
fnx dfl giWn odM dAxW cvl `N ¤̀¨§©¤¦¨Ÿ¥¨¦©¨¤¨©
mixaC 'a mdW mbd cgi mdipW§¥¤©©£©¤¥§¨¦
oi` giWn odM iEAx ilEl iM ,miIMtd©§¦¦¦¥¦Ÿ¥¨¦©¥
lr dlri oiPn iM xEAv hrnl KxvŸ¤§©¥¦¦¦©¦©£¤©
xg`e ,hrnl KxvIW E`iaIW EpYrC©§¥¤¨¦¤ª§©§©¥§©©
Wcg oiC Epl `vi giWn odM iEAx `AW¤¨¦Ÿ¥¨¦©¥¥¨¦¨¨
mW mxnF`M xEASl cOlnA FpWIW¤¤§¦§©¥©¦§§¨¨

:hrnl Kxvd dfl mipdM zxFzAa dxez §©Ÿ£¦¨¤ª§©§©¥
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(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּמנחֹות ּכל הּנאפֹות לרּבֹות »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה, ÁÓ‰.קדם ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְִִִַַַַָָָָ

ּכן  ּתּנּור את מאפה אֹוציא "עליה". ּתלמּודֿלֹומר: ? ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: הרקיקין? את אֹוציא ולא ְְְִִִֶַַַַָֹהחּלֹות

.הוא  ִ

ß oqip 'b iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה, .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּמינים מן .הּללּומאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ הּכהן ּבעליה .הּכהן ∑dLÈb‰Â.אל ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשל מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ הּוא. ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úøúBpäå (édOl zrcl Kixv §©¤¤§¨¦¨©©¨¨
ilE`e ,minrR 'a df wEqR ltM̈©¨¤§¨¦§©

l"f mxnF` KxC lr x`AzIW(.gp zFgpn) ¤¦§¨¥©¤¤§¨§¨

ixiW lk`l xzEOW zFgpOd lkA§¨©§¨¤¨¤¡Ÿ§¨¥
dixiW uingd m` la` WacA zFgpn§¨¦§¨£¨¦¤§¦§¨¤¨

EWxce dwFl(dp mW)aEzMd xn`X dOn ¤§¨§¨¦©¤¨©©¨
mwlg mB WExR mwlg ung dt`z `lŸ¥¨¤¨¥¤§¨¥©¤§¨
dIt`d lr `weC xnF` ip` oicre .k"r©£©¦£¦¥©§¨©¨£¦¨
`le Dvingd m` la` dwFl `Ed¤£¨¦¤§¦¨§Ÿ
zxzFPde aEzMd xn` dfl ,`l D`t £̀¨¨Ÿ¨¤¨©©¨§©¤¤
dUrY `l EaixwY xW` dgpOd lM 'Fbe§¨©¦§¨£¤©§¦Ÿ¥¨¤
l"fxW mbde .dixiW ENt` WExR ung̈¥¥£¦§¨¤¨©£©¤©©

(mW)ung dt`z `l wEqRn EWxC ¨¨§¦¨Ÿ¥¨¤¨¥
oi` dWxC DzF`n ,mwlg dil Kinqe§¨¦¥¤§¨¥¨§¨¨¥
`le dIt`d lr `N` dixiW lr aIgl§©¥©§¨¤¨¤¨©¨£¦¨§Ÿ
`l cal df wEqtaE ,dUrn x`W lr©§¨©£¤§¨¤§©Ÿ

aIgl wiRqihxR lM lr dixiW lr ©§¦§©¥©§¨¤¨©¨§¨

zxFzaE mW EWxCW mbde ,hxtE§¨©£©¤¨§¨§©
dzvi dOle dzid llMA dIt` mipdMŸ£¦£¦¨©§¨¨§¨§¨¨¨§¨
aIge icigi dUrn dIt` dn Ll xnFl©§¨£¦¨©£¥§¦¦§©¨
,icigi dUrn lM `ia` ip` s` eilr̈¨©£¦¨¦¨©£¥§¦¦

r`le Dvnw `weC xnF` ip` oic £©¦£¦¥©§¨ª§¨§Ÿ
.'Fbe zxzFPde ol rnWn `w dixiW§¨¤¨¨©§¨¨§©¤¤§
zxFzA FxnF` KxC lr x`Azi cFr¦§¨¥©¤¤§§©
`NW iR lr s` zxzFPde mipdMŸ£¦§©¤¤©©¦¤Ÿ
s` ,dWBd `NW iR lr s` ,dglndª§§¨©©¦¤Ÿª§¨©
on ,DzpFal lM xihwd `NW iR lr©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨¨¦
`NWe .'Eke dxqgWkl hxR dgpOd©¦§¨§¨¦§¤¨§¨§§¤Ÿ
c"a`xd azke .mElM DzpFaNn xihwd¦§¦¦§¨¨§§¨©¨©£¨
xMfPd zFAxl `Ed `iEAx `"de e"`e iM¦¨§¥¦¨§©©¦§©
,FxErW df iEAx zbVn iYrC oi`e .k"r§¥©§¦©¤¤¦¤¦
e"`e xiqdA daYl zErnWn oi`W¤¥©§¨©¥¨§¨¦¨
e"`e iM WxR oxd` oAxw lraE .`"de§¥©©¨§©©£Ÿ¥¥¦¨
.mBnbl Wi df lr mbe xYI`C `Ed cal§©§¦©©§©©¤¥§©§¥

dgiln miiEAx 'b xnFl `PYl oiPn cFre§¦©¦©©¨©¦¦§¦¨
dn `nlWA ,dpFaNd lke dWBde§©¨¨§¨©§¨¦§¨¨©
oFinC lM Wxcl Wi dgpOdn 'b hrOX¤¦¥¥©¦§¨¥¦§¨¦§
cg` iEAx oM oi`X dn aMrl dgpOAW¤©¦§¨§©¥©¤¥¥¦¤¨

:mihxR dAxd zFAxl Epl oi ¥̀¨§©©§¥§¨¦
ïëà'b aEzMd xn`W cvl iM d`xp ¨¥¦§¤¦§©¤¨©©¨

dWBd dglnd dN` zFevn¦§¥¤©§¨¨©¨¨
'bA mixGtn DzpFal lM zxhwde§©§¨©¨§¨¨§ª¨¦§
DazM DzpFal lM zxhwd ,zFnFwn§©§¨©¨§¨¨§¨¨
zgpnA dWBd ,zlq zgpn zWxtA§¨¨©¦§©Ÿ¤©¨¨§¦§©
oFxkf mElWY xg` dglnd ,zWgxn©§¤¤©§¨¨©©©§¦§
aEzMd xn`W EpivnE ,zFgpn ipiC lM̈¦¥§¨¨¦¤¨©©¨
zgpn oFxkf xg` dgpOd on zxzFPde§©¤¤¦©¦§¨©©¦§¦§©
`d dWBd Da xMfd `NW mbd zlqŸ¤£©¤Ÿª§©¨©¨¨¨
ixdW DA zaMrn dWBd oi`W Ycnl̈©§¨¤¥©¨¨§©¤¤¨¤£¥
xn` dWBd DA xMfd `NW mbd£©¤Ÿª§©¨©¨¨¨©
Ep`W mbde ,eipaE oxd`l 'Fbe zxzFPde§©¤¤§§©£Ÿ¨¨©£©¤¨
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(àé)äNòú àì ýåýéì eáéø÷z øLà äçðnä-ìk̈©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−
epnî eøéè÷ú-àì Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç̈¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½«Ÿ©§¦¯¦¤²

:ýåýéì äMà¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£L·cŒÏÎÂ∑ ּפרי מתיקת "ּדבׁש"ּכל קרּוי ,. ¿»¿«ְְְִִַַָָ

(áé)çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z úéLàø ïaø÷̈§©¬¥¦²©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©
:ççéð çéøì eìòé-àìŸ©«£−§¥¬©¦«Ÿ©

i"yx£e·È¯˜z ˙ÈL‡¯ Ôa¯˜∑ מן להביא ל ּיׁש מה »¿«≈ƒ«¿ƒְְִִֵַָ
ׁשל  הּלחם ׁשּתי ראׁשית, קרּבן הּדבׁש? ּומן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָהּׂשאֹור

ּתאפינה", "חמץ ׁשּנאמר: הּׂשאֹור, מן הּבאים ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָעצרת,
ּותמרים  ּתאנים ּבּכּורי ּכמֹו הּדבׁש, מן .ּובּכּורים ְְְְִִִִִִֵֵַַָ

(âé)úéaLú àìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ©§¦À
éäìà úéøa çìîðaø÷-ìk ìò Eúçðî ìòî EE ¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬¨¨§¨«§−

ñ :çìî áéø÷z©§¦¬¤«©
i"yx£˙È¯a ÁÏÓ∑ מּׁשׁשת לּמלח ּכרּותה ׁשהּברית ∆«¿ƒְְִִֵֶֶֶַַַָ

לּקרב  הּתחּתֹונים הּמים ׁשהבטחּו ּבראׁשית, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָֻימי
ּבּמלח  ּבחג ּבּמזּבח הּמים ונּסּו ,.Ea¯˜ŒÏk ÏÚ∑ ְְִִִֵֶֶַַַַַַָ«»»¿»¿

ּכּלן  הּקדׁשים ּכל ואמּורי ועֹוף, ּבהמה עֹולֹות .על ְְֳִֵֵֵַַָָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ãiyd xtq)(337 'nr ` h"nyz zeg

אלקי ּברית מלח תׁשּבית יג)ולא (ב, ְְְֱִִֶֶַַֹֹ
ב. הּנמלח. הּדבר את מקּים הּוא א. לּמלח. ּתכּונֹות ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתי

("ּברית ּגבּורה מּבחינת להיֹותֹו הרע, את מכּלה ").אלקיהּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָֹ
קרּוב. לׁשֹון הּוא 'קרּבן' ּדהּנה לבאר, הּקרּוב קּיּוםויׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵֵַָָָ

ׁשהיא  "ּברית", נצחי, קּיּום ׁשל ּבאפן להיֹות צרי ְְְְִִִִִִִֶֶֶַָֹלה'
מהּׂשכל". למעלה ונפלאה רּבה ואהבה -ּכּליֹון"התקּׁשרּות ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

מתּבּטל  ׁשּבּה ׁשהרע ּכ הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם נפעל לה' ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּקרּוב
לקדּׁשה. ְְְִֶָָֻונהּפ

(ãé)éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka úçðî áéø÷z-íàå§¦©§¦²¦§©¬¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³
éøeka úçðî úà áéø÷z ìîøk Nøb Làa:E ¨¥Æ¤´¤©§¤½©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«

i"yx£·È¯˜zŒÌ‡Â∑'ּכי' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "אם" ,הרי ¿ƒ«¿ƒְְֲִִִֵֵַ
הּכתּוב  העמר ּבמנחת ׁשהרי רׁשּות, זה אין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשהרי

יהיה  "ואם וכן חֹובה. ׁשהיא וגֹו'"מדּבר, .הּיֹובל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָ
ÌÈ¯eka ˙ÁÓ∑ מדּבר הּכתּוב העמר ׁשהיא ּבמנחת , ƒ¿«ƒƒְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

הּׂשעֹורים  ּומן הּתבּואה, ּבּׁשּול ּבׁשעת אביב ְְְִִִִִַַַָָָָּבאה
"ּכי  להּלן: ונאמר "אביב", ּכאן: נאמר ּבאה. ְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָהיא

אביב" L‡a.הּׂשערה ÈeÏ˜∑ על אֹותֹו ׁשּמיּבׁשין ְִַָָֹ»»≈ְְִֶַַ
קליֹות ׁשל ּבאּבּוב מֹוכרי (האּור ׁשל הּכלי ׁשם ּבמנחֹות, רׁש"י ּפרׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ

˙˙Ú·„יא  ‡Ï ÈÈ Ì„˜ Ôe·¯˜˙ Èc ‡˙ÁÓ Ïk»ƒ¿»»ƒ¿»¿√»¿»»ƒ¿¬≈
Ôe˜q˙ ‡Ï L·c ÏÎÂ ¯ÈÓÁ ÏÎ È¯‡ ÚÈÓÁ¬ƒ«¬≈»¬ƒ¿»¿«»«¿

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓƒ≈À¿»»√»¿»

ÈÈיב  Ì„˜ ÔB‰˙È Ôe·¯˜z ÈÓ„˜ Ôa¯À̃¿««¿«¿»¿»¿√»¿»
:‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï Ôe˜qzÈ ‡Ï ‡Áa„ÓÏe¿«¿¿»»ƒ«¿¿ƒ¿«»»¿«¬»

ÏÂ‡יג  ÁÏÓ˙ ‡ÁÏÓa C˙ÁÓ Ôa¯˜ ÏÎÂ¿»À¿«ƒ¿»»¿ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ïk ÏÚ C˙ÁÓ ÏÚÓ C‰Ï‡ ÌÈ˜ ÁÏÓ Ïh·¿̇«≈¿«¿«¡»»≈«ƒ¿»»«»

:‡ÁÏÓ ·¯˜z Ca¯À̃¿»»¿»≈ƒ¿»

‡·È·יד  ÈÈ Ì„˜ ÔÈ¯eka ˙ÁÓ ·¯˜z Ì‡Â¿ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ√»¿»»ƒ
˙ÁÓ ˙È ·¯˜z ÔÎÈk¯ ÔÎB¯t ¯e· ÈÏ¿̃≈¿≈»«ƒ»¿»≈»ƒ¿«

:C¯ekaƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

e"`e zEkinq zWxCn mixnF`§¦¦§¨©§¦¨
dwqtde dwqtd lM zNgzA dxEn`d̈£¨¦§¦©¨©§¨¨§©§¨¨
df lW xEn`d z` oYl aEzMd oEkIW¤§©¥©¨¦¥¤¨¨¤¤
dxn`PW dWBdd mB oM m`e dfÄ¤§¦¥©©©¨¨¤¤¤§¨
mB zFidl dkixv zWgxn zgpnA§¦§©©§¤¤§¦¨¦§©
zxzFPde azMX dOn ,'Fbe zlq zgpnA§¦§©Ÿ¤§¦©¤¨©§©¤¤
Fpi` cEONd iM dNB zFgpOd rvn`A§¤§©©§¨¦¨¦©¦¥
lqtl aMrn Fpi` la` dNgYkl `N ¤̀¨§©§¦¨£¨¥§©¥¦§Ÿ
cFre .aMrn dpFaNd lM la` ,DliaWA¦§¦¨£¨¨©§¨§©¥§
zxzFPde xn`e aEzMd xfgW Epivn̈¦¤¨©©¨§¨©§©¤¤
df wEqtE zWgxn zgpn oiC xg` 'Fbe§©©¦¦§©©§¤¤¨¤

xzFp Fnvr `EdW ciBi d`Fx lM̈¤©¦¤©§¨
`d ,dlrnl Exn`p oazkM mixaCdW¤©§¨¦¦§¨¨¤¤§§©§¨¨
mipiC ihxtAW xnFl `N` `A `l i`Ce©©Ÿ¨¤¨©¤¦§¨¥¦¦

zFPd zFidl wiRqi mW minEWxdzx ¨§¦¨©§¦¦§©¤¤
zxhwd xMfd `l mWe 'Fbe oxd`l§©£Ÿ§§¨Ÿª§©©§¨©
aizkC unTd `N` xTr lM dpFal§¨¨¦¨¤¨©Ÿ¤¦§¦
unTd WExR DzxMf` 'Fbe odMd mixde§¥¦©Ÿ¥§©§¨¨¨¥©Ÿ¤
df lrW Ycnl `d dpFal xMfd `le§Ÿª§©§¨¨¨©§¨¤©¤
xihwd `NW mbdW cOll aEzMd `Ä©¨§©¥¤£©¤Ÿ¦§¦
zlq zgpn zWxtA mEWxM dpFal lM̈§¨¨¨§¨¨©¦§©Ÿ¤
`PYd xn`n `Ede ,oxd`l zxzFPd©¤¤§©£Ÿ§©£©©©¨

s` dWBd `NW iR lr s` zxzFPde§©¤¤©©¦¤Ÿª§¨©
ipzwe ,DzpFal lM xihwd `NW iR lr©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨¨§¨¨¦
Epi`x iM dglnd `NW iR lr s` oM mB©¥©©¦¤Ÿª§§¨¦¨¦
oxd`l zxzFPde FxnF` xg` dESW¤¦¨©©§§©¤¤§©£Ÿ
mbd xYdA mixiWd FpWIW Ycnl `d̈¨©§¨¤¤§©¦©¦§¤¥£©

:dglnd `NW`i dxez ¤Ÿª§§¨
.'Bâå áéø÷z íàå (ãédidi m` WExR §¦©§¦§¥¦¦§¤

aixwY ,'Fbe mixEMA zgpn zaxwd onf§©©§¨©¦§©¦¦§©§¦
,onf lkA Ff devn aEIg iM daFg WExR¥¨¦¦¦§¨§¨§¨
xn` onGd i`pY oFxkf mFwnaE¦§¦§§©©§¨¨©

:m`eeh dxez §¦

`xwie zyxt - a - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'b iyily meil inei xeriy

(å)äçðî ïîL äéìò z÷öéå íézt dúà úBúẗ³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨¨®¤¦§−̈
ñ :àåä¦«

i"yx£ÌÈzt d˙‡ ˙B˙t∑ הּמנחֹות ּכל הּנאפֹות לרּבֹות »…»ƒƒְְֱֶַַַָָ
לפתיתה  קמיצה, ÁÓ‰.קדם ÔÓL ‰ÈÏÚ z˜ˆÈÂ ְְִִִֶָָֹ¿»«¿»»∆»»∆ƒ¿»

‡Â‰∑ מנחת אף יכֹול ליציקה. הּמנחֹות ּכל לרּבֹות ƒְְְִִִַַַַָָָָ

ּכן  ּתּנּור את מאפה אֹוציא "עליה". ּתלמּודֿלֹומר: ? ְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
ּתלמּודֿלֹומר: הרקיקין? את אֹוציא ולא ְְְִִִֶַַַַָֹהחּלֹות

.הוא  ִ

ß oqip 'b iyily mei ß

(æ)ðaø÷ úLçøî úçðî-íàå:äNòz ïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤¥«¨¤«
i"yx£˙LÁ¯Ó∑ּומּתֹו עמק, ּבּמקּדׁש, ׁשהיה הּוא ּכלי «¿∆∆ְְִִִֶַָָָָֹ

לפיכ ׂשֹורפֹו, האּור ואין צבּור ׁשמנּה עמּקה, ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֻׁשהיא
הע  מנחה רמעׂשה ּדבר ּכל רֹוחׁשין. לתֹוכּה ׂשּויין ְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּומנענע  ּכרֹוחׁש נראה מׁשקה, .עלֿידי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַ

(ç)ýåýéì älàî äNòé øLà äçðnä-úà úàáäå§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²¥¥−¤©«Ÿ̈®
:çaænä-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤©¦§¥«©

i"yx£‰l‡Ó ‰NÚÈ ¯L‡∑ הּמינים מן .הּללּומאחד ¬∆≈»∆≈≈∆ִִִֵֶַַָָ
d·È¯˜‰Â∑ הּכהן ּבעליה .הּכהן ∑dLÈb‰Â.אל ¿ƒ¿ƒ»ְֵֶֶַָָֹ¿ƒƒ»ֵַֹ

ÁaÊn‰ŒÏ‡∑ מערבית ּדרֹומית לקרן ׁשל מּגיׁשּה ∆«ƒ¿≈«ְְֲִִִֶֶֶַַָָ
.מזּבח  ְִֵַ

(è)øéè÷äå dúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈§¦§¦−
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£d˙¯kÊ‡Œ˙‡∑ הּקמץ הּוא. ∆«¿»»»ֶַֹ

(é)íéLã÷ Lã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−
:ýåýé éMàî¥«¦¥¬§Ÿ̈«

ÁLÓ‡ו  dÏÚ ˜È¯˙e ÔÈÚeˆa d˙È Úˆa¿«»«ƒƒ¿ƒ¬«ƒ¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

·Óז  ‡zÏÒ Ca¯˜ ‡z„¯ ˙ÁÓ Ì‡ÂÁL ¿ƒƒ¿«ƒ¿»À¿»»À¿»ƒ¿«
:„·Ú˙zƒ¿¬≈

˜„Ìח  ÔÈl‡Ó „·Ú˙È Èc ‡˙ÁÓ ˙È È˙È˙Â¿«¿ƒ»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈≈ƒ≈√»
:‡Áa„ÓÏ dp·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dÈ·¯˜ÈÂ ÈÈ¿»ƒ»¿ƒ«¿»«¬»ƒ»¿ƒ«¿«¿¿»

qÈÂ˜ט  dz¯k„‡ ˙È ‡˙ÁÓ ÔÓ ‡‰k ÌÈ¯ÈÂƒƒ«¬»ƒƒ¿»»»ƒ¿«¿«¿«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»À¿«¿ƒ¿««¿«¬»√»¿»

È‰B·ÏÂי  Ô¯‰‡Ï ‡˙ÁÓ ÔÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒƒ¿»»¿«¬…¿ƒ¿ƒ
:ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔÈL„e˜ L„…̃∆¿ƒƒÀ¿»«»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úøúBpäå (édOl zrcl Kixv §©¤¤§¨¦¨©©¨¨
ilE`e ,minrR 'a df wEqR ltM̈©¨¤§¨¦§©

l"f mxnF` KxC lr x`AzIW(.gp zFgpn) ¤¦§¨¥©¤¤§¨§¨

ixiW lk`l xzEOW zFgpOd lkA§¨©§¨¤¨¤¡Ÿ§¨¥
dixiW uingd m` la` WacA zFgpn§¨¦§¨£¨¦¤§¦§¨¤¨

EWxce dwFl(dp mW)aEzMd xn`X dOn ¤§¨§¨¦©¤¨©©¨
mwlg mB WExR mwlg ung dt`z `lŸ¥¨¤¨¥¤§¨¥©¤§¨
dIt`d lr `weC xnF` ip` oicre .k"r©£©¦£¦¥©§¨©¨£¦¨
`le Dvingd m` la` dwFl `Ed¤£¨¦¤§¦¨§Ÿ
zxzFPde aEzMd xn` dfl ,`l D`t £̀¨¨Ÿ¨¤¨©©¨§©¤¤
dUrY `l EaixwY xW` dgpOd lM 'Fbe§¨©¦§¨£¤©§¦Ÿ¥¨¤
l"fxW mbde .dixiW ENt` WExR ung̈¥¥£¦§¨¤¨©£©¤©©

(mW)ung dt`z `l wEqRn EWxC ¨¨§¦¨Ÿ¥¨¤¨¥
oi` dWxC DzF`n ,mwlg dil Kinqe§¨¦¥¤§¨¥¨§¨¨¥
`le dIt`d lr `N` dixiW lr aIgl§©¥©§¨¤¨¤¨©¨£¦¨§Ÿ
`l cal df wEqtaE ,dUrn x`W lr©§¨©£¤§¨¤§©Ÿ

aIgl wiRqihxR lM lr dixiW lr ©§¦§©¥©§¨¤¨©¨§¨

zxFzaE mW EWxCW mbde ,hxtE§¨©£©¤¨§¨§©
dzvi dOle dzid llMA dIt` mipdMŸ£¦£¦¨©§¨¨§¨§¨¨¨§¨
aIge icigi dUrn dIt` dn Ll xnFl©§¨£¦¨©£¥§¦¦§©¨
,icigi dUrn lM `ia` ip` s` eilr̈¨©£¦¨¦¨©£¥§¦¦

r`le Dvnw `weC xnF` ip` oic £©¦£¦¥©§¨ª§¨§Ÿ
.'Fbe zxzFPde ol rnWn `w dixiW§¨¤¨¨©§¨¨§©¤¤§
zxFzA FxnF` KxC lr x`Azi cFr¦§¨¥©¤¤§§©
`NW iR lr s` zxzFPde mipdMŸ£¦§©¤¤©©¦¤Ÿ
s` ,dWBd `NW iR lr s` ,dglndª§§¨©©¦¤Ÿª§¨©
on ,DzpFal lM xihwd `NW iR lr©¦¤Ÿ¦§¦¨§¨¨¦
`NWe .'Eke dxqgWkl hxR dgpOd©¦§¨§¨¦§¤¨§¨§§¤Ÿ
c"a`xd azke .mElM DzpFaNn xihwd¦§¦¦§¨¨§§¨©¨©£¨
xMfPd zFAxl `Ed `iEAx `"de e"`e iM¦¨§¥¦¨§©©¦§©
,FxErW df iEAx zbVn iYrC oi`e .k"r§¥©§¦©¤¤¦¤¦
e"`e xiqdA daYl zErnWn oi`W¤¥©§¨©¥¨§¨¦¨
e"`e iM WxR oxd` oAxw lraE .`"de§¥©©¨§©©£Ÿ¥¥¦¨
.mBnbl Wi df lr mbe xYI`C `Ed cal§©§¦©©§©©¤¥§©§¥

dgiln miiEAx 'b xnFl `PYl oiPn cFre§¦©¦©©¨©¦¦§¦¨
dn `nlWA ,dpFaNd lke dWBde§©¨¨§¨©§¨¦§¨¨©
oFinC lM Wxcl Wi dgpOdn 'b hrOX¤¦¥¥©¦§¨¥¦§¨¦§
cg` iEAx oM oi`X dn aMrl dgpOAW¤©¦§¨§©¥©¤¥¥¦¤¨

:mihxR dAxd zFAxl Epl oi ¥̀¨§©©§¥§¨¦
ïëà'b aEzMd xn`W cvl iM d`xp ¨¥¦§¤¦§©¤¨©©¨

dWBd dglnd dN` zFevn¦§¥¤©§¨¨©¨¨
'bA mixGtn DzpFal lM zxhwde§©§¨©¨§¨¨§ª¨¦§
DazM DzpFal lM zxhwd ,zFnFwn§©§¨©¨§¨¨§¨¨
zgpnA dWBd ,zlq zgpn zWxtA§¨¨©¦§©Ÿ¤©¨¨§¦§©
oFxkf mElWY xg` dglnd ,zWgxn©§¤¤©§¨¨©©©§¦§
aEzMd xn`W EpivnE ,zFgpn ipiC lM̈¦¥§¨¨¦¤¨©©¨
zgpn oFxkf xg` dgpOd on zxzFPde§©¤¤¦©¦§¨©©¦§¦§©
`d dWBd Da xMfd `NW mbd zlqŸ¤£©¤Ÿª§©¨©¨¨¨
ixdW DA zaMrn dWBd oi`W Ycnl̈©§¨¤¥©¨¨§©¤¤¨¤£¥
xn` dWBd DA xMfd `NW mbd£©¤Ÿª§©¨©¨¨¨©
Ep`W mbde ,eipaE oxd`l 'Fbe zxzFPde§©¤¤§§©£Ÿ¨¨©£©¤¨



xwie`נח zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iriax meil inei xeriy
ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

מלא  הּכר ּבקּׁשין ּבעֹוד ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואינֹוכב) מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּכל

אמּורים  ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמֹונה
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק

ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמּמילא
מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו "אם",ּפרּוׁשּהרׁשּות מּלת ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי
ֲֶַ"ּכאׁשר".

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß oqip 'c iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑'הּקבה ׁשעל חלב חלב 'להביא 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי , ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, רׁש"י (רש"י ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתצּוה ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי כב)הביא ׁשם (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת את ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדים
את ּכל" הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה"חלב  מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמעּות
נאמר  ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּסה
את  הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב"

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָמׁשמעּות

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íà (àxn` dfl minlWA xkfl dbxcd zFUrl `NW .xkfm`:oadea dxez ¦¨¨¤Ÿ©£©§¨¨§¨¨¦§¨¦¨¤¨©¦§¨¥



נט `xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iriax meil inei xeriy

(ã)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−

:äpøéñé§¦¤«¨
i"yx£ÌÈÏÒk‰∑) ּבלע"ז הּכליֹות )פלנקי"ן ׁשעל ׁשהחלב «¿»ƒְְֵֶֶֶַַַַַָ

מּלמּטה, והם הּכסלים, ּבגבּה הּוא חּיה, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּכׁשהּבהמה
ּבלע"ז  ׁשּקֹורין הּמתנים, ׁשּתחת החלב ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָוזהּו
הּכסלים, ּבגבּה למעלה הּנראה לבן ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹלונבילו"ש,

חֹופהּו הּבׂשר  הּמסi‰∑˙¯˙.ּובתחּתיתֹו, ּדפן ,הּוא ְְִֵַַָָ«…∆∆ֶַָָֹ

ּדכבדא" "חצרא ארּמי: ּובלׁשֹון איברי"ׁש, .ׁשּקֹורין ְְְְֲִִִֶַַָָָ
„·k‰ ÏÚ∑ מעט עּמּה הּכבד מן ּובמקֹום ׁשּיּטל , ««»≈ְְִִִֵֶַַָָָֹ
הּוא  מןֿהּכבד"אחר "ואתֿהּיתרת ŒÏÚ.אֹומר: ְִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ«

˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰∑ הּכליֹות מן ּולבד הּכבד מן ,לבד «»≈««¿»ְְְִִֵַַַַָָ
לזֹו .יסירּנה ְְִֶָ

(ä)äìòä-ìò äçaænä ïøäà-éðá Búà eøéè÷äå§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈
ççéð çéø äMà Làä-ìò øLà íéöòä-ìò øLà£¤¬©¨«¥¦−£¤´©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©

ô :ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÏÚ‰ŒÏÚ∑ ּתמיד עֹולת ׁשּתקּדים למדנּו, העֹולה. קרּבן מּלבד הּמערכה לכל .על «»…»ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

(å)øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ
:epáéø÷é íéîz äá÷ð Bà́§¥½̈¨¦−©§¦¤«

(æ)Búà áéø÷äå Bðaø÷-úà áéø÷î-àeä áNk-íà¦¤¬¤«©§¦−¤¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£·NkŒÌ‡∑ לׁשּתי נחלקּו לכ קרבה, אליתֹו ׁשהּכׂשב העז, ּבאמּורי ּׁשאין מה הּכׂשב ּבאמּורי ׁשּיׁש לפי ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
.ּפרׁשּיֹות  ִָָ

(ç)éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«
i"yx£e˜¯ÊÂ∑ ּבאצּבע נֹותן ואינֹו זֹורק, הּוא הּכלי ועלֿידי ארּבע, ׁשהן מּתנֹות ּבחּטאת ׁשּתי .אּלא ¿»¿ְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

(è)Baìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
áìçä-úàå äpøéñé äöòä únòì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£BaÏÁ∑ ּתמימה האליה זה ּומהּו? ׁשּבֹו, ‰Úˆ‰.הּמבחר ˙nÚÏ∑ הּיֹועצֹות הּכליֹות מן .למעלה ∆¿ְְְִֶֶַַַָָָָֻ¿À«∆»∆ְְְֲִַַַָָ

(é)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

Ècד  Ô‰ÈÏÚ È„ ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

ÏÚ˙‡ה  ÏÚ ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ Èa d˙È Ôe˜ÒÈÂ¿«¿»≈¿≈«¬…¿«¿¿»«¬»»
Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ ‡˙M‡ ÏÚ Èc ‡iÚ‡ ÏÚ Ècƒ«»«»ƒ«∆»»À¿«¿ƒ¿««

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a¿«¬»√»¿»

˜„Ìו  ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ da¯˜ ‡Ú ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ»»À¿»≈¿ƒ¿«¿«»√»
:dp·¯˜È ÌÈÏL ‡a˜ B‡ ¯Îc ÈÈ¿»¿«À¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈

d˙Èז  ·¯˜ÈÂ da¯˜ ˙È ·¯˜Ó ‡e‰ ¯Ó‡ Ì‡ƒƒ»¿»≈»À¿»≈ƒ»≈»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

d˙Èח  ÒBkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈À¿»≈¿ƒ»≈
dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„√̃»«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

ÈÈט  Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»
dp„ÚÈ ‡z¯ÊL Ï·˜Ï ‡zÓÏL ‡˙ÈÏ‡ da¯z«¿≈¬ƒ»¿ƒ¿»»√≈¿«¿»∆¿ƒ«
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

ÏÚי  Èc Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ«
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒbƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iriax meil inei xeriy
ׁשהיא )קליֹות  לפי ּבריחים, נטחנת אינּה ּכן ׁשאּלּולי , ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ÏÓ¯k.לחה  N¯b∑ לחה ּבעֹודּה ∑N¯b.ּגרּוׂשה ַָ∆∆«¿∆ְְַָָָ∆∆

ּגרֹוסֹות, ׁשל ּבריחים ּגֹורסּה ּוטחינה, ׁשבירה ְְְְְִִִֵֶַָָָָלׁשֹון
נפׁשי" "ּגרסה וכן: ּבחצץ". "וּיגרס ∑ÏÓ¯k.ּכמֹו: ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָ«¿∆

מלא  הּכר ּבקּׁשין ּבעֹוד ּומלאה לחה ׁשהּתבּואה , ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָ
וכן: "ּכרמל", הּמלילֹות: נקראים ועלּֿכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּלּה,

ּבצקלנֹו" ."וכרמל ְְְְִֶַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr `i jxk zegiy ihewl)

הּיֹובל יהיה ואם יד)וכן ב, לעיל(רש"י ּפרׁש כ,רׁש"י (יתרו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַ
ואינֹוכב) מקֹומֹות, מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות ׁשּבּתֹורה "אם" ְְְְִִֵֶֶַָָָֹׁשּכל

אמּורים  ׁשם רש"י ׁשּדברי לֹומר, ויׁש ּבכללם. זה ּפסּוק ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָמֹונה
ׁשּבא  ּוביֹובל, וחֹובה; רׁשּות ּבגדר הּוא הּכתּוב ּכׁשּתכן ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָֹרק

ּכּונתֹו ׁש"אם" לֹומר ׁשּי לא האדם, ּבפעּלת ולא ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹֹֻמּמילא
מפרׁש ּכאן אבל חֹובה. אֹו "אם",ּפרּוׁשּהרׁשּות מּלת ׁשל ְְֲִִֵֵֶַָָָָָ

ּבלׁשֹון  מׁשּמׁשת הּיֹובל" יהיה "ואם ּגם סֹוף סֹוף ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַוהרי
ֲֶַ"ּכאׁשר".

(åè)äçðî äðáì äéìò zîNå ïîL äéìò zúðå§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤§©§¨¬¨¤−¨§Ÿ¨®¦§−̈
:àåä¦«

(æè)dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦̧©Ÿ¥¹¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈
ô :ýåýéì äMà dúðáì-ìk ìò©−¨§«Ÿ¨¨®¦¤−©«Ÿ̈«

ß oqip 'c iriax mei ß

â(à)àeä ø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ´
éðôì epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£ÌÈÓÏL∑ ולּבעלים ולּכהנים לּמזּבח, ׁשלֹום ּבהם ׁשּיׁש "ׁשלמים", אחר: ּדבר ּבעֹולם. ׁשלֹום .ׁשּמּטילים ¿»ƒְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(á)ìäà çút BèçLe Bðaø÷ Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾¤−©´Ÿ¤
çaænä-ìò ícä-úà íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãòBî¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤©¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(â)áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦Æ¦¤´©©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
k úàå áøwä-úà äqëîä:áøwä-ìò øLà áìçä-ì ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£'B‚Â ·ÏÁ‰ŒÏk ˙‡Â∑'הּקבה ׁשעל חלב חלב 'להביא 'להביא אֹומר: עקיבא רּבי יׁשמעאל. רּבי ּדברי , ¿≈»«≈∆¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּדּקין' .ׁשעל ִֶַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz `xwie t"y zgiy)

הּדּקין ׁשעל . . הּקבה ׁשעל חלב ג)להביא ג, רׁש"י (רש"י ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ
ּתצּוה ּבפרׁשת אּלּו ּדעֹות ׁשּתי כב)הביא ׁשם (כט, אבל , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָ

נאמר  ּכאן ּדהּנה לֹומר, ויׁש עקיבא. רּבי ּדעת את ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהקּדים
את ּכל" הּמרחיב יׁשמעאל, רּבי ּדעת מקּדים ולכן החלב", ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ה"חלב  מן יֹותר ׁשרחֹוק הּקבה, לחלב ּגם הּכתּוב ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמׁשמעּות
נאמר  ׁשם א הּדּקין. חלב מאׁשר הּקרב" את ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָהמכּסה
את  הּמצמצם עקיבא, רּבי לדעת נֹוטה ולכן סתם, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ"החלב"

ּבלבד. הּדּקין לחלב הּכתּוב ְְְִִֵֶַַַַַָָמׁשמעּות

z·Ï‡טו  dÏÚ ÈeL˙e ‡ÁLÓ dÏÚ Ôz˙Â¿ƒ≈¬«ƒ¿»¿«ƒ¬«¿À¿»
:‡È‰ ‡˙ÁÓƒ¿»»ƒ

dÒ¯‚Óטז  dz¯k„‡ ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»ƒ¿«¿«ƒƒ¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dz·Ï Ïk ÏÚ dÁLnÓeƒƒ¿««»¿À¿«À¿»»√»¿»

È¯Bzא  ÔÓ Ì‡ da¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ì‡Â¿ƒƒ¿«¿«»À¿»≈ƒƒ≈
ÌÈÏL ‡a˜ Ì‡ ¯Îc Ì‡ ·È¯˜Ó ‡e‰¿»ƒƒ¿«ƒÀ¿»¿ƒ

:ÈÈ Ì„˜ dÈ·¯˜È¿»¿ƒ≈√»¿»

Ú¯˙aב  dpÒkÈÂ da¯˜ LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈À¿»≈¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿«
˙È ‡i‰k Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¬«»»

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc¿»««¿¿»¿¿

È˙ג  ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒƒ¿«¿«»À¿»»√»¿»»
ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ«

:‡eb«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

íà (àxn` dfl minlWA xkfl dbxcd zFUrl `NW .xkfm`:oadea dxez ¦¨¨¤Ÿ©£©§¨¨§¨¨¦§¨¦¨¤¨©¦§¨¥



xwie`ס zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iriax meil inei xeriy

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.ּגבּהלׁשם לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
חלב  ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדיׁש

(רמב"ם)לה' ַ
ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש ואנוהּוּבמצֹות". אלי על זה ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
נאים  ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם

לה'ּומׁשּבחים. חלב הּנמסר ּכל חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרׁשּות

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå æò íàå (áéExn` mipdM zxFzA §¦¥§§©Ÿ£¦¨§
frd `dY `NW oiprd wiqtd¦§¦¨¦§¨¤Ÿ§¥¨¥
dOA zrcl Kixve .k"r dil` dpErh§¨©§¨§¨¦¨©©©¤
WxR oxd` oAxw lraE .oiprd wiqtd¦§¦¨¦§¨©©¨§©©£Ÿ¥¥
xn`e fr m`e xnFl Kixv didX dOn¦©¤¨¨¨¦©§¦¥§¨©
fr m`e iM md bbFW eixacE .fr m ¦̀¥§¨¨¥¥¦§¦¥

`"aixde .aizM(e"v migqR 'qFY)WxR §¦§¨§¨¦¥¥
`le 'Ek UaM icdA FzF` llM `lCn¦§Ÿ¨©©£¥¤¤§Ÿ
mihEWR mixaCde ,'Eke mElM FA dPW¦¨§§§©§¨¦§¦
Epivn iM cvl `Ed `PYd zpEMW ilv ¤̀§¦¤©¨©©©¨§©¦¨¦
on m`e dlFr zWxtA aEzMd xn`W¤¨©©¨§¨¨©¨§¦¦
,miGrd onE miUaMd on 'Fbe o`Sd©Ÿ§¦©§¨¦¦¨¦¦
oiprd wiqtd minlW zWxtA o`ke§¨§¨¨©§¨¦¦§¦¨¦§¨
xfg KM xg`e dNgzA o`Sd on xn`e§¨©¦©Ÿ¦§¦¨§©©¨¨©

WIW xnFl ,Dnvr iptA frd oiC hxtl§¨¥¦¨¥¦§¥©§¨©¤¥
,Wcg oiC FAfr m` xn` `NX dnE ¦¨¨©¤Ÿ¨©¦¥

oFW`x oipr lr KEnq `EdW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨©¦§¨¦
FxnF`A minEWxd mipiC ihxR lkA§¨§¨¥¦¦¨§¦§§
miAx iM 'Fbe dawpE xkf minlW gaf¤©§¨¦¨¨§¥¨§¦©¦
dwqtp `le fr inlWA mpWi mNM md¥ª¨¤§¨§©§¥¥§Ÿ¦§§¨
itl mrHde ,dil`l `N` fr zWxR̈¨©¥¤¨§©§¨§©©©§¦
mialgd ihxR lM hxtl aEzMd xfgW¤¨©©¨§¨¥¨§¨¥©£¨¦
dil`W ciBn df ixd dil`d hinWde§¦§¦¨©§¨£¥¤©¦¤©§¨
`NW rce .UaM oiaE fr oiA wiqtd¦§¦¥¥¥¤¤§©¤Ÿ
la` ,frA `N` dil`d hrnl Kxvdª§©§©¥¨©§¨¤¨§¥£¨
Edipaxre UaM m`e xn`W mbd xwaA§¨¨£©¤¨©§¦¤¤§©§¦§§
mrHde ,dil` hrnl Kxvd `l `xw§¨Ÿª§©§©¥©§¨§©©©
dnFC Fpi` xwaC dil` mipR lM lr iM¦©¨¨¦©§¨§¨¨¥¤

dfle ,dil` `ixTn `le o`vC dil`l§©§¨§Ÿ§Ÿ¦©§¨©§¨§¨¤
eCgi mipiC 'a aEzMd axrOW mbd£©¤§¨¥©¨¦¦©§¨
dfA df lW xEn`d oYl o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ¦¥¨¨¤¤¨¤
dil` la` zE`ivnA FpWIW xacA Epid©§§¨¨¤¤§¦§¦£¨©§¨
dil` iExw xwA lW dil` oi`W cvl§©¤¥©§¨¤¨¨¨©§¨
`xw Kixhv`C DzFAxl Epl oiPn¦©¦¨§©¨§¦§§¦§¨
aEzMd Dhrn `NW mbd dfle ,hrnl§©¥§¨¤£©¤Ÿ¦£¨©¨
oiC DA oi`W mipdM zxFzA Exn`̈§§©Ÿ£¦¤¥¨¦
xn`e mWxW cvl frA `wece ,dil ©̀§¨§©§¨§¥§©¤¨©§¨©
`wlqe ixwn o`v fre o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ§¥Ÿ¦§¥§©§¨
xn` mdipW lrW `pin` LYrC©§¨£¦¨¤©§¥¤¨©
aEzMd Kxvd dfl dil`d aEzMd©¨¨©§¨¨¤ª§©©¨
fr m` aUM m` xnFle wNgl§©¥§©¦¤¤¦¥

:'Fbebi dxez §



סי `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy

(æé)áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò úwçª©³¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤
ô :eìëàú àì íc-ìëå§¨−̈¬ŸŸ¥«

i"yx£ÌÏBÚ ˙wÁ∑'ּכהנים ּב'תֹורת מפרׁש הּזה יפה הּפסּוק .ּכל À«»ְְֲִֶֶַַַָָָָֹֹ

ß oqip 'd iying mei ß

ã(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(á)àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³
äNòå äðéNòú àì øLà ýåýé úåöî ìkî äââLá¦§¨¨Æ¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàî¥«©©−¥¥«¨
i"yx£'‰ ˙BˆÓ ÏkÓ∑ חּטא אין רּבֹותינּו: ת ּפרׁשּו ƒ…ƒ¿ְֵֵֵַַָ

ׁשּזדֹונֹו ּדבר על אּלא חּטאת ּבאה וׁשגגתֹו וכרת, .לאו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
‰p‰Ó ˙Á‡Ó∑ הּכֹותב ּכגֹון: מהן, אחת מּמקצת ≈««≈≈»ְְִִֵֵֶַַַָ

מּׁשמעֹון  "ׁשם" מּדנּיאל ּבׁשּבת "ּדן" מּנחֹור, "נח" ,. ְְִִִִִֵֵַַָָָָֹ

Ïkיז  ÔBÎÈ·˙BÓ ÏÎa ÔBÎÈ˙¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃»»»¿»»≈¿…¿»≈»
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ ‡a¯z«¿»¿»¿»»≈¿

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡¯Èב  L‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»¡«¬≈
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„ewt ÏkÓ eÏLa ·BÁÈ≈¿»ƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:ÔB‰pÓ „Á ÔÓ „aÚÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿«¿≈ƒ«ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íìBò úwç (æéWiHR o`Mn ª©¨§¦¨©¦
xnFl drFHd cwcw lr zFMdl§©©¨§Ÿ©¤©
ixde ,miWcw lW `N` alg xq`p `NW¤Ÿ¤¡¨¥¤¤¨¤¨¨¦©£¥
lkA mkizxcl mlFr zTg aizM§¦ª©¨§ŸŸ¥¤§¨
df wEqR ig cnri Ki`e ,mkizaWFn§Ÿ¥¤§¥¨¢©©¨¤
,miWcw lW alg `N` xq`p `l m ¦̀Ÿ¤¡©¤¨¥¤¤¨¨¦
mlFr zTg mipdM zxFzA WxR oke§¥¥¥§©Ÿ£¦ª©¨
bdpIW mdizxcl ,minlFr zial§¥¨¦§ŸŸ¥¤¤¦§Ÿ
uEgaE ux`A mdizaWFn lkA ,zFxFcl§§¨§Ÿ¥¤¨¨¤§
zTg xn`W xg` dPde .k"r ux`l̈¨¤§¦¥©©¤¨©ª©
lkA mkizxcl xnFl mFwO dn mlFr¨©¨©§ŸŸ¥¤§Ÿ
`Ed dpEMdW i`Ce `N` ,mkizaWFn§Ÿ¥¤¤¨©©¤©©¨¨
mr zkWnp mlFr zTg KxCd df lr©¤©¤¤ª©¨¦§¤¤¦
,miWcTd mlFr cr `EdW dlrnNW¤§©§¨¤©¨©¨¨¦
mkizxcl cFr dxdf`d didY xn`e§¨©¦§¤¨©§¨¨§ŸŸ¥¤
`Ede ,'Fbe alg lM mkizaWFn lkA§Ÿ§Ÿ¥¤¨¥¤§§
lkA algd xEQ` zFxFcl bdpIW FxnF`§¤¦§Ÿ§¦©¥¤§Ÿ
dlrIW ,ux`l uEgA ENt` mkizFaWFn§¥¤£¦§¨¨¤¤©£¤

A `N` xq` `NW xnFl LYrC lronf ©©§§©¤Ÿ¨©¤¨¦§©
x`WA `le gAfOd iAB lr axw FpWIW¤¤§¨¥©©¥©¦§¥©§Ÿ¦§¨
m` ,axw Fpi`W onfA ENt` F` ,miPnf§©¦£¦¦§¨¤¥¨¥¦
mFwnA la` axw `EdW mFwnA `Ed§¨¤¨¥£¨§¨

xnFl cEnlY `l axw Fpi`Wmkizxcl ¤¥¨¥Ÿ©§©§ŸŸ¥¤
.mkizaWFn lkAdrFHd drhi m`e §¨§Ÿ¥¤§¦¦§¤©¤

xg` ,axTd alg `N` xEq` Fpi`W¤¥¨¤¨¥¤©¨¥©©
zFrhl WI dOA mlFr zTg xn`W¤¨©ª©¨©¤¥¦§
lkA mkizxcl xnFl KxvdW¤ª§©©§ŸŸ¥¤§Ÿ

:mkizaWFn` dxez §Ÿ¥¤
.'Bâå ìàøNé éða ìà øac (ázxFzA ©¥¤§¥¦§¨¥§§©

mi`ian l`xUi ipA EWxC mipdMŸ£¦¨§§¥¦§¨¥§¦¦

lr z`Hg mi`ian miiFB `le z`Hg©¨§Ÿ¦§¦¦©¨©
lr dlri oiPn dWwe gp ipA zFvn 'f¦§§¥Ÿ©§¨¤¦©¦©£¤©
,mhrnl KxvdW E`iaIW xnFl zrC©©©¤¨¦¤ª§©§©£¨
mixcpN dn zFacpE mixcPn m`e§¦¦§¨¦§¨©¦§¨¦
,z`HgA xn`Y dxRkl mpi`W zFacpE§¨¤¥¨§©¨¨Ÿ©§©¨

oiNgA Exn`W KxckE(:'d)zEkixvA §¤¤¤¨§§ª¦¦§¦
dlFrA `xw dihrnC xnEnC `hErn¦¨§¨§¦£¥§¨§¨
xnEn hrnl Kixhv`C z`HgaE§©¨§¦§¨¦§©¥¨
z`Hg hErOn dil opixnB `le dlFrA§¨§Ÿ¨§¦¨¥¦¦©¨
dlFr oM oi`X dn `Ed dxRklC mEXn¦¦§©¨¨©¤¥¥¨
dlFrA EAxzpC `kidA dpinE ,k"r¦¥§¥¨§¦§©§¨
z`Hg cnll oi`W zxCpe zaCp `idW¤¦¦¤¤§¦¤¤¤¥¦§Ÿ©¨
dpEMdW xnFl d`xpe .dxRkl `idW¤¦§©¨¨§¦§¤©¤©©¨¨
xEYIn miiFB dAxY `NW xnWl `id¦¦§Ÿ¤Ÿ§©¤¦¦¦

xn` dfl ,aEzMd xn`W WtpipA ¤¤¤¨©©¨¨¤¨©§¥
l`xUiiEAxe miiFB hrnlWtpzFAxl ¦§¨¥§©¥¦§¦¤¤§©

ipA `l aYkl Fl did `l dWwe .mixB¥¦§¨¤Ÿ¨¨¦§ŸŸ§¥
miiFBdW rcFi ip`e Wtp `le l`xUi¦§¨¥§Ÿ¤¤©£¦¥©¤©¦
oi`ian mixbe EpazMW mrHn `lŸ¦©©¤¨©§§¥¦§¦¦
Fpi` Ff .mhrnl zrC lr dlri oiPnC§¦©¦©£¤©©©§©£¨¥
aEzMd KxvdW Epivn `ld iM `iWwª§¨¦£Ÿ¨¦¤ª§©©¨

aizkC 'Rd zNgzA mzFAxl('a wEqR) §©¨¦§¦©©¦§¦¨

`iadl mipdM zxFzA mW EWxce mc`̈¨§¨§¨§©Ÿ£¦§¨¦
`NW `pin` KYrC `wlq k"`e mixB¥¦§©§¨©§¨£¦¨¤Ÿ
z`Hgl `le dlFrl `N` mzF` dAx¦¨¨¤¨§¨§Ÿ§©¨
did `l m` oM m`e ,ol rnWn `ẅ©§¨¨§¦¥¦Ÿ¨¨
did l`xUi ipA xEYiA hrOW hErn¦¤¦¥§¦§¥¦§¨¥¨¨

EXn Kixhv` `l mixB iM xnFl cvm ©©¦¥¦Ÿ¦§¨¦¦
EAxzp dWxRd zNgzA EAxzpC oeikC§¥¨§¦§©¦§¦©©¨¨¨¦§©
dWxRd lkA minEWxd mihxR lkl§¨§¨¦¨§¦§¨©¨¨¨

`N` Wtp xEYiA dAxW iEAx `A `le§Ÿ¨¦¤¦¨§¦¤¤¤¨
dfl z`Hg oi`iaOW miiFBd zFAxl§©©¦¤§¦¦©¨¨¤
`d miiFB hrnl l`xUi ipA xn`̈©§¥¦§¨¥§©¥¦¨
zFAxl `N` Dpi` Wtp FxnF`W Ycnl̈©§¨¤§¤¤¥¨¤¨§©
zNgzAW iEAx wiRqd `le ,mixB¥¦§Ÿ¦§¦¦¤¦§¦©
`ticr z`Hg zbxcn cvl dWxRd©¨¨¨§©©§¥©©¨£¦¨
oi`e oiprA wiqtdW cvl mB ,dlFrn¥¨©§©¤¦§¦¨¦§¨§¥
xnFl d`xp cFre .Kixhv` dfl oicnl§¥¦¨¤¦§¨¦§¦§¤©
`N` WxFC l`xUi ipA xEYIn `l iM¦Ÿ¦¦§¥¦§¨¥¥¤¨
`l iM ciBi l`xUi ipA zErnWOn¦©§¨§¥¦§¨¥©¦¦Ÿ
l`xUi ipA zErnWnAW cvlE miiFB¦§©¤§©§¨§¥¦§¨¥
Wtp xn` dfl mixBd mB Ehrnzi¦§©£©©¥¦¨¤¨©¤¤
ipA iM mbd dYrnE ,mixBd zFAxl§©©¥¦¥©¨£©¦§¥
dxFYd lkA DtEbl dkixv l`xUi¦§¨¥§¦¨§¨§¨©¨
`liOn Ff devn d`A inl ricFdl dNMª¨§¦©§¦¨¨¦§¨¦¥¨

:miiFBd mihrnzn¦§©£¦©¦
.Lôðl"fx Exn`(k"ez),mixB zFAxl ¤¤¨§©©§©¥¦

xnFl Fl did miWp llkl m`e§¦¦§Ÿ¨¦¨¨©
dawpE xkf llFM mc` iM `hgi iM mc`̈¨¦¤¡¨¦¨¨¥¨¨§¥¨

aizkC('a 'd ziW`xA).mc` mnW `xwIe ¦§¦§¥¦©¦§¨§¨¨¨
lW WtpW cvl iM oEki fnx KxcaE§¤¤¤¤§©¥¦§©¤¤¤¤
dUrn cvl zxqgp `id rWx mc`̈¨¨¨¦¤§¤¤§©©£¤
`xTi dfle cifnA oerd zErvn`A rxd̈©§¤§¨¤¨Ÿ§¥¦§¨¤¦¨¥

aizkC zn eiIgA rWxd(g"i l`wfgi) ¨¨¨§©¨¥¦§¦§¤§¥

mb `Ede ,Wtp Fl oi` iM zOd zFnA§©¥¦¥¤¤§©
FxnF` oM(b"k ilWn),dY` Wtp lrA m` ¥§¦§¥¦©©¤¤¨¨

mB WtPd xqgY iM aEzMd FricFde§¦©¨¦¤§©©¤¤©
DNM xqgY `NW zn`d ,bbFXd `hgA§¥§©¥¤¡¤¤Ÿ¤§©ª¨
`Ed dfM xFqgn cvlE Dzvwn `N ¤̀¨¦§¨¨§©©§¨¤
dfaE oAxw `iai iM 'd xn` xW £̀¤¨©¦¨¦¨§¨¨¤

`xwie zyxt - b - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'c iriax meil inei xeriy

(àé)ô :ýåýéì äMà íçì äçaænä ïäkä Bøéè÷äå§¦§¦¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«
i"yx£'‰Ï ‰M‡ ÌÁÏ∑אׁש ׁשל "עבד ∑ÌÁÏ.ּגבּהלׁשם לחמֹו ּבלחמֹו", עץ "נׁשחיתה וכן: מאכל, לׁשֹון ∆∆ƒ∆«ְְֵֵֶַַָֹ∆∆ְְְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

לחם" עׂשים "לׂשחֹוק רב", .לחם ְְִִֶֶֶַֹ

(áé):ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷ æò-íàå§¦¥−¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«

(âé)éðôì Búà èçLå BLàø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−
çaænä-ìò Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå ãòBî ìäà́Ÿ¤¥®§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©

:áéáñ̈¦«

(ãé)áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî áéø÷äå§¦§¦³¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

(åè)øLà ïäìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(æè)ççéð çéøì äMà íçì äçaænä ïäkä íøéè÷äå§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©
:ýåýéì áìç-ìk̈¥−¤©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לה' חלב טז)ּכל (ג, ֵֶַָ
חלב  ּכל . . ׁשּבנכסיו הּיפה מן יקּדיׁש ּדבר, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדיׁש

(רמב"ם)לה' ַ
ב)ּבגמרא קלג, לפניו (ׁשּבת התנאה ואנוהּו, אלי "זה איתא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

לֹומר: ויׁש ואנוהּוּבמצֹות". אלי על זה ּב'גברא'. ּדין – ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָ
נאים  ּבחפצי־מצוה הּׁשּמּוׁש על־ידי ה' לפני להתנאֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהאדם

לה'ּומׁשּבחים. חלב הּנמסר ּכל חפץ ּכל ּב'חפצא'. ּדין – ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והּנאה. הּטֹוב מן ׁשּיהיה הראּוי מן ּגבֹוּה, ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָלרׁשּות

˜„Ìיא  ‡a¯˜ ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k dp˜qÈÂ¿«¿ƒ≈«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיב  dp·¯˜ÈÂ da¯˜ ‡ifÚ Èa ÔÓ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈ƒ«»À¿»≈ƒ»¿ƒ≈√»
:ÈÈ¿»

˜„Ìיג  d˙È ÒBkÈÂ dLÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈≈¿ƒ»≈√»
ÏÚ dÓc ˙È Ô¯‰‡ Èa Ôe˜¯ÊÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈«¬…»¿≈«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

a¯z‡יד  ˙È ÈÈ Ì„˜ Ôa¯˜ da¯˜ dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈À¿»≈À¿»√»¿»»«¿»
:‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁc¿»≈»«»¿»»«¿»ƒ««»

Ècטו  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
ÏÚ ‡„·k ÏÚ Èc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»ƒ««¿»«

:dpcÚÈ ‡˙ÈÏk»¿≈»∆¿ƒ«

˜¯a‡טז  ÌÁÏ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«¿ƒ«¬»¿«¿¿»¿≈À¿»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯z Ïk ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»»«¿»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå æò íàå (áéExn` mipdM zxFzA §¦¥§§©Ÿ£¦¨§
frd `dY `NW oiprd wiqtd¦§¦¨¦§¨¤Ÿ§¥¨¥
dOA zrcl Kixve .k"r dil` dpErh§¨©§¨§¨¦¨©©©¤
WxR oxd` oAxw lraE .oiprd wiqtd¦§¦¨¦§¨©©¨§©©£Ÿ¥¥
xn`e fr m`e xnFl Kixv didX dOn¦©¤¨¨¨¦©§¦¥§¨©
fr m`e iM md bbFW eixacE .fr m ¦̀¥§¨¨¥¥¦§¦¥

`"aixde .aizM(e"v migqR 'qFY)WxR §¦§¨§¨¦¥¥
`le 'Ek UaM icdA FzF` llM `lCn¦§Ÿ¨©©£¥¤¤§Ÿ
mihEWR mixaCde ,'Eke mElM FA dPW¦¨§§§©§¨¦§¦
Epivn iM cvl `Ed `PYd zpEMW ilv ¤̀§¦¤©¨©©©¨§©¦¨¦
on m`e dlFr zWxtA aEzMd xn`W¤¨©©¨§¨¨©¨§¦¦
,miGrd onE miUaMd on 'Fbe o`Sd©Ÿ§¦©§¨¦¦¨¦¦
oiprd wiqtd minlW zWxtA o`ke§¨§¨¨©§¨¦¦§¦¨¦§¨
xfg KM xg`e dNgzA o`Sd on xn`e§¨©¦©Ÿ¦§¦¨§©©¨¨©

WIW xnFl ,Dnvr iptA frd oiC hxtl§¨¥¦¨¥¦§¥©§¨©¤¥
,Wcg oiC FAfr m` xn` `NX dnE ¦¨¨©¤Ÿ¨©¦¥

oFW`x oipr lr KEnq `EdW Ycnl `d̈¨©§¨¤¨©¦§¨¦
FxnF`A minEWxd mipiC ihxR lkA§¨§¨¥¦¦¨§¦§§
miAx iM 'Fbe dawpE xkf minlW gaf¤©§¨¦¨¨§¥¨§¦©¦
dwqtp `le fr inlWA mpWi mNM md¥ª¨¤§¨§©§¥¥§Ÿ¦§§¨
itl mrHde ,dil`l `N` fr zWxR̈¨©¥¤¨§©§¨§©©©§¦
mialgd ihxR lM hxtl aEzMd xfgW¤¨©©¨§¨¥¨§¨¥©£¨¦
dil`W ciBn df ixd dil`d hinWde§¦§¦¨©§¨£¥¤©¦¤©§¨
`NW rce .UaM oiaE fr oiA wiqtd¦§¦¥¥¥¤¤§©¤Ÿ
la` ,frA `N` dil`d hrnl Kxvdª§©§©¥¨©§¨¤¨§¥£¨
Edipaxre UaM m`e xn`W mbd xwaA§¨¨£©¤¨©§¦¤¤§©§¦§§
mrHde ,dil` hrnl Kxvd `l `xw§¨Ÿª§©§©¥©§¨§©©©
dnFC Fpi` xwaC dil` mipR lM lr iM¦©¨¨¦©§¨§¨¨¥¤

dfle ,dil` `ixTn `le o`vC dil`l§©§¨§Ÿ§Ÿ¦©§¨©§¨§¨¤
eCgi mipiC 'a aEzMd axrOW mbd£©¤§¨¥©¨¦¦©§¨
dfA df lW xEn`d oYl o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ¦¥¨¨¤¤¨¤
dil` la` zE`ivnA FpWIW xacA Epid©§§¨¨¤¤§¦§¦£¨©§¨
dil` iExw xwA lW dil` oi`W cvl§©¤¥©§¨¤¨¨¨©§¨
`xw Kixhv`C DzFAxl Epl oiPn¦©¦¨§©¨§¦§§¦§¨
aEzMd Dhrn `NW mbd dfle ,hrnl§©¥§¨¤£©¤Ÿ¦£¨©¨
oiC DA oi`W mipdM zxFzA Exn`̈§§©Ÿ£¦¤¥¨¦
xn`e mWxW cvl frA `wece ,dil ©̀§¨§©§¨§¥§©¤¨©§¨©
`wlqe ixwn o`v fre o`Sd on m`e§¦¦©Ÿ§¥Ÿ¦§¥§©§¨
xn` mdipW lrW `pin` LYrC©§¨£¦¨¤©§¥¤¨©
aEzMd Kxvd dfl dil`d aEzMd©¨¨©§¨¨¤ª§©©¨
fr m` aUM m` xnFle wNgl§©¥§©¦¤¤¦¥

:'Fbebi dxez §



xwie`סב zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

ׁשגגת  עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מעׂשה,מדרׁשֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מעיני  ּדבר ונעלם העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּגדֹול  ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּקהל

לכּפר  ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחֹוטא,
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל יכֹול ∑t¯.עליהם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן?זקן  יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ? ְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−

:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ עֹולמים ּובבית להיכל לּמׁשּכן, –. ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dxF` xi`ie DWxWl WtPd axwzY¦§¨¥©¤¤§¨§¨§¨¦¨
`l dNM xqgYW cifnA la` dNgYaM§©§¦¨£¨§¥¦¤¤§©ª¨Ÿ
Wtp oi` iM oAxTd zpTY lirFi¦©¨©©¨§¨¦¥¤¤
xarie aEWi xW` cr Daxwl zE`ivOA©§¦§¨§¨©£¤¨§©£Ÿ
FxnF` c"r digie mixERMd mFi eilr̈¨©¦¦§¦§¤§

(g"i l`wfgi):Eige EaiWdeb dxez §¤§¥§¨¦¦§
.'Bâå ïäkä íà (â`le odMA ligzd ¦©Ÿ¥§¦§¦©Ÿ¥§Ÿ

,xEASAxn`W mB dnEznW`l ©¦©©¤¨©§©§©
mrdonE mrd zBbWl FzBbW dOCW ¨¨¤¦¨¦§¨§¦§©¨¨¦

`AW ilE`e .`WixA miCwdl iE`xd̈¨§©§¦§¥¨§©¤¨
giWn lW FpAxw miCwdl KixSW xnFl©¤¨¦§©§¦¨§¨¤¨¦©
,Kln lWl xnFl Kixv oi`e xEAv lWl§¤¦§¥¨¦©§¤¤¤
zFixFd zkQnA Exn`W FnM mrHde§©©©§¤¨§§©¤¤¨

(b"i).oixRMzn xEAve xRkn odMŸ¥§©¥§¦¦§©§¦
l"fxl iz`vnE(b"i wEqR k"ez)xR Exn`W ¨¨¦§©©¨¤¨§©

giWn odM xR dcrd xtE giWn odMŸ¥¨¦©©¨¥¨©Ÿ¥¨¦©
zcr lM m`e FxnF`n dEWxcE ,mcFw¥§¨¨¥§§¦¨£©
.FniCwdl WIW Ycnl `d 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¨¨©§¨¤¥§©§¦
'Fbe sxU xW`M FxnF`n EWxC cFr¨§¥§©£¤¨©§
xtl giWn xR miCwdl KixSW o`Mn¦¨¤¨¦§©§¦©¨¦©§©
wiRqd `l dOl zrcl Kixve .dcrd̈¥¨§¨¦¨©©¨¨Ÿ¦§¦
FniCwdX dOn dnicTd cnll l"fxl§©©¦§Ÿ©§¦¨¦©¤¦§¦
zFWxC xg` URgl EkxvdW aEzMd©¨¤ª§§§©¥©©§¨
`N` dzid `l m`W ilE`e .mixg £̀¥¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¨
`NW xnF` iziid cal xcQA dnicTd©§¦¨©¥¤§©¨¦¦¥¤Ÿ
`N` xEAv oAxw mcw aEzMd FxCq¦§©¨Ÿ¤¨§©¦¤¨
oAxw xg` FxCqn did m`W cvl§©¤¦¨¨§©§©©¨§©

odMd m` FxnF` rnWp did xEAv¦¨¨¦§¨§¦©Ÿ¥
WExR mrd znW`l `hgi giWOd©¨¦©¤¡¨§©§©¨¨¥
`Ede oiC ziA ExFdW KEnqA dxEn`d̈£¨§¨¤¥¦§
dxFd m` iM Fpi` dfe ,mdOr dxFd¨¦¨¤§¤¥¦¦¨
xEASd mr Fl xRMzn xEASd mr¦©¦¦§©¥¦©¦

mW dpWOA `zi`cke('f zFixFd)dfl §¦§¦¨©¦§¨¨¨¨¤
ip` oicre .cal FhRWn xCqe mcẅ©§¦¥¦§¨§©©£©¦£¦
xEAv lWl FpAxw miCwi `NW xnF`¥¤Ÿ©§¦¨§¨§¤¦
oicre ,'Fbe m`e FxnF`n EWxC dfl̈¤¨§¥§§¦§©£©¦
,dfl zFWxC 'a Ekxvd dOl dWẅ¤¨¨ª§§§¨¨¤
.sxU xW`M zWxcE ,m`e zWxC§¨©§¦§¨©©£¤¨©
.daFgl cg`e zEWxl cg` iM d`xpe§¦§¤¦¤¨¦§§¤¨§¨
ozPW oxd` oAxw lral izi`xX dnE©¤¨¦¦§©©¨§©©£Ÿ¤¨©
,DNkl `le zvwnl xnF` iziidW mrh©©¤¨¦¦¥§¦§¨§Ÿ§ª¨
xnFl d`xp cFr .FnrhA mrh oi ¥̀©©§©£¦§¤©
E`iad `l oicre `iade mcw m`l cg ¤̀¨§¦¨©§¥¦©£©¦Ÿ¥¦
mdipW ixde KM xg` E`iade dcrd xR©¨¥¨§¥¦©©¨©£¥§¥¤
xR zg`M E`A m`l cge ,cgi micnFr§¦©©§¨§¦¨§©©©
miCwY ok iR lr s` dcrd xtE giWn̈¦©©¨¥¨©©¦¥©§¦

:giWn lW¤¨¦©
.íòä úîLàìl"f` KxC lr x`Azi §©§©¨¨¦§¨¥©¤¤

(g"in d"t zFa`)z` dMfnd ¨©§©¤¤
zF`xaE ,Fci lr `A `hg oi` miAxd̈©¦¥¥§¨©¨¦§
Ekf `NW ciBi df `hg giWOd odM iM¦Ÿ¥©¨¦©¨¨¤©¦¤Ÿ¨
`hg `Fai `NW icM Fci lr mikFGd©¦©¨§¥¤Ÿ¨¥§

FxnF` `Ede mliaWA Fci lrznW`l ©¨¦§¦¨§§§©§©
.mrdznW`l iM EWxC mipdM zxFzaE ¨¨§©Ÿ£¦¨§¦§©§©

`hgd oin zF`xdl aEzMd oEki mrd̈¨§©¥©¨§©§¦©¥§
mlrd `EdW oAxw eilr aIgzi xW £̀¤¦§©¥¨¨¨§¨¤¤¡¥
znW`l xEn`M dUrn zbbW mr xaC̈¨¦¦§©©£¤¨¨§©§©

mrd(bi wEqR)odMd m`e .'Fbe xaC mlrpe ¨¨¨§¤¡©¨¨§§¦©Ÿ¥
xaCd cal dUrn zbbWA bbW giWOd©¨¦©¨©§¦§©©£¤§©©¨¨
hFicd oAxw `iadl aIgzi m` iElŸ¦¦§©¥§¨¦¨§©¤§

l"f EWxce ,`l F`(`"i zFixFd)wEqRA Ÿ§¨§¨©¨
iM giWn odM `ivFdl ux`d mrn¥©¨¨¤§¦Ÿ¥¨¦©¦
Fpi` giWOd odMd m`e .ixnbl xEhR̈§©§¥§¦©Ÿ¥©¨¦©¥

xEhR df ixd `ltn mkg(f mW)lMn ¨¨ª§¨£¥¤¨¨¦¨
zbbWe xaC mlrdA oiA oAxw oin¦¨§¨¥§¥§¥¨¨§¦§©
Kixve ,cal dUrn zbbWA oiA dUrn©£¤¥§¦§©©£¤§©§¨¦
dUFrd iM ilE`e .df xacl mrh zzl̈¥©©§¨¨¤§©¦¨¤
dbbW `ltn mkg `Ede xaC mlrdA§¥§¥¨¨§¨¨ª§¨§¨¨
wigxnE FznWpA lFcB mWx dUFr Ff¨¤¨§¦§¨©§¦
lW mzEkf lirFi `le DWxXn FWtp©§¦¨§¨§Ÿ¦§¨¤
EPOn rpnl ocrA xRkn `EdW l`xUi¦§¨¥¤§©¥©£¨¦§Ÿ©¦¤
dUrnA bbXW lM oM oi`X dn ,mbRd©§¨©¤¥¥¨¤¨©§©£¤
`ltn mkg Fpi`e xaC mlrdA F` cal§©§¥§¥¨¨§¥¨¨ª§¨

mbR lrti `l df `hgWtp zpigaA ¥§¤Ÿ¦§Ÿ§¨¦§¦©¤¤
icM DWxXn Dwgxl giWn odMŸ¥¨¦©§¨£¨¦¨§¨§¥
zErvn`A iM Daxwl oAxwl KxhvIW¤¦§¨¥§¨§¨§¨§¨¦§¤§¨
,q`ni `l xiAM l` od miAxd zEkf§¨©¦¥¥©¦Ÿ¦§¨
minW` mrd iM oniql df wiRqi `l mB©Ÿ©§¦¤§¦¨¦¨¨£¥¦
df bbFW giWOd cil `AX dOn¦©¤¨§©©¨¦©¥¤

:EpazMW Fnvr mrHdnc dxez ¥©©©©§¤¨©§
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(å)ícä-ïî äfäå íca Bòaöà-úà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−©¨®§¦¨̧¦©¹̈
:Lãwä úëøt éðt-úà ýåýé éðôì íéîòt òáL¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤

i"yx£L„w‰ ˙Î¯t ÈtŒ˙‡∑ מכּון – קדּׁשתּה מקֹום ּבּפרכת ּכנגד ּדמים נֹוגעים היּו ולא הּבּדים, ּבין ,ּכנגד ∆¿≈»…∆«…∆ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻֻ
נגעּו נגעּו, .ואם ְְְִָָ

(æ)úøè÷ çaæî úBðø÷-ìò ícä-ïî ïäkä ïúðå§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤
úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé éðôì íénqä|íc-ìk ©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´

ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé øtä©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤
:ãòBî¥«

i"yx£ÌcŒÏk ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿≈»«ְֵַָָ

ÔÓו  ÈcÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡ ˙È ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒƒ
‡zÎ¯t Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊ Ú·L ‡Óc¿»¿«ƒ¿ƒ√»¿»√»»À¿»

:‡L„e˜„¿¿»

Áa„Ó‡ז  ˙¯˜ ÏÚ ‡Óc ÔÓ ‡‰k ÔzÈÂ¿ƒ≈«¬»ƒ¿»««¿««¿¿»
‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ Ì„˜Ï ÔÈÓÒea ˙¯BË˜„ƒ¿∆¿ƒ»√»¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»
‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „eLÈ ‡¯B˙„ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ¿»»¿»¿»≈ƒ»¿«¿¿»

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„«¬»»ƒƒ¿««¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'ä éðôì (æcEnlY dn mipdM zxFzA ¦§¥§©Ÿ£¦©©§
EpivOW itl dingp iAx xn` xnFl©¨©©¦§¤§¨§¦¤¨¦
cnFr `EdW mixERMd mFiA `Ad xtA§¨©¨§©¦¦¤¥
lFki zkxRd lr dGnE gAfOd on miptl¦§¦¦©¦§¥©©¤©©¨Ÿ¤¨
odM `le i"i iptl gAfOd l"z oM df s ©̀¤¥©¦§¥©¦§¥§ŸŸ¥
Epivn `l m`W rnWn .k"r 'd iptl¦§¥©§¨¤¦Ÿ¨¦
Kixv did `l mixERMd mFiA `Ad xtA§©©¨§©¦¦Ÿ¨¨¨¦
ip` oiPnE dWwe .'d iptl EprinWdl§©§¦¥¦§¥§¨¤¦©¦£¦
ip` oi`W zngnE ,Fzcinr mFwn rcFi¥©§£¦¨¥£©¤¥£¦
`Fap rEci mFwn Fl WIW aEzMdn rcFi¥©¥©¨¤¥¨¨©¨
cnFr gAfOd on miptl cnFr dvx xnFl©¨¨¥¦§¦¦©¦§¥©¥
cEnlY cnFr gAfOl uEg cnFr dvẍ¨¥©¦§¥©¥©§
uEg cnrl Kixv iM xnFl 'd iptl xnFl©¦§¥©¦¨¦©£Ÿ
[EpivOW itl] xnFl Kxvd dfle gAfOl©¦§¥©§¨¤ª§©©§¦¤¨¦
Wxcl mFwn oiPn dWw cFr .'d iptl¦§¥¨¤¦©¦¨¦§
,gAfOl uEg `Ede zkxRd lr dGIW¤©¤©©¨Ÿ¤§©¦§¥©
`Ede gAfOd lr dGIW `A FtEbl `nlC¦§¨§¨¤©¤©©¦§¥©§
mFi xtA FxnF` KxckE ,gAfOl uEg©¦§¥©§¤¤§§¨

mixERMd(g"i f"h oOwl),gAfOd l` `vie ©¦¦§©¨§¨¨¤©¦§¥©
`Ede didY zkxRd z`Gd mlFrlE§¨©¨©©¨Ÿ¤¦§¤§
wECwC `N` Epl did `l EN`e .miptl¦§¦§¦Ÿ¨¨¨¤¨¦§
cFr izi`xW `N` .aXil mFwn did df¤¨¨¨§©¥¤¨¤¨¦¦

zFn ixg` zWxtA(mW)l` `vie `ipY §¨¨©©£¥¨©§¨§¨¨¤
iAx xn` xnFl cEnlY dn gAfOd©¦§¥©©©§©¨©©¦
lr `Ad xRA EpivOW itl dingp§¤§¨§¦¤¨¦©¨©¨©
dGnE gAfOl uEg cnFr `EdW zFevOd©¦§¤¥©¦§¥©©¤
xnFl cEnlY oM df s` lFki zkxRd lr©©¨Ÿ¤¨©¤¥©§©
dn dWw .k"r 'd iptl did okide ,`vie§¨¨§¥¨¨¨¦§¥¨¤©
`lde ,xnFl cEnlY dn ziWw gM `id¦Ÿ©ª§©©©§©©£Ÿ
dGi `le FnFwOn `vIW xnFl Kixhv ¦̀§¨¦©¤¥¥¦§§Ÿ©¤
itl FxnF` cFr .miptA `Ede gAfOd lr©©¦§¥©§¦§¦§§¦
la` xn`PW cvl `weC rnWn EpivOW¤¨¦©§©©§¨§©¤¤¡©£¨
mFwn aEzMd EpricFi `l xn`PW zlEf©¤¤¡©Ÿ¦¥©¨§

itl cFre .zkxRd lr dGIWM Fzcinr£¦¨§¤©¤©©¨Ÿ¤§§¦
EPOOW `vie `l xnFl Fl did `l eixaC§¨¨Ÿ¨¨©Ÿ§¨¨¤¦¤
FnM zFevOd xtA 'd iptl xnFl aIgzp¦§©¥©¦§¥§¨©¦§§
iptl xnFl cEnlY dn eixacA wCwcOW¤§©§¥¦§¨¨©©§©¦§¥
dPOOW 'd iptl `le 'Eke EpivOW itl 'd§¦¤¨¦§§Ÿ¦§¥¤¦¤¨
mFi xR zWxtA `vie xnFl aIgzp¦§©¥©§¨¨§¨¨©©

xnF`M mixERMdxnFl cEnlY dn F ©¦¦§§©©§©
dWw cFre .'Eke EpivOW itl `vie§¨¨§¦¤¨¦§§¨¤
lr `Ad xRA EpivOW itl FxnF`§§¦¤¨¦©¨©¨©
lr dGnE gAfOl uEg cnFrW zFevOd©¦§¤¥©¦§¥©©¤©
,oM aEzMd xn`W Epivn okid ,zkxRd©¨Ÿ¤¥¨¨¦¤¨©©¨¥
z`Gd lr `nlC ,'d iptl FxnF`n m`e§¦¥§¦§¥¦§¨©©¨©
`le aEzMd hWtM xnF` `Ed gAfOd©¦§¥©¥¦§©©¨§Ÿ
Epgp` d`xp cFre .zkxRd z`Gd lr©©¨©©¨Ÿ¤§¦§¤£©§
iptl `le `vie `l xnF` did `l m ¦̀Ÿ¨¨¥Ÿ§¨¨§Ÿ¦§¥
Ki` oM m`e ,Fzcinr cFaM mFwn dI` 'd©¥§§£¦¨§¦¥¥
xnFl cEnlY dn xnFl `PY lFkï©¨©©©§©

:mdipWA¦§¥¤
ïëàm` iM df xcqM `id `PYd zWxC ¨¥§¨©©©¨¦§¥¤¤¦¦

xEYi `le `vie `l aEzMd xn` `lŸ¨©©¨Ÿ§¨¨§Ÿ¦
lFkIW FA hRWPW `Ed hEWR 'd iptl¦§¥¨¤¦§Ÿ¤¨
gAfOd lr oiA zkxRd lr oiA zFGdl§©¥©©¨Ÿ¤¥©©¦§¥©
oiA miptA gAfOd oiA didIW ot` lkA§¨Ÿ¤¤¦§¤¥©¦§¥©¦§¦¥
xkfe aEzMd `AW xg`e ,miptA `Ed¦§¦§©©¤¨©¨§¨©
hWtE ,miptA gAfn zevn mlrd xtA§©¥§¥¦§©¦§¥©¦§¦§©
xtA xkfe ,gAfn z`Gd lr `Ed aEzMd©¨©©¨©¦§¥©§¨©§©

mixERMd mFixEn`M miptA gAfn oM mB ©¦¦©¥¦§¥©¦§¦¨¨
xR EeWd df hxtaE ,gAfOd l` `vie§¨¨¤©¦§¥©¦§¨¤ª§©
mB ,zFevOd xR mr mixERMd mFi©¦¦¦©©¦§©
z`GdW mixERMd mFi xtA EprinWd¦§¦¨§©©¦¦¤©¨©
FxnF`n iM ,miptA `Ede didY zkxR̈Ÿ¤¦§¤§¦§¦¦¥§
zrCd dPde ,miptA didW llMn `vie§¨¨¦§¨¤¨¨¦§¦§¦¥©©©
didY zFevOd xtA oiCd `EdW zpzFp¤¤¤©¦§©©¦§¦§¤

gAfOdn miptl `Ede zkxRd z`Gd©¨©©¨Ÿ¤§¦§¦¥©¦§¥©
mFi xRn mlrd xtA xqgX dn cnlie§¦§Ÿ©¤¨¥§©¥§¥¦©
xtE mixERMd mFi xR E`vnpe mixERMd©¦¦§¦§§©©¦¦©
`Ede zkxRd lr dGIW mieW zFevOd©¦§¨¦¤©¤©©¨Ÿ¤§
lr xW` ,gAfOd lr dGie `vie miptl¦§¦§¥¥§©¤©©¦§¥©£¤©
aNn df xaC `ivFde `PYd `A oM¥¨©©¨§¦¨¨¤¦¥
dn 'd iptl xn`e ,dWxCd gkA rnFW¥©§Ÿ©©§¨¨§¨©¦§¥©
xn`W xg` WExR ,xnFl cEnlY©§©¥©©¤¨©
`d `vie mixERMd mFi xtA aEzMd©¨§©©¦¦§¨¨¨
gAfnE didY gAfOd z`GdW Ycnl̈©§¨¤©¨©©¦§¥©¦§¤¦§¥©
o`M xnFl Kxvd dOl oM m` ,miptl¦§¦¦¥¨¨ª§©©¨
lr dGi `NW `A cOll m` ,'d iptl¦§¥¦§©¥¨¤Ÿ©¤©
cnlie Kixv Fpi` ,uEgA `Ede gAfOd©¦§¥©§©¥¨¦§¦§©
iAx uxze ,mixERMd mFi xRn lMd©Ÿ¦©©¦¦§¥¥©¦
WExR ,'d iptl xnFl Kxvd iM dingp§¤§¨¦ª§©©¦§¥¥
aEzMd dvx `NW mi`Fx Ep`X dOn¦©¤¨¦¤Ÿ¨¨©¨
ixd mixERM mFi xRn zFevn xR cnll¦§Ÿ©¦§¦©¦¦£¥
dOaE ,Fl dnFC oi`W rAv`A d`xn df¤©§¤§¤§©¤¥¤©¤
cg` hxR FA EpivOW itl ,Fl dnFC oi ¥̀¤§¦¤¨¦§¨¤¨
z`Gd `Ede zFevOd xtA xMfd `NW¤Ÿª§©§©©¦§§©¨©
itl FxnF` `Ede ,miptA `Ede zkxRd©¨Ÿ¤§¦§¦§§§¦
cnFr `EdW mixERMd mFi xtA EpivOW¤¨¦§©©¦¦¤¥

kxRd lr dGnE miptloC iziid m`e ,z ¦§¦©¤©©¨Ÿ¤§¦¨¦¦¨
mB xnFl lFki iziid EPOn zFevn xR©¦§¦¤¨¦¦¨©©
,'ek 'd iptl xnFl cEnlY (oM) df¤¥©§©¦§¥
llFW 'd iptl gAfn FxnF` dYrnE¥©¨§¦§¥©¦§¥¥
lW oiA zF`Gdd lkA 'd iptl odMŸ¥¦§¥§¨©©¨¥¤
Knq in lrW ,zkxR lW oiA gAfn¦§¥©¤¤¨Ÿ¤¤©¦¨©
Fzcinr mFwn dI` oiadl aEzMd eilr̈¨©¨§¨¦©¥§£¦¨
xRn cnll m` ,zkxR z`Gd zrWA¦§©©¨©¨Ÿ¤¦¦§Ÿ¦©
`N` ,lMd oM mB cnlp mixERMd mFi©¦¦¦§Ÿ©¥©Ÿ¤¨
'd iptl gAfn FnFwn Fl dpTW i`Ce©©¤¨¨§¦§¥©¦§¥
zF`Gdd lkA 'd iptl odM `le§ŸŸ¥¦§¥§¨©©¨

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy

(â)áéø÷äå íòä úîLàì àèçé çéLnä ïäkä íà¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈§©§©´¨¨®§¦§¦¿
ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øt àèç øLà Búàhç ìò©´©¨Á£¤̧¨¹̈©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−

:úàhçì§©¨«
i"yx£ÌÚ‰ ˙ÓL‡Ï ‡ËÁÈ ÁÈLn‰ Ô‰k‰ Ì‡∑ ƒ«…≈«»ƒ«∆¡»¿«¿«»»

ׁשגגת  עם ּדבר ּבהעלם אּלא חּיב אינֹו מעׂשה,מדרׁשֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
מעיני  ּדבר ונעלם העם... "לאׁשמת ׁשּנאמר: ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
ּגדֹול  ּכׁשהּכהן אּגדה: לפי ּופׁשּוטֹו ועׂשּו". ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹהּקהל

לכּפר  ּבֹו ּתלּויין ׁשהן זה, הּוא העם אׁשמת ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָחֹוטא,
מקלקל  ונעׂשה ּבעדם ּולהתּפּלל יכֹול ∑t¯.עליהם ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֻ«ָ

קטן?זקן  יכֹול "ּבן", אי "ּבן". לֹומר: ּתלמּוד ? ְִֵֶֶַַָָָָ
ׁשלׁש ּבן ּפר זה ּכיצד? הא "ּפר". לֹומר: .ּתלמּוד ְֵֶֶַַַַַָָֹ

(ã)ýåýé éðôì ãòBî ìäà çút-ìà øtä-úà àéáäå§¥¦´¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìò Bãé-úà Cîñå§¨©³¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
(ä)Búà àéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬Ÿ−

:ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑ עֹולמים ּובבית להיכל לּמׁשּכן, –. ∆…∆≈ְְִִֵֵַַָָָ

ÈÂ˜¯·ג  ‡nÚ ˙·BÁÏ ·BÁÈ ‡a¯ ‡‰k Ì‡ƒ«¬»«»≈¿««»ƒ»≈
Ì„˜ ÌÈÏL È¯Bz ¯a ¯Bz ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ«¿≈ƒ»«≈¿ƒ√»

:‡˙‡hÁÏ ÈÈ¿»¿«»»

Ì„˜Ïד  ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡¯Bz ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»»ƒ¿««¿«ƒ¿»»√»
˙È ÒBkÈÂ ‡¯Bz LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿»¿≈«≈»¿ƒ»

:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»

d˙Èה  ÏÚÈÂ ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ‡a¯ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»«»ƒ¿»¿»¿»≈»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dxF` xi`ie DWxWl WtPd axwzY¦§¨¥©¤¤§¨§¨§¨¦¨
`l dNM xqgYW cifnA la` dNgYaM§©§¦¨£¨§¥¦¤¤§©ª¨Ÿ
Wtp oi` iM oAxTd zpTY lirFi¦©¨©©¨§¨¦¥¤¤
xarie aEWi xW` cr Daxwl zE`ivOA©§¦§¨§¨©£¤¨§©£Ÿ
FxnF` c"r digie mixERMd mFi eilr̈¨©¦¦§¦§¤§

(g"i l`wfgi):Eige EaiWdeb dxez §¤§¥§¨¦¦§
.'Bâå ïäkä íà (â`le odMA ligzd ¦©Ÿ¥§¦§¦©Ÿ¥§Ÿ

,xEASAxn`W mB dnEznW`l ©¦©©¤¨©§©§©
mrdonE mrd zBbWl FzBbW dOCW ¨¨¤¦¨¦§¨§¦§©¨¨¦

`AW ilE`e .`WixA miCwdl iE`xd̈¨§©§¦§¥¨§©¤¨
giWn lW FpAxw miCwdl KixSW xnFl©¤¨¦§©§¦¨§¨¤¨¦©
,Kln lWl xnFl Kixv oi`e xEAv lWl§¤¦§¥¨¦©§¤¤¤
zFixFd zkQnA Exn`W FnM mrHde§©©©§¤¨§§©¤¤¨

(b"i).oixRMzn xEAve xRkn odMŸ¥§©¥§¦¦§©§¦
l"fxl iz`vnE(b"i wEqR k"ez)xR Exn`W ¨¨¦§©©¨¤¨§©

giWn odM xR dcrd xtE giWn odMŸ¥¨¦©©¨¥¨©Ÿ¥¨¦©
zcr lM m`e FxnF`n dEWxcE ,mcFw¥§¨¨¥§§¦¨£©
.FniCwdl WIW Ycnl `d 'Fbe l`xUi¦§¨¥§¨¨©§¨¤¥§©§¦
'Fbe sxU xW`M FxnF`n EWxC cFr¨§¥§©£¤¨©§
xtl giWn xR miCwdl KixSW o`Mn¦¨¤¨¦§©§¦©¨¦©§©
wiRqd `l dOl zrcl Kixve .dcrd̈¥¨§¨¦¨©©¨¨Ÿ¦§¦
FniCwdX dOn dnicTd cnll l"fxl§©©¦§Ÿ©§¦¨¦©¤¦§¦
zFWxC xg` URgl EkxvdW aEzMd©¨¤ª§§§©¥©©§¨
`N` dzid `l m`W ilE`e .mixg £̀¥¦§©¤¦Ÿ¨§¨¤¨
`NW xnF` iziid cal xcQA dnicTd©§¦¨©¥¤§©¨¦¦¥¤Ÿ
`N` xEAv oAxw mcw aEzMd FxCq¦§©¨Ÿ¤¨§©¦¤¨
oAxw xg` FxCqn did m`W cvl§©¤¦¨¨§©§©©¨§©

odMd m` FxnF` rnWp did xEAv¦¨¨¦§¨§¦©Ÿ¥
WExR mrd znW`l `hgi giWOd©¨¦©¤¡¨§©§©¨¨¥
`Ede oiC ziA ExFdW KEnqA dxEn`d̈£¨§¨¤¥¦§
dxFd m` iM Fpi` dfe ,mdOr dxFd¨¦¨¤§¤¥¦¦¨
xEASd mr Fl xRMzn xEASd mr¦©¦¦§©¥¦©¦

mW dpWOA `zi`cke('f zFixFd)dfl §¦§¦¨©¦§¨¨¨¨¤
ip` oicre .cal FhRWn xCqe mcẅ©§¦¥¦§¨§©©£©¦£¦
xEAv lWl FpAxw miCwi `NW xnF`¥¤Ÿ©§¦¨§¨§¤¦
oicre ,'Fbe m`e FxnF`n EWxC dfl̈¤¨§¥§§¦§©£©¦
,dfl zFWxC 'a Ekxvd dOl dWẅ¤¨¨ª§§§¨¨¤
.sxU xW`M zWxcE ,m`e zWxC§¨©§¦§¨©©£¤¨©
.daFgl cg`e zEWxl cg` iM d`xpe§¦§¤¦¤¨¦§§¤¨§¨
ozPW oxd` oAxw lral izi`xX dnE©¤¨¦¦§©©¨§©©£Ÿ¤¨©
,DNkl `le zvwnl xnF` iziidW mrh©©¤¨¦¦¥§¦§¨§Ÿ§ª¨
xnFl d`xp cFr .FnrhA mrh oi ¥̀©©§©£¦§¤©
E`iad `l oicre `iade mcw m`l cg ¤̀¨§¦¨©§¥¦©£©¦Ÿ¥¦
mdipW ixde KM xg` E`iade dcrd xR©¨¥¨§¥¦©©¨©£¥§¥¤
xR zg`M E`A m`l cge ,cgi micnFr§¦©©§¨§¦¨§©©©
miCwY ok iR lr s` dcrd xtE giWn̈¦©©¨¥¨©©¦¥©§¦

:giWn lW¤¨¦©
.íòä úîLàìl"f` KxC lr x`Azi §©§©¨¨¦§¨¥©¤¤

(g"in d"t zFa`)z` dMfnd ¨©§©¤¤
zF`xaE ,Fci lr `A `hg oi` miAxd̈©¦¥¥§¨©¨¦§
Ekf `NW ciBi df `hg giWOd odM iM¦Ÿ¥©¨¦©¨¨¤©¦¤Ÿ¨
`hg `Fai `NW icM Fci lr mikFGd©¦©¨§¥¤Ÿ¨¥§

FxnF` `Ede mliaWA Fci lrznW`l ©¨¦§¦¨§§§©§©
.mrdznW`l iM EWxC mipdM zxFzaE ¨¨§©Ÿ£¦¨§¦§©§©

`hgd oin zF`xdl aEzMd oEki mrd̈¨§©¥©¨§©§¦©¥§
mlrd `EdW oAxw eilr aIgzi xW £̀¤¦§©¥¨¨¨§¨¤¤¡¥
znW`l xEn`M dUrn zbbW mr xaC̈¨¦¦§©©£¤¨¨§©§©

mrd(bi wEqR)odMd m`e .'Fbe xaC mlrpe ¨¨¨§¤¡©¨¨§§¦©Ÿ¥
xaCd cal dUrn zbbWA bbW giWOd©¨¦©¨©§¦§©©£¤§©©¨¨
hFicd oAxw `iadl aIgzi m` iElŸ¦¦§©¥§¨¦¨§©¤§

l"f EWxce ,`l F`(`"i zFixFd)wEqRA Ÿ§¨§¨©¨
iM giWn odM `ivFdl ux`d mrn¥©¨¨¤§¦Ÿ¥¨¦©¦
Fpi` giWOd odMd m`e .ixnbl xEhR̈§©§¥§¦©Ÿ¥©¨¦©¥

xEhR df ixd `ltn mkg(f mW)lMn ¨¨ª§¨£¥¤¨¨¦¨
zbbWe xaC mlrdA oiA oAxw oin¦¨§¨¥§¥§¥¨¨§¦§©
Kixve ,cal dUrn zbbWA oiA dUrn©£¤¥§¦§©©£¤§©§¨¦
dUFrd iM ilE`e .df xacl mrh zzl̈¥©©§¨¨¤§©¦¨¤
dbbW `ltn mkg `Ede xaC mlrdA§¥§¥¨¨§¨¨ª§¨§¨¨
wigxnE FznWpA lFcB mWx dUFr Ff¨¤¨§¦§¨©§¦
lW mzEkf lirFi `le DWxXn FWtp©§¦¨§¨§Ÿ¦§¨¤
EPOn rpnl ocrA xRkn `EdW l`xUi¦§¨¥¤§©¥©£¨¦§Ÿ©¦¤
dUrnA bbXW lM oM oi`X dn ,mbRd©§¨©¤¥¥¨¤¨©§©£¤
`ltn mkg Fpi`e xaC mlrdA F` cal§©§¥§¥¨¨§¥¨¨ª§¨

mbR lrti `l df `hgWtp zpigaA ¥§¤Ÿ¦§Ÿ§¨¦§¦©¤¤
icM DWxXn Dwgxl giWn odMŸ¥¨¦©§¨£¨¦¨§¨§¥
zErvn`A iM Daxwl oAxwl KxhvIW¤¦§¨¥§¨§¨§¨§¨¦§¤§¨
,q`ni `l xiAM l` od miAxd zEkf§¨©¦¥¥©¦Ÿ¦§¨
minW` mrd iM oniql df wiRqi `l mB©Ÿ©§¦¤§¦¨¦¨¨£¥¦
df bbFW giWOd cil `AX dOn¦©¤¨§©©¨¦©¥¤

:EpazMW Fnvr mrHdnc dxez ¥©©©©§¤¨©§



xwie`סד zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? ְְִִֶַַַַַָּתלמּודֿלֹומר

ּוליתרת לכליֹות  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

לכליֹות  - ּולי עבֹודהֿזרה ולחלבים ÌÈ¯È.תרת , ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑ המחּבר חלּבֹומן הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא , ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)
(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

לׁשמן ּפרׁש ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ,ּכאן? ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה ְְִִֶֶַַַָָָָָאף

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`vie wEqRaE .df oiprA mixEn`d̈£¦§¦§¨¤©¨§¨¨
df lr WxC mixERMd mFiA xEn`d̈¨§©¦¦¨©©¤
WExR xnFl cEnlY dn ,KxCd©¤¤©©§©¥
dGi `NW `Ed aEzMd hWR zErnWn©§¨§©©¨¤Ÿ©¤
oM mB EprinWnE ,`vIW cr gAfOd lr©©¦§¥©©¤¥¥©§¦¥©¥
:miptl did zkxRd lr dGdWM mcTW¤Ÿ¤§¤¦¨©©¨Ÿ¤¨¨¦§¦

äpäåaEzMA zrnWp dpFW`x dWxC §¦¥§¨¨¦¨¦§©©©¨
lr zFGdl z`Sl KixSW¤¨¦¨¥§©©
KixSW zkxR z`Gd la` ,gAfOd©¦§¥©£¨©¨©¨Ÿ¤¤¨¦
lFkie xaCA gxkd oi` miptA cnrl©£Ÿ¦§¦¥¤§¥©©¨¨§¨
`EdW oiA miptl `EdW oiA zFGdl§©¥¤¦§¦¥¤
cnrl Fl Wi zEWx iM cvlE ,uEgl©§©¦§¥©£Ÿ
zkxRd lr zFGdl dvxIW mFwnA§¨¤¦§¤§©©©¨Ÿ¤
zFGdl miptA xnbIWMW aEzMd xidfd¦§¦©¨¤§¤¦§Ÿ¦§¦§©
,gAfOd lr zFGdl `vi zkxRd lr©©¨Ÿ¤¥¥§©©©¦§¥©
dWxCd xn`e `PYd `A dfl̈¤¨©©¨§¨©©§¨¨
itl `Ede ,`iWTd dpA DliaWAW¤¦§¦¨¨¨©ª§¨§§¦
`EdW zFevOd lr `Ad xtA EpivOW¤¨¦§¨©¨©©¦§¤
mW xMfd `NW mbd WExR ,'Eke cnFr¥§¥£©¤Ÿª§©¨
lr Epcnl `le gAfOd z`Gd iAB `N ¤̀¨©¥©¨©©¦§¥©§Ÿ¨©§©
cnl `NX dOn `N` zkxRd z`Gd©¨©©¨Ÿ¤¤¨¦©¤Ÿ¨©
iptl xnFl Kxvde mixERMd mFi xRn¦©©¦¦§ª§©©¦§¥
mipC Ep`X dn itl ok iR lr s` ,'d©©¦¥§¦©¤¨¨¦
mFi xtA xn`p `l m` `Ed dYr eilr̈¨©¨¦ŸŸ©§©
xtAW 'd iptl `N` `vie mixERMd©¦¦§¨¨¤¨¦§¥¤§©
oEcl `A ip`WM df zE`ivnaE mlrd¥§¥¦§¦¤§¤£¦¨¨
z`Gd zrWA Fzcinr mFwn lr©§£¦¨¦§©©¨©
cnFr dvx iM xnF` iziid zkxRd©¨Ÿ¤¨¦¦¥¦¨¨¥

ciRwd `NW uEgA cnFr dvx miptA¦§¦¨¨¥©¤Ÿ¦§¦
KixSW gAfOd z`Gd lr `N` aEzMd©¨¤¨©©¨©©¦§¥©¤¨¦
lr Fz`Gd zrWA la` uEgA cnrIW¤©£Ÿ©£¨¦§©©¨¨©
xnF` z`vnp ,xaCA aEMr oi` zkxRd©¨Ÿ¤¥¦©¨¨¦§¥¨¥
lr dGnE gAfOl uEgA cnrl lFki iM¦¨©£Ÿ§©¦§¥©©¤©
'Eke EpivOW itl FxnF` `Ede ,zkxRd©¨Ÿ¤§§§¦¤¨¦§
lr dGnE gAfOl uEg cnFr `EdW¤¥©¦§¥©©¤©
xnFl cEnlY oM df mB lFki zkxRd©¨Ÿ¤¨©¤¥©§©
cnrl KixSW `aEMrl WExR ,`vie§¨¨¥§¦¨¤¨¦©£Ÿ
m`W ,zkxRd z`Gd zrWA miptA¦§¦¦§©©¨©©¨Ÿ¤¤¦
Fl Kixv did `l zEWx xnF` dY ©̀¨¥§Ÿ¨¨¨¦
`d ,mlrd xRn ip` cnFle xnFl©§¥£¦¦©¥§¥¨
xtA 'd iptl FxnF` gMOW Ycnl̈©§¨¤¦Ÿ©§¦§¥§©
FxnF` iM xnFl aIgzn dY` mlrd¥§¥©¨¦§©¥©¦§
xnFl `A mixERMd mFi xtA `vie§¨¨§©©¦¦¨©
lr d`Gd zrWA miptA cnrl KixSW¤¨¦©£Ÿ¦§¦¦§©©¨¨©
Kixv did `l zEWx m`W ,zkxRd©¨Ÿ¤¤¦§Ÿ¨¨¨¦
,mixaC 'a mlrd xRn cnl dide xnFl©§¨¨¨©¦©¥§¥§¨¦
,uEgA gAfOd lr zFGdA cnrl KixSW¤¨¦©£Ÿ§©©©¦§¥©©
mFwnA cnri zkxRd lr zFGdaE§©©©¨Ÿ¤©£Ÿ§¨
'a `vie FxnF`n Ycnl `d ,dvxIW¤¦§¤¨¨©§¨¥§§¨¨
dGIWM miptA cnrl KixSW ,mixaC§¨¦¤¨¦©£Ÿ¦§¦§¤©¤
dGIWM uEgA cnrl Kixve ,zkxRd lr©©¨Ÿ¤§¨¦©£Ÿ©§¤©¤
oEIr Kixv EaXizp df itlE ,gAfOd lr©©¦§¥©§¦¤¦§©§¨¦¦

zFn ixg` zWxtA m"`xd giPdWf"h) ¤¦¦©¨§¨¨©©£¥
(g"i:eixaC mW oIri `vie zWxcA¦§¨©§¨¨§ª©¨§¨¨

àlà`zixA itl ,z`f xwgl KixSW ¤¨¤¨¦©£ŸŸ§¦¨©§¨
mipR zcinr dgixkdW z`fŸ¤¦§¦¨£¦©§¦

mFi xR cnl `NX dOn zkxRd z`GdA§©¨©©¨Ÿ¤¦©¤Ÿ¨©©
xfgPWM oM m` ,mlrd xRn mixERMd©¦¦¦©¥§¥¦¥§¤©£Ÿ
xn`p dOl 'd iptlC `zixA oiadl§¨¦¨©§¨§¦§¥¨¨¤¡©
'd iptl xnFl Kixv `lde dWw 'Eke§¨¤©£Ÿ¨¦©¦§¥
FxnF` zpEM iM rcFi iziid `l DzlEfW¤¨¨Ÿ¨¦¦¥©¦©¨©§
miptA dcinr Kixvdl `Ed `vie§¨¨§©§¦£¦¨¦§¦
xfgp dYrnE ,xMfPM zkxRd z`GdA§©¨©©¨Ÿ¤©¦§©¥©¨©§Ÿ
iM xnFl EpYrC lr dlFr didX dnl§©¤¨¨¤©©§¥©¦
zrWA miptA cnri mlrd xtA mB©§©¥§¥©£Ÿ¦§¦¦§©
xtA xEn`d xcqM zkxRd lr d`Gd©¨¨©©¨Ÿ¤§¥¤¨¨§©

dn ,mixERMd mFiKxvd dOl ,xn`Y ©¦¦©Ÿ©¨¨ª§©
mFi xR lr zFNbl icM Kixhv` ,xnFl©¦§¨¦§¥§©©©
z`GdA miptA cnrl daFgW mixERMd©¦¦¤¨©£Ÿ¦§¦§©¨©
xnF` iziid df zlEGW ,xEn`M zkxRd©¨Ÿ¤¨¨¤©¤¨¦¦¥
`NW `PYd xaFq iM xnFl Wie .zEWx§§¥©¦¥©©¨¤Ÿ
df lERlR EPOn zFUrl 'd iptl `aŸŸ¦§¥©£¦¤¦§¤
xR EPOn cnli zFWwdl EpidC cal§©§©§§©§¦§Ÿ¦¤©
'Eke cnl `NX dOnE mixERMd mFi©¦¦¦©¤Ÿ¨©§
lrW ,aEzMd KxC df oi` iM ,xMfPM©¦§©¦¥¤¤¤©¨¤©
xaC cnll dkixv didY mipR lM̈¨¦¦§¤§¦¨¦§Ÿ¨¨
`N` 'd zpEM did `l m`W ,DtEbl§¨¤¦Ÿ¨¨©¨©¤¨
Wxtl Fl did xMfPM `vie lr zFNbl§©©§¨¨©¦§©¨¨§¨¥

:mixERMd mFi xtA FnFwnA xaCd©¨¨¦§§©©¦¦
ãBòFf dWxCW oeiM iM xnFl d`xp¦§¤©¦¥¨¤§¨¨

dOl zFWwdl miCwPWM zwcFv¤¤§¤©§¦§©§¨¨
dOl ,`viEn cnlie 'd iptl xn`p¤¡©¦§¥§¦§Ÿ¦§¨¨¨¨
opicnl Kkld ,Kci`n Ff dWxC dgCY¦¨¤§¨¨¥¦¨¦§¨©§¦¨

:EdiexYg dxez ©§©§



סה `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy
הימּנּו: ללמד מצריכֹו קדׁשים' ּוב'ׁשחיטת ְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹלעֹולם.

הּלמד  מן למד למדין 'איזהּוׁשאין ּבפרק ּבקדׁשים. ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ŒÏÚÂ.מקֹומן' BL‡¯ŒÏÚ ˙BÈÏk‰ŒÏÚ „·k‰ŒÏÚ ְָ««»≈««¿»«…¿«

ÂÈÚ¯k∑'מּלבד' ּכמֹו הן, ּתֹוספת לׁשֹון .ּכּלן ¿»»ְְְִֵֶֶַָֻ

(àé)-ìòå BLàø-ìò BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©Ÿ−§©
:BLøôe Baø÷å åéòøk§¨¨®§¦§−¦§«

(áé)-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà àéöBäå§¦´¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤
íéöò-ìò Búà óøNå ïLcä CôL-ìà øBäè íB÷î̈³¨Æ¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−

ô :óøOé ïLcä CôL-ìò Làä¥®©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«
i"yx£¯B‰Ë ÌB˜ÓŒÏ‡∑ מקֹום לעיר מחּוץ ׁשּיׁש לפי ∆»»ְִִִֵֶָָ

ּולבית  מנּגעֹות אבנים להׁשלי לטמאה, ְְְְְְֲִִֵַָָָָֻֻמּוכן
ׁשהּוא  זה לּמחנה", "מחּוץ לֹומר: הצר ְְֲִֶֶֶַַַַָָֻהּקברֹות,

טהֹור  הּמקֹום ׁשּיהא לעיר, ÁnÏ‰.חּוץ ıeÁÓ∑ ְִֵֶַָָָƒ««¬∆
מחנֹות  לׁשלׁש לעיר חּוץ חּוץ עֹולמים, ּובבית ּכמֹו; , ְְְֲִִֵַָָָֹ

ּוב'סנהדרין' יֹומא ּבמּסכת רּבֹותינּו ‡ŒÏ.ׁשּפרׁשּוהּו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָ∆
ÔLc‰ CÙL∑ הּדׁשן ּבֹו ׁשּׁשֹופכין מן מקֹום המסּלק ∆∆«∆∆ְְִִֶֶֶַַָָֻ

אלֿמחּוץ  אתֿהּדׁשן "והֹוציא ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַהּמזּבח,
Û¯OÈ.ה"לּמחנ  ÔLc‰ CÙLŒÏÚ∑ּֿתלמּוד ׁשאין ֲֶַַ«∆∆«∆∆ƒ»≈ְֵֶַ

אין  ׁשאפּלּו ללּמד אּלא ּדׁשן לֹומר, .ׁשם ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָ

(âé)éðéòî øác íìòðå ebLé ìàøNé úãò-ìk íàå§¦̧¨£©³¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−
-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà eNòå ìäwä©¨¨®Â§¨Â©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:eîLàå äðéNòú¥«¨¤−¨§¨¥«
i"yx£Ï‡¯NÈ ˙„Ú∑סנהדרין אּלּו.¯·c ÌÏÚÂ∑ מּתר ׁשהּוא ׁשּבּתֹורה, ּכרתֹות מּכל ּבאחת להֹורֹות .טעּו ¬«ƒ¿»≈ְְִֵֶַ¿∆¿«»»ְְְִֵֶֶַַַָָָָֻ

eNÚÂ Ï‰w‰∑ צּבּור ּפיהם ׁשעׂשּו .על «»»¿»ִִֶֶַָ

(ãé)eáéø÷äå äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨§¦§¦¸
ìäà éðôì Búà eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤

:ãòBî¥«
(åè)øtä Làø-ìò íäéãé-úà äãòä éð÷æ eëîñå§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈

:ýåýé éðôì øtä-úà èçLå ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

(æè):ãòBî ìäà-ìà øtä ícî çéLnä ïäkä àéáäå§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®¤−Ÿ¤¥«

(æé)íéîòt òáL äfäå ícä-ïî Bòaöà ïäkä ìáèå§¨©¯©Ÿ¥²¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ
:úëøtä éðt úà ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈½¥−§¥¬©¨«Ÿ¤

¯dLÈיא  ÏÚ d¯Òa Ïk ˙ÈÂ ‡¯Bz CLÓ ˙ÈÂ¿»¿«»¿»»ƒ¿≈«≈≈
:dÏÎ‡Â de‚Â È‰BÚ¯k ÏÚÂ¿«¿»ƒ¿«≈¿»¿≈

Ï‡˙¯יב  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯Bz Ïk ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»»ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«
ÏÚ d˙È „È˜BÈÂ ‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡Ï ÈÎc¿≈«¬«≈≈«ƒ¿»¿ƒ»≈«
‡ÓË˜ „LÈÓ ˙Èa ¯˙‡ ÏÚ ‡˙M‡a ‡iÚ‡»«»¿∆»»«¬«≈≈«ƒ¿»

:„˜BzÈƒ»

È‰ÈÂיג  ÔeÏzLÈ Ï‡¯NÈ„ ‡zLk Ïk Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒ≈
„Á Ôe„aÚÈÂ ‡Ï‰˜ ÈÈÚÓ ‡Ób˙Ù ‡qÎÓ¿«»ƒ¿»»≈≈≈¿»»¿«¿¿«
‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwt ÏkÓƒ»ƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»

:Ôe·BÁÈÂƒ

Ôe·¯˜ÈÂיד  dÏÚ e·Á Èc ‡˙·BÁ Ú„È˙˙Â¿ƒ¿¿«¿»ƒ»¬«ƒ»¿
d˙È Ôe˙ÈÈÂ ‡˙‡hÁÏ È¯Bz ¯a ¯Bz ‡Ï‰¿̃»»«≈¿«»»¿«¿»≈

:‡ÓÊ ÔkLÓ Ì„˜Ï»√»«¿«ƒ¿»

¯LÈטו  ÏÚ ÔB‰È„È ˙È ‡zLÎ È·Ò ÔeÎÓÒÈÂ¿ƒ¿¿»≈¿ƒ¿»»¿≈«≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBkÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz»√»¿»¿ƒ»»√»¿»

ÔkLÓÏטז  ‡¯B˙„ ‡Óc ÔÓ ‡a¯ ‡‰k ÏÚÈÂ¿»≈«¬»«»ƒ¿»¿»¿«¿«
:‡ÓÊƒ¿»

Ú·Lיז  ÈcÈÂ ‡Óc ÔÓ dÚaˆ‡ ‡‰k ÏBaËÈÂ¿ƒ¿«¬»ƒ¿¿≈ƒ¿»¿«ƒ¿«
:‡zÎ¯t Ì„˜ (˙È) ÈÈ Ì„˜ ÔÈÓÊƒ¿ƒ√»¿»»√»»À¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úãò ìk íàå (âémipdM zxFzA §¦¨£©§§©Ÿ£¦
o`M xn`p ,oixcdpq Ff zcr EWxC̈§£©©§¤§¦¤¡©¨
EWxC l`xUi ,'Eke oNdl xn`pe dcr¥¨§¤¡©§©¨§¦§¨¥¨§
miraW lW `idW ,l`xUiAW zcgind©§ª¤¤¤§¦§¨¥¤¦¤¦§¦
miaIg micgind Eidi lFki EBWi ,cg`e§¤¨¦§¨¦§©§ª¨¦©¨¦
mpi` mlrpe l"z dUrn zbbW lr©¦§©©£¤§¤¡©¥¨

cFr Exn`e xaC mlrd lr `N` miaIg©¨¦¤¨©¥§¥¨¨§¨§
oiaIg Eidi lFki EUre oiC zia ExFd¥¦§¨¨¦§©¨¦
d`xFdd ,EUre ldTd xnFl cEnlY©§©©¨¨§¨©¨¨
KxcaE .k"r ldTA dUrOde oiC ziaA§¥¦§©©£¤©¨¨§¤¤
KxCn Erhie dcrd EBWi m`W dvxi fnx¤¤¦§¤¤¦¦§¨¥¨§¦§¦¤¤
didY mzxFY l`xUi ixcdpq mB ,xWId©¨¨©©§¤§¥¦§¨¥¨¨¦§¤

lr EgiBWd `NW cvl ,mdn znlrp¤¡¤¤¥¤§©¤Ÿ¦§¦©
`hgd iM ,miXwrOd xXil 'd zcr£©§©¥©©£©¦¦©¥§

cnlE `ve ,xg` `hg cilFi(:'q zFAzM) ¦¥§©¥§¥§©§ª

FAxn zEWx zlihp `lA iIA` z`xFdn¥¨©©©¥§Ÿ§¦©§¥©
oiC iM WiBxde d`xFd DzF`A bbXW¤¨©§¨¨¨§¦§¦¦¥

oixcdpqA `zi`cke ,`nxB(:'d):ci dxez §¨¨§¦§¦¨§©§¤§¦

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy

(ç)áìçä-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤©¥̧¤Æ
:áøwä-ìò øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìò äqëîä©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

i"yx£¯t ·ÏÁŒÏkŒ˙‡Â∑ מה לֹומר. לֹו היה 'חלּבֹו' ¿∆»≈∆«ְֶַַָָ
יֹוםֿהּכּפּורים  ׁשל ּפר לרּבֹות "ּפר"? ְְִִֶַַַַַָּתלמּודֿלֹומר

ּוליתרת לכליֹות  ׂשעירי ∑‰hÁ‡˙.ולחלבים להביא ְְְֲִִֶֶַָָֹ««»ְְִִֵָ

לכליֹות  - ּולי עבֹודהֿזרה ולחלבים ÌÈ¯È.תרת , ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָֹ»ƒ
epnÓ∑ המחּבר חלּבֹומן הסרת קדם ינּתחּנּו ׁשּלא , ƒ∆ְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ

.(ת"כ)
(è)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−

úBéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−
:äpøéñé§¦¤«¨

(é)ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî íøeé øLàk©«£¤´½̈¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½
:äìòä çaæî ìò©−¦§©¬¨«Ÿ¨«

i"yx£Ì¯eÈ ¯L‡k∑ ּב'ׁשֹור המפרׁשין אמּורין מאֹותן «¬∆»ְְִִֵֵַָָֹ
ׁשּלא  הּׁשלמים' ּב'זבח ּפרׁש מה וכי הּׁשלמים'. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹזבח

לׁשמן ּפרׁש ּׁשלמים מה לׁשלמים: להּקיׁשֹו אּלא ,ּכאן? ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
ׁשלֹום  זה אף לעֹולם, ׁשלֹום ּׁשלמים ּומה לׁשמֹו; זה ְְִִֶֶַַַָָָָָאף

dpÓח  L¯ÙÈ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ·¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»¿«»¿«»»«¿≈ƒ≈
Èc ‡a¯z Ïk ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ ÈÙÁc ‡a¯z ˙È»«¿»¿»≈««»¿»»«¿»ƒ

:‡eb ÏÚ««»

Ècט  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡„·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜iL„e‡י  ˙ÒÎ ¯BzÓ L¯ÙzÓ È„ ‡Ók¿»ƒƒ«¿«ƒƒ¿«¿«»
:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡‰k Ôep˜qÈÂ¿«≈ƒ«¬»««¿¿»«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`vie wEqRaE .df oiprA mixEn`d̈£¦§¦§¨¤©¨§¨¨
df lr WxC mixERMd mFiA xEn`d̈¨§©¦¦¨©©¤
WExR xnFl cEnlY dn ,KxCd©¤¤©©§©¥
dGi `NW `Ed aEzMd hWR zErnWn©§¨§©©¨¤Ÿ©¤
oM mB EprinWnE ,`vIW cr gAfOd lr©©¦§¥©©¤¥¥©§¦¥©¥
:miptl did zkxRd lr dGdWM mcTW¤Ÿ¤§¤¦¨©©¨Ÿ¤¨¨¦§¦

äpäåaEzMA zrnWp dpFW`x dWxC §¦¥§¨¨¦¨¦§©©©¨
lr zFGdl z`Sl KixSW¤¨¦¨¥§©©
KixSW zkxR z`Gd la` ,gAfOd©¦§¥©£¨©¨©¨Ÿ¤¤¨¦
lFkie xaCA gxkd oi` miptA cnrl©£Ÿ¦§¦¥¤§¥©©¨¨§¨
`EdW oiA miptl `EdW oiA zFGdl§©¥¤¦§¦¥¤
cnrl Fl Wi zEWx iM cvlE ,uEgl©§©¦§¥©£Ÿ
zkxRd lr zFGdl dvxIW mFwnA§¨¤¦§¤§©©©¨Ÿ¤
zFGdl miptA xnbIWMW aEzMd xidfd¦§¦©¨¤§¤¦§Ÿ¦§¦§©
,gAfOd lr zFGdl `vi zkxRd lr©©¨Ÿ¤¥¥§©©©¦§¥©
dWxCd xn`e `PYd `A dfl̈¤¨©©¨§¨©©§¨¨
itl `Ede ,`iWTd dpA DliaWAW¤¦§¦¨¨¨©ª§¨§§¦
`EdW zFevOd lr `Ad xtA EpivOW¤¨¦§¨©¨©©¦§¤
mW xMfd `NW mbd WExR ,'Eke cnFr¥§¥£©¤Ÿª§©¨
lr Epcnl `le gAfOd z`Gd iAB `N ¤̀¨©¥©¨©©¦§¥©§Ÿ¨©§©
cnl `NX dOn `N` zkxRd z`Gd©¨©©¨Ÿ¤¤¨¦©¤Ÿ¨©
iptl xnFl Kxvde mixERMd mFi xRn¦©©¦¦§ª§©©¦§¥
mipC Ep`X dn itl ok iR lr s` ,'d©©¦¥§¦©¤¨¨¦
mFi xtA xn`p `l m` `Ed dYr eilr̈¨©¨¦ŸŸ©§©
xtAW 'd iptl `N` `vie mixERMd©¦¦§¨¨¤¨¦§¥¤§©
oEcl `A ip`WM df zE`ivnaE mlrd¥§¥¦§¦¤§¤£¦¨¨
z`Gd zrWA Fzcinr mFwn lr©§£¦¨¦§©©¨©
cnFr dvx iM xnF` iziid zkxRd©¨Ÿ¤¨¦¦¥¦¨¨¥

ciRwd `NW uEgA cnFr dvx miptA¦§¦¨¨¥©¤Ÿ¦§¦
KixSW gAfOd z`Gd lr `N` aEzMd©¨¤¨©©¨©©¦§¥©¤¨¦
lr Fz`Gd zrWA la` uEgA cnrIW¤©£Ÿ©£¨¦§©©¨¨©
xnF` z`vnp ,xaCA aEMr oi` zkxRd©¨Ÿ¤¥¦©¨¨¦§¥¨¥
lr dGnE gAfOl uEgA cnrl lFki iM¦¨©£Ÿ§©¦§¥©©¤©
'Eke EpivOW itl FxnF` `Ede ,zkxRd©¨Ÿ¤§§§¦¤¨¦§
lr dGnE gAfOl uEg cnFr `EdW¤¥©¦§¥©©¤©
xnFl cEnlY oM df mB lFki zkxRd©¨Ÿ¤¨©¤¥©§©
cnrl KixSW `aEMrl WExR ,`vie§¨¨¥§¦¨¤¨¦©£Ÿ
m`W ,zkxRd z`Gd zrWA miptA¦§¦¦§©©¨©©¨Ÿ¤¤¦
Fl Kixv did `l zEWx xnF` dY ©̀¨¥§Ÿ¨¨¨¦
`d ,mlrd xRn ip` cnFle xnFl©§¥£¦¦©¥§¥¨
xtA 'd iptl FxnF` gMOW Ycnl̈©§¨¤¦Ÿ©§¦§¥§©
FxnF` iM xnFl aIgzn dY` mlrd¥§¥©¨¦§©¥©¦§
xnFl `A mixERMd mFi xtA `vie§¨¨§©©¦¦¨©
lr d`Gd zrWA miptA cnrl KixSW¤¨¦©£Ÿ¦§¦¦§©©¨¨©
Kixv did `l zEWx m`W ,zkxRd©¨Ÿ¤¤¦§Ÿ¨¨¨¦
,mixaC 'a mlrd xRn cnl dide xnFl©§¨¨¨©¦©¥§¥§¨¦
,uEgA gAfOd lr zFGdA cnrl KixSW¤¨¦©£Ÿ§©©©¦§¥©©
mFwnA cnri zkxRd lr zFGdaE§©©©¨Ÿ¤©£Ÿ§¨
'a `vie FxnF`n Ycnl `d ,dvxIW¤¦§¤¨¨©§¨¥§§¨¨
dGIWM miptA cnrl KixSW ,mixaC§¨¦¤¨¦©£Ÿ¦§¦§¤©¤
dGIWM uEgA cnrl Kixve ,zkxRd lr©©¨Ÿ¤§¨¦©£Ÿ©§¤©¤
oEIr Kixv EaXizp df itlE ,gAfOd lr©©¦§¥©§¦¤¦§©§¨¦¦

zFn ixg` zWxtA m"`xd giPdWf"h) ¤¦¦©¨§¨¨©©£¥
(g"i:eixaC mW oIri `vie zWxcA¦§¨©§¨¨§ª©¨§¨¨

àlà`zixA itl ,z`f xwgl KixSW ¤¨¤¨¦©£ŸŸ§¦¨©§¨
mipR zcinr dgixkdW z`fŸ¤¦§¦¨£¦©§¦

mFi xR cnl `NX dOn zkxRd z`GdA§©¨©©¨Ÿ¤¦©¤Ÿ¨©©
xfgPWM oM m` ,mlrd xRn mixERMd©¦¦¦©¥§¥¦¥§¤©£Ÿ
xn`p dOl 'd iptlC `zixA oiadl§¨¦¨©§¨§¦§¥¨¨¤¡©
'd iptl xnFl Kixv `lde dWw 'Eke§¨¤©£Ÿ¨¦©¦§¥
FxnF` zpEM iM rcFi iziid `l DzlEfW¤¨¨Ÿ¨¦¦¥©¦©¨©§
miptA dcinr Kixvdl `Ed `vie§¨¨§©§¦£¦¨¦§¦
xfgp dYrnE ,xMfPM zkxRd z`GdA§©¨©©¨Ÿ¤©¦§©¥©¨©§Ÿ
iM xnFl EpYrC lr dlFr didX dnl§©¤¨¨¤©©§¥©¦
zrWA miptA cnri mlrd xtA mB©§©¥§¥©£Ÿ¦§¦¦§©
xtA xEn`d xcqM zkxRd lr d`Gd©¨¨©©¨Ÿ¤§¥¤¨¨§©

dn ,mixERMd mFiKxvd dOl ,xn`Y ©¦¦©Ÿ©¨¨ª§©
mFi xR lr zFNbl icM Kixhv` ,xnFl©¦§¨¦§¥§©©©
z`GdA miptA cnrl daFgW mixERMd©¦¦¤¨©£Ÿ¦§¦§©¨©
xnF` iziid df zlEGW ,xEn`M zkxRd©¨Ÿ¤¨¨¤©¤¨¦¦¥
`NW `PYd xaFq iM xnFl Wie .zEWx§§¥©¦¥©©¨¤Ÿ
df lERlR EPOn zFUrl 'd iptl `aŸŸ¦§¥©£¦¤¦§¤
xR EPOn cnli zFWwdl EpidC cal§©§©§§©§¦§Ÿ¦¤©
'Eke cnl `NX dOnE mixERMd mFi©¦¦¦©¤Ÿ¨©§
lrW ,aEzMd KxC df oi` iM ,xMfPM©¦§©¦¥¤¤¤©¨¤©
xaC cnll dkixv didY mipR lM̈¨¦¦§¤§¦¨¦§Ÿ¨¨
`N` 'd zpEM did `l m`W ,DtEbl§¨¤¦Ÿ¨¨©¨©¤¨
Wxtl Fl did xMfPM `vie lr zFNbl§©©§¨¨©¦§©¨¨§¨¥

:mixERMd mFi xtA FnFwnA xaCd©¨¨¦§§©©¦¦
ãBòFf dWxCW oeiM iM xnFl d`xp¦§¤©¦¥¨¤§¨¨

dOl zFWwdl miCwPWM zwcFv¤¤§¤©§¦§©§¨¨
dOl ,`viEn cnlie 'd iptl xn`p¤¡©¦§¥§¦§Ÿ¦§¨¨¨¨
opicnl Kkld ,Kci`n Ff dWxC dgCY¦¨¤§¨¨¥¦¨¦§¨©§¦¨

:EdiexYg dxez ©§©§



xwie`סו zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy
i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ

מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .הּפתח זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשל
יט)חּבתֹו ד, לכּתב (רש"י לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִִַָָָָָֹֻ

ּומּדּוע  לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ועׂשה
ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכּונת
ואף  חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו,

זֹו חּטאת להקטיר נראיתּכאן, יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים  ּכל־חלּבֹו ְְִֵֶָָואת
הם ואף־על־ּפי למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ־ועׂשה
ּומיעט  אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל ר ּבי דבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּנא

חיּבתֹו מּפני רש"י)ּבסרחֹונֹו ובפירוש יט. (ד, ְְְִִִֵָ
ׁשבע  "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמׁש

הּפרכת" ּפני את . . יז)ּפעמים "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּסרחה  למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
ואם  מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכּולּה
מרּבי  הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

ב)יׁשמעאל מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
הּמאמר  ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבּמׁשל

ּכל  א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ׁשמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּכזה  ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה
מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁש"אין

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
ׁשהּוא  יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

ׁשאמר ב)זה פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רּבי  אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה
על  הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשמעאל

ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה אּלא ׁשּור עצמם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּוא  ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּומאחד
ּכּפרתן  הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא זה היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּומאּוחדים  קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתלּויה
חיּבתן  עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם,

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָעֹולה

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿



סז `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy
ּבמצות ּכליֹות  ולכּפל ּכאן, ּפרׁש ּׁשּלא מה ׁשם ׁשּפרׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

–העבֹודֹות  הּמּתנֹות מּכל אחת חּסר ׁשאם ללּמד , ְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָ
החיצֹון  הּמזּבח על ּבּנּתנין ׁשּמצינּו לפי ׁשּנתנן ּפסּול, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ

אחת  ׁשּמּתנה ּכאן, לֹומר הצר ּכּפר, – אחת ְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָֻּבמּתנה
מעּכבת  .מהן ְֵֶֶֶַ

(àë)Búà óøNå äðçnì õeçî-ìà øtä-úà àéöBäå§¦´¤©À̈¤¦Æ©©«£¤½§¨©´Ÿ½
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøä øtä úà óøN øLàk©«£¤´¨©½¥−©¨´¨«¦®©©¬©¨−̈«

(áë)ýåýé úåöî-ìkî úçà äNòå àèçé àéNð øLà£¤¬¨¦−¤«¡¨®§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸
:íLàå äââLa äðéNòú-àì øLà åéäìà¡Ÿ¹̈£¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥«

i"yx£‡ËÁÈ ‡ÈN ¯L‡∑!ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור, אׁשרי 'אׁשרי'; לׁשֹון ¬∆»ƒ∆¡»ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
זדֹונֹותיו  על ׁשּמתחרט .קלֿוחמר ְְִֵֶֶַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(36 'r fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר לׁשֹון (ד, - יחטא נׂשיא אׁשר ְֱֱֲֲִִֶֶֶֶָָָָ
ּכּפרה  להביא לב נֹותן ׁשּלֹו ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאׁשרי:

זדֹונֹותיו על ׁשּמתחרט קל־וחמר ׁשגגתֹו, יׁש(רש"י)על ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּנׂשיא, לחּטאת ּביחס רק "אׁשר" לׁשֹון מֹופיע מּדּוע ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַַָֹלתמּה,
ּפנימּיּות  ּפי על להסּביר ויׁש הּמׁשיח? ּכהן לחּטאת ּביחס ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַָֹֹולא
מחּדיר  ׁשּכהן לּנׂשיא, הּכהן ׁשל ּתפקידֹו ּבין ההבּדל ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹהענינים:
הּנׂשיא  ואּלּו למצוֹות־עׂשה. הּׁשרׁש ׁשהיא - ה' אהבת ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבעם

לכן  לא־תעׂשה. מצוֹות ׁשרׁש - ה' יראת להחּדיר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּתפקידֹו
הבאת  ּוביניהן - מצוֹות־עׂשה קּיּום הּוא הּכהן ׁשל ענינֹו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹעּקר
מּלכּתחּלה  למנע ענינֹו הּנׂשיא ואּלּו ׁשחטא. למי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָָֹקרּבן
אצל  ּדוקא "אׁשר" הּלׁשֹון מֹופיע לכן ּבעברֹות. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּכׁשלּות
ׁשאינֹו לאדם ּבעּקר מתאים "אׁשר" ׁשהּבּטּוי היֹות ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּנׂשיא,
ּולהביא  להֹודֹות מתּבּיׁש אינֹו חֹוטא וכאׁשר מּלכּתחּלה, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָחֹוטא

ַָָּכּפרה.

ã ycew zegiyn zecewp ã(40 'nr fi jxk zegiy ihewl)

יחטא נׂשיא כב)אׁשר ׁשּלֹו(ד, ׁשהּנׂשיא הּדֹור אׁשרי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשגגתֹו על ּכּפרה להביא לב וה'ּמל'(רש"י)נֹותן ה'ּנׂשיא' ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

'מל' לּדבר: (רמז הּגּוף על הּׁשּליט הּמח, - הּוא ִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבאדם
ּתבֹות זהּוּכבד ,לב ,מח ראׁשי הּדֹור). התנהגּות אׁשרי – ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹ

ּכאׁשר ּכראּוי, היא לבהאדם נֹותן ׁשּלֹו הּמח הּנׂשיא – ֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ
יכֹול  אדם ׁש"ּכל ּב'ּתניא', וכּמבאר הּלב. ּתאוֹות על ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹׁשּליט
לּבֹו". מׁשאלֹות למּלאֹות ׁשּלא . . להתאּפק ׁשּבמֹוחֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַֹֹּברצֹונֹו

(âë)àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà òãBä-Bà«©³¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈¨®§¥¦¯
:íéîz øëæ íéfò øéòN Bðaø÷-úà¤¨§¨²§¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«

i"yx£Ú„B‰ŒB‡∑'הּדבר הֹודע 'אם "אֹו"ּכמֹו הרּבה ; «ְְִֵַַַָָ
"אֹו"; ּבמקֹום ו"אם" "אם", ּבלׁשֹון ׁשּמׁשּמׁשין ְְְְְִִִִִֵֶַיׁש

הּוא" נּגח ׁשֹור ּכי נֹודע "אֹו ‡ÂÈÏ.וכן: Ú„B‰∑ ְִֵַַָ«≈»

נֹודע  מּכאן ּולאחר הּתר, ׁשהּוא סבּור היה ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכׁשחטא
היה  ׁשאּסּור .לֹו ִֶָָ

(ãë)íB÷îa Búà èçLå øéòOä Làø-ìò Bãé Cîñå§¨©³¨Æ©´Ÿ©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòä-úà èçLé-øLà£¤¦§©¬¤¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«

i"yx£‰ÏÚ‰Œ˙‡ ËÁLÈŒ¯L‡ ÌB˜Óa∑ ּבעֹולה ּבּצפֹון מפרׁש ׁשהּוא ,.‡e‰ ˙‡hÁ∑ ּכׁשר – ׁשּלא לׁשמֹו , ƒ¿¬∆ƒ¿«∆»…»ְֶַָָָָֹ«»ְִֵֶָֹ
ּפסּול  – .לׁשמֹו ְִָ

È˜B‡Â„כא  ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓÏ ‡¯Bz ˙È ˜tÈÂ¿«≈»»¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ
‰‡Ó„˜ ‡¯Bz ˙È „È˜B‡ È„ ‡Ók d˙È»≈¿»ƒƒ»»«¿»»

:‡e‰ ‡Ï‰˜ ˙‡hÁ««¿»»

i„Bwt‡כב  ÏkÓ „Á „aÚÈÂ ·BÁÈ ‡a¯ Ì‡ƒ«»≈¿«¿≈«ƒ»ƒ«»
eÏLa ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc d‰Ï‡ ÈÈ„«¿»¡»≈ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:·BÁÈÂ¿≈

È˙כג  È˙ÈÈÂ da ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ««¿«¿ƒ»
:ÌÈÏL ¯Îc ÔÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ

ÒBkÈÂכד  ‡¯ÈÙˆ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿¿≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜Ï ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎÈÈc ¯˙‡a d˙È»≈«¬«¿ƒ«»¬»»»√»¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.àèçé àéNð øLà (áëENt` WExR £¤¨¦¤¡¨¥£¦
oiaIg oi`W lM oiC ziA z`xFdA§¨©¥¦¨¤¥©¨¦
azM oke ,xirU aIg `Ed dUre oiC ziA¥¦§¨¨©¨¥¦§¥¨©

m"Anxd:(g"d e"ht zFbbW zFkld)bk dxez ¨©§¨¦§§¨

.òãBä Bà (âëFxnF`,F`mcTW cvl ©§§©¤¨©
n`e ,mW`e xn`el"f Ex(k"ez) §¨©§¨¥§¨§

,wRYqp m` iElY mW` `iaOW cOln§©¥¤¥¦¨¨¨¦¦§©¥
eil` rcFd m` WExR rcFd F` xn` dfl̈¤¨©©¥¦©¥¨

:i`Ceck dxez ©©

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'd iying meil inei xeriy
i"yx£˙Î¯t‰ Èt "את ∑‡˙ אֹומר: הּוא ּולמעלה ≈¿≈«»…∆ְְֵֶַָ

מדינה. עליו ׁשּסרחה למל מׁשל הּקדׁש". ּפרכת ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹּפני
ּכּלם  ואם מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחּו, מעּוטּה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֻאם

ּכׁשחטא  ּכאן, אף מתקּימת. ׁשּלֹו ּפמליא אין ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָסרחּו,
הּמקּדׁש; על הּמקֹום קדּׁשת ׁשם עדין מׁשיח, ְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹֻּכהן

הּקדּׁשה  נסּתּלקה חסֿוׁשלֹום, ּכּלם, .מּׁשחטאּו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻ

(çé)ïzé ícä-ïîe|éðôì øLà çaænä úðø÷-ìò ¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´
CtLé ícä-ìk úàå ãòBî ìäàa øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©À̈¦§ŸÆ
:ãòBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ÁaÊÓ „BÒÈ∑ ּכנגד ׁשהּוא מערבי, יסֹוד .הּפתח זה ¿ƒ¿«»…»¬∆∆«…∆≈ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָ

(èé):äçaænä øéè÷äå epnî íéøé Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®§¦§¦−©¦§¥«¨
i"yx£ÌÈ¯È BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑ּפרׁש ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ¿≈»∆¿»ƒְִֵֵֶַַֹ

לּפר  מ"ועׂשה הם למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּכאן
ּתנא  ּבֹו? נתּפרׁשּו לא ּומּפניֿמה וגֹו'". עׂשה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹּכאׁשר

אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל: רּבי ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבי
חּבתֹו מּפני ּבסרחֹונֹו .ּומעט ְְְִִִִֵֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(16 'nr fk zegiy ihewl)

מּפני  ּבסרחֹונֹו ּומעט אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמׁשל
יט)חּבתֹו ד, לכּתב (רש"י לֹו היה לכאֹורה הקׁשה: לרׁש"י ְְְְִִִִַָָָָָֹֻ

ּומּדּוע  לא, ותּו החּטאת" לפר עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְֲֶַַַַַַַָָָָָָֹ"ועׂשה
ּומתרץ, הּמזּבחה". והקטיר מּמּנּו ירים חלּבֹו ּכל "ואת ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנאמר

החטא  ׁשאינֹו החטא, ּבסרחֹון למעט היא הּכתּוב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּכּונת
ואף  חּוץ. ּכלּפי ּפרסּומֹו מּמּנּו, הּנֹודף הרע הריח אּלא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעצמֹו,

זֹו חּטאת להקטיר נראיתּכאן, יׁש ּכאּלּו ּבחמרתּה, ּפחּותה ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֻ
הּכליֹות). ׁשּתי ואת הּיֹותרת את (ולא ּבלבד החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹאת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 16 cenr ,fk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

FzAig ipRn FpFgxqA hrin¦¥§¦§¦§¥¦¨

ירים  ּכל־חלּבֹו ְְִֵֶָָואת
הם ואף־על־ּפי למדין ּכליֹות, ּוׁשּתי יֹותרת ּכאן ּפרׁש ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבֹו, נתּפרׁשּו ּלא מה ּומּפני וגֹו'. עׂשה ּכאׁשר לּפר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹמ־ועׂשה
ּומיעט  אֹוהבֹו על ׁשּזעם למל מׁשל יׁשמעאל ר ּבי דבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּתּנא

חיּבתֹו מּפני רש"י)ּבסרחֹונֹו ובפירוש יט. (ד, ְְְִִִֵָ
ׁשבע  "והּזה ּכתּוב צּבּור, ׁשל ּדבר העלם ּפר ּפרׁשת ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבהמׁש

הּפרכת" ּפני את . . יז)ּפעמים "ּולמעלה (שם, רׁש"י ּופירׁש , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשּסרחה  למל מׁשל הּקֹודׁש? ּפרֹוכת ּפני את אֹומר ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָהּוא
ואם  מתקּימת, ׁשּלֹו ּפמליא סרחה מעּוטּה אם מדינה, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָעליו

מתקּימת". ׁשּלֹו ּפמליא אין סרחה ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָּכּולּה
מרּבי  הּוא הּנ"ל הראׁשֹון הּמׁשל ּגם ּדלכאֹורה ּבזה, לעּין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָויׁש

ב)יׁשמעאל מא, ׁשאינֹו(זבחים ּכמֹו ׁשמֹו רׁש"י הביא ולא , ְְְְִִִֵֵֵֶַָֹ
הביא  מּדּוע ואם־ּכן הּמאמרים, ּבעלי ׁשמֹות ּבדר־ּכלל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָמביא

הּׁשני? ּבּמׁשל יׁשמעאל רּבי ׁשל ׁשמֹו ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָאת
הּמאמר  ּבעל ׁשם ׁשּמביא ּדבזה הּדרּוׁש, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָויׁש
ׁשּמּובן  אף ּדהּנה ּכאן. הּמתעֹוררת קׁשיא מתרץ הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבּמׁשל

ּכל  א אֹוהבֹו, ּב"סרחֹון" הּמל ימעט חיּבתֹו ׁשמּצד ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּדבר
ּכזה  ּב"סרחֹון" ּכׁשּמדּבר אבל רגילים, ּבחטאים הּוא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָֻזה
מחּבבֹו ׁשעדין אפׁשר אי מתקּימת" ׁשּלֹו ּפמליא ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁש"אין

ּבסרחֹונֹו? ׁשּימעט ּכ ּכדי עד ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָהּמל
ׁשהּוא  יׁשמעאל, רּבי אמר זה ׁשּמאמר רׁש"י מתרץ זה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָועל

ׁשאמר ב)זה פרק ריש ּדאין (נגעים ּכּפרתן". אני יׂשראל "ּבני ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
רּבי  אין ּדאם־ּכן יתּכּפרּו, ּתׁשּובה יעׂשּו ׁשּכׁשּיׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכּונה
על  הּמכּפרים הם ויׂשראל יׂשראל, ׁשל ּכּפרתן ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָיׁשמעאל

ק  ּכל־ּכ היה יׁשמעאל ׁשרּבי היא הּכּונה אּלא ׁשּור עצמם. ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
הּוא  ּכאילּו עצמֹו את ׁשהחׁשיב עד יׂשראל, ּבני עם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֻּומאחד
ּכּפרתן  הּוא הרי ּומּמילא (חס־וׁשלֹום), ׁשחטא זה היה ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָעצמֹו

יׂשראל. ְִֵֶָׁשל
אינּה יׂשראל לבני והּקׁשר האהבה הּקּב"ה, אצל כן ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכמֹו
ּומאּוחדים  קׁשּורים הם אּלא יׂשראל ּבני ּבהנהגת ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָּתלּויה
חיּבתן  עדין יׂשראל, ּבני אצל "סרחֹון" ּכׁשּיׁש ּגם ולכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָלעֹולם,

חיּבתֹו". מּפני ּבסרחֹונֹו ּו"מיעט הּקּב"ה לפני ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָעֹולה

(ë)ïk úàhçä øôì äNò øLàk øtì äNòå§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ§©´©«©½̈¥−
:íäì çìñðå ïäkä íäìò øtëå Bl-äNòé©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−§¦§©¬¨¤«

i"yx£¯tÏ ‰NÚÂ∑ זה.˙‡hÁ‰ ¯ÙÏ ‰NÚ ¯L‡k∑ ּוׁשּתי יֹותרת להביא מׁשיח, ּכהן ּבפר ׁשּמפרׁש ּכמֹו ¿»»«»ֶ«¬∆»»¿«««»ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

˜„Ìיח  Èc ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈ ‡Óc ÔÓeƒ¿»ƒ≈««¿««¿¿»ƒ√»
„BLÈ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓa Èc ÈÈ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»»¿»≈
ÔkLÓ Ú¯˙· Èc ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»«¬»»ƒƒ¿««¿«

:‡ÓÊƒ¿»

Áa„ÓÏ‡:יט  ˜qÈÂ dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈¿«≈¿«¿¿»

B˙Ï¯‡כ  „·Ú È„ ‡Ók ‡¯B˙Ï „aÚÈÂ¿«¿≈¿»¿»ƒ¬«¿»
‡‰k ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÈÂ dÏ „aÚÈ Ôk ‡˙‡hÁ„¿«»»≈«¿∆≈ƒ««¬≈«¬»

:ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿



xwie`סח zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ המפרׁשים אמּורין ׁשלמים ּכאֹותן אצל האמּור .ּבעז ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß oqip 'e iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין
נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם
חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן
ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, לבּטל (פרשתנו צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוליּסר

העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ויּׂשרף", ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיּׁשפ

ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא
להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ
הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן יצרֹו מּצד רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו רצֹונֹו,א ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
וׁשב  להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי

לֹו. יכּפר ועֹונֹו ְְֲֵֶַָֻמחטאֹו,
אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש
ּבא  החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
עד  מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ברמב"ן ׁשּכּמה בזה אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַָָָ

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Lôð íàå (æëxn`m`ee"`eA §¦¤¤§¨©§¦§¨
dn oFW`x oipr lr siqFdl§¦©¦§¨¦©
mdA oi`W Ff dWxtA mipiCdn mWxX¤¨©¥©¦¦§¨¨¨¤¥¨¤

:diptNX dOA xEn`dl zEICbp¤§¦§¨¨©¤¤§¨¤¨
.õøàä íòîl"fx EWxC(`"i zFixFd) ¥©¨¨¤¨§©©¨

`lA FzbbWA giWn odM hrnl§©¥Ÿ¥¨¦©§¦§¨§Ÿ
.dxirU ENt` `iai `NW xaC mlrd¥§¥¨¨¤Ÿ¨¦£¦§¦¨
`iUp hrnl Exn` mrn lW m"n mB©¥¤¥©¨§§©¥¨¦
ivge hFicd `Ede zif ivg lk`W ikidA§¥¦¤¨©£¦©¦§¤§©£¦
.dAUM `ian Fpi`W Kln `Ede zif©¦§¤¤¤¥¥¦¦§¨
`EdW ux`d mr WxFC dNgYn WExR¥¦§¦¨¥©¨¨¤¤
Wtp `N` xnFl Kixv did `NW xYin§ª¨¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨¤¤

iwEt`l ux`d mr Wxce `hgY iM¦¤¡¨§¨©©¨¨¤©£¥
giWOd odM `EdW mdAW cginE lFcBd©¨§ª¨¤¨¤¤Ÿ¥©¨¦©
didW mbd zWxcp dzid Ff `WxcE§¨¨¨§¨¦§¤¤£©¤¨¨
xfg mrn FxnF`nE ,ux`d mrA xnF`¥§©¨¨¤¥§¥©¨©
hFicd oFbkE ,hFicddn wlg mB wNge§¦¥©¥¤¥©¤§§¤§
FnilWde dPnzpe zif ivg lk`W¤¨©£¦©¦§¦§©¨§¦§¦

:`ian Fpi`W¤¥¥¦
.dúNòaEWxce ,xnFl Kixv did `l ©£¨Ÿ¨¨¨¦©§¨§

hErn mipdM zxFzA DPOn¦¤¨§©Ÿ£¦¦
z`xFd iR lr dUr m`W hErnE iEAxe§¦¦¤¦¨¨©¦¨©
`pin` KYrC `wlqC ,xEhR oiC ziA¥¦¨§©§¨©§¨£¦¨
`N` Fpi` ldTd xR aEzMd raTX dn©¤¨©©¨©©¨¨¥¤¨

`hgl mz`xFdA dAq EidW oiC ziA lr©¥¦¤¨¦¨§¨¨¨©£Ÿ
`iadl micnFr mpicM miUFrd la £̀¨¨¦§¦¨§¦§¨¦
`wecC ol rnWn `w dxirU F` dAUM¦§¨§¦¨¨©§¨¨§©§¨
ziaA dlY m`W iEAx ,FnvrA dlFYd©¤§©§¦¤¦¨¨§¥
lr dUre oiC ziA ExFdW WExR oiC¦¥¤¥¦§¨¨©
xhtp Fpi` ErHW rcFi did m` mdiR¦¤¦¨¨¥©¤¨¥¦§©
daUM F` dxirUA aIge mz`xFd cSn¦©¨¨¨§©¨¦§¦¨¦§¨
z`Hgd xR oiC ziA E`iaIW mbd£©¤¨¦¥¦©©©¨
zFUrA zazA fEnx iEAxd .FhRWnM§¦§¨¨¦¨§¥©©£
rnWn ,DzUrA wECwcA hErOde§©¦§¦§©£¨©§¨
'a oiaY dfaE ,zxg` `le DzF` zFUrA©£¨§Ÿ©¤¤¨¤¨¦

:oFkp lr mipdM zxFzA zFzixAgk dxez ¨©§§©Ÿ£¦©¨



סט `xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy
פרשתנו) .סוף

ּבזה  ׁשּיתּבֹונן מסּפיק הּׁשֹוגג ׁשעל לֹומר יׁש ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָועל־ּפי־זה
התּבֹוננּות  זה ׁשאין טֹוב, לעׂשֹות הּוא האמיּתי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָׁשרצֹונֹו
אּלא  כּו' חּטאת ל "אין ולכן האדם, על ּומכּבידה ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמקׁשה
- "רּכה" התּבֹוננּות ּגם מסּפיק הּׁשֹוגג לכּפרת ּכי  ְְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָנקבה",

רּכה" ּבלׁשֹון להן ׁש"ּתאמר ג)ּכנקבה יט, יתרו .(רש"י ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
ּבהתּגּברּות, הּוא האדם ׁשּיצר מּכיון הּמזיד, על ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
להקריב  יׁש יכּפר ׁשעֹונֹו ּכדי אּלא רּכה ּבהתּבֹוננּות ּדי ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻלא

ּכגידין" הּקׁשים "ּדברים להּגיד יׁש ׁשּל"זכרים" (רש"י זכר, ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
יצרֹו.שם) את יכניע על־ידי־זה ורק ,ְְְְִִֵֶֶַַַַ

(çë)Bðaø÷ àéáäå àèç øLà Búàhç åéìà òãBä Bàµ©´¥½̈©¨−£¤´¨¨®§¥¦̧¨§¨¹
:àèç øLà Búàhç-ìò äá÷ð äîéîz íéfò úøéòN§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈©©¨−£¤¬¨¨«

(èë)èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©Æ
:äìòä íB÷îa úàhçä-úà¤©´©½̈¦§−¨«Ÿ¨«

(ì)úðø÷-ìò ïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

(àì)ìòî áìç øñeä øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥»¤»¥©´
ççéð çéøì äçaænä ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáæ¤©́©§¨¦¼§¦§¦³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©

ô :Bì çìñðå ïäkä åéìò øtëå ýåýéì©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−§¦§©¬«
i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ÏÚÓ ·ÏÁ ¯Òe‰ ¯L‡k∑ ּבׁשלמים האמּורים עז .ּכאמּורי «¬∆«≈∆≈«∆««¿»ƒְְֲִִִֵֵֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(225 'nr hl zegiy ihewl)

לה' ניחֹוח לא)לריח (ד, ְִֵַַַ
ה', אּלא אלקים ולא א־ל לא נאמר לא קרּבנֹות ְְְֱֱִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֹּבפרׁשת
רׁשּויֹות  (לאֹומרים לחלק לבעל־ּדין ּפה ּפתחֹון לּתן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּלא

רש"י) לה', ניחֹוח ריח ּבכּלם נאמר לכ . . הן (מנחות הרּבה ְְְֱִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
א) קי,

"לבעל הּלׁשֹון את להמּתיק ׁשּקרּבן ּדין יׁש הּידּוע ּפי על " ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הּדין  מּדת אלקים, לׁשם לא הרחמים, מּדת הוי', לׁשם ְְֱֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹהּוא
ראה  – אל ׁשם ּגם ׁשּנזּכר (ּומה יחרם" לאלקים "זֹובח -ְֱֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ

גּבֹור). ואקרי קימא אל הא זּכאן, לא אי א: לא, ְְִִִֵֵַַָָָָָָזח"ג

(áì)äîéîú äá÷ð úàhçì Bðaø÷ àéáé Nák-íàå§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−§©¨®§¥¨¬§¦−̈
:äpàéáé§¦¤«¨

È˙ÈÈÂכח  ·Á Èc d˙·BÁ dÏ Ú„È˙‡ B‡ƒ¿¿«≈¿≈ƒ»¿«¿ƒ
ÏÚ ‡˙·e˜ ‡zÓÏL ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ da¯À̃¿»≈¿ƒ«ƒƒ¿∆¿»¿¿»«

:·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»

ÒBkÈÂכט  ‡˙‡hÁ LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚc ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È»«»»«¬««¬»»

˜¯˙ל  ÏÚ ÔzÈÂ dÚaˆ‡a dÓ„Ó ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿ƒ≈««¿«
‡„BÒÈÏ „BLÈ dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó«¿¿»«¬»»¿»»¿«≈ƒ»

:‡Áa„Óc¿«¿¿»

˙¯·לא  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
‡Áa„ÓÏ ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ÏÚÓ≈«ƒ¿«¿«»¿«≈«¬»¿«¿¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡‰k«¬»¿ƒ¿¿≈≈

a˜‡לב  ‡˙‡hÁÏ da¯˜ È˙ÈÈ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒƒ»«¿ƒÀ¿»≈¿«»»À¿»
:dp˙ÈÈ ‡zÓÏL¿∆¿»«¿ƒ«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Bì çìñðå ãò 'Bâå Nák íàå (áì§¦¤¤§©§¦§©
mwNgl Kxvd dOl zrcl Kixv̈¦¨©©¨¨ª§©§©§¨
dlrnl xnFl Fl dide ,zFIWxR 'aA§©§¦§¨¨©§©§¨
F` 'Fbe miGr zxirU FpAxw `iade§¥¦¨§¨§¦©¦¦§
Kixv did `le 'Fbe dninY daUM¦§¨§¦¨§§Ÿ¨¨¨¦
mwNg iM d`xpe ,dWxRd lM aYkl¦§Ÿ¨©¨¨¨§¦§¤¦¦§¨

l"fx Exn`W Fnvr mrHl aEzMdk"ez) ©¨©©©©§¤¨§©©
('bdil` zFAxl `AW fr m`e zWxtA§¨¨©§¦¥¤¨§©©§¨

xnFl wCwC dfle ,dAUMd on z`HgA§©¨¦©¦§¨§¨¤¦§¥©
,aUMd alg xqEi xW`M dAUkA§¦§¨©£¤©¥¤©¤¤

dxirUaE.xiqi DAlg lM z`e xn` ¦§¦¨¨©§¤¨¤§¨¨¦

z`HgA `cge dacp inlWA `cge§¨¨§©§¥§¨¨§¨¨§©¨
lkA WECg WIW ip`Fx mB .daFg¨©©¦¤¥¦§¨

FxnF` ,xEn`dKnqel"fx EWxCk"ez) ¨¨§§¨©¨§©©
(`kdz`Hge xifp z`Hg lr cOll `AW ¨¨¤¨§©¥©©¨¨¦§©¨

FxnF`e ,dkinq oipErHW rxvnhgWe §Ÿ¨¤§¦§¦¨§§§¨©
z`Hgl DzF`EWxC('f migaf)KixSW ¨§©¨¨§§¨¦¤¨¦

df hxtE ,z`Hg mWl dhigW didYW¤¦§¤§¦¨§¥©¨§¨¤
dY` o`MnE dxirU zWxtA fnxp `lŸ¦§©§¨¨©§¦¨¦¨©¨

FxnF`e ,mdipWl cnlxW` mFwnA'Fbe ¨¥¦§¥¤§§¦§£¤§
migafA Exn`(:g"n)onFwn Edfi` wxR ¨§¦§¨¦¤¤¥¤§¨

hgWe aizkC oFtv `iraC olpn z`Hg©¨§¨¨§¨§¨¨¦§¦§¨©

ogMW` ,dlFrd mFwnA z`Hgd©©¨¦§¨¨©§§¨
mFwOA aizkC olpn `aEMrl devnl§¦§¨§¦¨§¨¨¦§¦©¨
ixd .k"r 'Fbe dlrd z` hgWi xW £̀¤¦§©¤¨Ÿ¨§£¥
dlrd q"XA mWe .miaEzM 'a EkxvdW¤ª§§§¦§¨©©¤¡¨
,`aEMrl zF`Hgd lkl oicnNW¤§¥¦§¨©©¨§¦¨

FxnF`e(o`M k"ez)z`Hgd mCnEWxC §§¨¦©©©¨¨§
oke ,z`Hg mWl DnC lAwl KixSW¤¨¦§©¥¨¨§¥©¨§¥
,hRWn WECg FA Wi ltMX dn lkA§¨©¤¨©¥¦¦§¨
miTg cOll `xw Edpiwlg dfle§¨¤©§¦§§¨§©¥ª¦

:'Eke mihRWnEbl dxez ¦§¨¦§

`xwie zyxt - c - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(äë)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨´¦§½Ÿ¤§−

:äìòä çaæî¦§©¬¨«Ÿ¨«
i"yx£BÓc ˙‡Â∑ הּדם ׁשירי. ¿∆»ְֵַָָ

(åë)çáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
ô :Bì çìñðå Búàhçî ïäkä åéìò øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬«

i"yx£ÌÈÓÏM‰ Á·Ê ·ÏÁk∑ המפרׁשים אמּורין ׁשלמים ּכאֹותן אצל האמּור .ּבעז ¿≈∆∆««¿»ƒְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ß oqip 'e iyiy mei ß

(æë)õøàä íòî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´¨¨®¤
äðéNòú-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNòaÂ©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:íLàå§¨¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr al jxk 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEppFAzd ibEq ipW§¥¥¦§§

והביא  גֹו' ּבׁשגגה ּתחטא אחת נפׁש "ואם ּכתּוב ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבפרׁשתנּו
נקבה" גֹו' ואילך)קרּבנֹו כז הרמּב"ם (ד, אֹומר לזה, ּבקׁשר . ְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

מן  חּטאת ל ואין ּכבׂשים, מּזכרי אּלא האׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָ"אין
נקבה" אּלא טז)הּכבׂשים הלכה ו פרק המוקדשין פסולי .(הלכות ְְִֵֶַָָָ

ּביאּורים. ּכּמה מצינּו חטא, על מכּפר ׁשּקרּבן הּדבר ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָּבטעם
חטא  ּכי אּלה ּכל ּבעׂשֹותֹו האדם "ׁשּיחׁשב ּבאר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּוברמּב"ן
ּגּופֹו, ויּׂשרף ּדמֹו ׁשּיּׁשפ לֹו וראּוי ונפׁשֹו, ּבגּופֹו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָֹלאלקיו
הּזה" הּקרּבן וכפר ּתמּורה מּמּנּו ׁשּלקח הּבֹורא חסד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּולא

ט) א, לבּטל (פרשתנו צרי ׁשהאדם מדּגׁש זה ׁשּבטעם ונמצא, .ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
לֹו ׁש"ראּוי ׁשּיחׁשב ּכדי עד קׁשים, ּבדברים עצמֹו את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּוליּסר

העֹון. לֹו מתּכּפר ועל־ידי־זה ויּׂשרף", ּדמֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיּׁשפ

ׁשּתכן  והינּו, קרּוב. מּלׁשֹון הּוא ׁשּקרּבן ּגם־ּכן מצינּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹא
להּקּב"ה עצמֹו את מקרב ׁשהאדם הּוא ספר הּקרּבן (ראה ְְְֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ועוד) ט. א, פרשתנו בחיי מו. סי' לאדם הבהיר ׁשּיׁש והינּו, .ְְֵֶַָָָ
הּוא ּופגם ׁשחטא ׁשּזה ּבזה הרע,להתּבֹונן יצרֹו מּצד רק ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

האמיּתי  רצֹונֹו רצֹונֹו,א ּולקּים להּקּב"ה ּבקרּוב להיֹות הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ
וׁשב  להּקּב"ה מתקרב הּוא הרי זֹו התּבֹוננּות ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָועל־ידי

לֹו. יכּפר ועֹונֹו ְְֲֵֶַָֻמחטאֹו,
אׁשם, ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הראׁשֹון ׁשהּטעם לֹומר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָויׁש
ּבא  החּטאת ּדהּנה, חּטאת. ּבקרּבן ּבעּקר הּוא הּׁשני ְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָוהּטעם
עד  מחּטאת, חמּור האׁשם מה־ּׁשאין־ּכן הּׁשֹוגג, על ֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָרק

הּמזיד על ּגם ּבאים אׁשמֹות ברמב"ן ׁשּכּמה בזה אריכות (ראה ֲִִֵֶַַַַָָָ

dÚaˆ‡aכה  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿ƒ¿¿≈
dÓc ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»¿≈

:‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»«¿¿»«¬»»

ÒÎ˙כו  ·¯˙k ‡Áa„ÓÏ ˜qÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«≈¿«¿¿»ƒ¿«ƒ¿«
d˙·BÁÓ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡iL„e˜¿«»ƒ«≈¬ƒ«¬»≈¿≈

:dÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈≈

„‡¯Ú‡כז  ‡nÚÓ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»≈«»¿«¿»
ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„BwtÓ „Á d„aÚÓa¿∆¿¿««ƒƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ

:·BÁÈÂ ‡„·Ú˙‡Ï¿ƒ¿¬»»¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Lôð íàå (æëxn`m`ee"`eA §¦¤¤§¨©§¦§¨
dn oFW`x oipr lr siqFdl§¦©¦§¨¦©
mdA oi`W Ff dWxtA mipiCdn mWxX¤¨©¥©¦¦§¨¨¨¤¥¨¤

:diptNX dOA xEn`dl zEICbp¤§¦§¨¨©¤¤§¨¤¨
.õøàä íòîl"fx EWxC(`"i zFixFd) ¥©¨¨¤¨§©©¨

`lA FzbbWA giWn odM hrnl§©¥Ÿ¥¨¦©§¦§¨§Ÿ
.dxirU ENt` `iai `NW xaC mlrd¥§¥¨¨¤Ÿ¨¦£¦§¦¨
`iUp hrnl Exn` mrn lW m"n mB©¥¤¥©¨§§©¥¨¦
ivge hFicd `Ede zif ivg lk`W ikidA§¥¦¤¨©£¦©¦§¤§©£¦
.dAUM `ian Fpi`W Kln `Ede zif©¦§¤¤¤¥¥¦¦§¨
`EdW ux`d mr WxFC dNgYn WExR¥¦§¦¨¥©¨¨¤¤
Wtp `N` xnFl Kixv did `NW xYin§ª¨¤Ÿ¨¨¨¦©¤¨¤¤

iwEt`l ux`d mr Wxce `hgY iM¦¤¡¨§¨©©¨¨¤©£¥
giWOd odM `EdW mdAW cginE lFcBd©¨§ª¨¤¨¤¤Ÿ¥©¨¦©
didW mbd zWxcp dzid Ff `WxcE§¨¨¨§¨¦§¤¤£©¤¨¨
xfg mrn FxnF`nE ,ux`d mrA xnF`¥§©¨¨¤¥§¥©¨©
hFicd oFbkE ,hFicddn wlg mB wNge§¦¥©¥¤¥©¤§§¤§
FnilWde dPnzpe zif ivg lk`W¤¨©£¦©¦§¦§©¨§¦§¦

:`ian Fpi`W¤¥¥¦
.dúNòaEWxce ,xnFl Kixv did `l ©£¨Ÿ¨¨¨¦©§¨§

hErn mipdM zxFzA DPOn¦¤¨§©Ÿ£¦¦
z`xFd iR lr dUr m`W hErnE iEAxe§¦¦¤¦¨¨©¦¨©
`pin` KYrC `wlqC ,xEhR oiC ziA¥¦¨§©§¨©§¨£¦¨
`N` Fpi` ldTd xR aEzMd raTX dn©¤¨©©¨©©¨¨¥¤¨

`hgl mz`xFdA dAq EidW oiC ziA lr©¥¦¤¨¦¨§¨¨¨©£Ÿ
`iadl micnFr mpicM miUFrd la £̀¨¨¦§¦¨§¦§¨¦
`wecC ol rnWn `w dxirU F` dAUM¦§¨§¦¨¨©§¨¨§©§¨
ziaA dlY m`W iEAx ,FnvrA dlFYd©¤§©§¦¤¦¨¨§¥
lr dUre oiC ziA ExFdW WExR oiC¦¥¤¥¦§¨¨©
xhtp Fpi` ErHW rcFi did m` mdiR¦¤¦¨¨¥©¤¨¥¦§©
daUM F` dxirUA aIge mz`xFd cSn¦©¨¨¨§©¨¦§¦¨¦§¨
z`Hgd xR oiC ziA E`iaIW mbd£©¤¨¦¥¦©©©¨
zFUrA zazA fEnx iEAxd .FhRWnM§¦§¨¨¦¨§¥©©£
rnWn ,DzUrA wECwcA hErOde§©¦§¦§©£¨©§¨
'a oiaY dfaE ,zxg` `le DzF` zFUrA©£¨§Ÿ©¤¤¨¤¨¦

:oFkp lr mipdM zxFzA zFzixAgk dxez ¨©§§©Ÿ£¦©¨



xwie`ע zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ּבֹו עד ׁשהּוא לֹוּבדבר ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ,. ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

קדׁשים  ׁשּזדֹונֹויאכל ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿∆¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.àèçú ék (àoipr dfi`l zrcl Kixv ¦¤¡¨¨¦¨©©§¥¤¦§¨
xn``hgz iMxnFl Fl did `NW ¨©¦¤¡¨¤Ÿ¨¨©

iM d`xpe ,'Fbe lFw rnWz iM `N ¤̀¨¦¦§©§§¦§¤¦
dfl FriAWdl df Kxvd `NW zFidl¦§¤Ÿª§©¤§©§¦§¤
WIW zEcr cirdl dvx `NW cvl `N ¤̀¨§©¤Ÿ¨¨§¨¦¥¤¥
EPOn l`Wi dNgzA iM ,FzFMfl Fl§©¦¦§¦¨¦§©¦¤
`xFw FzxitM lre ,drAWd `lA FzEcr¥§Ÿ©§¨¨§©§¦¨¥

d eilr`Ed `hg iM ,`hgz iM aEzM ¨¨©¨¦¤¡¨¦¥§
'Fbe lFw drnW m`e ,mixwW xAcl df¤§©¥§¨¦§¦¨§¨§

lW e"`e aXizY dfaE .oAxwA aIgzY¦§©¥§¨§¨¨¤¦§©¥¨¤
`hgd `Ed df zlEGW dxFIW drnWe§¨§¨¤¤¤©¤©¥§

:d`Hg FA mEWxd̈¨©¨¨
ãBòwxtA Exn`X dn KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤©¤¨§§¤¤

zEcrd zrEaW(.l)oFcf lr oiaIge §©¨¥§©¨¦©§
,zEcrd oFcf mr DzbbW lre drEaXd©§¨§©¦§¨¨¦§¨¥
oi`e i"yxitE ,DzbbW lr oiaIg opi`e§¥¨©¨¦©¦§¨¨§¥
ixnbl md oibbFW m` ,DzbbW lr oiaIg©¨¦©¦§¨¨¦§¦¥§©§¥
.'Eke zEcr Fl oircFi oi`W oixEaqM¦§¦¤¥§¦¥§

zFkldn '` wxtA m"Anxd azke§¨©¨©§¨§¤¤¥¦§
,zEcrd zrEaW zbbW cviM zFrEaW§¥©¦§©§©¨¥
oAxw dilr oiaIgW EPOn mlrPW oFbM§¤¤¡©¦¤¤©¨¦¨¤¨¨§¨
`EdWe 'Eke dxEq` Ff drEaXW rcie§¨©¤§¨£¨§§¤
dilr aIgW dbbXdW ixd .k"r xwW¤¤£¥¤©§¨¨¤©¨¨¤¨
dxEq` `idW mipR lM lr rcFIW `Ed¤¥©©¨¨¦¤¦£¨

FxnF` `Ede xwWe`hgz iM WtpWExR §¤¤§§¤¤¦¤¡¨¥
,z`hFgW xiMY bbFWA oiA cifnA oiA¥§¥¦¥§¥©¦¤¥
F` xzEOW daWgW dbbW m` llWl¦§Ÿ¦¨§¨¤¨§¨¤¨



עי `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ì„‡ ˙‡ÓËa∑ מת טמאת B˙‡ÓË.זֹו ÏÎÏ∑ ¿À¿«»»ְֵַֻ¿…À¿»

וזבֹות ל  זבין מּגע טמאת ÓËÈ‡.רּבֹות ¯L‡∑ לרּבֹות ְְְִַַַַָָֻ¬∆ƒ¿»ְַ
נּדה  ּבבֹועל נבלת ∑da.הּנֹוגע ּבֹולע עֹוף לרּבֹות ְִֵֵַַָ»ְְִֵַַַ

Ú„È.טהֹור  ‡e‰Â ÌÏÚÂ∑ הּטמאה ׁשּׁשכח.ÌL‡Â∑ ָ¿∆¿«¿»«ְֶַַָָֻ¿»≈
אֹו קדׁש מקּדׁשּבאכילת .ּבביאת ְְֲִִִֶַַַָֹ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

drEaW lr aIg Fpi` zEcrd dgkXW¤¨§¨¨¥¥©¨©§¨
zn` iWp` zcB`aE .Ff(:b"i `xwIe xdf) §©¨©©§¥¡¤Ÿ©©¦§¨

DzcixiA WtPd lr df wEqR Wxcp¦§©¨¤©©¤¤¦¦¨¨
:oFkp lr mlFrl̈¨©¨

.äìà ìB÷ äòîLåKxC lr x`Azi §¨§¨¨¨¦§¨¥©¤¤
wxR WixA Exn`X dn©¤¨§§¥¤¤

zEcrd zrEaW(mW),dpWOd l"fe §©¨¥¨§©¦§¨
`NWe oiC ziA iptA 'Eke zEcrd zrEaW§©¨¥§¦§¥¥¦§¤Ÿ
mixg` iRnE ,Fnvr iRn oiC ziA iptA¦§¥¥¦¦¦©§¦¦£¥¦
oiC ziaA odA ExRkIW cr oiaIg oi ¥̀©¨¦©¤¦§§¨¤§¥¦
oiA mixnF` minkge xi`n iAx ixaC¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥

mixg` iRn oiA Fnvr iRnmiaIg mpi` ¦¦©§¥¦¦£¥¦¥¨©¨¦
.k"r oiC ziA iptA odA ExRkIW cr©¤¦§§¨¤¦§¥¥¦
oiC ziaA `idW lM xi`n iAxl dPd¦¥§©¦¥¦¨¤¦§¥¦
Fnvr iRn drEaXd didYW Kixv oi ¥̀¨¦¤¦§¤©§¨¦¦©§
`Ede .aIgzn cal of`d zrinWA `N ¤̀¨¦§¦©¨Ÿ¤§©¦§©¥§

FxnF`dl` lFw drnWembd WExR §§¨§¨¨¨¥£©
minkgle .on` dpr `NWzxaql ¤Ÿ¨¨¨¥§©£¨¦¦§¨©

lFw drnXW lM mipFxg`de c"a`xd̈§¨©£¦¨¤¨§¨
iptA `NW oiA oiC ziA iptA oiA dl`̈¨¥¦§¥¥¦¥¤Ÿ¦§¥
dzidW lM on` dpr `l ENt` oiC ziA¥¦£¦Ÿ¨¨¨¥¨¤¨§¨
zrWA `NW ENt` oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦£¦¤Ÿ¦§©
aEzMd wIci df KxclE .aIg drEaXd©§¨©¨§¤¤¤§ª©©¨
xaCd dlFY `Ed oiccSd lkAW¤§¨©§¨¦¤©¨¨
iEHA Kixv oi`e dl` lFw zrinWA¦§¦©¨¨§¥¨¦¦

:miztU§¨©¦
í"aîøåminkgM wqRW mbd l"f §©§¨£©¤¨©©£¨¦

dxitMd didiW KixSW¤¨¦¤¦§¤©§¦¨
dzid m`W wlg ok iR lr s` oiC ziaA§¥¦©©¦¥¨©¤¦¨§¨
Kixv oiC ziA iptA `NW drEaXd©§¨¤Ÿ¦§¥¥¦¨¦
'h wxtA eixacA x`anM ,on` dprIW¤©£¤¨¥©§Ÿ¨¦§¨¨§¤¤
oM m` ,f"i dkld 'i wxtaE ,'` dkld£¨¨§¤¤£¨¨¦¥
iPdn `l oiC ziA iptA `NW lMW xaFq¥¤¨¤Ÿ¦§¥¥¦Ÿ§©¥
iRn F` ,Fnvr iRn `N` mixg` iRn¦¦£¥¦¤¨¦¦©§¦¦
,eiRn `ivFOM `EdW on` dpre mixg £̀¥¦§¨¨¨¥¤©¦¦¦
zFkldn 'a wxR zNgzA azMW FnkE§¤¨©¦§¦©¤¤¥¦§
'h wxR c"a`xd FbiVde ,zFrEaW§§¦¦¨¤¤
,xi`n iAxM dkld oi` iM 'i dkld£¨¨¦¥£¨¨§©¦¥¦
dn minkgl oiA xi`n iAxl oiA cFre§¥§©¦¥¦¥©£¨¦©
drEaXd zrWA oiC ziAd didIW KxSŸ¤¤¦§¤©¥¦¦§©©§¨
lr `N` 'Eke oiciRwn oi` `lde©£Ÿ¥©§¦¦§¤¨©
`lW azM dpWn sqMde .k"r dxitMd©§¦¨§©¤¤¦§¤¨©¤Ÿ

:df wENg m"Anxl Fl oiPn rcï©¦©¦¨©§¨¦¤
éìåopAxe xi`n iAx Ewlgp `l iM d`xp §¦¦§¤¦Ÿ¤§§©¦¥¦§©¨¨

zial uEg Fnvr iRn rAWpA `l ¤̀¨§¦§©¦¦©§§¥

lM oiC ziaA dxitMd dzid `le oiC¦§Ÿ¨§¨©§¦¨§¥¦¨
siNiC mEXn aIg xi`n iAxlC ,xTr¦¨¦§©¦¥¦©¨¦§©¦
dpinE dpin oFce ,oFcTRd zrEaXn¦§©©¦¨§¦¨¦¨
ENt` dpinE ,aIg Fnvr iRn mXW mWM§¥¤¨¦¦©§©¨¦¨£¦
zrEaW mB ,aIg oiC ziA iptA `NW¤Ÿ¦§¥¥¦©¨©§©
dpin oFC mixaFq opAxe ,ok FnM zEcrd̈¥§¥§©¨¨§¦¦¨
rAWPA la` ,mW xEn`M Dxz`A iwF`e§¥§©§¨¨¨¨£¨©¦§©
dzide oiC ziA iptA `NW mixg` iRn¦¦£¥¦¤Ÿ¦§¥¥¦§¨§¨
mdl zwlgn oi` oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦¥©§Ÿ¤¨¤

:aIg `nlr iNklC rnWnE dfÄ¤©§¨§§ª¥©§¨©¨
àlàlkA KixvdW m"Anx lW FnrhC ¤¨§©£¤©§¨¤¦§¦§¨

iptA `NW dzidW drEaWziA §¨¤¨§¨¤Ÿ¦§¥¥
opzC dOn `Ede ,Fnvr iRn zFidl oiC¦¦§¦¦©§§¦©¦§¨
zEcrd zrEaW l"fe a"r `"l sC mẄ©§§©¨¥
drEaW ipEcirde E`FA 'al xn` cviM¥©¨©§©£¦¦§¨
Exn`W F` zEcr Ll oircFi Ep` oi`W¤¥¨§¦§¥¤¨§
mkilr ip` riAWn oircFi Ep` oi ¥̀¨§¦©§¦©£¦£¥¤
riAWd ,oiaIg EN` ixd on` Exn`e§¨§¨¥£¥¥©¨¦¦§¦©
E`aE oiC zial uEg minrR 'd mdilr£¥¤§¨¦§¥¦¨
oiaIg ExtM ,mixEhR EcFde oiC zial§¥¦§§¦¨§©¨¦
WExtA ipzwC ixd .k"r 'Eke lM lr©¨§£¥§¨¨¥§¥
xi`n iAx i` ,ozipzn iPn ,on` Exn`e§¨§¨¥©¦©§¦¨¦©¦¥¦
,oiC ziaA dxitM dzid `NW ixinE©§¦¤Ÿ¨§¨§¦¨§¥¦
mzq KM xg`e zwlgn dil iEd oM m ¦̀¥©¥¥©§Ÿ¤§©©¨§¨
zwlgn iAx azM dncTW dpWOAW¤©¦§¨¤¨§¨¨©©¦©§Ÿ¤
dixg`NW Ff dpWnaE opAxe xi`n iAx©¦¥¦§©¨¨§¦§¨¤§©£¤¨
EpivOX dOnE ,xi`n iAxM mzq azM̈©§¨§©¦¥¦¦©¤¨¦
oiC ziaA dxitMd Kixvd m"AnxW¤©§¨¦§¦©§¦¨§¥¦
Wxtn oM m` Fnvr iRn rAWp ENt £̀¦¦§©¦¦©§¦¥§¨¥
,i`naE ,on` Exn`e ipzwe ,opAxM 'ipzn©§¦§©¨¨§¨¨¦§¨§¨¥§©
ziA iptA m`W ,oiC ziA iptA `NW¤Ÿ¦§¥¥¦¤¦¦§¥¥
xn`IW Kixv oi` zFxaQd lkl oiC¦§¨©§¨¥¨¦¤Ÿ©
minkg ixacNW Ll ixd oM m` ,on`̈¥¦¥£¥§¤§¦§¥£¨¦
.oiC ziA iptA `NW on` xn`IW Kixv̈¦¤Ÿ©¨¥¤Ÿ¦§¥¥¦
Exn`e xn`W mrHW EazM zFtqFYde§©¨¨§¤©©¤¨©§¨§
Exn` m` inp ikd oi`e ,xSwl `id on`̈¥¦§©¥§¥¨¦¨¥¦¨§
zrC oM oi`e ,zEcr Ll mircFi Ep` oi ¥̀¨§¦§¥§¥¥©©
zial uEg drEaXdW lM `N` m"Anx©§¨¤¨¨¤©§¨§¥
,Fnvr iRn EpidC on` xn`IW Kixv oiC¦¨¦¤Ÿ©¨¥§©§¦¦©§
drnWe aEzMd xn` `l iM `Ed mrHde§©©©¦Ÿ¨©©¨§¨§¨
`N` eiRn `Ed xn` `NW mbd lFw£©¤Ÿ¨©¦¦¤¨
aizkC aEzMd xAcn FAW oiC ziaA§¥¦¤§©¥©¨¦§¦
oiC ziA iptA `NW la` ciBi `l m ¦̀Ÿ©¦£¨¤Ÿ¦§¥¥¦

:eiRn `ivFIW Kixv̈¦¤¦¦¦
íâäåolpn l"fe a"l sC mW Exn`W ©£©¤¨§¨©§§¨¨

iaIgznC `Ed oiC ziaA dxitMdW¤©§¦¨§¥¦§¦§©§¥
`xw xn` iIA` xn` ,iaIgn `l uEg ©̀Ÿ§©§¥¨©©©¥¨©§¨
mFwnA `N` iYxn` `l 'Fbe ciBi `l m ¦̀Ÿ©¦§Ÿ¨©§¦¤¨§¨
ax dil xn` ,oiaIgzn df ciBn m`W¤¦©¦¤¦§©§¦¨©¥©
ziaA `tEB drEaW `ni` ikd i` `RR̈¨¦¨¦¥¨§¨¨§¥
`wlq `l ,`l oiC ziaA `NW oi` oiC¦¦¤Ÿ§¥¦ŸŸ©§¨
,zg` lM lr aIgl zg`l `ipzC LYrC©§¨§©§¨§©©§©¥©¨©©
lr aIgn in oiC ziaA KYrC `wlq i`e§¦©§¨©§¨§¥¦¦§©¥©
minrR 'd odilr riAWd opzde zg` lM̈©©§©§¨¦§¦©£¥¤§¨¦
zg` `N` oiaIg oi` Extke oiC ziA iptA¦§¥¥¦§¨§¥©¨¦¤¨©©

` 'EkeuEg drEaW dpin rnW e`l `N §¤¨¨§©¦¨§¨
iM rnWn ,oiC ziaA dxitM oiC zial§¥¦§¦¨§¥¦©§¨¦
Dnvr `id oiC ziaA DpWIW drEaXd©§¨¤¤§¨§¥¦¦©§¨
aIgznE oiC zial uEg didY xW £̀¤¦§¤§¥¦¦§©¥
mixg` EdEriAWd ENt` oM m`e ,dilr̈¤¨§¦¥£¦¦§¦£¥¦
`NW `pW `l oiC ziA iptA `pW `lŸ§¨¦§¥¥¦Ÿ§¨¤Ÿ
ozYn` lr cnrPWkl .oiC ziA iptA¦§¥¥¦¦§¤©£Ÿ©£¦¨¨
lW FpiC cEOr lbC mXn mixaC lW¤§¨¦¦¨¤¤©¦¤
`ipzCn gikFOX dOn iM ,l"f m"Anx©§¨¦¦©¤¦©¦§©§¨
`lde dWwe .zg` lM lr aIgl zg`l§©©§©¥©¨©©§¨¤©£Ÿ
Ep`e iEHA zrEaWA daEzM zg`l§©©§¨¦§©¦§¨
dnFC Fpi`e zEcrd zrEaWA miwqFr§¦¦§©¨¥§¥¤
Fpi` iM xnFl gxkdaE .Ffl Ff drEaW§¨§§¤§¥©©¦¥
Fnvr iRn drEaWl `N` gikFn¦©¤¨¦§¨¦¦©§
zEcrd zrEaWA DpWIW dEcnNW¤¨§¨¤¤§¨¦§©¨¥
`hgzC deW dxfbA oFcTRd zrEaXn¦§©©¦¨¦§¥¨¨¨§¤¡¨
xiRW gikFn dfle ,mW xEn`M `hgY¤¡¨¨¨¨§¨¤¦©©¦
cnlPd eiRn rAWpM zEcrd zrEaWl¦§©¨¥§¦§¨¦¦©¦§©
`idW mixg` EdEriAWd la` ,dPOn¦¤¨£¨¦§¦£¥¦¤¦
zEcrd zrEaW wxtA zxMfOd drEaW§¨©ª§¤¤§¤¤§©¨¥
oi` iM dilr aIgW `Ed oiC ziaA `weC©§¨§¥¦¤©¨¨¤¨¦¥
dnl mixfFg Ep`e ,zg`Nn mElM gikFn¦©§¦§©©§¨§¦§©
ziaA `NW oi` oiC ziaA `RR ax wICX¤¦¥©©¨§¥¦¦¤Ÿ§¥
`RR ax ixacl iIA` dgC `le ,`l oiC¦Ÿ§Ÿ¨¨©©¥§¦§¥©©¨
'Eke drEaW eixacA wCwCX dnl `N ¤̀¨§©¤¦§¥¦§¨¨§¨§
aEIg oi`W rnWOW `l oiC ziaA `NW¤Ÿ§¥¦Ÿ¤©§¨¤¥¦
dfl oiC ziA iptA `N` zEcrd zrEaW§©¨¥¤¨¦§¥¥¦¨¤
mixg` iRn mlFrlE ,FYrCn df llẄ©¤¦©§§¨¦¦£¥¦

:m"Anx zrckE oiC ziaA `weC©§¨§¥¦§©©©§¨
eðéöîðFxnF` iM df Kxcl mixnF` ¦§¦§¦§¤¤¤¦§

dl` lFw drnWe`Ed §¨§¨¨¨
,on` dpr `NW mbde EdEriAWdW¤¦§¦©£©¤Ÿ¨¨¨¥
`l m` wICW FnM oiC ziaA `wece§©§¨§¥¦§¤¦¥¦Ÿ
aIgzi eiRn drEaW `ivFd m`e ,ciBi©¦§¦¦§¨¦¦¦§©¥
eilr dlgW drEaXd hxR lr oM mB©¥©§©©§¨¤¨¨¨¨

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(âì)dúà èçLå úàhçä Làø ìò Bãé-úà Cîñå§¨©Æ¤¨½©−´Ÿ©«©¨®§¨©³Ÿ¨Æ
:äìòä-úà èçLé øLà íB÷îa úàhçì§©½̈¦§¾£¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«

i"yx£˙‡hÁÏ d˙‡ ËÁLÂ∑ לׁשם ׁשחיטתּה .חּטאת ׁשּתהא ¿»«…»¿«»ְְְִֵֵֶַָָָ

(ãì)ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî ïäkä ç÷ìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾
-ìà CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìò©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®§¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤

:çaænä ãBñé§−©¦§¥«©

(äì)áNkä áìç øñeé øLàk øéñé daìç-ìk-úàå§¤¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»
ìò äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä çáfî¦¤´©©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−
àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

ô :Bì çìñðå§¦§©¬«
i"yx£·Nk‰ ·ÏÁ ¯ÒeÈ ¯L‡k∑ אמּורים ׁשּנתרּבּו «¬∆«≈∆«∆∆ְִִֵֶַ

אליה  טעּונה ּכׂשּבה, ּבאה ּכׁשהיא חּטאת, אף ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָּבאליה.
האמּורין  ‰'.עם ÈM‡ ÏÚ∑האׁש מדּורֹות על ִִֵָ«ƒ≈ְֵַָ

ּבלע"ז  פואיילי"ׁש לּׁשם. .העׂשּויֹות ְֲֵַַַָ

ä(à)ãò àeäå äìà ìB÷ äòîLå àèçú-ék Lôðå§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ´¨½̈§´¥½
:Bðåò àNðå ãébé àBì-íà òãé Bà äàø Bà¬¨−̈´¨¨®¦¬©¦−§¨¨¬£Ÿ«

i"yx£‰Ï‡ ÏB˜ ‰ÚÓLÂ∑ּבֹו עד ׁשהּוא לֹוּבדבר ׁשּיעיד עדּות לֹו יֹודע ׁשאם ׁשבּועה, ׁשהׁשּביעּוהּו ,. ¿»¿»»»ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

(á)úìáðá Bà àîè øác-ìëa òbz øLà Lôð Bà́¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´¨¥¼Á§¦§©̧
úìáða Bà äàîè äîäa úìáða Bà äàîè äiç©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´§¥½̈¾§¦§©−

:íLàå àîè àeäå epnî íìòðå àîè õøL¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬¨¥−§¨¥«
i"yx£'B‚Â Úbz ¯L‡ LÙ B‡∑הּזֹו הּטמאה ּולאחר ∆∆¬∆ƒ«¿ְְַַַַָֻ

קדׁשים  ׁשּזדֹונֹויאכל ּדבר ׁשהּוא לּמקּדׁש, יּכנס אֹו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
ּכן  נדרׁש 'ׁשבּועֹות' ּבמּסכת epnÓ.ּכרת. ÌÏÚÂ∑ ְְְִֵֵֶֶַַָ¿∆¿«ƒ∆

מקּדׁש∑ÌL‡Â.הּטמאה  ּבביאת אֹו קדׁש .ּבאכילת ְַָֻ¿»≈ְְֲִִִֶַַַָֹ

(â)øLà Búàîè ìëì íãà úàîèa òbé éë Bà́¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆª§¨½£¤¬
:íLàå òãé àeäå epnî íìòðå da àîèé¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−§¨¥«

ÒBkÈÂלג  ‡˙‡hÁ„ ‡LÈ¯ ÏÚ d„È ˙È CBÓÒÈÂ¿ƒ¿»¿≈«≈»¿«»»¿ƒ
:‡˙ÏÚ ˙È ÒBkÈ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁÏ d˙È»«¿«»»¿«¿»ƒƒ»¬»»

dÚaˆ‡aלד  ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ‡‰k ·qÈÂ¿ƒ««¬»ƒ¿»¿«»»¿∆¿¿≈
dÓc Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ„ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ÔzÈÂ¿ƒ≈««¿««¿¿»«¬»»¿»»¿«

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏ „BLÈ≈ƒ»¿«¿¿»

˙¯·לה  ‡cÚzÓ È„ ‡Ók ÈcÚÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿«∆¿≈¿»ƒƒ«¿»¿«
ÔB‰˙È ‡‰k ˜qÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯n‡ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»¿«≈«¬»»¿
È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ÈÈ„ ‡ia¯˜ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«À¿¿«»«¿»ƒ««¬ƒ

:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k«¬»«¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈

e‰Â‡א  ÈÓBÓ Ï˜ ÚÓLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈≈¿ƒ¿««≈¿
Ïa˜ÈÂ ÈeÁÈ ‡Ï Ì‡ Ú„È B‡ ‡ÊÁ B‡ „È‰Ò»ƒ¬»¿»ƒ»¿«ƒƒ«≈

:d·BÁ≈

‡Bב  ·‡ÒÓ ÌÚcÓ ÏÎa ·¯˜È Èc L‡ B‡¡«ƒƒ¿«¿»ƒ««¿»»
‡¯ÈÚa ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ ‡˙ÈÁ ˙Ï··¿ƒ¿««¿»¿»»»¿ƒ¿«¿ƒ»
È‰ÈÂ ·‡ÒÓ ‡LÁ¯ ˙Ï·a B‡ ‡·‡ÒÓ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¬»¿»»ƒ≈

:·ÁÂ ·‡ÒÓ ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ¿«»ƒ≈¿¿»»¿»

d˙·BÒג  ÏÎÏ ‡L‡ ˙·‡BÒa ·¯˜È È¯‡ B‡¬≈ƒ¿«¿¬«¡»»¿»¿≈
Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ da ·‡zÒÈ Ècƒƒ¿»««ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«

:·ÁÂ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.àèçú ék (àoipr dfi`l zrcl Kixv ¦¤¡¨¨¦¨©©§¥¤¦§¨
xn``hgz iMxnFl Fl did `NW ¨©¦¤¡¨¤Ÿ¨¨©

iM d`xpe ,'Fbe lFw rnWz iM `N ¤̀¨¦¦§©§§¦§¤¦
dfl FriAWdl df Kxvd `NW zFidl¦§¤Ÿª§©¤§©§¦§¤
WIW zEcr cirdl dvx `NW cvl `N ¤̀¨§©¤Ÿ¨¨§¨¦¥¤¥
EPOn l`Wi dNgzA iM ,FzFMfl Fl§©¦¦§¦¨¦§©¦¤
`xFw FzxitM lre ,drAWd `lA FzEcr¥§Ÿ©§¨¨§©§¦¨¥

d eilr`Ed `hg iM ,`hgz iM aEzM ¨¨©¨¦¤¡¨¦¥§
'Fbe lFw drnW m`e ,mixwW xAcl df¤§©¥§¨¦§¦¨§¨§

lW e"`e aXizY dfaE .oAxwA aIgzY¦§©¥§¨§¨¨¤¦§©¥¨¤
`hgd `Ed df zlEGW dxFIW drnWe§¨§¨¤¤¤©¤©¥§

:d`Hg FA mEWxd̈¨©¨¨
ãBòwxtA Exn`X dn KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤©¤¨§§¤¤

zEcrd zrEaW(.l)oFcf lr oiaIge §©¨¥§©¨¦©§
,zEcrd oFcf mr DzbbW lre drEaXd©§¨§©¦§¨¨¦§¨¥
oi`e i"yxitE ,DzbbW lr oiaIg opi`e§¥¨©¨¦©¦§¨¨§¥
ixnbl md oibbFW m` ,DzbbW lr oiaIg©¨¦©¦§¨¨¦§¦¥§©§¥
.'Eke zEcr Fl oircFi oi`W oixEaqM¦§¦¤¥§¦¥§

zFkldn '` wxtA m"Anxd azke§¨©¨©§¨§¤¤¥¦§
,zEcrd zrEaW zbbW cviM zFrEaW§¥©¦§©§©¨¥
oAxw dilr oiaIgW EPOn mlrPW oFbM§¤¤¡©¦¤¤©¨¦¨¤¨¨§¨
`EdWe 'Eke dxEq` Ff drEaXW rcie§¨©¤§¨£¨§§¤
dilr aIgW dbbXdW ixd .k"r xwW¤¤£¥¤©§¨¨¤©¨¨¤¨
dxEq` `idW mipR lM lr rcFIW `Ed¤¥©©¨¨¦¤¦£¨

FxnF` `Ede xwWe`hgz iM WtpWExR §¤¤§§¤¤¦¤¡¨¥
,z`hFgW xiMY bbFWA oiA cifnA oiA¥§¥¦¥§¥©¦¤¥
F` xzEOW daWgW dbbW m` llWl¦§Ÿ¦¨§¨¤¨§¨¤¨



xwie`עב zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ולא.Ú¯‰Ï∑לעצמֹו.B‡ ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ עֹולה ועבר ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ויֹורד' ּכפירת ּכמפרׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`hgY `hgzC deW dxfBn df oicA§¦¤¦§¥¨¨¨§¤¡¨¤¡¨
didYW i`pzaE oFcTRd zrEaWC¦§©©¦¨¦§©¤¦§¤
`xnBA wiQOX dnE .oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦©¤©¦©§¨¨
WExR ,oiC zial uEg drEaW dpin rnW§©¦¥§¨§¥¦¥
oFbkE oiC zial uEg drEaWl DpWi¤§¨¦§¨§¥¦§

:eiRn drEaW§¨¦¦
äzòîezrcl aEzMd hWR Epgexd ¥©¨¦§©§§©©¨§©©

xAcOW ,oFkp lr m"Anx©§¨©¨¤§©¥
`Ede cg` zE`ivnA aEzMd©¨¦§¦¤¨§
ciBd `le oiC ziaA FzF` oiriAWOW¤©§¦¦§¥¦§Ÿ¦¦
oiA ,aEMrl EN` mixaC 'aE ,oiC ziaA§¥¦§¨¦¥§¦¥

iRn drAWddzFidl dkixv mixg` ©©§¨¨¦¦£¥¦§¦¨¦§
mbd ,`l oiC zial uEge oiC ziaA§¥¦§§¥¦Ÿ£©
,xg` onfA oiC ziaA dxitMd dzidW¤¨§¨©§¦¨§¥¦¦§©©¥
ziaA zFidl dkixv oM mB dxitMd oiaE¥©§¦¨©¥§¦¨¦§§¥
Fnvr iRn rAWPW mbd df zlEfe ,oiC¦§©¤£©¤¦§©¦¦©§
zrEaXn `hgY `hgYn EdEcnNW¤§¨¦¤¡¨¤¡¨¦§©
dzidW `kide ,aIg Fpi` oFcTRd©¦¨¥©¨§¥¨¤¨§¨
iptA `NW drEaXde oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦§©§¨¤Ÿ¦§¥
m` iEHA zrEaXn opicnl oiC ziA¥¦¨§¦¨¦§©¦¦
FpiCW oiai liMUOde ,aIg eitA rAWp¦§©§¦©¨§©©§¦¨¦¤¦
FrIqn aEzMde ,xi`n m"Anx lW¤©§¨¥¦§©¨§©§
lirFY mixg` iRn drEaXW xnF`de§¨¥¤§¨¦¦£¥¦¦

di`x `iadl eilr oiC ziA iptA `NW¤Ÿ¦§¥¥¦¨¨§¨¦§¨¨
iRn rAWPl `N` Dpi` zg`l cEOl iM¦¦§©©¥¨¤¨©¦§©¦¦
on` xn`e mixg` EdEriAWd F` Fnvr©§¦§¦£¥¦§¨©¨¥

:Fnvr iRn EpidCa dxez §©§¦¦©§
.'Bâå éc Bãé òébú àì íàå (æWExR §¦Ÿ©¦©¨¥§¥

mixFY 'An xzFil Fci driBdW mbd£©¤¦¦¨¨§¥¦¦
Fci biVd `NW cFr lM ,dpFi ipA 'aE§¥¨¨¤Ÿ¦¦¨
df ixd oFICpR xqg xQ` xqg dU iC¥¤¨¥¦¨¨¥ª§¦£¥¤
EWxC mipdM zxFzaE .ipr oAxw `ian¥¦¨§©¨¦§©Ÿ£¦¨§
mixnF` oi`e zFell Fl mixnF` oi` Fcï¥§¦¦§§¥§¦
mEXn mrHd ,'Eke FzEpO`A wqr Fl£Ÿ§ª¨§©©©¦
l"f mxn`nkE ,DzrWA devn daiagC©£¦¨¦§¨¦§¨¨§©£¨¨

(o`M k"ez)iC Fci riBz `l m`e wEqRA ¨©¨§¦Ÿ©¦©¨¥
oiPn eikxv Fl oi`e dU Fl Wi ,dU¤¥¥§¥§¨¨¦©¦
dU iC xnFl cEnlY ipr oAxw `iaIW¤¨¦¨§©¨¦©§©¥¤
`Ed la` dU df mc`l Fl did WExR¥¨¨§¨¨¤¤£¨
xn`YW FnM mc`d df lW eikxvl Fl¦§¨¨¤¤¨¨¨§¤Ÿ©
ixd Fzignl F` FzEqkl F` Fl did̈¨¦§§¦§¨£¥
xnFl wCwCW `Ede ,Fl oi` EN`M `Ed§¦¥§¤¦§¥©

dU iCdfe ,dU `iadl FciA wRq 'iR ¥¤¥¦¥§¨§¨¦¤§¤
F`iadl FgkA oi` dVd Fl WIW mbd£©¤¥©¤¥§Ÿ©£¦
lNd EpAxl izi`xe .Fl Kixv `Ed iM¦¨¦§¨¦¦§©¥¦¥
,Fl oi`W dU lW WExR eikxv WxRW¤¥¥§¨¨¥¤¤¤¥

FA lRhzdl Kixv `EdW `Ed oiCdW¤©¦¤¨¦§¦§©¥
dn iM wgC dfe ,dxfrl F`iadlgxH ©£¦¨£¨¨§¤Ÿ©¦©Ÿ©

,dpFi ipaE mixFY z`adn xzFi dfÄ¤¥¥£¨©¦§¥¨
zFrn FciA KilFi ,UaMd lcB lr m`e§¦©Ÿ¤©¤¤¦§¨¨
dVdW cvl m`e ,dpwi mWe WCwOl©¦§¨§¨¦§¤§¦§©¤©¤
Dpi` dkinq `lde ,dkinq Kixv̈¦§¦¨©£Ÿ§¦¨¥¨
liaWA FpAxw lHai dOle ,zaMrn§©¤¤§¨¨§©¥¨§¨¦§¦
EpipW Ep`e ,ipr oAxw `iaie dkinQd©§¦¨§¨¦¨§©¨¦§¨¨¦
aixwdW xiWr mirbp zkQn sFqA§©¤¤§¨¦¨¦¤¦§¦
zkQnAW mbde ,`vi `l ipr oAxẅ§©¨¦Ÿ¨¨©£©¤§©¤¤

mirbp(a"in c"it)lkl oiCd `Ed ,Dl EpW §¨¦¨¨©¦§¨
ixacA gkEn oke ,cxFie dlFr oAxẅ§¨¤§¥§¥¨§¦§¥
la` ,zFbbW zFkldn 'i wxR m"Anx©§¨¤¤¥¦§§¨£¨
m`e devn ixEIW `N` Dpi` dkinQd©§¦¨¥¨¤¨¦¥¦§¨§¦
migaf WixA mxnF`M xRM Knq `lŸ¨©¦¥§§¨§¥§¨¦

:(:'e)

áeLmipdM zxFzA EWxCW izi`ẍ¦¦¤¨§§©Ÿ£¦
`vnz `l m` zclFi zWxtA§¨¨©¤¤¦Ÿ¦§¨
eikxv Dl oi`e dU Dl Wi 'Fbe Dcï¨§¥¨¤§¥¨§¨¨
xnFl cEnlY ipr oAxw `iaYW oiPn¦©¦¤¨¦¨§©¨¦©§©
dkixv Ff dWxC dPd .k"r dU iC¥¤¦¥§¨¨§¦¨
oAxwe oiaMrn mikqPd iM mikqp oiprl§¦§©§¨¦¦©§¨¦§©§¦§¨§©
,mikqp oErHW `Ed dlFr zclFi¤¤¨¤¨§¨¦
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(ç)øLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
àìå Btøò ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−§¬Ÿ

:ìécáé©§¦«
i"yx£‰BL‡¯ ˙‡hÁÏ ¯L‡Œ˙‡ ·È¯˜‰Â∑ חּטאת ¿ƒ¿ƒ∆¬∆««»ƒ»ַָ

לעֹולה. ז')קֹודמת לפרקליט (זבחים ּדֹומה? הּדבר למה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
אחריו  ּדֹורֹון נכנס ּפרקליט, רּצה לרּצֹות, .ׁשּנכנס ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

ÏÈc·È ‡ÏÂ∑ אּלא מֹולק אחד אינֹו ∑Û¯Ú.סימן ¿…«¿ƒִֵֵֶֶָָָ…∆
ערף, מּול הּצּואר. לצד המׁשּפע הראׁש ּגבּה ְְֶַַַַַָָָֹֹֹֻהּוא
הּצּואר  אחֹורי ּכל אר והּוא הערף, את הרֹואה .מּול ְֲֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ

(è)øàLpäå çaænä øé÷-ìò úàhçä ícî äfäå§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´©¦§¥½©§©¦§¨´
:àeä úàhç çaænä ãBñé-ìà äöné íca©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©©−̈«

i"yx£˙‡hÁ‰ ÌcÓ ‰f‰Â∑ אּלא הטעין לא ּבעֹולה, ¿ƒ»ƒ«««»ְְִִֶָָֹ
ּומּתיז, ּבערף אֹוחז ּומּצּוי: הּזאה ּובחּטאת, ְִִִֵֶַַַָָָָֹמּצּוי.

לּמזּבח  והֹול נּתז ‰e‡.והּדם ˙‡hÁ∑– לׁשמּה ְְְִִֵֵַַַָָ«»ְִָ
ּפסּולה ּכׁשרה  – לׁשמּה ׁשּלא ,. ְְְִֵֶָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(17 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּומּצּוי  הּזאה ּובחּטאת מּצּוי, אּלא הטעין לא ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּבעֹולה
ט) ה, זריקת (רש"י ׁשל הענין ּכלל אין ׁשּבעֹולה ּכּונתֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָאין

ּגם  אבל ּפעּלֹות. ׁשּתי להיֹות הצרכּו ּׁשּבחּטאת אלא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻֻהּדם,
מּוכח  וכן הּזריקה. ענין ּתכנֹו ּדמֹו") ("ונמצה עֹולה ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָמּצּוי

ּוברׁש"י  לזה. זה ּומּצּוי הּזאה ׁשּמׁשוה ּגּופא, זה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמרׁש"י
א)מעילה ּדבהמה,(ט, זריקה ּבמקֹום - העֹוף עֹולת "ּדמּצּוי : ְְְְְִִִִִֵַָָָָ

העֹוף". ּבחּטאת ְְַַַָָָוהּזאה

(é)ïäkä åéìò øtëå ètLnk äìò äNòé éðMä-úàå§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
ñ :Bì çìñðå àèç-øLà Búàhçî¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬«

i"yx£ËtLnk∑ נדבה ׁשל העֹוף ּבעֹולת האמּור הּפרׁשה ּבּכדת .ראׁש «ƒ¿»ְְְְֶַַָָָָָָָָָֹ

Ècח  ˙È ·¯˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ÔB‰˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»¿¿»«¬»ƒ»≈»ƒ
dLÈ¯ ˙È ˜BÏÓÈÂ ‡˙ÈÓ„˜ ‡˙‡hÁÏ¿«»»«¿≈»¿ƒ¿»≈≈

:L¯ÙÈ ‡ÏÂ dÏ„˜ Ï·˜lÓƒ»√≈¿»≈¿»«¿≈

Áa„Ó‡ט  Ï˙k ÏÚ ‡˙‡hÁ„ ‡ÓcÓ ÈcÈÂ¿«ƒƒ¿»¿«»»«…∆«¿¿»
‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ÈˆÓzÈ ‡Ó„a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ»¿«¿¿»

:‡e‰ ‡˙‡hÁ«»»

tÎÈÂ¯י  ÈÊÁ„k ‡˙ÏÚ „aÚÈ ‡Èz ˙ÈÂ¿»ƒ¿»»«¿≈¬»»ƒ¿»≈ƒ«≈
:dÏ ˜·zLÈÂ ·Á Èc d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ¬ƒ«¬»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿≈≈
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dWxtA aEzMd dAxW df iEAx dYrnE¥©¨¦¤¤¦¨©¨§¨¨¨
,dkinql m` ,`Ed dn z`Hg lW Ff¤©¨©¦¦§¦¨
dU iC xnFl Kixhv` dOl dWẅ¤¨¨¦§¨¦©¥¤
m` `Ed xnge lw `lde dlFrA§¨©£Ÿ©¨Ÿ¤¦
xn` oiaMrn dikxv oi`W z`HgA§©¨¤¥§¨¤¨§©§¦¨©
mliaWA ipr oAxw `iaIW aEzMd©¨¤¨¦¨§©¨¦¦§¦¨
oMW lMn oiaMrn dikxSW dlFr¨¤§¨¤¨§©§¦¦¨¤¥
d`xp i`Ce `N` ipr oAxw `iaIW¤¨¦¨§©¨¦¤¨©©¦§¤
miMqdW izi`x oke ,iYazMW FnM§¤¨©§¦§¥¨¦¦¤¦§¦

:oxd` oAxw lrA axdg dxez ¨©©©¨§©©£Ÿ
.àèç øLà Búàhçî (éoAxwAW mrh ¥©¨£¤¨¨©©¤§¨§©

xn` xiWr('e wEqR)oAxwaE Fz`Hgn ¨¦¨©¨¥©¨§¨§©
x`Azi .`hg xW` Fz`Hgn xn` ipr̈¦¨©¥©¨£¤¨¨¦§¨¥

mipdM zxFzA EWxRX dn iR lroOwl) ©¦©¤¥§§©Ÿ£¦§©¨

(b"i wEqRlFki ,zENC iNC oAxwA ¨§¨§¨©¥©¨
dxirUE daUkA Eidi mdAW mixEngd©£¦¤¨¤¦§§¦§¨§¦¨

ixFzA Eidi miNTdmiNTd ,dpFi ipaE m ©©¦¦§§¦§¥¨©©¦
cEnlY ,dti`d zixiUrA Eidi miNTAW¤©©¦¦§©£¦¦¨¥¨©§
milTd zFeWdl dN`n zg`n xnFl©¥©©¥¥¤§©§©©¦
WIW itl WExR .k"r 'Eke mixEngl©£¦§¥§¦¤¥
WCwn z`nh zF`Hg ipin 'b Ff dWxtA§¨¨¨¦¥©¨ª§©¦§¨

dxEng Ff zxM Wpr DA WIW eiWcwe§¨¨¨¤¥¨Ÿ¤¨¥£¨
DpFcf lr aIgW zEcrd zrEaWE ,oNMn¦ª¨§©¨¥¤©¨©§¨
dxEnge diptNXn dNw Ff ,DzbbWe§¦§¨¨©¨¦¤§¨¤¨©£¨
Fpi`W iEHA zrEaW `EdW dixg`NXn¦¤§©£¤¨¤§©¦¤¥
mixEngd lFki ,DzbbW lr `N` aIg©¨¤¨©¦§¨¨¨©£¦
oM xnFl mc` lFki Ki` dWw .'Eke§¨¤¥¨¨¨©¥
rnWn 'Fbe riBY `l m`e xnF` aEzMde§©¨¥§¦Ÿ©¦©§©§¨
daUM aIgW Fnvr zE`ivOAW¤©§¦©§¤©¨¦§¨
biVz `l m`e oke .xAcn `Ed dxirUE§¦¨§©¥§¥§¦Ÿ©¦
m"`xdl izi`xe .zENC iNcAW 'Fbe Fcï§¤§©¥©§¨¦¦§¨
Fci drbp `NW riBz `l m`e WxRW¤¥¥§¦Ÿ©¦©¤Ÿ¨§¨¨
`N` 'Eke daUk FxEarA aIgW lrOA©©©¤©¨©£¦§¨§¤¨
`iai dWxRA xMfOd EPOn lw lrnl§©©©¦¤©ª§¨©¨¨¨¨¦
lrOA Fci biVd `l m`e ,'Fbe mixFY 'a¦§§¦Ÿ¦¦¨©©©
'Fbe dpFi ipA 'a FxEarA `iadl aIgW¤©¨§¨¦©£§¥¨§

FxnF` aXizi df KxclE .k"rFz`Hgn §¤¤¤¦§©¥§¥©¨
,`hg xW`zTlg `id Ff dTlgW cvl £¤¨¨§©¤£ª¨¦£ª©

icM ,zEcrd zrEaW `idW miNTd©©¦¤¦§©¨¥§¥
sFr lW df oAxw oi`W drhY `NW¤Ÿ¦§¤¤¥¨§¨¤¤
EPOn xEngl la` lTd df `hgl `N ¤̀¨§¥§¤©©£¨©£¦¤
sFr oi` eiWcwe WCwn z`nh `EdW¤ª§©¦§¨§¨¨¨¥

xnFl cEnlY .zEIprA ENt` `Ä£¦©£¦©§©
,Exn`p zF`Hg 'a ,`hg xW` Fz`Hgn¥©¨£¤¨¨©¨¤¤§
WCwn z`nhl '`e ,zEcrd zrEaWl '`¦§©¨¥§§ª§©¦§¨
xfge .xMfPM FA drhY `NW eiWcwe§¨¨¨¤Ÿ¦§¤©¦§©§¨©
ENt` dAxe zENC iNC zWxtA aEzMd©¨§¨¨©©¥©§¦¨£¦
.'Bd lkA DpWIW dti`d zixiUr oiprl§¦§©£¦¦¨¥¨¤¤§¨§¨©
l"f m"`xd WExR ipirA d`xPW `N ¤̀¨¤¦§¤§¥©¥¨
Wxtl zrCd lAwi Ki` iM ,xzFiA wEgC̈§¥¦¥§©¥©©©§¨¥
`id dpEMdW Fci biVz `l m` FxnF`§¦Ÿ©¦¨¤©©¨¨¦

:oiprd aWgp xf FnM xzFi `hgl©£Ÿ¥§¨¤§¨¨¦§¨
éìeàådf lr `PYd zpEM Wxtl lkEp §©©§¨¥©¨©©©¨©¤

aEzMd xn` `l m`W ,KxCd©¤¤¤¦Ÿ¨©©¨
mixEngd xnF` iziid dN`n zg`n¥©©¥¥¤¨¦¦¥©£¦
eiWcwe WCwn z`nh `EdW mdAW¤¨¤¤ª§©¦§¨§¨¨¨
xn`X dnE ,dAUkA rEaw mpAxẅ§¨¨¨©§¦§¨©¤¨©
`iade dU iC Fci riBz `l m`e aEzMd©¨§¦Ÿ©¦©¨¥¤§¥¦
xnF` `Ed lMl `l dpFi ipaE mixFY¦§¥¨Ÿ©Ÿ¥
FzxRkA lwdW `Ed lTd oAxwl `N ¤̀¨§¨§©©©¤¥¥§©¨¨

aIg FxWrAW mbdWm` FiprA dAUM F ¤£©¤§¨§¦§¦§¨§¨§¦
,mixFY `iai daUkl Fci riBY `lŸ©¦©¨§¦§¨¨¦¦
eilr xEngl mB lirFIW xnFl `Ade§©¨©¤¦©§¨¨¨

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'e iyiy meil inei xeriy

(ã)òøäì íéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà|Bà ´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦§¨©´´
íìòðå äòáLa íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²¦§ª−̈§¤§©´

:älàî úçàì íLàå òãé-àeäå epnî¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬¥¥«¤
i"yx£ÌÈ˙ÙNa∑ ּבּלב ולא.Ú¯‰Ï∑לעצמֹו.B‡ ƒ¿»«ƒְֵַֹ¿»«ְְַ

·ÈËÈ‰Ï∑ ולא איׁשן אכל, ולא אכל ּכגֹון: לעצמֹו, ¿≈ƒְְְְְִַַַַֹֹֹֹ
h·È‡.איׁשן  ¯L‡ ÏÎÏ∑ לׁשעבר ÌÏÚÂ.לרּבֹות ִַ¿…¬∆¿«≈ְְֶַַָ¿∆¿«

epnÓ∑ עֹולה ועבר ּב'קרּבן אּלה ּכל ׁשבּועתֹו, על ƒ∆ְְְְֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ויֹורד' ּכפירת ּכמפרׁש ּבּה ׁשּיׁש ׁשבּועה אבל , ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבאׁשם  אּלא זֹו ּבקרּבן אינּה .ממֹון, ְְְֵֶָָָָָָָ

(ä)øLà äcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈£¤¬
:äéìò àèç̈−̈¨¤«¨

(å)àèç øLà Búàhç ìò ýåýéì BîLà-úà àéáäå§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈
úàhçì íéfò úøéòN-Bà äaNk ïàvä-ïî äá÷ð§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²«§¦©¬¦¦−§©¨®

:Búàhçî ïäkä åéìò øtëå§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−¥«©¨«

(æ)BîLà-úà àéáäå äN éc Bãé òébú àì-íàå§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧¤£¨¹
ýåýéì äðBé-éðá éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬§¥«−̈©«Ÿ̈®

:äìòì ãçàå úàhçì ãçà¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

·ÔÂÙÒד  ‡L¯ÙÏ Ìi˜È È¯‡ L‡ B‡¡«¬≈¿««¿»»»¿ƒ¿»
‡L‡ L¯ÙÈ Èc ÏÎÏ ‡·ËB‡Ï B‡ ‡L‡·‡Ï¿«¿»»¿»»¿…ƒ¿»≈¡»»
·ÁÂ Ú„È ‡e‰Â dpÓ ‡qÎÓ È‰ÈÂ Ìei˜a¿ƒƒ≈¿«»ƒ≈¿»«¿»

:ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ«¬»≈ƒ≈

Á·ה  Èc ÈcÂÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÏ ·BÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈«¬»≈ƒ≈ƒ«ƒƒ»
:dÏÚ¬«

Á·ו  Èc d˙·BÁ ÏÚ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»«¿≈ƒ»
ÔÈfÚ ˙¯ÈÙˆ B‡ ‡˙¯n‡ ‡Ú ÔÓ ‡˙·e˜¿¿»ƒ»»ƒ¿»»¿ƒ«ƒƒ
:d˙·BÁÓ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡˙‡ËÁÏ¿«»»ƒ««¬ƒ«¬»≈¿≈

È˙ז  È˙ÈÈÂ ‡˙ÈN ˙qÓk d„È ÈËÓ˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿≈¿≈¿ƒ«≈»¿«¿ƒ»
Èa ÔÈ¯˙ B‡ ÔÈÈÙL ÔÈ¯z ·Á Èc d˙·BÁ¿≈ƒ»¿≈«¿ƒƒ¿≈¿≈
:‡˙ÏÚÏ „ÁÂ ‡˙‡hÁÏ „Á ÈÈ Ì„˜ ‰BÈ»√»¿»«¿«»»¿««¬»»
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`hgY `hgzC deW dxfBn df oicA§¦¤¦§¥¨¨¨§¤¡¨¤¡¨
didYW i`pzaE oFcTRd zrEaWC¦§©©¦¨¦§©¤¦§¤
`xnBA wiQOX dnE .oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦©¤©¦©§¨¨
WExR ,oiC zial uEg drEaW dpin rnW§©¦¥§¨§¥¦¥
oFbkE oiC zial uEg drEaWl DpWi¤§¨¦§¨§¥¦§

:eiRn drEaW§¨¦¦
äzòîezrcl aEzMd hWR Epgexd ¥©¨¦§©§§©©¨§©©

xAcOW ,oFkp lr m"Anx©§¨©¨¤§©¥
`Ede cg` zE`ivnA aEzMd©¨¦§¦¤¨§
ciBd `le oiC ziaA FzF` oiriAWOW¤©§¦¦§¥¦§Ÿ¦¦
oiA ,aEMrl EN` mixaC 'aE ,oiC ziaA§¥¦§¨¦¥§¦¥

iRn drAWddzFidl dkixv mixg` ©©§¨¨¦¦£¥¦§¦¨¦§
mbd ,`l oiC zial uEge oiC ziaA§¥¦§§¥¦Ÿ£©
,xg` onfA oiC ziaA dxitMd dzidW¤¨§¨©§¦¨§¥¦¦§©©¥
ziaA zFidl dkixv oM mB dxitMd oiaE¥©§¦¨©¥§¦¨¦§§¥
Fnvr iRn rAWPW mbd df zlEfe ,oiC¦§©¤£©¤¦§©¦¦©§
zrEaXn `hgY `hgYn EdEcnNW¤§¨¦¤¡¨¤¡¨¦§©
dzidW `kide ,aIg Fpi` oFcTRd©¦¨¥©¨§¥¨¤¨§¨
iptA `NW drEaXde oiC ziaA dxitMd©§¦¨§¥¦§©§¨¤Ÿ¦§¥
m` iEHA zrEaXn opicnl oiC ziA¥¦¨§¦¨¦§©¦¦
FpiCW oiai liMUOde ,aIg eitA rAWp¦§©§¦©¨§©©§¦¨¦¤¦
FrIqn aEzMde ,xi`n m"Anx lW¤©§¨¥¦§©¨§©§
lirFY mixg` iRn drEaXW xnF`de§¨¥¤§¨¦¦£¥¦¦

di`x `iadl eilr oiC ziA iptA `NW¤Ÿ¦§¥¥¦¨¨§¨¦§¨¨
iRn rAWPl `N` Dpi` zg`l cEOl iM¦¦§©©¥¨¤¨©¦§©¦¦
on` xn`e mixg` EdEriAWd F` Fnvr©§¦§¦£¥¦§¨©¨¥

:Fnvr iRn EpidCa dxez §©§¦¦©§
.'Bâå éc Bãé òébú àì íàå (æWExR §¦Ÿ©¦©¨¥§¥

mixFY 'An xzFil Fci driBdW mbd£©¤¦¦¨¨§¥¦¦
Fci biVd `NW cFr lM ,dpFi ipA 'aE§¥¨¨¤Ÿ¦¦¨
df ixd oFICpR xqg xQ` xqg dU iC¥¤¨¥¦¨¨¥ª§¦£¥¤
EWxC mipdM zxFzaE .ipr oAxw `ian¥¦¨§©¨¦§©Ÿ£¦¨§
mixnF` oi`e zFell Fl mixnF` oi` Fcï¥§¦¦§§¥§¦
mEXn mrHd ,'Eke FzEpO`A wqr Fl£Ÿ§ª¨§©©©¦
l"f mxn`nkE ,DzrWA devn daiagC©£¦¨¦§¨¦§¨¨§©£¨¨

(o`M k"ez)iC Fci riBz `l m`e wEqRA ¨©¨§¦Ÿ©¦©¨¥
oiPn eikxv Fl oi`e dU Fl Wi ,dU¤¥¥§¥§¨¨¦©¦
dU iC xnFl cEnlY ipr oAxw `iaIW¤¨¦¨§©¨¦©§©¥¤
`Ed la` dU df mc`l Fl did WExR¥¨¨§¨¨¤¤£¨
xn`YW FnM mc`d df lW eikxvl Fl¦§¨¨¤¤¨¨¨§¤Ÿ©
ixd Fzignl F` FzEqkl F` Fl did̈¨¦§§¦§¨£¥
xnFl wCwCW `Ede ,Fl oi` EN`M `Ed§¦¥§¤¦§¥©

dU iCdfe ,dU `iadl FciA wRq 'iR ¥¤¥¦¥§¨§¨¦¤§¤
F`iadl FgkA oi` dVd Fl WIW mbd£©¤¥©¤¥§Ÿ©£¦
lNd EpAxl izi`xe .Fl Kixv `Ed iM¦¨¦§¨¦¦§©¥¦¥
,Fl oi`W dU lW WExR eikxv WxRW¤¥¥§¨¨¥¤¤¤¥

FA lRhzdl Kixv `EdW `Ed oiCdW¤©¦¤¨¦§¦§©¥
dn iM wgC dfe ,dxfrl F`iadlgxH ©£¦¨£¨¨§¤Ÿ©¦©Ÿ©

,dpFi ipaE mixFY z`adn xzFi dfÄ¤¥¥£¨©¦§¥¨
zFrn FciA KilFi ,UaMd lcB lr m`e§¦©Ÿ¤©¤¤¦§¨¨
dVdW cvl m`e ,dpwi mWe WCwOl©¦§¨§¨¦§¤§¦§©¤©¤
Dpi` dkinq `lde ,dkinq Kixv̈¦§¦¨©£Ÿ§¦¨¥¨
liaWA FpAxw lHai dOle ,zaMrn§©¤¤§¨¨§©¥¨§¨¦§¦
EpipW Ep`e ,ipr oAxw `iaie dkinQd©§¦¨§¨¦¨§©¨¦§¨¨¦
aixwdW xiWr mirbp zkQn sFqA§©¤¤§¨¦¨¦¤¦§¦
zkQnAW mbde ,`vi `l ipr oAxẅ§©¨¦Ÿ¨¨©£©¤§©¤¤

mirbp(a"in c"it)lkl oiCd `Ed ,Dl EpW §¨¦¨¨©¦§¨
ixacA gkEn oke ,cxFie dlFr oAxẅ§¨¤§¥§¥¨§¦§¥
la` ,zFbbW zFkldn 'i wxR m"Anx©§¨¤¤¥¦§§¨£¨
m`e devn ixEIW `N` Dpi` dkinQd©§¦¨¥¨¤¨¦¥¦§¨§¦
migaf WixA mxnF`M xRM Knq `lŸ¨©¦¥§§¨§¥§¨¦

:(:'e)

áeLmipdM zxFzA EWxCW izi`ẍ¦¦¤¨§§©Ÿ£¦
`vnz `l m` zclFi zWxtA§¨¨©¤¤¦Ÿ¦§¨
eikxv Dl oi`e dU Dl Wi 'Fbe Dcï¨§¥¨¤§¥¨§¨¨
xnFl cEnlY ipr oAxw `iaYW oiPn¦©¦¤¨¦¨§©¨¦©§©
dkixv Ff dWxC dPd .k"r dU iC¥¤¦¥§¨¨§¦¨
oAxwe oiaMrn mikqPd iM mikqp oiprl§¦§©§¨¦¦©§¨¦§©§¦§¨§©
,mikqp oErHW `Ed dlFr zclFi¤¤¨¤¨§¨¦



עד
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biVz `l m`e FxnF` mbe ,di`x `iadl§¨¦§¨¨§©§§¦Ÿ©¦
dti`d zixiUr `iai 'Fbe mixFY 'al Fcï§¦§¨¦£¦¦¨¥¨
`Ed zFNwAW dNTd lr xnF` iziid̈¦¦¥©©©¨¤§©
zrEaW `EdW df oAxw lirFIW xnF`¥¤¦¨§¨¤¤§©
`idW YEcrd zrEaW lr `le ,iEHA¦§Ÿ©§©¨¥¤¦
WCwn z`nh xnFl Kixv oi`e ,dxEng£¨§¥¨¦©ª§©¦§¨
eilr xRkl 'd FA lwi `NW eiWcwe§¨¨¨¤Ÿ¨¥§©¥¨¨
df wGgl oC iziide ,dti`d zixiUrA©£¦¦¨¥¨§¨¦¦¨§©¥¤
daUM oAxw 'd raTW EpivOX dOn¦©¤¨¦¤¨©¨§¨¦§¨
dWxRA xEn`M zFbbXd lkl dxirUE§¦¨§¨©§¨¨¨©¨¨¨
z`nh lW df zxM rxBi dOl ,diptNW¤§¨¤¨¨¨¦¨©¨¥¤¤ª§©
oAxw `A `l i`Ce `d ,eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨©©Ÿ¨¨§¨
df xcq lr `Ede .oiNTd lr `N` cxFi¥¤¨©©©¦§©¥¤¤
dxirUE dAUM oNM lr `iai xiWrd¤¨¦¨¦©ª¨¦§¨§¦¨
ipaE mixFY `iadl aEzMd FA lwd lCd©©¥¥©¨§¨¦¦§¥
z`nh lr la` zEcrd zrEaW lr dpFi¨©§©¨¥£¨©ª§©
zF`Hgd llMn `vi `l eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨Ÿ¨¨¦§©©©¨
iM Wtp aizkC diptNW dWxRA aIgW¤¦¥©¨¨¨¤§¨¤¨¦§¦¤¤¦
FA lwd miNC iNC ,dbbWA `hgz¤¡¨¦§¨¨©¥©¦¥¥

zixiUr `iadl aEzMdlr dti`d ©¨§¨¦£¦¦¨¥¨©
zEcrd zrEaW lr la` ,iEHA zrEaW§©¦£¨©§©¨¥
,dti`d zixiUr `iai `l dxEng `idW¤¦£¨Ÿ¨¦£¦¦¨¥¨
drFh iziidW zErHd xTr `Ed dfe§¤¦©©¨¤¨¦¦¤
ixd dN`n zg`n xnFl cEnlY ,oiprÄ¦§¨©§©¥©©¥¥¤£¥
lr ENt` `iadl oNM z` aEzMd deWd¦§¨©¨¤ª¨§¨¦£¦©
dti`d zixiUr eiWcwe WCwn z`nhª§©¦§¨§¨¨¨£¦¦¨¥¨
zpEM `Ede ,dpFi ipaE mixFY oMW lMnE¦¨¤¥¦§¥¨§©¨©
xn`X dn `N` .lFki xn`W `PYd©©¨¤¨©¨¤¨©¤¨©
icM ,mixEngl miNw z`eWd zTlgA©£ª©©§¨©©¦©£¦§¦
`A eilrW zErHd xTr oi`e ,daqp̈§¨§¥¦©©¨¤¨¨¨
mixEng z`eWd zFTlg `N` aEzMd©¨¤¨£ª©§¨©£¦

:miNwl§©¦
ãBòdf lr `PYd ixaC Wxtl d`xp¦§¤§¨¥¦§¥©©¨©¤

ipin 'b aEzMd xCQW itl KxCd©¤¤§¦¤¦¥©¨¦¥
ip`Fxe ,zF`Hg,zFbxcd 'b mdA Wi iM ©¨§©¦¦¥¨¤©§¨

,dxRkl oikixSd zF`Hgd xCql `aE¨§©¥©©¨©§¦¦§©¨¨
`iai xn`e oNkAW xEngA ligzd¦§¦©£¤§ª¨§¨©¨¦

dAUMoAxw `iai Fci biVz `l m`e ¦§¨§¦Ÿ©¦¨¨¦¨§¨
zrEaW `EdW eiptNX dnl KIXd©©¨§©¤§¨¨¤§©
`EdW dpFi ipA 'a F` mixFY 'a zEcrd̈¥¦§¥¨¤
zExiWrA oiA zEcrd zrEaW lr `Ä©§©¨¥¥©£¦
eiWcwe WCwn z`nh lre zEIprA oiA¥©£¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨
m`e FxnF`e ,zExiWrA `le zENcA `Ä§©§Ÿ©£¦§§§¦
zEcrd zrEaW lr WExR Fci biVz `lŸ©¦¨¥©§©¨¥
dpFi ipaE mixFY Fl rEaTW xnF` `Ed¥¤¨©¦§¥¨
oAxw `ian df ixd Fci biVd `l m ¦̀Ÿ¦¦¨£¥¤¥¦¨§¨
xnF` z`vnp .iEHA zrEaWl rEaTd©¨©¦§©¦¦§¥¨¥
dti`d zixiUr `ian iEHA zrEaW lr©§©¦¥¦£¦¦¨¥¨
zrEaW lr ,xiWr ENt`e drEaw§¨©£¦¨¦©§©

dpFi ipaE mixFY `iai FxWrA zEcrd̈¥§¨§¨¦¦§¥¨
z`nh lr ,dti`d zixiUr `iai FipraE§¨§¨¦£¦¦¨¥¨©ª§©
F` dAUM `iai xiWr eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨¦¨¦¦§¨
dpFi ipaE mixFY `iai FiprA dxirU§¦¨§¨§¨¦¦§¥¨
xn`n `Ede ,dti`d zixiUr `l la £̀¨Ÿ£¦¦¨¥¨§©£©
dAUkA Eidi mdAW mixEngd `PYd©©¨©£¦¤¨¤¦§§¦§¨
`le dAUM E`iaIW `Ed md WExR¥¥¤¨¦¦§¨§Ÿ
zrEaWE zEcrd zrEaW mdW miNTd©©¦¤¥§©¨¥§©
`PYd Wg `le .mxWrA ENt`e iEHA¦©£¦§¨§¨§Ÿ¨©©¨
`le cal dAUkA EidIW drhYW Lilr̈¤¤¦§¤¤¦§§¦§¨§©§Ÿ
LCvA KxaY ixdW .dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨¤£¥©§¨§¦§
oi`W xnFl `N` ,Fci riBz `l m`e§¦Ÿ©¦©¨¤¨©¤¥
sFrA miNTd FxnF`e ,dAUkA miNTd©©¦§¦§¨§§©©¦§
mdW miNTAW lw `le E`iai md WExR¥¥¨¦§Ÿ©¤©©¦¤¥
`N` sFr E`iai iEHA zrEaW ilrA©£¥§©¦¨¦¤¨
zFrhl Lilr Wg `le .dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§Ÿ¨¨¤¦§
zixiUr zEcrd zrEaW lr `ian oi`W¤¥¥¦©§©¨¥£¦¦
.'Fbe biVz `l m`e aizM ixdW ,iprÄŸ¦¤£¥§¦§¦Ÿ©¦§
xEngA `N` dAUM oi`W xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¥¦§¨¤¨©£
miNTAW lTA sFr oi`e ,miNw 'aA `le§Ÿ§©¦§¥©©¤©©¦
Eidi miNTAW miNTd FxnF`e .lTA `N ¤̀¨©©§§©©¦¤©©¦¦§
xEngd `le WExR dti`d zixiUrA©£¦¦¨¥¨¥§Ÿ©£
zixiUrA eiWcwe WCwn z`nh `EdW¤ª§©¦§¨§¨¨¨©£¦¦
`AW zFrhl Lilr Wg `le .dti`d̈¥¨§Ÿ¨¨¤¦§¤¨
`icdA ixdW zEcrd zrEaW llWl¦§Ÿ§©¨¥¤£¥§¤§¨
oi` mB ,Fl KEnq biVz `l m`e aizM§¦§¦Ÿ©¦¨©¥
miNTAW lw oi`W llWl `AW xnFl©¤¨¦§Ÿ¤¥©¤©©¦
xnFl Kixv oi`e dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨§¥¨¦©
dn `Ed df xaC ixdW ,dAUkA§¦§¨¤£¥¨¨¤©
mdAW mixEngd FxnF`A EpWxRX¤¥©§§§©£¦¤¨¤
xnFl Kixv oi`e miNTd llWl dAUkA§¦§¨¦§Ÿ©©¦§¥¨¦©
dn `Ed oM mB zFtFrnE ,miNw iNw©¥©¦¥©¥©
llWl zFtFrA miNTd FxnF`A hrOX¤¦¥§§©©¦§¦§Ÿ
xnF` z`vnp .zFtFrn miNw iNw©¥©¦¥¦§¥¨¥
zixiUrA `N` Dpi` iEHA zrEaW§©¦¥¨¤¨©£¦¦

e dti`dxnFl Kixv oi`e mixFzA `l ¨¥¨§Ÿ§¦§¥¨¦©
`N` Fpi` zEcrd zrEaWE ,dAUkA§¦§¨§©¨¥¥¤¨
zixiUrA ipraE dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨§Ÿ¦©£¦¦
WCwn z`nhe ,dAUkA `le dti`d̈¥¨§Ÿ§¦§¨§ª§©¦§¨
dti`d zixiUrA xTr lM Dpi` eiWcwe§¨¨¨¥¨¨¦¨©£¦¦¨¥¨
ipaE mixFY ipraE dAUM xWrA `N ¤̀¨§¤¦§¨§Ÿ¦¦§¥
WExR dN`n zg`n xnFl cEnlY ,dpFi¨©§©¥©©¥¥¤¥
`iai zFxEn`d zF`Hg dWlXdn¥©§¨©¨¨£¨¦
dWlXdn zg` lM lr dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨©¨©©¥©§¨
FxnF`n mixEngl miNT mB EeWde§ª§©©¦©£¦¥§
Fz`Hg lr KxCd df lr dN`n zg`n¥©©¥¥¤©¤©¤¤©©¨
didYW zg`n WExR zg`n `hg xW £̀¤¨¨¥©©¥¥©©¤¦§¤
dN`n .oNM lr `N` cal dNTd lr `lŸ©©©¨§©¤¨©ª¨¥¥¤
dN` iM xnFl 'a mrR mzF` deWde xfg̈©§¦§¨¨©©©¦¥¤

lr mB dAUM oAxw `iadl md mieẄ¦¥§¨¦¨§©¦§¨©©
`PYd xaFq F` .FxWrA zFNTAW dNTd©©¨¤©©§¨§¥©©¨
mzF` deWd dN`n zg`n FxnF`n iM¦¥§¥©©¥¥¤¦§¨¨
xnFl oi`e .dfA Wi dfAX dn lkl§¨©¤¨¤¥¨¤§¥©
aEzMd deWdW oeiM `PYd xaFQW¤¥©©¨¥¨¤¦§¨©¨
lMn dti`d zixiUrA lTl xEngd¤¨©©©£¦¦¨¥¨¦¨
lr Ep` iM Fpi` df .dAUkA lTd oMW¤¥©©§¦§¨¤¥¦¨©
:FaIgl Epl oiPnE FaIgl mipC Ep` aEIgd©¦¨¨¦§©§¦©¦¨§©§

ãBòWxFC `PYd iM xnFl d`xp¦§¤©¦©©¨¥
E`iaIW mixEngl miNw z`eXd©§¨©©¦©£¦¤¨¦
zNgzA aEzMd xn`X dOn dAUM¦§¨¦©¤¨©©¨¦§¦©

dWxRd('d wEqR)zg`l mW`i ik dide ©¨¨¨¨§¨¨¦¤¡©§©©
,dAUM 'Fbe FnW` z` `iade 'Fbe dN`n¥¥¤§§¥¦¤£¨§¦§¨
o`ke ,mixEngl oiNw ozF` deWdW ixd£¥¤¦§¨¨©¦©£¦§¨
raTW mbde ,miNwl mixEng deWd¦§¨£¦§©¦©£©¤¨©
xg` wEqR lr Knq '` wEqRn dWxCd©§¨¨¦¨¨©©¨©¥
zFTlgd 'a rawe ,zFWwdl `Fal̈§©§§¨©©£ª
oi` dfaE ,`PYd KxC oke ,'` mFwnA§¨§¥¤¤©©¨¨¤¥
iM xn`W m"`x lW Fwgcl oikixv Ep`̈§¦¦§¨£¤¤¨©¦
iECel mzFeWdl `A oFW`x wEqR̈¦¨§©§¨§¦
deWdWM iM ,wgC dGW ,mW xEn`d̈¨¨¤¤Ÿ©¦§¤¦§¨
z` `iade dCezde xn`e aEzMd mzF`¨©¨§¨©§¦§©¨§¥¦¤
`NW xnFle wNgl `vnY oiPn FnW £̀¨¦©¦¦§¨§©¥§©¤Ÿ
wNg dOA iM ,WOn Knql `N` meWd¦§¨¤¨¦§Ÿ©¨¦©¤¦¥
FnW` z` `iade xn`Ol aEzMd©¨©©£¨§¥¦¤£¨
`Fap dYrnE .diknq e"`e dAxc ©̀§©¨¨¨§¥¥©¨¨
lr `hg xW` Fz`Hgn FxnF` wIcl§©¥§¥©¨£¤¨¨©
df oAxw oi`W xn`Y `NW KxCd df¤©¤¤¤ŸŸ©¤¥¨§¨¤

A sFr lWzrEaW `EdW lTd lr `N` ` ¤¨¤¨©©©¤§©
z`nh `EdW xEngd la` zEcrd̈¥£¨©£¤ª§©
xW` xnFl cEnlY `l eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨Ÿ©§©£¤
xiMfdWkE ,xEng `hg zFAxl `hg̈¨§©¥§¨§¤¦§¦
zixiUr oM mB dAx zENC iNC zWxR̈¨©©¥©¦¨©¥£¦¦
dN`n zg`n FxnF`n oNkA dti`d̈¥¨§ª¨¥§¥©©¥¥¤
m`e .eiWcwe WCwn z`nhA ENt`e©£¦§ª§©¦§¨§¨¨¨§¦
zENC iNC oAxwA EprinWi xn`YŸ©©§¦¥§¨§©©¥©
,zENC oAxw oMW lMnE xEngA FpWIW¤¤§©£¦¨¤¥¨§©©
xn` zENC iNcAW cvl iM xnFl d`xp¦§¤©¦§©¤§©¥©¨©
xn` `le mixFY 'al Fci biVz `l m`e§¦Ÿ©¦¨§¦§Ÿ¨©
riBz `l m`e zENC zWxtA FxnF`M§§§¨¨©©§¦Ÿ©¦©
ENt` mipdM zxFzA EWxce ,dU iC Fcï¥¤§¨§§©Ÿ£¦£¦
df ixd eikxv Fl oi` m` dU Fl Wi¥¤¦¥§¨¨£¥¤
,dlrnl EdEpWxtE ipr oAxw `ian¥¦¨§©¨¦¥©§§©§¨
xn` `NX dOn did `PYd zWxC dPde§¦¥§¨©©©¨¨¨¦©¤Ÿ¨©
'al Fci biVz `l m`e o`M xn`W FnM§¤¨©¨§¦Ÿ©¦¨§
,oxd` oAxw lrA WxR oke ,mixFY¦§¥¥¥©©¨§©©£Ÿ
xn` `NW o`M oM m` ,`Ed hEWtE¨¦¥¨¤Ÿ¨©
migikFn mixaCd mixFY 'a iC aEzMd©¨¥¦©§¨¦¦¦

ixd Fl Wi m` iMENt` `iadl aIg df ¦¦¥£¥¤©¨§¨¦£¦



עה `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy

ß oqip 'f ycew zay ß

(àé)ì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNò àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïzé-àìå ïîL äéìò íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©¨®«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤§«Ÿ¦¥³

:àåä úàhç ék äðáì äéìò̈¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ Èk∑ מהּדר קרּבנּה ׁשּיהא ּבּדין .ואין ƒ«»ƒְְְְִֵֵֶַָָָָֻ

(áé)ïäkä õî÷å ïäkä-ìà dàéáäå|àBìî äpnî ¤«¡¦¨»¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸
ýåýé éMà ìò äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà Böî÷ª§¹¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhç©−̈¦«
i"yx£‡Â‰ ˙‡hÁ∑לׁשמּה ׁשּלא ּכׁשרה, – לׁשמּה ונקטרת ּפסּולה נקמצת –. «»ƒְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

(âé)úçàî àèç-øLà Búàhç-ìò ïäkä åéìò øtëå§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯£¤¨¨²¥«©©¬
:äçðnk ïäkì äúéäå Bì çìñðå älàî¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬©Ÿ¥−©¦§¨«

i"yx£‡ËÁŒ¯L‡ B˙‡hÁ ÏÚ∑,הּכתּוב ׁשּנה ּכאן ««»¬∆»»ִַָָָ
וכאן  "מחּטאתֹו", נאמר: ּובדּלּות ּבעׁשירּות ְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהרי
רּבֹותינּו ּדקּדקּו "עלֿחּטאתֹו", נאמר: ּדּלּות, ְְְֱִֵֵֶַַַַַַָּבדּלי

כז) והפריׁש(כריתות עׁשיר, ּכׁשהּוא חטא ׁשאם ְְְִִִִִֶֶָָָָמּכאן,
מּמקצתן  יביא והעני, ׂשעירה אֹו לכׂשּבה ְְְְְֱִִִִִִֶָָָָָָמעֹות
והעני, ּתֹורים לׁשּתי מעֹות הפריׁש ּתֹורים; ְְְְֱִִִִִִֵֵֶָׁשּתי

מּמקצ  האיפהיביא עׂשירית "מחּטאתֹו"(תן נאמר: לכ(; ְְֱֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹוסיף  והעׁשיר, האיפה לעׂשירית מעֹות ְְֱֲִִִִִִֵֶַָָָהפריׁש
ּכאן: נאמר לכ עׁשיר, קרּבן ויביא ְְְֱֲִִֵֶֶַַָָָָָעליהן

l‡Ó‰."עלֿחּטאתֹו" ˙Á‡Ó∑מּׁשלׁש מאחת ַַָ≈««≈≈∆ִֵַַָֹ
ּבענין  האמּורֹות ּבדּלּות,ּכּפרֹות אֹו ּבעׁשירּות, אֹו : ְְֲֲִִַַַָָָָ

ּדּלּות ּבדּלי ׁשּיכֹול,(ת"כ)אֹו ּתלמּודֿלֹומר? ּומה ; ְְֵֶַַַַַָ
ׂשעירה  אֹו ּבכׂשּבה יהיּו ׁשּבהם והּקּלין החמּורים , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ

האיפה? ּבעׂשירית יהיּו ׁשּבּקּלין והּקּלין ּבעֹוף, ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָיהיּו
קּלין  להׁשוֹות מאּלה", "מאחת ְְְִֵֵֵֶַַַַַַּתלמּודֿלֹומר:
ואת  ידֹו, הּׂשיגה אם ּוׂשעירה, לכׂשּבה ְְְְֲִִִִִִֶַָָָָלחמּורין
ּדּלּות  ּבדּלי האיפה לעׂשירית לּקּלין .החמּורים ְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָ

‰Ánk Ô‰kÏ ‰˙È‰Â∑ חֹוטא מנחת על ללּמד ¿»¿»«…≈«ƒ¿»ְְִֵֵַַַ
נאכלין  ׁשיריה ורּבֹותינּוׁשּיהיּו ּפׁשּוטֹו. לפי זהּו ; ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָ

ּכהן (ת"כ)ּדרׁשּו זה חֹוטא ואם לּכהן", "והיתה : ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּכהן  נדבת מנחת ּכׁשאר לֹו ּתהא ּב"ּכליל הּוא, ׁשהיא , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָֹ

תאכל" לא טז)ּתהיה ו .(לקמן ְִֵֵֶָֹ

(ãé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(åè)éLãwî äââLa äàèçå ìòî ìòîú-ék Lôð¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈¦¨§¥−
ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦¨¦´¦©ÀŸ

:íLàì Lãwä-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøòa§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤©−Ÿ¤§¨¨«

‡Bיא  ÔÈÈÙL ÔÈ¯˙Ï d„È ˜a„˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿≈ƒ¿≈«¿ƒƒ
„Á ·Á Èc da¯˜ ˙È È˙ÈÈÂ ‰BÈ Èa ÔÈ¯˙Ïƒ¿≈¿≈»¿«¿ƒ»À¿»≈ƒ»«
‡Ï ‡˙‡hÁÏ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò ˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓƒ«¿»ƒ¿«¿ƒÀ¿»¿«»»»
È¯‡ ‡z·Ï dÏÚ ÔzÈ ‡ÏÂ ‡ÁLÓ dÏÚ ÈeLÈ¿«ƒ¬«ƒ¿»¿»ƒ≈¬«¿À¿»¬≈

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

ÈÏÓיב  dpÓ ‡‰k ıBÓ˜ÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ dp˙ÈÈÂ¿«¿ƒ«¿»«¬»¿ƒ¿«¬»ƒ«¿≈
ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ dz¯k„‡ ˙È dˆÓÀ̃¿≈»ƒ¿«¿«¿«≈¿«¿¿»«

:‡È‰ ‡˙‡hÁ ÈÈ„ ‡ia¯À̃¿»«»«¿»«»»ƒ

Á·יג  Èc d˙·BÁ ÏÚ ‡‰k È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»«¿≈ƒ»
‡‰ÎÏ È‰˙e dÏ ˜·zLÈÂ ÔÈl‡Ó ‡„ÁÓ≈¬»≈ƒ≈¿ƒ¿¿≈≈¿≈¿«¬»

:‡˙ÁÓk¿ƒ¿»»

ÓÈÓÏ¯:יד  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

eÏLaטו  ·BÁÈÂ ¯˜L ¯wLÈ È¯‡ L‡¡«¬≈¿««¿«¿≈¿»
¯Î„ ÈÈ Ì„˜ dÓL‡ ˙È È˙ÈÈÂ ÈÈ„ ‡iL„e˜Óƒ¿«»«¿»¿«¿ƒ»«¿≈√»¿»¿«
ÈÚÏÒa ÔÈÚÏÒ ÛÒk dÒ¯Ùa ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL¿ƒƒ»»¿À¿»≈¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈

:‡ÓL‡Ï ‡L„e˜¿»«¬»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

aEzMd Kxvd dYrnE ,mdl Kixv `Ed¨¦¨¤¥©¨ª§©©¨
`EdW xEngdl `iaIW sFrA zFAxl§©§¤¨¦§¤¨¤
Fl didW mbd eiWcwe WCwn z`nhª§©¦§¨§¨¨¨£©¤¨¨

dn mB .oade Fl Kixv `Ed m` UaM¤¤¦¨¦§¨¥©©
lW eikxv Fl oi`e lNd EpAx WxRX¤¥¥©¥¦¥§¥§¨¨¤
EprinWd iM ,EpxaC EwCvi xn`w dU¤§¨©ª§§§¨¥¦¦§¦¨

z`nh `EdW zFxEngl mB dfA xhRIW¤¦¨¥¨¤©©£¤ª§©
df rnWp did `NX dn ,eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨©¤Ÿ¨¨¦§¨¤

:dti`d zixiUr oAxTn`i dxez ¦¨§©£¦¦¨¥¨

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

biVz `l m`e FxnF` mbe ,di`x `iadl§¨¦§¨¨§©§§¦Ÿ©¦
dti`d zixiUr `iai 'Fbe mixFY 'al Fcï§¦§¨¦£¦¦¨¥¨
`Ed zFNwAW dNTd lr xnF` iziid̈¦¦¥©©©¨¤§©
zrEaW `EdW df oAxw lirFIW xnF`¥¤¦¨§¨¤¤§©
`idW YEcrd zrEaW lr `le ,iEHA¦§Ÿ©§©¨¥¤¦
WCwn z`nh xnFl Kixv oi`e ,dxEng£¨§¥¨¦©ª§©¦§¨
eilr xRkl 'd FA lwi `NW eiWcwe§¨¨¨¤Ÿ¨¥§©¥¨¨
df wGgl oC iziide ,dti`d zixiUrA©£¦¦¨¥¨§¨¦¦¨§©¥¤
daUM oAxw 'd raTW EpivOX dOn¦©¤¨¦¤¨©¨§¨¦§¨
dWxRA xEn`M zFbbXd lkl dxirUE§¦¨§¨©§¨¨¨©¨¨¨
z`nh lW df zxM rxBi dOl ,diptNW¤§¨¤¨¨¨¦¨©¨¥¤¤ª§©
oAxw `A `l i`Ce `d ,eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨©©Ÿ¨¨§¨
df xcq lr `Ede .oiNTd lr `N` cxFi¥¤¨©©©¦§©¥¤¤
dxirUE dAUM oNM lr `iai xiWrd¤¨¦¨¦©ª¨¦§¨§¦¨
ipaE mixFY `iadl aEzMd FA lwd lCd©©¥¥©¨§¨¦¦§¥
z`nh lr la` zEcrd zrEaW lr dpFi¨©§©¨¥£¨©ª§©
zF`Hgd llMn `vi `l eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨Ÿ¨¨¦§©©©¨
iM Wtp aizkC diptNW dWxRA aIgW¤¦¥©¨¨¨¤§¨¤¨¦§¦¤¤¦
FA lwd miNC iNC ,dbbWA `hgz¤¡¨¦§¨¨©¥©¦¥¥

zixiUr `iadl aEzMdlr dti`d ©¨§¨¦£¦¦¨¥¨©
zEcrd zrEaW lr la` ,iEHA zrEaW§©¦£¨©§©¨¥
,dti`d zixiUr `iai `l dxEng `idW¤¦£¨Ÿ¨¦£¦¦¨¥¨
drFh iziidW zErHd xTr `Ed dfe§¤¦©©¨¤¨¦¦¤
ixd dN`n zg`n xnFl cEnlY ,oiprÄ¦§¨©§©¥©©¥¥¤£¥
lr ENt` `iadl oNM z` aEzMd deWd¦§¨©¨¤ª¨§¨¦£¦©
dti`d zixiUr eiWcwe WCwn z`nhª§©¦§¨§¨¨¨£¦¦¨¥¨
zpEM `Ede ,dpFi ipaE mixFY oMW lMnE¦¨¤¥¦§¥¨§©¨©
xn`X dn `N` .lFki xn`W `PYd©©¨¤¨©¨¤¨©¤¨©
icM ,mixEngl miNw z`eWd zTlgA©£ª©©§¨©©¦©£¦§¦
`A eilrW zErHd xTr oi`e ,daqp̈§¨§¥¦©©¨¤¨¨¨
mixEng z`eWd zFTlg `N` aEzMd©¨¤¨£ª©§¨©£¦

:miNwl§©¦
ãBòdf lr `PYd ixaC Wxtl d`xp¦§¤§¨¥¦§¥©©¨©¤

ipin 'b aEzMd xCQW itl KxCd©¤¤§¦¤¦¥©¨¦¥
ip`Fxe ,zF`Hg,zFbxcd 'b mdA Wi iM ©¨§©¦¦¥¨¤©§¨

,dxRkl oikixSd zF`Hgd xCql `aE¨§©¥©©¨©§¦¦§©¨¨
`iai xn`e oNkAW xEngA ligzd¦§¦©£¤§ª¨§¨©¨¦

dAUMoAxw `iai Fci biVz `l m`e ¦§¨§¦Ÿ©¦¨¨¦¨§¨
zrEaW `EdW eiptNX dnl KIXd©©¨§©¤§¨¨¤§©
`EdW dpFi ipA 'a F` mixFY 'a zEcrd̈¥¦§¥¨¤
zExiWrA oiA zEcrd zrEaW lr `Ä©§©¨¥¥©£¦
eiWcwe WCwn z`nh lre zEIprA oiA¥©£¦§©ª§©¦§¨§¨¨¨
m`e FxnF`e ,zExiWrA `le zENcA `Ä§©§Ÿ©£¦§§§¦
zEcrd zrEaW lr WExR Fci biVz `lŸ©¦¨¥©§©¨¥
dpFi ipaE mixFY Fl rEaTW xnF` `Ed¥¤¨©¦§¥¨
oAxw `ian df ixd Fci biVd `l m ¦̀Ÿ¦¦¨£¥¤¥¦¨§¨
xnF` z`vnp .iEHA zrEaWl rEaTd©¨©¦§©¦¦§¥¨¥
dti`d zixiUr `ian iEHA zrEaW lr©§©¦¥¦£¦¦¨¥¨
zrEaW lr ,xiWr ENt`e drEaw§¨©£¦¨¦©§©

dpFi ipaE mixFY `iai FxWrA zEcrd̈¥§¨§¨¦¦§¥¨
z`nh lr ,dti`d zixiUr `iai FipraE§¨§¨¦£¦¦¨¥¨©ª§©
F` dAUM `iai xiWr eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨¨¦¨¦¦§¨
dpFi ipaE mixFY `iai FiprA dxirU§¦¨§¨§¨¦¦§¥¨
xn`n `Ede ,dti`d zixiUr `l la £̀¨Ÿ£¦¦¨¥¨§©£©
dAUkA Eidi mdAW mixEngd `PYd©©¨©£¦¤¨¤¦§§¦§¨
`le dAUM E`iaIW `Ed md WExR¥¥¤¨¦¦§¨§Ÿ
zrEaWE zEcrd zrEaW mdW miNTd©©¦¤¥§©¨¥§©
`PYd Wg `le .mxWrA ENt`e iEHA¦©£¦§¨§¨§Ÿ¨©©¨
`le cal dAUkA EidIW drhYW Lilr̈¤¤¦§¤¤¦§§¦§¨§©§Ÿ
LCvA KxaY ixdW .dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨¤£¥©§¨§¦§
oi`W xnFl `N` ,Fci riBz `l m`e§¦Ÿ©¦©¨¤¨©¤¥
sFrA miNTd FxnF`e ,dAUkA miNTd©©¦§¦§¨§§©©¦§
mdW miNTAW lw `le E`iai md WExR¥¥¨¦§Ÿ©¤©©¦¤¥
`N` sFr E`iai iEHA zrEaW ilrA©£¥§©¦¨¦¤¨
zFrhl Lilr Wg `le .dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨§Ÿ¨¨¤¦§
zixiUr zEcrd zrEaW lr `ian oi`W¤¥¥¦©§©¨¥£¦¦
.'Fbe biVz `l m`e aizM ixdW ,iprÄŸ¦¤£¥§¦§¦Ÿ©¦§
xEngA `N` dAUM oi`W xnF` z`vnp¦§¥¨¥¤¥¦§¨¤¨©£
miNTAW lTA sFr oi`e ,miNw 'aA `le§Ÿ§©¦§¥©©¤©©¦
Eidi miNTAW miNTd FxnF`e .lTA `N ¤̀¨©©§§©©¦¤©©¦¦§
xEngd `le WExR dti`d zixiUrA©£¦¦¨¥¨¥§Ÿ©£
zixiUrA eiWcwe WCwn z`nh `EdW¤ª§©¦§¨§¨¨¨©£¦¦
`AW zFrhl Lilr Wg `le .dti`d̈¥¨§Ÿ¨¨¤¦§¤¨
`icdA ixdW zEcrd zrEaW llWl¦§Ÿ§©¨¥¤£¥§¤§¨
oi` mB ,Fl KEnq biVz `l m`e aizM§¦§¦Ÿ©¦¨©¥
miNTAW lw oi`W llWl `AW xnFl©¤¨¦§Ÿ¤¥©¤©©¦
xnFl Kixv oi`e dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨§¥¨¦©
dn `Ed df xaC ixdW ,dAUkA§¦§¨¤£¥¨¨¤©
mdAW mixEngd FxnF`A EpWxRX¤¥©§§§©£¦¤¨¤
xnFl Kixv oi`e miNTd llWl dAUkA§¦§¨¦§Ÿ©©¦§¥¨¦©
dn `Ed oM mB zFtFrnE ,miNw iNw©¥©¦¥©¥©
llWl zFtFrA miNTd FxnF`A hrOX¤¦¥§§©©¦§¦§Ÿ
xnF` z`vnp .zFtFrn miNw iNw©¥©¦¥¦§¥¨¥
zixiUrA `N` Dpi` iEHA zrEaW§©¦¥¨¤¨©£¦¦

e dti`dxnFl Kixv oi`e mixFzA `l ¨¥¨§Ÿ§¦§¥¨¦©
`N` Fpi` zEcrd zrEaWE ,dAUkA§¦§¨§©¨¥¥¤¨
zixiUrA ipraE dpFi ipaE mixFzA§¦§¥¨§Ÿ¦©£¦¦
WCwn z`nhe ,dAUkA `le dti`d̈¥¨§Ÿ§¦§¨§ª§©¦§¨
dti`d zixiUrA xTr lM Dpi` eiWcwe§¨¨¨¥¨¨¦¨©£¦¦¨¥¨
ipaE mixFY ipraE dAUM xWrA `N ¤̀¨§¤¦§¨§Ÿ¦¦§¥
WExR dN`n zg`n xnFl cEnlY ,dpFi¨©§©¥©©¥¥¤¥
`iai zFxEn`d zF`Hg dWlXdn¥©§¨©¨¨£¨¦
dWlXdn zg` lM lr dti`d zixiUr£¦¦¨¥¨©¨©©¥©§¨
FxnF`n mixEngl miNT mB EeWde§ª§©©¦©£¦¥§
Fz`Hg lr KxCd df lr dN`n zg`n¥©©¥¥¤©¤©¤¤©©¨
didYW zg`n WExR zg`n `hg xW £̀¤¨¨¥©©¥¥©©¤¦§¤
dN`n .oNM lr `N` cal dNTd lr `lŸ©©©¨§©¤¨©ª¨¥¥¤
dN` iM xnFl 'a mrR mzF` deWde xfg̈©§¦§¨¨©©©¦¥¤

lr mB dAUM oAxw `iadl md mieẄ¦¥§¨¦¨§©¦§¨©©
`PYd xaFq F` .FxWrA zFNTAW dNTd©©¨¤©©§¨§¥©©¨
mzF` deWd dN`n zg`n FxnF`n iM¦¥§¥©©¥¥¤¦§¨¨
xnFl oi`e .dfA Wi dfAX dn lkl§¨©¤¨¤¥¨¤§¥©
aEzMd deWdW oeiM `PYd xaFQW¤¥©©¨¥¨¤¦§¨©¨
lMn dti`d zixiUrA lTl xEngd¤¨©©©£¦¦¨¥¨¦¨
lr Ep` iM Fpi` df .dAUkA lTd oMW¤¥©©§¦§¨¤¥¦¨©
:FaIgl Epl oiPnE FaIgl mipC Ep` aEIgd©¦¨¨¦§©§¦©¦¨§©§

ãBòWxFC `PYd iM xnFl d`xp¦§¤©¦©©¨¥
E`iaIW mixEngl miNw z`eXd©§¨©©¦©£¦¤¨¦
zNgzA aEzMd xn`X dOn dAUM¦§¨¦©¤¨©©¨¦§¦©

dWxRd('d wEqR)zg`l mW`i ik dide ©¨¨¨¨§¨¨¦¤¡©§©©
,dAUM 'Fbe FnW` z` `iade 'Fbe dN`n¥¥¤§§¥¦¤£¨§¦§¨
o`ke ,mixEngl oiNw ozF` deWdW ixd£¥¤¦§¨¨©¦©£¦§¨
raTW mbde ,miNwl mixEng deWd¦§¨£¦§©¦©£©¤¨©
xg` wEqR lr Knq '` wEqRn dWxCd©§¨¨¦¨¨©©¨©¥
zFTlgd 'a rawe ,zFWwdl `Fal̈§©§§¨©©£ª
oi` dfaE ,`PYd KxC oke ,'` mFwnA§¨§¥¤¤©©¨¨¤¥
iM xn`W m"`x lW Fwgcl oikixv Ep`̈§¦¦§¨£¤¤¨©¦
iECel mzFeWdl `A oFW`x wEqR̈¦¨§©§¨§¦
deWdWM iM ,wgC dGW ,mW xEn`d̈¨¨¤¤Ÿ©¦§¤¦§¨
z` `iade dCezde xn`e aEzMd mzF`¨©¨§¨©§¦§©¨§¥¦¤
`NW xnFle wNgl `vnY oiPn FnW £̀¨¦©¦¦§¨§©¥§©¤Ÿ
wNg dOA iM ,WOn Knql `N` meWd¦§¨¤¨¦§Ÿ©¨¦©¤¦¥
FnW` z` `iade xn`Ol aEzMd©¨©©£¨§¥¦¤£¨
`Fap dYrnE .diknq e"`e dAxc ©̀§©¨¨¨§¥¥©¨¨
lr `hg xW` Fz`Hgn FxnF` wIcl§©¥§¥©¨£¤¨¨©
df oAxw oi`W xn`Y `NW KxCd df¤©¤¤¤ŸŸ©¤¥¨§¨¤

A sFr lWzrEaW `EdW lTd lr `N` ` ¤¨¤¨©©©¤§©
z`nh `EdW xEngd la` zEcrd̈¥£¨©£¤ª§©
xW` xnFl cEnlY `l eiWcwe WCwn¦§¨§¨¨¨Ÿ©§©£¤
xiMfdWkE ,xEng `hg zFAxl `hg̈¨§©¥§¨§¤¦§¦
zixiUr oM mB dAx zENC iNC zWxR̈¨©©¥©¦¨©¥£¦¦
dN`n zg`n FxnF`n oNkA dti`d̈¥¨§ª¨¥§¥©©¥¥¤
m`e .eiWcwe WCwn z`nhA ENt`e©£¦§ª§©¦§¨§¨¨¨§¦
zENC iNC oAxwA EprinWi xn`YŸ©©§¦¥§¨§©©¥©
,zENC oAxw oMW lMnE xEngA FpWIW¤¤§©£¦¨¤¥¨§©©
xn` zENC iNcAW cvl iM xnFl d`xp¦§¤©¦§©¤§©¥©¨©
xn` `le mixFY 'al Fci biVz `l m`e§¦Ÿ©¦¨§¦§Ÿ¨©
riBz `l m`e zENC zWxtA FxnF`M§§§¨¨©©§¦Ÿ©¦©
ENt` mipdM zxFzA EWxce ,dU iC Fcï¥¤§¨§§©Ÿ£¦£¦
df ixd eikxv Fl oi` m` dU Fl Wi¥¤¦¥§¨¨£¥¤
,dlrnl EdEpWxtE ipr oAxw `ian¥¦¨§©¨¦¥©§§©§¨
xn` `NX dOn did `PYd zWxC dPde§¦¥§¨©©©¨¨¨¦©¤Ÿ¨©
'al Fci biVz `l m`e o`M xn`W FnM§¤¨©¨§¦Ÿ©¦¨§
,oxd` oAxw lrA WxR oke ,mixFY¦§¥¥¥©©¨§©©£Ÿ
xn` `NW o`M oM m` ,`Ed hEWtE¨¦¥¨¤Ÿ¨©
migikFn mixaCd mixFY 'a iC aEzMd©¨¥¦©§¨¦¦¦

ixd Fl Wi m` iMENt` `iadl aIg df ¦¦¥£¥¤©¨§¨¦£¦



xwie`עו zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

ׁשּנּוי  אֹומראּלא הּוא וכן כה), ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑ההקּדׁש מן .ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה
האֹוכל  על אּלא על הזהיר אּלא הזהיר לא ּכאן אף , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מעל" "תמעל ּתלמּודֿלֹומר: רּבה האֹוכל? ,.ÈL„wÓ ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
יצאּו∑‰' לּׁשם, קּלים המיחדים ∑‡ÏÈ.קדׁשים ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז לקח",(יחזקאל הארץ "ואתֿאילי : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּתי  ּבן קׁשה ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים אף Ek¯Úa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

ׁשוה  סלעים ׁשּיהא .ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו וחמׁש(כריתות, .להקּדׁשקרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה
מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה

והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ
העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה
רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר

אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא לפניו (ה, וׁשּמן חלב ּכגֹון ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
האחת את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן לׁשאל,(רש"י)ּוכסבּור יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמּדּוע
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדהּנה

ּבּמה  הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרעים,
ׁשל  ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשּמן ּכל והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
מּתענּוג. ֲִִַָּבאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
ׁשל  מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו

ּבׁשֹוגג  חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈



עז `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy
ּבחטא  ּכׁשּנכׁשל א חטא. ׁשל מּצב עם להׁשלים מּוכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאינּנּו
ׁשּבפנימּיּותֹו עליו מֹוכיח זה הרי – לכ לב לׂשים ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמּבלי

ּכן, אם מּובן חטא. מּפני רתיעה ׁשל מסּפקת מּדה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין
יֹותר. עמק נפׁשי ּפגם על לכּפר ּבא ּתלּוי ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאׁשם

(çé)íLàì Ekøòa ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬§¨−̈
ââL-øLà BúââL ìò ïäkä åéìò øtëå ïäkä-ìà¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯£¤¨¨²

:Bì çìñðå òãé-àì àeäå§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«
i"yx£ÌL‡Ï Ek¯Úa∑ האמּור למעלה ּבער.Œ¯L‡ ¿∆¿¿¿»»ְְֵֶַָָָָ¬∆

Ú„ÈŒ‡Ï ‡e‰Â ‚‚L∑(ת"כ) יד אם זמן,הא לאחר ע »»¿…»«ְְִַַַַָָ
למה  הא חּטאת. ׁשּיביא עד זה, ּבאׁשם לֹו נתּכּפר ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

נמצא  ואחרּֿכ ׁשּנתערפה ערּופה לעגלה ּדֹומה? ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָּזה
יהרג  זה הרי .ההֹורג, ֲֵֵֵֵֶַָ

(èé)ô :ýåýéì íLà íLà àeä íLà̈−̈®¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«

i"yx£ÌL‡ ÌL‡ ‡e‰ ÌL‡∑,קמץ ּכּלֹו הראׁשֹון »»»…»«ִַָָֻ
ּפּתח, וחציֹו קמץ חציֹו והאחרֹון ּדבר. ׁשם ְְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהּוא
הּוא, לצר ׁשּלא מקרא ּתאמר: ואם ּפעל. לׁשֹון ְְְְִִֶֶֶַַָָֹֹֹׁשהּוא

ּכהנים' ּב'תֹורת הּוא נדרׁש ‡ÌL.ּכבר ÌL‡∑ להביא ְְְֲִִַַָֹ»…»«ְִָ
איל ׁשּיהא חרּופה, ׁשפחה שנים)אׁשם שתי ׁשאני (בן יכֹול . ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָ

נזיר  אׁשם "הּוא"מרּבה לֹומר: ּתלמּוד מצרע? .ואׁשם ְְְֲֲִֶַַַַַַָָֹ

(ë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(àë)Lçëå ýåýéa ìòî äìòîe àèçú ék Lôð¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®§¦¥̧
÷Lò Bà ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîòa©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½−¨©¬

:Búéîò-úà¤£¦«
i"yx£,‡ËÁ˙ Èk LÙ(פכ"ב עקיבא:(ת"כ רּבי אמר ∆∆ƒ∆¡»ֲִִַַָָ

ּבה'" מעל "ּומעלה ּתלמּודֿלֹומר: ׁשּכל מה לפי ? ְְֲִֶַַַַַַָָָ
אּלא  עֹוׂשה אינֹו והּנֹותן, והּנֹוׂשא והּלֹווה ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָהּמלוה
מכחׁש – מכחׁש ׁשהּוא ּבזמן ,לפיכ ּובׁשטר, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָּבעדים
רֹוצה  ואינֹו חברֹו, אצל הּמפקיד אבל ּובּׁשטר. ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבעדים

ׁשּביניהם  ׁשליׁשי אּלא נׁשמה ּבֹו לפיכ,,ׁשּתדע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ׁשּביניהם ּכׁשהּוא  ּבּׁשליׁשי מכחׁש ÓeN˙a˙.מכחׁש, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַƒ¿∆

„È∑ ּבמלוה אֹו להתעּסק, ממֹון ּבידֹו ‡B.ׁשּׂשם »ְְְְְִִֵֶַָָָָ
ÏÊ‚·∑מּידֹו LÚ˜.ּכלּום ׁשּגזל B‡∑ ׂשכר הּוא ¿»≈ְִֶַָָ»«ְַ

.ׂשכיר  ִָ

dÒ¯Ùaיח  ‡Ú ÔÓ ÌÈÏL ¯Îc È˙ÈÈÂ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»¿À¿»≈
ÏÚ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂ ‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï«¬»»¿»«¬»ƒ««¬ƒ«¬»«
˜·zLÈÂ Ú„È ‡Ï ‡e‰Â ÈÏzL‡c d˙eÏL»≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿≈

:dÏ≈

‡ÓL‡יט  ·Á ‡e‰c d˙·BÁ ÏÚ ‡e‰ ‡ÓL‡¬»»«¿≈¿»¬»»
:ÈÈ Ì„˜ ·¯˜È¿»≈√»¿»

ÓÈÓÏ¯:כ  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈכא  Ì„˜ ¯˜L ¯wLÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡¡«¬≈≈ƒ««¿«√»¿»
‡„È ˙eÙzL· B‡ ‡B„wÙa d¯·Áa ·„ÎÈÂƒ«≈¿«¿≈¿ƒ¿»¿À»¿»

:d¯·Á ˙È ÒÈp‡ B‡ ‡ÏÊ‚· B‡ƒ¿≈»«ƒ»«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äìòîe àèçú ék Lôð (àë¤¤¦¤¡¨¨£¨§
xn` dOl zrcl Kixv`hgz iM ¨¦¨©©¨¨¨©¦¤¡¨

`id `hgz iM o`M Wxtl Epl oi`e§¥¨§¨¥¨¦¤¡¨¦
Wgke xnF` `Ed ixdW dWgkdd©©§¨¨¤£¥¥§¦¥

FxnF` cFr ,FzinrA'dA lrn`NX dn ©£¦§©©©©¤Ÿ
FxnF` cFr .zF`Hgd lkA xn`Wgke ¨©§¨©©¨§§¦¥

FzinrA,FzinrA xnFl Kixv did `NW ©£¦¤Ÿ¨¨¨¦©©£¦
ilE`e .wCwcn Fpi` daYd xErW mB©¦©¥¨¥§ª§¨§©
dUrIW rWx itpr 'b aEzMd ricFi iM¦¦©©¨©§¥¤©¤©£¤
Fpi`W xaC zlihp '`d ,Ff dxar lrA©©£¥¨¨§¦©¨¨¤¥

'a .lfBd spr `Ed FNWlrn dlrnE ¤£©©¤¤¨£¨©©
'dAlrOd dUr lFkiaM 'dA WExR ©¥©¦§¨¨¨©©©

iR lr htW `Ed iM iEPW oFWl WExR¥§¦¦¨©©¦
oFnn Fl didIW dfl dMfe miUrOd©©£¦§¦¨§¤¤¦§¤¨
dlirn mxFBW `vnp FlfFbe `A dGWkE§¤¤¨§§¦§¨¤¥§¦¨

cnr `NW oiCd z` eilr dPXW 'dA©¤¦¨¨¨¤©¦¤Ÿ¨©
'd hRWn itM FriBdX dOn FciA§¨¦©¤¦¦§¦¦§©
dUr `NW cWgp lFkiaM 'd `vnpe§¦§¨¦§¨¤§¨¤Ÿ¨¨

xnFl ltMW ilE`e ,wcv hRWndlrnE ¦§©¤¤§©¤¨©©¨£¨
lrn,'dA dlrnE xnFl wiRqd `le ©©§Ÿ¦§¦©¨£¨©

mB iM olfBd cv oM mB llkl oEMzp¦§©¥¦§Ÿ©¥©©©§¨¦©
FpC `Ed iM lFkiaM 'dA lrn FCvl§¦¨©©¦§¨¦¨
`NX dn lhFp `Ede gFwNd oFxqgA§¤§©¨©§¥©¤Ÿ

'b .'d ihRWnA eilr aSwpWgke ¦§©¨¨§¦§§¥§¦¥
FzinrAwiCSd z` riWxOW WExR ©£¦¥¤©§¦©¤©©¦

xnF` `Ed 'Eke FpFcwR EPOn raFYWM§¤¥©¦¤¦§§¥
FniUnE mlFrn mixaC Eid `l FlŸ¨§¨¦¥¨§¦

FxnF` `Ede ,WgknFzinrA Wgke §©¥§§§¦¥©£¦
`EdW FzinrA WEgMd miUn WExR¥¥¦©¦©£¦¤
xaC raFYW rWx FniUn EPOn lfbPd©¦§©¦¤§¦¨¨¤¥©¨¨

ilr xTWY dOl Fl xnF`e FNW Fpi`W¤¥¤§¥¨¨§©¥¨©
mpi` EN` mixaC 'b dPde .FOr aixie§¨¦¦§¦¥§¨¦¥¥¨
lfbA F` ci znEUzA F` oFcTtA `N ¤̀¨§¦¨¦§¤¨§¤¤
xkU wWFr F` FNW z` EPOn lfFBWM§¤¥¦¤¤¤¥§©
WgM dA oi` dca` `vnA la` ,xikÜ¦£¨§¨¨£¥¨¥¨¦¥
iptA aEzMd Dxn` dfl ,FzinrA©£¦¨¤£¨¨©¨¦§¥

DnvrDA Wgke dca` `vn F`:'Fbe ©§¨¨¨£¥¨§¦¥¨§
ãBòznxFBd mirx mixaC dWlW fnxi¦§Ÿ§¨§¨¦¨¦©¤¤

zxqgp `id '`d zrWxOd WtPd©¤¤©©§©©¨¦¤§¤¤
FxnF` `Ede ,DzlrOnE DxF`nWtp ¥¨¦©£¨¨§§¤¤

`hgz iM,Dnvr WtPA oFxQg oFWl ¦¤¡¨§¦¨©¤¤©§¨
'a'dA lrn dlrnEExn` KxC lr ¨£¨©©©©¤¤¨§

l`xUIn Wtp Ll oi` iM zn` iWp ©̀§¥¡¤¦¥§¤¤¦¦§¨¥
mIwzdl Dl cxFi FznWp rtW oi`W¤¥¤©¦§¨¥¨§¦§©¥
WtPd zlEf zEIg Dl oi` df zlEGW¤©¤¥¨©©©¤¤

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÚÓ ÏÚÓ˙ŒÈk∑(ת"כ) מקֹום ּבכל "מעילה" אין ƒƒ¿…««ְְִֵָָָ

ׁשּנּוי  אֹומראּלא הּוא וכן כה), ה א הימים "וּימעלּו(דברי : ְְֲִִֵֵֶַָ
וכן  עּמיֿהארץ"; אלהי אחרי וּיזנּו אבתיהם ְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבאלהי

ּבסֹוטה אֹומר ה)הּוא מעל"(במדבר בֹו "ּומעלה :. ְֲֵַָָָָ
'‰ ÈL„wÓ ‰‚‚La ‰‡ËÁÂ∑ההקּדׁש מן .ׁשּנהנה ¿»¿»ƒ¿»»ƒ»¿≈ְֱִֵֶֶֶַָ

להּלן: ונאמר "חטא" ּכאן: נאמר הזהר? ְְְְְֱֱֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיכן
ּבתרּומה כב)"חטא" חטא".(לקמן עליו "ולאֿיׂשאּו : ְְְְְִִֵֵָָָֹ

לא  ּלהּלן מה אי, הזהיר. ּכאן אף הזהיר, ּלהּלן ְְְְִִִִִַַַַַָָָֹמה
האֹוכל  על אּלא על הזהיר אּלא הזהיר לא ּכאן אף , ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

מעל" "תמעל ּתלמּודֿלֹומר: רּבה האֹוכל? ,.ÈL„wÓ ְְִִֵַַַַָָֹƒ»¿≈
יצאּו∑‰' לּׁשם, קּלים המיחדים ∑‡ÏÈ.קדׁשים ְְִִִֵַַַָָָָֻ«ƒ

ּכמֹו קׁשה, יג)לׁשֹון יז לקח",(יחזקאל הארץ "ואתֿאילי : ְְְֵֵֶֶֶָָָָָ
ׁשּתי  ּבן קׁשה ּכאן ÌÈÏ˜LŒÛÒk.ׁשנים אף Ek¯Úa∑ ְִֵֶֶַָָָ¿∆¿¿∆∆¿»ƒ

ׁשוה  סלעים ׁשּיהא .ׁשּתי ְְְִֵֵֶֶָָ

(æè)BúLéîç-úàå ílLé Lãwä-ïî àèç øLà úàå§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤§©¥À§¤£¦«¦Æ
ìéàa åéìò øtëé ïäkäå ïäkì Búà ïúðå åéìò óñBé¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®§©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬

ô :Bì çìñðå íLàä̈«¨−̈§¦§©¬«
i"yx£ÌlLÈ L„w‰ŒÔÓ ‡ËÁ ¯L‡ ˙‡Â∑(כו וחמׁש(כריתות, .להקּדׁשקרן ¿≈¬∆»»ƒ«…∆¿«≈ְֵֶֶֶֶַָֹ

(æé)úåöî-ìkî úçà äúNòå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ
àNðå íLàå òãé-àìå äðéNòú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬

:Bðåò£Ÿ«
i"yx£‡È·‰Â .ÌL‡Â Ú„ÈŒ‡ÏÂ∑ מדּבר הּזה הענין ¿…»«¿»≈¿≈ƒְְִֵֶַַָָ

עליו  עבר אם ידע ולא לידֹו, ּכרת ספק ׁשּבא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹּבמי
ח  ּכגֹון: לאו, ׁשּׁשּתיהן אם ּוכסבּור לפניו, וׁשּמן לב ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָֻ

חלב  ׁשל אחת לֹו: אמרּו האחת. את ואכל ְְֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּתר,
מביא  זה הרי אכל, חלב ׁשל זֹו אם ידע ולא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹהיתה,
ׁשּוּדאי  לֹו נֹודע ׁשּלא זמן ּכל עליו ּומגן ּתלּוי ְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹאׁשם

חּטאת  יביא זמן, לאחר לֹו יּודע ואם Ú„ÈŒ‡ÏÂ.חטא, ְְְִִִַַַַַָָָָָ¿…»«
BBÚ ‡NÂ ÌL‡Â∑(ת"כ):אֹומר הּגלילי יֹוסי רּבי ¿»≈¿»»¬ְִִִֵֵַַ

עלֿאחתּֿכּמהֿ ידע, ׁשּלא מי את ענׁש הּכתּוב ֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹהרי
נפׁש אם אֹומר: יֹוסי רּבי ׁשּידע. את ׁשּיעניׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָוכּמה
מאדם  ּולמד צא צּדיקים, ׁשל ׂשכרן מּתן ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָלידע
תעׂשה" "לא מצות על אּלא נצטּוה ׁשּלא ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹהראׁשֹון
ּולדֹורֹותיו! עליו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ראה עליה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָועבר
ּפרענּות? ׁשל אֹו טֹובה, ׁשל מרּבה: מּדה איזֹו ְְְִִֵֶֶָָָָֻֻוכי
המעּוטה, ּפרענּות מּדת אם טֹובה. מּדה אֹומר: ְְֱִִִֵֵַַָָָָֻהוי
טֹובה  מּדה ּולדֹורֹותיו, לֹו נקנסּו מיתֹות ּכּמה ְְְְִִִֵַָָָָראה

והּמתעּנה  והּנֹותרֹות הּפּגּולין מן לֹו הּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֻהמרּבה,
לֹו ׁשּיזּכה עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה ְְְִִִֶֶַַַַַַָָּביֹוםֿהּכּפּורים,
רּבי  הּדֹורֹות. ּכל סֹוף עד ּדֹורֹותיו ּולדֹורֹות ְְִַַַָָָּולדֹורֹותיו

אֹומר הּוא הרי אֹומר: ו)עקיבא יז ׁשנים (דברים "עלּֿפי : ְֲֲִִִֵֵֵַַָ
העדּות  מתקּימת אם וגֹו'". עדים ׁשלׁשה אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹעדים
להביא  אּלא ּבׁשלׁשה? הּכתּוב ל ּפרט לּמה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבׁשנים,
ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּדינֹו ולעׂשֹות עליו, להחמיר ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָׁשליׁשי
לעֹוברי  לּנטּפל הּכתּוב ענׁש ּכ אם והזּמה. ענׁש ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹלענין
ׁשּיׁשּלם  עלֿאחתּֿכּמהֿוכּמה עברה, ּכעֹוברי ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָעברה
רּבי  מצוה. ּכעֹוׂשי מצוה לעֹוׂשי לּנטּפל טֹוב ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָׂשכר

אֹומר: עזריה ּבן יט)אלעזר כד קציר(דברים תקצר "ּכי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ
אֹומר הּוא הרי ּבּׂשדה". עמר וׁשכחּת כד)בׂשד :(שם ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ׁשּבאת  למי ּברכה הּכתּוב קבע – וגֹו'" יברכ ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָ"למען
סלע  היתה מעּתה: אמר ידע'. ּב'לא מצוה ְְְֱִֵֶַַַַָָָָָָֹֹעלֿידֹו
ונתּפרנס  העני ּומצאּה הימּנּו, ונפלה ּבכנפיו ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָצרּורה

ּברכה  לֹו קֹובע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הרי .ּבּה, ְֲֵֵַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(944 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא לפניו (ה, וׁשּמן חלב ּכגֹון ְְְְְְֲֵֵֶַָָָָָָָֹֻ
האחת את ואכל הּתר ׁשּׁשּתיהן לׁשאל,(רש"י)ּוכסבּור יׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לֹומר, ויׁש וׁשּמן. חלב – ּדוקא זֹו ּבדגמה רז"ל ּבחרּו ְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָָָָֻֻמּדּוע
ּבדברים  מצּוי ׁשּתענּוגֹו הּוא סימן ּבׁשֹוגג, עברה העֹובר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּדהּנה

ּבּמה  הּמהּות, על מֹורה ּכּונה ּבלי ׁשּנעׂשה ּדבר ׁשּכן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָרעים,
ׁשל  ׁשּתכנֹו אפֹוא, מּובן מתעּנג. הּוא ּובּמה ׁשקּוע ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהאדם

ׁשּמן ּכל והן חלב והן הּתענּוג; מצּוי היכן - הּוא אּסּור ספק ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֻ
מּתענּוג. ֲִִַָּבאים

ã ycew zegiyn zecewp ã(942 'nr b jxk zegiy ihewl)

עֹונֹו ונׂשא ואׁשם ידע יז)ולא (ה, ְְְֲֵַָָָָֹ
ׁשל  מערּכֹו יֹותר הּוא סלעים) (ׁשּתי ּתלּוי אׁשם ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָָערּכֹו

ּבׁשֹוגג  חֹוטא ּכׁשאדם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ּבטעם ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּטאת.
ׁשּבפנימּיּותֹו הּוא סימן – ׁשּנכׁשל ויֹודע ּבכ מבחין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָא

dLÓÁטז  ˙ÈÂ ÌlLÈ ‡L„e˜ ÔÓ ·Á Èc ˙ÈÂ¿»ƒ»ƒ¿»¿««¿»À¿≈
¯tÎÈ ‡‰ÎÂ ‡‰ÎÏ d˙È ÔzÈÂ È‰BÏÚ ÛÒBÈ≈¬ƒ¿ƒ≈»≈¿«¬»¿«¬»¿««

:dÏ ˜·zLÈÂ ‡ÓL‡„ ‡¯Î„a È‰BÏÚ¬ƒ¿ƒ¿»«¬»»¿ƒ¿¿≈≈

ÏkÓיז  ‡„Á „aÚÈÂ ·BÁÈ È¯‡ L‡ Ì‡Â¿ƒ¡«¬≈≈¿«¿≈¬»ƒ»
‡ÏÂ ‡„·Ú˙‡Ï ÔÈ¯LÎ ‡Ï Èc ÈÈ„ ‡i„Bwtƒ«»«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿¬»»¿»

:d·BÁ Ïa˜ÈÂ ·BÁÈÂ Ú„È»«¿≈ƒ«≈≈
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(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על ממֹון ׁשּכפר לכפירת ׁשקר על .ּולהּׁשבע ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד ּבתׁשּובה (שבועות לׁשּוב ּבעצמֹו יחטאּכׁשּיּכיר ּכי ּולהתוּדֹות ספרים (ולדעת ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּקרן הּממֹון הּוא ראׁש ,.ÂÈ˙LÓÁÂ∑ ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹולמי )ּבנֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליו יסף כד)וחמׁשתיו (ה, ֲִִֵַָָָֹֽ
לׁשּלם  הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּב'ּכלי
[ׁשּיכל  אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹותר
ׁשּמׁשּלמים  [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ּבהם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסחֹור
ּבזּבז  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹחֹומׁש
לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור חֹומׁש מּממֹונֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָליּתן

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקדׁש
מעֹותיו  "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטלים",
הּזמן  רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַויׁש
ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁש"היּו

הרחבת  זמן ּדהרי יֹום, ׁשלׁשים הּוא הּנפקד, אצל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעֹותיו
יֹום  ׁשלׁשים הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹּבית־ּדין

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך .(ראה
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח לֹו(פרק ׁשּיׁש "מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמּׁשים
לבּסֹוף  ירויח זּוז, חמׁשים עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמפרׁשים
אחת  לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתים

ולמזֹונֹות" ח)לכסּות משנה שם פאה הרע"ב "לא (לשון ּכן ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיּטֹול".
מאתים  לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּפעמים

זּוז.

Ú·zL‡Âכב  da ·cÎÈÂ ‡z„·‡ ÁkL‡ B‡«¿«¬∆¿»ƒ«∆«¿ƒ¿¿«
‡L‡ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ ‡¯˜L ÏÚ«ƒ¿»«¬»ƒ…ƒ«¿≈¡»»

:Ô‰a ·ÁÈÓÏ¿≈«¿≈

Ècכג  ‡ÏÊb ˙È ·˙ÈÂ ·BÁÈÂ ÈËÁÈ È¯‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈∆¡≈¿≈¿»≈»¿≈»ƒ
‡B„wt ˙È B‡ ˜LÚ Èc ‡˜LÚ ˙È B‡ ÏÊ‚¿«»À¿»ƒ¬«»ƒ¿»
:ÁkL‡ Èc ‡z„·‡ ˙È B‡ d˙ÂÏ „wt˙‡ Ècƒƒ¿««¿»≈»¬∆¿»ƒ«¿»

LÏ˜¯‡כד  È‰BÏÚ Ú·zLÈ Èc ÏkÓ B‡ƒ…ƒƒ¿¿«¬ƒ¿ƒ¿»
È‰BÏÚ ÛÒBÈ dLÓÁÂ dLÈ¯a d˙È ÌlLÈÂƒ«≈»≈¿≈≈¿À¿≈≈¬ƒ
:d˙·BÁ„ ‡ÓBÈa dpzÈ dÏÈ„ ‡e‰ È„Ï¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈¿»¿¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oerA dW`aE Dzpgv dzlr xW £̀¤¨§¨©£¨¨¨£¨¤¨Ÿ
idl`d rtXd dPOn zxMi dfl ililR§¦¦¨¤¦¨¥¦¤¨©¤©¨¡Ÿ¦

FxnF`M(c"i f"i ziW`xA)WtPd dzxkpe §§§¥¦§¦§§¨©¤¤
oihEg 'a KxC `A rtXd Kxce ,`idd©¦§¤¤©¤©¨¤¤¦
KxC `Ede s`d iawp 'a KxC miTC©¦¤¤¦§¥¨©§¤¤
FxnF`M DpFw mr WtPd zEwaC mFwn§§¥©¤¤¦¨§§

('c mixaC)mkidl` 'dA miwaCd mY`e §¨¦§©¤©§¥¦©¡Ÿ¥¤
dN`M mi`hgdn mc`d `hgA dPde§¦¥©£Ÿ¨¨¨¥©£¨¦¨¥¤
drtWaE DA mihlFW `idd WtPd©¤¤©¦§¦¨§¦§¨

rtXdn mipdpe rEcIM mipFvigd©¦¦©¨©§¤¡¦¥©¤©
FxnF` `Ede ,mdd mirWxd idl`d̈¡Ÿ¦¨§¨¦¨¥§§

'dA lrn dlrnEKWnPd xF`A lFkiaM ¨£¨©©©¦§¨¨©¦§¨
FxnF`A fEnxd cFq `Ede ,EPOnilWn) ¦¤§¨¨§§¦§¥

(g"k`Ed xag 'Fbe FO`e eia` lfFB¥¨¦§¦§¨¥
xAgzOW cvl WExR zigWn Wi`l§¦©§¦¥§©¤¦§©¥
zigWn Wi` `xwPd rxd zpigal¦§¦©¨©©¦§¨¦©§¦
`Ed ldTd zEllkl mB iM 'Bd .oade§¨¥©¦©¦§¨©¨¨
lMW cvl WExR dWgkdd mxBŸ¥©©§¨¨¥§©¤¨

rx aaFqY cg` zrx cg`M l`xUi¦§¨¥§¤¨¨©¤¨§¥©
FxnF` `Ede ,xvPd lklFzinrA Wgke §¨©¥¤§§§¦¥©£¦

`pngx FCSn dWEgM Fzinr ziUrPW¤©£¥£¦§¨¦¦©§¨¨
lfFB wEqRA fnxX dn `Ede olvl¦§©§©¤¨©©¨¥

l"f Exn`e FO`e eia`(:d"l zFkxA)FO` ¨¦§¦§¨§§¨¦
iWp` zErvn`A iM l`xUi zqpM Ff§¤¤¦§¨¥¦§¤§¨©§¥
mFlXd 'd mr zEllkA dAxzn lig©¦¦§©¤¦§¨©©¨

:miIgde aFHdeak dxez §©§©©¦
`xwie zyxt zlqg



עט `xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy
חֹודׁש ׁשּכל יֹוצא הּׁשנה, לחדׁשי הרוח את ּכׁשּנחּלק ּכן ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואם
את  מרויחים חֹודׁש י"ב ּבסֹוף ׁשאם הּקרן, רבע ְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַמרויחים
זה  את מרויחים חדׁשים ּבד' הרי ּפעמים, ג' הּקרן ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּכסּפי

הּקרן. רבע אחד ּובחדׁש אחת, ְֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּפעם

ּבטלין  מעֹותיו "ׁשהיּו על חֹומׁש ּדקנסינן הא יּובן ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּפי־זה
ּבקרן" מארּבעה "אחד הּוא החֹומׁש ּכי הרמב"ם אצלֹו" (לשון ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ז) הלכה ז פרק גזילה מה הלכות את ּגם לׁשּלם הּמכחיׁש את וקנסּו ,ְְְְִֵֶֶַַַַַָ
ּבטלין. מעֹותיו ׁשהיּו חֹודׁש ּבאֹותֹו להרויח הּנגזל יכֹול ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f jxk zegiy ihewl)

לֹו הּוא לאׁשר עליו יסף וחמׁשתיו ּבראׁשֹו אתֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹֹֹוׁשּלם
אׁשמתֹו ּביֹום כד)יּתנּנּו ׁשהּממֹון (ה, למי - לֹו הּוא לאׁשר ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָֹ

יׁשּלם (רש"י)ׁשּלֹו ׁשהחמׁש לֹומר ּצרי מה לׁשם לכאֹורה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֻ
קנס  היא החמׁש ּתֹוספת ׁשל מּטרתּה לֹומר, ויׁש ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלּנגזל?

חׁשיבּות  ׁשאין לֹומר מקֹום היה לכן לּנגזל. ּפּצּוי ולא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּגזלן,
מחּדׁש לכן להקּדׁש. הּכסף את ׁשּיּתן אֹו הּכסף, את יקּבל ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָמי
לׁשּלמֹו יׁש א לּגזלן, קנס הּוא החמׁש ׁשאמנם ְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהּפסּוק

ְִַָלּנגזל.

(äë)ïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ
:ïäkä-ìà íLàì Ekøòa§¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«

(åë)úçà-ìò Bì çìñðå ýåýé éðôì ïäkä åéìò øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²
:dá äîLàì äNòé-øLà ìkî¦¬Ÿ£¤«©«£¤−§©§¨¬¨«

סימן. ציו"ה סימן. דעוא"ל פסוקים, ויקרא קי"א פרשת חסלת

ÔÓכה  ÌÈÏL ¯Îc ÈÈ Ì„˜Ï È˙ÈÈ dÓL‡ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿ƒ»√»¿»¿«¿ƒƒ
:‡‰k ˙ÂÏ ‡ÓL‡Ï dÒ¯Ùa ‡Ú»»¿À¿»≈«¬»»¿»«¬»

dÏכו  ˜·zLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡‰Î È‰BÏÚ ¯tÎÈÂƒ«≈¬ƒ«¬»√»¿»¿ƒ¿¿≈≈
Ù Ù Ù :da ·ÁÈÓÏ „aÚÈ Èc ÏkÓ ‡„Á ÏÚ«¬»ƒ…ƒ«¿≈¿≈««

çñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr biw sc migqt(oey`x meil)

,miakekaøîàpL(bi gi mixac)éäìà 'ä íò äéäz íéîz','E,xnelk ¤¤¡©¨¦¦§¤¦¡Ÿ¤
.a .zecizrd xg` xewgl ila jilr ze`ad zexewd lka 'da gha

ïéépîeyáéiçL ãçà øáãa eléôà epnî ìBãb àeäL Bøéáça òãBiä ¦©¦©¥©©£¥¤¨¦¤£¦§¨¨¤¨¤©¨
,ãBák Ba âBäðì,melk epnn cnl `l m` s`eøîàpLl`ipca(c e) ¦§¨¤¤¡©

,jlnd xn`e ,yeixc jlnd ixyn didydéa àøézé çeø éc ìá÷ ìk'¨¢¥¦©©¦¨¥
,dxizi dnkge gex [l`ipcl] el dzidy oeik -]oklúéLò àkìîe©§¨£¦

'àúeëìî ìk ìò déúeî÷äìezepnl eaila ayeg did jlnd - ©£¨¥©¨©§¨
zeklnd lk lr lyenl,[.b .ea bedpl dvxy ceakd edfeúáLBiäå§©¤¤

øBäè íc ìòmirax` mei lil epiidc ,dly xdeh ini elky dy` - ©©¨
,dawp zcil xg` cg`e mipeny mei lil e` ,xkf zcil xg` cg`e

ì äøeñà.LnLmr ynyl dzr cr dlibx dzidy oeik ,mrhde £¨§©¥
by yyg yi ,dzii`xexq` okl ,d`xz m` s` yextz `l dzr m

:`xnbd zxxan .dii`x ila s` ynyl dlänk ãòizn cr - ©©¨
:`xnbd zx`an .ynyl dxeq`äðBò ,áø øîàlk epiidc ,zg` ¨©©¨

.dlild eze`
:mitqep zeny eid lved yi` iqei iaxly d`ian `xnbdàðz± ¨¨

,`ziixaa epipyàeäo`k `xwpyìöeä Léà óñBéz` xn`y ¥¦¨
,zexen`d zekldd zylyàeämixg` zenewna `xwpdóñBé¥

,éìáaäokeàeä`xwp,äéøà øeb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà ©©§¦¦¦¤©§¥¦¦¤
,äãeäéokeàeä`xwp,ìàéìîb ïa éñéàokeàeä`xwpïa éñéà §¨¦¦¤©§¦¥¦¦¤

.BîL äéá÷ò ïa éñéà ,BîL äîe .ìàììäîmr xg` mkg epivn oke ©£©§¥©§¦¦¤£©§¨§
,zeny daxdàeä`xwpdàeä ,àìáè ïa ÷çöé éaømb `xwpéaø ©¦¦§¨¤©§¨©¦

,àì÷ç ïa ÷çöéokeàeä`xwp.àòlà ïa ÷çöé éaø ¦§¨¤©§¨©¦¦§¨¤¦¨¨
`xnbd d`ian jk ab`:sqep xacàeä
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המשך ביאור למס' פסחים ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc migqt(iriax meil)

zelild lkay ,dpyna,úçà íòt eléôà ïéìéaèî eðà ïéàm` `l` ¥¨©§¦¦£¦©©©©
eli`e ,jka dvxp okäfä äìélälahl mibdep ep`.íéîòô ézL ©©§¨©¤§¥§¨¦

:dpyna epipyçáLa íéiñîe úeðâa ìéçúî:`xnbd zxxanéàî ©§¦¦§§©¥¦§©©
úeðâazwelgn `xnbd d`ian .da ligzdl jixvy zepbd idn ± ¦§
:jka,øîà áøy xikfiy `id zepbdíéìelb úãBáò éãáBò älçzî ©¨©¦§¦¨§¥£©¦¦

,eðéúBáà eéädzry ,l`xyi mr gaya miiqie ,mdxa` ia` gxz ¨£¥
.ezcearl mewnd epaxw,øîà [ìàeîLe]xikfiy `id zepbd §¥¨©

yeðééä íéãáò'd ep`ivedy ,gaya miiqie ,mixvna drxtl £¨¦¨¦
.mixvnn

:df oipra dyrn `xnbd d`iandéãáò eøãì ïîçð áø déì øîà± ¨©¥©©§¨§¨©§¥
,gqt lila ,'exc' did enyy ecarl ongp ax xn`÷étîc àcáò©§¨§©¦

déøî déìeze` `iven eaxy car ±å ,úeøéçì`l` ,cala ef `l ¥¨¥§¥§
càáäãå àtñk déì áéäé,adfe sqk el ozepy ±déì øîéîì éòa éàî ¨¦¥©§¨§©£¨©¨¥§¥©¥

.eaxl xnel df car jixv dn ±déì øîà,ongp axl excéòa ¨©¥¨¥
ìe ééeãBàìéçeaL.eaxl gayle zecedl eilr ±déì øîà,ongp ax §¥§©¥¨©¥

ïzøètjka epze` zxht -.'äpzLp äî' øîBlîcinçútongp ax §©§¨¦©©¦§©¨¨©
,'eðééä íéãáò' øîàåmicar epiid ep` s`y ,mewnd z` gayl §¨©£¨¦¨¦

.adf ilke sqk ilka ,zexigl 'd ep`ivede

äðùî
:gqt lil zaeg xe`iaa dkiynn dpynd,øîBà äéä ìàéìîb ïaø©¨©§¦¥¨¨¥

øîà àlL ìk̈¤Ÿ¨©
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' א

`xwie zyxt - d - mebxz cg`e `xwn mipye oqip 'f ycew zayl inei xeriy

(áë)ø÷L-ìò òaLðå da Lçëå äãáà àöî-Bà«¨¨¯£¥¨²§¦¬¤−̈§¦§©´©¨®¤
:äpäá àèçì íãàä äNòé-øLà ìkî úçà-ìò©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨

i"yx£da LÁÎÂ∑ לחטא האדם יעׂשה אׁשר אּלה מּכל אחת על ממֹון ׁשּכפר לכפירת ׁשקר על .ּולהּׁשבע ¿ƒ∆»ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹ

(âë)øLà äìæbä-úà áéLäå íLàå àèçé-ék äéäå§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´
ïBãwtä-úà Bà ÷Lò øLà ÷Lòä-úà Bà ìæb̈À̈³¤¨¸¤Æ£¤´¨½̈µ¤©¦¨½
:àöî øLà äãáàä-úà Bà Bzà ã÷ôä øLà£¤¬¨§©−¦®¬¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌL‡Â ‡ËÁÈŒÈk∑(כד ּבתׁשּובה (שבועות לׁשּוב ּבעצמֹו יחטאּכׁשּיּכיר ּכי ּולהתוּדֹות ספרים (ולדעת ּגירסת ƒ∆¡»¿»≈ְְְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָ

חטא  ּכי להתוּדֹות ּובדעּתֹו .ואׁשם )אחרים: ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָ

(ãë)Búà ílLå ø÷Mì åéìò òáMé-øLà ìkî BàÂ¦ºŸ£¤¦¨©´¨¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ
epðzé Bì àeä øLàì åéìò óñé åéúLîçå BLàøa§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´¨¨®©«£¤̧¬²¦§¤−

:BúîLà íBéa§¬©§¨«
i"yx£BL‡¯a∑ הּקרן הּממֹון הּוא ראׁש ,.ÂÈ˙LÓÁÂ∑ ¿…ֶֶַַָֹ«¬ƒƒ»

א) קח ׁשאם (ב''ק אחת, לקרן הרּבה חמׁשּיֹות ּתֹורה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָרּבתה
אֹותֹו על חמׁש ּומביא חֹוזר והֹודה, ונׁשּבע ּבחמׁש ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹּכפר

ׁשּנׁשּבע  הּקרן ׁשּיתמעט עד ,והֹול מֹוסיף וכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹחמׁש.
ּפרּוטה  מּׁשוה ּפחֹות BÏ.עליו ‡e‰ ¯L‡Ï∑) לאּפּוקי ְְִֵָָָָ«¬∆ְֵַ

ת"כ  ּוׁשלּוחֹו. ׁשּלֹולמי )ּבנֹו קג)ׁשהּממֹון .(ב"ק ְְְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 13 cenr ,f jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WnFgd qpw mrh©©§©©¤

עליו יסף כד)וחמׁשתיו (ה, ֲִִֵַָָָֹֽ
לׁשּלם  הּמכחיׁש את ׁשּקֹונסים ּדזה ּכתב ּכאן יקר' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּב'ּכלי
[ׁשּיכל  אצלֹו" ּבטלים מעֹותיו ׁשהיּו "על הּוא מהּקרן ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹותר
ׁשּמׁשּלמים  [הּטעם החֹומׁש ו"ענין ּולהרויח]. ּבהם ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָלסחֹור
ּבזּבז  ׁשּלא ּבלבד זֹו לא האיׁש זה . . לפי הּוא ּדוקא] ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹחֹומׁש
לצֹור צדקה] ּבנתינת הּגבֹוּה [הּׁשעּור חֹומׁש מּממֹונֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָליּתן

ּגזל". אּדרּבא אּלא חבירֹו לפרנסת אֹו ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָהקדׁש
מעֹותיו  "ׁשהיּו – הּקנס טעם ּבין הּקׁשר מּובן לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹולכאֹורה

הּצדקה. נתינת העּדר – החֹומׁש ׁשיעּור לטעם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבטלים",
הּזמן  רֹוב, ּדעל־ּפי ּובהקּדים ּולחידּודי, אחר ּבאֹופן לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַויׁש
ׁשּיהיּו רצה ׁשּלא "ּבטלין", הּמפקיד ׁשל מעֹותיו" ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁש"היּו

הרחבת  זמן ּדהרי יֹום, ׁשלׁשים הּוא הּנפקד, אצל ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעֹותיו
יֹום  ׁשלׁשים הּוא ּדין') וה'ּפסק ׁשהכחיׁש, (לאחרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַֹּבית־ּדין

וב'נושאי־כלים') ק סימן ריש חושן־משפט שולחן־ערוך .(ראה
ּפאה ּבמּסכת איתא ט)והּנה משנה ח לֹו(פרק ׁשּיׁש "מי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

ּופרׁשּו יּטֹול", לא זה הרי ּבהם, ונֹותן נֹוׂשא והּוא זּוז ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶָֹחמּׁשים
לבּסֹוף  ירויח זּוז, חמׁשים עם ּכׁשּמתעּסק ּכי ׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַָָהּמפרׁשים
אחת  לׁשנה מסּפיקים ׁשאּלּו לרּבנן, להּו ו"קים זּוז. ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמאתים

ולמזֹונֹות" ח)לכסּות משנה שם פאה הרע"ב "לא (לשון ּכן ועל , ְְְְִִֵַֹ
ג' הּוא אחת לׁשנה הרוח הרֹוב, ּדר ׁשעל ונמצא ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָיּטֹול".
מאתים  לבּסֹוף ירויח זּוז לחמּׁשים ׁשהרי מהּקרן, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָּפעמים

זּוז.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד אד"ר, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע מהטבת מצב בריאות זוגתו תי', בטח תשמור גם עתה אחרי הוראות 

הרופאים ותהי' חזקה בבטחונה בהשי"ת שיהי' הכל בעתו וכשורה.

כן אציע לו שקודם השכיבה )קודם קששעהמ"ט( יאמר מזמור יענך וכו' ואח"כ יחזור לומר 

פסוק יענך עוה"פ ויחשוב בעת אמירת הפסוק שיהי' כאלו כוון כל הכונות השייכות לזה.

בברכה שיבשר בשורות טובות.



פג

יום ראשון - א' ניסן
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום רביעי - ד' ניסן
פרק כ, מפרק כג
עד סוף פרק כח

יום שני - ב' ניסן
פרק כ, מפרק י
עד סוף פרק יז

יום חמישי - ה' ניסן
פרק כ, מפרק כט 

עד סוף פרק לד

יום שלישי - ג' ניסן
פרק כ, מפרק יח
עד סוף פרק כב

יום שישי - ו' ניסן
פרק כ, מפרק לה
עד סוף פרק לח

שבת קודש - ז' ניסן
פרק כ, 

מפרק לט עד סוף פרק מג

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויקרא 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 
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:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À

:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨
:äîçìnì©¦§¨¨«

.àë÷
:ÁÈ‚˘Ó ‰"·˜‰ Í‡È‰Â ÔÂÈÏÚ‰ Ô„Ú Ô‚Ï ‰ÏÂÚ Ì˘ÓÂ ÔÂ˙Á˙‰ Ô„Ú Ô‚· ‰ÏÚÓ ˘È Í‡È‰

àïéàî íéøää-ìà éðéò àOà úBìònì øéL¦À©©«Å£¬¤¨´−¥©¤¤«¨¦®¹¥©À¦
:éøæò àáéá:õøàå íéîL äNò ýåýé íòî éøæò ¨¬Ÿ¤§¦«−¤§¦¥¦´§Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤

â:EøîL íeðé-ìà Eìâø èBnì ïzé-ìàãäpä ©¦¥´©´©§¤®©¹̈À«Ÿ§¤«¦¥´
:ìàøNé øîBL ïLéé àìå íeðé-àìäEøîL ýåýé Ÿ−¨§´Ÿ¦¨®¹¥À¦§¨¥«§Ÿ̈¬«Ÿ§¤®

ðéîé ãé-ìò Elö ýåýé:Eå-àì LîMä íîBé §Ÿ̈¬¦¹§À©©¬§¦¤«À̈©¤¬¤Ÿ
:äìéla çøéå äkkéæòø-ìkî EøîLé ýåýé ©¹¤À¨§¨¥¬©©¨«§¨§Ÿ̈À¦§¨§¬¦¨®̈

:ELôð-úà øîLéçEàBáe Eúàö-øîLé ýåýé ¹¦§ÀŸ¤©§¤«§Ÿ̈À¦§¨¥«§¬¤®
:íìBò-ãòå äzòî¹¥«©À̈§©¨«



oqipפד '` oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' ראשון יום
פרק לז  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]

y owfd epax xiaqd o`k crzkyndlr `edÎjexa seqÎoi` xe`
mc`d ytpdnvrdlrnl `id ,dxez cenil iciÎlr d`ad ,

owfd epax xiaqi oldl .zeevn meiw iciÎlr xy`n daxda
oeylk)dxrda `"hily x"enc` w"kdlrp oipr" (daxdaxzei

zevn iabl z"zay -
q"`e`d zkyndayi"ry

yecig epivn `wec z"z
'wpyd`ixw- k"`yn)

'ek `xewy 'it - (zevna
`le .(xe`n dlrnly)
iabl elit`y `l` - cer
dlrn yi - mzq d`ixw

y"fe ,z"zalklei`xew
'ebzn`aepiid - 'ek

rbepazlertl
epax :xnelk ."zekyndd
oipr dzr xiaqn owfd
yiy dlrp xzei daxd
,zeevn iabl dxez cenila

ay - `ededkyndxe`n
iciÎlr zkynpd seqÎoi`

"d`ixw" mya z`xwp `idy ,yecig ep` mi`ven ,`wec dxez
eil` `eaiy exagl `xew mc`y enk ,(zeevna okÎoi`yÎdn)

dxez iciÎlr mb jk - ely "mvr"d mrmi`xewmikiynne
zenvrmikiynny xe`dn dlrnly) `edÎjexa seqÎoi` xe`

dpyi dnvr d`ixway `l` ,cala ef `le ;(zeevn iciÎlr
,df znerle ;dlitz iciÎlr znxbp `ide - mzq "d`ixw"
z`xwp `idy jka ,xzei dlrp `id dxez iciÎlry d`ixwd

'd aexw" :weqtd zpeek idef .zn`a d`ixwlklaqend "ei`xew
ede`xwi xy` lkl" :weqtd jynd eli`e ,mzq d`ixw lr

zn`a,xzei dlrp d`ixw lr aqen "zn`aiciÎlr `a dfe ,
d`ixw iabl (dxez iciÎlry) zn`a d`ixwd zlrne - dxez

l rbepa `id ,mzqdlert.dfÎiciÎlr zekynpd zekyndl -
weqtd lr owfd epax ly exn`nl oiivn `"hily iaxdy itke
(dltz) mzq d`ixw iciÎlry ,lcadd xaqen my ,"execiq"a
,mipyd zkxa ,milegl d`etx :miinyb mipipra `id dkyndd
`id dkyndd (dxez) zn`a d`ixw iciÎlr eli`e ,dnecke

.dnypd zeiniptae zipgex
:owfd epax oeylaeéLîî íãàäL ,Bæ äøàäå äëLîä ,äpäåC §¦¥©§¨¨§¤¨¨¤¨¨¨©§¦

ìòå ,BLôð ìò àeä -Ceøa óBñ-ïéà øBà úøàäî øéàîe¥¦¥¤¨©¥¨©©§§©
ìk øB÷î ,ìàøNé úñðk ,äðéëMä àéä ,ìàøNé ìk úBLôð©§¨¦§¨¥¦©§¦¨§¤¤¦§¨¥§¨

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ,ìàøNé úBîLðiciÎlry ,'n wxta ¦§¦§¨¥§¤¦§¨¥§©¨
lr wx `l ,`edÎjexa seqÎoi` xe` zx`d mc` jiynn dxez

dkynddy oeeikn ,l`xyi lk zeytp lr mb `l` ,`ed eytp
ef dkynde - dpikyd `idy l`xyi zenyp xewna `id

zkynpdìa úàø÷ð ¯ äøBzä ÷ñò éãé-ìò¯ ,"äàéø÷" ïBL ©§¥¥¤©¨¦§¥¦§§¦¨
:aezkk¯ ,"äøBza àøB÷"`xwp dxez cneld mc``xew" ¥©¨

,ernyny ,"dxeza
zkynde z`ixw"mvr"d

,`xwpd ly-ìòL Leøt¥¤©
àøB÷ äøBzä ÷ñò éãé§¥¥¤©¨¥

àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨
,ìBëéák ,åéìà àBáì̈¥¨¦§¨
Bøáçì àøBwä íãàk§¨¨©¥©£¥
ïè÷ ïáëe ,åéìà àáiL¤¨Ÿ¥¨§¥¨¨
åéìà àáì åéáàì àøBwä©¥§¨¦¨Ÿ¥¨
àúåöa Bnò úBéäì¦§¦§©§¨

¯ ,àãç,ez` cgiaàìå ¨¨§Ÿ
øàMìå epnî ãøtì¦¨¥¦¤§¦¨¥

¯ .íBìLå-ñç éãéçéjk §¦¦©§¨
mpyi ;dxez iciÎlr mb
mixzkend micedi
d"awdl "mirxe mig`"k

en mdil` qgiae -o`k `a
l `xewd mc`n lyndexag"oa" zbxca mdy micedi mpyie ,

`xewd oak `id "dxeza d`ixw"d mdil` qgiae - d"awd iabl
.eia`láeúkL eäæå15øLà ìëì åéàøB÷ ìëì 'ä áBø÷" : §¤¤¨¨§¨§¨§Ÿ£¤

¯ ,"úîàa eäeàø÷éeil` mi`xewy dl` lkl (`) aexw d"awd ¦§¨¤¡¤
zn`a eil` mi`xewy dl` lkl (a) -16,àlà úîà ïéàå"§¥¡¤¤¨

"äøBz17¯ ,dpyie ,"ei`xew lkl" :mzq d`ixw dpyi :xnelk ¨
;dxez iciÎlr - "zn`a" d`ixw¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥

¯ é÷etàì ,à÷åc äøBzä éãé-ìò àeä-Ceøa-LBãwäìlelyl §©¨¨©§¥©¨©§¨§©¥
dpeekd `idy "zn`a ede`xwi" ly zernynd z`àøBwL éî¦¤¥

!àaà :Ck ÷òBö àlà ,äøBzä ÷ñò éãé-ìò àlL BúBà¤Ÿ©§¥¥¤©¨¤¨¥¨©¨
¯ !àaàezlitza `xewe wrev icediy dlitzd zceara xnelk ©¨

`edy dkyndd dpd - d"awdl ezad` cvn ,"`a` `a`"
.dxez ly d`ixwd iciÎlr d`ad dkyndl dnec dpi` ,jiynn

àéápä åéìò ìáBwL Bîëe18¯ ,'eë "EîLá àøB÷ ïéàå" : §¤¥¨¨©¨¦§¥¥§¦§
:`"hily x"enc` w"k zxrd]`xew' e` 'j`xew oi`e' l"ledc"

oi`e" xnel eilr did :xnelk ."'jnya' weicd edne 'jze`
,`eti` ,edn ;jze` `xewy in oi`y - "jze` `xew" e` "j`xew
,d"awdl mi`xew ok` eli`ky dxen dfy) "jnya" ly weicd
,dpeekd `l` .[("jnya" ,enya eil` mi`xew oi`y `l`
,dxez iciÎlr epiid ,jnya jze` `xwiy in oi`y laew `iapdy

,d"awd ly eizeny ixd `id dxezd lk ,okyøàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥
éLîäì ,ìékNnä ïðBaúé äfîe .øçà íB÷îaäàøé åéìò C §¨©¥¦¤¦§¥©©§¦§©§¦¨¨¦§¨
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íéøîà éèå÷éì
äëùîä äðäå
ä"á ñ"à øåà úøàäî øéàîå êéùîî íãàäù åæ äøàäå
ìàøùé úñðë 'ðéëùä àéä ìàøùé ìë úåùôð ìòå åùôð ìò
äøåúä ÷ñò é"ò ïî÷ì ù"îë ìàøùé úåîùð ìë øå÷î
÷ñò é"òù 'éô äøåúá àøå÷ äàéø÷ ïåùìá úàø÷ð
àøå÷ä íãàë ìåëéáë åéìà àåáì ä"á÷äì àøå÷ äøåúä
åéìà àáì åéáàì àøå÷ä ïè÷ ïáëå åéìà àáéù åøéáçì
éãéçé øàùéìå åðîî ãøôéì àìå àãç 'úååöá åîò úåéäì
åäåàø÷é øùà ìëì åéàøå÷ ìëì 'ä áåø÷ ù"æå å"ç
ä"á÷äì àøå÷ù åðééäã äøåú àìà úîà ïéàå úîàá
éãé ìò àìù åúåà àøå÷ù éî é÷åôàì à÷åã äøåúä é"ò
åéìò ìáå÷ù åîëå àáà àáà êë ÷òåö àìà äøåúä ÷ñò
ïðåáúé äæîå .à"îá ù"îëå 'åë êîùá àøå÷ ïéàå àéáðä
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יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ישעי'



פה oqip 'a ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ב' שני יום
פרק לח  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå çì ÷øô,p 'nr cr.éç ìë

¯ äìBãbin leki o`kn §¨
lr zexydl opeazny
on dlecb d`xi envr

,d"awd÷ñò úòLa¦§©¥¤
¯ ,äøBzäiciÎlry oeikn ©¨

,enk ,d"awd z` ,lekiak ,eil` jiynn `ed dxez cenil

`edy drya ,lynl
- xg` mc` eil` `xew
jiyndl jixv dfy ixd
on dlecb d`xi eilr
`edy drya ,d"awd

,dxez cnel[âë ÷øt] ìéòì øàaúpL Bîk19: §¤¦§¨¥§¥¤¤

.çì ÷øtzeevnd zlrn ,owfd epax xiaqd mincewd miwxta ¤¤
zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaica zeielzd zeevnde zeiyrnd

.dyecwl

dignd ,zipeigd ytpd geka zeyrp ,xeaicaye dyrnay zeevnd ,oky

ilk) miinybd mixa`d z`

gekae (zeevnd ly reviad

'eke oeylde dtd ze`ven

mi`a ociÎlry ,zeinybd

icil dlitzde dxezd ixeaic

zcixi zilkzy oeikne .iehia

`l ,`id dhnl dnypd

`l` ,dnvr dnypd liaya

ytpd z` zelrdle owzl ick

zeevnd ici lre zeiyrn zeevn ici lr byen xacd - sebde zipeigd

.xeaicay

¯ ,ìéòì økæpä ìk íò ,äpäådyrnay zeevnd zlrn zece` §¦¥¦¨©¦§¨§¥
,dyecwl zipeigd ytpd dlrzn oci lry ,xeaicayeïáeé¨

íé÷ñBôe ãeîìza äëeøòä äëìää ÷ñt áèéä1øeäøä"c ¥¥§©©£¨¨¨£¨©©§§¦§¦§
¯ ,"éîc øeaãk åàìenk aygp epi` (daygn) "xedxd"y ©§¦¨¦

,xeaic¯ ãáì Baìáe BzáLçîa òîL úàéø÷ àø÷ íàåmb §¦¨¨§¦©§©§©£©§§¦§©

z`f dyr m`¯ ,BúáBç éãé àöé àì ¯ Búðek çk ìëa§¨Ÿ©©¨¨Ÿ¨¨§¥¨
lk lr rny z`ixw ipipra exedxd ici lr ,rny z`ixwa

,dizepeekéøöå¯ ,úBø÷ìå øæçì Cz`ixw zeln z` `hale §¨¦©£Ÿ§¦§
;eita rnyïBænä úkøáa ïëå2àúéøBàc3¯ ,xn`p `ly s`] §¥§¦§©©¨§©§¨

enk "ma zxace" da
[rny z`ixwa4s` -

`l oefnd zkxa iably
oeyld dxeza dxn`p
aezky enk ,"zxace"
zexnl ;rny z`ixwa
oi`y ,`ed oicd ,z`f
zkxa zaeg ici mi`vei
,cala xedxda oefnd

,`wec xeaica d`hal gxkdd on `l`úBëøa øàLáe5¯s`] ¦§¨§¨
wx mdy14[¯ ,ïðaøc,opaxcn wx ody s` ,zekxa x`ya mb oke §©¨¨
älôúáe6¯ ;"alay dcear" `idy s`]14[-dcearald mr ¦§¦¨

xeaica didz dlitzdy ,gxkdd on ,z`f lka .ald jezae
ipipra ala xedxdd ici lr daeg ici mi`vei `le ,`wec

dlitzd7¯ íàå .m` ,df znerle¯ åéúôNa àéöBäzeln z` §¦¦¦§¨¨
,dlitz e` zekxa e` oefnd zkxa e` rny z`ixwBaì ïek àìå§Ÿ¦¥¦
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÷ñò úòùá äìåãâ äàøé åéìò êéùîäì ìéëùîä
:[â"ë 'ô] ì"ùîë äøåúä

äðäå çì ÷øôäëìää ÷ñô áèéä ïáåé ì"ðä ìë íò
øåäøäã 'é÷ñåôå ãåîìúá äëåøòä
ãáì åáìáå åúáùçîá ù"÷ àø÷ íàå éîã øåáãë åàì
úåø÷ìå øåæçì êéøöå åúáåç éãé àöé àì åúðååë çë ìëá
ïðáøã úåëøá øàùáå àúééøåàã ïåæîä úëøáá ïëå
åúáåç éãé àöé åáì ïåéë àìå åéúôùá àéöåä íàå 'ìôúáå
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.19:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰מובן אינו כיÏÏÎ"לכאורה זה ‡„¯·‰- פ' סיום - דכאן מהתבוננות באה גדולה היראה עיקר -
וכו' חברו  שבא -˘ÓÓרצה"ע מהמשכת רק שהוא - בפכ"ג משא "כ ,¯Â‡Â(1 להוכיח הוא - פכ"ג' 'כמש"ל דפי' ועכצ"ל (נעלה).

ש' (2 ועוד הפכים]. - (וכיווץ) ויראה השכלה שלכאורה [אף התורה עסק בשעת (גדולה) יראה שת"ת ÊÓ‰שצ"ל - יתבונן' (מת"ת)
(1 בספכ"ג: וכמ"ש - כו' להמשיך בכדי ומשמש שהתורה‡˙ה'ÂÂÂˆÈÂטפל (2 ליראה. לא ˙¯Ú‡וכו' לכאורה כלומר: לדרתא".

המבוארת  מההתבוננות בא הגדולה היראה של עיקרה - אדרבה שהרי, כ"ג, בפרק שדובר למה כאן מציין הזקן שרבנו מה כלל מובן
ידי  על אליו הבא החבר כמו למטה, אליו ממש הקב"ה את כביכול, אדם ומביא ממשיך תורה לימוד ידי שעל זה, פרק בסוף כאן,

ה  המשכת על רק מדובר כ"ג בפרק ואילו לו; קורא Â‡Â¯שהוא ÔÂÈÏÚ‰ ÔÂˆ¯ ומקשר הזקן רבנו מציין איפוא, מדוע, תורה. ידי על נעלה
פרק  לעיל "כמ"ש ההוספה שפירוש לומר ההכרח שמן שליט"א, הרבי מסביר - כ"ג? בפרק שנתבאר למה כאן המדובר הענין את

ש  ולהדגיש להוכיח א) הוא: הלימוד ˆ¯ÎÈ‰כ"ג" שבשעת לחשוב הרי אפשר לכאורה (שכן, התורה לימוד בשעת (גדולה) יראה להיות
ביראה, מעלה משום אין הזקן עצמו רבנו מביא לכן - בתורה . ענין כשלומדים ולהבנה להשכלה הנוגד דבר לכיווץ, מביאה יראה כי

גדולה יראה שתהיה ההכרח שמן מוסבר שם כ"ג, האדם ·˘Ú˙מפרק יתבונן התורה שמלימוד כאן שמדובר מה ב) התורה. לימוד
בסוף  שמוסבר וכפי היראה, להמשכת כמכשיר ומשמש (ליראה) "טפל" הוא שתלמוד-תורה להתבונן הכוונה גדולה, יראה להמשיך
ב) "ליראה"; - היא התורה, חוקי כל של "ויצונו" של שהתכלית א) ה'": את ליראה החוקים כל את ה' "ויצונו מהפסוק כ"ג פרק
פרק  בסוף מדובר כך ועל - לבית טפל דבר שהוא היראה, לגבי כשער היא התורה כלומר: ליראה, לדרתא" "תרעא נקראת שהתורה

ג.1.כ"ג. סעיף סב סימן או"ח שו"ע ב. כ, ה"א.2.ברכות פ"א ברכות הל' ב.3.רמב"ם סעיף קפה, סימן שם, Î"˜4.שו"ע ÔÂ˘Ï
.‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡.5.ג סעיף רו, סימן שם, ב.6.שו"ע סעיף קא, סימן ˘ËÈÏ"‡:7.שם, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בפ"ע הנ"ל Ï"˜"והנה

ÏÏÎ במצוה למה - (היטב) הבנה צריך אבל כו' לעשות ציווה למה של"ק כמו ג"כ, לדבר מצוה ה' ציווה למה להקשות שייך אין כי -
דינם וכוונה, דדבור הענינים, ב' בה ציווה ‰ÈÎÙששייך מדוע לשאול שייך לא שהרי כלל, קשה היה לא כשלעצמו זה דבר כלומר: ."

oqip '` oey`x mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  א' ראשון יום
פרק לז  ,98 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åæ äøàäå äëùîä äðäå,98 'nr cr:[â"ë 'ô]
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;dxez iciÎlr - "zn`a" d`ixw¯ àøBwL eðéäcjiynne §©§¤¥
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יח.15. קמה, ובסידור 16.תהלים רע"ב. לט, סנהדרין "עפמשנ"ת שזהו: כך על שהעיר שליט"א, אדמו"ר כ"ק משל וב) א) הסימון
זה". פסוק כא.17.על זוטא, אלי' דבי ו.18.תנא סד, ישעי'
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לדבר של מצוה במצוה ‚Ìהקב"ה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
יוצאים  לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ·˘ÂÈ˙Ù...ידי ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם של"ה 11.יג,
ב. רמט, א. חלק
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ytpde ,zinyb ze`ivn `ed sebdy oeikne ."dfn lecb oi`n yi
lcadde .mdipia d`eeyde qgi oi`y ixd ,zipgex ze`ivn -
llk dnec epi` seba xi`nd zeigde xe`dy jka ,oaenk ,`ed
epi` lcaddy xiaqn owfd epaxe .ytpa xi`nd zeige xe`l
seba zewl`dy ,zewl`d ly ielibde mlrdd zcna `hazn
myk :mieey mdipy md dfa ik ,zelbzda - ytpae ,zxzqen
lr zxzqen ziwl`d zeigd ea ,dfd mleray `xap `ed sebdy
`id ezeigy seba d`xp `l okle ,dbep ztilw ly yeal ici

ziwl`d zeigd lr xizqnÎyeal eze` miiw mb jk ,zewl`
d`a ytpd zeigy miyibxn `le mi`ex `le ,ytpd z` dignd
mevnvd zcna `hazn ,ytpde sebd oiay lcadd .zewl`n
zeigde xe`d m` - iwl`d zeigde xe`d ly zehytzdde
e` ,znvnevn dcna mi`a mnvr md ,dnlrdd jxc mi`ad
zexnly xnelk ,zehytzda mi`a ,zeigde xe`d ,mdy
,dnvr zeigd la` ,zi`xp dpi` zeigde xe`d ly zewl`dy

:"`ipz"d oeylae .zi`xp ,miptÎlkÎlr

¯ íäéðLaL óàå,ytpae seba¯ ,äåL ãçà øBàzeigde xe`d §©¤¦§¥¤¤¨¨¤
dcna mda `a ,ytpd z`e sebd z` digne xveid iwl`d

:jka z`hazn zecig`dyk ,xe` ly dcig`øzñä úðéçáa¦§¦©¤§¥
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ílòúîe øzzñî¦§©¥¦§©¥
¯ ,Ba Laìúîe¦§©¥
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øzñä úðéçáa ,Cøaúé åét çeønL úeiçäå øBàä äåLa§¨¤¨§©©¤¥©¦¦§¨¥¦§¦©¤§¥

ìzLäa úBâøãnä úãéøéå íéðt¯ äâøãnî úBîìBòä úeìL ¨¦¦¦©©©§¥§¦§©§§¨¨¦©§¥¨
,dpeilr¯ äâøãîì,dpezgzãò ,íénöòå íéaø íéîeöîöa §©§¥¨§¦§¦©¦©£ª¦©

¯ LaìúpL,zeigde xe`díìBò úeììk úBéçäì dâð útì÷a ¤¦§©¥¦§¦©Ÿ©§©£§¨¨
¯ ,éøîçä äfäd`ad ziwl`d zeigdy ickzekln"n ©¤©¨§¦

ly dbixcna didz ,"jxazi eit gex" z`xwpd ,"zeliv`c
zcxl dilr did - ixnegd dfd mlerd z` zeigdl
"dxivi"n ,"dxivi"l "d`ixa"n) .zenlerd zelylzyda
dilr dide ,mlere mler lkay zebixcnd lkae ,("diyr"l
.xe`d z` minvnvne mihrnnd ,miax minevnv jxc xearl
eid `l ,dl`d miaxd minevnvde zebixcnd lk mb ,mxa
lk xg`l ik ,"ze`ivn"e "yi" ly xac zxivil miwitqn
,efk dbixcna x`yp xe`d did ,dl`d miaxd minevnvd
wx m`Îik epnn xveeidl dleki dzid `l zinyb ze`ivny
mlerd ly miinyb mipipr epnn exveeiy icke ,zipgex ze`ivn
iepiy icil cr ,miipktdn minevnv mb xearl xe`d lr did ,dfd
zecixide minevnvd lk xg`le .xe`d zedn ly hlgen
d`a zeigdy llk d`xii `ly ick ,dbep ztilwa xe`d yalzd

zeidl lkei xacdy dxixade zexyt`d z` zzl jke ,zewl`n
,dxiar ea zeyrl ,jtidl e"g e` ,devn xacle dyecwl lvepn

p ztilw ly dpipr df ixdy ,dyecwd jtid `idyitk ,dbe
mzeig milawnd mixacd iably ,mipey`xd miwxta epcnly
da yiy ,dbep ztilwn
dxixad zniiw ,rxe aeh
mipiprl milvepn zeidl
Îqg e` ,dyecwe aeh ly
.dxiare rx ly melye
,dlilg ,milvepn mdyke
,dxiare xeqi` ly oiprl
mzeig z` f` milawn md
ze`nhd zetilw ylyn
,mipt lk lr - .ixnbl
zecixid xg`l
miaxd minevnvde
zeigde xe`d xaery
yalzn mb `ed ,iwl`d
,dbep ztilw ly yeala
ly ,mixeq`d mbe mixzend mb ,mipiprd lk z` zeigdl ick

:dfd mlerdíìBòaL íéøBähäå íéøznä íéøác ìk eðéäc§©§¨§¨¦©ª¨¦§©§¦¤¨¨
¯ ,äfä,dbep ztilw ly yeal ici lr mzeig z` milawnäpnîe ©¤¦¤¨

¯,dbep ztilwn¯ ,íéàîhä íéøác íéòtLî dãé-ìòålk §©¨¨ª§¨¦§¨¦©§¥¦
ze`nhd zetilw ylyn mi`ad ,mixeq`de mi`nhd mixacd

.dbep ztilw zervn`a ,dyecwd on mzeig milawn - ixnblék¦
¯ àéä,dbep ztilw¯ úòvîî äðéçayly oial dyecwd oia ¦§¦¨§ª©©

,ixnbl ze`nhd zetilw¯ ìéòì økæpkzeigde xe`dy ixd ©¦§¨§¥
ly iwl`dlkztilw ly yeala yalzd ,dfd mlerd ipipr

d`a zeigdy eyibxi `le e`xi `ly zewl`d lr xizqnd ,dbep
.mieey ytpde sebd ,df xacae - zewl`nïë-ét-ìò-óà©©¦¥

Cøc äiçîe øéàî 'ä øLà úeiçä úëLîä àéäL ,äøàää©¤¨¨¤¦©§¨©©©£¤¥¦§©¤¤¤
¯ ïlëa äåL dðéà ,äæ Leáìixd - ?d`eeydd i` `hazn dna §¤¥¨¨¨§ª¨

df¯ .úeèMtúäå íeöîö úðéçáaxzei od zeigde dx`dd m` ¦§¦©¦§§¦§©§
`hazn jka - zehytzd zpigaa xzei ody e` ,mevnv zpigaa
mcew epcnly dn z` .edpynl cg` `xap beq oiay lcadd
ozip ,'yeal'a ezeyalzde xe`d ly "mipt xzqd"d zece`
eze` epi` xe`d f`y ,dar jqn jxc xi`nd xe`l liyndl
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íéøîà éèå÷éì
øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà íäéðùáù óàå
ùáìúîå íìòúîå øúúñî øåàäù íéåù 'éùåáìå íéðô
äåùá øúúñî åúåììëáù æä"åòî íä íäéðù éë åá
úãéøéå íéðô øúñä 'éçáá 'úé åéô çåøîù úåéçäå øåàä
äâøãîì äâøãîî úåîìåòä úåìùìúùäá úåâøãîä
úôéì÷á ùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéîåöîöá
íéøáã ìë åðééäã éøîåçä æä"åò úåììë úåéçäì äâåð
äãé ìòå äðîîå äæä íìåòáù íéøåäèäå íéøúåîä
ì"ðë úòöåîî 'éçá àéä éë íéàîèä íéøáã íéòôùåî
øéàî 'ä øùà úåéçä úëùîä àéäù äøàää ë"ôòà
íåöîö 'éçáá ïìåëá äåù äðéà äæ ùåáì êøã äéçîå

úåèùôúäå
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oqip 'a ipy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

¯ ,ãáòéãa BúáBç éãé àöé ¯,oeekl mb mikixv dligzkly s` ¨¨§¥¨§¦£©
éøö ïéàå¯ ,øæçì C,dpeeka oze` xnel ick÷eñtî ãáì §¥¨¦©£Ÿ§©¦¨

òîL úàéø÷ ìL ïBLàø8áe ,úlôz ìL äðBLàø äëø ¦¤§¦©§©§¨¨¦¨¤§¦©
äøNò äðBîL9¯ ,daeg ici mi`vei `l ,oda epeeik `l m`y §¤¤§¥
,carica mbàúéàãëe§§¦¨

:[úBëøác á ÷øt Léøa]§¥¤¤¦§¨
¯mi`ven ep`y enke

zkqna ipy wxt zligza
zekxa10:úåöî ïàk ãò"©¨¦§©

¯ äðekweqt seq cr ©¨¨
rny z`ixw ly oey`x
xwira `id devnd

,dpeekd¯ Cìéàå ïàkî¦¨¨¥©
z`ixw iweqt x`ya

,rnyäàéø÷ úåöî¦§©§¦¨
¯ ."'eëåici mda mi`veie §

m` mb ,xeaica daeg
dxe`kl - .dpeekd dxqg
`l recn :le`yl yi
daygne dpeek ,dpiidz
jk lk zeaeh ,(xeaic ila)
- ?dpeek ila xeaic enk
epcnly dn itl ,`l`
xacd ,xeaicd zlrna

.xaqeníeMî ,eðéäå§©§¦
äëéøö dðéà äîLpäL¤©§¨¨¥¨§¦¨

¯ ÷ø ,úBöna dîöòì ïewzick `a zeevnd oipréLîäìC ¦§©§¨©¦§©§©§¦
¯ øBàjkae iwl`d xe`d z` dfd mlerl `iadlLôð ïwúì§©¥¤¤

¯ ,óebäå úéðeiçä,z`feLôpäL øeacä úBiúBà éãé-ìò ©¦¦§©©§¥¦©¦¤©¤¤
¯ ,ätä úBàöBî äLîça úøaãî,zeinybdúBöîa ïëå §©¤¤©£¦¨§©¤§¥§¦§

¯ :óebä éøáà øàLa äNBò LôpäL úBiNòîlr milrzn ©£¦¤©¤¤¨¦§¨¤§¥©
- xaqedy itk ,oeeikne .sebde zipeigd ytpd dfÎici
lka ixd ,sebde zipeigd ytpd liaya `id "zilkz"dy
,cala oda daygnde dpeekd zexfer opi` ,xeaicay zeevnd
didiy gxkdd on `l` ,ziwl`d ytpl zekiiy el yiy xac
ila xeaica carica daeg ici mi`vei df mrhne ,xeaic o`k
milrn ,`wec xeaice dyrn ici lr ,oky .daygne dpeek
(d"l wxtn lgd) o`k cr .sebde zipeigd ytpd z` mipwzne
dpenh zilkzd lky ,"ezeyrl"ay dlecbd dlrnd lr epcnl

nad"awd zpeek rvazzy ick ,xen`k ,oky .zeiyrn zeev
,"mipezgza dxic" jxazi el didzy ,zenlerd z`ixaa
Îoi` xe` zelbzdl ,mewn ,"dxic" didz inybd dfd mleray
e` ,`wec zeiyrn zeevn iciÎlr `a df ixd - `edÎjexa seq
zxxazn ,dfÎiciÎlr ,ik .dyrnl aygpd xeaicay zeevn

dlere ,dbep ztilwn d`ad ,sebde zipeigd ytpd ly zeigd
,`linn dplhazz ,dbep ztilw ly dz`lrd ici lre .dyecwl
xac mey x`yi `le ,zexg`d ixnbl ze`nhd zetilwd
xzei dcna dfd mlera seqÎoi` xe` xi`ie ,zewl` lr xizqiy
zenlera xy`n dlecb
xaqez oldl .mipeilrd

ay dlrndzpeek
dpeeka ,epiid .zeevnd
ici lry ,icedil yiy
,miiwn `edy devnd
devn d"awd mr cg`zi§©¤
`ed df llbae - devnd
oky ,devnd z` dyer
,ipy cvn ,mi`ven ep`

.dpeekd iabl mb oexziCà©
eøîà ïë-ét-ìò-óà11: ©©¦¥¨§

¯ äëøa øàL Bà älôz§¦¨§¨§¨¨
zexn`pdïä ,äðek àìa§Ÿ©¨¨¥

¯ ,äîLð àìa óeâk§§Ÿ§¨¨
,dlitzd z` mincn recn
z`e ,"seb"l ,dkxad e`
- ?"dnyp"l - dpeekd
ìkL Bîk ék ,Leøt¥¦§¤¨
äfä íìBòaL íéàeøaä©§¦¤¨¨©¤
,äîLðe óeb íäì LiL¤¥¨¤§¨¨
çeøå éç ìk Lôð" :íäL¤¥¤¤¨©§©
ìkî "åétàa íéiç çeø øLà ìk" úîLðå ,"Léà øNa ìk̈§©¦§¦§©¨£¤©©¦§©¨¦¨

¯ ,íéiç éìòa,dnyp mbe seb mb yi mlera `xap lkl'äå ©£¥©¦©
úeiçå øBàa ãéîz Léì ïéàî íúBà äeäîe ílk úà äiçî§©¤¤ª¨§©¤¨¥©¦§¥¨¦§§©

¯ ,íäa òétLnL;dnypae seba¯ ,éøîçä óebä íbLwx `le ¤©§¦©¨¤¤©©©¨§¦
mb `l` ,sebd¯ Lnî íîBcä øôòå íéðáà elôàå`l mda ©£¦£¨¦§¨¨©¥©¨

ohwn lcbd ,gneva dpyiy zipeigd drepzd elit` zi`xp
,mda elit` ixd - lecbl¯ ,Cøaúé epnî úeiçå øBà Ba Lé¥§©¦¤¦§¨¥

ae- ?mnecay zeigd z`hazn dnïéà úBéäì øæçé àlL¤Ÿ©£Ÿ¦§©¦
¯ ,äéäLk ñôàå,oldl xiaqi owfd epaxy itk - .ez`ixa iptl ¨¤¤§¤¨¨

lrete avip iwl`d xe`d did `lely ,"dpen`de cegid xry"a
mcew enk qt`e oi` zeidl xfeg `xapd did - `xapa cinz
xi`ne dignd iwl` zeige xe` yi mnecl mby ixd .`xapy
oi` ,z`f lkae - ig mvr ly seba epyi ,jkn xzeie ,jk .eze`

:dnypay zeigde xe`d oia llk qgie d`eeydïë-ét-ìò-óàå§©©¦¥
óeba øéànä úeiçå øBà úðéça ïéa ììk ïBéîãå Cøò ïéà¥¤¤§¦§§¨¥§¦©§©©¥¦©
.éç ìk Lôð àéäL ,äîLpa øéànä úeiçå øBà úðéça éaâì§©¥§¦©§©©¥¦©§¨¨¤¦¤¤¨¨

¯.zeipgexl zeinyb oia llk d`eeyd oi`y `ed oaen xac ,oky
jl oi` - zeipgexd on zeinybd zeedzd"y ,micen mixwegd mb
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íéøîà éèå÷éì
ù"÷ ìù ïåùàø ÷åñôî ãáì øåæçì êéøö ïéàå ãáòéãá
'éàãëå äøùò äðåîù úìôú ìù äðåùàø äëøáå
úåöî êìéàå ïàëî äðååë úåöî ë"ò [úåëøáã á"ôøá]
äëéøö äðéà äîùðäù íåùî åðééäå .'åëå äàéø÷
ùôð ï÷úì øåà êéùîäì ÷ø úåöîá äîöòì ïå÷éú
'äá úøáãî ùôðäù øåáãä úåéúåà é"ò óåâäå úéðåéçä
äùåò ùôðäù úåéùòî úåöîá ïëå äôä úåàöåî
øàù åà äìôú åøîà ë"ôòà êà :óåâä éøáà øàùá
ìëù åîë éë 'éô äîùð àìá óåâë ïä äðååë àìá äëøá
ùôð íäù äîùðå óåâ íäì ùéù æä"åòáù íéàåøáä
íééç çåø øùà ìë úîùðå ùéà øùá ìë çåøå éç ìë
íúåà äåäîå íìåë úà äéçî 'äå íééç éìòá ìëî åéôàá
íâù íäá òéôùîù úåéçå øåàá ãéîú ùéì ïéàî
åá ùé ùîî íîåãä øôòå íéðáà 'éôàå éøîåçä óåâä
äéäùë ñôàå ïéà úåéäì øåæçé àìù 'úé åðîî úåéçå øåà
øéàîä 'åéçå øåà 'éçá ïéá ììë ïåéîãå êøò ïéà ë"ôòàå
ùôð àéäù äîùðá øéàîä úåéçå øåà 'éçá éáâì óåâá

éç ìë
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לדבר של מצוה במצוה ‚Ìהקב"ה מדוע הוא להבין שיש מה אלא מעשית; מצוה לעשות הקב"ה ציווה מדוע לשאול שייך שלא כשם ,
יוצאים  לא - דיבור בלא בכוונה ואילו חובה, ידי יוצאים - כוונה בלא בדיבור הפכי: דינם - וכוונה, דיבור של הענינים שני בה ששייכים

הזקן: רבנו מסיים וזאת חובה; ·˘ÂÈ˙Ù...ידי ‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â.8.ה סעיף ס, סימן שם, א.9.שו"ע סעיף קא, סימן ב.10.שם של"ה 11.יג,
ב. רמט, א. חלק



oqipפח 'c iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' רביעי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn
;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc
:xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e
ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr
ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl
xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia
d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici lr
mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey dfd
,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde
.ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd
`edy itk dfd lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l`
mevnv oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
ÎlkÎlr zi`xp gneva
ly zniieqn drepz mipt
lcb `edy jka ,zeig
`ed oi`e ,lecbl ohwn
.mnec enk inzq xneg

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
oi`y mixac - "mnec"
genvl gek `le miig mda
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lkyòaøà ãâðk§¤¤©§©
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîzrax` lk ª§¨¦
milawn ,mi`xapd ibeq

beq lk ,`edÎjexa 'ied my zeize` rax`n mzeige mzrtyd
.zxg` ze`núëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©

úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©
¯ ,øaãîe éça úLaìîälkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥

,efl ef dl`d mibeqd on cg`¯ ïlëaL óàzrax` lka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeydde ¤¨¨¤

¯ ,íéðt øzñä úðéçáa,mleka zxzqen xe`d zeinipty ¦§¦©¤§¥¨¦

¯ dâð Leáì àeäL ïlëa ãçà Leáìa Laìîe,z`f lkae §ª¨¦§¤¨§ª¨¤§Ÿ©
dx`ddl ,deey gneve mnecay zeigd zkynde dx`dd oi`
ygena mi`ex xacnae iga ,oky .xacne igay xe`d zkyndle
epcnly itk ,zewl` `id zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy
myke ,hexita lirl
dx`dde zeigdy
gnevae mnecay ziwl`d
llk oeince jxr odl oi`
ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
BðBöø úeiîéðt àeäL¤§¦¦§
íéðt øzñä éìa Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦
äøéànä ,ììk Leáìe§§¨©§¦¨
úBöîa úLaìîe§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk ,Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòìdkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn ,ef
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
úLaìîe äøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥¨©§¦¨§ª¤¤
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
.ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e ,sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd
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íéøîà éèå÷éì
íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå

'úé åá
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פט oqip 'd iying mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ה' חמישי יום
,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáùçîä úå÷éáãù àìå,`p 'nr cr.øáãîå éç

ä"äâä
úåöîä úðååëù ç"òá ù"îëå)
øåà úâøãîá àéä äøåú ãåîìúå
'éçáå úåâøãî ïä úåöîä óåâå
é"òù íåöîö 'éçá íäù íéìë
òåãéë íéìëä ååäúð øåàä íåöîö

:(ç"éì

ãvî àéä Cøaúé Ba íãàä ìëNå äáLçnä úe÷ácL àìå§Ÿ¤§¥©©£¨¨§¥¤¨¨¨¦§¨¥¦¦©
ìòôa úBiNòî úBönä íei÷ úe÷ácî äìòîì dîöò©§¨§©§¨¦§¥¦©¦§©£¦§Ÿ©

¯ ,ïn÷ì øàaúiL Bîk ,Lnîly eytpa ,d"awda zewiacdy ©¨§¤¦§¨¥§©¨
mixne`y efk zewiac `id ,zeiyrn zeevn meiw ici lr ,icedi

" dilrepycw,"eizeevna
enk ,lynl ,dfy
dy` miycwnyk
cegia dz` cg`zdl
`id jk - xenb
mr icedi ly ezecg`zd
meiw ici lr d"awd
dpi` ef zecg` .zeevn
ly ezceare egeka ziyrp
,oky .cala icedi
,cala zinvrd ezceara
ribn mrt s` did `l
;d"awda efk zewiacl
dwcv meyn jka yi `l`
epeeivy d"awdn cqge
`teb jkae ,zeevn miiwl
cgiizdl gekd epa ozp
lr jxazi ez` cg`zdle
,oaen ,ixd .devnd ici
,zewiac ly dceardy
zpeeka ,lkye daygna
mipipr x`ya e` zeevnd
xyt` i` ,mixkfpd
dpeilr dlrn dl didzy

gek zpizpa ,xen`k ,d`ad ,zeevnd meiwa zewiacdn xzei
,dpeek ila oneiw iabl zeevnd zpeeka zeticrd j` .d"awdn
oeilrd oevxd zx`da (m`Îik ,zewiacd mvra `l) z`hazn

a enk ,oky)dyrna mb jk ,zeevndzpeekepevx miiw ,zeevnd
zewiac)a dxi`nd oeilrd oevxd ly dx`dd - (d"awd ly

(lyzpeekoevxd zx`d xy`n daxda dlrnl `id ,zeevnd
a dxi`nd oeilrdmeiwzepeilr .(dpeek ila) envrlyk zeevnd

.sebd lr dnypd zepeilrl dnec efïk-íb eäfL éðtî àlà¤¨¦§¥¤¤©¥
¯ ä÷áãì Cøaúé BðBöø,d"awd mrúðeëå äáLçîe ìëNa §¦§¨¥§¨§¨§¥¤©£¨¨§©¨©

øàLe älôúe òîL úàéø÷ úðeëáe úBiNòî úBönä©¦§©£¦§©¨©§¦©§©§¦¨§¨
¯ ,úBëøa- oeilrd oevxdn dx`d ,ef dpeeka mb zkynp ixd §¨

àéä ,Bæ äðeëa úLaìîe äøéànä äfä ïBéìòä ïBöø úøàäå§¤¨©¨¨¤§©¤©§¦¨§ª¤¤§©¨¨¦
ø úøàäî äìòî äìòîì õ÷ ïéàì äìBãbïBéìòä ïBö §¨§¥¥§©§¨©§¨¥¤¨©¨¨¤§

¯ ïîöò úBönä íei÷a úLaìîe äøéànämiiwn `edy ©§¦¨§ª¤¤§¦©¦§©§¨
¯ ,äðek éìa øeaãáe äNòîaoevxd zx`day zepeilrde §©£¤§¦§¦©¨¨

:`id ,cala dyrnay dx`dd iabl ,"dpeek"ay oeilrdìãâk§Ÿ¤
,äîLpä Leaìîe éìk àeäL ,óebä ìò äîLpä øBà úìòî©£©©§¨¨©©¤§¦©§©§¨¨
¯ .dúðeëì Leaìîe éìk àeäL dîöò äåönä óeb Bîk§©¦§¨©§¨¤§¦©§§©¨¨¨

z` mincn ,okldyrnd z`e ,"seb"l - devnddpeek-

."dnyp `la sebk `id dpeek `la devn"y mixne`e ,"dnyp"l
¯ ãçà ïBöø Laìî ,dúðeëáe äåöna ,ïäézLaL óàå§©¤¦§¥¤©¦§¨§©¨¨¨§ª¨¨¤¨

,oeilrd oevxdéepL íeL éìa ,úeèéLtä úéìëúa èeLẗ§©§¦©§¦§¦¦
¯ ,íBìLå-ñç éeaøåepyi jkay xnel jiiy `l ixd ,ok m`e §¦©§¨

oevxdn zegt e` xzei
,oeilrd¯ ãçéîe,oevxd §ª¨

Búeîöòå Búeäîa§¨§©§
ãeçiä úéìëúa Cøaúé¦§¨¥§©§¦©¦
äøàää ïë-ét-ìò-óà ¯©©¦¥©¤¨¨

¯,ytpa zelbzddedðéà¥¨
íeöîö úðéçáa äåL̈¨¦§¦©¦§

¯ .úeèMtúäåqgiay §¦§©§
dx`dd ,devnd meiwl
dpi`e ,mevnva `id
ielb ote`a z`hazn
mc`d ytp zewiaca
zpeeka ,eli`e .d"awda
`id dx`dd ,zeevnd
zelbzdae zehytzda
ezaygn zewiaca ,xzi

.jxazi ez` elkyeääâä
xiaqn ,d`ad ddbda)
,yxeyay ,owfd epax

,zepeilrd zexitqazpeek
zbixcna `id zeevnd

eli`e ,"xe`"sebzeevnd
,oky ."milk" zpigaa -
zexe` ixd mpyi zexitqa

e heyt `ed xe`d ,milkexak `edy ,ilkd iabl leab ila
xcba zeidl ick .dnecke cqg e` dnkg ly xcba xcben
`ed "xe`"y ,ixd .mevnvd oipra jxev yi - 'eke cqge dnkg

l qgia mb jk .mevnv zpigaa "ilk"e ,zehytzd zpigaazpeek
le zeevndseb:ddbda xaqen jke - zeevndáeúkL Bîëe)*§¤¨

úâøãîa àéä äøBz ãeîìúå úBönä úðekL ,'íéiç õò'a§¥©¦¤©¨©©¦§§©§¨¦§©§¥©
úðéça íäL ,íéìk úBðéçáe úBâøãî ïä úBöîä óeâå ,øBà§©¦§¥©§¥§¦¥¦¤¥§¦©
òeãik ,íéìkä eeäúð øBàä íeöîö éãé-ìòL ,íeöîö¦§¤©§¥¦§¨¦§©©¥¦©¨©

¯ :(ï"ç éòãBéìoia lcadd mb jk ,dxzqp dnkgzpeek §§¥¥
oial zeevndseblk lr .(zehytzde mevnvl qgia ,zeevnd

zeigl gneve mnecay zeigd dnec dpi`y myky epcnl ,mipt
dxi`nd oeilrd oevxd zx`d dnec dpi` jk ,xacnae igay

aseba dxi`nd oeilrd oevxd zx`dl ,devndzpeek.devnd
,gnev ,mnec :mibeq drax` mpyi lynay myky cnlp dzr
:miillk miwlg ipyl miwlegn dl` mibeq drax`e ,xacne ig
zpeeke zeevn ly lynpa mb jk - xacne ig (a gneve mnec (`

:oldlck - zeevnd¯ ú÷ìçðå,zeevnd zpeeke zeevnïk-íb §¤§¤¤©¥
ézL ïä ¯ Lnî ïîöò úBönä óeâ ék ,úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¦©¦§©§¨©¨¥§¥

¯ Lnî úBiNòî úBöî ïäL ,úBâøãî,xeaic ici lr `ly ©§¥¤¥¦§©£¦©¨
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íéøîà éèå÷éì
'úé åá íãàä ìëùå äáùçîä úå÷éáãù àìå
'åéùòî úåöîä íåé÷ 'å÷éáãî äìòîì äîöò ãöî àéä
'úé åðåöø ë"â åäæù éðôî àìà ïî÷ì ù"îë ùîî ìòåôá
'ðååëáå 'åéùòî úåöîä úðååëå äáùçîå ìëùá ä÷áãì
äæä ïåéìòä ïåöø úøàäå úåëøá øàùå äìôúå ù"÷
õ÷ ïéàì äìåãâ àéä åæ äðååëá úùáåìîå äøéàîä
úùáåìîå äøéàîä ïåéìòä ïåöø úøàäî äìòî äìòîì
ìãåâë äðååë éìá øåáãáå äùòîá ïîöò úåöîä íåé÷á
ùåáìîå éìë àåäù óåâä ìò äîùðä øåà úìòî
ùåáìîå éìë àåäù äîöò äåöîä óåâ åîë äîùðä
ùáåìî äúðååëáå äåöîá ïäéúùáù óàå äúðååëì
éåðéù íåù éìá úåèéùôä úéìëúá èåùô ãçà ïåöø
úéìëúá 'úé åúåîöòå åúåäîá ãçåéîå å"ç éåáéøå
úðéçáá äåù äðéà äøàää ïë éô ìò óà ãåçéä

*úåèùôúäå íåöîö
òáøàì ïë íâ ú÷ìçðå
úåöîä óåâ éë úåâøãî
úåâøãî 'á ïä ùîî ïîöò
ùîî úåéùòî úåöî ïäù
øåáãá úåéåìúä úåöîå
äøåú ãåîìú åîë äáùçîå
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oqip 'c iriax mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ד' רביעי יום
פרק לח  ,100 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîùâä óåâá éë,100 'nr cr.'úé åá

xi`nd xe`dy cr ,jqnd z` xaery iptl `edy itk xe` zedn
;jqnd iptly xe`d ly "dclez" eli`k `ed ,dard jqnd jxc
:xnelk ,xe`d zehytzde mevnv zece` `ed o`k xaecnd eli`e
ozip dfd oiprd z` .xzei e` zegt mvnhvn xe`d dnk cr
ohwe mvnevn xe`dy ixd ,ohw awp jxc xi`nd xe`l liyndl
xzei f` `edy ,oelg jxc xi`ny xe` zedn eze` df la` ,xzeia
d`ad ziwl`d dx`dd :eppipra mb jk .zeiygenae zehytzda

mlerd ly mi`xapd lk "mipt xzqd"l xyway) dxzqd ici lr
mevnv ly ote`a d`a `id m` ,lcad da miiw (mieey dfd
,oldl cnlpy itk ,jkae .zehytzd ly ote`a e` ,dphwde
.ytpay dx`dd oial ,`xap ly eteba dx`dd oiay lcadd
`edy itk dfd lcadd z` xiaqn owfd epaxy iptl ,`l`
mevnv oia lcadd z` xiaqn `ed ,ytpe seba `hazn

:mi`xapd ibeq x`ya zehytzdl

¯ éîLbä óeba ék,ig "mvr"aeøôòå íéðáàk Lnî íîBcäå ¦©©©§¦§©¥©¨©£¨¦§¨¨
¯lecbl ohwn dginv ly mb ,zeipgexe zeig mda ze`xp `ly

mda dpd -ïéà øLà ìBãb íeöîö úðéçáa àéä äøàää©¤¨¨¦¦§¦©¦§¨£¤¥
¯ BaL úeiçäå ,eäBîk`id ,zeig dpyi ea mby ,mnecae seba ¨§©©¤

ãò ,Ck ìk úèòeî¤¤¨©©
çk elôà Ba ïéàL¤¥£¦Ÿ©
¯ çîBváe ,çîBvä©¥©©¥©
íeöîöa dðéà äøàää©¤¨¨¥¨§¦§

¯ .Ck ìk ìBãb,oky ¨¨©
ÎlkÎlr zi`xp gneva
ly zniieqn drepz mipt
lcb `edy jka ,zeig
`ed oi`e ,lecbl ohwn
.mnec enk inzq xneg

¯ úB÷ìçð ììk Cøãålk §¤¤§¨¤§¨
,dfd mlerd ly mi`xapd
,íîBc :úBâøãî òaøàì§©§©©§¥¥
¯ øaãî ,éç ,çîBö¥©©§©¥
oi`y mixac - "mnec"
genvl gek `le miig mda
xac lk - "gnev" ,heaple
- "ig" ,haepe gnevy
- "xacn" ,miig mi`exa
ea yiy mc`d z` oiivnd

:ode ,lkyòaøà ãâðk§¤¤©§©
ä"éåä íL úBiúBà¦¥£¨¨
epnnL ,àeä-Ceøä¤¦¤

¯ .íéòtLîzrax` lk ª§¨¦
milawn ,mi`xapd ibeq

beq lk ,`edÎjexa 'ied my zeize` rax`n mzeige mzrtyd
.zxg` ze`núëLîäå äøàää ïBéîãå Cøò ïéàL Bîëe§¤¥¤¤§¦§©¤¨¨§©§¨©

úeiçä úëLîäå äøàääì ,çîBöå íîBãaL úeiçä©©¤§¥§¥©§©¤¨¨§©§¨©©©
¯ ,øaãîe éça úLaìîälkay dx`dd dnec dpi`y myke ©§ª¤¤§©§©¥

,efl ef dl`d mibeqd on cg`¯ ïlëaL óàzrax` lka ©¤§ª¨
,mixen`d mibeqd¯ äåL ãçà øBà,z`hazn d`eeydde ¤¨¨¤

¯ ,íéðt øzñä úðéçáa,mleka zxzqen xe`d zeinipty ¦§¦©¤§¥¨¦

¯ dâð Leáì àeäL ïlëa ãçà Leáìa Laìîe,z`f lkae §ª¨¦§¤¨§ª¨¤§Ÿ©
dx`ddl ,deey gneve mnecay zeigd zkynde dx`dd oi`
ygena mi`ex xacnae iga ,oky .xacne igay xe`d zkyndle
epcnly itk ,zewl` `id zeigdy xkip `ly wx ,miig mdy
myke ,hexita lirl
dx`dde zeigdy
gnevae mnecay ziwl`d
llk oeince jxr odl oi`
ziwl`d dx`ddle zeigl

- xacnae igayïéà Ck̈¥
ïéa ììk ïBéîãå Cøò¤¤§¦§§¨¥
øBà úëLîäå úøàä¤¨©§©§¨©
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
BðBöø úeiîéðt àeäL¤§¦¦§
íéðt øzñä éìa Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦
äøéànä ,ììk Leáìe§§¨©§¦¨
úBöîa úLaìîe§ª¤¤§¦§
ïëå ,Lnî úBiNòî©£¦©¨§¥
øeaãa úBéeìzä úBöîa§¦§©§§¦
,äðek éìa íéúôN éeháå§¦§¨©¦§¦©¨¨

¯ àeäL,xeaicdáLçð ¤¤§¨
økæpk ,Lnî äNòîk§©£¤©¨©¦§¨

¯ ,ìéòìdkynde dx`d §¥
,oeilrd oevx zeiniptn ,ef
zeevna zkynpd
zeevnae zeiyrnd
zeyrp odyk ,xeaicay
jxr odl oi` ,dpeek ila

,llk oeinceäøàää éaâì§©¥©¤¨¨
úLaìîe äøéànä àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà úëLîäå§©§¨©¥¨©§¦¨§ª¤¤
éãk ïúiNòa ïekúî íãàäL ,úBiNòî úBönä úðeëa§©¨©©¦§©£¦¤¨¨¨¦§©¥©£¦¨¨§¥
.ãçà BðBöøe àeäL ,BðBöø íei÷ éãé-ìò Cøaúé Ba ä÷áãì§¨§¨¦§¨¥©§¥¦§¤§¤¨

úàéø÷e älôzä úðeëa ïëå,úBëøa øàLe äéúBëøáe òîL §¥§©¨©©§¦¨§¦©§©¦§¤¨§¨§¨
¯ .Cøaúé Ba BìëNå BzáLçî ÷aãî ¯ ïäa BúðeëaLefy ¤§©¨¨¨¤§©¥©£©§§¦§¦§¨¥

eli`e ,sebl aygp (xeaicde) dyrndy oeirxd ly zernynd
.mday dx`dd zcna `ed lcaddy - dnypl dpeekd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì
íéðáàë ùîî íîåãäå éîùâä óåâá éë
åäåîë ïéà øùà ìåãâ íåöîö 'éçáá àéä äøàää øôòå
çîåöä çë 'éôà åá ïéàù ãò êë ìë úèòåî åáù úåéçäå
êøãå .êë ìë ìåãâ íåöîöá äðéà äøàää çîåöáå
øáãî éç çîåö íîåã úåâøãî òáøàì úå÷ìçð ììë
íéòôùåî åðîîù ä"á ä"éåä íù úåéúåà 'ã ãâðë
íîåãáù 'åéçä úëùîäå äøàää ïåéîãå êøò ïéàù åîëå
øáãîå éçá 'ùáåìîä úåéçä úëùîäå äøàääì çîåöå
ùáåìîå íéðô øúñä 'éçáá äåù ãçà øåà ïìåëáù óà
êøò ïéà êë äâåð ùåáì àåäù ïìåëá ãçà ùåáìá
àåäù ä"á ñ"à øåà úëùîäå úøàä ïéá ììë ïåéîãå
äøéàîä ììë ùåáìå íéðô øúñä éìá 'úé åðåöø úåéîéðô
úåéåìúä úåöîá ïëå .ùîî úåéùòî úåöîá úùáåìîå
äùòîë áùçð àåäù äðååë éìá íéúôù éåèéáå øåáãá
ä"á ñ"à øåà úëùîäå äøàää éáâì ì"ðë ùîî
íãàäù úåéùòî úåöîä úðååëá úùáåìîå äøéàîä
åðåöø íåé÷ é"ò 'úé åá ä÷áãì éãë ïúééùòá ïéåëúî
äéúåëøáå ù"÷å äìôúä úðååëá ïëå ãçà åðåöøå àåäù
åìëùå åúáùçî ÷áãî ïäá åúðååëáù úåëøá øàùå
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oqipצ 'e iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' שישי יום
,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë

wx xeaicd ixdyaygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§
úàéø÷e äøBz ãeîìz©§¨§¦©
úkøáe älôúe òîL§©§¦¨¦§©

¯ ïBænä,dxezd ony ©¨
¯ ;úBëøa øàLe§¨§¨
zebixcn izy ,opaxcny
dyrn - zeevna el`

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaice ,cgnseb;zeevnd
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå,zeevnd meiw ici lr §©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥

¯ àéäL,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyïk-íb ú÷ìçð ¤¦¦§¨¨©¤§¤¤©¥
ìBîk ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§

äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éçmb jk ©§©¥
azpeekdpyi ,zeevnd

,lynl ,`idy dpeek
dpyie ,ig lra ly dnypk
- lkyÎxa `edy xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek

:oldl x`aziy itke

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©§¨¨©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn

,d"awd mr waczdl,úBönä íi÷îe ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥§©¥©¦§
,ìLî-Cøc-ìò ,Bæ äðek éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa ïëå§¥§©¨¨¦§©¥§¨¥£¥©¨¨©¤¤¨¨

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk,"xacn"d -äøéçáe ìëN ìòa §¦§©©§©¥¤©©¥¤§¦¨
.øaãé úòãáe- d"awda weac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §©©§©¥

z` eytpa xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxdäøö÷ BzòcL éîe¦¤©§§¨¨

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`

zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
d`xi mb daxwa zllek
g"i wxta epcnly itk)
`ed :xnelk .(h"i wxtae
lr ,zeevne dxez miiwn
ekeza xxern `edy ici
.zxzeqnd dad`d z`
leki `ed oi`y zexnle
dad`d z` `iadl
dktdle zxzeqnd
- eala dielb dad`l
,egena dlbzn `id la`
egenay xacd yexite
waczdl ielb oevx miiw
`ian df xac .d"awda
miiwle dxez cenll eze`
,el didzy ick ,zeevn
zewiac ,jk ici lr
oevxy oeeikne .d"awda
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke df
,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd
ezad`e ,lky lra epi`y ,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn
zernyn idef - (elkyn "zeclep" `le) zeirah od ez`xie
,ekeza ciledl dxvw ezrcy iny - epcnl dzr dfy mixacd
cgte egena d`xi"e "eal zelbzda" dad` ,ezeppeazd ici lr

- "eala 'dúéòáhä äáäàä úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤¨©£¨©¦§¦
éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîadad` zybxdl `iadl egeka oi` m` - ©Ÿ©©¨¨¦
dad` dlbn `ed egena miptÎlkÎlr ixd ,eala d"awdl dielb

,efävøúîe íékñî Baì úBnìòúå BçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ§©£ª¦©§¦¦§©¤
ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì úîàa øeîb éevøa§¦¨¤¡¤©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©

,'ä ãeçédpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan ,xnelk - ¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
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צי oqip 'f ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ז' קודש שבת יום
פרק לט  ,102 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éðôîå èì ÷øô,ap 'nr cr.ìä÷éå

ok oevx xvep ,alay zxzeqnd dad`d ly ,eal zenelrz ly
- z`fe .'d cegi lr eytp xeqnl izin`eBLôð Ba ä÷áãì éãk§¥§¨§¨©§

,äéLeáìe úéäìàä,dyrne xeaic ,daygn -Bãeçéa ïììëìe ¨¡Ÿ¦§¤¨§¨§¨§¦
äøBz ãeîìúa Laìîä ïBéìòä ïBöø àeäL ,Búeãçàå§©§¤¨¨¤§©§ª¨§©§¨

,úBöîä íei÷áelr ik - §¦©¦§
meiwe dxez cenil ici
ytpd micg`zn - zeevn
mr diyeale ziwl`d

,d"awd;ìéòì økæpk- ©¦§¨§¥
evxe zeidy`ed dnypd o

`le ,d"awda weac zeidl
ixd ,epnn cxtp zeidl
milbne mixxerny drya
,zxzeqnd dad`d z`
cenill d`ian `id
,zeevnd meiwle dxezd
,epevx z` rval ick

;d"awda weac zeidlíâå§©
äàøiäick zyxcpd - ©¦§¨

,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln xnyidl,da äìeìkdad`a - §¨¨
,ef zxzeqnìa÷ìler ,envr lr -Ba ãøîì àlL Búeëìî §©¥©§¤Ÿ¦§Ÿ
;íBìLå-ñç;dyrzÎ`lÎzevn ly dxiar ici lr -Bæ äðeëáe ©§¨§©¨¨

,icedi lk znypay zeirahd d`xide dad`dn d`ad -àeä
òøî øñ,dxiar xearln envr xney `ed -,áBè äNBòå- ¨¥¨§¤

,dyrÎzevn meiwaúBlnä Leøôa Cøáîe ìltúîe ãîBìå§¥¦§©¥§¨¥§¥©¦
eîéçøe eìéçc àìa ,Bcáì,dad`e d`xi el didzy ila - §©§Ÿ§¦§¦

Baì úelbúäaBçîeeala dad`e d`xi el eid m` ,oky - §¦§©¦Ÿ
mb `l` ,zelnd yexita wx `l ezlitze ecenil f` eid ,egenae

- d`xie dad` ly zeigd ybxdaBæ äðek éøäel yiy - £¥©¨¨
,d"awd mr waczdl ick ,zeevnd meiwe dxezd cenil zrya

dad` jezn ,xen`k ,elv` mi`a mpi` ef dpeeke df oevxy
,zxzeqnd dad`d on `l` ,zeppeazdde lkyd cvny d`xie

df ixdìëN ìòa BðéàL éçä úîLð Bîk ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨§¦§©©©¤¥©©¥¤
,åéúBcî ìëå ,äøéçáe,igÎlrad ly -íéøácî Búàøé ïäL §¦¨§¨¦¨¤¥¦§¨¦§¨¦

Búáäàå BúBà íé÷éfnä©©¦¦§©£¨
íéáäàpä íéøácì©§¨¦©¤¡¨¦

ïä ,Bìöà,elld zecnd - ¤§¥
Bìöà íéiòáè ÷ølv` - ©¦§¦¦¤§

,ig lraàìåze`a opi`e - §Ÿ
ïä ïëå ;Bzòãå Búðéaî¦¦¨§©§§¥¥
äàøiä ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨©¦§¨
úBiòáhä äáäàäå§¨©£¨©¦§¦
ìk áìa úBøzñnä©§ª¨§¥¨

,ìàøNéopi` od mb - ¦§¨¥
,dxigae lky ly "xvez"
irah ote`a zeniiw `l`
cg` lk ly eznypa

,l`xyinäMøé ïä ék¦¥§ª¨
Bîëe ,eðéúBáàî eðì̈¥£¥§

:ìéòì økæpk ,eðéúBLôða òáèeyixed zea`dy ,g"i wxta - ¤©§©§¥©¦§¨§¥
dze`ae ,dyecw ly dnyp - ("mler cr") mdiclin cg` lkl
(d`xi mb dkeza zllekde zxzeqnd) dad`d dpyi dnyp
`id okl ,zirah `l` ,zilky dpi` ef dad`y oeeikne .d"awdl

ay ,ixd .igÎlra ly dnypl zlynpsebizy opyi ,zeevnd
zeleynd ,daygne xeaicay zeevne zeiyrn zeevn :zebixcn
.xacne ig :mipipr ipy ok mb zeevnd zpeekae ;gnevle mnecl
ly eznyp enk `id zeppeazdde lkyd on d`ad dpeekd
dad`d on d`ad dpeekde ,dxigae lky lra `edy ,"xacn"
enk ,lynÎjxcÎlr ,`id - (d`xi mb dlelk dae) zxzeqnd

.igÎlra ly eznyp

.èì ÷øtmincn ,l"f epinkg recn ,owfd epax xiaqd ,mcewd wxta ¤¤
z`ziiyrz`e ,"seb"l devndzpeekxiaqd ok ."dnyp"l - devnd

ly zebixcn izy opyiy myk ,zeevnd zpeeka zebixcn izy opyiy

dpeekdyk .mc`ay dnypde igÎlraay dnypd :miig minvra dnyp

weac zeidl ,devna oevxde

ziiyr ici lr d"awda

ici lr mc`a exvep ,devnd

,'d zelcba ezeppeazde elky

ieliba dad`d z` ea mxxera

mr cg`zdl oevxe ,eala

dnypk ,lynl ,md ,df oevxe ef dpeek ixd - zeevne dxez ici lr d"awd

i`cn xvw elky m` ,eli`e ;dxigae lky lra `edy ,"xacn" ,mc` ly

epevxe - dfk oevxe efk dad` xxerl ,ely "zeppeazd"d geka oi`e

zexxerzdn mi`a ,(ely zeevnd meiway "dnyp"d :xnelk) ezpeeke

d"awdl zxzeqne zirah dad` dze` ,eay "zxzeqn dad`"d

,md ,ef dpeeke df oevx ixd - l`xyin cg` lka zea`dn dyexiay

a ly dnypk ,lynl"zeclep" opi` ,ez`xie ezad` ,eizecn lky ,igÎlr

.zeirah `l` ,dpade lkyn

micner ep` eze` ,df wxta

,owfd epax xiaqn ,cenll

mb ixd ,mrh eze` iptny

mz`xie mzad`y - mik`ln

zexvep `le zeirah od

.zendae zeig mya mi`xwp - lkydn

,úBîäáe úBiç íLa íéëàìnä íéàø÷ð ïk-íb äæ éðtîe¦§¥¤©¥¦§¨¦©©§¨¦§¥©§¥
:áéúëãkaezky enk -1:éðôe 'Bâå ïéîiä ìà äéøà éðôe" §¦§¦§¥©§¥¤©¨¦§§¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúåãçàå åãåçéá ïììëìå äéùåáìå úéäìàä åùôð åá
úåöîä íåé÷áå ú"úá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø àåäù
ãåøîì àìù åúåëìî ìá÷ì äá äìåìë äàøéä íâå ì"ðë
ãîåìå áåè äùåòå òøî øåñ àåä åæ äðååëáå å"ç åá
åìéçã àìá åãáì úåìîä ùåøéôá êøáîå ììôúîå
åîë î"ãò åæ äðååë éøä åçåîå åáì úåìâúäá åîéçøå
åéúåãî ìëå äøéçáå ìëù ìòá åðéàù éçä úîùð
íéøáãì åúáäàå åúåà íé÷éæîä íéøáãî åúàøé ïäù
åúòãå åúðéáî àìå åìöà íééòáè ÷ø ïä åìöà íéáäàðä
úåøúåñîä úåéòáèä äáäàäå äàøéä î"ã ìò ïä êëå
òáè åîëå åðéúåáàî åðì äùåøé ïä éë ìàøùé ìë áìá

:ì"æðë åðéúåùôðá

éðôîå èì ÷øôíùá íéëàìîä íéàø÷ð ë"â äæ
äéøà éðôå 'éúëãë úåîäáå úåéç
íðéàù éôì 'åâå ìàîùäî øåù éðôå 'åâå ïéîéä ìà
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י.1. א, יחזקאל

oqip 'e iyiy mei Ð gl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ו' שישי יום
,`p 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äôé åúòãù éî éë,102 'nr cr:ì"æðë

wx xeaicd ixdyaygp,dyrnk¯ úBieìzä úBöîe,oneiwa ¦§©§
Bîk ,äáLçîe øeaãa§¦©£¨¨§
úàéø÷e äøBz ãeîìz©§¨§¦©
úkøáe älôúe òîL§©§¦¨¦§©

¯ ïBænä,dxezd ony ©¨
¯ ;úBëøa øàLe§¨§¨
zebixcn izy ,opaxcny
dyrn - zeevna el`

ly beqa odizy od - jci`n daygne xeaice ,cgnseb;zeevnd
¯ ,Cøaúé Ba ä÷áãì úBönä úðeëå,zeevnd meiw ici lr §©¨©©¦§§¨§¨¦§¨¥

¯ àéäL,dpeekd¯ ,óebì äîLðk,devnd lyïk-íb ú÷ìçð ¤¦¦§¨¨©¤§¤¤©¥
ìBîk ,úBâøãî ézL ¦§¥©§¥§

äîLpä úBâøãî ézL§¥©§¥©§¨¨
:ïäL ,éøîçä óeba ïäL¤¥©©¨§¦¤¥

¯ .øaãîe éçmb jk ©§©¥
azpeekdpyi ,zeevnd

,lynl ,`idy dpeek
dpyie ,ig lra ly dnypk
- lkyÎxa `edy xacn ly dnypk `idy ,xzei dpeilr dpeek

:oldl x`aziy itke

,Cøaúé Búlãâa ïðBaúäìe 'ä úà úòãì äôé BzòcL éî ék¦¦¤©§¨¨¨©©¤§¦§¥¦§ª¨¦§¨¥
éðîéä ììça 'ä úáäàå Bçîa äàlò äàøé Búðéaî ãéìBäìe§¦¦¦¨¦§¨¦¨¨§Ÿ§©£©§¨¨©§¨¦

,BaìaL,d"awdl dielbd dzad`e ziwl`d ytpd okyn ea - ¤§¦
äøBzä íei÷ éãé-ìò Ba ä÷áãì ,'äì äàîö BLôð úBéäì¦§©§§¥¨©§¨§¨©§¥¦©¨

ïäL ,úBönäådxezd - §©¦§¤¥
,zeevndeúëLîä©§¨©

óBñ-ïéà øBà úøàäå§¤¨©¥
¯ BLôð ìò àeä-Ceøä©©§

,Ba ä÷áãì:xnelk - §¨§¨
waczdl zevxl ezpeek
cenil ici lr ,d"awda
d`a ,zeevn meiwe dxez
dligz opeazdy ,jkn
ef zeppeazd .'d zelcba
- dad`e d`xi ea dxvi
weac zeidl oe`nv
jxcdy oeeikne ;d"awda
wx `id 'da zewaczdl
meiwe dxez cenil ici lr
dvex `ed okl - zeevn
miiwle dxez cenll
dpeek jezn zeevn

,d"awd mr waczdl,úBönä íi÷îe ãîBì àeä Bæ äðeëáe§©¨¨¥§©¥©¦§
,ìLî-Cøc-ìò ,Bæ äðek éøä ¯ Cøáîe ìltúî Bæ äðeëa ïëå§¥§©¨¨¦§©¥§¨¥£¥©¨¨©¤¤¨¨

àeäL ,øaãnä úîLð Bîk,"xacn"d -äøéçáe ìëN ìòa §¦§©©§©¥¤©©¥¤§¦¨
.øaãé úòãáe- d"awda weac zeidl ,ely "dpeek"d mb jk - §©©§©¥

z` eytpa xvi `ed elkya ixd ,oky .ezxigae ezrcn d`a
.d"awda weac zeidl dweyzde oevxdäøö÷ BzòcL éîe¦¤©§§¨¨

ãéìBäì ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãâa ïðBaúäìe òãéì¥©§¦§¥¦§ª©¥¨§¦
,Baì úelbúäa Búðéaî äáäàäciledl lbeqn epi`y in - ¨©£¨¦¦¨§¦§©¦

oky ,jxazi ezlecba zeppeazdn d`vezk eala 'dl dad`
;jk myl dxvw ezrcïëåz` xevil leki `ed oi` -äàøiä §¥©¦§¨

,Baìa 'ä ãçôe Bçîaici lr xxerl ickn xvw elky ik - §Ÿ©©§¦
ala cgte dad` iybx ,ezeppeazd,cvik - (egena d`xie) e

ly dneiw zenily ixd ,zeevne dxez miiwn dfk mc` ,`eti`

zexnyidd zenilye ,'d zad` ici lr `wec `id ,dyrÎzevn
xiaqn - ?'d z`xi ici lr d`a ,dyrzÎ`lÎzevn lr xearln
dad`dn dfk mc`l `a zeevne dxez eneiwy ,owfd epax
,ef zxzeqn dad` .d"awdl l`xyin cg` lk alay zxzeqnd
d`xi mb daxwa zllek
g"i wxta epcnly itk)
`ed :xnelk .(h"i wxtae
lr ,zeevne dxez miiwn
ekeza xxern `edy ici
.zxzeqnd dad`d z`
leki `ed oi`y zexnle
dad`d z` `iadl
dktdle zxzeqnd
- eala dielb dad`l
,egena dlbzn `id la`
egenay xacd yexite
waczdl ielb oevx miiw
`ian df xac .d"awda
miiwle dxez cenll eze`
,el didzy ick ,zeevn
zewiac ,jk ici lr
oevxy oeeikne .d"awda
ici lr `l` ,ezeppeazde elkyn elv` mi`a mpi` ef dpeeke df
,df ixd - eznypay (zxzeqnd) zirahd dad`d zexxerzd
ezad`e ,lky lra epi`y ,ig lra znypk ,lynl ,jk meyn
zernyn idef - (elkyn "zeclep" `le) zeirah od ez`xie
,ekeza ciledl dxvw ezrcy iny - epcnl dzr dfy mixacd
cgte egena d`xi"e "eal zelbzda" dad` ,ezeppeazd ici lr

- "eala 'dúéòáhä äáäàä úà øøBòîe øëBfL ÷ø©¤¥§¥¤¨©£¨©¦§¦
éelbä ìà álä øzñäå íìòääî dàéöBîe ,Baìa úøzñîä©§ª¤¤§¦¦¨¥©¤§¥§¤§¥©¥¤©¦

,íéðt-ìk-ìò çîadad` zybxdl `iadl egeka oi` m` - ©Ÿ©©¨¨¦
dad` dlbn `ed egena miptÎlkÎlr ixd ,eala d"awdl dielb

,efävøúîe íékñî Baì úBnìòúå BçîaL BðBöø äéäiL¤¦§¤§¤§Ÿ§©£ª¦©§¦¦§©¤
ìò Lnî ìòôa BLôð øñîì ,Bzîàì úîàa øeîb éevøa§¦¨¤¡¤©£¦¦§Ÿ©§§Ÿ©©¨©

,'ä ãeçédpigad on oke ,egena ely dgpdd zpigan ,xnelk - ¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

úåöîä úðååëå .úåëøá øàùå ïåæîä úëøáå äìôúå ù"÷å
éúùì ë"â ú÷ìçð óåâì äîùðë àéäù 'úé åá ä÷áãì
éøîåçä óåâá ïäù äîùðä úåâøãî éúù åîë úåâøãî

.øáãîå éç ïäù

çì'ä úà úòãì äôé åúòãù éî éë
äàìéò äàøé åúðéáî ãéìåäìå 'úé åúìåãâá ïðåáúäìå
åùôð úåéäì åáìáù éðîéä ììçá 'ä úáäàå åçåîá
ïäù úåöîäå äøåúä íåé÷ é"ò åá ä÷áãì 'äì äàîö
åá ä÷áãì åùôð ìò ä"á ñ"à øåà úøàäå úëùîä
åæ äðååëá ïëå úåöîä íéé÷îå ãîåì àåä åæ äðååëáå
úîùð åîë î"ã ìò åæ äðååë éøä êøáîå ììôúî
éîå øáãé úòãáå äøéçáå ìëù ìòá àåäù øáãîä
ä"á ñ"à úìåãâá ïðåáúäìå òãéì äøö÷ åúòãù
äàøéä ïëå åáì úåìâúäá åúðéáî äáäàä ãéìåäì
äáäàä úà øøåòîå øëåæù ÷ø åáìá 'ä ãçôå åçåîá
øúñäå íìòääî äàéöåîå åáìá úøúåñîä úéòáèä
åçåîáù åðåöø äéäéù ô"ëò çåîá éåìéâä ìà áìä
úîàá øåîâ éåöéøá äöøúîå íéëñî åáì úåîåìòúå
'÷áãì éãë 'ä ãåçé ìò ùîî ìòåôá åùôð 'åñîì åúéîàì
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ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

,'Bâå "ìàîOäî øBL"xey ipt"e "dix` ipt"a xaecnd - ¥©§Ÿ§
."xey"e "dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd "dakxn"ay

- ?dnl jk lke .zendae zeig ly zeny md dl`eíðéàL éôì§¦¤¥¨
mpi` mik`lnd - "ycewd zeig" -,äøéça éìòamdl oi` - ©£¥§¦¨

zniiwd ziytgd dxigad
e` aeha xegal ,mc`a

,rxaíúáäàå íúàøéå§¦§¨¨§©£¨¨
,d"awdl -úéòáè àéä¦¦§¦

,íäìmikixv md oi`e - ¨¤
ici lr ,oze` xxerl
zelcba zilkyd mzpad

,'dàéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨
.ñçðét úLøt "àðîéäî§¥¨¨¨¨©¦§¨
mz`xiy oeeikne -
mda zereaw mzad`e
mileyn md okl ,raha
ly zeirahd odizecnl

.zendae zeigïëìå§¨¥
úìòî,zbixcne - ©£©

,íäî äìBãb íé÷écvämik`lndn -2,úBîLð øBãî ék ©©¦¦§¨¥¤¦§¦§
íìBòa íéëàìnä øBãîe ,äàéøaä íìBòa àeä íé÷écvä©©¦¦§¨©§¦¨§©©§¨¦§¨

.äøéöéä,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - ©§¦¨
zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk
dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
.zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy zeirah d`xie

"ddbd"amik`lndy epcnly dny ,owfd epax xiaqn ,d`ad
mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd ,"dxivid mler"a md
`ed ,mzcear ote` ik ,"d`ixad mler"a mnewny mik`ln

.'d zelcba dlecbd mzpadn ze`ad d`xie dad`aääâä

eðéäå)*,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dn - §©§
:`ed xaecndíéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòadl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL §¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦
,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨

éðL LiL ,íL "àðîéäî§¥¨¨¨¤¥§¥
:Lãwä úBiç éðéî¦¥©©Ÿ¤

íéiòáè`id mzceary - ¦§¦¦
d`xie dad` jezn

,zeirah,íéiìëNå- §¦§¦¦
jezn `id mzceary
,zeilky d`xie dad`
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥

:('íéiç,epcnl o`k cr - ©¦
zenyp ly onewny
mzceary ,miwicvd
,zeilky d`xie dad`a
;"d`ixad mler"a `ed
,mik`lnd mewne
mz`xie mzad`y
ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah"
d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad`

:"dxivid mler"l ,zeirahíäéðéaL ìcáääåmler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"l "d`ixadúBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî íLzepiga `le - ¨¦¨¤¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgïäL:zecnd - ¤¥

,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàzecn od ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨
ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly

.d"a seqÎoi`'íéðewú'a] áeúkL Bîëe,'xdef ipewiz'a -õò'å §¤¨©¦¦§¥
ðp÷î ïéøéôñ úéLc ['íéiç.äøéöéa ïé,zexitqd yy - ©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨
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íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ העובדים מעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה  טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן שכליים ‰„Â"¯שלהם
המלאכים  מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא
בלבבך  לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה
אינו  לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר)

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע להסביר ÏÏÎמובן: בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין
אף  למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה
שרבנו  לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד ויראה‡Ï‰הזקן אהבה מתוך היא -ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם המסותרת האהבה מתוך ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה אחד ",·ÌÈÂÈדבר לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד  להסביר הן ומטרתו  שנקודתו

ש  לחשוב יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים Â˙‡¯ÈÂמישראל Â˙·‰‡ אהבה -
הבא  ומצוות, תורה קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה
ויראה  אהבה של זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך",
ולא  מדות  של  עבודה זוהי - אלא זו : עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, Ô˘Èשל
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה, (מסותרת) הטבעיות ˙Û˜Âאהבה והיראה האהבה שכן, .

שכל  בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד
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ik ,"dxivid mler"a ,zexi`n ,zeppwn "ceqi" cr "cqg"n
xyr ,xnelk ,"zeliv`d mler" ly mitevxtd drax`
(`) - miillk miwlg drax`l zewlgzn ody itk zexitqd
zexi`n - zekln (c) ,(zecn=) "oitp` xirf" (b) ,dpia (a) ,dnkg

:zenlerd zrax`a
,"d`ixa" ,"zeliv`"
mde ,"diyr" ,"dxivi"
lkay zewl`d mieedn
"zeliv`d mler"a :mler
"dnkg"d zxitq dxi`n
lehiad zilkz ,okle -
mler"a `id ,zewl`l
ybxen my ik ,"zeliv`d
`ed ,`edÎjexa seqÎoi`y
dybxd .ezlef oi`e ecal
itk ,"dnkg"n d`a ef
wxta ddbda epcnly
,"d`ixad mler"a ;d"l
,"`qkd mler" `xwpd

zenypdy ,dbydd mler `ed okle ,"dpia"d zxitq dxi`n
ay mik`lndeeze`mler"a ;milecb dbyd ilra md mler

xirf" ,"zeliv`d mler" ly zexitqd yy zexi`n ,"dxivid
zcear `id - "dxivid mler" ly mi`xapd zcear okle ,"oitp`
dcearde ,"zekln"d zxitq dxi`n ,"diyrd mler"a ;zecnd
mler"ay ,ixd - .miny zekln ler zlaw jezn d`a my

.`edÎjexa seqÎoi` ly zecnd zexi`n "dxividúàæ ,ïëìå§¨¥Ÿ
íéëàìnä úãBáò àéä:"dxivid mler"a mnewny -,ãéîz ¦£©©©§¨¦¨¦

,'eëå ãçôå äàøéa ãîòì ,eè÷Lé àì äìéìå íîBéiptl - ¨¨©§¨Ÿ¦§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¨©©§
,d"awd,ìàîOänL ìàéøáb äðçî ìk eðéäåzpigany - §©§¨©£¥©§¦¥¤¥©§Ÿ

ezcear caer l`ixab dpgny - "l`ny" z`xwpd "dxeab"d
;cgte d`xi jezn.'eë äáäàä àéä ìàëéî äðçî úãBáòå©£©©£¥¦¨¥¦¨©£¨

`id ,l`kin dpgn zceare -,oky .d"awdl dad` jezn cinz
Îjexa seqÎoi` ly eizecn zexi`n "dxivid mler"a ,xen`k
mler" ly mik`lnde mi`xapd ly mzcear mb ,okle ,`ed

.zecnd oipra cinz `id ,"dxividäàéøaä íìBòa ìáà£¨§¨©§¦¨
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL Bzòãå Búðéáe Búîëç íL úBøéàî§¦¨¨§¨¦¨§©§¤¥¨

iv`d mler" ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga -,"zelïäL- ¤¥
,zrcÎdpiaÎdnkg,ïäì LøLå íàå úBcnä øB÷î,zecnl - §©¦§¥§Ÿ¤¨¤

.'b wxta epcnly itk'íéðewz'a àúéàãëåaezky enke - §¦§¦¨©¦¦
:'xdef ipewiz'aäàlò àîà"c,zeliv`c "dpia" zxitq - §¦¨¦¨¨

àðp÷î,"`iqxek" `xwpd ,"d`ixad mler"a dxi`ne zppwn - §©§¨

,`qkd mler.äàéøaä íìBò àeäL ,"àiñøëa ïøéôñ úìúa¦§©§¦¨§ª§©¨¤¨©§¦¨
."zeliv`"ay zrcÎdpiaÎdnkg od el`e -ïëìåiptn - §¨¥

Îoi` ly zrcÎdpiaÎdnkg zepiga zexi`n "d`ixad mler"ay
okl ,seqàeä,"d`ixad mler" -,íé÷écvä úBîLð øBãî§¦§©©¦¦

eìéçãa 'ä éãáBò§¥¦§¦
,eîéçøe,dad`e d`xia - §¦

äðéaä ïî úBëLîpä©¦§¨¦©¦¨
óBñ-ïéà úlãâc úòãå§©©¦§ª©¥
Bæ äáäàL ,àeä-Ceøä¤©£¨
,"àaìc àúeòø" àø÷ð¦§¨§¨§¦¨
,ald ony oevx -
,lkyd ici lr xxerzpy
oevxd enk `lye

,lkydn dlrnlyøkæpk©¦§¨
"àaìc àúeòø"îe ;ìéòì§¥¥§¨§¦¨
äîLpì Leáì äNòð©£¨§©§¨¨
àeäL ,äàéøaä íìBòa§¨©§¦¨¤
,ïn÷ìãk ,ïBéìòä ïãò-ïâ©¥¤¨¤§§¦§©¨
,oldl x`aziy itk -

øäæa áeúkL Bîëezyxt -.ìä÷iåzenypdy ,ixd - §¤¨§Ÿ©©©§¥
zeppeazdde lkyd on ze`ad d`xie dad` jezn ozceary
,"oeilrd ocr ob" `edy ,"d`ixad mler"a onewn - 'd zelcba
- "oeilrd ocr ob"e ,"dxivid mler"a `ed "oezgzd ocr ob" ik
oiayei"y ,`ed "ocr ob" ly epipr ,recid itke ,"d`ixad mler"a
'd zelcb mzbyde mzpadn `a df beprz ."dpikyd eifn oipdpe

rd xear xkyd edfe -zeppeazde dbyda dxeywd dcea
oze`l mipeekzn jkay ,owfd epax xiaqn ,oldl .'d zelcba

zbixcna ody zenypynn dnypdlrpd mzbydy dl` -
mzbyd wx `le ;"zelcbc oigen" zpigak zx`ezn xzeia
,mdizecn mb `l` ,"d`ixad mler"l zekiiy mdl yi mlkye
mb ,ik ."d`ixad mler"l zekiiy odl yi ,mz`xie mzad`

y cr ,mdly lkyae oigena zellkp odizecnlkmzcear
dlrp dppi` ozbydy zenyp ,eli`e ."oigen zcear"k zx`ezn
,lkye zeppeazd ici lr ze`a oz`xie ozad`y zexnl ixd ,efk
dad`d zecn z` xevile xxerl ynyn lkydy wx df ixd
,okle - "zecnd zcear" `id ozcear xwir la` ,d`xide
.zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l ,el` zenyp zekiiy
"zxzeqn dad`" jezn `id ozceary zenyp oze`y okyÎlkne
i`cea ,oigend one lkyd on ze`a opi`y ,zeirahd zecnd -
miniieqn mipnfa wx ;"dxivid mler"a `ed onewny i`ceae
."d`ixad mler"a ,"oeilrd ocr ob"a el` zenyp mb zeler
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íéøîà éèå÷éì
'åëå ãçôå äàøéá ãåîòì åèå÷ùé àì äìéìå íîåé ãéîú
äðçî úãåáòå ìàîùäîù ìàéøáâ äðçî ìë åðééäå
úåøéàî äàéøáä íìåòá ìáà .'åë äáäàä àéä ìàëéî
øå÷î ïäù ä"á ñ"à ìù åúòãå åúðéáå åúîëç íù
àîéàã íéðå÷éúá àúéàãëå ïäì ùøùå íàå úåãîä
íìåò àåäù àéñøëá ïøéôñ úìúá àðð÷î äàìéò
'ä éãáåò íé÷éãöä úåîùð øåãî àåä ïëìå äàéøáä
ñ"à úìåãâã úòãå äðéáä ïî úåëùîðä åîéçøå åìéçãá
àúåòøîå ì"ðë àáìã àúåòø àø÷ð åæ äáäàù ä"á
àåäù äàéøáä íìåòá äîùðì ùåáì äùòð àáìã

ìä÷éå øäæá ù"îëå ïî÷ìãë ïåéìòä ïãò ïâ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fhw sc migqt(iriax meil)

,o`kåàì éàdxezd aezkz `l m` ±éàî ,'äæ øeáòa'dl yiáBzëì ¦¨©£¤©¦§
zaegn `neq hrnl aezkd zernyn oi` i`ce `l` .ef daiz zgz

,dcbdøeáòa àlàlke` ip` mixvnn iz`va il 'd dyry dn ¤¨©£
øBøîe ävî,xacd xkflàúàc àeäaezkd xnel `ay dn edf - ©¨¨©£¨

yxc `g` axy s`e .dcbd aeign `neq xehtl `le ,'df xeara'

axe zyy ax ,aezkd zernynn `le 'df' 'df' dey dxifbn z`f
.ef dey dxifb yexcl mdizeaxn elaiw `l sqei

:dpyna epipyïéáéiç eðçðà Cëéôìeiptl xn`pe 'eke zecedl §¦¨£©§©¨¦
.dielld
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המשך ביאור למס' פסחים ליום רביעי עמ' ב

oqip 'f ycew zay mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
ùé ìáà íéëàìî íúñá åðééäå)
äàéøáä íìåòá íéðåéìò íéëàìî
íééìëù åîéçøå åìéçãá íúãåáòù
éðéî éðù ùéù íù î"øá ù"îë
íééìëùå íééòáè ùã÷ä úåéç

:(ç"òá ù"îëå

,'Bâå "ìàîOäî øBL"xey ipt"e "dix` ipt"a xaecnd - ¥©§Ÿ§
."xey"e "dix`" mi`xwp mik`lndy ixd .dpeilrd "dakxn"ay

- ?dnl jk lke .zendae zeig ly zeny md dl`eíðéàL éôì§¦¤¥¨
mpi` mik`lnd - "ycewd zeig" -,äøéça éìòamdl oi` - ©£¥§¦¨

zniiwd ziytgd dxigad
e` aeha xegal ,mc`a

,rxaíúáäàå íúàøéå§¦§¨¨§©£¨¨
,d"awdl -úéòáè àéä¦¦§¦

,íäìmikixv md oi`e - ¨¤
ici lr ,oze` xxerl
zelcba zilkyd mzpad

,'dàéòø"a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨
.ñçðét úLøt "àðîéäî§¥¨¨¨¨©¦§¨
mz`xiy oeeikne -
mda zereaw mzad`e
mileyn md okl ,raha
ly zeirahd odizecnl

.zendae zeigïëìå§¨¥
úìòî,zbixcne - ©£©

,íäî äìBãb íé÷écvämik`lndn -2,úBîLð øBãî ék ©©¦¦§¨¥¤¦§¦§
íìBòa íéëàìnä øBãîe ,äàéøaä íìBòa àeä íé÷écvä©©¦¦§¨©§¦¨§©©§¨¦§¨

.äøéöéä,"dxivid mler"n dlrnl `ed "d`ixad mler"e - ©§¦¨
zekiiy ,lkyd on ze`ad d`xide dad`dy ,oldl xaqeiy itk
dad` eli`e :dpadde dbydd mler `edy ,"d`ixad mler"l
.zecnd mler `edy ,"dxivid mler"l zekiiy zeirah d`xie

"ddbd"amik`lndy epcnly dny ,owfd epax xiaqn ,d`ad
mb mpyi ,j` .mzq mik`lna xaecnd ,"dxivid mler"a md
`ed ,mzcear ote` ik ,"d`ixad mler"a mnewny mik`ln

.'d zelcba dlecbd mzpadn ze`ad d`xie dad`aääâä

eðéäå)*,"dxivid mler"a md mik`lndy epcnly dn - §©§
:`ed xaecndíéðBéìò íéëàìî Lé ìáà ,íéëàìî íúña¦§¨©§¨¦£¨¥©§¨¦¤§¦

äàéøaä íìBòadl`n epiid -eîéçøe eìéçãa íúãBáòL §¨©§¦¨¤£¨¨¦§¦§¦
,íéiìëN,zeilky dad`e d`xi -àéòø"a áeúkL Bîk ¦§¦¦§¤¨§©§¨

éðL LiL ,íL "àðîéäî§¥¨¨¨¤¥§¥
:Lãwä úBiç éðéî¦¥©©Ÿ¤

íéiòáè`id mzceary - ¦§¦¦
d`xie dad` jezn

,zeirah,íéiìëNå- §¦§¦¦
jezn `id mzceary
,zeilky d`xie dad`
õò'a áeúkL Bîëe§¤¨§¥

:('íéiç,epcnl o`k cr - ©¦
zenyp ly onewny
mzceary ,miwicvd
,zeilky d`xie dad`a
;"d`ixad mler"a `ed
,mik`lnd mewne
mz`xie mzad`y
ly zekiiyd xaqez - oldl ."dxivid mler"a `ed ,"zeirah"
d`xie dad` zekiiye ,"d`ixad mler"l ,zeilky d`xie dad`

:"dxivid mler"l ,zeirahíäéðéaL ìcáääåmler" oia - §©¤§¥¤¥¥¤
,"dxivid mler"l "d`ixadúBøéàî äøéöéä íìBòa ék ,àeä¦§¨©§¦¨§¦

,ïcáì àeä-Ceøa óBñ-ïéà ìL åéúBcî íLzepiga `le - ¨¦¨¤¥¨§©¨
,`edÎjexa seqÎoi` ly zrcÎdpiaÎdnkgïäL:zecnd - ¤¥

,'eë Búàøéå Bãçôe Búáäàzecn od ,d`xie cgt ,dad` - ©£¨©£§¦§¨
ly zecnd x`y mb my zexi`n jk ."dxeab"e "cqg" ly

.d"a seqÎoi`'íéðewú'a] áeúkL Bîëe,'xdef ipewiz'a -õò'å §¤¨©¦¦§¥
ðp÷î ïéøéôñ úéLc ['íéiç.äøéöéa ïé,zexitqd yy - ©¦§¦§¦¦§©§¦¦¦¨
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íéøîà éèå÷éì
úéòáè àéä íúáäàå íúàøéå äøéçá éìòáíäì

íäî äìåãâ íé÷éãöä úìòî ïëìå ñçðô 'ô î"øá ù"îë
øåãîå äàéøáä íìåòá àåä íé÷éãöä úåîùð øåãî éë

*äøéöéä íìåòá 'éëàìîä
éë àåä íäéðéáù ìãáääå
úåøéàî äøéöéä íìåòá
ä"á ñ"à ìù åéúåãî íù
åãçôå åúáäà ïäù ïãáì
ù"îëå .'åë åúàøéå
úéùã [ç"òå íéðå÷éúá]
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.2‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰שאי"ז - למלאכים בנוגע כאן מבאר "לכאורה :ÏÏÎ העובדים מעלת גודל להדגיש בכדי - סש"ב מענין
[שזה  טבעיים בדו"ר העובדים במעלת - למדנו ענין שעוד בדא"פ וי"ל הקודש. וחיות ממלאכים אפילו גדולים שהם שכליים בדו"ר

- אליך שקרוב איך לבאר שנקודתו לסש"ב, יותר לומרÂ‡ÎÏ"‡נוגע נטעה שלא [¯"Â„‰˘כמו בתוקף אינן שכליים ‰„Â"¯שלהם
המלאכים  מדרי' ה"ז טבעיים שדו"ר מבאר ולזה - וכו'] בתוקף אינו פ"ד) כנ"ל - מהדו"ר (שנמשכת שלהם ה"לעשותו" גם [ובמילא
בלבבך  לכאו"א אליך דקרוב מובן ומזה כו'. דמוחין) ולא המדות עבודת שזהו (אלא עבודתם תוקף ומובן כו'. ארי' דפני דהמרכבה
אינו  לכאורה כלומר: כו'". בתוקף לעשותו וגם כו' בתוקף דו"ר שיהי' קרוב שבכאו"א אלא דו"ר, יש שבכאו"א רק לא הוא - (דו"ר)

זה אין הרי המלאכים? עבודת בענין הזקן רבנו כאן מתעכב מדוע להסביר ÏÏÎמובן: בינונים", של "ספר ה"תניא', ספר של ענינו
הוא, הענין אלא מישראל. אחד ולכל ישראל לבני ששייכת העבודה את להסביר הוא ה"תניא" ספר של ענינו המלאכים. עבודת ענין
אף  למעלה שהיא שכליות, ויראה אהבה של חיות מתוך והמצוות התורה קיום עבודת של המעולה המעלה את להדגיש היא שהכוונה
שרבנו  לומר, אפשר - שליט"א הרבי ממשיך - דבר של לאמיתו ואילו בפשטות. הדברים מובנים כך הקודש. וחיות המלאכים מעבודת

של מעלתם להדגיש נוסף: ענין בכך אותנו מלמד ויראה‡Ï‰הזקן אהבה מתוך היא -ÂÈÚ·Ë˙שעבודתם המסותרת האהבה מתוך ,
של "ספר של לתוכנו ממשי באופן נוגע כבר זה אחד ",·ÌÈÂÈדבר לכל קרוב כיצד אליך", "קרוב כיצד  להסביר הן ומטרתו  שנקודתו

ש  לחשוב יטעה לא שאדם ה': ויראת ה' אהבת של ובחיות הלב ברגשי "בלבבך", ומצוות תורה לקיים Â˙‡¯ÈÂמישראל Â˙·‰‡ אהבה -
הבא  ומצוות, תורה קיומו כלומר, שלו, ה"לעשותו" וממילא השכליות, והיראה האהבה כמו תוקף באותו אינן טבעיות, ויראה
ויראה  אהבה של זו שעבודה ומדגיש הזקן רבנו כאן מסביר לכן - תוקף באותו כן גם אינו הטבעיות, והיראה מהאהבה מ"בלבבך",
ולא  מדות  של  עבודה זוהי - אלא זו : עבודה של ותוקפה גדלותה מובן שמכאן המרכבה. וחיות המלאכים של עבודתם היא טבעיות

ואחד אחד שבכל בלבד זו לא - ויראה אהבה של הענין קרוב אחד שלכל בלבבך", - אליך ש"קרוב מובן, וממילא מוחין, Ô˘Èשל
ב  תהיינה והיראה שהאהבה הדבר", "קרוב ואחד אחד כל שלגבי אלא ויראה, (מסותרת) הטבעיות ˙Û˜Âאהבה והיראה האהבה שכן, .

שכל  בתוקף, להיות ה"לעשותו" גם יכול וממילא שבמרכבה, הקודש וחיות המלאכים של והיראה האהבה עלֿדרך הן ישראל בבני
ה'. ויראת ה' אהבת של פנימי וברגש בחיות ומצוות תורה יקיים מישראל אחד
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ïñéð 'â ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
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ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
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:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«
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Léøeö-ïa ìûéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
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BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
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:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

שלישי ליום

ïìeáæ§ª
רביעי ליום

ïáeàø§¥
חמישי ליום

ïBòîL¦§

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð ç"ø ,ïåùàø íåé

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr-éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥¤§¬Ÿ¨Æ§¥«¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»
:áãðénr-ïa ïBLçð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç íéãezr äMîç íìéà íéðL ø÷ä¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©¦´£¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬©§−¤©¦«¨¨«

ïñéð 'á ,éðù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷-úà áø÷ä :øëùOé àéNð øreö-ïa ìûðúð áéø÷ä éðMä íBiaíéL ©Æ©¥¦½¦§¦−§©§¥´¤¨®§¦−¦¨¨«¦§¦¸¤¨§¨¹©«£©¤´¤©©À§¦´
äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî äàîe¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬
ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬
íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì BúðL-ïa¤§¨−§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´

eö-ïa ìûðúð ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák äMîç:ør £¦½̈§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§©§¥−¤¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

ראשון ליום

äãeäé§¨
שני ליום

øëùOé¦¨¨

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥



צה oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'â ,éùéìù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ïìç-ïa áàéìà ïìeáæ éðáì àéNð éLéìMä íBiaäàîe íéL ©Æ©§¦¦½¨¦−¦§¥´§ª®¡¦−̈¤¥«Ÿ¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:ïìç-ïa áàéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−̈¤¥«Ÿ

ïñéð 'ã ,éòéáø íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :øeàéãL-ïa øeöéìà ïáeàø éðáì àéNð éréáøä íBiaäàîe íéL ©Æ¨«§¦¦½¨¦−¦§¥´§¥®¡¦−¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:øeàéãL-ïa øeöéìà ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬¡¦−¤§¥«

ïñéð 'ä ,éùéîç íåé

Léøeö-ïa ìûéîìL ïBòîL éðáì àéNð éLéîçä íBiaìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :écäàîe íéL ©Æ©«£¦¦½¨¦−¦§¥´¦§®§ª«¦¥−¤¦«©¨«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»
ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî dì÷Lî¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−
äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN :äìòì§Ÿ¨«§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈

:écLéøeö-ïa ìûéîìL ïaø÷ äæ äMîç äðL-éða íéNák§¨¦¬§¥«¨−̈£¦¨®¤²¨§©¬§ª«¦¥−¤¦«©¨«

:ÔÒÈ�· ÌÈ‡È˘�‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ÔÂˆ¯ È‰È

éðôlî ïBöø éäéíéøtök ïéLcçúîã ïéLéc÷ ïéúîLð ìr ìBãbä Ecñça íBiä øéàzL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤¨¦©§©§§©¨©¦§¨¦©¦¦§¦§©§¦§¦¢¦
ðä ìirúe ñéðëz ,íìBò ìL BðBaø .ìàøNé àLéc÷ ànr ìr ïéàlöîe ïéçaLîe ïéôöôöîeàLéc÷ øúàì éLéc÷ éøôéö C §©§§¦§©§¦§©§¦©©¨©¦¨¦§¨¥¦¤¨©§¦§©¥©¨¦¨¥©¦¥©£©©¦¨

éðôlî ïBöø éäé .Eúìeæ íéýìû äúàø àì ïér déìr øîúéàãèáMî Ecár éðà íàaL ,éúBáà éäìàå éäìà éé E §¦§¨£¥©¦Ÿ¨¨¨¡Ÿ¦¨¤§¦¨¦§¨¤§¨¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¤§¦£¦©§§¦¥¤

שלישי ליום

ïìeáæ§ª
רביעי ליום

ïáeàø§¥
חמישי ליום

ïBòîL¦§

úBìeìkä úBLBãwä úBøBàä ìëå ïéLéc÷ ïéöBvð ìk éìr àð eøéàé éæà íBiä àéNpä ìL äLøt EúøBúa éúàøwL¤¨¨¦§¨¤¨¨¨¤©¨¦©£©¨¦¨¨©¨¦¦©¦¦§¨¨©§©§
ðBöø úBNrì Eúàøéáe EúøBúa ìékNäìe ïéáäì èáMä äæ úMã÷aäzrî érøæ òøæå érøæå éðà éiç éîé ìk E ¦§ª©¤©¥¤§¨¦§©§¦§¨¤§¦§¨¤©£§§¨§¥©©£¦§©§¦§¤©©§¦¥©¨

:ïîà íìBò ãrå§©¨¨¥

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð ç"ø ,ïåùàø íåé

çaænä-úàå åéìk-ìk-úàå Búà Lc÷éå Búà çLîiå ïkLnä-úà íé÷äì äLî úBlk íBéa éäéå©§¦¿§Á©¸¤¹§¨¦´¤©¦§À̈©¦§©̧Ÿ¹©§©¥³ŸÆ§¤¨¥½̈§¤©¦§¥−©
éàéNð íä íúáà úéa éLàø ìàøNé éàéNð eáéø÷iå :íúà Lc÷éå íçLîiå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥¨®©¦§¨¥−©§©¥¬Ÿ¨«©©§¦¸Æ§¦¥´¦§¨¥½¨¥−¥´£Ÿ¨®¥µ§¦¥´
øNr-éðLe áö úìâr-LL ýåýé éðôì íðaø÷-úà eàéáiå :íéã÷tä-ìr íéãîrä íä úhnä©©½Ÿ¥¬¨«Ÿ§¦−©©§ª¦«©¨¦̧¤¨§¨¹̈¦§¥´§Ÿ̈À¥¤§¬Ÿ¨Æ§¥«¨¨´
äLî-ìà ýåýé øîàiå :ïkLnä éðôì íúBà eáéø÷iå ãçàì øBLå íéàNpä éðL-ìr äìâr ø÷ä½̈£¨¨²©§¥¬©§¦¦−§´§¤¨®©©§¦¬−̈¦§¥¬©¦§¨«©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬
éôk Léà íiåìä-ìà íúBà äzúðå ãrBî ìäà úãár-úà ãárì eéäå ízàî ç÷ :øîàl¥«Ÿ©µ¥«¦½̈§¨¾©«£¾Ÿ¤£Ÿ©−´Ÿ¤¥®§¨«©¨³¨Æ¤©«§¦¦½¦−§¦¬
úàå úBìârä ézL | úà :íiåìä-ìà íúBà ïziå ø÷aä-úàå úìârä-úà äLî çwiå :Búãár£«Ÿ̈«©¦©´¤½¤¨«£¨−Ÿ§¤©¨®̈©¦¥¬−̈¤©«§¦¦«¥´§¥´¨«£¨À§¥Æ
ïúð ø÷aä úðîL úàå úìârä òaøà | úàå :íúãár éôk ïBLøâ éðáì ïúð ø÷aä úraøà©§©´©©¨½̈¨©−¦§¥´¥«§®§¦−£«Ÿ̈¨«§¥´©§©´¨«£¨ÀŸ§¥Æ§Ÿ©´©¨½̈¨©−
Lãwä úãár-ék ïúð àì úä÷ éðáìå :ïäkä ïøäà-ïa øîúéà ãéa íúãár éôk éøøî éðáì¦§¥´§¨¦®§¦Æ£´Ÿ̈½̈§©Æ¦«¨½̈¤©«£−Ÿ©Ÿ¥«§¦§¥¬§−̈´Ÿ¨¨®¦«£Ÿ©³©¸Ÿ¤Æ
íàéNpä eáéø÷iå Búà çLnä íBéa çaænä úkðç úà íéàNpä eáéø÷iå :eàOé óúka íäìr£¥¤½©¨¥−¦¨«©©§¦´©§¦¦À¥µ£ª©´©¦§¥½©§−¦¨©´Ÿ®©©§¦¯©§¦¦²
eáéø÷é íBiì ãçà àéNð íBiì ãçà àéNð äLî-ìà ýåýé øîàiå :çaænä éðôì íðaø÷-úà¤¨§¨−̈¦§¥¬©¦§¥«©©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤®¨¦̧¤¹̈©À¨¦³¤¨Æ©½©§¦¸Æ
ähîì áãðénr-ïa ïBLçð Bðaø÷-úà ïBLàøä íBia áéø÷nä éäéå :çaænä úkðçì íðaø÷-úà¤¨§¨½̈©«£ª©−©¦§¥«©©§¦À©©§¦²©¬¨«¦−¤¨§¨®©§¬¤©¦«¨−̈§©¥¬

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷å :äãeäéøæî dì÷Lî äàîe íéLì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷ §¨«§¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤
øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´
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צז היום יום . . . 

ה'תש"גא ניסן, ר"חיום שלישי
ֲחנּון.  ל ַהֹחֶדׁש ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּכָ

ם אֹוְמִרים אֹותֹו. ֲהִנים ּוְלִוּיִ ִסּדּור ּתֹוָרה אֹור, ְוַגם ּכֹ ס ּבְ ְדּפָ יא אֹוְמִרים "ְיִהי ָרצֹון" ַהּנִ ׂשִ ַאַחר ֲאִמיַרת ַהּנָ
חומש: תזריע, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: א־ט.
תניא: אך מי . . . נג לי"ח.

ָרצֹון"  ִהי  ַה"ּיְ לֹאַמר  ַהּכֵֹהן  ֵטיין  הֹוְרְנׁשְ ה  ֹמשֶׁ ָהַרב  ְלִגיסֹו  ה  ִצּוָ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ְך ְלִעּבּור. ּיָ י ֶזה ׁשַ י ֲאִפּלּו ּכֵֹהן ְוֵלִוי ָצִריְך ְלָאְמרֹו, ּכִ יא, ְוָאַמר לֹו ּכִ ׂשִ ַאַחר ַהּנָ ׁשֶ

ה'תש"גב ניסןיום רביעי

חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה שכר . . . 106 קדם ה'.

ַנת תר"ף  ק אֹור ְליֹום א, ב ִניָסן ׁשְ ּלֵ "ּב[. ִנְסּתַ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ
בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו־ּכָ רֹוְסטֹוב, ְוׁשָ ּבְ

תרמ"ג,  ּכֹות  ַהּסֻ ַחג  ּדְ ִני  ֵ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ָאִביו:  קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאֲחֵרי  ים,  ַרּבִ ּבָ ֲאָמרֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַמֲאָמר 
ּפּוִרים  ְסעּוַדת  ּבִ  – ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ְהיֹותֹו  ּבִ ָהַאֲחרֹון   – ים  ַרּבִ ּבָ  – ַמֲאָמר  כּו'".  ְלָך  נּו  ִיּתְ ֶתר  "ּכֶ ּוַמְתִחיל 

ְך". ם ַלֹחשֶׁ ית ּגֹוִים ֲעָמֵלק ּגֹו' ֵקץ ׂשָ תר"ף, ּוַמְתִחיל "ֵראׁשִ

ה'תש"גג ניסןיום חמישי

חומש: תזריע, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והיינו אפילו . . . 106 כמ"ש לקמן.

"ְך  ּנַ ּתַ ֲאִמיַרת  "י.  ַרׁשִ רּוׁש  ּפֵ ׁש ִעם  ֻחּמָ ה  ָרׁשָ ּפָ יֹום  ָכל  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  עּוֵרי  ִ ִמּשׁ
ָמָרא ְלִעּיּוֵני  עּור ּגְ ָניֹות. ׁשִ ֶרק ֶאָחד ִמׁשְ תּוִבים. ּפֶ ִביִאים, ְוֵכן ִמּכְ ֶרק ֶאָחד ִמּתֹוָרה, ְוֵכן ִמּנְ ה: ּפֶ ַעל־ּפֶ ּבְ
יֹום –  ָכל  ּבְ עּור – לֹא  ׁשִ ם  ּגַ ְלִמי.  ירּוׁשַ ּבִ עּור  ׁשִ ְליֹום.  ים  ּפִ ּדַ ְלִמְגַרס – ג'  עּור  ׁשִ בּוַע,  ְלׁשָ ים  ּפִ ּדַ – ב' 

ָצרֹות. ּקְ ָדרֹות ָהֲאֻרּכֹות ּופֹוֵרַע ּבַ ּסְ ה': לֶֹוה ּבַ ְדָרׁש ַרּבָ ל ַה'ּמִ ם ּכָ ָנה ָהָיה ְמַסּיֵ ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ פֹוְסִקים. ּבְ ּבְ

ה'תש"גד ניסןיום ששי

חומש: תזריע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: וכשעוסק . . . כמ"ש בזהר.

ִרים: ֵני ְסִעיִפים ִעּקָ ֶקת ִלׁשְ ֲעֵלי ֲעָסִקים ִמְתַחּלֶ ֲעבֹוַדת ּבַ

ָנה  ֲחנּות ְוַכּדֹוֶמה, ִיְלֹמד ִמׁשְ בֹו ּבַ ָיׁשְ ּבְ נּוָיה,  ָעה ַהּפְ ָ ּשׁ ּבַ ׁש  ֵעת ִעְסקֹו ַמּמָ א( ָהֲעבֹוָדה ִעם ַעְצמֹו. ּבְ
ֶהם  ִקי ּבָ ְהֶיה ּבָ ּיִ ְנָיא, ׁשֶ ים ּתַ ִהּלִ ָניֹות ּתְ ׁש ִמׁשְ מֹו ֻחּמָ ְבֵרי ּתֹוָרה, ּכְ ְנָיא, ְוִיְהֶיה לֹו ֵאיֶזה ּדִ ֶרק ּתַ ָניֹות, ּפֶ ִמׁשְ

ׁשּוק ְוַכּדֹוֶמה. ְרחֹוב, ּבַ ָהְלכֹו ּבָ ּיּוַכל ַלֲחֹזר ֲעֵליֶהם ּבְ ה, ְלַמַען ׁשֶ ַעל־ּפֶ ּבְ

ְכִני, ְוִלְמֹצא  ר ֵאיֶזה ִסּפּור ּתָ ּבּור ְלַסּפֵ ב ַהּדִ ִעְנְיֵני ֵעֶסק, ְיַסּבֵ ּבּור ּבְ ֵעת ַהּדִ תֹו. ּבְ ב( ָהֲעבֹוָדה ִעם ֻזּלָ
ֶזה. ַבר ִלּמּוד ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ה ְלעֹוֵרר ַעל ּדְ ה ְוִסּבָ ִעּלָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

ïñéð 'å ,éùéù íåé

ìL úçà óñk-úør÷ Bðaø÷ :ìàeòc-ïa óñéìà ãâ éðáì àéNð éMMä íBiadì÷Lî äàîe íéL ©Æ©¦¦½¨¦−¦§¥´¨®¤§¨−̈¤§¥«¨§¨º©«£©¤´¤©©À§¦´¥¨»¦§¨¨¼
ók :äçðîì ïîMá äìeìa úìñ íéàìî | íäéðL Lãwä ì÷La ì÷L íéráL óñk ãçà ÷øæî¦§¨³¤¨Æ¤½¤¦§¦¬¤−¤§¤´¤©®Ÿ¤§¥¤´§¥¦À²Ÿ¤§¨¬©¤−¤§¦§¨«©¬
:äìòì BúðL-ïa ãçà-Nák ãçà ìéà ø÷a-ïa ãçà øt :úøè÷ äàìî áäæ äøNr úçà©©²£¨¨¬¨−̈§¥¨¬§«Ÿ¤©´¤º̈¤¨À̈©¯¦¤¨²¤«¤¤¨¬¤§¨−§Ÿ¨«
íéNák äMîç íéãzr äMîç íìéà íéðL ø÷a íéîìMä çáæìe :úàhçì ãçà íéfr-øérN§¦¦¦¬¤−̈§©¨«§¤©́©§¨¦»¨¨´§©¼¦¼¥¦³£¦¨Æ©ª¦´£¦½̈§¨¦¬
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היום יום . . . צח

ה'תש"גה ניסןשבת

חומש: תזריע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: פרק מ. אך . . . נה באריכות.

ית ְרפּוָיה. ָחמֹות" - ּבֵ ה, "ּוַבַעל ַהּנֶ גּוׁשָ ית ּדְ ַעל ַהְיׁשּועֹות" - ּבֵ זֹון אֹוְמִרים "ּבַ ת ַהּמָ ִבְרּכַ 'ְרֵצה' ּדְ ּבִ

ל ָאָדם  ַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה "לֹא ְמקֹומֹו ׁשֶ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ָאַמר ּבְ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַרּבֹוֵתינּו  ַמֲאַמר  ּכְ ְבָדא,  ּכַ ְלׁשֹון  ים:  רּוׁשִ ּפֵ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ֵיׁש  בֹוד  ּכָ ד ֶאת ְמקֹומֹו",  ְמַכּבֵ ָאָדם  א  ֶאּלָ דֹו,  ְמַכּבְ
ְוֶזהּו  ַנֲעֶלה.  יף  ַמּקִ אֹור  ּלּוי  ּגִ בֹוד,  ּכָ ּוְלׁשֹון  ָכֵבד",  ּכְ ִלּבֹו  ה  ַנֲעׂשָ  – ְרֹעה  ּפַ ֵלב  ֵבד  "ּכָ ִזְכרֹוָנם־ִלְבָרָכה 
ָוֹעז  ּכַֹח  לֹו  ן  ּתָ ּנִ ׁשֶ ְמקֹומֹו",  ֶאת  ד  ְמַכּבֵ א "ָאָדם  ֶאּלָ ְמָקְררֹו,  לֹוַמר  ּכְ דֹו",  ְמַכּבְ ָאָדם  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹו  "לֹא 
יק",  ֵהא ַצּדִ יִעים אֹותֹו ּתְ ּבִ ּגּוף "ַמׁשְ ָמה ּבַ ׁשָ ִביִריַדת ַהּנְ ם ּדְ ׁשֵ אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה. ּכְ ְלָהִאיר ֶאת ְמקֹומֹו ּבְ
ָכל ָאָדם  ן הּוא ּבְ ה ּכֵ ַנת ְיִריָדָתּה, ִהּנֵ ּוָ ִלים ּכַ ּתּוַכל ְלַהׁשְ ֹכחֹות ַנֲעִלים ׁשֶ ַֹבע ּבְ בּוָעה זֹו הּוא ִעְנַין ַהּשׂ ׁשְ ּדִ

הּוא. קֹום ׁשֶ ּמָ ְוָאָדם ּבַ

ה'תש"גו ניסןיום ראשון

חומש: מצורע, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: הגהה )ושם . . . 110 רצון זו(.

ל ּתֹוָרה,  ִעימּות ׁשֶ י ַהּנְ ֵסֶדר ּוְבֹתֶקף ַעל ּפִ ֲחִקירֹות, ְועֹוְבִדים ּבְ ַמֲעִטים ּבַ ּמְ ׁשֶ ר ּכְ יֹון ֶהְרָאה, ֲאׁשֶ ּסָ ַהּנִ
ת. ֵרי ַהּדָ ִרים ֵמִעּקְ ִעְנָיִנים ָהִעּקָ אי, ּוִבְפָרט ּבָ ַוּדַ ֹמאל ּדֹוָחה, ֲאַזי ּפֹוֲעִלים ּבְ ָיִמין ְמָקֶרֶבת ּוׂשְ

ה'תש"גז ניסןיום שני

חומש: מצורע, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובזה יובן . . . 110 בר"מ.

ָרֵאל. ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ְנֹסַע": ְוִכְרצֹון ּכָ נּוַסח "ַוְיִהי ּבִ

רּוכָאִוויְטׁש. ֵקן: ּבָ נּו ַהּזָ ל ַרּבֵ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוִרי. נֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי: ׁשְ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

ֵניאֹוְרסָאהן. ַמח ֶצֶדק": ׁשְ ל ַה"ּצֶ ָחה ׁשֶ ּפָ ּנּוי ִמׁשְ ּכִ

יום 
חמישי

יום
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שבת
קודש
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ה'תשפ"א  ניסן א' ראשון יום גנוב  רכוש קניית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ápbä ïî úBð÷ì øeñà̈¦§¦©©¨
,äøáò éøáBò éãé ÷éæçî éøäL ;àeä ìBãb ïBòå ,áðbL õôçä©¥¤¤¨©§¨¨¤£¥©§¦§¥§¥£¥¨
;áðBb Bðéà ,ç÷Bì àöîé àì íàL ,úBøçà úBáðb áðâì Bì íøBâå§¥¦§Ÿ§¥£¥¤¦Ÿ¦§¨¥©¥¥

."BLôð àðBN ,ápb íò ÷ìBç" :øîàð äæ ìòå§©¤¤¡©¥¦©¨¥©§
ישמע אלה  נפשו, שונא  גנב  עם  'חולק  הוא: הכתוב  לשון

מאחר עצמו , את שונא הגנב עם החולק ופירושו : יגיד', ולא 

ואינו הגנבה  היכן שיודע  מי על קללה  מטילים  הדין שבית 

בו שתפגע גורם  וכך מודיע  אינו מהגנב  והקונה  מודיע ,

הקללה .

על  השבה  חובת  שחלה בזמן  רק  אמור  הדבר זה , ולפי 

חיוב ואין הגנב ביד הגנבה של  שינוי  היה  אם אך הגנבה,

על  לאסור  מקור  אין  קללה , מטילים  הדין בית ואין להשיבה

הגנבה . קניית 

המהרש "ל נו)אך פ"י, ב"ק כאן(יש"ש הרמב "ם  מדברי לומד

לדבריו שהרי הגנבה , שהשתנתה  לאחר  אף חל שהאיסור 

כן ואם  לגנוב, להמשיך לגנב  שגורם  משום הוא  האיסור  טעם

שקונה . זו גניבה  על השבה חיוב  כשאין אף לאסור  יש 

קללה פירושו יגיד ' ולא  ישמע  'אלה הכתוב  זה , ולפי 

הגנוב . החפץ  את  שקונה  מי את הנגנב  שמקלל 

לגנוב להמשיך  לגנב  הגורם שהקונה  המהרש "ל ומוסיף 

לנגנב נזק  וגרימת  באיסור , הגנב הכשלת איסורים : שני עובר 

העתידי.

גוי: מגנב גנבה  קניית  לגבי הטעמים שני  בין  מינה ' ו'נפקא 

לקנות שמותר  יתכן  הגנב  את  שמכשיל משום  הוא האיסור  אם 

עוברי ביד 'מסייע  איסור  אין מהפוסקים  חלק  לדעת  כי  ממנו ,

מצד  הוא האיסור  אם  אך  יהודי , כלפי רק  אלא בגוי עברה '

שיגרם הנזק  מפני  בגוי גם  לאסור  יש  לנגזל שיגרם  הנזק

מהם  שיגנוב  קיג)ליהודים  עמ' חו"מ, יעקב, .(אמרי

הזקן אדמו "ר  לדעת  סכ"ג)אך וגנבה גזלה לקנות(הל' מותר

שהביא ואע "פ השבה , חיוב בו  ואין  שהשתנה חפץ  מהגנב

ס"ט) לגנב(שם שגורם משום הוא  שהאיסור  הרמב "ם  דברי  את

כשקונה אף  לאסור מקום  היה זה  ומטעם ולגנוב  להוסיף 

ייתפס שמא  מסתכן והגנב  מאחר כי לומר יש  - יאוש  לאחר 

אלא מיד החפץ את  למכור  יוכל שלא  יידע  אם הרי וייענש ,

ולכן מהגניבה, שימנע כדי  בכך  די לשנותו, בו  לטרוח יצטרך 

החפץ  שינוי  לאחר  לקנות  אסרו קיב)לא עמ' שם יעקב .(אמרי

ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום המצוה  קיום על כפייה

:Î ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ãéîòäì ïéc úéa ïéáiç©¨¦¥¦§©£¦
úàå íéðæànä úà ïé÷cöîe ,úBiðçä ìò ïéøfçî eéäiL ...íéøèBL§¦¤¦§§©§¦©©£ª§©§¦¤©Ÿ§©¦§¤
ì÷Lî Bnò àöîpL éî ìëå .íéøòMä úà ïé÷ñBôe ,úBcnä©¦§¦¤©§¨¦§¨¦¤¦§¨¦¦§¨
,BúBà ïékî ¯ ø÷éa øëBîe øòMä úà òé÷ônL éî ìëå ...øñç̈¥§¨¦¤©§¦©¤©©©¥§Ÿ¤©¦

.÷eMä øòLa øëBîe BúBà ïéôBëå§¦¥§©©©
מיימוניות ' הירושלמי(כאן)ב 'הגהות  קושיית (בבא הובאה 

ה"ה) פ"ה אבניבתרא צדק  "מאזני מהפסוק  הנלמדת  זו מצוה  :

לכם " יהיה  )צדק... לו יט, בידה '(ויקרא שכרה  ש 'מתן  מצוה היא 

ממון) לכם יהיה צדק מאזני כשיהיו הפסוק, שמתן(כמשמעות ומצוה ,

עליה מוזהרין  דין  בית  אין  בצידה  ב)שכרה  קי, אין(חולין כי 

לא ו"אם  שכרה  הכתוב  פירש  שהרי קיומה , על לכפות  צורך

זה " שכר תיטול שלא  עונשו  זהו  שם תקיימנה  שמתן)(רש"י !ד"ה

דין  בית ש 'אין  הכוונה  אין  שמתןoixdfenותירץ : מצוה  על  '

דין בית 'אין אלא  בצידה  עליה .oiyprpשכרה  '

מיימוניות ' ב 'תשובות  כז)וביאר  סי' מוזהרים(קנין דין בית  :

הרבה , לטרוח צריכים  אינם אך זו מצוה  קיום  mpi`eלכפות
miyprpשאר קיום  של כפיה  אי  על  שנענשים  כשם  כך על 

נפשו')מצוותֿעשה שתצא עד אותו 'מכין .(שבהן

הריצב"א  לדעת אכפיה)וגם  ד"ה ב ח, ב"ב מצותֿעשה(תוס'

שיעשה , עד  להכריחו  מוזהרין "אינם בצידה שכרה  שמתן

רשות דין לבית  יש  ירצו, אם אך  מצוות ֿעשה ..." כשאר 

קנט)לכפות  סי' כתובות המרדכי .(וכ"כ

הפנים ' ב'מראה  שם)וכתב  ב"ב התוס' דברי ע"פ שם, אף(ירושלמי :

כלל  מוזהרים דין  בית  אין בצידה שכרה  שמתן  מצוה  אם 

תורה ציוותה  צדק ' ב 'מאזני  ומשקל  מידה  לענין  עליה , לכוף 

ב 'לאו' כה,יג)גם  דברים ואיפה", איפה ואבן... אבן בכיסך יהיה ולכן("לא ,

מידה או  חסר "משקל לענין רק זהו  אך כך, על כופים 

כן, ואם לאו. איסור  אין שערים  הפקעת על אבל חסרה ",

את שמפקיע  "מי  שגם  הפוסק  הרמב"ם  שלדעת בהכרח

דין בית אותו ", וכופין  אותו  מכין  ביוקר  ומוכר  השער

ולכן שערים, הפקעת  על והן  ומשקל מידה על  הן מוזהרים

משקל  עמו  שנמצא  מי  "כל ולכוף להכות  רשות  להם יש 

הועיל, ולא  כפו אם  אך  השער ", את  שמפקיע ו"מי חסר"

בשאר כמו נענשים  אתם  שאין יותר  לטרוח צריכים  אתם  "אין

מצוותֿעשה".

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום תחמוד' 'לא איסור חומרת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Bcáò ãîBçä ìk̈©¥©§
íéòøa åéìò ãéaëäå ...Bøáç ìL åéìëå Búéa Bà Búîà Bà£¨¥§¥¨¤£¥§¦§¦¨¨§¥¦
íéaø íéîc Bì ïúpL ét ìò óà ¯ epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦¤¨©¨¦©¦
øáBò Bðéàå ..."ãîçú àì" :øîàpL ,äNòú àìa øáBò äæ éøä ¯£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ©§Ÿ§¥¥

.ãîçL õôçä çwiL ãò ,äæ åàì ìò©¨¤©¤¦©©¥¤¤¨©
נאמר  ב)בגמרא  ה דמי(ב"מ בלא  לאינשי תחמוד ' "'לא

תחמוד' 'לא איסור כי סבורים  אנשים  כלומר , להו ". משמע

כי טעות , זו  אך בחינם , לו לתת  הבעלים  את  כשמשדל הוא 
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למכור המוכר בדעת  היה  שלא  זמן "כל כסף , שמשלם  מי  גם

תחמוד" לא  משום  עבר  בו ... שהפציר לקחו משנה)וזה .(מגיד

כ "שנתן גם הוא  תחמוד לא  שאיסור  הרמב "ם  פסק  זה פי ועל

רבים". דמים  לו 

עדות  בהלכות ה"ד)והנה , "החמסנין,(פ"י כי  הרמב "ם כתב 

אע "פ הבעלים ברצון  שלא  מטלטלין  או  קרקע  הלוקחים  והם 

mincd oipzepy פסולין אלו הרי  –mdixacnה 'כסף וכתב ."

ואף(שם)משנה ' משלם . כאשר  איסור  אין אכן התורה  שמן  ,

לפרש  יש  טעות , שזו  משמע  סנהדרין שמהגמרא  התוספות (כפירוש

מעיקרא) ד"ה א שכןכה, לאינשי " להו  "משמע  הגמרא  דברי  את 

משלם . כאשר  תחמוד' 'לא  של איסור  שאין  האמת  היא 

אחרונים לדעת  חינוך אך מנחת א. ב, קידושין הרי"ף על (מהרי"ט

קל) כלל ל, כללים בשד"ח הובאו – לח בדעתמצוה כן לפרש  אין

'לא על עובר  ומשלם  כשלוקח שגם  פסק שהרי הרמב "ם,

שלוקח  שהחמסנין  שכתב  ומה  התורה . מן  יםתחמוד'

שפסולים הוא  מדרבנן  פסולים  מפניzecrlומשלמים  מדרבנן

דבדמים להו משמע  דלא  זה , בדבר  הם וטועים ש "שוגגים

בזה טועים  שאכן הגמרא  דברי  כמשמעות  חמסן", מקרי 

התורה . מן אסור  זה  הרי תחמוד' 'לא  מצד ובאמת

הרמב "ם  פסק גוי , ה"ב)ולגבי  אפילו(לעיל לגזול... "אסור 

הוא הרמב "ם  שלדעת תחמוד ' 'לא  לאיסור בנוגע  אך גוי".

מן חפץ  לחמוד  מותר  האם  – כשמשלם  גם  לחמוד  שאסור 

ולשלם ? הגוי 

מגדים ' סק"א)ה'פרי מש"ז תרד סי' זו.(או"ח בשאלה  הסתפק 

הזקן אדמו"ר לדעת  יא)אך ס"ק קו"א תמ, סי' מותר .(או"ח הדבר 

משנה' ה 'כסף  שכתב  ה"ב)וכמו  'עושק '(להלן לאיסור  בנוגע 

כתיב , רעך' את  תעשוק  'לא  קרא  "דהא בנכרי אסור  שאינו

כתיב תחמוד לא  דגבי  "כיון וכן עכו"ם ", לאפוקי  דמשמע 

נכרי". בשל איסור אין - 'רעך'

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום המלך  של סמכותו מקור

:‡È ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰Cìnä ïécL¤¦©¤¤
.ìàøNé Cìî äéäL ïéa ,éBb Cìnä äéäL ïéa ...àeä ïéc¦¥¤¨¨©¤¤¥¤¨¨¤¤¦§¨¥

מלכים ה"א)בהלכות  למלך (פ"ד יש  "רשות  הרמב "ם : כתב 

באלו ודיניו . . המלחמות לצורך או לצרכיו העם  על  מס ליתן

מלך  – מלך בפרשת  האמור  שכל דין, בהם וכיוצא  הדברים 

שבפרשת מהפסוקים  נלמדים אלו דינים  כלומר : בו". מותר 

פ"ח)המלך א פרשה(שמואל נאמרה  'לא  הסוברים  כדעת  ולא ,

כן. לעשות  מותר  המלך ואין  עליהם ' לאיים  כדי  אלא  זו

הוא דין  המלך ש "דין הרמב "ם  כתב  כאן הרי  לעיין : ויש 

שהסמכות הרי ישראל", המלך  שהיה בין גוי המלך שהיה  בין 

במלך  האמורה המלך' מ'פרשת  נובעת  אינה  מסים להטיל 

מס הטלת  דין נלמד מלכים  בהלכות  אםֿכן ומדוע  ישראל,

המלך? מפרשת  ישראל  במלך 

והביאור :

במלך (הי"ח)להלן אמורים , דברים  "במה  הרמב "ם : כתב 

אותה בני עליו  הסכימו  שהרי הארצות, באותן  יוצא  שמטבעו 

זרוע בעל כגזלן  הוא הרי  יוצא מטבעו אין אם  אבל . . הארץ 

בהלכות אך  דין ", דיניהם  שאין המזוינים לסטים  חבורת  וכמו

יוצאת מטבעו שתהא  זה תנאי הרמב "ם הזכיר  לא  מלכים

המבוארים התנאים  כפי שנתמנה  ישראל  מלך ואם ֿכן  בארץ ,

מלכים ה"ג)בהלכות  ועל (פ"א ואחד  שבעים של בי"ד פי על –

יוצא מטבעו  אין  אם אף מלך  דין  לו  יש  – וכו' נביא  פי

נדרש מלך  מינוי  דיני  פי על נתמנה  שלא  במלך ורק  במדינה ,

זה . תנאי 

דין המלך 'שדין כאן  הרמב "ם  שדברי  מבואר , זה  ולפי 

רק אמורים  ישראל' המלך שהיה  או  גוי המלך שהיה  בין  הוא 

'דינא (מכוח וסמכותו דין  פי  על נתמנה שלא ישראל  במלך

ואילו יוצאת , מטבעו שתהא  בכך מותנית דינא ') דמלכותא 

'פרשת מדיני נובעת  דין פי על שנתמנה  מלך של  סמכותו

מלכים . בהלכות הרמב "ם  כדברי המלך'

(awri zpyn)

ה'תשפ"א  ניסן ה' חמישי יום הכסף? עם ומה מדומה; מכירה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰da øékä íàå§¦¦¦¨
.ãáìa ïøwä àlà ïìæbä ïî ìèBð Bðéà ¯ dç÷lLk äìeæb àéäL¤¦§¨§¤§¨¨¥¥¦©©§¨¤¨©¤¤¦§©

זו בהלכה אמוראים  ב)נחלקו טו, שהמוכר(ב"מ אומרים  יש  :

מאחר(הגזלן) כי ללוקח, הקנייה  דמי  את להחזיר  צריך אינו

שה מלכתחילה  ידע  הביןוהלוקח הרי  המוכר , של אינה  שדה 

וסוברים חולקים  ויש  כמתנה . הכסף  את  ונתן חל אינו שהמקח

בחזרה . כספו את לדרוש  שיכול

אומרים יש  אחותו : את ש 'קידש ' במי נחלקו לכך בדומה 

בוודאי חלים , אינם  אלו  קידושין כי יודע  אדם  וכל שמאחר 

אותם לדרוש  יכול ואינו במתנה המעות  את  לה  לתת  התכוין 

עליה חלים , אינם  והקידושין שמאחר  אומרים ויש  בחזרה.

להחזירם .

קרקע שקנה  באדם  כאן , המקרים : בין  מחלק  הרמב "ם  אך

להשיב צריך  שהמוכר  פסק  למוכר , שייכת  שאינה  בידיעה 

פסק  אחותו  את  ה 'מקדש ' ולגבי הדמים . את  זכיה ללוקח (הל'

כ) ו, לבעליהן.ומתנה חוזרות ואינן כמתנה  נחשבות  שהמעות

שביארו: יש  החילוק  ובטעם 

מתנה לתת  התכוון שאחד  להניח אין זרים  אנשים  בשני

מצוי משפחה  קרובי בין אך  לבעליו, חוזר  הכסף ולכן לשני 

אנו אחותו את  ב 'מקדש' ולכן  לקרובו , מתנה  האחד שייתן

מתנה לה לתת  שהתכוון כאן)מניחים  למלך משנה ז. שנז, חו"מ .(ש"ך

והמוכר הלוקח  אם  בין לחלק יש  כן, אם  - שהקשו ויש 

משפחה קרובי הם  ואם  משפחה , קרובי  או זרים  אנשים הם 

לדרוש זכאי ואינו  מתנה  למוכר לתת  התכוון  שהלוקח נאמר 
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בכך  חילק  לא  הרמב "ם  והרי בחזרה , כספו  סי את  קידושין (טיב

ו) .נ,

קנין לשם  היתה  הלוקח כוונת לעולם  שבמכר ביארו ולכן 

חשב המוכר , ביד  גזולה  שהקרקע שידע ואף  מתנה , לשם  ולא 

שגזל  שהמוכר  ששיער  או זאת  בכל ברשותו תישאר  שהקרקע 

הקרקע את  מהם וירכוש  הבעלים עם להסדר  יגיע הקרקע  את 

ולכן כספו , את  נתן  זה  סמך ועל  הלוקח, ביד שתישאר  כדי 

לדרוש הוא  זכאי מרשותו, יוצאת  הקרקע דבר של בסופו אם 

בחזרה  כספו שם)את  קידושין טיב כ. ו, זכיה הל' משנה לחם .(ראה

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום אבינו  לאברהם סדום מלך טענת

:Ë ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÈÊ‚ ˙ÂÎÏ‰ïéìBëé eéä̈§¦
ïk íà àlà ;òöîàì ìévî ,ìévnä ìk ¯ ÷çcä éãé ìò ìéväì§©¦©§¥©§¨¨©©¦©¦¨¤§©¤¨¦¥
eäeòîML ïåékL ;Bîöòì ìévî äæ éøä ,'ìévî éðà éîöòì' øîà̈©§©§¦£¦©¦£¥¤©¦§©§¤¥¨¤§¨
ïåéëå ,ìéväìe íîöò ÷çãì íäì äéä ,'ìévî éðà éîöòì' øîBà¥§©§¦£¦©¦¨¨¨¤¦§Ÿ©§¨§©¦§¥¨

.ìkä ïî eLàéúð éøä ¯ eìévä àìå eáLiL¤¨§§Ÿ¦¦£¥¦§¨£¦©Ÿ
אם - וטרפה גייס  עליה  ועמד במדבר שהלכה  שיירה 

זאת שבכל מי  נתייאשו, וכולם  מידם " להציל  יכולים  "אינן 

שהציל  מה  בכל זכה  הקודמת)הציל בהלכה אם(כמבואר אך ,

בפירוש הודיע  והמציל הדחק " ידי על להציל "יכולין 

ששמעוהו "שכיון  הרכוש , בכל זכה  מציל", אני "לעצמי

וכיון ולהציל, עצמן  לדחוק  להן היה  מציל אני לעצמי אומר 

אמר לא  אם  אולם  הכל", מן  נתייאשו הרי  הצילו  ולא  שישבו 

ע"י להציל  אפשרות  להם  שיש  כיון  מציל", אני "לעצמי

לוקח  אחד שכל היינו  לאמצע", ו"הציל נתייאשו לא  – הדחק 

שלו החלק  ב)את קטז, ב"ק – לאמצע הציל ד"ה .(רש"י

החיים ' ה 'אור מבאר  כא)ובזה יד, מלך (בראשית טענת  את 

ארבעת את ניצח  שאברהם לאחר אבינו  לאברהם  סדום 

לי "תן – בשבי שנלקח סדום רכוש  את  ושחרר  המלכים 

הנפש " לי "תן  סדום  מלך  מאמירת  לך": קח  והרכוש  הנפש 

שיתן ומבקש  אבינו , לאברהם  שייך הכל כי  שמסכים  משמע

לך" קח "הרכוש  לו אומר  הוא איך כך , ואם  מתנה . לו

הרכוש ? את  יקח שאברהם  מצדו  רשות  ונתינת  כהסכמה 

להמשיך  שביכולתו  היה  סבור  סדום  מלך כי  ומבאר ,

אפשר של  מקרה  זה  והרי  הרכוש  את  ולשחרר  ולהילחם 

"לעצמי בפירוש  לומר  אברהם  על והיה הדחק' ידי 'על  להציל 

התייאש לא כן אומר  אברהם את  שמע שלא  וכיון  מציל ", אני 

חלקו, את  לוקח אחד  וכל  לאמצע ", ש "הציל הוא  והדין 

ורכושו " לוט שהוא  שלו שהוא  מה  אלא  יטול  "לא  ואברהם 

הרכוש . שאר את  יקבל סדום  ומלך

מ  מעשר  הפריש  שאברהם  בראותו  הרכושlkאמנם 

סדום  מלך הבין שאישהציל , מקרה זהו  אברהם  לדעת  כי 

שהציל  וכיון  הדחק , ע "י לא  גם  אופן , בשום להציל אפשר

מציל ". אני  "לעצמי  הודיע  לא אם  אף  הרכוש  כל  לו  מגיע 

לך" קח והרכוש  הנפש  לי  "תן פשרה : סדום מלך  הציע  ולכן

זכותי אבטל ואני הנפש , לי  ותחליט  זכותך  תבטל  "אתה  –

לאמצע') שה'הצלה הבנתי לך ".(לפי קחנו  הרכוש , לך ואחליט

יכולין "אינן של  מקרה זה  באמת  כי טעה  סדום  מלך אולם 

הרכוש את  לשחרר  כלל באפשרותו  היה  לא כי  כלל  להציל "

ואינו מלחמה " העריכו  "כבר המלכים  שהרי  בשבי, שנלקח

להציל ". הייתי  "יכול לטעון  יכול

ה'תשפ"א  ניסן ז' קודש שבת והיום  אז - תפילין המוצא

:„È ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰¯ ïélôz àöî̈¨§¦¦
ïéàå ,ìkä ãéa àeä éeöî øácL ;åéìò íçéðîe íäéîc íL̈§¥¤§¦¨¨¨¤¨¨¨§©©Ÿ§¥

.ãáìa äåöîì àlà ïééeNò£¦¤¨§¦§¨¦§©
לשמור צריך  ספרים  שהמוצא  מבואר  הקודמת  בהלכה 

ובגמרא  בהם . ולטפל האבידה  בעל עבור  ב)עליהם  כט, (ב"מ

משום תפילין, כמו לעצמו  לקנותם  יכול שאינו מבואר

האבידה שבעל וודאות ואין נדיר  דבר היו בזמנם  שספרים

קושי ללא  להשיג ניתן  תפילין  אך למוכרם , מסכים  היה 

ואחר לעצמו  ייקחם  שהמוצא  מסכים  האבידה  שבעל  ומסתבר

אחרים . לעצמו וירכוש  תמורתם  את  יקבל  כך 

הכל, ביד  הוא  מצוי  "שדבר  זה: על מוסיף  oi`eוהרמב "ם
cala mzevnl `l` oieyr."

דבריו: סיום  בהבנת  המפרשים  ונחלקו 

סק"ל)הסמ"ע רסז סי' אדם(חו"מ אחרים  דברים על כי מפרש 

בחפץ להשתמש  מעדיף  אדם  כי לקנותם , שמצוי  אף  מקפיד 

ייצא אם  להקפיד  הדרך  אין  תפילין  על  ורק  בו , הורגל  שכבר 

באחרות . או  באלו חובה  ידי

סקט"ז)והש "ך לקיום(שם נועדו  והתפילין שמאחר  פירש 

נוח  כי לעצמו, אותם ירכוש  שהמוצא מסכים המאבד מצוה ,

שהמאבד  הטעם בצירוף  (וזאת  בממונו מצוה  שיעשו לאדם 

מצויות ), הן  שהרי אחרות  תפילין  כך אחר  לעצמו  להשיג  יוכל 

לכך. מסכים  המאבד אין אחר  בדבר אך 

להן זקוק ואינו  תפילין  במוצא  השיטות בין מינה ' ו'נפקא 

לכשייעשה הקטן  בנו עבור לרוכשן  שרוצה  אלא כעת 

אינו המאבד שהרי  מותר הראשונה הדעה  לפי  ברֿמצוה :

לוותר מוכן המאבד  השניה  הדעה  לפי אך עליהן , מקפיד 

בהן מקיים  המוצא  אין  אם  אך המצוה , קיום  לצורך  רק  עליהן

לכך  מסכים  המאבד אין שימוש , ללא  מונחות  הן  אלא  מצוה 

עח) יח, אליעזר ציץ .(ראה

אלעזר ' שם)וה 'מנחת  בצי"א מובא ט נוסף(ד, טעם  כתב 

ומי שלהם  התפילין על מקפידים  אנשים בזמנינו  כי  להחמיר,

להחליפן יסכים  לא  שמים  וירא  מומחה  מסופר  תפילין  שרכש 

שהיו בימיהם  רק  היה  הדין זה  ו"כנראה  אחרות , תמורת 

היו אולי  או  בזה... מדקדקים אינם  ככולם  רובם  ההמון

וטהורים...". צדיקים  כולם  בימיהם  אז  הסופרים 
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ה'תשפ"א  ניסן א' ראשון יום

dapB zFkld
daipbzFkld-oiwifpxtq

¦§§¥¨
¦§

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
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החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד
כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל

.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה
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¦§§¥¨
¦§

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור

בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
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.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39



קה daipb zekld - oiwifp xtq - oqip '` oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין
ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו

הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע
לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…

¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈
‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל

(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»
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.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ

ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ
e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆

Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…
˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈

.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
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קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
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Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆
BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»

B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»
Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

"ziad lra ly liykae ely cvrna `iven yxgdy zxeqp"

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
ויובן  זה. דין והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך
שם, והתוספתא הברייתא שבין המחלוקת ביאור על־פי
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קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ

ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈
ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ

B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«
e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿

‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ
:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ

ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»
‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»

‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא
כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת

התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
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הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא
מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד

בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
'בר') (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק
ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית
היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה

הבית. בעל של
לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות.
(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
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בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר
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הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא
מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד

בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
'בר') (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק
ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית
היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה

הבית. בעל של
לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ

המקומות.
(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈

ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«
epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ

‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈
¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«

¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,
עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
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ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈

B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»

‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  ועינו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל
שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה
הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
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Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«
¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈

Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס

ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן
כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב

מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש

המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה בכל 38)כדי

שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס
היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף

רבינו.

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי
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ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿

מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈

B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»

‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  ועינו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל
שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר

ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה
הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
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או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו
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.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿

ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ
B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ

˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

ãycew zegiyn zecewpã

zia d`xiy itk eqpwle egk itk ezekdl zeyx mdl yi..."
"'ek ..xacd wfgl oic

שכתב  מה על־דרך הוא כאן שמזכיר השוטרים של עניינם
סנהדרין ה"א)בהלכות הדיינין (פ"א לפני "...העומדים

השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו" כפי

שרואים. עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן זה פי על
כאחת. שופטים מינוי מצות עם אלא עצמה בפני שוטרים
דין  את לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו  כי
ועשיית  שונות מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים
וביצועו  הדיינים, ידי על הדין פסק לשתים: נחלקת הדין
הוא  בתורה האמור ששופט מאחר אבל השוטרים. ידי  על
שופטי  "אל משה שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה

כו" אנשיו איש הרגו ה.)ישראל כה, עונש (במדבר לגבי וכן
ב.)מלקות כה, וגו'"(דברים והכהו השופט "והפילו נאמר

לא  ולכן לשופטים, המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא
זהו  כי א. עצמה: בפני כמצוה מינויים את הרמב"ם מנה
אינו  ב. השופטים. ידי על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי עניין

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם לפועל
(.37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl it lr)

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה
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או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה

.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆

‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו
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.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם

בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין
עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
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LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆
¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«

˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿
Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆

ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈

.ÌÈÓc BÏ»ƒ

עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»
Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««

‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
(מגידֿ ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.‡ÈL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
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.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו

אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם

בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין
עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
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אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור
- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום

יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את
"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו
ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"
ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל, אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה,

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»
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ãycew zegiyn zecewpã

."dyrl ewzip aezkd ixdy df e`l lr oiwel oi` la`"

משאר  וגזילה גניבה הפריד ה"ב פי"ח סנהדרין ובהלכות
לתשלומין. הניתן לאו שהם וכתב לעשה, הניתקין הלאוין
לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי הגאון משם ודייק
הם  וגזילה גניבה אבל הלאו. התבטל העשה שקיים מרגע
אינו  ולכן החפץ, את השיב שלא זמן כל נמשכת פעולה
התשלומין  כי לתשלומין הניתן לאו אלא לעשה הניתק לאו
רק  אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את מבטלים אינם
כאן: לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל איסור על עובר שאינו

לעשה". הכתוב ניתקו שהרי ..."
(.37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl it lr)

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"dxez oic `edy lk lefbl xeq`"

אבל  פרוטה, משווה בפחות וגם שהוא בכל הוא גזל איסור
כי  פרוטה. בשווה בו חבל אם רק חייב בחברו החובל
חברו, מיד החפץ על הבעלות הפקעת על הוא הגזל איסור
החובל  אבל פרוטה. משווה פחות על גם ישנה ובעלות
אינו  ולכן לחבירו, שעשה וההפסד הנזק על חייב בחבירו
מותר  דעות שלכמה ומה פרוטה. משווה פחות על חייב
הפקעת  לכאורה והוא בעל־כורחו הנאה איסורי ליקח
היו  לא וממילא הפקר שהם מצד הוא עליהם, בעלותו

בבעלותו.
(28 dxrde 54 'r c"l wlg y"ewl it lr)

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.‚ÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿

e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈
ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). לגזלן 16)בתרא דוגמא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא

.„˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.‰dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»

˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ
ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו
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אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור
- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום

יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את
"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו
ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"
ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל, אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה,

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»
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תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר

.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם

כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות
קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם

לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג

שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או
להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
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‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈
˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»

epnÓ80. ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

eznyp z` lhep eli`k dhext deey exag z` lfebd lk"
."epnn

בגמרא הוא הדין של א.)מקורו קיט, קמא שם (בבא אבל
בחמסן  גם ושהוא ובנותיו, בניו דם שופך כאילו גם נאמר
את  הרמב"ם הביא לא מדוע להבין וצריך בגרמא, וגם

בגמרא. המשך
בעל  מאדם חפץ לקיחת שפעולת סובר שהרמב"ם אלא
עליו. בעלותו את שמבטל כיון נשמתו כנטילת היא ־כרחו
שבעלותו  שכיון יקח" בעליו "נפש מהפסוק זה ונלמד
נשמתו. כנטילת זה הרי הגזילה ידי על מופקעת זה מחפץ
לבניו  בנוגע הגמרא המשך את הרמב"ם הביא לא לכן
מעשה  גוף על רק דיבר כאן כי ובגרמא בחמס וגם ובנותיו

ישיר. באופן מהבעלים כשגוזל רק שייך וזה הגזילה
תקנת  על הרמב"ם מדבר בה ההלכה, המשך גם יובן בזה
היתה  לא אם כן פי על "ואף במילים ומתחיל השבים,
דמי  והחזיר . . תשובה לעשות הגזלן ורצה קיימת הגזילה

כי  כו'". ממנו מקבלים שאין היא חכמים תקנת הגזילה
של  נשמתו הגוזל נוטל שבגזילה פי על שאף לומר רוצה
תנאים. בשני לשבים תקנה חכמים תקנו זאת בכל הנגזל,
חייב  קיימת הגזילה אם אבל קיימת הגזילה כשאין האחד
עצמה  הגזילה השבת כי גזל אשר הגזילה את להחזיר

לת  דמיה יכולה את כשמחזיר משא"כ מעיקרו העוון את קן
אפשר  אם לכן הנגזל. של הממון הפסד את רק שמתקן
כמו  נשמתו" את "מחזיר כאילו הוא הרי הגזילה להחזיר

הגזילה. לפני שהיתה
מאליו  ובא תשובה לעשות הגזלן שרצה השני, והתנאי
צדדים  שני יש הגזילה עוון בתיקון כי הגזילה דמי והחזיר
תיקן  תשובה הגזלן עושה אם לכן, הגזלן. וצד הנגזל צד
"נטילת  את לתקן אפשר אי כך שבין ומכיון עניינו, את
לו  ומוחלין לו "עוזרין אז הרי איננו, שהחפץ כיון נשמתו"

השבים". על הישרה הדרך לקרב כדי
"לקרב  כדי אם שהרי חשובה, הוראה לומדים זה מדין
על  ימחול שאדם חכמים תקנו השבים" על הישרה הדרך
אחר  יהודי עם שההתעסקות על־אחת־כמה־וכמה ממונו,
באופן  להיות צריכה שבשמים לאביהם ישראל את לקרב
רצון  רק אלא ריווח כוונת כל כאן שאין אצלו שברור

השבים". על הישרה הדרך "לקרב
(.67 'rd 15 'r `"g y"dq 112 'r a"l wlg y"ewl it lr)

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון
צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.‡˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»
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תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר

.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם

כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות
קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם

לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו
שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג

שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או
להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
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סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי

מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ

Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ
ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»
Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
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כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה

יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, וכל52ֿ)שני
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. אףֿעל55ֿ)הלכה הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.Á·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה

בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
המגידֿ של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«
Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈

.‰‡ˆB‰»»

לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה עליהם 65)שלא שמדובר

צג: שם ובגמרא סה.66)במשנה ההפרש 67)שם את
שפטמה. לאחר הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין
"אני  פירוש שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא
גניבה  הלכות וראה (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם

יא). הלכה א פרק

.ÈÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת
הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר

שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר
להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין

עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי
צג:

.‡È¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆
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סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי

מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ

Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ
ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»
Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
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˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿

BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»
¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»

- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈
Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות

בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן
צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי

ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»

e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ

˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆
‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
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:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»
d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»

˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«
ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆

dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»
.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה

.‚ÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈
Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»

‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי

בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים
ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין

יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל
שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.„‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»

¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…
eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«

ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«
Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»
‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם

השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך
צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא

צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם
דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר
מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»
Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»

ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
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˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿

BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»
¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»

- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈
Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות

בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן
צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי

ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»

e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿
˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ

˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆
‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
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כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעל55ֿ)לשלם,

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»

ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע
פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר

הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
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עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:
ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ
„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«

„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ
ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»

B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆
·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ואףֿעל98ֿ)ואין כולה, החבית של

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי
שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. לעצמו,101)בארנק גוף הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין כמו 102)בניגוד

לאיבוד  הולך ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין,
דינר. לאותו בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר

ליין.103) דומה ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי

.‚È- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈
ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡ ·iÁ«»∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»

BÓB˜Óa Ápn‰104„ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - «À»ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿«
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ ¯‡M‰105‰h‰ ?„ˆÈk . «¿»≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»

dÓB˜Óa ˙È·Á‰ ˙‡106:¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL Ì‡107·iÁ BÈ‡ - ƒƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.„ÈÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי
אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו

במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.ÂËÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆

¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆

לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש (מגיד120ֿ)גם כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
לחםֿ (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין
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כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעל55ֿ)לשלם,

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈

צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»

ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע
פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר

הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
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.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין
יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.·BkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש

הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.
שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין

מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל
העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו

כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.„e‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.‰B„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
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ıÙÁ ˙ËÈ˜a33˙eÏÊ‚a ˜ÊÁÓ BÈ‡L ;ÏÊ‚ ‡lL ƒ¿ƒ«≈∆∆…»«∆≈À¿»¿«¿»
ÌÈ„Ú ÈLa ‡l‡34. ∆»ƒ¿≈≈ƒ

וכעת 28) עדים, שני בפני למשכן הנכנס על דובר כה עד
אחד. עד בפני למשכן הנכנס מובאת 29)על זו דוגמא

עדים. בשני ב הם.30)בהלכה שלי כנפי שתחת הכלים כי
ב. בהלכה לטענתו מקבילה זו פי 31)טענה על אף

עדים. שני היו לא כי גזלן, הוחזק לא שמשכנו, שהודה
הוא 32) כלום נטלתי לא ואומר העד את מכחיש כשהוא

מה  שיודע מעיד כשהעד אפילו ונפטר התורה שבועת נשבע
התכוון  יודע" העד ואין "הואיל רבינו שכתב ומה לקח.
"שלי  וטוען הבית בעל של כלים שלקח מודה שהוא למקרה
(מגיד  יג בהלכה לקמן שיתבאר כמו לשלם, שחייב נטלתי",

מקום 33)משנה). "כל התורה. מן שבועה מחייב אחד עד
שבועה", מחייבו אחד עד ממון, אותו מחייבין ששניים

מ. על 34)שבועות א. בהלכה רבינו שקבע לכלל בהתאם
ולא  "נשבע כולה התורה בכל בשבועה כמו כאן הדין כן

משלם".

.ÂÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ˙Èa‰ ÏÚaL ÌLk35Ck , ¿≈∆««««ƒƒ¿»¿≈ƒ««¿»»
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯ÓBL36¯ÓBL ÏL BzL‡ elÙ‡ . ≈∆««««ƒ¬ƒƒ¿∆≈

˙ÚaL37.ÔÏÊb‰ ÌlLÓe ,CÎÂ Ck ÏË ‰fL ƒ¿««∆∆»«»¿»¿«≈««¿»

למעלה 35) למשכנו, ביתו לתוך שנכנס שניים בראוהו
ב. דינו 36)הלכה הבית, על לשמור שהופקד מכיוון

ודינו  כמותו, אדם של ושלוחו הבית, בעל של כשליחו
מו: שבועות רבא של מימרא הבית. היא 37)כבעל כי

דברי  וראה שם. הבית, בעל בהסכמת לשמור לבעלה עוזרת
המפקיד  "כל שאמר לו. מציעא בבא ...רבא אשתו דעת על

השומר  שאשת מסכים המפקיד כלומר מפקיד", הוא
בשמירה. תשתתף

.ÊÌL ‰È‰38BËÈ˜Ï39B¯ÈÎO B‡40- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL »»»¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL ÔÈ‡41,Ú·MÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â ; ≈»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈«ƒ¿»»ƒ»«

ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ;ÏÊ‚pL ‰ÚMa B˙È·a ‰È‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»»¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ
ÔÏÊb‰ ·iÁÏ È„k ÂÈÙk ˙Áz ÏËp ‰Ó ÌÈÚ„BÈ¿ƒ«»«««¿»»¿≈¿«≈««¿»

¯ÈÊÁ‰Ï42ÔÏÊb‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ;43‡e‰L ÈtÓ , ¿«¬ƒ¿≈«¿ƒƒ∆««¿»ƒ¿≈∆
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ44. »««¿»

השדה.39)בביתו.38) מן תבואה האוסף פועל
בעל40ֿ) מסר לא ושכיר ללקיט קבוע. לזמן בשכר פועל

הבית. שמירת שם.41)הבית נפתרה, שלא פפא רב בעיית
הראייה". עליו מחבירו "המוציא הכלל לפי נוהגים כן על
ונוטל" "נשבע כי מידו, מוציאים הנגזל תפס אם ואפילו
תפס  אפילו בפירוש, התקינו שלא "ובמה היא, תקנה
שנגזל  הייתה, התקנה והרי משנה), (מגיד מידו" מוציאין

ונוטל. הנגזל.42)נשבע שבועת בלי כגון 43)אף
הבית  בעל של שכירו או ולקיטו זה, כלי נטלתי שאמר
ב. הלכה סוף השווה אחר, וכלי זה כלי שנטל טוען,

שני 44) ידי על שגזל הוחזק כי שקר, שבועת שיישבע
עדים.

.Á˙Èa‰ ÏÚa ÌÈ¯ÁÓ ?‰Ê ÔÈ„a ÌÈOBÚ „ˆÈÎÂ45 ¿≈«ƒ¿ƒ∆«¬ƒ««««ƒ
Ì˙Ò Ì¯Á46ÌeÏk B˙ÈaÓ ÏËpL ÈÓ ÏÚ47‰„BÓ BÈ‡Â ≈∆¿»«ƒ∆»«ƒ≈¿¿≈∆

ÊbL ÔÏÊb‰ ‰„B‰ elÙ‡Â .ÔÈc ˙È·a¯ÈÊÁÓ - ˙ˆ˜ Ï ¿≈ƒ«¬ƒ»««¿»∆»«¿»«¬ƒ
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ È¯‰L ,„·Ïa da ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰«ƒ¿»∆»»ƒ¿«∆¬≈≈««««ƒ

È‡cÂ ˙ÚË BÚBË48. ¬«¬«««

חרם.45) שם 46)מכריז את לפרט בלי כללי באופן
טענת 48)משהו.47)הגזלן. טוען בעל ֿהבית היה לּו

תקנת  זו שבהלכה החרם הכול. ונוטל נשבע היה וודאי,
משנה). (מגיד הוא הגאונים

.Ë‰MÓÁÓ „Á‡ ÏÊBb‰49‡e‰ ÈÓ Úe„È ÔÈ‡Â «≈∆»≈¬ƒ»¿≈»«ƒ
ÏÊ‚p‰50ÈÏ :¯ÓB‡Â BÚ·Bz Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ , «ƒ¿»¿»∆»¿∆»≈∆¿¿≈ƒ

ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,zÏÊb51Ïk È¯‰ - »«¿»««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«¬≈»
„Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÓe ,BÏÊ‚ ‰fL ÚaL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿»∆∆¿»¿«≈¿≈»¿»∆»

„Á‡Â52,ÌÈÓÎÁ e‰eÒwL ‡e‰ Ò˜ ‰Ê ¯·c Û‡ . ¿∆»«»»∆¿»∆¿»¬»ƒ
‰¯Bz ÔÈc Ï·‡ ;ÏÊ‚Â ‰¯·Ú ¯·ÚL ÈtÓ53·iÁ BÈ‡ ƒ¿≈∆»«¬≈»¿»«¬»ƒ»≈«»

˜ÙqÓ ÌlLÏ54. ¿«≈ƒ»≈

מאחד 49) וחטף אנשים, חמישה של קבוצה שעמדה כגון
קיח: יבמות משנה כסף, ארנק אחד 50)מהם לאף שאין

עדים. עליו 51)מהם מחבירו "המוציא הדין ולפי
מלשלם. הנתבע פטור עדים ובאין כדעת 52)הראייה",

שם. עקיבא דבר"53)רבי יקום ... עדים שני פי "על
טו). יט, הנגזל.54)(דברים מיהו ידוע ולא עדים, אין כי

.ÈÌÈLÏ ¯Ó‡55ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÌkÓ „Á‡ ÈzÏÊb : »«ƒ¿«ƒ»«¿ƒ∆»ƒ∆»ƒ∆
ÌkÓ „Á‡56È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡ ,e‰ÊÈ‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â ∆»ƒ∆¿≈ƒ≈«≈∆ƒ»»≈¿≈

ÌÈÓL57„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰ÏÊb ÌlLÏ ·iÁ -58Ï·‡ ; »«ƒ«»¿«≈¿≈»¿»∆»¿∆»¬»
ÔÈ„a59d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰Â ,˙Á‡ ‰ÏÊ‚ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡ ¿ƒ≈≈∆»¿≈»««¿≈¿ƒ»

ÏÊ‚pL Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ È¯‰L .Ô‰ÈÈa60‰Ê ‡l‡ , ≈≈∆∆¬≈≈∆»≈∆≈«∆ƒ¿«∆»∆
‰Ê ¯·„a ÌÈÓÎÁ eÒ˜ ‡ÏÂ ,ÌÚÈ„B‰Â ‡a61ÈtÓ , »¿ƒ»¿…»¿¬»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡L62. ∆≈≈«

בבא 55) משנה אותו, תובעים שהם הקודמת, להלכה בניגוד
לז. הבנים 56)מציעא כי לברר, אפשר ואי מתו, והאבות

מאומה. יודעים שלא 57)אינם על שמים בידי ייענש שלא
שם. גמרא לנגזל, הגזילה את הדרך 58)השיב זוהי כי

הגזילה. את בחזרה קיבל שהנגזל בוודאות שיידע היחידה,
הדין.59) שאחד 60)לפי עד הגזילה את להניח טעם ואין

ביניהם". אותה חולקין "הם כן על יודה. על 61)מהם אף
שגזל. תובעים 62)פי כשהם הקודמת, להלכה בניגוד

מספק. לשלם אותו שקנסו אותו,

.‡ÈÌ‡ ,‰‡Ó ÈzÏÊb :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰«≈∆¬≈¿»«¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯Ó‡63˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -64Ïk ÔÈ„k , »«…»«¿ƒƒ¿»¿«∆≈¿ƒ»

Úa˙65ÌlLÓ - ÌÈMÓÁ BÏÊbL ‰„B‰ Ì‡Â ;66, ƒ¿»¿ƒ»∆¿»¬ƒƒ¿«≈
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLÂ67‰„BÓ Ïk ÔÈ„k ,¯‡M‰ ÏÚ ¿ƒ¿»¿««»««¿»¿ƒ»∆

˙ˆ˜Óa68ÌÈ„Úa ÔÏÊb ˜ÊÁ‰ ‡Ï È¯‰L ,69ÔÚBh‰ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»∆¬≈…À¿««¿»¿≈ƒ¿≈«≈
B¯·Á ˙‡70:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈÏk BÏÊ‚e B˙È·Ï ÒÎpL ∆¬≈∆ƒ¿«¿≈¿»≈ƒ¿≈

EÏˆ‡ ÈÏ LiL È·BÁa ÈzÁ˜Ï ÔBkLÓ C¯c71ÏÚ·e , ∆∆«¿»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ∆¿¿««
ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ˙Èa‰72Èt ÏÚ Û‡ - ««ƒ≈≈¿¿»ƒ¿««ƒ

˙eL¯a ‡lL BkLnL ‰„B‰L73ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , ∆»∆ƒ¿¿∆…ƒ¿ƒ¿≈»
ÏÊbL ÌÈ„ÈÚnL ÌÈ„Ú74ÚaL ‰Ê È¯‰ ,75B·BÁ ‰·B‚Â ≈ƒ∆¿ƒƒ∆»«¬≈∆ƒ¿»¿∆
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.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
והגזלן,1) הנגזל בין שיש והכחשה תביעה דיני בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל גזל ממי יודע ואינו שגזל ומי

.‡ÌÈÓÎÁ eÒ˜ Ò˜2ÚaL ÏÊ‚p‰ ‰È‰iL ,ÔÈÏÊbÏ ¿»»¿¬»ƒ««¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¿»ƒ¿»
ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏÚ3ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËBÂ4‡e‰Â .5‰È‰iL , «»«∆ƒ¿«¿≈ƒ««¿»¿∆ƒ¿∆

ÌÈ„Ú ÈLa BÏÊbL ˜ÊÁÓ ‰Ê6. ∆À¿»∆¿»ƒ¿≈≈ƒ

כך.2) אינו התורה דין הגזלן,3)כלומר, וזהו 4)נגד
"כל  מלשלם ופטור הנתבע נשבע התורה מן כי הקנס
כתוב: כי (שם), משלמין" ולא נשבעין שבתורה הנשבעין
לשלם, שעליו "מי י), כב, (שמות ישלם" ולא בעליו "ולקח

מה. שם שבועה", בתנאי.5)לו הוא זה שני 6)ודין
יודעים  כשאינם אפילו הנגזל, מן שגזל עליו מעידים עדים

מו. שם גמרא גזל, מה בדיוק

.·BkLÓÏ B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL È¯‰ ?„ˆÈk7 ≈«¬≈∆ƒ¿«¿≈¬≈¿«¿¿
ÂÈÙk ˙Áz ÌeÏk ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú ÈÙa8ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ , ƒ¿≈≈ƒ¿…»»¿««¿»»¿»»¿≈ƒ

Ô‰ ‰Ó ÌÈ„Ú‰ eÚ„È ‡ÏÂ ,ÂÈÙk ˙Áz BÏ ÔÈÏhÓ9, À»ƒ««¿»»¿…»¿»≈ƒ»≈
¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e10¯Ó‡L ÔÈa - ÈzÏÊb CÎÂ Ck : ««««ƒ≈»»»¿«¿«ƒ≈∆»«

ÌeÏk ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :ÔÏÊb‰11ÔÈa , ««¿»≈»…ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ¿≈
ÌÈ„Ú‰ e‡¯L BÓk ÔkLÓÏ ÈzÒÎ :¯Ó‡L12Ï·‡ , ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿≈¿∆»»≈ƒ¬»

ÈzÏË ‡Ï13ÈlL ÌÈÏk ‡l‡ ÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‡ÏÂ ,14, …»«¿ƒ¿…»»««¿»«∆»≈ƒ∆ƒ
‰Ê ÈÏk ÈzÏË :¯Ó‡L ÔÈa15ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e , ≈∆»«»«¿ƒ¿ƒ∆««««ƒ≈

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ¯Á‡ ÈÏÎe ‰Ê ÏËpL16 ∆»«∆¿ƒ«≈¬≈««««ƒƒ¿»
aıÙÁ ˙ËÈ˜17.ÔÚËiM ‰Ó Ïk ÏËBÂ , ƒ¿ƒ«≈∆¿≈»«∆ƒ¿«

טז.7) הלכה שלישי, פרק למעלה ראה גזלן, כדין ודינו
בגדו.8) כנפי 9)כנפי תחת טמונים היו שהכלים מכיוון

הם 10)בגדו. מה לדעת אפשר אי כשכבר זמן, לאחר
הגזלן. שהוציא שנכנס 11)הכלים אותו מעידים והעדים

בשבועה  נאמן הגזלן שאין וודאי זה במקרה כלים, ונטל
יישבע  שהנגזל אותו וקנסו העדים, דברי את להכחיש

הגזלן, שהוציא הכלים הם מה בדיוק העדים ידעו לו וייטול.
שבועה. בלא אף מקבלם הנגזל זו 12)היה בנקודה ואין

מצידו. הכחשה בי.13)כל חזרתי כי חברי, משל
העדים 14) אין זה במקרה התובע. בידי שאולים שהיו

כלים  היו כשנכנסתי טוען: שהוא או כלום, אותו מכחישים
אותו  מכחישים העדים זה ובמקרה בגדי כנפי תחת אלו
תחת  כלום היה "ולא שנכנס מעידים שהם אחד, בפרט

כי 15)כנפיו". העדים, ידי על הכחשה כל אין זה במקרה
נטל. אחד כלי שרק באמת לבית 16)ייתכן הנכנס דין כי

אותו. קנסו כן ועל גזלן, כדין ומשכנו כגון,17)חבירו
התורה. בשבועת כמו תורה, ספר

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na18‡e‰L ÌÈ¯·c ÔÚhLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒ∆
Ô‰a „eÓ‡19BÏˆ‡ ÔÈ„È˜ÙnL „eÓ‡ ‡e‰L B‡20Ô˙B‡ »»∆∆»∆«¿ƒƒ∆¿»

„a ÔÚËÂ ,ÔÚhL ÌÈ¯·c˙Áz eÏËpiL ¯LÙ‡L ÌÈ¯· ¿»ƒ∆»«¿»«ƒ¿»ƒ∆∆¿»∆ƒ»¿««
ÌÈÙk‰21ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰L BÓk22. «¿»«ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ

שיטעון.18) מה כל ונוטל הנגזל שמעריכים 19)שנשבע
מו: שבועות טוען, שהוא כאלו כלים לו שהיו אותו,

הופקדו 20) אלה שכלים טוען והוא הוא נאמן איש כי
שם. גדולים.21)אצלו, לא דברים שכלים 22)כגון,

בדברים, יטען אם ב. הלכה ראה כנפיו, תחת לו מוטלין
מכיוון  נאמן, אינו הכנפיים, תחת שיינטלו אפשר שאי

כאלה. כלים הוצאת על העידו לא שהעדים

.„e‰e‡¯ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÔkLÓÏ ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿«¿≈∆¬≈¿…»
‡ˆiL ˙Úa23ÂÈÙk ˙Áz ‰‡¯ ÔÈ‡Â ‡ˆiL B‡ , »≈∆»»∆»»¿≈ƒ¿∆««¿»»

elÙ‡ ,ÏË CÎÂ Ck :¯ÓB‡Â ÔÚBË ˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌeÏk¿««««ƒ≈¿≈»¿»»«¬ƒ
ÌÈ„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ È¯‰L ,ÈzÒÎ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯ÓB‡≈≈»…ƒ¿«¿ƒ∆¬≈«¿ƒ∆»≈ƒ

¯eËt ‰Ê È¯‰ -24ÈzÏË ‡ÏÂ ÈzÒÎ :¯Ó‡ Ì‡L .25 ¬≈∆»∆ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¿…»«¿ƒ
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL -26;CÏB‰Â ,ÌeÏk ÏË ‡lL ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿¿≈

ÏÊ‚ ‡ÏÂ ÏÊ‚Ï ÒkiL ¯LÙ‡L27. ∆∆¿»∆ƒ»≈ƒ¿…¿…»«

חבירו.23) את למשכן שנכנס לאחר שיצא, ראוהו
כלים.24) ממנו שנטלו עדים הבית לבעל שאין מכיוון
שיכול 25) מפני כלומר: "מיגו", נקרא זה התלמוד בלשון

מאמינים  אנו אותו פוטרת שהייתה אחרת טענה לטעון היה
כשטענתו  "מיגו" אומרים שאין פי על ואף זו. בטענה גם לו
את  ששכח אפשר כי פטור, כאן - עדים ידי על מוכחשת
חשוב  דבר כל בה היה שלא מאחר חבירו, לבית הכניסה
עליה  רמיא דלא "מילתא התלמוד: בלשון לזוכרו. ראוי
משפט  חושן יוסף בית ראה אדעתיה". ולאו לה עביד דאינש

צ. הכול,26)סימן לכופר התלמוד חכמי שתיקנו שבועה
שהיא  המשנה, לשבועת בניגוד חפץ נקיטת בלי והיא
מ: שבועות ב; הלכה סוף למעלה ראה חפץ, בנקיטת

איניש 27) "עביד והטעם: מו. שבועות נחמן רב דעת זוהי
בחוקי  שערים "שלושה שם, רי"ף וראה עביד" ולא דגזים

."... הממשכן

.‰B„ÈÚÓ „Á‡ „Ú ‰È‰28˙Áz ÌÈÏk ÏËÂ ÒÎpL »»≈∆»¿ƒ∆ƒ¿«¿»«≈ƒ««
ÂÈÙk29ÈzÏÊ‚ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,Ô‰ ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡Â , ¿»»¿≈≈«»≈¿≈…»«¿ƒ
ÌeÏk30ÈzÏË È·BÁa :¯Ó‡L B‡ ,31ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ¿∆»«¿ƒ»«¿ƒƒ¿≈

Ú„BÈ „Ú‰32ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÂÈÙk ˙Áz ‰È‰ ‰Ó »≈≈«∆»»««¿»»¬≈∆ƒ¿»
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¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת

תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו
מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס

ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל
א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא

רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני
בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על
א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים

כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה
כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר

כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים
עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין

בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק
הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»

ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»

Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»
‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.‚ÈÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈

‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«

.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית  לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם
מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,

ה. הלכה למעלה וראה

.„È„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«
ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.ÂËÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
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ÌlLÏ108‰Úe·L ·iÁÓ „Á‡ „Úa ‡ˆÓÂ ,109BÈ‡Â ¿«≈¿ƒ¿»¿≈∆»¿À»¿»¿≈
Ú·MÏ ÏBÎÈ110e¯‡aL BÓk ,111. »ƒ»«¿∆≈«¿

עצמו.106) שחטף.107)סברת ואף 108)עדים עשרים.
חטף. כמה יודע אינו שהעד פי חטף.109)על שלא

שחטף.110) העד לדברי הודה יג.111)כי הלכה למעלה

.ÊËÏÊ‚p‰Â ,Ô‰ ÈlLÂ ÈzÙËÁ ÌÈ¯OÚ :ÛËBÁ‰ ¯Ó‡»««≈∆¿ƒ»«¿ƒ¿∆ƒ≈¿«ƒ¿»
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÛËÁ ‰‡Ó :¯ÓB‡112,ÔÈÓ ≈≈»»«ƒ¿≈»≈≈«ƒ¿»»

ÚaLÂ ,ÔÙËÁL Ô‰a ‰„B‰L ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ È¯‰¬≈¿«≈»∆¿ƒ∆»»∆∆¬»»¿ƒ¿»
‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L˙ˆ˜Óa ·iÁ˙ È¯‰L ,¯‡M113. ¿««»««¿»∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿»

˙q‰ Ú·MiL ‰Êa ‰ËB ÈzÚ„Â114‰„B‰ ‡Ï È¯‰L , ¿«¿ƒ»»∆∆ƒ»«∆≈∆¬≈…»
ÌeÏk115.'ÈzÙËÁ ÈlL' ¯Ó‡ ‡l‡ , ¿∆»»«∆ƒ»«¿ƒ

על 112) מלהישבע פטור החוטף היה עשרים, שהיו ידע לו
ראה 113)השאר. התורה, מן שבועה חייב במקצת ומודה

יא. הלכה בכל.114)למעלה כופר והחיוב 115)כדין
העד. בגלל בא לשלם

.ÊÈÌMÓ ÏËÂ ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ÏL B˙È·Ï ÒÎƒ¿«¿≈∆¬≈∆…¿»»¿»«ƒ»
,ÏË ‰nk Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ÈÙa ÌÈÏk≈ƒƒ¿≈≈∆»¿≈»≈≈««»»«

È˙È·a eÈ‰ ÌÈÏk ÌÈ¯OÚ :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚa (È¯‰)116, ¬≈««««ƒ≈∆¿ƒ≈ƒ»¿≈ƒ
- ÈlL Ì‰Â ‰¯OÚ ‡l‡ ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ÏÊBb‰Â¿«≈≈…»«¿ƒ∆»¬»»¿≈∆ƒ

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰¯OÚ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ117 «»¿«¬ƒ»¬»»ƒ¿≈∆¿À»¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaL BÈ‡Â .Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â118elÙ‡ ¿≈»ƒ»«¿≈ƒ¿»««¿»¬ƒ

ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈtÓ ,˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈ƒ¿≈∆≈»ƒ¿…«««¿»
È‡cÂ ˙ÚË119. «¬«««

ל 116) שהנכנס וודאי, טענת טוען אינו (בניגוד אבל קחם
שטוען  יג, להלכה ובניגוד הקודמת, שבהלכה וודאי לטענת
בידו"). זה כלי הוא "שגזול וודאי טענת שם

טוען 117) הבית בעל אם אפילו העד, דברי את להכחיש
שמא. שחייב 118)טענת הקודמת בהלכה כמו שלא

הנתבע 119)שבועה. ואין בפניו, שלא לביתו נכנס כי
היא. וודאי טענת כן אם אלא התובע, טענת מחמת נשבע

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מן 1) הנהנה ודין הגזילה, מן ליהנות שאסור בו, נתבאר

מהגזלן, לוקח שהוא בין מהגזלן יורש שהוא בין הגזילה,
דין  בזה ונכלל לאחר. נותנה או גזילתו מפקיר שהנגזל בין
בזה. כיוצא וכל בארצו חוק או מס המשים שלטון או מלך

.‡ÏeÊb‰ ¯·c ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÔÏÊb‰ ÔÓ3¯eÒ‡Â . »ƒ¿»»«»ƒ««¿»¿»
BÈepL ÏÚ B„ÚÒÏ4e‰˜iL È„k5ÌÈ¯·„ ‰OBÚ‰ ÏkL . ¿«¬«ƒ¿≈∆ƒ¿≈∆»»∆¿»ƒ

el‡6‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜fÁÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ7¯·BÚÂ , ≈¿«≈»∆¿«≈¿≈¿≈¬≈»¿≈
'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ' ÏÚ8. «¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…

קיט.2) קיח: עבר 3)בבאֿקמא הגזול הדבר אם אבל
שנתייאשו  אחרי ממנו, לקנות מותר קונה, לידי בינתיים
רשות, ושינוי ביאוש אותו קנה הראשון הקונה כי הבעלים,

ג. הלכה ב, פרק למעלה לשנות 4)ראה לגזלן לעזור אסור
הגזילה. מעשה,5)את בשינוי אותו יקנה שהגזלן כדי

למכרו. אחרֿכך או 6)ויוכל הגזלן, מן בעצמו שקונה
לאחרים. למכור הגזילה, שינוי עלֿידי לו, על7ֿ)שעוזר

הגזילה. תמורת מקבלים שהם הכסף עזרה 8)ידי כל
בלאו  נכללת העבירה, עשיית עליו המקילה לעבריין הניתנת
גנב" חורא אלא גנב, עכברא "לאו אומר: הדיוט משל זה.
לעכבר  היה לא אילו כלומר החור), אלא גונב העכבר (=לא
משתמש  והתלמוד המזון. את גורר היה לא להטמין, מקום
ליהנות  הסיוע לולא לעבריין, סיוע לעניני זה עממי בפתגם

פורש. שהיה אפשר - העבירה מן

.·Le‡È ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,ÏeÊb‰ ¯·„a ˙B‰Ï ¯eÒ‡9. »≈»¿»»«»«¬ƒ¿««≈
È‡cÂa Ú„iL ,‡e‰Â10.dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡e‰ ‰Ê ¯·cL ¿∆»«¿««∆»»∆«¿≈»«¿»

·k¯Ï ¯eÒ‡ - ‰ÏeÊb BÊ ‰Ó‰aL È‡cÂa Ú„È ?„ˆÈk≈«»«¿««∆¿≈»¿»»ƒ¿…
.da L¯ÁÏ B‡ ‰ÈÏÚ»∆»«¬»

ברשות 9) עדיין הגזול והדבר קונה, אינו בלבד יאוש כי
סוכה  וראה א, הלכה ב פרק למעלה ראה עומד. הוא בעלים

מותר 10)לא. גזול, זה שדבר בוודאי יודע אינו אם כי
הלכה  להלן השווה הוא, גזלן הדבר בעל אם אף ליהנות,

ח.

.‚‰„O B‡ ˙Èa ÏÊb11dÎB˙a ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -12B‡ »««ƒ»∆»«¬…¿»
ÒkÏÈtÓ ÌÈÓLb·e ‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa da ƒ»≈»««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

dÎB˙a ¯c Ì‡Â .ÌÈÓLb‰13¯ÎO ˙BÏÚ‰Ï ·iÁ - «¿»ƒ¿ƒ»¿»«»¿«¬»»
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰ ÔÈ„k ,ÌÈÏÚaÏ14ÏÊb . «¿»ƒ¿ƒ«»«¬«¬≈∆…ƒ«¿»«

¯Lb Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈÏ˜c15ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯eÒ‡ -16ÔÎÂ . ¿»ƒ¿»»≈∆∆∆»«¬…»»¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk17. …«≈»∆

בבא11ֿ) עומדת, היא בעליה ובחזקת נגזלת אינה קרקע
קיז: דובר 12)קמא הקודמת בהלכה הדרך. את לקצר כדי

רבינו  מוסיף וכאן וחרישה, רכיבה כגון מוחשית, הנאה על
שהיא. הנאה אחר.13)כל אדם או שאם 14)הגזלן

צריך  לשכור, הדר דרך שאין אףֿעלֿפי לשכר, עשויה החצר
ובבאֿקמא  ט, הלכה ג, פרק למעלה ראה שכר, לו להעלות

קיג:15)כא. שם בגמרא מתירה 16)דוגמא הגמרא 
דינא  כי המלך, פקודת לפי נעשה זה אם רק לעבור
לאחר  אפילו עליו, לעבור אסור זה לולא דינא. דמלכותא
מדקלים  השינוי ועלֿידי קונה, אינו בלבד יאוש כי יאוש,
למעלה  ראה לברייתו, החוזר שינוי זהו כי קונה, אינו לגשר

י. הלכה ב, וגם 17)פרק רשות, ושינוי יאוש היו לא אם
הדבר  מן ליהנות אסור קנה, לא והגזלן מעשה, שינוי לא

הגזול.

.„¯·ÚL ÈÓ18¯eËt - Le‡È ¯Á‡ ‰ÏÊb‰ ÏÎ‡Â ƒ∆»«¿»««¿≈»««≈»
ÌlLlÓ19ÌÈÏÚa‰ eˆ¯Â ,Le‡È Ì„˜ ÏÎ‡ Ì‡Â . ƒ¿«≈¿ƒ»«…∆≈¿»«¿»ƒ

‡È‰ Ô˙eL¯a ÔÈ„ÚL ,ÔÈ·Bb - ÏÎB‡‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï20; ƒ¿ƒ»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿»ƒ
ÔÏÊb‰ ÔÓ ÔÈ·Bb ,eˆ¯ Ì‡Â21. ¿ƒ»ƒƒ««¿»

לאחר 18) ואפילו הגזול, בדבר ליהנות "אסור הדין על
ב. הלכה למעלה ולפי 19)יאוש", קיא: בבאֿקמא משנה

מביאה  לנגזל, מלשלם שפטור הטעם שם. חסדא רב פירוש
מה  גזל, אשר הגזילה את "והשיב קיב. שם הגמרא
אמרו, מכאן שגזל. כעין יחזיר גזל? אשר תלמודֿלומר
הדברים: פירוש מלשלם". פטורין בניו את ומאכיל הגוזל
אבל  יחזירנה, בעין היא הגזילה אם - שגזל" כעין "יחזיר
עצמו, בגזלן זה דין להעמיד ואין פטור. - קיימת גזילה אין
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¯Ò‡L ‰t‰L ;ÔBkLn‰ ÔÓ76¯Èz‰L ‰t‰ ‡e‰77. ƒ««¿∆«∆∆»««∆∆ƒƒ
˙ËÈ˜a ÚaL ‰Ê È¯‰ ,ÏËBÂ ÚaL ‡e‰Â ÏÈ‡B‰Â¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ78ÔÚBË ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,79. ≈∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈

בכל.63) כופר הוא התלמוד 64)כלומר, חכמי שתיקנו
מן  שבועה בין ההבדל בדבר מ: שבועות בכל, לכופר
ד. הלכה למעלה ראה הסת, שבועת ולבין התורה

תובע 65) אדם אין "חזקה כי בכל. יש כופר כן אם אלא ,
שם. גמרא עליו", שהודה.66)לו חפץ,67)מה בנקיטת

תורה. ספר שבועה 68)כגון שנשבע בגזילה, נאשם שאינו
מב: שבועות התורה, הגזלן,69)מן את שקנסו והקנס

ראה  עדים, שני ידי על בהוחזק הוא ונוטל, נשבע שהנגזל
א. הלכה עדים.70)למעלה אם 71)ואין אף גזלת, ולא

רשות. בלי והכלים 72)נכנסתי כלום לך חייב אינני
בידך. יישבע 73)גזולים שהנגזל אותו, שקנסו כגזלן ודינו

א. הלכה למעלה ואין 74)ויטול, גזלן, הוחזק לא כן על
א. הלכה ולמעלה מד: שבועות משנה ראה אותו, קונסים

כמשכון.75) הכלים את לביתו 76)שלקח שנכנס והודה
כלים. משם ונטל ברשות, את 77)שלא שנטל ואמר

כי  לביתו, שנכנס בכלל להכחיש היה שיכול בחובו, הכלים
עדים. הבית לבעל ונוטלין.78)אין הנשבעין כל כדין

בגזילה.79) הנתבע נאשם זו בהלכה המקרים בשני א. פרק
הוא  שני ובמקרה בגזילה, חלקית מודה הוא ראשון במקרה
אין  בשניהם כגזילה. שדינו ברשות, שלא שמשכנו מודה
ראשון  במקרה חפץ: בנקיטת נשבע הוא בשניהם עדים.
שבידו  כמי שני במקרה במקצת, מודה ככל התורה שבועת
חפץ  בנקיטת בשבועה דמיו כדי עד חובו שגובה משכון,

כאן. משנה מגיד ראה הגאונים. מן כמוסכם

.·ÈÈÙa ‡lL B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL ÌÈ„Ú e‰e‡»̄≈ƒ∆ƒ¿«¿≈¬≈∆…ƒ¿≈
Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»«ƒ»≈ƒ««ƒ∆ƒ»

ÔÈl‚Ó80‰ ˙Èa‰ ÏÚaL Èt ÏÚ Û‡Â¯kÓÏ ÈeOÚ ‰f ¿Àƒ¿««ƒ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…
ÂÈÏk ˙‡81‰l‰Â ,ÔÁ˜Ï ÏÊb C¯c :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ , ∆≈»ƒ»«¿»«∆∆»≈¿»»¿«»

Ìz˙ B‡ ÈÏ Ìz¯ÎÓ ‰z‡Â ,È˙‡a E˙eL¯a :¯ÓB‡≈ƒ¿¿»ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿«»
ÈÏ82;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÌÈzOÙz EÏˆ‡ ÈÏ LiL ·BÁa B‡ , ƒ¿∆≈ƒ∆¿¿¿«¿ƒ≈∆¡»

ÂÈÙa ‡lL B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰ ÏkL83ÌÈÏk ÏËÂ ∆»«ƒ¿»¿≈¬≈∆…¿»»¿»«≈ƒ
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú ÈÙa Ô‡ÈˆB‰Â ÌMÓ84. ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆¿∆¿««¿»

Ô‡k ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ¯ÈÊÁÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»«¬ƒ«≈ƒ¿««««ƒ¿≈»
‰Úe·L85¯Á‡Â .ÏÊb ‰Ó e‡¯ ÌÈ„Ú‰ È¯‰L , ¿»∆¬≈»≈ƒ»«»«¿««
¯ÈÊÁiL86‰Ó ÏÎa ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ ∆«¬ƒ≈¿≈«∆««««ƒ¿»«

Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,ÔÚËiM87. ∆ƒ¿«¿«ƒ≈≈∆

הגנבים.80) כדרך הם 81)שלא לקוחים טוען והנכנס
לטעון 83)במתנה.82)בידי. היה נאמן בפניו, לקח לּו

ראה  כליו, למכור עשוי הבית בעל אם בידי, הם לקוחים
שם. ורי"ף מו. של 84)שבועות בביתו שיש מה שכל

להוציא  רשאי אדם ואין ובחזקתו, ברשותו זה הרי אדם,
דפוס  כח: כח. שבועות רי"ף ראה ראיות, בלי דבר ממנו

הנוטל.85)וילנא. בעלֿהבית על שבועה חיוב כאן אין
לקדמותו.86) המצב על 87)וחזר דין ביניהם יתקיים

הכלים. בעלות

.‚ÈÔÎÂ88„Á‡ „Ú ÌL ‰È‰ Ì‡89˙Èa‰ ÏÚ·e ,„·Ïa ¿≈ƒ»»»≈∆»ƒ¿«««««ƒ
B„Èa ‰Ê ÈÏk ‡e‰ ÏeÊbL ÔÚBË90Áe˜Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â , ≈∆»¿ƒ∆¿»¿«»≈»«

ÔB„wÙe ‰È‰ ÈlL B‡ ,ÂÈ˙È·b ·BÁa B‡ ,È„Èa ‡e‰¿»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ»»ƒ»
‡Ïa ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - EÏˆ‡ ‡e‰∆¿¿¬≈∆«»¿«¬ƒ«¿ƒƒ¿»»¿…
;ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ ,ÌÈ„Ú ÈL ÌL ‰È‰ el‡L .‰Úe·L¿»∆ƒ»»»¿≈≈ƒ»»«»¿«≈

‰Úe·L ·iÁ ,„Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡L ,ÂLÎÚÂ91; ¿«¿»∆≈»∆»≈∆»«»¿»
„Ú‰ ˙‡ LÈÁÎÓ BÈ‡ È¯‰L ,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â92; ¿≈»ƒ»«∆¬≈≈«¿ƒ∆»≈

.ÌlLÓ - Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏÎÂ¿»«¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈
‡ÏÂ B˙È·Ï ÈzÒÎ ‡Ï :¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿»«…ƒ¿«¿ƒ¿≈¿…

ÌeÏk ÈzÏË93‡e‰Â „Á‡ „Ú ‡l‡ ÌL ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »«¿ƒ¿ƒ¿≈»∆»≈∆»¿
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ ,BLÈÁÎÓ94Á˜Ï ‡lL «¿ƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»∆…»«

.¯ËÙÂ ,ÌeÏk B˙ÈaÓƒ≈¿¿ƒ¿»

שם.88) שלא 89)רי"ף חבירו בית  לתוך נכנס שראהו
כלי. משם ונטל בעלֿהבית שראה 90)בפני הבית, בעל

שעליו  זה, שכלי (וודאי), ברי טענת טוען בידו, הכלי את
הוא  הוא. גזל הנתבע, של בידו כעת והנמצא העד, מעיד
בשעה  בבית היה שלא פי על אף וודאי, טענת לטעון יכול

ראב"ד). (ראה הכלי את דברי 91)שהוציאו את להכחיש
זה  כלי הוא "שגזול ברי טענת טוען הבית בעל כי העד,
לדעת  שכתב יז, הלכה לקמן משנה מגיד [וראה בידו".
בעל  של שמא בטענת אף שבועה מחייב אחד שעד רבינו,

שהוא 92)הבית]. אלא חבירו, מבית כלי שנטל מודה הוא
לו. שייך זה שכלי לא 93)טוען, אבל נכנסתי, אמר או

כלום. מן 94)נטלתי ממון מחייבים עדים ששני כשם
מ. שבועות התורה, מן שבועה מחייב אחד עד כך התורה,

ה. הלכה למעלה וראה

.„È„Á‡a ‰OÚÓ95ÛÒk ÏL ÔBLÏ ÛËÁL96„iÓ «¬∆¿∆»∆»«»∆∆∆ƒ«
ÛËBÁ‰ ‡·e ,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·Á97ÈzÙËÁ :¯Ó‡Â98 ¬≈ƒ¿≈≈∆»»«≈¿»«»«¿ƒ
ÌÈÓÎÁ e‰e·iÁÂ ,ÈzÙËÁ ÈlLÂ99ÈtÓ ,¯ÈÊÁ‰Ï ¿∆ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿«¬ƒƒ¿≈

‰Úe·L ·iÁÓ ‡e‰L100,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰Ê „Úa ∆¿À»¿»¿≈∆¿≈»ƒ»«
„Ú ÌL ‰È‰ ‡Ï el‡Â .„Ú‰ ¯Ó‡L BÓk ‰„B‰ È¯‰L∆¬≈»¿∆»«»≈¿ƒ…»»»≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰È‰ ,ÏÏk101ÛËÁ BlML102; ¿»»»ƒ¿»¿«∆≈∆∆»«
„Ú‰ LÈÁÎ‰ el‡Â103‰È‰ ,ÈzÙËÁ ‡Ï ÌÏBÚÓ :¯Ó‡Â ¿ƒƒ¿ƒ»≈¿»«≈»…»«¿ƒ»»

ÏÎa ÔÈ„ ‰Ê ÔÈ„Îe .ÛËÁ ‡lL ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaLƒ¿»¿««»∆…»«¿ƒ∆»ƒ¿…
‰Êa ‡ˆBik104ÌB˜Ó ÏÎa105. «≈»∆¿»»

מז.95) שבועות לג: בתרא לשון.96)בבא בצורת מוארך
הדין.97) בית העד.98)בפני דברי את רבי 99)ומאשר

שם. העד.100)אבא, דברי את בכופר 101)להכחיש
ראה  חטפתי. לא לטעון: יכול שהרי במיגו ונאמן הכול,

ד. הלכה פי 102)למעלה על גזלן הוחזק שלא מכיוון
העד.103)עדים. דברי את בהלכה 104)הכחיש כגון

דינו  הבית בעל בפני שלא חבירו לבית שהנכנס הקודמת,
לארץ.105)כחוטף. ובחוצה ישראל בארץ

.ÂËÛËÁ106:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,[„Á‡ „Úa] ÌÈ·e‰Ê epnÓ »«ƒ∆¿ƒ¿≈∆»¿≈
Ú„BÈ „Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,eÈ‰ ÌÈ¯OÚÂ ÈzÙËÁ ÈlL∆ƒ»«¿ƒ¿∆¿ƒ»««ƒ∆≈»≈≈«
Ú„È È¯‰L .ÌÈ¯OÚ‰ ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - ÛËÁ ‰nk«»»«¬≈∆¿«≈»∆¿ƒ∆¬≈»«

ÌÈL eÈ‰ el‡Â ,ÛËÁ ÌÈ·e‰fL È‡cÂa107·iÁ ‰È‰ ¿««∆¿ƒ»«¿ƒ»¿«ƒ»»«»
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את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי

את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל

לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים
יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי

אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
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;BlL el‡ È¯‰ - (¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â B¯BÓÁ¬¿∆¡ƒ¬«≈¬≈≈∆
ÈtÓ‡È‰ ‰¯ÈÎÓk BfL58eL‡È˙pL d˙˜ÊÁÂ , ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»ƒ¿∆¿»»∆ƒ¿»¬

‰pnÓ ÌÈÏÚa‰59‰ÏÊ‚ BfL È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡Â ,60. «¿»ƒƒ∆»¿≈≈«¿««∆¿≈»
˜È˙Â ‰È‰ Ì‡Â61BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁÓe62Ô¯ÈÊÁÓ - ¿ƒ»»»ƒ«¿ƒ««¿«¬ƒ»

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ63. «¿»ƒ»ƒƒ

קיד.56) בבאֿקמא עליו.57)משנה רחמנות מתוך
כסותו.58) תמורת לו נתנה מובא 59)שהרי זה טעם

אחרת  כסות לו שהחזירו הכסות בעל של דינו שם. במשנה
הבעלים  נתייאשו שאם הגזלן, מן מטלטלין הלוקח כדין -
הלכה  למעלה מחזירה", ואינו גזילה של עצמה לוקח "קנה

וקנה 60)ו. באיסור, לידו שהגיעה לומר, אין כן ועל
אסור  גזילה, שזו בוודאי ידע לו רשות. ושינוי ביאוש אותה

לקחתה. לו שזו 62)חסיד.61)היה לו שנודע לאחר
דין  לפי שקנאה אףֿעלֿפי אחרים, בממון רוצה ואינו גזילה,

שם.63)המשנה. גמרא ממנו, שקיבלה למוכס ולא

.‡ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na64ÔÓÊa ?ÌÈËÒÏk ÒÎBn‰L «∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBn‰L65ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡ ,66, ∆«≈≈»ƒ≈»≈≈≈»

CÏn‰ ˙ÓÁÓ „ÓBÚ‰ ÒÎBÓ B‡67‰aˆ˜ BÏ ÔÈ‡Â68, ≈»≈≈¬««∆∆¿≈ƒ¿»
ÒÎÓ Ï·‡ ;‰ˆ¯iM ‰Ó ÁÈpÓe ‰ˆ¯iM ‰Ó Á˜BÏ ‡l‡∆»≈««∆ƒ¿∆«ƒ««∆ƒ¿∆¬»∆∆

CÏn‰ B˜ÒtL69LÈÏL ÁwiL ¯Ó‡Â ,70B‡ ÚÈ·¯ B‡ ∆¿»«∆∆¿»«∆ƒ«¿ƒ¿ƒ«
·eˆ˜ ¯·„71Ï‡¯OÈ ÒÎBÓ „ÈÓÚ‰Â ,72‰Ê ˜ÏÁ ˙Ba‚Ï »»»¿∆¡ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈∆∆

ÏÚ ÌeÏk ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ÔÓ‡ ‰Ê Ì„‡L Ú„BÂ ,CÏnÏ«∆∆¿»∆»»∆∆¡»¿≈ƒ¿«
Ïn‰ ¯ÊbM ‰ÓÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - C73ÔÈcL ÈÙÏ , «∆»««∆∆≈¿∆¿««¿»¿ƒ∆ƒ
‡e‰ ÔÈc CÏn‰74„BÚ ‡ÏÂ .75¯·BÚ ‡e‰L ‡l‡ ,76 «∆∆ƒ¿…∆»∆≈

‰Ê ÒÎnÓ ÁÈ¯·n‰77,CÏn‰ ˙Ó ÏÊB‚ ‡e‰L ÈtÓ , ««¿ƒ«ƒ∆∆∆ƒ¿≈∆≈¿««∆∆
CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa ÌÈ·ÎBk „·BÚ CÏn‰ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«∆∆≈»ƒ≈∆»»«∆∆

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

ט.64) הלכה מפני 65)למעלה גזלנים, מלאכת ומלאכתו
קיג. בבאֿקמא לו, שמגיע ממה יותר מכס נוטל שהוא

אפילו 66) גובה, שהוא המכס כל המלך. עלֿידי מונה ולא
שם. גמרא כגזילה. דינו ביותר, המלך 67)הפחות שמינהו

שקבע. מכס מראש 68)לגבות קבוע המכס שיעור אין
ולכמותה. הסחורה לסוג ובהתאם בשוה, אדם לכל

המלך.69) מהסחורה 70)שקבעו או הסחורה מערך
מדה.71)עצמה. או משקל יחידת מכל מסוים סכום כגון

המלך.72) שקצב הקצבה מן יותר לוקח גוי מוכס כי
הוא.73) גזילה המכס שעצם אומרים חוק 74)ואין כל

דעת  הוא, גמור דין - המדינה תושבי לכל המלך שחקקו
יד. הלכה לקמן וראה שם, שאין 75)שמואל רק לא

גזלן. בחזקת גזל.76)המוכס של המשתמט 77)עבירה
מן  להבריח שאסור זה דין הזה. הקצוב המכס את מלשלם
(שם). דינא" דמלכותא "דינא שמואל מדברי נובע המכס,

.·È¯ÈÚ‰ Èa ÏÚ ÒÓ ÌÈOnL CÏÓ ÔÎÂ78Ïk ÏÚ B‡ ¿≈∆∆∆≈ƒ««¿≈»ƒ«»
LÈ‡Â LÈ‡79‰„O ÏÚ B‡ ,‰LÏ ‰MÓ ·eˆ˜ ¯·c ƒ»ƒ»»»ƒ»»¿»»«»∆

‰„OÂ80¯·ÚiL ÈÓ ÏkL ,¯ÊbL B‡ ;·eˆ˜ ¯·c81ÏÚ ¿»∆»»»∆»«∆»ƒ∆«¬…«
ÈÓ Ïk B‡ ;CÏn‰ ˙È·Ï ÂÈÒÎ Ïk eÁ˜lÈ - ‰Ê ¯·c»»∆ƒ»¿»¿»»¿≈«∆∆»ƒ

Ô¯b‰ ˙ÚLa ‰„Oa ‡ˆniL82Òn‰ ÔzÈ ‡e‰ - ∆ƒ»≈«»∆ƒ¿««…∆ƒ≈««
ÏÚa BÈ‡L ÔÈa ‰„O‰ ÏÚa ‡e‰ ‰È‰L ÔÈa ,‰ÈÏÚL∆»∆»≈∆»»«««»∆≈∆≈««

‰„O‰83,ÏÊ‚ BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·cÓ ‡ˆBik ÏÎÂ ; «»∆¿…«≈ƒ¿»ƒ≈≈»≈
ÔÏÊb ˙˜ÊÁa BÈ‡ - CÏnÏ Ô˙B‡ ‰·bL Ï‡¯OÈÂ84, ¿ƒ¿»≈∆»»»«∆∆≈¿∆¿««¿»

¯Lk ‡e‰ È¯‰Â85‡e‰Â .86ÛÈÒBÈ ‡lL ,87‰pLÈ ‡ÏÂ88 «¬≈»≈¿∆…ƒ¿…¿«∆
.ÌeÏk BÓˆÚÏ ÁwÈ ‡ÏÂ¿…ƒ«¿«¿¿

אישי.78) מס ולא העיר, בני לכל כולל דהיינו 79)סכום
קיג: בבאֿקמא גולגולת, הנזכר 80)מס קרקע מס דהיינו

שם. כן 81)בגמרא על כללי, אופי נושא זה שקנס מכיון
משום  הנכסים בהחרמת רואים ואין חוקי, תוקף לו יש

התבואה.82)גזילה. אסיפת להטריח 83)בשעת שלא
בגמרא  הדוגמא השדה. בעל אחרי לחפש המס גובה את
רק  חייב אז המלך חוק כי בשדה, שותף על מדברת (שם)
את  לא ואפילו בשדה, שנמצא זר אדם ולא השותף את
המלך, חוק של דוגמא מביא כאן רבינו אבל האריס.
שותף  שהוא בין לשלם, השדה בעל שאינו את גם המחייב
רב) - הרי"ף (גירסת רבא לדברי בהתאם שותף, שאינו ובין
למשכן  הקרקע מס את הגובה ליהודי שמותר שם, בגמרא

חבירו. עיר בן מס על העיר דמלכותא 84)בן "דינא כי
שם.85)דינא". גמרא זאת, לעשות לו מותר כי

המס.87)בתנאי.86) המשקל 88)על יחידות מספר את
השדה  יבול טונות עשר למשל ירשום שלא מס, הטעונות

שמונה. במקום

.‚ÈÈaÓ ÂÈLnLÂ ÂÈ„·ÚÓ „Á‡ ÏÚ ÒÚkL CÏÓ ÔÎÂ¿≈∆∆∆»««∆»≈¬»»¿«»»ƒ¿≈
ÏÊb dÈ‡ - B¯ˆÁ B‡ e‰„O Á˜ÏÂ ,‰È„n‰89¯zÓe , «¿ƒ»¿»«»≈¬≈≈»»≈À»

da ˙B‰Ï90,BlL ‡È‰ È¯‰ - CÏn‰ ÔÓ dÁ˜Bl‰Â , ≈»»¿«¿»ƒ«∆∆¬≈ƒ∆
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â91ÔÈ„ ‰fL ; ¿≈«¿»ƒƒƒ»ƒ»∆∆ƒ

Ìlk ÌÈÎÏn‰92ÔÈÒÚBkLk Ì‰ÈLnL ÔBÓÓ Ïk ÁwÏ , «¿»ƒÀ»ƒ«»»«»≈∆¿∆¬ƒ
Ô„eaÚL ÚÈ˜Ù‰ CÏn‰ È¯‰Â ,Ì‰ÈÏÚ93¯ˆÁ ˙OÚÂ , ¬≈∆«¬≈«∆∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿«¬»»≈

¯˜Ù‰k BÊ ‰„O B‡ BÊ94CÏn‰ ÔÓ d˙B‡ ‰Bw‰ ÏÎÂ , »∆¿∆¿≈¿»«∆»ƒ«∆∆
„Á‡ ÏL ‰„O B‡ ¯ˆÁ Á˜lL CÏÓ Ï·‡ .da ‰ÎÊ -»»»¬»∆∆∆»«»≈»∆∆∆»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ˜˜ÁL ÔÈÈca ‡lL ‰È„n‰ ÈaÓ95; ƒ¿≈«¿ƒ»∆…«ƒƒ∆»«¬≈∆«¿»
B„iÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ - epnÓ Á˜Bl‰Â96. ¿«≈«ƒ∆ƒƒ«¿»ƒƒ»

כתוצאה 89) בלבד אחד מאיש השדה את שלקח אףֿעלֿפי
לראות  אין לקח, לא עליהם שכעס אחרים ומנתינים מכעס,
הוא  ורשאי המלכים, משפטי כן כי לב, שרירות זה במעשה

כרצונו. ליהנות,90)לוותר איש לשום אסור גזולה בקרקע
ראה  עומדת, היא בעליה וברשות נגזלת אינה קרקע כי

ג. הלכה הגזלן,91)למעלה מן קרקע לקונה בניגוד
דמים, בלא לנגזל חוזרת זו הרי הבעלים, נתייאשו שאפילו

יד. הלכה ח פרק לקמן זו 92)ראה להחרמה יש כן ועל
חוקי. מידי 93)תוקף החצר את או השדה את הוציא

בעלים.94)הבעלים. ללא שעשה 95)כנכסים מכיון
החוק. לפי שלא וחוזרת 96)מעשהו נגזלת, אינה קרקע כי

הבעלים. ונתייאשו הגזלן מכרה אפילו לבעלים,

.„È¯·c ÏL BÏÏk97CÏn‰ B˙B‡ ˜˜ÁiL ÔÈc Ïk : ¿»∆»»»ƒ∆«¿…«∆∆
‡ÏÂ ÏkÏBÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ì„‡Ï ‰È‰È98;ÏÊ‚ BÈ‡ - «…¿…ƒ¿∆¿»»∆»ƒ¿≈«¿≈»≈

˙ck ‡lL „·Ïa ‰Ê LÈ‡Ó ÁwiL ÏÎÂ99‰Úe„È‰ ¿…∆ƒ«≈ƒ∆ƒ¿«∆…«»«¿»
È‡ab ,CÎÈÙÏ .ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ˙‡ ÒÓÁ ‡l‡ ,ÏkÏ«…∆»»«∆∆¬≈∆»≈¿ƒ»«»≈

ÂÈ¯ËBLÂ CÏn‰100ÏÚ ·eˆw‰ Òna ˙B„O‰ ÌÈ¯ÎBnL «∆∆¿¿»∆¿ƒ«»«««»«
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את  כשאכל הגזלן את לפטור הדעת על מתקבל זה אין כי
באחרים  או בבנים רק נאמר שזה חכמים ופירשו הגזילה,
הגזלן  אבל לנגזל, מלשלם שפטורים הגזילה, את שאכלו
קיא: שם רש"י ראה שגזל, בשעה בתשלומין נתחייב עצמו
גזל. דיבורֿהמתחיל ו'תוספות' שגזל, כעין דיבורֿהמתחיל

הבעלים,20) ברשות עדיין הגזילה נמצאה שאכל, בשעה
הגמרא  מביאה זה טעם הנגזל. מן ישר האוכל גזל וכאילו

גובה,21)שם. מזה "רצה חסדא: רב של מימרא שם,
גובה". מזה רצה

.‰¯Á‡ ÌÈaÏ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰L ÔÈa ,˙ÓÂ ÏÊBb‰«≈»≈≈∆∆¡ƒ∆«¿≈»«»ƒ««
Le‡È22‰„·‡ B‡ d¯ÎÓ ‡l‡ ÌÏÈÎ‡‰ ‡lL ÔÈa23: ≈≈∆…∆¡ƒ»∆»¿»»»¿»

ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ú˜¯˜ ÁÈp‰ Ì‡24ÔÓ Ï·‡ , ƒƒƒ««¿««»ƒ¿«≈¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰25‰ÏÊb‰ ÈÓcL ;ÌlLÏ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -26 «ƒ«¿¿ƒ≈»«»ƒ¿«≈∆¿≈«¿≈»

ÔÈ„aÚzLÓ ÔÈÏËÏhn‰ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊb‰ ÏÚ Ô‰ ·BÁ≈«««¿»¿≈«ƒ«¿¿ƒƒ¿«¿¿ƒ
·BÁ ÏÚ·Ï27. ¿««

מלשלם.22) שפטורים להם 23)אףֿעלֿפי היתה ולא
הגזילה. מן הנאה להם 24)שום שהניח הקרקע מן

לנגזל  שלו הקרקע נשתעבדה בחיים בעודו כי אביהם,
גמרא  שמכרה, או לבנים שהאכילה הגזילה, דמי לתשלום

רבא. דעת לפי אביהם.25)שם להם במקרה 26)שהניח
קיימת. אינה ההלואה,27)שהגזילה בשעת המלוה, כי

שהלוה  מטלטלין, על ולא בלבד ניידי דלא נכסי על סמך
חובו  לגבות יכול המלוה אין כך ומשום להעלימם, יכול
שדין  ומכיון היורש, או הקונה לרשות שעברו ממטלטלין,
שבידי  המטלטלין מן גובים אין חוב, כדין הגזילה דמי
גובים  שאין לדין אחר נימוק יד: שם ברש"י (ראה היורשים

יתומים). של המטלטלין מן

.ÂÌÈB‡b‰ ewz ¯·k28ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰29‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa elÙ‡Â30ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏ . «ƒ«¿¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«»ƒ

ÌlLÏ31‡Ï ÔÈa eL‡È˙ ÔÈa ,eÏÎ‡ ‡Ï ÔÈa eÏÎ‡ ÔÈa ¿«≈≈»¿≈…»¿≈ƒ¿»¬≈…
.ÁÈp‰L ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈa Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈa ,eL‡È˙ƒ¿»¬≈ƒ««¿«≈ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒƒ«

נזקי 28) והלכות ז.) וילנא (הוצאת בבאֿקמא רי"ף ראה
יב. הלכה ח פרק אביהם,29)ממון שהניח היתומים של

על  סומך חוב ובעל קרקע, להם אין אדם בני שהרבה מכיון
(מאירי). אלא 30)המטלטלין הדין לפי גובה שאינו

הלוה. ביד שנמצאים הנכסים מן כלומר חורין, בני מנכסים
הם.31) פה על כמלוה הגזילה שדמי אףֿעלֿפי

.ÊÔÈÏËÏhÓ Á˜Bl‰ ÔÈc32ÔÓ Á˜BÏk ÔÏÊb‰ ÔÓ ƒ«≈«ƒ«¿¿ƒƒ««¿»¿≈«ƒ
·pb‰33˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ÔÏÊb Ì‡ : ««»ƒ«¿»¿À¿»…»«»«
˜eM‰34ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡ Ì‡Â ;35˙wz Ba eOÚ - «¿ƒ≈¿À¿»»«»«
˜eM‰36ÌÈÓc ÏÊ‚p‰ Ô˙BÂ ,37Ô˙pL38B˙ÏÊb Á˜BÏÂ39, «¿≈«ƒ¿»»ƒ∆»«¿≈«¿≈»

ÔÏÊb‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁÂ40¯·k Ì‡Â .‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ¿≈¿≈«««¿»ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙41Á˜BÏ ‰˜ -42‰ÏÊb ÏL dÓˆÚ43 ƒ¿»¬«¿»ƒ»»≈««¿»∆¿≈»

d¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â44. ¿≈«¬ƒ»

בעליה 32) בחזקת ותמיד נגזלת, שאינה קרקע לקונה פרט
ג. הלכה למעלה ראה הגנב,33)עומדת, מן הלוקח דין

ואילך.מפור  ב הלכה ה פרק גניבה בהלכות היה 34)ט כי

את  יחזיר כן על גזול, שהחפץ דעתו על להעלות צריך
הגזלן. מן כספו את ויתבע דמים, בלי לנגזל הגזילה

מגזלן.35) קונה שהוא ידע שכל 36)ולא תיקנו, חכמינו
גנוב, היה שהחפץ אחרֿכך שנודע אףֿעלֿפי בשוק, הלוקח
הואיל  דמיו, את לו שילמו אלאֿאםֿכן לבעלים יחזירנו לא
גנוב. שהחפץ ידע שלא להניח יש קנה, ובפרהסיא

דמים.37) בלי אליו הגזילה חוזרת הדין שמן אףֿעלֿפי
לגזלן.38) את 39)הלוקח יקבל לא - ישלם לא אם אבל

עדיין  והגזילה התייאש, לא עדיין אם אפילו גזילתו,
עומדת. הגזלן.40)ברשותו  את  הנגזל בין 41)ותובע

שמכר  אחר שנתייאשו ובין הגזלן שמכר לפני שנתייאשו
ג. הלכה ה, פרק גניבה הלכות ראה ביאוש 42)הגזלן,

רשות. שיש 43)ושינוי הקודם למקרה בניגוד הגזילה, גוף
בלבד. הגזילה דמי של זכות מוכן 44)לו הנגזל אם אף

לגזלן. שנתן הדמים כל את לו לשלם

.ÁÔÏÊb‰ ÔÓ ˙B‰Ï ¯eÒ‡45BlL ËeÚÓ ‰È‰ Ì‡Â .46, »≈»ƒ««¿»¿ƒ»»ƒ∆
„Ú ,epnÓ ˙B‰Ï ¯zÓ - ÏeÊb BBÓÓ ·¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»À»≈»ƒ∆«

‰Ê ¯·cL È‡cÂa Ú„iL47.B„Èa ÏeÊb ∆≈«¿««∆»»∆»¿»

היא.45) גזילה הגזלן, את מקבל שהוא מה שכל חזקה, כי
הגזול, החפץ מן ליהנות האיסור על דובר ב, בהלכה למעלה

הגזלן. מן הנאה איסור על זה 46)וכאן שדבר תולים
קיט. בבאֿקמא יהודה, רב וכדעת שמואל כדעת הוא, משלו

לדין 47) דומה זה דין ואין הגזלן. מן מקבל שהוא
שאם  רבינו, שם שפסק א, הלכה ו פרק גניבה שבהלכות
עצמו  הדבר רוב בין הבדל יש כי לקנות, אסור גנוב הרוב

(מגידֿמשנה). הגזלן של ממונו רוב ובין קונה שהוא

.ËÔÈÏÊb Ô˙˜ÊÁL Ì„‡ Èa48ÔÓ ÔBÓÓ Ïk ˙˜ÊÁÂ ¿≈»»∆∆¿»»«¿»ƒ¿∆¿«»»»ƒ
ÏÊb‰49ÔÈÏÊb ˙Î‡ÏÓ ÔzÎ‡ÏnL ÈtÓ ,50ÔB‚k , «»≈ƒ¿≈∆¿«¿»¿∆∆«¿»ƒ¿

ÔÈÒÎBn‰51ÌÈËÒl‰Â52˙˜ÊÁL ;Ô‰Ó ˙B‰Ï ¯eÒ‡ - «¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»≈»≈∆∆∆¿«
ÏeÊ‚ ‡e‰L BÊ ‰Î‡ÏÓ53ÔÓ ÌÈ¯Èc ÌÈÙ¯ˆÓ ÔÈ‡Â . ¿»»∆»¿≈¿»¿ƒƒ»ƒƒ

Ô‰lL ‰·z‰54‰ÏÊb ˙˜ÊÁa Ïk‰L ,55. «≈»∆»∆∆«…¿∆¿«¿≈»

כגזלנים.48) שבהלכה 49)שידועים לדין בניגוד
גזול. ממונו שרוב ממלאכה 50)הקודמת, בא ממונם וכל

לקמן 51)זו. וראה קיג. בבאֿקמא מסחורות, הנוטלים
יא. אינו 53)שודד.52)הלכה נוטל, שהמוכס המכס כי

אין  אחרת שמלאכה ומכיון יא. הלכה לקמן ראה החוק, לפי
ממנו. ליהנות אסור כן ועל הוא, גזילה ממונו שכל יוצא לו,

המכס 54) את בה ששמים מיוחדת, תיבה יש למוכסים
דינר, לסך המצטרפות קטנות מעות בתיבה יש אם שנוטלים,
בבאֿקמא  משנה המעות. אותן על שלם דינר פורטים אין

גזילה 55)קיג. - למכס המיוחדת שבתיבה המעות כל
שאינו  אףֿעלֿפי אלה, מעות על יפרוט אל כן ועל הן, ממש
ראוי  אין דינר, תמורתו נותן הוא הרי כי ממשית, הנאה נהנה
המשניות  פירוש (ראה בזה יש הנאה קצת כי זאת, לעשות
מותר  בביתו למוכס שיש מעות על לפרוט אבל לרבינו).
[קשה  גזילה. בחזקת אינו שבביתו שהכסף שם), (משנה
יש  אלו מהלכות וט. ח בהלכה רבינו לדברי זה דין להתאים

הם]. גזילה בחזקת - מוכסים של ממונם שכל ללמוד,

.ÈB˙eÒk ÌÈÒÎBÓ eÏË56˙¯Á‡ BÏ e¯ÈÊÁ‰Â57eÏË) , »¿¿ƒ¿¿∆¡ƒ«∆∆»¿
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˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»
LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿

BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈
¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי
ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי

המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆

ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ
Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…

ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆

ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים
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על 10) עוברים הם מרובים, גשמים ע"י גואים כשהנהרות
שם. בדרכם, שמוצאים מה כל ושוללים גדותיהם

הגייס.11) מן למציל כד.12)מקביל בבאֿמציעא
להציל,13) אפשרות כל שאין או מפיהם, ששמע כגון

מגידֿמשנה). וראה (שם, הבעלים נתייאשו ובוודאי
יחזיר,14) הדחק. עלֿידי ואפילו להציל, אפשרות שיש כגון

שזה  כשם להציל ומקווים נתייאשו לא שהבעלים יתכן כי
הציל.

.‚ÌÈËÒÏ „iÓ ÏÈvn‰15,BlL el‡ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ««ƒƒ«ƒ¿ƒƒ¿»≈¬≈≈∆
¯·c‰ Ì˙qL ÈtÓ16Ú„È Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL ƒ¿≈∆¿««»»∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ»«

„iÓ ÏÈvn‰ Ï·‡ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡lL∆…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¬»««ƒƒ«
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÒÎBÓ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÌÈËÒÏ17·iÁ - ƒ¿ƒ≈»ƒ≈≈»ƒ«»

Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡lL ¯·c‰ Ì˙qL ,¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆¿««»»∆…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿ƒ
‰Ó ÈtÓe .BlL el‡ È¯‰ - eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È»«¿««∆ƒ¿»¬¬≈≈∆ƒ¿≈»
„·BÚ‰ Ì˙Òe ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ï‡¯OÈ ÌÈËÒÏ Ì˙Ò¿«ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«»≈
,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰L ÈtÓ ?eL‡È˙ ‡Ï ÌÈ·ÎBk»ƒ…ƒ¿»¬ƒ¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ÔÏÊb‰ „iÓ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰L∆»¿≈»ƒ«¬ƒƒƒ«««¿»««ƒ
˙BÚeÚ¯ ˙BÈ‡¯a ‡l‡ ,ÏÊbL ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L18 ∆≈»≈ƒ∆»«∆»ƒ¿»¿

˙Úc‰ „Ó‡·e19. ¿…∆«««

קיד.15) לא.16)בבאֿקמא או נתייאשו אם ידוע לא אם
יא.17) הלכה ה, פרק למעלה ראה כליסטים, דינו
בעדות 18) אלא ממון מוציאים שאין ישראל לדייני בניגוד

שם. בגמרא מובא זה טעם ברורות, בהשערה.19)וראיות

.„ÌÈÏÁL20ÔËwÏÓ‰ ,ÔzLt‰ CB˙a ÌÈÁÓBv‰ «¬«ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿»«¿«¿»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L ÈtÓ ,ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ÔÈÁÏ Ô‰Lk¿∆≈«ƒ≈ƒ»≈ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ

ÔzLt‰21.‰„O‰ ÏÚa ÏLÔÈ¯eÒ‡ - eL·È Ì‡Â «ƒ¿»∆«««»∆¿ƒ»¿¬ƒ
e„ÈÒÙ‰M ‰Ó e„ÈÒÙ‰ ¯·kL ,ÏÊb ÌeMÓ22eÈ‰ Ì‡Â . ƒ»≈∆¿»ƒ¿ƒ«∆ƒ¿ƒ¿ƒ»

Ïe·b‰ ÏÚ23ÔÈÁÏ Ô‰Lk elÙ‡ ÔÈ¯eÒ‡ -24. ««¿¬ƒ¬ƒ¿∆≈«ƒ

בבאֿמציעא 20) הפשתן, בין הגדל חריף, שטעמו ירק מין
השחלים.21)קז. מדמי מרובים ומכאן 22)שדמיו

רוצים  והבעלים יבשו, שכבר מכיון יותר, יפסידו לא ולהבא
הפשתן.23)בקיומם. בתוך ולא הפשתן ערוגת של

מפסידים.24) שאינם מפני

.‰ÔBÓÓ È˜Êa e¯‡a ¯·k25B·z ‡ÈˆBn‰L ,26 ¿»≈«¿¿ƒ¿≈»∆«ƒƒ¿
BM˜Â27ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï28ÏÊb ÌeMÓ Ì‰a ÔÈ‡ -29. ¿«ƒ¿»«ƒ≈»∆ƒ»≈

ÏÏb‰ ‡ÈˆBn‰ Ï·‡30˙ÚLa ÔÈa ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¬»«ƒ«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿«
ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰31- ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡lL ÔÈa »«¿»ƒ≈∆…ƒ¿«»«¿»ƒ

Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁ32ÏÊb ÌeMÓ33. «»ƒ¬≈∆ƒ»≈

יד.25) הלכה יג, הדישה.26)פרק אחר שנשאר זה
הקצירה.27) אחר בקרקע שנשאר שידושו 28)מה כדי

זבל. לו משום 29)ויעשו לעצמו, לקחתם אדם לכל מותר
מכיון  הרבים. לרשות וקשו תבנו להוציא לאדם שאסור
קנסוהו  הוציא ואם וניזוקים, בהם מתחלקים אדם שבני

זכה. בהם הקודם וכל כהפקר, שיהיו צואת 30)חכמים
שם  בהמה", ורגלי אדם ברגלי נשוף שיהיה "כדי הבקר,

טו. הגלל.31)הלכה את להוציא לו בא 32)שמותר אם
הגללים. את ונטל נדוש 33)אחר אם שבח בו שאין כיון

ונעשי  שמשביחים וקשו לתבנו בניגוד בו, קנסו זבל לא ם
שבחן". משום גופן ו"קנסו

.ÂBÏ eÙlÁ˙pL ÈÓ34ÂÈÏk35˙È·a ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÎa ƒ∆ƒ¿«¿≈»¿≈ƒ¬≈ƒ¿≈
‰zLn‰ ˙È·a B‡ Ï·‡‰36Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »≈∆¿≈«ƒ¿∆¬≈∆…ƒ¿«≈»∆

‰l‰ ‡B·iL „Ú37¯ÈÊÁÈÂ38eÙlÁ˙ .BlL ˙‡ ÏhÈÂ «∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆ƒ¿«¿
Ôn‡‰ ˙È·a BÏ39Ôn‡ ÏL ÂÈ·e BzL‡ Ì‡ :40e˙ ¿≈»À»ƒƒ¿»»∆À»»¿

EÈÏk ÏË :BÏ ¯Ó‡Â Ôn‡‰ BÏ Ô˙pL B‡ ,BÏ41È¯‰ - ∆»«»À»¿»«…≈∆¬≈
˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ô‰a LnzLÈ ‡Ï ‰Ê∆…ƒ¿«≈»∆«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆
LnzLÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÏk ÏË :Ôn‡‰ BÏ ¯Ó‡ .BlL∆»«»À»…¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈
ÂÈÏk ‡nL ;BlL ˙‡ ÏhÈÂ ¯ÈÊÁÈÂ ‰l‰ ‡B·iL „Ú Ba«∆»«»¿«¬ƒ¿ƒ…∆∆∆»≈»

‡e‰ Ôn‡ ÏL42B¯ÎÓÏ Ôn‡‰ ˙‡ ‰eˆ ÈÏk‰ ÏÚa B‡ , ∆À»«««¿ƒƒ»∆»À»¿»¿
BÏ43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¿≈…«≈»∆

מו.34) שם 36)בגדיו.35)בבאֿבתרא שמרובים
הבגדים. את בטעות ומחליפים שהחליף.37)האנשים, זה

בטעות.38) שנטל הבגד לתיקון 39)את בגד לו מסר
במקומו. אחר כן 40)וקיבל ועל נתנו, שבטעות יתכן

להשתמש. משמע 41)אסור שלו, איננו שהכלי ומכיון
ישתמש. אל כן על האומן, לו 42)שטעה מוסרם והוא

לאחר. בטעות שמסר כליו את בחזרה שיקבל עד מדעת
ביודעים 43) לו מוסר הוא כן ועל זה, של את מכר ובטעות

בטעות. שמכר הכלי את חזרה שיקבל עד הכלי את

.Ê‰a¯‰ ÌÈ¯·c44ÏÊb ÌeMÓ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡45, ¿»ƒ«¿≈»¿¬»ƒƒ»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ¯·BÚ‰Â46ÔB‚k .47 ¿»≈¬≈∆¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿

‡È·˜a ÌÈ˜ÁOÓ‰Â ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ48ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓ . «¿ƒ≈ƒ¿«¿«¬ƒ¿À¿»«¿ƒ≈ƒ
·eMi‰ CB˙a Ì„‡ ÁÈ¯ÙÈ ‡Ï ?„ˆÈk49Á˜BÏ È¯‰L , ≈«…«¿ƒ«»»¿«ƒ∆¬≈≈«

‡È·ÈÂ ¯ÎÊ ÁlLnL ÈtÓ ,ÔÈck ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÔBÓÓ»¬≈ƒ∆…«ƒƒ¿≈∆¿«≈«»»¿»ƒ
¯ÎÊ ‡È·˙Â ‰·˜ B‡ ¯Á‡ C·BMÓ ‰·˜50ÌÈBÈ ‡ÏÂ . ¿≈»ƒ»«≈¿≈»¿»ƒ»»¿…ƒ

‰iÁ B‡ ˙BÙBÚ ¯‡La ‰Êk ‰OBÚ‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»»»∆»∆ƒ¿»«»
‰Ó‰·e51.Ì‰È¯·cÓ ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - ¿≈»¬≈∆«¿»ƒƒ¿≈∆

הפרק.44) סוף עד זו מהלכה החל מדובר, אלה ועל
גזל 45) ואינם בחזקה, הממון את לוקחים שאינם אףֿעלֿפי

ג. הלכה א, פרק למעלה ראה בניגוד 46)ממש, מדרבנן,
מדאורייתא. גזלן שהוא בחזקה משנה,47)ללוקח

כד: י.48)סנהדרין הלכה לקמן יונים 49)ראה שסתם
בעלים. להן פירושים:50)יש שני ישנם כה. שם בגמרא

מקבל  - למטרה ראשונה מגיעה שיונתו וזה יונים, מירוץ א)
הפירוש  זו. בהלכה מביאו שרבינו זה ב) מחברו, כסף סכום
הרי  הראשון הפירוש שלפי מכיון יותר, לרבינו נראה השני
זה  פירוש שבעל אףֿעלֿפי בקוביא, משחק בדין נכלל זה
נתקבל  בקוביא, משחק ובין יונים מפריחי בין הבדל קובע
עמוד  לסנהדרין מאיר וראה השני. הפירוש רבינו דעת על

כה:51)86. שם ברייתא

.ÁÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ ÔÎÂ52ÌÈBÈ „eˆÏ53,·eMi‰ CB˙a ¿≈»¿¬»ƒ»ƒ¿«ƒ
ÌÈ¯Á‡ ÏL Ô‰L ÈtÓ54ÔÈaL ÔÈO¯Bt ÔÈ‡Â .55 ƒ¿≈∆≈∆¬≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿ƒ

‰Úa¯‡ ·eMi‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈBÈÏ¿ƒ∆»ƒ≈ƒ¿ƒƒ«ƒ«¿»»
ÔÈÏÈÓ56Â .ÌÈÓ¯k ·eMÈ ‰È‰ Ì‡57ÏÈÓ ‰‡Ó elÙ‡ - ƒƒ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ

Ì‰ ÌÈÓ¯k ÈÏÚa ÏL ÌÈBi‰L ,O¯ÙÈ ‡Ï58‡Ï ÔÎÂ . …ƒ¿…∆«ƒ∆«¬≈¿»ƒ≈¿≈…
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˙B„O‰101¯kÓÓ Ô¯kÓÓ -102Ïk ÏÚL ÒÓ Ï·‡ ; «»ƒ¿»»ƒ¿»¬»«∆«»
LÈ‡Â LÈ‡103BÓˆÚ Ì„‡‰ ÔÓ ‡l‡ ‰·B‚ BÈ‡104, ƒ»ƒ≈∆∆»ƒ»»»«¿

BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - L‡¯‰ ÏÚL Òna ‰„O‰ e¯ÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿«»∆««∆«»…¬≈∆≈
¯kÓÓ105Ck CÏn‰ ÔÈ„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,106. ƒ¿»∆»ƒ≈»»ƒ«∆∆»

הקודמות.97) ההלכות שלוש של סיכום  אבל 98)זהו
מסים  שהטיל כגון המלך, נתיני בין הפליה בהם שיש חוקים
אומה  או מסוימת עדה מסוימת, קבוצה על מיוחדים
לחוקים  אין מיוחדות, גזירות עליהן גזר אם וכן מסוימת,
בספרות  מוגדר זה דין חוקי. תוקף אלו ולגזירות אלה
דינא". לאו - דמלכותא "גזלנותא קצר: במשפט הפוסקים

כחוק.99) המלך.100)שלא גובי על בכוח המגינים
בבא101ֿ) הקרקע, מס את שילם לא השדה שבעל מפני

נה. השדות 102)בתרא את למכור המלך חוק זהו כי
שם). (גמרא המס את שילמו לא מס 103)שבעליהם

לשלם,104)הגולגולת. אותו ומכריחים אותו שתופסים
זה. למס משועבדים נכסיו לפי 105)ואין אינה המכירה כי

[הרמב"ן 106)החוק. כזה. חדש חוק לחוקק הוא רשאי
ואומרים  רבינו, על בזה חולקים האחרים הפוסקים וגדולי

המקובלים]. המלכים לחוקי מנוגד לחוק תוקף שאין

.ÂËÏÚL Òn‰ ÔzÈ ‡lL ÏkL ,ÂÈÈ„ eÈ‰L CÏÓ∆∆∆»ƒ»∆…∆…ƒ≈««∆«
Òn‰ Ô˙BÏ ‰„O‰ ‰È‰z - ‰„O‰107ÏÚa Á¯·e , «»∆ƒ¿∆«»∆¿≈««»«««

CÏnÏ ‰ÈÏÚL ÒÓ Ô˙Â ‰Ê ‡·e ,Òn‰ ÈtÓ ‰„O‰108 «»∆ƒ¿≈««»∆¿»««∆»∆»«∆∆
ÏÊb ‰Ê ÔÈ‡ - ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â109˙B¯t ÏÎB‡ ‡l‡ ,110 ¿»«≈∆»≈∆»≈∆»≈≈

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁiL „Ú Òn‰ Ô˙BÂ111ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL ; ¿≈«««∆«¿¿«¿»ƒ∆ƒ«∆∆ƒ
e¯Ó‡L BÓk ,‡e‰112. ¿∆»«¿

השדה.107) פירות את לאכול זכאי המס, את שישלם מי כל
השדה.108) את המלך גבאי לו שמכרו "ארעא 109)בלי

דיהיב  מאן אמר: ומלכא משעבדא, הקרקע) (מס לטסקא
עג: בבאֿמציעא ארעא", ליכול מה 110)טסקא רק לא

מלכתחילה  לו מתירים אנו אלא גזל, אינו אכל שכבר
לרשותם,111)לאכול. תחזור והקרקע המס את וישלמו

המס  שנתן וזה הקרקע, את מכרו לא המלך שגבאי מכיון
טסקא  דיהיב "מאן הכללי: החוק בתוקף הפירות את אכל
לאכול  הזכות אלא עצמה הקרקע את קנה ולא ארעא" ליכול

יא.112)פירותיה. הלכה למעלה

.ÊË¯ÊbL CÏÓ ÔÎÂ113ÏÚ ·eˆw‰ ÒÓ ÔziL ÈÓ ÏkL , ¿≈∆∆∆»«∆»ƒ∆ƒ≈««»«
LÈ‡‰114Ô˙ ‡lL ‰Êa „aÚzLÈ115Â Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ô˙ »ƒƒ¿«¿≈»∆∆…»«»ƒ¿»≈¿»«

¯˙BÈ Ba „·BÚ ‰Ê È¯‰ - ÈÚ‰ ‰Ê Ï‡¯OÈ ÏÚL Òn‰««∆«ƒ¿»≈∆∆»ƒ¬≈∆≈≈
ÈcÓ116Ba „·BÚ BÈ‡ Ï·‡ ;ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL , ƒ«∆ƒ«∆∆ƒ¬»≈≈

„·Úk117. ¿∆∆

עג:113) גולגולת.114)בבאֿמציעא יעביד 115)מס
עבורו. ששילם המס תמורת שהוא 116)אותו ממה יותר

שם). בגמרא הגר"א הגהות (ראה לעבוד כעבד 117)רגיל
שהם  בדברים להעבידו אסור עברי עבד כל כי כנעני,
או  המרחץ, לבית כליו אחריו שיוליך כגון לעבד, מיוחדים
ראה  עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר: מנעליו, לו יחלוץ

ז. הלכה א, פרק עבדים הלכות

.ÊÈ˙BÏÈ‡ ˙¯kL CÏÓ118Ô‰Ó ‰OÚÂ ÌÈza ÈÏÚa ÏL ∆∆∆»«ƒ»∆«¬≈»ƒ¿»»≈∆

ÂÈÏÚ ¯·ÚÏ ¯zÓ - ¯Lb119ÌÈza Ò¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆∆À»«¬…»»¿≈ƒ»«»ƒ
Ïk ÔÎÂ .da ˙B‰Ï ¯zÓ - ‰ÓBÁ B‡ C¯c Ô‡OÚÂ«¬»»∆∆»À»≈»»¿≈…

ÔÈc CÏn‰ ÔÈcL .‰Êa ‡ˆBik120. «≈»∆∆ƒ«∆∆ƒ

קיג:118) מהן 119)בבאֿקמא ועשה דקלים לגזל בניגוד
ג. הלכה למעלה עליו, לעבור שאסור ואףֿעל120ֿ)גשר,

בזה  לראות אין הבתים, בעלי מכל אילנות כרתו שלא פי
לא  שהמלך מכיוון המלך, מנתיני חלק על מיוחדת גזירה
ואין  מסויימים אנשים של אילנותיהם לכרות בפירוש, פרט
מכל  בודדים אילנות ולאסוף לטרוח חייבים המלך שליחי

שם. גמרא ובעלֿהבית, בעלֿהבית

.ÁÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121BÚaËnL CÏÓa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆«¿¿
‡ˆBÈ122˙Bˆ¯‡‰ Ô˙B‡a123Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰ È¯‰L ; ≈¿»»¬»∆¬≈ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔzÚ„ ‰ÎÓÒÂ ,ı¯‡‰ d˙B‡124Ì‰Â Ì‰ÈB„‡ ‡e‰L »»»∆¿»¿»«¿»∆¬≈∆¿≈
‡e‰ È¯‰ - ‡ˆBÈ BÚaËÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„·Ú BÏ¬»ƒ¬»ƒ≈«¿¿≈¬≈

ÚB¯Ê ÏÚa ÔÏÊ‚k125ÔÈiÊÓ‰ ÌÈËÒÏ ˙¯e·Á BÓÎe ,126 ¿«¿»««¿«¿¬«ƒ¿ƒ«¿À»ƒ
ÂÈ„·Ú ÏÎÂ ‰Ê CÏÓ ÔÎÂ ,ÔÈc Ì‰ÈÈc ÔÈ‡L127ÔÈÏÊb ∆≈ƒ≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿»¬»»«¿»ƒ

.¯·c ÏÎÏ¿»»»

דין.121) המלך לסוחר.122)שדין שעליהן 123)עובר
מולך. בו.124)הוא פיסי.125)בטחו בכוח המשתמש

הנשק.126) בכוח הגובים 127)הנוטלים רצונו עושי כגון
והשוטרים.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
שהיה 1) גזל, משום בהם שיש הדברים משפטי בו נתבארו

שאסרו  מה לזה ונמשך גזל, משום בהם שאין לומר באפשר
גזל. משום חכמים

.‡ÌÈ·‡Â ˙B¯B˜2ÌÙËML Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÚÂ «¬»ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆∆¿»»
ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :¯‰p‰3el‡ È¯‰ - Ô‰Ó «»»ƒƒ¿»¬«¿»ƒ≈∆¬≈≈

ÔÈ¯zÓ4Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â ;ÔÏÈvÓ ÏL Ô‰Â ,5eL‡È˙ Ì‡ À»ƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ≈≈«ƒƒ¿»¬
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - eL‡È˙ ‡Ï Ì‡6 ƒ…ƒ¿»¬«»¿«¬ƒ¿≈»ƒ«

Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰ eÈ‰ Ì‡7. ƒ»«¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈∆

ח.2) פרק כתובות ותוספתא כב. ידוע 3)בבאֿמציעא אם
"אם  שם: בתוספתא הגירסא זוהי נתייאשו. כבר שהבעלים
בגמרא  רש"י כגירסת ולא שלו", אלו הרי הבעלים נתייאשו

הבעלים". שנתייאשו "מפני משום 4)שם בהם ואין
גזל. וידעו 5)איסור אחר, במקום הבעלים שהיו כגון

אם  יודע אינו המציל אבל הקורות, את נהר ששטף אמנם
שם. תוספתא ראה להחזיר.6)התייאשו. כדי 7)שחייב

מובאת  זו דוגמא נתייאשו. שלא מוכיח זה להצילם.
שם. בתוספתא

.·¯‰p‰ ÔÓ ÏÈvn‰ ,CÎÈÙÏ8ÌÈ ÏL BËBfÓe9 ¿ƒ»««ƒƒ«»»ƒ∆»
¯‰ ÏL B˙ÈÏeÏMÓe10ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓe11ÔÓe ƒ¿ƒ∆»»ƒ»≈»ƒƒ

ÔÓe ¯Óp‰ ÔÓe ·c‰ ÔÓe È¯‡‰ ÔÓe ‰˜Ïc‰«¿≈»ƒ»¬ƒƒ«…ƒ«»≈ƒ
ÒÏc¯a‰12ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL È‡cÂa Ú„È Ì‡ :13- ««¿¿»ƒ»«¿««∆ƒ¿»¬«¿»ƒ

¯ÈÊÁÈ - Ú„È ‡Ï Ì‡Â ,BlL el‡ È¯‰14. ¬≈≈∆¿ƒ…»««¬ƒ

קיד.8) בבאֿקמא במקומות 9)משנה הים מקרקעית
כד. בבאֿמציעא עולים, כשהם הים מי עלֿידי הנשטפים
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BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ
ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆

מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
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הוא". דרבנן "קנין אמרו קיד: שם קבוצת 99)שלום,
(המלכה). האם עם מלקחתה.100)דבורים

קיד.102)הנחיל.101) שם רשות.103)משנה,
הנטיעות.104) את או התבואה את שיזיק שיודע אףֿעלֿפי
וירא 106)ענף.105) חבירו, ענף על הדבורים נתיישבו

כדי  הענף את יקוץ לא תברחנה, שלא אחת אחת ליטלן
שלא  מכיון דמים, ליתן עלֿמנת ואפילו ביחד, כולן להוליכן

לתיקון. ניתן שלא נזק זה הרי במקומו, אחר ענף יצמח

.ÂËÔË˜ B‡ ‰M‡ ˙Ó‡107ÏÈÁ ‡ˆÈ Ô‡kÓ :¯ÓBÏ ∆¡∆∆ƒ»»»«ƒ»»»¿ƒ
‰Ê108‡e‰Â .109Ônz ÈÙÏ ÔÈÁÈOÓ eÈ‰iL ,110eÈ‰ÈÂ , ∆¿∆ƒ¿¿ƒƒ¿ƒÀ»¿ƒ¿

ÔÈÙc¯Ó ÌÈÏÚa‰111ÔÎÈ‰ ÌÈÏ‡BLÂ ÏÈÁp‰ ¯Á‡ «¿»ƒ¿«¿ƒ«««¿ƒ¿¬ƒ≈»
,˙e„Ú Èa ÔË˜ B‡ ‰M‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰BÁ∆¿««ƒ∆≈ƒ»»»¿≈≈

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯B·c ÔÈ˜Â ÏÈ‡B‰112Ì˙B‡ eÈÓ‡‰ , ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒƒ¿≈∆∆¡ƒ»
Ba113.

קיד.107) שם הנחיל,108)משנה, נכנס שלרשותו וזה
לבעליו. להחזירו אותם 110)בתנאי.109)חייב ושמענו

אם  אבל זה, נחיל יצא מכאן אומרים: - שנשאלו מבלי -
שבו  המקום ובעל כעדים, אותם מביא הנחיל את התובע

נאמנים. אינם - מכחישם הנחיל שרגלים 111)נמצא
קיד: שם שלו, שהנחיל נחיל 112)לדבר יטול אם ואפילו

דאורייתא. גזל משום בזה אין שלו, אם 113)שאינו אבל
משיחים  כשהם אפילו נאמנים, היו לא ממש, גזל היה זה

תומם. לפי

.ÊË‡ˆBÈ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÏÊ‚ B„Èa LiL ÈÓ Ïk»ƒ∆≈¿»»≈∆ƒ¿≈∆≈≈
ÔÈi„a B„iÓ114ÚaLÂ Ba ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ .115BÈ‡ - ƒ»¿«»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿«≈

¯eÓb‰ ÏÊb‰ ÏÚ ÛÈÒBnL BÓk LÓÁ ÛÈÒBÓ116. ƒ…∆¿∆ƒ««»≈«»

אם 114) אבל לקחתו, החכמים שאסרו משום גזל נקרא זה
הדיינים  ביד כוח אין בדין, תובעו ושכנגדו ולקח עבר
גיטין  התורה, מן בהם קנין לבעלים אין כי מידו, להוציאו

רוצה 116)לשקר.115)סא. אם ואפילו כד. ה, ויקרא
חומש. מוסיף אינו - שמים ידי לצאת

ה'תשפ"א  ניסן ה' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חייב 1) שהוא ונשבע, וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

קיים  בשהגזל בין הדינים בו ונתבארו ואשם, וחומש בקרן
קיים. הגזל בשאין בין

.‡ÈÓ Ïk2Ï‡¯Oi‰ B¯·ÁÏ ÔBÓÓ ·iÁ˙pL3Ba ¯ÙÎÂ »ƒ∆ƒ¿«≈»«¬≈«ƒ¿»≈¿»«
¯˜L ÏÚ ÚaLÂ4Ô¯w‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿««∆∆¬≈∆«»¿«¬ƒ«∆∆

Ôa¯˜a ·iÁÂ .LÓÁ ˙ÙÒB˙Â Ba ¯ÙkL5‡¯˜p‰ ‡e‰Â . ∆»«¿∆∆…∆¿«»¿»¿»¿«ƒ¿»
˙BÏÊb ÌL‡6. ¬«¿≈

קג:2) קמא בבא ה,3)משנה (ויקרא בתורה כתוב כי
ז. הלכה להלן ועיין בעמיתו", "וכיחש שם,4)כא) ויקרא

השקר.5)כב. שבועת על אשמו 6)לכפר "ואת ככתוב
יחטא  כי "והיה שום על "אשם" ונקרא כה). (שם לה'" יביא

כג). (שם, ואשם"

.·ÏÊBb‰ „Á‡7B‡8˜LBÚ‰9·Bb‰ B‡10B‡ , ∆»«≈»≈«≈
LÁÎÂ ‰„·‡ ‡ˆÓ B‡ BÏˆ‡ „È˜Ù‰L B‡ e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»¬≈»¿ƒ≈

˙eÙzL Ô‰ÈÈa ‰˙È‰L B‡ ,da11BÏˆ‡ BÏ ¯‡LÂ »∆»¿»≈≈∆À»¿ƒ¿«∆¿
B¯ÎO BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ BÏ ‰OÚL B‡ ,ÔBÓÓ12. »∆»»¿»»¿…»«¿»

ÌlLÏ ·iÁ ‰„B‰ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk13ÔÈca14, ¿»∆»»…∆ƒ»«»¿«≈«ƒ
LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ¿»«¿ƒ¿«¿«≈∆∆»…∆∆∆¡«¿ƒ≈

ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa15. «¬ƒ¿ƒ»

כא.7) ה, ויקרא בין 8)בחוזקה, פירושו: או, ... אחד
ברצון 9)ובין. לידו שהגיע חבירו ממון בידו המעכב

ד. הלכה א, פרק למעלה ראה (שם). הלוקח 10)הבעלים
גניבה, הלכות ראה רואים, הבעלים ואין בסתר, אדם ממון

ג. הלכה א יד"11)פרק בתשומת "או כא) (שם, ככתוב
עזרא. ואבן אונקלוס שם ראה שותפות, שפירושה

א,12) פרק למעלה ראה הוא, "עושק" בכלל זה מקרה
ד. פטור 13)הלכה הודה שאילו כפל, כגון קנס, למעט

לו: שבועות פטור", בקנס "מודה לכלל בהתאם מלשלם
בבא 14) וגמרא משנה השווה בלבד, שמים ידי לצאת ולא

לז. לשלם 15)מציעא חייב בו שהמודה ממון של דוגמא
בדין.

.‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na16ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«»¿«≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ17˙ÓÁÓ ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈¬««¿¬»ƒ»»«»¿«≈≈¬«

LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ - ÂÈ·‡18ÂÈ·‡ ÏÊbL ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ≈¿«≈…∆≈«¿∆»«»ƒ
Ú„BÈ Ôa‰Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·iÁ ‰È‰L B‡ ·‚ B‡19¯ÙÎÂ , »«∆»»«»«¬≈ƒ¿«≈≈«¿»«

„·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ Ôa‰20; «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈«∆∆ƒ¿«
ÏÊb ¯L‡ :¯Ó‡pL21,LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰ BÏÊb ÏÚ - ∆∆¡«¬∆»»«¿≈ƒ…∆

.ÂÈ·‡ ÏÊb ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â¿≈ƒ…∆«∆∆»ƒ

חומש.16) לשלם או 17)שחייב גזל, עצמו שהוא כגון
קד:18)לווה. קמא בבא לשקר, נשבע שהבן פי על אף

אין 19) כי מחומש, פטור שהוא מאליו מובן יודע אינו אם
קה. שם ראה שקר, שבועת הוא 20)זו הקרן את אבל

הגזילה  דמי כי קיימת, הגזילה שאין פי על אף לשלם, חייב
לבניו  שהשאיר הנכסים מן אותם וגובים אביהם, על הם חוב

הֿו). הלכה ה פרק למעלה מיותרות,21)(ראה אלה מלים
כך  ומשום הגזילה", את "והשיב לכתוב היה מספיק כי
שהוא  גזילה על ורק אך בא חומש, שתשלום באו, להדגשה

קד: קמא בבא גזל, עצמו

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na22˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ ÔÈ‡La ?23; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«¿≈»«∆∆
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰Â ,˙ÓÂ ÂÈ·‡ ÏÊb Ì‡ Ï·‡24¯ÙÎÂ , ¬»ƒ»«»ƒ»≈¿«¿≈»«∆∆¿»«

L¯Bi‰25Ô¯˜ ÌlLÓ - ‰„B‰ Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈¿ƒ¿«¿««»»¿«≈∆∆
.LÓÁÂ»…∆

והודה.22) ונשבע כפר אפילו חומש, משלם אינו שהבן
לדמי 23) משועבדת והיא קרקע הניח כשהגזלן ואפילו

ה  בפרק למעלה שנתבאר כמו לשלם חייב והבן הגזילה,
אינו  הוא כי בחומש, לחייבו אין כן פי על אף ה, הלכה
אביו. אלא גזל לא הוא שהרי עצמו מחמת חייב

הגזילה.24) את להחזיר החובה היורש על ומוטלת
עצמו.25) מחמת בו חייב שהוא בממון כפר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip 'c iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BlL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎ·BM‰ CB˙a O¯ÙÈ59ÏL B‡ ƒ¿…¿«»ƒ««ƒ∆≈∆∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ60¯˜Ù‰ ÏL B‡61˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈»ƒ∆∆¿≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

ÌÈBi‰L ÈtÓ ,ÏÈÓ ‰‡Ó ·eMi‰ ÔÓ62·eMÈÏ ˙B‡a ƒ«ƒ≈»ƒƒ¿≈∆«ƒ»¿ƒ
ÔÈÎ·BM‰63. «»ƒ

עט:52) בבאֿקמא מלכודות.53)משנה העמדת עלֿידי
הפקר.54) של צפרים.55)ולא לצוד מלכודות
מילין 56) מארבעה פחות במרחק אמה. אלפים שמונת

השובכים. יוני לשם מגיעות כי יוסף,57)אסור, רב דברי
פג. גדול.58)שם למרחק לכרם מכרם הולכות והן

שהרי 59) ברשתות, ילכדו שלא שובכים ליוני לחשוש ואין
הן. חוששים 60)שלו אין - אסור עכו"ם שגזל ואףֿעלֿפי

ובישראל  הפקר, הן התורה שמן מכיון שבשובכיהם, ליונים
עכו"ם. בשל לא אבל שלום, דרכי מפני חכמים גזרו

שם.61) בגמרא הללו הדוגמאות היישוב.62)כל של
גדול.63) למרחק מגיעות הן השובכים ודרך

.ËÔÈ˜ÈÁ¯Ó64C·BM‰ ˙‡65¯ÈÚ‰ ÔÓ66ÌÈMÓÁ «¿ƒƒ∆«»ƒ»ƒ¬ƒƒ
‰n‡67e‰„O CB˙a C·BL Ì„‡ ‰OÚÈ ‡ÏÂ .68‡l‡ «»¿…«¬∆»»»¿»≈∆»

Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈMÓÁ BÏ LÈ Ôk Ì‡69‡lL È„k , ƒ≈≈¬ƒƒ«»¿»«¿≈∆…
ÏMÓ eÏÎ‡ÈÂ ˙B„Oa e„ÈÒÙÈÂ ˙BÏÊBb‰ eÎLnÈƒ»¿«»¿«¿ƒ«»¿…¿ƒ∆

BÁ˜Ï Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡70ÔÈ·e BÈa ‰È‰ elÙ‡ ,¯Á‡Ó ¬≈ƒ¿ƒ¿»≈«≈¬ƒ»»≈≈
„·Ïa Ú·¯ ˙Èa B¯·Á ‰„O ˙lÁz71‡e‰ È¯‰ - ¿ƒ«¿≈¬≈≈…«ƒ¿«¬≈

B˙˜ÊÁa72˜ÈÁ¯‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,73. ¿∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ

כג.64) בבאֿבתרא יונים.65)משנה כדי 66)מגדל
העיר. גינות זרעוני יאכלו שהיונים 67)שלא אףֿעלֿפי

מסתפקים  ח), הלכה (ראה מילין ארבעה עד לעוף מרחיקות
בגרעינים  מתמלאות כריסיהן כי אמה, חמישים במרחק כאן
העיר  בגינות יאכלו ולא אמה, חמישים תוך שמוצאות
שם. גמרא ויותר, אמה חמישים מהן המרוחקות

העיר.68) מן רב במרחק מן 69)אפילו אמה חמישים אם
שדהו. בשטח עדיין הן רוח לכל השדה.70)השובך את

אמות 71) עשר והוא הקב, רובע בו לזרוע שאפשר שטח
רוח. לכל בקירוב האמה כבר 72)וחמישית הוחזק שהרי

המוכר. המוכר.73)ביד של משדהו

.È‡È·˜a ÔÈ˜ÁOÓ‰74ÌÈˆÚa ÌÈ˜ÁOnL el‡ ?„ˆÈk «¿«¬ƒ¿À¿»≈«≈∆¿«¬ƒ¿≈ƒ
˙B¯B¯ˆa B‡75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÓˆÚa B‡76ÌÈOBÚÂ , ƒ¿«¬»¿«≈»∆¿ƒ

˜BÁO B˙B‡a B¯·Á ˙‡ ÁˆBp‰ ÏkL ,Ì‰ÈÈa È‡z¿«≈≈∆∆»«≈«∆¬≈¿¿
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb ‰Ê È¯‰ - CÎÂ Ck epnÓ ÁwÈ77ÏÚ Û‡ . ƒ«ƒ∆»¿»¬≈∆»≈ƒƒ¿≈∆««

Á˜Ï ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯aL Èt78B¯·Á ÔBÓÓ Á˜ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ»«ƒ¿»«»¬≈
ÌpÁa79Ïez‰Â ˜BÁO C¯c80ÔÎÂ .ÏÊBb ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ»∆∆¿¿ƒ¬≈∆≈¿≈

˙BÙBÚa B‡ ‰iÁa B‡ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁOÓ‰81ÌÈOBÚÂ , «¿«¬ƒƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ
BzÓ‰a ÁvzL ÏkL ,È‡z82ÁwÈ ¯˙BÈ ıe¯z B‡ ¿«∆…∆¿«≈«¿∆¿»≈ƒ«

Ïk‰ .el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ .CÎÂ Ck B¯·ÁÓ≈¬≈»¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈«…
¯eÒ‡83.‡e‰ Ì‰È¯·cÓ ÏÊ‚Â , »¿»≈ƒƒ¿≈∆

כה:74) וסנהדרין ז, הלכה קטנות.75)למעלה אבנים
שם.76) גמרא אגוזים", חכמים 77)"קליפי כדעת

כד: שם חמא, בר רמי של פירושו לפי וסתם 78)במשנה,
פרק  למעלה ראה בחזקה, אדם של ממונו הלוקח זה גוזל

ג. הלכה כנהוג 79)א, תמורתו, שהוא מה לו שנתן בלי
וממכר. גמירות 80)במקח ומתוך שלם בלב מתנה ולא

שם 81)הדעת. ובבלי ב, הלכה ה פרק סנהדרין תוספתא
חברו.82)כה: בהמת נגד נשוא 83)במאבק אם בין

התחרות  שזו בין חי, בעל שהוא ובין קוביות, הוא המשחק
גורל. או בזריזות התחרות שזו ובין בריצה, או בכוח

.‡ÈBa ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ‡È·˜a ˜ÁOÓ‰Â¿«¿«≈¿À¿»ƒ»≈»ƒ≈
ÏÊb ¯eq‡84ÌÈ¯·„a ˜ÒBÚ ¯eq‡ Ba LÈ Ï·‡ , ƒ»≈¬»≈ƒ≈ƒ¿»ƒ

‡l‡ ÂÈÓÈ Ïk ˜ÒÚiL Ì„‡Ï Èe‡¯ ÔÈ‡L ;ÌÈÏËa¿≈ƒ∆≈»¿»»∆«¬…»»»∆»
ÌÏBÚ ÏL B·eMÈ·e ‰ÓÎÁ È¯·„a85. ¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ∆»

רק 84) אסרו וחכמים הגוי, ברצון ממון שלוקח מכיון
ישראל. של איסור 85)בממון האדמה. ובעבודת במלאכה

ממון. בלי בקוביא במשחק גם קיים זה

.·È˙BÙBÚÂ ‰iÁ ˙B„BˆÓ86‰iÁ‰ ÈÈÓ eÏÙpL ÌÈ‚„Â ¿«»¿¿»ƒ∆»¿ƒ≈««»
ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ÔÏËe ¯Á‡ ‡·e ,‰„Bˆn‰ CB˙Ï¿«¿»»«≈¿»»¬≈∆»≈

Ì‰È¯·cÓ87‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ ,88 ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ¿««∆
.Ô‰a»∆

נט:86) גיטין דרכי 87)משנה, מפני חכמים מתקנת
ריב. לידי יבוא שלא זכה,88)שלום, לא עדיין כן ועל

שמדובר  (שם) מפרשת הגמרא מדאורייתא. גזל זה ואין
שיגיעו  עד הבעלים זכו לא כן ועל תוך, בלי במצודות
כי  הבעלים, קנו תוך, להן כשיש אבל ממש. לידו החיות

מקום. בכל לו קונים אדם של כליו

.‚ÈCLBn‰ ¯‰89ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈÚ·Bp‰ ˙BÈÚÓe »»«≈«¿»«¿ƒ¬≈≈∆
Ì„‡ Ïk90˙Èf‰ L‡¯a ÛwÓ‰ ÈÚ .91ÏL ÌÈ˙ÈÊ »»»»ƒ«¿«≈¿…««ƒ≈ƒ∆

‰ÁÎL92‰Ê È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚÓ ÔÏËe ¯Á‡ ÈÚ ‡·e , ƒ¿»»»ƒ«≈¿»»≈«»»∆¬≈∆
Ì‰È¯·cÓ ÏÊb93B„Èa ıa˜Ó ÈÚ‰ ‰È‰ Ì‡Â .94L‡¯a »≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»∆»ƒ¿«≈¿»¿…

¯eÓb ÏÊb ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CÈÏLÓe ˙Èf‰95È¯‰L ; ««ƒ«¿ƒ»»∆¬≈∆»≈»∆¬≈
.Ô‰a ‰ÎBf‰ „ÈÏ eÚÈb‰ƒƒ¿««∆»∆

מו.89) בתוך 90)עירובין עובר שהנהר האדם של ולא
גזל. משום בהם אין ולפיכך עומד 91)רשותו, העני

על  למטה נופלים והם הזיתים, את וחובט הזית בראש
נט: גיטין משנה ושייכים 92)הארץ, הבעלים, ששכחום

עדיין 93)לעניים. כי התורה. מן ולא שלום, דרכי מפני
בהם. זכה ולא המנקף, ליד הזיתים הגיעו סא.94)לא שם

בדיינים.95) מידו להוציאו יכול והמנקף

.„ÈÌÈ¯B·c‰96Ì„‡ ÏL B˙eL¯a ÔÈ‡97BÓk «¿ƒ≈»ƒ¿∆»»¿
ÔÈ˜ Ô‰a LÈ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÊe‡Â ÌÈÏB‚¯z«¿¿ƒ¿«»ƒ¿««ƒ≈≈»∆ƒ¿»

Ì‰È¯·cÓ98ÌÈ¯B·c ÏÈÁ ÏÊBb‰Â .99BÚnL B‡ , ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ¿ƒ∆¿»
ÂÈÏÚaÓ100‡a Ì‡101ÏÊb ‰Ê È¯‰ - B˙eL¯Ï ƒ¿»»ƒ»ƒ¿¬≈∆»≈

CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ102ÌÈ¯B·c ÏL ÏÈÁ ‡ˆiL ÈÓ , ƒƒ¿≈∆¿ƒ»ƒ∆»»¿ƒ∆¿ƒ
ÏÈÁp‰ ÏÚ·Ï LÈ - B¯·Á ˙eL¯a ÔÎLÂ B˙eL¯Ó103 ≈¿¿»«ƒ¿¬≈≈¿«««¿ƒ

B¯·Á ‰„O CB˙a Cl‰Ï104Ì‡Â .BÏÈÁ ˙‡ ÏhiL „Ú ¿«≈¿¿≈¬≈«∆ƒ…∆¿ƒ¿ƒ
‰ÎBO ˙‡ ı˜È ‡Ï Ï·‡ .˜Èf‰M ‰Ó ÌlLÓ - ˜Èf‰105 ƒƒ¿«≈«∆ƒƒ¬»…»…∆…

ÌÈÓc ÔzÏ ˙Ó ÏÚ106. «¿»ƒ≈»ƒ

קיד.96) הן.97)בבאֿקמא דרכי 98)והפקר מפני
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.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««

ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈
Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…
Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈

Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»
.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43



קלז dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

קמא 53)ומעלה. בבא פפא, רב בשם אומרים היש כדעת
קה.

.·ÈÌÈÏÚaÏ Ô¯w‰ ˙‡ ¯ÈÊÁn‰54‰iL ÌÚt ¯ÙÎÂ , ««¬ƒ∆«∆∆«¿»ƒ¿»«««¿ƒ»
LÓÁa55ÏÎÏ Ô¯˜k LÓÁ‰ ‰OÚ - ÂÈÏÚ ÚaLÂ «…∆¿ƒ¿«»»«¬»«…∆¿∆∆¿»

¯·c56ÂÈ˙LÓÁÂ :¯Ó‡pL ;¯Á‡ LÓÁ ÂÈÏÚ ÌlLÓe57 »»¿«≈»»…∆«≈∆∆¡««¬ƒƒ»
,LÓÁ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ…≈»»¿«≈∆ƒ…∆«…∆
‰ÂMÓ ÂÈÏÚ ÚaLÂ Ba ¯tÎiL LÓÁ‰ ËÚÓ˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«…∆∆ƒ¿…¿ƒ¿»»»ƒ»∆

‰Ëe¯t58. ¿»

שם.54) משנה וחומש, בקרן שנתחייב בפעם 55)לאחר
שילם. שכבר וטען בחומש, כפר וכעת בקרן כפר הראשונה

הקודמת.56) ההלכה השווה אחריו, שיוליך לדין בנוגע גם
רבים.57) ויודה,58)לשון לשקר ויישבע בו יכפור אם

פרוטה  משווה פחות שהגוזל כשם נוסף, בחומש יתחייב לא
ז. הלכה למעלה ראה בחומש, חייב אינו ונשבע וכפר

.‚È,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ,ÔB„wt BÏˆ‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»∆¿ƒ»¿»«∆»«¿ƒ¿«
,ÚaLÂ „·‡L ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿»«¿»«∆»«¿ƒ¿«
ÏÎÏ LÓÁ ÌlLÓ - BÏˆ‡ ‡e‰L ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»∆∆¿¿«≈…∆¿»
:¯Ó‡pL ;„Á‡‰ Ô¯w‰ ÌÚ ‰Úe·Le ‰Úe·L¿»¿»ƒ«∆∆»∆»∆∆¡«
‰nk ÌlLÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ÂÈÏÚ ÛÒÈ ÂÈ˙LÓÁÂ«¬ƒƒ»…≈»»¿«≈∆¿«≈«»

„Á‡ Ô¯˜ ÏÚ ÔÈLÓÁ59. √»ƒ«∆∆∆»

חמ 59) ריבתה של "התורה מימרא אחת", לקרן הרבה ישיות
זה  גם ושבועה. שבועה כל על קרן חייב ואינו שם. רבא
וגם  אחת, קרן היינו "וחמישיתיו" הכתוב מאותו לומדים

"עליהם". ולא "עליו" נאמר

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגזלן,1) ונשבע בו וכפר ותבעוהו הגוזל דיני בו נתבארו

יורשים, לו כשאין ובין הנגזל, של היורשים עם דינו מהו
השלמות. על הענין זה משפטי וכל הגר, גזל כגון

.‡ÏÊ‚p‰ ˙Óe B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰2‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁÈ - «≈∆¬≈≈«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»
˙Èp˙L B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÌÈL¯BiÏ3.‰ÈÓc Ì‰Ï Ô˙B - «¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«≈≈»∆»∆»

BÏ ÚaL Ì‡Â4˙Ó Ck ¯Á‡Â5Ô¯w‰ ÌÈL¯BiÏ Ô˙B - ¿ƒƒ¿«¿««»≈≈«¿ƒ«∆∆
LÓÁ‰Â6. ¿«…∆

שמת,2) גזלן על דובר הקודם בפרק קג. בבאֿקמא משנה
שמת. נגזל על - זה לברייתו,3)ובפרק חוזר שאינו שינוי

זה. בשינוי הגזלן אותה לנגזל.4)וקנה הנגזל.5)הגזלן
מיתת 6) אחרי ליורשים הודה ובין עצמו, לנגזל הודה בין

י. הלכה ז, פרק למעלה ראה שם. משנה אביהם,

.·ÂÈ·‡ ˙‡ ÏÊBb‰7ÔÈ‡ Ì‡ :·‡‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆»ƒ¿ƒ¿«≈»»ƒ≈
˙Èp˙L B‡ ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰8ÂÈÁ‡ ÌÚ ÔBaLÁ ‰OBÚ -9 «¿≈»«∆∆ƒ¿«≈∆∆¿ƒ∆»

·iÁ - ˙Ói˜ ‰ÏÊb‰ Ì‡Â ;LÓÁ‰ ÏÚÂ Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆¿««…∆¿ƒ«¿≈»«∆∆«»
B„È ˙ÁzÓ dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆB‰Ï10˙‡ Ô˙B ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«¿≈»«¿»ƒ««»¿ƒ»≈∆

ÂÈÁ‡Ï LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰11Â ,ÔBaLÁ Ô‰nÚ ‰OBÚ12. «¿≈»¿∆«…∆¿∆»¿∆ƒ»∆∆¿

קח:7) שם הגזילה 8)משנה, את להוציא חייב ואינו
ידו. מתחת והחומש 9)עצמה הקרן את לתת עליו

חלקו  את מנכה הוא יורש, הוא שגם ומכיון ליורשים,

(ראה  לאחיו נותן הוא היתר ואת וחומש, בקרן לו המגיע
הגזילה".10)כסףֿמשנה). את "והשיב ככתוב

יורש.11) הוא שגם אףֿעלֿפי מאומה, בידו מעכב ואינו
את 12) מפעיל הוא הגזילה, השבת מצוות שקיים לאחר רק

נכסים  משאר ומקבל אחיו עם חשבון ועושה כיורש. זכותו
וחומש. בקרן חלקו את

.‚ÔÈÁ‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡13‡e‰ Bc·Ï ÔÏÊb‰ ‰Ê ‡ˆÓpL , ƒ≈«ƒ∆ƒ¿»∆««¿»¿«
L¯Bi‰14ÂÈ·Ï B„È ˙ÁzÓ ‰ÏÊb‰ ‡ÈˆBÓ -15ÔÈ‡ Ì‡Â . «≈ƒ«¿≈»ƒ««»¿»»¿ƒ≈

B·BÁ ÏÚ·Ï d˙B - ÔÏÊb‰ Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈa16B‡ »ƒ¿∆«≈««¿»¿»¿««
‰˜„ˆÏ B‡ B˙‡ÂÏ‰a17dÓˆÚ ‰ÏÊ‚ ‰‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ . ¿«¿»»ƒ¿»»ƒ¿»¿»¿≈»«¿»
¯ËÙ - B„È ˙ÁzÓ18B‡ ‰zÓ d˙pL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ««»ƒ¿«««ƒ∆¿»»«»»

‡a‡ ÏÊb ‰Ê :¯Ó‡ÈÂ ÌÚÈ„BiL ,‡e‰Â .B·BÁa dÚ¯t19. ¿»»¿¿∆ƒ≈¿…«∆∆∆«»

הגזילה.14)שם.13) את להשיב למי כדי 15)ואין
דברי  על מבוססת זו הלכה ידו. תחת תשאר לא שהגזילה
לאחיו". או לבניו וחומש קרן משלם זה "הרי שם: המשנה
אבל  הנגזל, אביו של לאחיו" או "לבניו מפרש שם רש"י
רבינו  וגירסת הגזלן, הבן של ואחיו בניו מפרש רבינו
שהם  קודמים, אחיו כי לבניו", או "לאחיו היא: במשנה
- היחידי היורש והוא אחים לו כשאין ורק הנגזל, יורשי
(ראה  רבינו על ה'טור' השגת מיושבת בזה לבניו. מוסר הוא

שם). למשנה הגר"א ולא 16)הגהות אחים לא לו אין אם
לו", "שאין (שם) המשנה דברי את רבינו מפרש כך בנים,

אחרת. מפרש הגזילה 17)ורש"י את ישאיר שלא ובלבד
קט. בבאֿקמא בידו, אפשרות 18)עצמה לו שאין מכיון

ליורשיו. או עצמו לנגזל הגזילה את ואני 19)להחזיר
שם). בגמרא פפא (רב ידי מתחת הגזילה את להוציא רוצה

.„¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰ ÔÎÂ20,BÏ ‰„B‰Â ¯ÊÁÂ ,BÏ ÚaLÂ ¿≈«≈∆«≈¿ƒ¿«¿»«¿»
ÂÈÏÚ Û˜ÊÂ21‰ÂÏÓ Ïk‰22Û‡ - ¯b‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â , ¿»«»»«…ƒ¿»¿««»≈«≈«

‰ÏÊba ‰ÎfL Èt ÏÚ23B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï ·iÁ ,24. «ƒ∆»»«¿≈»«»¿ƒ»ƒ««»

זכה 20) בהם המחזיק וכל הפקר ונכסיו יורשים לו שאין
שם. קודמת, בהלכה לנידון קצת דומה זה ודין בהם,

גזילה.22)הגר.21) מתורת ויצא והחומש, הקרן את
בה.23) מוחזק הוא כי ההפקר, את 24)מן לגזל בדומה

רבי  דעת זוהי הקודמת. בהלכה שנזכרו בדרכים אביו,
(גמרא  ידו" מתחת גזילו שיוציא עד תקנה לו "אין עקיבא
מלוה, זקף לא שאם רבינו, מלשון משמע [לכאורה שם).
אבל  הגר. מיתת לפני הודה אם אפילו לכהנים הכל
ומה  הגזלן, בה זכה זקפה בלא שגם מפרש, המגידֿמשנה
חייב  מלוה, שזקפה שאףֿעלֿפי ללמדנו הוא "וזקף" שאמר

ידו]. מתחת להוציאה

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na25ÌÈ˙Èa ‰„B‰Lk26Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈¿«ƒ¬»
˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ˙‡ ÏÊb Ì‡ƒ»«∆«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈

¯b‰27ÌÈ‰kÏ LÓÁÂ Ô¯w‰ ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ -28 «≈¬≈∆«»¿«≈«∆∆»…∆«…¬ƒ
¯ÓLÓ B˙B‡ ÏL29BÓL‡ ‡È·Óe ,30¯tk˙È Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿»≈ƒ¬»¿««»ƒ¿«≈

Ba31.

בגזילה.25) זכה ונתחייב 26)שהגזלן הגר, מות לפני
הגזלן  זכה יורשים, לגר שאין ומכיון וחומש, קרן לגר לשלם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip 'd iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰‰„B‰Â ·‡‰ ÚaLÂ ·‡‰ ÏÊb26- ˙Ó Ck ¯Á‡Â »«»»¿ƒ¿«»»¿»¿««»≈
.LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÓ L¯Bi‰ È¯‰¬≈«≈¿«≈∆∆»…∆

בחייו.26) ובחומש בקרן ונתחייב

.Â˙ÓÂ ÚaLÂ ÏÊb27L¯Bi‰ ‰„B‰Â ,28Ô¯w‰ ÌlLÓ - »«¿ƒ¿«»≈¿»«≈¿«≈«∆∆
Ck ÔÈ·e Ck ÔÈ·e .„·Ïa29ÌL‡‰ ÔÓ ¯eËt L¯Bi‰30. ƒ¿«≈»≈»«≈»ƒ»»»

בחומש.27) נתחייב לא הודה, שלא ומכיוון 28)ומכיוון
כשהגזילה  אפילו בחומש נתחייב לא לשקר, נשבע שלא

ה),29)קיימת. (הלכה וחומש קרן משלם שהיורש בין
ו). (הלכה בלבד קרן משלם שהיורש "אין 30)ולבין כי

המתחיל  דיבור ד: קמא בבא רש"י (ראה למתים" כפרה
האשם). מן ופטורין

.ÊÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÚaLp‰31BÈ‡Â Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - «ƒ¿»¿≈»ƒ¿«≈∆«∆∆¿≈
B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL ;LÓÁa ·iÁ32ÏÊBb‰ ÔÎÂ . «»¿…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿≈«≈

·iÁ BÈ‡ - ÚaLÂ ¯ÙÎÂ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt»ƒ»∆¿»¿»«¿ƒ¿«≈«»
ÔBÓÓ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÔÈ‡L ;LÓÁa33‰nk . ¿…∆∆≈»ƒ»∆¿»»«»

Ô¯wa ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ?LÓÁ‰ ‡e‰34‰ÂL ÏÊb Ì‡L . «…∆∆»≈«¿»»«∆∆∆ƒ»«»∆
‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰MÓÁ ÌlLÓ - ÚaLÂ ‰Úa¯‡«¿»»¿ƒ¿«¿«≈¬ƒ»¿ƒ»¿»«¿≈»

d˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ˙Ói˜35.dlL ÚÈ·¯ ÈÓc Ô˙BÂ «∆∆«¬ƒ»¿≈¿≈¿ƒ«∆»

שקר.31) על ונשבע בו וכפר לגוי ממון חייב היה
איתו".32) - "עם מלים: כשתי נדרשת "עמיתו" המלה

בתורה  שאיתך "עם כלומר, איתו", - "עם כלומר,
בבא  (וראה במצוות חייב שאינו גוי להוציא ובמצוות",

ל.). ושבועות נט. "הגוזל 33)מציעא קג. קמא בבא משנה
פרק  למעלה (ראה קה. שם וגמרא פרוטה" שווה חבירו את

ו). הלכה על 34)א, כלומר מלבר", "חומש נקרא זה
שהוא  הקרן, רבע מוסיף הוא הקרן של רבעים ארבעה
בקשר  הגמרא מסקנת זוהי ביחד. הרבעים מחמשת חומש
(ויקרא  עליו" יוסף "חמישיתו כתוב בו שגם שני, למעשר
כתוב  בו שגם גזל, חומש על רבינו לומד מכאן לא). כז,
נד.). מציעא בבא ראה כד. ה, (שם עליו" יוסף "חמישיתו

שכפר 35) לאחר הבעלים שנתייאשו פי על אף דמיה, ולא
אֿב). הלכה ב, פרק למעלה (ראה לשקר ונשבע הגזלן

.Á„Ú LÓÁ ÌlLÓ ÔBÓÓ ˙¯ÈÙk ÏÚ ÚaLp‰ ÔÈ‡≈«ƒ¿»«¿ƒ«»¿«≈…∆«
BÓˆÚÓ ‰„BiL36ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡ ,37„ÓBÚ ‡e‰Â ∆∆≈«¿¬»ƒ»≈ƒ¿≈

BÈ‡Â ,ÌÈ„Ú Èt ÏÚ „·Ïa Ô¯w‰ ÌlLÓ - B˙¯ÈÙÎaƒ¿ƒ»¿«≈«∆∆ƒ¿««ƒ≈ƒ¿≈
Ì‰ ‰¯tÎÏ Ôa¯w‰ ÌÚ LÓÁ‰L ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ¿«≈∆«…∆∆«…∆ƒ«»¿»¿«»»≈

BÓˆÚ Èt ÏÚ ‡l‡ Ì‡È·Ó BÈ‡Â ,ÌÈ‡a38. »ƒ¿≈¿ƒ»∆»«ƒ«¿

וחומש 36) קרן משלם מעצמו "הודה קח: קמא בבא משנה
את  והתוודו ז): ה, (במדבר בכתוב מקורו זה דין ואשם".
המשניות  פירוש (ראה עליו יוסף וחמישיתו ... חטאתם
שלמדו  מדבריו משמע שלכאורה הנזכרת. למשנה לרבינו
וראה  כיצד, ביאר ולא ואשם יחטא כי והיה מהכתוב: זה דין

בתורה). הנ"ל לכתוב רש"י שגזל.37)פירוש
בתשובה.38) וחזר שהודה כלומר,

.ËBa ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰39ÏÈ‡B‰ , «≈∆¬≈««ƒ∆»«ƒ
ÚaL ‡ÏÂ40¯Á‡ Ûc¯Ï ·iÁ BÈ‡ - ‰„B‰Â ¯ÊÁ Ì‡ , ¿…ƒ¿«ƒ»«¿»≈«»ƒ¿…««

ÌÈÏÚa‰41‡‰È ‡l‡ ,B„ÈaL ÔBÓÓ Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú «¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆»∆¿»∆»¿≈
Ï·‡ .Ô‰lL eÏhÈÂ ÌÈÏÚa‰ e‡B·iL „Ú ÔÏÊb‰ „Èa¿«««¿»«∆»«¿»ƒ¿ƒ¿∆»∆¬»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ÚaL Ì‡42Ûc¯Ï ·iÁ - ‰ÏÚÓÂ ƒƒ¿««»∆¿»»«¿»«»ƒ¿…
Èi‡a Ì‰ elÙ‡ ,Ì‰Ï ¯ÈÊÁiL „Ú ÌÈÏÚa‰ ¯Á‡«««¿»ƒ«∆«¬ƒ»∆¬ƒ≈¿ƒ≈

Ìi‰43ÔÈ‡Â ,ÚaLpL ¯Á‡Ó eL‡È˙ ¯·kL ÈtÓ ; «»ƒ¿≈∆¿»ƒ¿»¬≈««∆ƒ¿«¿≈»
.BÚ·˙Ï „BÚ ÔÈ‡a»ƒ¿»¿

ממונו.39) את ממנו שתבע הנגזל,40)לאחר נתייאש לא
הגזילה. את ממנו לתבוע יבואו 41)וישוב הבעלים כי

השבת 42)אליו. חובת בה אין פרוטה משווה פחות שם.
ו. הלכה א פרק למעלה ראה בארץ 43)גזילה, לים, מעבר

למדי". ואפילו אחריו "יוליכנו המשנה: ובלשון רחוקה,

.È- ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ıeÁ dlk ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰ elÙ‡¬ƒ∆¡ƒ«¿≈»À»ƒ»∆¿»
ÏÊ‚p‰ ¯Á‡ dÎÈÏB‰Ï ·iÁ44ÏL B·Ï ‡Ï ÔzÈ ‡ÏÂ . «»¿ƒ»«««ƒ¿»¿…ƒ≈…ƒ¿∆

ÏÊ‚45BÁeÏLÏ ‡ÏÂ46ÏÊ‚p‰ ‰OÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿»¿…ƒ¿∆»ƒ≈»»«ƒ¿»
ÌÈ„Úa ÁÈÏM‰47LÓÁ‰ ˙‡Â ‰ÏÊb‰ ˙‡ ‡È·‰ Ì‡Â . «»ƒ«¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆«¿≈»¿∆«…∆

¯tk˙Óe ÌL‡ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÚaL ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ∆¿ƒ¬≈∆≈ƒ»»ƒ¿«≈
BÏ48da ÔÈÏtËÓ ÔÈc ˙È·e ,49ÔÎÂ .dÏÚ·Ï ÚÈbzL „Ú ≈ƒ¿«¿ƒ»«∆«ƒ«¿«¿»¿≈

‡ˆBiÎÂ ‰ÏÊb‰ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ .ÔÈc ˙Èa ÁÈÏLÏ ‡e‰ Ô˙B≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»«≈«¿≈»¿«≈
.‡ˆÈ - ÔÈc ˙È·Ï Ba¿≈ƒ»»

לו 44) והחזיר פרוטה שווה חבירו את הגוזל כדין דינו כי
קג.). קמא בבא (משנה עצמו,45)חצייה לנגזל אלא

שם. משנה יתננו", לו הוא "לאשר כד): (שם, ככתוב
הדרך,46) מאחריות בזה שייפטר דעת על הנגזל של

ואחריות  עצמו הנגזל ליד הגזילה את להמציא חייב שהגזלן
עליו. לשליח,47)הדרך הנגזל אותו מינה עדים בנוכחות

לו  מותר זה במקרה הגזלן. מן הגזילה את לו ויביא שילך
השבת  מצוות וקיים לשליח, הגזילה את למסור לגזלן
בבא  חסדא רב דעת זוהי מאחריותו. נסתלק וגם הגזילה

קד. ליד 48)קמא הגזילה הגיעה לא שעדיין פי על אף
על 49)הנגזל. להקל כדי החכמים שתיקנו תקנה זוהי

שם. הדרך, הוצאות להם ולחסוך בתשובה החוזרים

.‡ÈÔ¯w‰ ˙‡ BÏ Ô˙50B‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ »«∆«∆∆¿…»«∆«…∆
Ô¯w‰ ˙‡ BÏ ÏÁnL51B‡ ,LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ ∆»«∆«∆∆¿…»«««…∆

‰Ëe¯t ‰ÂL ˙BÁtÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL∆»««∆¿«∆ƒ»»∆¿»
ÂÈ¯Á‡ CÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ô¯wa52‡B·È ‡l‡ , «∆∆≈»ƒ¿ƒ«¬»∆»»

dÓˆÚ ‰ÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡Â .¯‡M‰ ˙‡ ÏhÈÂ ÏÊ‚p‰«ƒ¿»¿ƒ…∆«¿»¿««ƒ∆«¿≈»«¿»
¯wÈ˙z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ˙Ói˜53¯‡Lp‰ ‡ˆÓÂ «∆∆≈¿ƒ∆»ƒ¿«≈¿ƒ¿»«ƒ¿»

Ô˙ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ˙‡ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï·‡ .‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¬»ƒ»«∆«…∆¿…»«
BÏ ÏÁÓ ‡ÏÂ LÓÁ‰ ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ˙‡ BÏ∆«∆∆∆»«««…∆¿…»«
‰ÂMÓ ıeÁ ‰Ê ÏÚÂ ‰Ê ÏÚ BÏ ÏÁnL B‡ ,Ô¯w‰ ÏÚ««∆∆∆»««∆¿«∆ƒ»∆
˙È·Ï ˙˙Ï B‡ ÂÈ¯Á‡ BÎÈÏB‰Ï ·iÁ - Ô¯wa ‰Ëe¯t¿»«∆∆«»¿ƒ«¬»»≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ,B¯ÈÚaL ÔÈcƒ∆¿ƒ¿∆≈«¿

בבא 50) משנה מעצמו, והודה שקר על ונשבע שכפר לאחר
קג. שהודה 51)קמא לאחר הקרן את לגזלן לו מחל הנגזל

כפירעון. הריהי ומחילה חייב 52)לו, הגזלן הכלל: זה
פרוטה  משווה הקרן בידו נשארה אם הנגזל, אחרי ללכת
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מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן
כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה

שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆
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‰¯ÓLn‰L ;‰Úe·w‰ ‰¯ÓLn‰ ÈL‡Ï ÌL‡‰ Ïˆ‡≈∆»»»¿«¿≈«ƒ¿»»«¿»∆«ƒ¿»»
.d„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰˙ÎÊ ‡Ï dzaL ‡Ïa ÛÒk ‰Á˜lL∆»¿»∆∆¿…««»…»¿»ƒƒƒ»»

קי.75) בקודש.76)שם לעבוד תורה היה שלא  בשבוע
הכסף 77) נתן אם אבל בקודש. לעבוד שתורה ימים שבוע

שניה, למשמרה האשם את נתן ואחרֿכך העובדת למשמרה
שקיבלה. במה אחת כל זכתה תורה, כשהגיע

.‚ÈÌL‡‰ ˙‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡78ÔÏÊb‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ≈«¿ƒƒ∆»»»«∆«¬ƒ««¿»
Ô¯w‰79ÔÈ‡L ¯b ÏÊ‚ ‰È‰ Ì‡ - ÌÈ‰kÏ B‡ ,ÌÈÏÚaÏ «∆∆«¿»ƒ«…¬ƒƒ»»∆∆≈∆≈

¯tk˙ - BÓL‡ ·È¯˜‰Â Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙ .ÌÈL¯BÈ BÏ¿ƒ»«∆«∆∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿«≈
‰¯tk‰ ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡Â ,BÏ80˙‡ ÔzÏ ·iÁÂ . ¿≈«…∆¿«≈««»»¿«»ƒ≈∆

.‰¯tk ¯Á‡ LÓÁ‰«…∆«««»»

קי.78) שם הביא 79)משנה, שלא עד אשמו "הביא
"האשם  הפסוק מן לומדים זה דין (שם). יצא" לא גזילו,
בו" יכפר אשר הכיפורים איל מלבד לכהן לה' המושב
(גמרא  שאמרו כמו לכסף, כוונתו "האשם" ח). ה, (במדבר
"יכפר" אשר כתוב אשם ובקרבן קרן", זה "אשם שם)
את  השיב שכאשר משמע בעבר, "כיפר" אשר ולא בעתיד,
את  הביא ולא כיפר לא עדיין הכסף, קרבן דהיינו האשם,

וגמרא 80)הקרבן. שם, (משנה האשם קרבן את לפסול
קיא.). שם

.„ÈÌÈ„·Ú‰81˙BÚ˜¯w‰Â ˙B¯ËM‰Â82Ô‰a ÔÈ‡ - »¬»ƒ¿«¿»¿««¿»≈»∆
LÓÁ ˙ÙÒBz83Ïk .ÔB„wÙa B˙ÈÓÚa LÁÎÂ :¯Ó‡pL . ∆∆…∆∆∆¡«¿ƒ≈«¬ƒ¿ƒ»»
ÔÈÚa ¯eÓ‡‰84e‡ˆÈ .ÔBÓÓ ÔÙe‚Â ‡e‰ ÔÈÏËÏhÓ »»»ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿»»»¿

˙BÚ˜¯˜Ï eLw‰L ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜85˙B¯ËL e‡ˆÈÂ , «¿»«¬»ƒ∆À¿¿«¿»¿»¿¿»
ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L86ÏÊ‚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .87BÏ ÔÈ‡L ¯b ∆≈»»¿≈ƒ»∆∆≈∆≈

ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯ÊBÁ ÔÈ‡ - ÌÈL¯BÈ88dÈ‡ Ú˜¯w‰ ÔÎÂ . ¿ƒ≈»¿ƒ«…¬ƒ¿≈««¿«≈»
ÔÏÊbÏ ÌÏBÚÏ ˙È˜89˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a ‡l‡ ,90. ƒ¿≈¿»««¿»∆»ƒ¿¿»∆»∆∆

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÛÏ‡Ï ‰¯kÓ elÙ‡Â91 «¬ƒƒ¿¿»¿∆∆∆««∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ
ÌÈÓ„ ‡Ïa ÏÊ‚pÏ ˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ -92‰‡ˆiL ÈÓ ÏÎÂ . ¬≈∆∆«ƒ¿»¿…»ƒ¿»ƒ∆»¿»

BÏ d¯ÎnL ‰Ê ÏÚ ¯ÊBÁ B„È ˙ÁzÓ93¯ÎBn‰ ¯ÊBÁÂ , ƒ««»≈«∆∆¿»»¿≈«≈
ÔÓ Á˜Bl‰ ¯ÊÁiL „Ú ,ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ ÈM‰«≈ƒ««≈»ƒ«∆«¬…«≈«ƒ

¯‡a˙iL BÓk ,epnÓ ÏhÈÂ ÔÏÊb‰ ÏÚ ÔÏÊb‰94. ««¿»«««¿»¿ƒ…ƒ∆¿∆ƒ¿»≈

עולם.81) עבדי שהם נשבעים 82)כנענים, שאין אלו כל
מב: שבועות כפירתם, עליהם.83)על נשבע אפילו

פקדון,84) כגון החומש, בענין שם המובאות הדוגמאות כל
אבידה. עושק, גזל, יד, בהם 85)תשומת כתוב כי

הכתוב  "הקישן מו), כה, (ויקרא לבניכם" אותם "והתנחלתם
כב:). (קידושין " אחוזה נייר 86)לשדה פיסת אלא

קה. בבאֿקמא וראה לממון, הוכחה המשמשת בעלמא,
והקרקעות.87) והשטרות הגר 88)העבדים בגזל כי

משלם  בישראל בה שכיוצא גזילה על מדובר לכהן, המושב
ב. פרק ומתנה זכיה הלכות וראה ואשם. וחומש קרן

מהֿשאין89ֿ) שינוי, עלֿידי לקנותן הגזלן יכול במטלטלין
א. הלכה ב, פרק למעלה ראה בקרקע, דעת 90)כן זוהי

קיז: בבאֿקמא בברייתא אלעזר רבי על החולקים החכמים,
ביאוש 91) אותם קונה הלוקח היה מטלטלין, היה זה לו

ג. הלכה שם למעלה ראה רשות, במטלטלין,92)ושינוי

הנגזל  חייב יאוש, לפני שקנה כגון להחזיר, חייב כשהלוקח
חוזרת  הקרקע אבל השוק, תקנת משום לקונה דמים לשלם

ז). הלכה ה, פרק למעלה (ראה דמים ליטול 93)בלא
ששילם. הקרקע דמי את הבא.94)ממנו בפרק

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ר"ל 1) בזה. התלוי וכל הקרקעות גזילות דיני בו נתבארו

מבעליו  שדה שלקח הגזלן ודין הקרקע. הגזלן מכלה אם
באלימות.

.‡d„ÈÒÙ‰Â B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ ÏÊBb‰2da ¯ÙÁL ÔB‚k ,3 «≈«¿«≈¬≈¿ƒ¿ƒ»¿∆»«»
˙B¯Ba4ÔÈÁÈL5˙B¯ÚÓe6˙BÏÈ‡‰ ˙‡ ıˆwL B‡ , ƒƒ¿»∆»«∆»ƒ»

BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ÔÈa‰ Ò¯‰Â ˙BÈÚn‰ ˙‡ ˙ÁLÂ¿ƒ≈∆««¿»¿»««ƒ¿»«»¿«¬ƒ
ÈÓc ÌlLÈ B‡ ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa eÈ‰Lk ‰„O B‡ ˙Èa«ƒ»∆¿∆»ƒ¿««¿≈»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰˙ÁL Ì‡ Ï·‡ .„ÈÒÙ‰M ‰Ó«∆ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿¬»≈≈∆»¿

¯‰ dÙËML7ÌÈÓM‰ ÔÓ ‰„¯iL L‡a ‰Ù¯O B‡ ∆¿»»»»ƒ¿¿»¿≈∆»¿»ƒ«»«ƒ
BÏ ¯ÓB‡ -8EÈÙÏ ElL È¯‰ :9˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L . ≈¬≈∆¿¿»∆∆««¿«¿∆¿«

˙Ói˜ ÌÈÏÚa10„ÒÙ‰ ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ d11‡l‡ ¿»ƒ«∆∆¿≈«¬»∆¿≈»»»∆»
ÔÈÏËÏhÓa Ôk ÔÈc‰ ÔÈ‡M ‰Ó .B„Èa „ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡12, ƒ≈ƒ¿ƒ¿»«∆≈«ƒ≈¿ƒ«¿¿ƒ

e¯‡aL BÓk13. ¿∆≈«¿

נזק.2) לה יד:3)גרם עגולים.4)בבאֿמציעא
משנה 7)מרובעות.6)מאורכים.5) בקרבתה, שהיה

קיז: לנגזל.8)בבאֿקמא שלי 9)הגזלן לא זו קרקע
הוא. שלך ההפסד גם כן ועל שלך, אלא ואינה 10)היא

יד. הלכה ח פרק למעלה ראה לגזלן, אלו 11)נקנית כי
הגזלן. את בהם להאשים ואין אונסין, שהם 12)הם

באונסין. וחייב הגזלן הלכה 13)ברשות ג פרק למעלה
היתה  והמגידֿמשנה הראב"ד בידי שהיו [בספרים יא.
רבינו. דברי על תמהו ולכן בעבדים, או במטלטלין הגירסא

שם]. ראה

.·‰„O ÏÊb14ÌÈ˜ÈˆÓ ‰eÏËe epnÓ ‰ÏÊ‚Â15ÁÎa »«»∆¿ƒ¿¿»ƒ∆¿»»¿ƒƒ¿…«
CÏn‰ Á˜lL ÔB‚k ,‡È‰ ‰È„Ó ˙kÓ Ì‡ :CÏn‰«∆∆ƒ««¿ƒ»ƒ¿∆»««∆∆
:BÏ ¯ÓB‡ - ‰È„n‰ ÈL‡ Ïk ÏL ÌÈza B‡ ˙B„O»»ƒ∆»«¿≈«¿ƒ»≈

EÈÙÏ ElL È¯‰16‰Á˜Ï ÔÏÊb‰ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;17- ¬≈∆¿¿»∆¿ƒ≈¬«««¿»ƒ¿¿»
˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ18. «»¿«¬ƒ»∆«∆∆

קטז:14) בבאֿקמא גוים.15)משנה שהרי 16)אנסים
מן  שירדה באש נשרפה או נהר בשטפה כמו ודינו אונס, זה

הקודמת. שבהלכה כל 17)השמים, את שלקחו כגון
ביניהן. הגזולה זו וגם הגזלן, הגזלן 18)קרקעות ודין

הנגזל, ביד היתה לו כי הקודמת, בהלכה בידים, כהפסידה
אותה. לוקחים היו לא

.‚ÔÏÊb‰ ˙‡ CÏn‰ Ò‡19Ïk eÏ ‰‡¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â »««∆∆∆««¿»¿»««¿≈»»
,ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ÏÊbL BÊ ‰„O ‰‡¯‰Â ,EÏ LiM ‰Ó«∆≈¿¿∆¿»»∆∆»«ƒ¿«¿»

CÏn‰ dÏËe20˙¯Á‡ ‰„O BÏ „ÈÓÚ‰Ï ·iÁ - ¿»»«∆∆«»¿«¬ƒ»∆«∆∆
d˙BÓk21.‰ÈÓc Ô˙B B‡ , ¿»≈»∆»

שם.19) שהיא 20)גמרא הנגזלת השדה על אמר לא ולו
בלבד. הגזלן לקרקעות התכוון כי לוקחה, היה לא שלו

הגזלן.21) מחמת נלקחה הקרקע כי
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מתחת  עצמה הגזילה את להוציא שחייב אלא ההפקר, מן
כנ"ל. הודה.27)ידו קי.28)ואחרֿכך בבאֿקמא משנה

שמכוון  גואל", לאיש אין "ואם ה) ה, (במדבר הכתוב לפי
שלא  איֿאפשר מישראל איש כי יורשים, לו שאין שמת לגר

יורשֿגואל. לו עשרים 29)יהיה האשם. קרבן את שיקריב
אחד, משמר עבר שבוע ובכל היו, כהונה משמרות וארבעה

קט: ישלם 31)למזבח.30)בבאֿקמא קודם הסדר: זהו
אשמו  "הביא אבל אשם, קרבן יביא ואחרֿכך הכסף, את

קיא. וגמרא שם, משנה יצא". לא גזילו, הביא שלא עד

.Â‰ÚeÓM‰ ÈtÓ32e„ÓÏ33:‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL , ƒƒ«¿»»¿∆∆∆∆¡««»
ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â ˙nL ¯‚a - Ï‡b LÈ‡Ï ÔÈ‡ Ì‡Â34 ¿ƒ≈»ƒ…≈¿≈∆≈¿≈¿ƒ

¯a„Ó ·e˙k‰35‰Ê ÌL‡Â ,36‰ÏÊb‰ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ «»¿«≈¿»»∆»»»«¿≈»
‰ÈÓ„ B‡37‡Ï - ‰ÏÈla ¯b‰ ÏÊb ¯ÈÊÁn‰ ,CÎÈÙÏ . »∆»¿ƒ»««¬ƒ∆∆«≈««¿»…

‡ˆÈ38ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,·e˙k‰ B‡¯˜ ÌL‡ È¯‰L ; »»∆¬≈»»¿»«»¿≈«¿ƒƒ
‰ÏÈla39ÏÊb „‚k ¯b‰ ÏÊb ÔÈ˜ÏBÁ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â . ««¿»¿≈«…¬ƒ¿ƒ∆∆«≈¿∆∆∆∆

¯b‰40¯Oa „‚ ÌL‡ ¯Oa ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡L C¯„k , «≈¿∆∆∆≈¿ƒ¿«»»∆∆¿«
¯Á‡ ÌL‡41. »»«≈

רבו.32) מפי תלמיד שלא 34)חכמינו.33)שקיבל
שנתגייר. לאחר בנים לו בישראל 35)נולדו אדם יש "וכי

בבאֿקמא  מדבר", הכתוב הגר בגזל אלא גואלים, לו שאין
לכהן".36)קט. לה' המושב האשם אליו, האשם "להשיב
נאמר:37) מכן לאחר מיד כי אשם, לקרבן הכוונה ואין

קי. בבאֿקמא הכיפורים", איל של 38)"מלבד מימרא
שם. לח).39)רבא, ז, (ויקרא צוותו" "ביום בו כתוב כי

מימרא 40) הכהנים. כל בין מחלקים לחוד הגר גזל כל אלא
קי: שם רבא, אין 41)של אשם, קרבנות הרבה יש אם

יקח  חבירו והכהן אחד, אשם בשר אחד כהן יקח אומרים
כולם, בין מחלקים ואשם אשם כל אלא אחר, אשם בשר

עג.). (מנחות מאד מעט אחד לכל יגיע אם אפילו

.ÊÔ‰ÎÂ Ô‰k ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL Ba ÔÈ‡L ¯b‰ ÏÊb Ïk»∆∆«≈∆≈»∆¿»¿»…≈¿…≈
¯ÓLÓ ÈL‡Ó42‰·L‰ È„È B¯ÈÊÁn‰ ‡ˆÈ ‡Ï -43; ≈«¿≈ƒ¿»…»»««¬ƒ¿≈¬»»

‰·L‰ ‰È‰zL „Ú - Ô‰kÏ '‰Ï ·Len‰ :¯Ó‡pL44 ∆∆¡««»««…≈«∆ƒ¿∆¬»»
?'LÈ‡' ¯b‰ ÏÊ‚a ¯Ó‡ ‰nÏÂ .Ô‰k ÏÎÏ45LÈ‡‰L46 ¿»…≈¿»»∆¡«¿∆∆«≈ƒ∆»ƒ

¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ‰z‡47ÌÈL¯BÈ BÏ LÈ Ì‡ ÂÈÏÚ ¯fÁÏe48 «»»ƒ«¿…¿«≈»»ƒ≈¿ƒ
Ï·‡ ;BÏ ÔÈ‡ Ì‡ B‡ÔË˜ ¯b‰ ‰È‰ Ì‡49‰z‡ È‡ - ƒ≈¬»ƒ»»«≈»»ƒ«»

ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L B˙˜ÊÁ ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯fÁÏ CÈ¯ˆ50. »ƒ¿«≈»»∆»∆¿»∆≈¿ƒ

הגר 42) גזל כל לחלק שחייבים נאמר, הקודמת בהלכה כי
כל  של שחלקו להיות, יכול כן על המשמר. כהני כל בין

פרוטה. משוה פחות יהיה המובאת 43)כהן רבא, מימרת
קי. בבבאֿקמא משוה 44)כלשונה בפחות השבה ואין

הלא 45)פרוטה. ח). ה, (במדבר גואל" לאיש אין "ואם
בקטן. וגם גיורת, באשה גם הוא דין הגדול.46)אותו

לכהן.47) הכסף את מוסר שאתה לו 48)לפני שנולדו
שחקרו  משמע גואל" לאיש אין "ואם שנתגייר. לאחר

גואל. לו שאין ויום 49)ונוכחו שנה משלושֿעשרה פחות
קט:50)אחד. בבאֿקמא מוליד, אינו קטן שהרי

.Á¯b‰ ÏÊ‚a ÌÈ‰k‰51˙BzÓ ÈÏa˜Ók52.Ô‰ «…¬ƒ¿∆∆«≈ƒ¿«¿≈«»≈
¯·ÚÂ ,ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯b‰ ÔÓ ıÓÁ ÏÊBb‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈»≈ƒ«≈∆≈¿ƒ¿»«

ÁÒt‰ ÂÈÏÚ53˙ÚLk ÂÈÓc ˙‡ ÌÈ‰kÏ ÔzÏ ·iÁ - »»«∆««»ƒ≈«…¬ƒ∆»»ƒ¿«
‰ÏÊb‰54ÂLÎÚ Ô‰Ï e‰zÈ Ì‡L ;55,‰zÓ dÈ‡ - «¿≈»∆ƒƒ¿≈»∆«¿»≈»«»»

‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰L56‰È‰ ,Ìi˜ ¯b‰ ‰È‰ el‡Â . ∆¬≈»«¬»»¿ƒ»»«≈«»»»
EÈÙÏ ElL È¯‰ :BÏ ¯ÓB‡57e¯‡aL BÓk ,58. ≈¬≈∆¿¿»∆¿∆≈«¿

יורשים.51) לו ואין שמת הגר גזל המקבלים הכהנים
דינם 52) ואין כהונה, מתנות כיתר מהקדושֿברוךֿהוא,

קי: בבאֿקמא הגר, בהנאה.53)כיורשי ונאסר
שם.54) בגמרא שנפשטה הפסח.55)בעיא לאחר
מאומה.56) לו נותן גופו,57)ואינו החמץ את לו ומחזיר

כלום. שוה שאינו ד.58)אףֿעלֿפי הלכה ג, פרק למעלה
שנפשטה. בעיא

.Ë¯b ÏÊbL Ô‰k59˙Óe ,BÏ ÚaLÂ ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L …≈∆»«≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
¯b‰60B„È ˙ÁzL BÏÊ‚a ‰Ê ‰ÎÊ ‡Ï -61‡ÈˆBÈ ‡l‡ , «≈…»»∆ƒ¿≈∆««»∆»ƒ

ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ÏÎÏ B„È ˙ÁzÓ62.˙¯ÓLn‰ Èa ƒ««»¿»∆»«…¬ƒ¿≈«ƒ¿…∆

קט:59) ואפילו 60)בבאֿקמא הכהן, הודה ואחרֿכך
בקודש. לעבוד שלו המשמר של תורו כשהגיע הודה

ברשותו.61) שהיא שהודה,62)אףֿעלֿפי ברגע כי
כיתר  במתנה, אותם נתן והוא לה', והחומש הקרן שייכים

שם). (גמרא המשמר כהני לכל הכהונה, מתנות

.È¯b‰ ˙‡ ÏÊBb‰63LÈ¯Ù‰Â ,¯b‰ ˙Óe ,BÏ ÚaLÂ «≈∆«≈¿ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿ƒ
ÌÈ‰kÏ Ô˙BÏÚ‰Ï B˙ÏÊ‚e BÓL‡64Ì„˜ ÔÏÊb‰ ˙Óe , ¬»¿≈»¿«¬»«…¬ƒ≈««¿»…∆

‰¯tk65‰ÏÊb‰ ÛÒk ˙‡ ÌÈL¯BÈ ÔÏÊb‰ Èa È¯‰ -66 «»»¬≈¿≈««¿»¿ƒ∆∆∆«¿≈»
dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ B‡67ÌL‡‰Â ,68Ba ÏtiL „Ú ‰Ú¯È «¿≈»«¿»¿»»»ƒ¿∆«∆ƒ…

ÌeÓ69BÓB˜Óa e¯‡aL BÓk ,70. ¿∆≈«¿ƒ¿

קי.63) בבאֿקמא למעלה 64)משנה לנאמר בהתאם
ה. מן 65)בהלכה הגר בגזל הגזלן זכה הדין, מצד כי

למסור  אותו מחייבת התורה אבל הגר, מות לאחר ההפקר
לשם  באים ושניהם אשם, קרבן ולהביא לכהנים הכסף את
ו). הלכה למעלה (ראה לשקר ונשבע שכפר על כפרה,

למתים.66) כפרה אין רשאים 67)כי גזלו, שלא  הבנים
למעלה  ראה בדין. בה זכו אם עצמה הגזילה את להחזיק

גֿד. להקריבו.68)הלכה ואיֿאפשר בעליו, שמתו
נדבה 69) לעולות הולכים ודמיו אותו, למכור אפשר ואז

לחולין. יוצא קרבן אין מום, בו שנפל לפני אבל למזבח.
יד.70) הלכה ד, פרק המוקדשין פסולי הלכות

.‡ÈÔÏÊb‰ Ô˙71Ì„˜ ˙Óe ,¯ÓLÓ ÈL‡Ï ÛÒk‰ ˙‡ »«««¿»∆«∆∆¿«¿≈ƒ¿»≈…∆
‰¯tk72‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÏÊb‰ ÈL¯BÈ ÔÈ‡ -73„iÓ «»»≈¿≈««¿»¿ƒ¿ƒƒ«

Ô‰kÏ ÔzÈ ¯L‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;ÌÈ‰k‰74.‰È‰È BÏ «…¬ƒ∆∆¡«ƒ¬∆ƒ≈«…≈ƒ¿∆
ÔÈ‡ - ‰zÓ B˙zÓ ÔÈ‡L ,ÔË˜ ÔÏÊb‰ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»««¿»»»∆≈«¿»«»»≈

.ÌÈ‰k‰ „iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈL¯BÈ¿ƒƒƒƒ««…¬ƒ

קי.71) בבאֿקמא קרבן 72)משנה את שהקריבו לפני
בקרבן 73)האשם. אביהם על כיפרו לא שהכהנים בטענה

הכהנים,74)אשם. בו זכו מחצה, מכפר שהכסף מפני
קי: שם גמרא

.·ÈÛÒk‰ ˙‡ Ô˙75˙B¯ÓLn‰ ÔÓ ˙Á‡Ï76˙‡Â , »«∆«∆∆¿««ƒ«ƒ¿»¿∆
zaL ‡È‰L BÊ ‰¯ÓLÓÏ ÌL‡‰d77ÛÒk‰ ¯ÈÊÁÈ - »»»¿ƒ¿»»∆ƒ««»«¬ƒ«∆∆
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.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»
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„Èa ‰Ói˜˙ - ‰ÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe d¯ÎnL ¯Á‡««∆¿»»¿»»ƒ¿»∆»ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰59‰zÓ ÔÏÊb‰ BÏ d˙ elÙ‡Â .ÔÏÊb‰ ÔÓ60 «≈«ƒ««¿»«¬ƒ¿»»««¿»«»»

dÁ˜Ïe ¯ÊÁL ÔÂÈk - B„Èa ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk61‰Ói˜˙ ¿∆»¿»¿»¿»≈»∆»«¿»»ƒ¿«¿»
„Ú ÔÏÊb‰ Á¯Ë ‰Ê ÈtnL ;‰zn‰ ÏawL ‰Ê „Èa¿«∆∆ƒ≈««»»∆ƒ¿≈∆»«««¿»«

B˙eÓ‡a „ÓÚÏ È„k ,d‡wL62. ∆¿»»¿≈«¬…¿∆¡»

הלוקח.57) מיד הנגזל אותה מוציא לעולם כך ומשום
יד.58) הלכה ח, פרק ללוקח 59)למעלה מכר הגזלן כי

אחרי  לידו שתבוא הזכות ואפילו בקרקע, זכויותיו כל
בנאמנותו, לעמוד - גזלן ואפילו - אדם רוצה כי המכירה,

טו: טז.60)בבאֿמציעא הנגזל.61)שם מן הגזלן
לו 62) שנתן הקרקע את ממנו להוציא הנגזל יבוא שלא

זכות  עוברת הקרקע, את הגזלן שקנה ברגע כן על במתנה,
"כדי  זה טעם המתנה. מקבל על או הלוקח על בעלותו
דברים  במה טו: שם אשי רב נתן בנאמנותו", לעמוד
אם  אבל שלו, אינה שהשדה הלוקח ידע כשלא אמורים?
וראה  חזר, ד"ה שם (תוספות בידו נתקיימה לא - ידע

כאן). מגידֿמשנה

.È¯ÎnL ÈtÓ ÔÏÊb‰ ˙‡ Á˜Bl‰ Ú·z Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«∆««¿»ƒ¿≈∆»«
ÌlLÏ ·iÁ˙Â ,BlL dÈ‡L ‰„O BÏ63˙Èa ÏÈÁ˙‰Â , »∆∆≈»∆¿ƒ¿«≈¿«≈¿ƒ¿ƒ≈

ÔÈc64ÔÏÊb‰ ÈÒÎ ÏÚ ÊÈ¯Î‰Ï65Ô‰Ó ˙Ba‚‰Ï È„k ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈««¿»¿≈¿«¿≈∆
ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï ‰Ê¯Î‰‰ eÏÈÁ˙‰L ¯Á‡Â ,Á˜BlÏ«≈«¿««∆ƒ¿ƒ««¿»»¿»»««¿»ƒ
¯Á‡nL ;Á˜Bl‰ „Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ…ƒ¿«¿»¿««≈«∆≈««

ÂÈÒÎ ÏÚ eÊÈ¯Î‰L66‰lb˙dÁ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÓ‡ BÈ‡L ∆ƒ¿ƒ«¿»»ƒ¿«»∆≈∆¡»¿…¿»»
Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï È„k ÌÈÏÚa‰ ÔÓ67. ƒ«¿»ƒ¿≈¿«¬ƒ»¿««≈«

שילם.63) ולא פחות 64)בביתֿהדין לא שעברו לאחר
פסקֿהדין. ממתן יום למכירה 65)מתשעים עומדים שהם

דמתחלן  "עד טז. שם פפא רב כדעת היא זו הלכה פומבית.
הרי"ף. גם פסק כך אכרזתא", ולא 66)יומי במרדו ועמד

הנגזל,67)שילם. במקום הבא הגזלן, יוכל כן ועל
ומחזיר  קניה, אינה שקנייתו הלוקח, מן הקרקע את להוציא

מעותיו. את לו

.‡ÈÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÔÏÊb‰ dÁ˜Ï68d¯ÎnL ¯Á‡ ¿»»««¿»ƒ«¿»ƒ««∆¿»»
¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,‰ÏeÊ‚ ‡È‰Lk69‰zÓa d˙ B‡ ¿∆ƒ¿»¿»«¿»»¿«≈¿»»¿«»»
BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - dLÈ¯B‰ B‡70‰ˆB¯ BÈ‡L ƒ»¬≈ƒ»«¿∆≈∆

d„ÈÓÚ‰Ï71.‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰Lk epnÓ dÁ˜lL ‰Ê „Èa ¿«¬ƒ»¿«∆∆¿»»ƒ∆¿∆»¿»¿»
‰M¯Èa ÔÏÊbÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ72„Èa ‰Ói˜˙ ‡Ï - ¿≈ƒ»¿»««¿»ƒÀ»…ƒ¿«¿»¿«
Á˜Bl‰73. «≈«

טז.68) לפני 69)בבאֿמציעא לאחר, מכרה אם וכלֿשכן
הנגזל. מן אותה וכו'.70)שקנה המכירה מעשה עלֿידי

מן 71) הקרקע את שקנה שלנו, הדעת אומד כלומר,
לא  כן ועל נכונה, אינה בנאמנותו, לעמוד כדי הבעלים
סימן  חושןֿמשפט ב'טור' הלוקח. ביד הקרקע נתקיימה
אחרי  לאחר מכרה אם שאפילו רבינו, דעת מפרש שעד,
רש"י  אבל ראשון, לוקח ביד נתקיימה לא הנגזל, מן שקנאה

ז  שדין מפרש, זבנה ד"ה שהגזלן שם במקרה רק נאמר ה
קנה  אם אבל הבעלים, מן שלקח קודם השדה את מכר
נתקיימה  כשקנאה מיד שניה, מכירה לפני הבעלים מן אותה

למכרה  שוב יכול ואינו הלוקח, כסףֿמשנה ביד ראה לאחר.
ואחרֿכך 72)כאן. ממורישיו, מאחד אותה גזל שמתחילה

שם. גמרא הנגזל, מקום 73)מת יש הגזלן, אותה קנה אם
מאמץ  עשה שהרי בנאמנותו, לעמוד שמעוניין להנחה,
אין  בירושה לו נפלה אם אבל הקרקע, את לקנות וטרח
מצדו, טירחה כל בלי לידו בא השדה כי זו, להנחה הצדקה

דמיה. את לו ומשלם הלוקח, מיד להוציאה יכול והגזלן

.·ÈB·BÁa ÔÏÊb‰ d‡·b74Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ LÈ Ì‡ : ¿»»««¿»¿ƒ≈«ƒ¿»«¿«
˙¯Á‡75È·BÁa ‰·B‚ È‡ BÊ :ÔÏÊb‰ BÏ ¯Ó‡Â ,76- «∆∆¿»«««¿»¬ƒ∆¿ƒ

ÔÈ‡ Ì‡Â ;Á˜Bl‰ „Èa d„ÈÓÚ‰Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿««≈«¿ƒ≈
Ôek˙pL ‡e‰ B·BÁ ˙Ba‚Ï - BÊ ‡l‡ Ú˜¯˜ ÏÊ‚pÏ77. «ƒ¿»«¿«∆»ƒ¿∆ƒ¿«≈

ואמר 74) לנגזל בא ללוקח, ומכרה הקרקע את שגזל לאחר
לי, חייב שאתה החוב תמורת הגזולה הקרקע את לי תן לו:

טז. בבאֿמציעא הנגזל, ממנה 75)והסכים לגבות שאפשר
החוב. ביד 76)את הקרקע את לקיים שכוונתו דעתו גילה

היה  יכול הרי בלבד, חובו את לגבות בדעתו היה לו הלוקח.
הגזולה. מזו דוקא ולאו אחרת, מקרקע גם לגבות

הקרקע 77) את לקיים שרצונו דעת גילוי כל שאין מכיון
מידו. השדה את להוציא יוכל כן על הלוקח, ביד

.‚È‰zÓ ÔÏÊbÏ ÌÈÏÚa‰ ‰e˙78Á˜Bl‰ d‡˜ -79. ¿»»«¿»ƒ««¿»«»»¿»»«≈«
BÏ ÌÈ˙B eÈ‰ ‡Ï - ÌÈÏÚaÏ Á¯Ë ‡Ï el‡L∆ƒ…»««¿»ƒ…»¿ƒ

‰zÓa80È„a da ‰kÊiL È„k ,Á¯Ë ‰Ê ÈtÓe ;,Ô ¿«»»ƒ¿≈∆»«¿≈∆ƒ¿∆»¿ƒ
Á˜Bl‰ „Èa Ìi˜˙˙Â ,B˙eÓ‡a „ÓÚÈÂ81. ¿«¬…¿∆¡»¿ƒ¿«≈¿««≈«

שם.78) גמרא ללוקח, הגזלן שמכרה ואין 79)לאחר
(למעלה  כירושה ודינה מאליה באה שהמתנה אומרים,

הלוקח. קנאה שלא יא), באה 80)הלכה לא המתנה
כמכר. ודינה הגזלן, של מאמציו פרי היא אלא מאליה

אומר:81) אחד ורבינא. אחא רב בין מחלוקת שם בגמרא
פסק  ורבינו כמכר. מתנה אומר: ואחר כירושה, מתנה

כמכר. מתנה כמאןֿדאמר

.„È‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â dÏÊbL ¯Á‡Â ,‰„O ÏÊBb‰82 «≈»∆¿««∆¿»»¿À¿««¿»»∆»
:¯Ó‡Â ÏÊ‚p‰ ÔÚËÂ ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÓ dÁ˜Ïe ¯ÊÁ»«¿»»ƒ¿»ƒ»ƒƒ¿»««ƒ¿»¿»«

È˙ÈÈ‰ Òe‡BÏ ‰Èz¯ÎnL ‰ÚMa83ÈzÚ„Ï ‡lLÂ »»ƒƒ«»»∆¿«¿ƒ»¿∆…¿«¿ƒ
B˙eÏÊb ˙ÓÁÓ Èz¯ÎÓ84ÏÚ Û‡ ,ÔÏÊb‰ ‰ÎÊ ‡Ï - »«¿ƒ≈¬««¿»…»»««¿»««

ÌÈ„Ú BÏ LiL Èt85‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â .dÁ˜Ï Ì‰ÈÙaL ƒ∆≈≈ƒ∆ƒ¿≈∆¿»»¿«¬…«»∆
Ô˙pL ÌÈÓc‰ ÔÏÊbÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,ÌÈÏÚaÏ86. «¿»ƒ«¬ƒƒ««¿»«»ƒ∆»«

זו 82) שדה על שהוחזק "כגון שאמר יוחנן, רבי כדעת
מז.). (בבאֿבתרא אדם 83)בגזלנותא" שהגזלן מכיון

השלטון, בפני עלי מלשין היה לו, מכרתי ולולא הוא, אלם
שם. כהנא רב פחדתי 84)דעת אלא הטוב, מרצוני שלא

אלם. וגבר גזלן שהוא מפני ראיה 85)לסרב שהביא "גזלן
מז:). (שם בידו" שדה מעמידין ואין ראיה, ראייתו אין
מכיון  אבל המכירה, את שראו אמנם מעידים העדים
למכור  הסכים שלא טוען והנגזל גזלן, הוחזק שהלוקח

כלל. מכירה זו אין הרי על 86)לגזלן, אותו קונסים ואין
יש  מעות אבל לו, אין "קרקע דמיו, שיפסיד גזילה מעשה

שם. גמרא נחמן, רב בשם ביבי רב של מימרא לו",
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.„B„Èa d„ÈÒÙ‰Â ‰„O ÏÊb22‰·B‚ ‰„O‰ ÏÚaLk , »«»∆¿ƒ¿ƒ»¿»¿∆«««»∆∆
ÌÈÒÎpÓ Ô˙B‡ ‰·Bb - ÔÏÊb‰ „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓc ˙‡∆¿≈«∆ƒ¿ƒ««¿»∆»ƒ¿»ƒ

ÔÈ¯BÁ Èa23‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ‡È‰L ÈtÓ ,24„ÓÚ Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿»«∆¿ƒ»«
ÔÈca ÔÏÊb‰25ÌlLÏ ·iÁ˙Â26‰·Bb - ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ««¿»«ƒ¿ƒ¿«≈¿«≈¿««»»«∆

ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ27. ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

יד:22) בבאֿמציעא ראה א, בהלכה המובאת הדוגמה זוהי
הגזלן.23) ברשות והלוקח 24)הנמצאים פרסום, לו שאין

מן  גובים אין כן על חוב. הקרקע על שיש ידע לא הלוה מן
עולא  דעת בלבד, הלוה שביד הנכסים מן אלא הלקוחות

קעה: טו.25)בבבאֿבתרא לזה 26)בבאֿמציעא יש
בשטר. כמלוה ודינו הקרקע 27)קול, כי הלוקח, מן גובה

הפסיד, והקונה לנגזל, הגזלן שחייב לחוב משועבדת שקנה
הקרקע, על חוב אין אם הקניה קודם לחקור היה צריך כי
הלכה  יא, פרק ולוה מלוה הלכות וראה קעה : בבאֿבתרא

ד.

.‰‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ‰„O ÏÊb28˙B¯t‰ Ïk ÌlLÓ - »«»∆¿»«≈∆»¿«≈»«≈
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ÏÎ‡L29ÁÈaL‰Â ÏÊb .30ÔÈÓL - ∆»«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»«¿ƒ¿ƒ«»ƒ

BÏ31‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ32ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡ : ¿»«««¿»ƒ«∆«»≈«
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰33ÏÊ‚p‰ ÔÓ „·Ïa34Ì‡Â ; «»»≈«»»ƒ¿«ƒ«ƒ¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰35‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - «»»¿≈»««∆«≈ƒ«»»

Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡36. ∆»ƒ«∆«

לרבינו.28) המשנה בפירוש שם וראה מח: ואם 29)גיטין
בקרקע  כמו משועבדים, מנכסים גם גובה בדין, עמד
אבל  במגידֿמשנה, כתוב [כך הקודמת. בהלכה שהפסידה
בין  הבדל שיש משמע המשניות בפירוש רבינו של מלשונו

לקרקע]. עם 30)פירות הקרקע את ומוציא בא והנגזל
השבח.31)השבח. עולה כמה לגזלן לו מעריכים

יזקף 32) הפסד, יש אם אבל יהנה. לא רווח יש אם כלומר,
ברשות  שלא חבירו שדה לתוך היורד כדין חשבונו, על

יד: בבאֿמציעא שהשקיע 33)והשביחה, ההוצאות כגון,
הקרקע  בדמי והעליה ש"ח, 100 בסך עולות בשדה הגזלן

ש"ח. 150 בסך היא זו מהשקעה והרווח 34)כתוצאה
לשלם, הוא חייב ההוצאה את אבל הנגזל, ביד נשאר הנקי

ההוצאה. עלֿידי שבא השבח מן נהנה הוא כגון,35)כי
כלומר  בלבד, ש"ח 100 והשבח ש"ח, 150 היתה ההוצאה

הפסד. כאן ההוצאות 36)שיש כל את יקבל לא הגזלן
יפסיד. והשאר בלבד, ש"ח 100 אלא

.Âd¯ÎÓe ‰„O ÏÊb37˜Bl‰ dÁÈaL‰ÂÁ38Ì‡ , »«»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«≈«ƒ
‰‡ˆB‰‰ ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰39ÏÚaÓ «∆«»≈««»»≈«»»ƒ««

Á·M‰ ¯‡L ÌÚ ÏËB Ô¯w‰Â ,‰„O‰40ÔÏÊb‰ ÔÓ41. «»∆¿«∆∆≈ƒ¿»«∆«ƒ««¿»

יד:37) גזולה,38)בבאֿמציעא שהקרקע ידע שלא ומכיון
בשלימותו. השבח כל את ויקבל שהשביח, מגזלן דינו שונה
ואףֿעלֿפי  שבח, לו ויש מעות לו יש הלכתא רבא, "אמר
מן  שלקח זה פירוש: טו:). (שם השבח" את לו פירש שלא
ואףֿעלֿפי  השבח, את וגם הקרן את גם בחזרה מקבל הגזלן
השבח. אחריות מקבל שהוא כתב לא המוכר שהגזלן

נהנה 39) הוא כי ההוצאות, את ללוקח להחזיר חייב הנגזל
הקודמת. בהלכה כמו ההוצאות, עלֿידי שבא השבח מן

בבאֿמציעא 40) רי"ף וראה ההוצאות, פחות השבח כלומר,
וילנא). (דפוס ולשבח.41)ח: לקרן אחראי שהוא

.ÊÔ¯w‰42ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ‰·Bb43Á·M‰ ¯‡Le , «∆∆∆ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆«
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ44da ¯Èk‰ Ì‡Â .45‰ÏeÊ‚ ‡È‰L46 ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒƒ»∆ƒ¿»

dÁ˜lLk47Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ÏËB BÈ‡ - ¿∆¿»»≈≈ƒ««¿»∆»«∆∆
„·Ïa48Á·M‰ ¯‡L „ÈÒÙÓe ,49.‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ ƒ¿««¿ƒ¿»«∆««»≈««»»

da ¯Èk‰L ÔÈa ,Á·M‰ ÏÚ ‰¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿≈»««∆«≈∆ƒƒ»
‰‡ˆB‰‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯Èk‰ ‡lL ÔÈa ‰ÏeÊ‚ ‡È‰L∆ƒ¿»≈∆…ƒƒ≈ƒ«»»

¯w‰Â ,‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËB Á·M‰ ¯eÚL ‡l‡ÏËB Ô ∆»ƒ«∆«≈ƒ«««»∆¿«∆∆≈
ÔÏÊb‰ ÔÓ50.ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ

הגזלן.42) מן גובה שקנו 43)שהלוקח הלקוחות מן
הגזולה, הקרקע את קנה זה שלוקח לאחר הגזלן מן קרקע
"אחריות  הוא: הטעם הגזלן. ביד נכסים נשארו לא אם
מקח  בשטרי בין הלואה בשטרי בין היא, סופר" טעות
שקונה  שאדם ההנחה, מתוך יוצאים שם). (גמרא וממכר
לו  להחזיר אחראי שהמוכר ומתנה כספו, את מבטיח קרקע
תביעות  מכוח הקרקע את מידו שיוציאו במקרה כספו את
ששכח  בלבד, סופר טעות זו הרי כתוב, לא ואם המוכר. על

בשטר. .44)לכתוב . קרקעות ולשבח . . . מוציאין "אין
שבח  יד:). (שם העולם" תיקון מפני משועבדים מנכסים .
יודעים  הלקוחות ואין מראש, ידוע שאינו דבר הוא קרקעות
ימנעו  הלקוחות, מן השבח את ינכו ואם בכך, להזהר

צה: צה. בבאֿקמא וראה קרקעות. הלוקח 45)מקניית
זו. טו:46)בקרקע בה 47)בבאֿמציעא הכיר אם אבל

שבח. לו יש שלקחה, לאחר גזולה ואת 48)שהיא
הנגזל. מן מקבל הוא השבח בשיעור כך 49)ההוצאה

לו, יש מעות ולקחה, שלו שאינה בה "הכיר רבא: פסק
שם. גמרא לו", אין על 50)שבח ההוצאה עודף ואת

אינו  הוא כי הגזלן, מן גובה ואינו הלוקח מפסיד השבח,
דעת  על משקיע שהלוקח משתלמות בלתי להוצאות אחראי

ח: בבאֿמציעא רי"ף ראה עצמו.

.Á‰È˙B¯t Á˜Bl‰ ÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ‰„O ÏÊBb‰51- «≈»∆¿»»¿»««≈«≈∆»
ÏÚ·Ï ÌlLÓe ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ÂÈÏÚ ÔÈ·MÁÓ¿«¿ƒ»»»«≈∆»«¿«≈¿««

‰„O‰52Èa ÌÈÒÎpÓ ÔÏÊb‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ , «»∆¿≈¿∆»ƒ««¿»ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ53da ¯Èk‰ Ì‡Â .54BÏ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰ÏeÊbL ƒ¿ƒƒƒ»∆¿»ƒ≈
˙B¯t55„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÔÏÊb‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,56. ≈¿≈∆ƒ««¿»∆»«∆∆ƒ¿«

שאכל 51) בגזלן דובר שם ה. להלכה מקבילה זו הלכה
פירותיה. שאכל בלוקח מדובר וכאן מכיון 52)פירותיה,

כן  על עומדת. בעליה ברשות ולעולם נגזלת, אינה שקרקע
מבעל  [וגובה לג: בבאֿבתרא פירי", והדרי ארעא "הדרא
(מגידֿמשנה)]. השבח כדי עד ההוצאות את השדה

בבאֿמציעא 53) וראה הקודמת, בהלכה השבח שאר כדין
היא.54)יד: שגזולה אותה שקנה בשעה הלוקח
בהלכה 55) ההוצאה) על (היתר שבח לו שאין כשם

שאכל,56)הקודמת. הפירות דמי כדי עד ההוצאה, ואת
השדה. לבעל משלם שהוא הפירות מדמי מנכה

.Ë,¯kÓÓ B¯kÓÓ ÔÈ‡ - BlL dÈ‡L ‰„O ¯ÎBn‰«≈»∆∆≈»∆≈ƒ¿»ƒ¿»
ÌeÏk Á˜BÏ ‰˜ ‡ÏÂ57e¯‡aL BÓk ,58ÔÏÊb‰ ¯ÊÁ . ¿…»»≈«¿¿∆≈«¿»«««¿»
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dcia`eקמב dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip 'e iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
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.117 עמוד שם הגאונים אוצר ראה ששילם. הכסף את לו
בשלושים.13) מוכרה הוא דינר, ארבעים שווה הקרקע אם

המעות  שליש שהם דינר, עשרה לבעלים הקונה ייתן כן על
דינר, עשרה בשווי הקרקע מן חלק או למציק, ששילם

ארבעים. השווה הקרקע מן רבע מחיר 14)שהוא שוודאי
ארבעים. - רצו 15)הקרקע העליונה, על הבעלים "ויד

שם). (ברייתא נוטלין" במעות רצו נוטלין; בקרקע

.„B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯Bi‰16dÚËe ˙eL¯a ‡lL17: «≈¿¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»»
ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰ ‰„O ‰˙È‰ Ì‡18Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ - ƒ»¿»»∆»¬»ƒ«¿ƒ«»»»

;‰„O‰ ÏÚaÓ ÏËBÂ ,dÚhÏ BÊ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯∆ƒ≈¿»∆ƒ¿»¿≈ƒ«««»∆
ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡Â19ÏÚ B„ÈÂ BÏ ¿ƒ≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«

‰BzÁz‰20. ««¿»

גבוהים 16) במקומות בתיהם בנו אבותינו קא. מציעא בבא
הביטוי  מכאן בבקעה. היו והשדות ביטחון) (מטעמי

השדה. לתוך לאילן 18)אילנות.17)"היורד" שיפה
מלזרעים. לו.19)יותר שיכולים 20)מעריכים לפי

על  בזרעים, אלא בנטיעות מעוניינים שאינם לטעון, הבעלים
עולה  השבח אם כלומר, התחתונה, על הנוטע של ידו כן
על  עולה ההוצאה ואם ההוצאה, דמי יקבל ההוצאה, על
פרק  כלמעלה השבח בשיעור ההוצאה מן חלק יקבל השבח,

משנה). (מגיד ה הלכה ט,

.‰‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡21CÏÂ EÏÈ‡ ¯˜Ú :22- »««««»∆¬…ƒ»¿»≈
BÏ ÌÈÚÓBL23ÈÏÈ‡ ¯˜BÚ ÈÈ¯‰ :ÚËBp‰ ¯Ó‡ .24- ¿ƒ»««≈«¬≈ƒ≈ƒ»ƒ

Ú˜¯w‰ ˙‡ LÈÁÎnL ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡25. ≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ∆««¿«

הקודמת 21) ההלכה בסוף מדובר שעליו ליטע, עשוי שאינו
משנה). לבן 22)(מגיד בשדה אלא אילן בשדה חפץ איני

מלאילנות.23)(זרעים). לזרעים יותר מתאימה השדה כי
משום  בזה חוששים ואין ישראל, בארץ גם נאמר זה [ודין
מוכח  זה משנה)]. ומגיד ראב"ד (ראה ישראל ארץ יישוב
בשדה  נאמר וזה שם). מציעא (בבא רב לפני שבא מהמעשה
ליטע. בעשוייה לא אבל בלבד, ליטע עשוייה שאינה

התחתונה.24) על תהיה שידי מסכים שהאילנות 25)ואיני
אין  זה טעם ולפי האחרון). כלשון קא: (שם השדה מן ינקו

לארץ. חוצה לבין ישראל ארץ בין הבדל

.ÂÔ‰a ÛÈÒB‰Ïe ÔÈ·Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰ - ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¬≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»∆
˙BiÏÚÂ ÌÈza26ÌÈB‡b‰ e¯B‰ CÎÈÙÏ .27‰Ba‰L , »ƒ«¬ƒ¿ƒ»«¿ƒ∆«∆

‰„O ÚËBk ‰Ê È¯‰ - BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ¯ˆÁa«¬«¬≈∆…ƒ«¿¬≈∆¿≈«»∆
ÔÈ·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk BÏ ÔÈÓLÂ ,ÚhÏ ‰ÈeOÚ‰»¬»ƒ«¿»ƒ«»»»∆ƒ≈¿ƒ¿»

‡e‰Â .B˙B·Ï ‰Ê28ÏÈÚBn‰ ÔÈa ‰·iL ,29Èe‡¯‰ , ∆ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ»»
ÌB˜Ó B˙B‡ ‚‰Ók ¯ˆÁ d˙B‡Ï30. ¿»»≈¿ƒ¿«»

בבית.26) עליונה אחרי 27)קומה בבבל הישיבות ראשי
סבוראי. לבעל 29)בתנאי.28)רבנן תועלת המביא

וטיב 30)החצר. והחיצוניים הפנימיים הבניין סידורי
מקום. באותו למקובל בהתאם יהיו הבניין

.Ê‰„O ÚË elÙ‡ ,˙eL¯a B¯·Á ‰„OÏ „¯Bi‰«≈ƒ¿≈¬≈ƒ¿¬ƒ»«»∆
:‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ÚhÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡L∆≈»¬»ƒ«»ƒ¿»«»∆¿»
ÏËB - Á·M‰ ÏÚ ¯˙È ‰‡ˆB‰‰ ‰˙È‰ Ì‡L∆ƒ»¿»«»»»≈««∆«≈

‰‡ˆB‰‰31ÏËB - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ Ì‡Â , «»»¿ƒ«∆«»≈««»»≈
Á·M‰32BzL‡ ÈÒÎa ÏÚ·e .33ÛzM‰Â34LiL ‰„Oa «∆«««¿ƒ¿≈ƒ¿¿«À»«»∆∆≈

Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,Ô‰ ˙eL¯a „¯BÈk - da ˜ÏÁ BÏ≈∆»¿≈ƒ¿≈¿»ƒ»∆¿»»
.‰BÈÏÚ‰ ÏÚ«»∆¿»

הבעלים.31) על שנהוג 32)וההפסד השבח חלק [כלומר,
משנה]. מגיד ראה לאריסים. לתת לומר:33)היה צריך

כתב  וכן הרשב"א בשם משנה (כסף הקטנה" אשתו "בנכסי
ואחיה  אמה שהשיאוה קטנה יתומה פירוש: משנה). המגיד
הואיל  כשתגדל, הנישואין ולבטל בבעלה למאן היא ויכולה
כתב  וכן הקטנה. בתו את להשיא הזכות ניתנה לאב ורק
הדברים  ומקור י. הלכה אישות מהלכות כג בפרק רבינו
התחתונה  על ידו הגדולה שבאשתו פי על ואף פ. בכתובות
- ט) (הלכה שם רבינו שפסק וכמו שם בגמרא שאמרו כמו
מפני  העליונה, על ידו שתהא חכמים תקנו קטנה באשתו
מופרז  ניצול ידי על השדה, את הבעל יפסיד פן שחששו
בו  תמאן שמא תמיד חושש שהוא מאחר השבחה, כל ללא

יב. הלכה להלן וראה שם). מב:34)(גמרא בתרא בבא
דמי". ברשות כיורד "שותף

.Á„OÏ „¯Bi‰,‰a B‡ ÚËÂ ˙eL¯a ‡lL B¯·Á ‰ «≈ƒ¿≈¬≈∆…ƒ¿¿»«»»
¯ÓML B‡ ÔÈa‰ ÌÈÏL‰Â ‰„O‰ ÏÚa ‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»«««»∆¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆»«

˙BÚÈËp‰35BzÚcL ÔÈ‡¯nL ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ , «¿ƒ¿«≈¿≈«¿»ƒ∆«¿ƒ∆«¿
‰ËB36ÔÈÓL - ¯·c‰ ‡a BBˆ¯·e ‰Ê ‰OÚM ‰ÓÏ »¿«∆»»∆ƒ¿»«»»»ƒ

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ37. ¿»«»∆¿»

קא.35) מציעא בבא סביבן, גדר שעשה שהוא 36)כגון,
מבדילים 37)מסכים. ואין ז. בהלכה הדברים כמשמעות

ליטע. עשוייה שאינה שדה לבין ליטע העשוייה שדה בין

.Ë‡lL d‡·e B¯·Á ÏL B˙a¯Á CB˙Ï „¯Bi‰«≈¿»¿»∆¬≈¿»»∆…
‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ BÏ ÔÈÓL - ˙eL¯a38¯Ó‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«««¿»¿ƒ»«

ÏËB È‡ È·‡Â ÈˆÚ :ÔÈa‰ ÏÚa39ÔÈÚÓBL - ˙È·a : «««ƒ¿»≈««¬»«¬ƒ≈¿«ƒ¿ƒ
BÏ40‰„Oa ,41BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -42LÈÁÎnL ÈtÓ , ¿»∆≈¿ƒƒ¿≈∆«¿ƒ

˙ÈaM ‰Ó ÏË :Ú˜¯w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ .Ú˜¯w‰ ˙‡43 ∆««¿«»«««««¿«…«∆»ƒ»
BÏ ÔÈÚÓBL -44. ¿ƒ

כן 38) על לבנותה, רצו ולא חורבה השאירו הבעלים כי
התחתונה, על הנוטע שיד ליטע, עשוייה שאינה כשדה דינה

ד. הלכה למעלה דין 39)ראה לפי בתשלום רוצה ואיני
עוקר  "הריני הנוטע לטענת מקביל זה התחתונה". על "ידו

ה. הלכה למעלה הריסת 40)אילני" ידי שעל משום
קא:). שם (גמרא הקרקע לבעל נזק גורם אינו הבניין

בשדה.41) בנה הקרקע 42)אם להכחשת גורם הבניין כי
אבל  בנטיעות, כלומר בשדה, פירש: ורש"י נבנה. שעליו
מפורש  לשדה בית בין זה הבדל אחרת, פירש שרבינו נראה

ה. הלכה למעלה וראה שם. רוצה 43)בגמרא אינני כי
ולך" אילנך "עקור השדה בעל לטענת מקביל זה בבניין.

ה. הלכה חורבתו 44)למעלה לתוך ירד שהלה מכיוון
בשניהם  בשדה. ובין בבית בין הבדל אין בזה ברשות. שלא
מציעא  לבבא רי"ף וראה שבנית", מה "טול לומר: יכול

שם.

.ÈBÏ ÔÈÓML ÈÓ Ïk45ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa , »ƒ∆»ƒ≈∆»¿»»«
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.ÂË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87‰nL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈ƒ»≈ƒ∆»»
˙BÚn‰ ˙‡ Ì‰ÈÙa88Ú˜¯w‰ ÏÚaL e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿≈∆∆«»¬»ƒ≈ƒ∆««««¿«

ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Ì‰ÈÙa BÏ ‰„B‰Â ÔÏÊbÏ ¯ÎÓ89Ck »«««¿»¿»ƒ¿≈∆∆»«»ƒ»
‰‡¯È ˙ÓÁÓe ÌÈÓ„ BÏ Ô˙ ‡lL ÔÚBË ÏÊ‚p‰Â ,CÎÂ¿»¿«ƒ¿»≈∆…»«»ƒ≈¬«ƒ¿»

ÌeÏk ÔÏÊbÏ ÔÈ‡ - BÏ ‰„B‰90epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ , »≈««¿»¿∆»ƒƒƒ∆
ÈtÓ ‡l‡ BÏ ‰„B‰ ‡lL ÈtÓ ,ÌÈÓ„ ‡Ïa ‰„O‰«»∆¿…»ƒƒ¿≈∆…»∆»ƒ¿≈

„Át‰91‰ÈÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚhLk92. «««¿∆»«ƒ¿À¿««¿»»∆»

שם.87) שנתן, הדמים את לגזלן כן 88)שמחזירים ועל
לנגזל. שילם שהגזלן בטוחים בעיניהם 89)אנו הם אבל

זאת. ראו שם.90)לא דמים, ולא קרקע כדברי 91)לא
שם. לשלטון, אותו ימסור יודה לא שאם כהנא, רב

הוא 92) אין גזלן, הוחזק שעליה זו לקרקע בנוגע כן, על
לנגזל. ומאמינים נאמן,

.ÊË¯ÎÓ ÏÚ ‰Ú„BÓ ˙BOÚÏ CÈ¯ˆ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡≈«««»∆»ƒ«¬»»«∆∆
‰Ê93B˙È‡¯ ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊ‚ ‰Ê ˜ÊÁ‰Â ÏÈ‡B‰ . ∆ƒ¿À¿«∆«¿»«»∆¿≈¿»»

‰È‡¯ da94ÔÏÊb ÔÈc ÔÈ‡Â .‰Ú„BÓ ¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , »¿»»¿≈»ƒƒ¿…»»¿≈ƒ«¿»
B˙B‡ ‰Ï˙Â B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ ÔÈ„k95,BÏ ¯kÓiL „Ú ¿ƒ»≈∆¬≈¿»»«∆ƒ¿…
ÏÊ‚Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ ÒB‡‰ ‰fL96ÔÈ„Ú BÏÊ‚ ‡ÏÂ ∆∆»≈≈∆ƒ¿…¿…¿»¬«ƒ

ÌeÏk97‡Ú„BÓ Òe‡‰ ¯ÎBn‰ ¯ÒÓ ‡Ï Ì‡ CÎÈÙÏ , ¿¿ƒ»ƒ…»««≈»»»»
.Ìi˜ B¯kÓÓ -ƒ¿»«»

ואין 93) מאונס מוכר שהוא המכירה, לפני לעדים להודיע
זו. שדה על גזלן זה והוחזק הואיל ולמה? מכירה, המכירה

על 94) מראש להודיע צורך ואין כלל, מכירה זו אין כן על
שם.95)ביטולה. אחרים, יסורים לו גרם או עץ, על

כסף.96) בלי בכוח הקרקע את דינו 97)לקחת כן על
הקרקע  מתקיימת מכירה, עדי מביא שאם אדם, כל כדין
המכירה, לפני עדים בפני מודעה מסר אלאֿאםֿכן בידו,
מדעת  כאן נטה רבינו מבוטלת. והמכירה מאונס מוכר שהוא
זה. בדין לאנס גזלן בין הבדל שאין בהלכותיו שפסק הרי"ף

יד. בהלכה ומגידֿמשנה ראב"ד כאן ראה

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וכל 1) לישראל ומכרו קרקע הגוזל אנס גוי דיני בו נתבארו

או  לבנות חבירו קרקע לתוך היורד וכן לזה. הנמשך
זה. אחר הנמשך וכל ברשות, שלא בין ברשות בין להשביח,

.‡Ò‡L ÚB¯Ê ÏÚa ÌÈ·ÎBk „·BÚ2Ï‡¯OÈ ÈÒÎ ≈»ƒ««¿«∆»«ƒ¿≈ƒ¿»≈
ÏÚa ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ˙ÓÁÓ ,e‰„O CB˙Ï „¯ÈÂ¿»«¿»≈≈¬«∆»»«««
B‡ ,Ï‡¯Oi‰ ‰Ê „Èa ˜Ê BÏ LiL ˙ÓÁÓ B‡ ,‰„O‰«»∆≈¬«∆≈∆∆¿«∆«ƒ¿»≈

BBÓÓ „ÈÒÙ‰L ˙ÓÁÓ3Û˜zL ¯Á‡Â ,4‰„O‰ ˙‡ BÏ ≈¬«∆ƒ¿ƒ»¿««∆»«∆«»∆
‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡ Ï‡¯OÈÏ d¯ÎÓ¿»»¿ƒ¿»≈«≈≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

Á˜Bl‰ „iÓ5.
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

ƒ««≈«

הדין.2) בית ידי על ולא עצמו, דעת על בכוח שלקח
מפרש 3) כך לגוי. נזק גרם שורו, כגון היהודי, של ממונו

ומחמת  חוב מחמת "הבא שם הברייתא דברי את רבינו
לגיטין  הגאונים אוצר ראה גאון האי רב פירש וכך אנפרות",

כאן. משנה ומגיד ,117 בכוח.4)עמוד ומקור 5)שלקח
(דין  סיקריקין" משום בו "אין הנ"ל: בברייתא הדברים
דין  בו שאין מפרש, ורבינו ג) הלכה להלן ראה סיקריקין
קיים. מקחו חודש י"ב לפני אפילו ממנו והקונה סיקריקין,
גאון  האי רב פירש וכך לבעלים. רביע משלם אינו וגם
משום  בו אין אנפרות ומחמת חוב מחמת "הבא שאמר:
כאילו  בחובו גבאו דכי קיים, מקחו ממנו והלוקח סיקריקון,
.123 עמוד שם הגאונים אוצר אונס", זה ואן ממנו, קנאו

שם. עיין אחרת. מפרש כאן ורש"י

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na6˙Ó‡L ÌÈÏÚa‰ e„B‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»ƒ∆¡∆
ÔÚË7Ï‡¯OÈ È„Ú e„ÈÚÈ B‡ ,¯ÎBn‰] ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ »«»≈»ƒ«≈»ƒ≈≈ƒ¿»≈

‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .[¯ÎBn‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÚË ˙Ó‡‰L∆»¡∆»«»≈»ƒ«≈¿≈ƒ»»
„·BÚ‰ ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎiL ÌB˜Ó B˙B‡a ¯O B‡ CÏÓ ÌL»∆∆«¿»∆»»…∆»≈

ÌÈÏÚa‰ eÚ·z ‡ÏÂ ,ÔÈ„Ï ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk8„·BÚ‰ ˙‡ »ƒ∆»«¿ƒ¿…»¿«¿»ƒ∆»≈
ÔÓ Á˜Bl‰ „iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ««≈«ƒ
„·BÚÏ ÔÈ„BÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ««ƒ∆≈»ƒ»≈
ÔÚË ˙Ó‡L ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ·ÎBk»ƒ¿««ƒ∆≈»≈ƒ∆¡∆»«

ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Ì‡ :ÌÈÏÚaÏ Á˜Bl‰ ¯ »≈»ƒ¬≈≈«≈««¿»ƒƒ
‡e‰ ÔÏÊb9B˙B‡ ÌzÚ·z ‡Ï ‰nÏ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ «¿»»≈»ƒ»»…¿«¿∆

Ì‰ÈÈ„a10? ¿ƒ≈∆

הלוקח.6) מיד להוציא יכולים הבעלים כן 7)שאין ועל
גזלן. דין זה לגוי השר.8)אין או המלך לפני לדין

בעל 9) על חוב כל לו ואין בחזקה, השדה את שלקח
לכוף 10)השדה. שבכוחם השר, או המלך של הדין בבתי

אוצר  (ראה נכונה הגוי טענת וודאי אלא הגוי. על דינם
גאון  האי רב דברי את המביא ,124 עמוד שם הגאונים

ל). שער והממכר המקח בספר

.‚Ï‡¯OÈÏ ÌÈ˜Èˆn‰ ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰11ÌÈL˜·Óe »¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „iÓ BÓˆÚ ‰cÙiL „Ú ,Ì‚¯‰Ï¿»¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ«»≈»ƒ
,epÁÈpÈ Ck ¯Á‡Â ˜ÈˆnÏ ‰pzÈÂ B˙È·a B‡ e‰„Oa¿»≈¿≈¿ƒ¿∆»«≈ƒ¿««»«ƒ∆
„Èa LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰ d˙B‡ ¯kÓÏ ˜Èˆn‰ ‰ˆ¯iLk¿∆ƒ¿∆«≈ƒƒ¿…»««¿«ƒ≈¿«
;Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜ Ô‰ - ˜Èˆn‰ ÔÓ ÁwÏ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ«ƒ«≈ƒ≈¿ƒ¿»»»
„Èa Ú˜¯w‰ ‰‰ML B‡ ,ÁwÏ ÌÈÏÚa‰ „Èa ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈¿««¿»ƒƒ«∆ƒ»««¿«¿«
ÔÓ Á˜ÏÂ Ì„Bw‰ Ïk - L„Á ¯OÚ ÌÈL ˜Èˆn‰«≈ƒ¿≈»»…∆»«≈¿»«ƒ

‰ÎÊ ˜Èˆn‰12ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÔziL „·Ï·e . «≈ƒ»»ƒ¿«∆ƒ≈«¿»ƒ»ƒƒ
˜Èˆn‰ ‰fL ÈtÓ .˙BÚn‰ LÈÏL B‡ Ú˜¯w‰ ÚÈ·¿̄ƒ«««¿«¿ƒ«»ƒ¿≈∆∆«≈ƒ
- ¯ÎBÓ ‡e‰ BlL dÈ‡L Ú˜¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,ÏBÊa ¯ÎBÓ≈¿ƒ¿«¿«∆≈»∆≈

ÚÈ·¯ ˙BÁÙa ¯ÎBÓ ‰Ê È¯‰13ÚÈ·¯ ‰ÊÂ ,BÏ ·B¯˜ B‡ ¬≈∆≈¿»¿ƒ«»¿∆¿ƒ«
.ÏBÊa ¯ÎBÓ Ô‰lL ‡È‰L ˙ÓÁÓ È¯‰L ,ÌÈÏÚa ÏL∆¿»ƒ∆¬≈≈¬«∆ƒ∆»∆≈¿
ÌÈÏÚaÏ Ô˙B - ÌÈLÏLa ˜Èˆn‰ ÔÓ Á˜Bl‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«≈«ƒ«≈ƒƒ¿ƒ≈«¿»ƒ

‰¯OÚ14Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ Ì‰Ï Ô˙B B‡15‰˜È Ck ¯Á‡Â ¬»»≈»∆¿ƒ«««¿«¿««»ƒ¿∆
.B„Èa ÏÊ‚k Ú˜¯w‰ ÚÈ·¯ È¯‰ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .Ïk‰«…¿ƒ…»«¬≈¿ƒ«««¿«¿»≈¿»

שהיו 11) נה:), (גיטין במשנה הנזכרים הסיקריקין הם אלו
לתקופת  עד ביהודה, הרומאים מלחמת בתקופת קיימים

אבל 12)המשנה. מידו. להוציאה יכולים הבעלים ואין
זכה  לא - ליקח כסף הבעלים ביד ויש חודש י"ב לפני
ולהחזיר  מידו להוציאו הבעלים ביד והזכות בשדה הלוקח
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‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ

,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»
Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ

ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ
‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈

„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ
‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".
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.‚˙„·‡ :¯Ó‡pL ,˙¯zÓ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙„·‡¬≈«≈»ƒÀ∆∆∆∆¡«¬≈«
EÈÁ‡12‰¯·Ú ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - d¯ÈÊÁn‰Â .13ÈtÓ , »ƒ¿««¬ƒ»¬≈∆≈¬≈»ƒ¿≈

Lc˜Ï d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â .ÌÏBÚ ÈÚL¯ „È ˜ÈÊÁÓ ‡e‰L∆«¬ƒ«ƒ¿≈»¿ƒ∆¡ƒ»¿«≈
ÈÏÚa Ì‰L eÚ„ÈÂ Ï‡¯OÈ ˙‡ e¯‡ÙiL È„k ,ÌM‰ ˙‡∆«≈¿≈∆¿»¬∆ƒ¿»≈¿≈¿∆≈«¬≈

‰eÓ‡14ÏelÁ LiL ÌB˜Ó·e .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ¡»¬≈∆¿À»ƒ¿∆≈ƒ
ÌM‰15d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,‰¯eÒ‡ B˙„·‡ -16ÏÎ·e . «≈¬≈»¬»¿«»¿«¬ƒ»¿»
ÌB˜Ó17ÔÈÒÈÎÓ18ÈÏÎk ÌÈ·pb‰ ÈtÓ Ì‰ÈÏk »«¿ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈««»ƒƒ¿≈

.ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»

אתה 12) "לאחיך אחיך". אבידת לכל . . . תעשה "וכן
בבאֿ רב, בשם מימרא לכנעני". מחזיר אתה ואי מחזיר,

קיג: עו:13)קמא סנהדרין רב, בשם כגון 14)מימרא
מישמעאלי, חמור תלמידיו לו שקנו שטח, בן שמעון רבי
משום  לישמעאלי, והחזירה בו, תלויה טובה אבן ומצאו
בבאֿמציעא  (ירושלמי עלֿידו שמים שם שיתקדש שרצה

ה). הלכה ב, ישראל,15)פרק רוב במקום שמצאה כגון
(כסףֿמשנה). ממנו גנב שיהודי יחשוב בדין 16)והגוי

אמר  לא ישראל, את שיפארו כדי כשמחזיר, שלמעלה,
זה  הרי זו כוונה מתוך החזיר שאם אלא להחזיר שחייב
להחזיר. חייב - השם חילול של חשש כשיש אבל משובח,
(בבאֿקמא  יאיר בן פנחס ר' בשם בברייתא מובא זה דין
בכלל  אבידה השבת במצוות כמדקדק המפורסם קיג:)

ג). הלכה א פרק דמאי חילול 17)(ירושלמי שאין אף
החוץ 18)השם. הלכה מן ה פרק גיטין בירושלמי הביתה.

פרק  זרה בעבודה אבל גויים", כלי "ומכבסין הגירסא: ט,
"ומכניסין". הגירסא: ג הלכה א

.„ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÚË19˙¯zÓe ,B˙„·‡k -20. »»≈»ƒ«¬≈»À∆∆
BÓˆÚÓ ‰ÚhL ,‡e‰Â21¯eÒ‡ - B˙BÚË‰Ï Ï·‡ ;22. ¿∆»»≈«¿¬»¿«¿»

בחשבון.19) וטעה ישראל עם עסק לו כשאין 20)היה
קיג:). (בבאֿקמא בטעותו הרגיש שלא כגון השם, חילול

היהודי.21) של תחבולה הלכות 22)ללא למעלה ראה
ח. הלכה ז פרק גניבה

.‰?„ˆÈk23ÔBaLÁ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰OÚL ÔB‚k ≈«¿∆»»»≈»ƒ∆¿
‰ÚËÂ24ÏÚL ‰‡¯ :Ï‡¯OÈ BÏ ¯Ó‡iL CÈ¯ˆÂ . ¿»»¿»ƒ∆…«ƒ¿»≈¿≈∆«

CÓBÒ È‡ EBaLÁ25‰z‡M ‰Ó ‡l‡ ,Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ∆¿¿¬ƒ≈¿≈ƒ≈«∆»«∆«»
¯zÓ ‰Ê ÔB‚k .EÏ Ô˙B È‡ ¯ÓB‡26‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈¬ƒ≈¿¿∆À»¬»ƒ…

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ôek˙È ‡nL ;¯eÒ‡ - Ôk BÏ ¯Ó‡»«≈»∆»ƒ¿«≈»≈»ƒ
B˜„·Ï27.ÏlÁ˙Ó ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓÂ , ¿»¿¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

מותרת.23) גוי חשבון 24)טעות ישראל שעשה ולא
של 25)והטעה. הראשון (כפירוש שם כהנא רב דברי
לידי 26)רש"י). יבוא לא שטעה, הגוי יגלה אפילו כי

השם. ישר.27)חילול הוא אם הישראל את

.Â‰ˆÁÓe ,da ÔÈ¯c ÌÈ·ÎBk È„·BÚÂ ÌÈÏ‡¯OiL ¯ÈÚƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿¿≈»ƒ»ƒ»∆¡»
- ‰„·‡ da ‡ˆÓe ,Ï‡¯OÈ ‰ˆÁÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆¡»ƒ¿»≈»»»¬≈»

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB28‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â .29·iÁ - ≈«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»«»
¯ÈÊÁ‰Ï30. ¿«¬ƒ

ח).28) משנה ב פרק (מכשירין היא ישראל של שמא

ג.29) הלכה יג, פרק לקמן וראה מובהקים, סימנים
התייאש.30) שהישראל אומרים ואין

.ÊÌB˜Óa ‡ˆÓ Ì‡ :ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¯ÈÚ‰ ·¯ ‰È‰»»…»ƒ¿≈»ƒƒ»»¿»
Ï‡¯OÈ ÌL ÌÈÈeˆn‰ ·¯L ¯ÈÚ‰ ÔÓ31·iÁ - ƒ»ƒ∆…«¿ƒ»ƒ¿»≈«»

ÊÈ¯Î‰Ï32‡ÈË¯Òa ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;33‡ÈËÏÙe34 ¿«¿ƒ¬»ƒ»»ƒ¿«¿»¿«¿»
˙BiÒÎ Èz·a ,‰ÏB„‚35˙BL¯„Ó Èz··e36È„·BÚ‰L ¿»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆»¿≈

„ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈ·ÎBk37ÌÈa¯‰L ÌB˜Ó ÏÎ·e , »ƒ¿ƒ»»ƒ¿»»∆»«ƒ
BlL ‰‡Èˆn‰ È¯‰ - ÌL ÔÈÈeˆÓ38Ï‡¯OÈ ‡a elÙ‡Â , ¿ƒ»¬≈«¿ƒ»∆«¬ƒ»ƒ¿»≈

‰ÏÙpLk ‰pnÓ L‡È˙ È¯‰L ;‰ÈÓÈÒ Ô˙Â39ÈtÓ , ¿»«ƒ»∆»∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆»¿∆»¿»ƒ¿≈
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d‡ˆÓ ÌÈ·ÎBk „·BÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L∆≈≈»ƒ¿»»««ƒ∆ƒ

BlL40CÏÈÏ ‰ˆB¯‰ ,41¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a42‰OBÚÂ ∆»∆≈≈¿∆∆«¿«»»¿∆
‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓ ÌÈÙÏ43Ï‡¯OÈÏ ƒ¿ƒƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿ƒ¿»≈

.‰ÈÓÈÒ ˙‡ ÔziLk¿∆ƒ≈∆ƒ»∆»

ישראל.31) של מדרשות ובתי כנסיות בתי כי 32)כגון
כד.). (בבאֿמציעא ישראל שרובו כמקום דרך 33)דינו

שם. מצויים שרבים תפילה.35)שוק.34)המלך, מקום
תורה.36) בו ללמוד מיוחד בבתי 37)מקום כלומר,

בהם  ומושיבים לעיר, מחוץ הנמצאים מדרשות ובתי כנסיות
כנענים". בהו "דיתבי הגמרא ובלשון שמירה. לצרכי גוים

שם). נמוקיֿיוסף וראה (שם קבע ישיבת כי 38)כלומר,
גוים. העיר יאוש.39)רוב לאחר המוצא ליד והגיעה

הדין.40) חננאל 41)עלֿפי רבינו ראה אותו. כופים אבל
כאן. מיימוניות והגהות כד: אףֿעלֿפי 42)לבבאֿמציעא

והטוב  הישר "ועשית הכתוב פי על הדין, מן מצווה שאינו
על  המדבר הכתוב אחר מיד שבא יח), ו, (דברים ה'" בעיני
שם, לתורה רמב"ן וראה צוך", "אשר וחוקים עדות מצוות,

לה. ל: בבאֿמציעא שם 43)וגמרא שמואל, מר כמעשה
כד:

.ÁÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÌÈ·ÎBk È„·BÚ da¯L BÊ ¯ÈÚa ‡ˆÓ»»¿ƒ∆À»¿≈»ƒ»ƒ∆«ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ dÈÈ -44¯zÓ dp˜˜Â ,45.‰„·‡ ÌeMÓ ≈»»«¬»»¿«¿«»À»ƒ¬≈»

‰i˙La ¯zÓ - ‰ÈÓÈÒ Ô˙Â Ï‡¯OÈ ‡a Ì‡Â46‰ÊÏ ¿ƒ»ƒ¿»≈¿»«ƒ»∆»À»ƒ¿ƒ»¿∆
d‡ˆnL Ï‡¯OÈ47. ƒ¿»≈∆¿»»

נסך.44) יין ספק שרובו 45)משום במקום מציאה כדין
(שם). דוקא 46)גוים [וזה נסך. יין ספק מכלל יצא כי

שמא  בשתיה, אסורה פתוחה, מצא אבל סתומה, כשמצא
כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א וכתב גוי. אותה ניסך
חותם  בתוך חותם כאן הצריכו ולא מספיקה, אחת שסתימה
שאם  והטעם, ה"ח), פי"ג אסורות מאכלות הלכות (ראה

סותמה]. היה לא החבית את גוי מחוייב 47)פתח ואינו
הבעלים  נתייאשו גוים, שרוב מכיון לבעליה, להחזירה

(שם).

.Ë¯Oa ÛËÁL ÛBÚ48Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa BÎÈÏL‰Â ∆»«»»¿ƒ¿ƒ¿»≈«∆∆«
ÌeMÓ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯ÈÚ‰ ·¯L Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒƒ¿»≈¬≈∆À»ƒ

‰„·‡49.epnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ È¯‰L , ¬≈»∆¬≈ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆

שם.48) בגמרא ומסופר שהיה, אסור 49)מעשה  אבל
(שם). העין מן שנתעלם בשר כדין נבילה, ספק משום

.ÈÌÈ ÏL BËBÊa ‰„·‡ ‡ˆBn‰50ÏL B˙ÈÏeÏL·e «≈¬≈»¿∆»ƒ¿ƒ∆
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‰BÈÏÚ‰46‰BzÁz‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰L ÔÈa47BÈ‡ - »∆¿»≈∆»¿»»«««¿»≈
ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MiL „Ú ÌeÏk ÏËB48.‡ÈˆB‰ ‰nk ≈¿«∆ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ

,‰‡ˆB‰‰ ˙ÓeL eOÚÈÂ ÌÈic‰ e‡B·È :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«»««»ƒ¿«¬««»»
Ì‰ÈÈÚÏ ‰ÈeÏ‚ ‡È‰ È¯‰Â49ÌÈˆÚ‰ e¯ÚLÈÂ , «¬≈ƒ¿»¿≈≈∆ƒ«¬»≈ƒ

ÌÈ¯ÚMaL ˙BÁta ÔÈn‡‰ ¯ÎOe „Èq‰Â ÌÈ·‡‰Â50 ¿»¬»ƒ¿«ƒ¿«»À»ƒ«»∆«¿»ƒ
‰Úe·L ‡Ïa ÏËBÂ BÏ ÔÈÚÓBL -51ÏËBpL ‰Ê ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈¿…¿»¿≈∆∆≈

„·Ïa Á·M‰52CÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È ‰˙È‰Â «∆«ƒ¿«¿»¿»»«»∆¿»≈»ƒ
‰Úe·L53. ¿»

השבח.45) לעומת ההוצאה לתוך 46)את היורד כגון
ז. הלכה למעלה ונטעה, ברשות חבירו כגון 47)שדה

עשוייה  אינה והשדה ברשות, שלא חבירו שדה לתוך היורד
ד. הלכה למעלה או 48)ליטע, תורה ספר אוחז כשהוא

התורה, מן בשבועה כמו תפילין, כגון אחר, קדושה דבר
נשבע  שבועת כל במקצת. מודה או השומרים שבועת כגון
זו, ושבועה חפץ, בנקיטת היא במשנה, המפורשת ונוטל
שהוציא  בבעל במשנה מפורשת הוציא, כמה שישבע
כמה  יישבע אכל, ולא "הוציא אשתו: נכסי על הוצאות

עט:) (כתובות ויטול" שהרי 49)הוציא גלוייה, ההוצאה
לעינ  הבניין ובלבד 50)יהם.חמרי ביותר, הפחות במחיר

יישבע. שיש 51)שלא במקום רק דרושה השבועה כי
כאן. כן שאין מה בעלֿהדין, בטענת כגון 52)ספק

ז). הלכה (למעלה ההוצאה על יתר כי 53)שהשבח
לעין. גלוי השבח

.‡È:¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚhL ,ÏËBÂ BÏ ÔÈÓML Ïk…∆»ƒ¿≈∆»««««»∆¿»«
,ÔÓ‡ „¯Bi‰ - ÈzÏË ‡Ï :¯ÓB‡ ‰„OÏ „¯Bi‰Â ,Èz˙»«ƒ¿«≈«»∆≈…»«¿ƒ«≈∆¡»
ÏÚ·Ï ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËBÂ ÌeÏk BÏ Ô˙ ‡lL ÚaLÂ¿ƒ¿»∆…»«¿¿≈∆¬≈¿ƒ¿««
·iÁ ‰z‡ ‰nk zÚ„È ‡ÏÂ ,EÏ eÓL ‡Ï ÔÈ„Ú :‰„O‰«»∆¬«ƒ…»¿¿…»«¿»«»«»«»

z˙ C‡È‰ ,ÔzÏ54ÏÚ·Ï e¯Ó‡Â BÏ eÓL Ì‡ Ï·‡ ? ƒ≈≈«»«»¬»ƒ»¿»¿¿««
BÏ Ôz :‰„O‰55‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Èz˙ :¯Ó‡Â , «»∆≈¿»«»«ƒ««ƒ∆¬«ƒ…
„¯Bi‰ ÚaL56˙Úe·L Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰„O‰ ÏÚa È¯‰ - ƒ¿««≈¬≈«««»∆∆¡»¿ƒ»«¿«

˙q‰57‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L ;¯ËtÈÂ Ô˙pL58. ∆≈∆»«¿ƒ»≈∆««¿«¿∆¿«¿»∆»

עליו 54) שנתן, טען ואם נתן. שלא בחזקת הוא כן ועל
מאמינים  אנו ראייה, הביא שלא עוד וכל ראייה, להביא

נטל. שלא שישבע ובלבד נקבע 55)ליורד, כבר והסכום
דווקא  לאו - לו" "תן רבינו שכתב (מה ביתֿהדין ידי על
שבין  ה, הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק כתב שהרי הוא,
הוא  נאמן - תן" "צא אמרו ובין ליתן" אתה "חייב אמרו

נתתי). כך אחר שאינו 56)לומר דינו והרי הוציא, כמה
הקודמת). הלכה (ראה שישבע עד כלום בלי 57)נוטל

חכמי  שתיקנו שבועה שחייב בכל, כופר כדין חפץ, נקיטת
להביא 58)התלמוד. ועליו מחבירו המוציא הוא והיורד

ראייה.

.·ÈÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ÏÚa59BzL‡ ÈÒÎa60Ck ¯Á‡Â ««∆ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿««»
dL¯b61ÒÈ¯‡ BÓˆÚ ÏÚa‰ Ì‡ :62ÏÚa ˜lzÒ - ≈¿»ƒ««««¿»ƒƒ¿«≈««

˙Úc ÏÚ ‡l‡ dÏ e„¯È ‡lL ,ÂÈÒÈ¯‡ e˜lzÒƒ¿«¿¬ƒ»∆…»¿»∆»«««
ÏÚa‰63‰BzÁz‰ ÏÚ Ì„ÈÂ Ì‰Ï ÔÈÓLÂ ,64ÔÈ‡ Ì‡Â ; «««¿»ƒ»∆¿»»«««¿»¿ƒ≈

e„¯È Ú˜¯w‰ ˙Úc ÏÚ - ÒÈ¯‡ ÏÚa‰65Ì‰Ï ÔÈÓLÂ , «««»ƒ«««««¿«»¿¿»ƒ»∆
.ÒÈ¯‡k¿»ƒ

כשכר 59) ומקבלים הבעלים אדמת את המעבדים פועלים
המקום. למנהג בהתאם רבע או שליש חצי, היבול, מן חלק

משנה).60) (מגיד פירותיהם אוכל שהבעל מלוג, נכסי
הנכסים.61) בעלת האשה מן שכרם תובעים והאריסים
הקרקע.62) את לעבד ויודע אריסות בטיב ולא 63)בקיא

האשה. דעת אשתו 64)על בנכסי עצמו הבעל כדין
כי  שדינו ז).הגדולה הלכה למעלה (ראה ברשות שלא ורד

שדה  כדין דנין אין לאריסות, זקוקה השדה אם ואפילו
עצמו  הבעל היה הם לולא כי ד). (הלכה ליטע העשוייה

השדה. את כאילו 65)מעבד ודינם להם, זקוקה הקרקע כי
בקיא  הבעל שאם משמע, שם [ובגמרא אותם הורידה האשה
השבח  בשיעור הוצאה אפילו נוטלים אינם הקרקע, בעיבוד
ומה  הוציא - שהוציא "מה אלא ברשות, שלא יורד כדין
למקרה  מתכוון שרבינו ונראה עצמו. כבעל אכל" - שאכל
(משנה  ברשות שלא יורד ככל שדינו כלום, אכל שלא
וראה  רבינו. דברי את נסים רבינו פירש כך עט.). כתובות

שם]. הב"ח הגהות

א  עּׂשר ּפרק 1חד ¤¤©©¨¨
להחזירה 1) חייב למי אבידה השבת מצות כללי בו נתבארו

הוא  ומי תמצא. מקום זה ובאי מלהחזירה, פטור שהוא ולמי
ונסתיים  שתהיה, סיבה זו אי מחמת אבידה להחזיר חייב

קרקע. אבידת בדין הפרק

.‡Ï‡¯OÈÏ ‰„·‡ ˙·L‰2:¯Ó‡pL ,‰OÚ ˙ÂˆÓ - ¬»«¬≈»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈∆∆¡«
‰pnÓ ÌlÚ˙Â Ï‡¯OÈ ˙„·‡ ‰‡B¯‰Â .Ì·ÈLz ·L‰»≈¿ƒ≈¿»∆¬≈«ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈ƒ∆»
˙‡ ‰‡¯˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - dÁÈp‰Â¿ƒƒ»≈¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿∆∆

‰OÚ ˙ÂˆÓ Ïh·e ;Ì‰Ó zÓlÚ˙‰Â EÈÁ‡ ¯BL3Ì‡Â . »ƒ¿ƒ¿««¿»≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈¿ƒ
.‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜ - d·ÈL‰¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«¬≈

ג.2) הלכה לקמן תשיבם.3)ראה השב

.·‰„·‡‰ ˙‡ Á˜Ï4˙ÂˆÓ Ïha - d·ÈL‰ ‡ÏÂ »«∆»¬≈»¿…¡ƒ»ƒ≈ƒ¿«
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ :ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ¯·ÚÂ ,‰OÚ¬≈¿»««¿≈»ƒ«…«¿ƒ¿«≈

'ÏÊ‚˙ ‡Ï' ÏÚÂ5ÚL¯ ‰„·‡‰ ÏÚa ‰È‰ elÙ‡ .6 ¿«…ƒ¿…¬ƒ»»««»¬≈»»»
‰Ï· ÏÎB‡Â7ÔB·‡˙Ï8·ÈL‰Ï ‰ÂˆÓ - Ba ‡ˆBiÎÂ9 ¿≈¿≈»¿≈»¿«≈ƒ¿»¿»ƒ

ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ Ï·‡ .B˙„·‡ BÏ10‡e‰ È¯‰ - ¬≈»¬»≈¿≈»¿«¿ƒ¬≈
ÒB¯B˜Èt‡11ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú È„·BÚÂ ÌÈÒB¯B˜Èt‡‰Â ; ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿¿≈¬«»ƒ

,‰„·‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÈÏlÁÓe¿«¿≈«»¿«¿∆¿»»¿«¬ƒ»∆¬≈»
.ÌÈ·ÎBk „·BÚk¿≈»ƒ

בלבד.4) שנתעלם הקודמת בהלכה מהֿשאיןֿכן
כו:5) בבאֿמציעא רבא של מימרא לעצמו, שנטלה בשעה
עבירה.6) נשחטו 7)עובר שלא ועוף חיה בהמה, בשר

תאותו.8)כדין. שאמר:9)למלא יוחנן רבי דעת זוהי
מפרש  והתלמוד המומר. את לרבות אחיך", אבידת "לכל
עובר  כלומר לתיאבון, נבילות אוכל למומר שכוונתו
היצר  תאות מתוך נבילה אכילת של זו עבירה על בקביעות

כו:). זרה ה'.10)(עבודה כתוב:11)את (שם) בגמרא
כתוב: ר"מ רומי ובדפוס הוא. מין להכעיס, נבילות אוכל
הכניסה  הביניים בימי הנוצרית הצנזורה מין. הוא הרי
"אפיקורוס", "מין", במונחים מושגים ועירוב בלבול

מכונם. על הדברים להעמיד מאוד וקשה "מומר".
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¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»
epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆

epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»
Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆

.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל

דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»
ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈

BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»
‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»

¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈
·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»

.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»
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ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ï dÒÈÎiL „Ú ,da Ïth‰Ï¿ƒ«≈»«∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ
˙¯nzLn‰87ÌÈÏÚa ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â .88. «ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ««¿»ƒ

בבית.84) מצויים הבעלים בשחרית שם, בבאֿקמא
הבעלים.85) על האחריות מכיוון 87)שם.86)כי

שם. גמרא יתירה, שמירה צריכה לצאת, היא שמלומדת
זוהי 88) האבידה. את שהחזיר לבעלים, להודיע צריך אינו

מדי, יותר אותו להטריח שלא אבידה, למשיב הניתנת הקלה
שצריכים  ובגזלן, ובגנב השומרים בארבעת מהֿשאיןֿכן

(שם). בעלים דעת

.ÊËdÓB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰Â ¯Èc‰ ÔÓ ‰Á¯aL ‰Ó‰a ‰‡»̄»¿≈»∆»¿»ƒ«ƒ¿∆¡ƒ»ƒ¿»
ÌÈÏÚa‰ ˙Úc CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰Âˆn‰ Ìi˜ ‰Ê È¯‰ -89. ¬≈∆ƒ≈«ƒ¿»¿≈»ƒ«««¿»ƒ

הב 89) מבית רחוק שהדיר הבעלים אףֿעלֿפי שהרי עלים,
שם. הכניסוה עצמם

.ÊÈ¯Li‰Â ·Bh‰ C¯„a CÏB‰‰90ÌÈÙÏ ‰OBÚÂ «≈¿∆∆«¿«»»¿∆ƒ¿ƒ
Û‡ ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈc‰ ˙¯eMÓƒ««ƒ«¬ƒ∆»¬≈»¿»»«

B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ91. «ƒ∆≈»¿ƒ¿

ז.90) הלכה סוף למעלה רבי 91)ראה שעשה כמו
ל:). (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל

.ÁÈ‰‡¯L Ô‰k92BÈ‡ - ˙B¯·w‰ ˙È·a ‰„·‡‰ …≈∆»»»¬≈»¿≈«¿»≈
ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìi˜nL ˙ÚaL .d¯ÈÊÁ‰Ï ‡nhÓƒ«»¿«¬ƒ»∆»≈∆¿«≈ƒ¿«¬≈∆
¯·BÚÂ 'eÈ‰È ÌÈL„˜' ÏL ‰OÚ Ïh·Ó ,‰„·‡ ·L‰»≈¬≈»¿«≈¬≈∆¿ƒƒ¿¿≈
ÔÈ‡Â ,'ÂÈnÚa ÏÚa ‡nhÈ ‡Ï' ÏL ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ«…«¬∆∆…ƒ«»««¿«»¿≈

‰ÁB„ ‰OÚ93‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡94. ¬≈∆∆…«¬∆«¬≈

לב.92) שם ומשנה ל. אףֿעלֿפי 93)שם ל. שם
להתעלם), תוכל (לא תעשה' 'לא גם יש אבידה שבהשבת
ורי"ף). שם רש"י (ראה בלבד ב'עשה' יש לדחות הכוח אבל

בלבד.94) תעשה' 'לא אלא

.ËÈ‰„·‡‰ ˙‡ ‰‡¯95‰p¯ÈÊÁz Ï‡ :ÂÈ·‡ BÏ ¯Ó‡Â , »»∆»¬≈»¿»«»ƒ««¬ƒ∆»
epnÓ Ïa˜È ‡ÏÂ ,¯ÈÊÁÈ -96‡ˆÓ ,ÂÈ·‡Ó Ïa˜ Ì‡L . «¬ƒ¿…¿«≈ƒ∆∆ƒƒ≈≈»ƒƒ¿»

Ïha ,'EÈ·‡ ˙‡ „ak' ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÌiwL ˙Úa¿≈∆ƒ≈ƒ¿«¬≈∆«≈∆»ƒƒ≈
ÏÎe˙ ‡Ï' ÏÚ ¯·ÚÂ 'Ì·ÈLz ·L‰' ÏL ‰OÚ¬≈∆»≈¿ƒ≈¿»««…«

.'ÌlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«≈

לב.95) מזה 96)שם אחר נימוק אמרו לב: שם בגמרא
ואביו  אמו איש יט) (ויקרא "שנאמר כאן: רבינו שאמר

בכבודי". חייבים כולכם - ה' אני וכו' תיראו

.ÎÌÈÓ ‰‡B¯‰97B¯·Á ÔÈa ˙ÈÁL‰Ï ÔÈ‡·e ÔÈÙËBL »∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ¿«¬≈
¯c‚Ï ·iÁ - e‰„O B‡98ÌÚÓÏe Ì‰ÈÙa99:¯Ó‡pL ; »≈«»ƒ¿…ƒ¿≈∆¿»¿»∆∆¡«

BÚ˜¯˜ ˙„·‡ ˙Ba¯Ï - EÈÁ‡ ˙„·‡ ÏÎÏ100. ¿»¬≈«»ƒ¿«¬≈««¿»

לא.97) אלא 98)שם יתמוטט, לא שהבנין אףֿעלֿפי
בלבד. מטלטלין 99)יתקלקל מנה שהכתוב אףֿעלֿפי

שם.100)בלבד. רבא, של מימרא

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
באבידה 1) ופגע אבידה ממנו שאבדה מי  דיני בו נתבארו

שאבדו  השותפים דין לזה ונמשך לזה. הדומה וכן אחרת
זה. אחר הנמשך וכל ושהצילו

.‡˙„·‡Â B˙„·‡a Ú‚Ùe ,‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓƒ∆»¿»¬≈»»««¬≈»«¬≈«
Ô‰ÈzL ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B¯·Á2¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¬≈ƒ»¿«¬ƒ∆¿≈∆«»¿«¬ƒ

- Ô‰Ó ˙Á‡ ‡l‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ;Ô‰ÈzL¿≈∆¿ƒ≈»¿«¬ƒ∆»««≈∆
˙Ó„B˜ B˙„·‡3ÂÈ·‡ ˙„·‡Ï elÙ‡Â .4Ba¯ ÏL B‡5- ¬≈»∆∆«¬ƒ«¬≈«»ƒ∆«

Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ BlL6. ∆≈¿»»»

חבירו.2) של את ויניח קודמת, שלי יאמר משנה 3)ואל
לג. ואם 4)בבאֿמציעא אב כיבוד שהוקש אףֿעלֿפי

ו). פרק ממרים והלכות לב. (שם מקום של לכבודו
הלכות 5) ראה אביו, משל יותר וביראתו בכבודו שחייב

וה. ב הלכה ה, פרק תורה שם 6)תלמוד וגמרא, משנה
לג.

.·ÂÈ·‡ ˙„·‡ ÌÚ Ba¯ ˙„·‡a Ú‚t7ÂÈ·‡ ‰È‰ Ì‡ : »««¬≈««ƒ¬≈«»ƒƒ»»»ƒ
Ba¯ „‚k Ïe˜L8˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ÏL -9- Â‡Ï Ì‡Â ; »¿∆∆«∆»ƒ∆∆¿ƒ»

‡e‰Â .˙Ó„B˜ Ba¯ ÏL10˜‰·Ó Ba¯ ‰È‰iL ,11·¯L , ∆«∆∆»∆ƒ¿∆«À¿»∆…
B˙ÓÎÁ12‰¯Bz ÏL13.„ÓÏ epnÓ »¿»∆»ƒ∆»«

שם.7) אביו 8)משנה "ואם כתוב: במשנתנו בחכמה.
וגם  בירושלמי, במשנה אבל שבויים). פדיון (לענין חכם"
וגירסת  אבידה), (לענין רבו" כנגד "שקול הגירסא: ברי"ף
הלכה  תורה תלמוד מהלכות ה בפרק אולם זו, כגירסא רבינו
אףֿעלֿפי  תלמידֿחכם, אביו היה אם "וכן רבינו: כותב א,
למה  סתירה וזה ". . . אבידתו משיב רבו, כנגד שקול שאינו
תורה  תלמוד שבהלכות מיימוניות, הגהות דעת כאן. שכתב
שם  ובכסףֿמשנה כאן. הנוסח הוא והעיקר טעותֿסופר, יש
סתם, ברבו מדובר ששם רבינו, של מבניו אחד בשם כתב
כנגד  שקול אינו שאביו אףֿעלֿפי כן על מובהק, שאינו
מדגיש  וכאן קודם, הוא תלמידֿחכם שהוא כיוון רבו,
אביו  שיהיה צריך כן על מובהק", רבו שיהיה "והוא רבינו:
מקובצת' 'שיטה וראה קודם. רבו של - לא ואם שקול,

ב. פרק סוף הזה,9)לבבאֿמציעא לעולם הביאו "שאביו
(שם). הבא" העולם לחיי מביאו חכמה שלמדו ורבו

שם.11)בתנאי.10) עולא, יהודה,12)לשון רבי כדעת
העולם.13)שם. אומות חכמת ולא

.‚B˙„·‡ ÁÈp‰14‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ˙„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ƒƒ«¬≈»¿∆¡ƒ¬≈«¬≈≈∆»
BÏ Èe‡¯‰ ¯ÎO15¯‰ ÛËL ?„ˆÈk .16¯BÓÁÂ B¯BÓÁ »»»»≈«»«»»¬«¬

˙‡ ÁÈp‰ ,ÌÈ˙‡Ó B¯·Á ÏLÂ ‰Ó ‰ÙÈ BlL ,B¯·Á¬≈∆»∆»∆¿∆¬≈»«ƒƒƒ«∆
Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯·Á ÏL ˙‡ ÏÈv‰Â BlL∆¿ƒƒ∆∆¬≈≈∆»¿»»»
ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .BÏ¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL17BÏ ÔzÏ ·iÁ -18ÈÓ„ ∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ«»ƒ≈¿≈
ÂÈÏ‡Ó ‰ÏÚ B¯BÓÁL Èt ÏÚ Û‡Â .BlL19ÏÈ‡B‰ - ∆¿««ƒ∆¬»»≈≈»ƒ

Ba ˜qÚ˙ ‡ÏÂ20BnÚ ‰˙‰L ‰na ‰ÎÊ ,21. ¿…ƒ¿«≈»»«∆∆ƒ¿»ƒ

כלמעלה 14) קודמת, שלו הדין מן כי הדין, משורת לפנים
א. באבידת 15)בהלכה שטיפל והזמן הטירחה לפי

זאת  שעשה מכיוון שהפסיד, אבידתו דמי ולא חבירו,
במצוה. לזכות כדי קטו:16)מעצמו, בבאֿקמא משנה

בבאֿמציעא 17) ראה במקום. היה לא החמור שבעל כגון
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¯‰51˜ÒBt BÈ‡L52- ÔÓÈÒ da LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆≈≈««ƒ∆≈»ƒ»
epnÓ „·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;d‡ˆBÓ ÏL BÊ È¯‰¬≈∆¿»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆

epnÓ ‰„e·‡L ÈÓ - d˙‡ˆÓe53Ïk Ïˆ‡ ‡È‰ ‰ÈeˆÓe ¿»»ƒ∆¬»ƒ∆¿»ƒ≈∆»
Ì„‡54BÊ ˙‡ˆÈ ,55‰fL ,Ì„‡ ÏkÓe epnÓ ‰„e·‡L »»»»∆¬»ƒ∆ƒ»»»∆∆

.‰pnÓ L‡È˙ È‡cÂ««ƒ¿»≈ƒ∆»

שטח 50) ומכסים ליבשה נכנסים הם גואים, הים כשמי
מה  כל אתם גורפים הם השפל לנקודת וכשחוזרים מסויים,

שנשטף. בשטח עוברים 51)שנמצא הגשמים, בימות
אתם  שוללים הם חוזרים וכשהמים גדותיהם, על הנהרות
שם. רש"י פירוש כא: בבאֿמציעא בדרכם, שעומד מה כל

מתייאשים.52) והבעלים הזרם, עם נשטף והחפץ זרימתו,
באה.53) ולהדגשה מיותרת, "ממנו" פרה 54)המלה כגון

ליטלה. יכול אותה הרואה שכל בשדה, זו 55)ורועה
הזאת  ההלכה כל אלה. אבידות מכלל יצאה לים, שנפלה

כב: בבאֿמציעא בברייתא מקורה

.‡ÈBÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙Ú„Ï BBÓÓ „a‡Ó‰56?„ˆÈk . «¿«≈»¿««≈ƒ¿»ƒ≈«
CÏ‰Â d¯L˜ ‡ÏÂ ˙Ïc dÏ ÔÈ‡L ˙Ù¯a B˙¯t ÁÈp‰ƒƒ«»»¿∆∆∆≈»∆∆¿…¿»»¿»«

BÒÈk CÈÏL‰ ,BÏ57ÏÎÂ ,BÏ CÏ‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿»«¿…
ÏÚ Û‡Â .BzÚ„Ï BBÓÓ „a‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¬≈∆ƒ≈»¿«¿¿««

BÓˆÚÏ ÏhÏ ‰Ê ¯·„ ‰‡B¯Ï ¯eÒ‡L Èt58˜e˜Ê BÈ‡ - ƒ∆»»∆»»∆ƒ…¿«¿≈»
„·‡z ¯L‡ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï59„a‡ÓÏ Ë¯t - ¿«¬ƒ∆∆¡«¬∆…«¿»ƒ¿«≈

BzÚ„Ï60. ¿«¿

לו.56) שם 57)להחזירו הקודמת. מן חזקה זו דוגמה
ממונו, על שמר שלא עלֿידיֿזה לדעת, ממונו מאבד הוא

מעשה. עלֿידי לדעת ממונו מאבד בעלים 58)וכאן יש כי
דעתו.59)לממון. כה:60)בלי בבאֿמציעא ראה

.·È‰Ëe¯t ‰ÂL da ÔÈ‡L ‰„·‡61·iÁ BÈ‡ - ¬≈»∆≈»»∆¿»≈«»
Ïth‰Ï62d¯ÈÊÁ‰Ï ‡ÏÂ63. ¿ƒ«≈¿…¿«¬ƒ»

שוה 61) בה שאין לאבידה פרט ממנו, תאבד "אשר
ובבאֿ תצא, (ספרי אבידה קרויה שאינה משום פרוטה",

כז.). טו.).62)מציעא (בבאֿמציעא כאן הרי"ף לשון זה
מוותרים 63) והבעלים ממון, שאינה משום לקחה, אם

צוקרמנדל  הוצאת ב פרק בבאֿמציעא תוספתא ראה עליה.
.374 עמוד

.‚È˜O ‡ˆÓ64‰t˜ B‡65Ô˜Ê B‡ ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡ , »»«À»ƒ»»»»»≈
„aÎÓ66B„Èa el‡ ÌÈÏk ÏhÏ Bk¯c ÔÈ‡L67BÈ‡ - ¿À»∆≈«¿ƒ…≈ƒ≈¿»≈
·iÁ68BlL eÈ‰ el‡ BzÚc ˙‡ „ÓB‡Â .Ô‰a Ïth‰Ï69: «»¿ƒ«≈»∆¿≈∆«¿ƒ»∆

ÏL ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ck - BÓˆÚÏ Ô¯ÈÊÁÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»«¬ƒ»¿«¿»«»¿«¬ƒ∆
‰È‰ elÙ‡ B„B·k ÏÚ ÏÁBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;B¯·Á¬≈¿ƒ…»»≈«¿¬ƒ»»

BlL70Bk¯„ ‰È‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ B¯·Á ÏLa Ck - ∆»¿∆¬≈≈«»¿«¬ƒ»»«¿
‰„Oa el‡k ÌÈÏk ¯ÈÊÁ‰Ï71Ô¯ÈÊÁ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â , ¿«¬ƒ≈ƒ»≈«»∆¿≈«¿¿«¬ƒ»

¯ÈÚa72¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ¯ÈÚa Ô‡ˆÓe ,73Ô‡ˆÓ ; »ƒ¿»»»ƒ≈«»¿«¬ƒ¿»»
‰„Oa74Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -75˙eL¯Ï eÚÈbiL „Ú «»∆«»¿«¬ƒ»«∆«ƒƒ¿

ÔÈ‡Â ¯ÈÚÏ Ô‰a ÒÎ È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿««ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆»ƒ¿≈
CÎa Bk¯c76. «¿¿»

כט:64) בבאֿמציעא גדול.65)משנה אףֿעל66ֿ)סל

דבר  "וכל (שם): המשנה לשון כמשמעות חכם, שאינו פי
כבודו" לפי ואינה "זקן שאמרו ומה ליטול", דרכו שאין
כאן. לבבאֿמציעא מקובצת' 'שיטה ראה נאמר. לדוגמה

בזיון.67) משום בהם פעמים 68)שיש "והתעלמת,
לפי  ואינה זקן שהיה או . . . כיצד הא . . . מתעלם שאתה
"אינו  אומר רבינו ל.). ובבאֿמציעא שם, (ספרי כבודו"
כמו  בהם, יטפל הדין משורת לפנים ירצה אם אבל חייב",
רבינו  וראה שם), (בבאֿמציעא יוסי ברבי ישמעאל רבי
אות  ב פרק בבאֿמציעא ורא"ש יז, הלכה ולקמן שם, חננאל

נמי 69)כא. חבירו בשל מחזיר, שבשלו כל רבא, "אמר
שם). (בבאֿמציעא המשנה 70)מחזיר" דברי מובן זהו

כט:). (שם ליטול" דרכו שאין דבר רואים 71)"וכל שאין
בוש. ואינו ל:).שהוא 72)אותו (שם מכריו מפני בוש

דרכו 73) "אין בכלל שאינו אףֿעלֿפי כבודו, לפי זה אין כי
ההלכה. בתחילת שנזכר בידו", אלו כלים זוהי 74)ליטול

בתיקו. שעלתה שם, בגמרא לא 75)בעיא שהבעיא מכיוון
לחומרא. רבינו פסק דרכו 76)נפתרה, שבשדה מכיוון

ומאחר  בהשבתו, ולהתחיל הכלי את לקחת נתחייב בכך,
בעיר, אפילו אותה לגמור אותו מחייבים במצוה, שהתחיל
רבה: של לכלל בהתאם כבודו, לפי זה שאין אףֿעלֿפי
דלא  בעיא כותב: [הרי"ף שם). (גמרא בה" חייב "הכישה
ויכניס  יטול שבשדה ומשמע, בעיר. יחזיר ולא - איפשטא
גירסא  היתה שלרי"ף כ, אות ב פרק רא"ש וראה לעיר.
באיסור  להחמיר שיש סובר עצמו והרא"ש בגמרא. אחרת
ב"זקן  רק שזה ומובן יחזיר. לא ולכן התורה, בכבוד זלזול
ליטול" דרכו "אין אבל כבודו", לפי ואינה - חכם היינו -
ו'בית  שם, נמוקיֿיוסף וראה לחומרא. להחזיר, מחוייב

רסג]. סימן חושןֿמשפט יוסף'

.„ÈdLÈk‰Â ‰Ó‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ77Ïth‰Ï ·iÁ˙ - ¿≈ƒ»»¿≈»¿ƒƒ»ƒ¿«≈¿ƒ«≈
Û‡ d¯ÈÊÁ‰Ïe daÈ¯‰L ;B„B·Î ÈÙÏ dÈ‡L Èt ÏÚ »¿«¬ƒ»««ƒ∆≈»¿ƒ¿∆¬≈

‰Âˆna ÏÈÁ˙‰78‰Á¯·e d¯ÈÊÁ‰ .79‰‡Ó elÙ‡ , ƒ¿ƒ«ƒ¿»∆¡ƒ»»¿»¬ƒ≈»
ÌÈÓÚt80.Ì·ÈLz ·L‰ :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ¿»ƒ«»¿«¬ƒ∆∆¡«»≈¿ƒ≈

BÚÓLÓ ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ '·L‰'81‡e‰ ÌÏBÚÏ . »≈¬ƒ≈»¿»ƒ«¿»¿»
‰ÈÏÚa ˙eL¯Ï ‰p¯ÈÊÁiL „Ú ,da Ïth‰Ï ·iÁ82 «»¿ƒ«≈»«∆«¬ƒ∆»ƒ¿¿»∆»

¯nzLn‰ ÌB˜ÓÏ83ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ d¯ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»«ƒ¿«≈¬»ƒ∆¡ƒ»¿»∆≈
·iÁ - ÌMÓ ‰„·‡Â ,‰a¯ÁÂ ‰pb ÔB‚k ,¯nzLÓƒ¿«≈¿ƒ»¿»¿»¿»¿»ƒ»«»

.d˙eÈ¯Á‡a¿«¬»»

(שם).77) רבה של לגומרה.78)מימרא ועליו
ל:79) בבאֿמציעא ומשנה תצא, לא.80)'ספרי' שם גמרא
"זכור"81) דוגמת מתמדת, פעולה על המראה מקור, זהו כי

לרבינו. המשנה פירוש וראה בשבת. שנאמר ו"שמור"
תצא,82) (ספרי לאחיך" תשיבם "השב כתוב שהרי

ב). פרק בבאֿמציעא לא.83)ותוספתא בבאֿמציעא
נז. ובבאֿקמא

.ÂË˙È¯ÁLa ‰„·‡‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰84ÌÈÏÚa‰L ÌB˜ÓÏ ∆¡ƒ∆»¬≈»¿«¬ƒ¿»∆«¿»ƒ
,da Ïth‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ˙È¯ÁLa ÌL ÔÈ‡ˆBÈÂ ÔÈÒÎƒ¿»ƒ¿¿ƒ»¿«¬ƒ≈«»¿ƒ«≈»
ÌB˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ È¯‰L∆¬≈«¿»ƒƒ»««ƒ∆»

¯nzLÓ BÈ‡L85ÔÈ‡L ¯·„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈ƒ¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
ÌÈiÁ ÈÏÚ·a Ï·‡ ;ÌÈiÁ Áe¯ Ba86·iÁ ÌÏBÚÏ - ««ƒ¬»¿«¬≈«ƒ¿»«»
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לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי
שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:

שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ
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ÔÓ Ba ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆≈ƒ
˙e¯ÈÎO‰55‡e‰ È¯‰ Ôk ¯Ó‡L ¯Á‡ ÏÈviL ÏÎÂ , «¿ƒ¿…∆«ƒ««∆»«≈¬≈

BlL56. ∆

להציל,50) יכול אינו כשחבירו אפילו יחד. לשניהם ושייך
לא  כן ועל שותפו, על סמך הוא כי שהתייאש, אומרים אין

ההפקר. מן שזכה לטעון הלה חלקי.51)יכול את
הוא 52) זכאי בסכנה, שממונו מכיון השותפות. את ביטל

שחבירו  בין שלו, את ולהציל חבירו, מדעת שלא לחלוק
שם). (גמרא יכול אינו ובין להציל של 53)יכול פירושו

שם. כי 54)רבא, להציל, יכול המשכיר כשאין אפילו
מציל. הוא הבית לבעל יכול 55)סתמו שפועל הוא, והדין

(שם). היום בחצי אפילו בו המשכיר 56)לחזור אין אם
ההפקר. מן השכיר וזוכה להציל, יכול

.‡È‡¯iL57ÒÈb ‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,¯a„na ‰˙ÁL «»»∆»¿»«ƒ¿»¿»«»∆»«ƒ
dÙ¯ËÏ58ÔÈ·MÁÓ - BÏ e˙Â ÔBÓÓ ÒÈb‰ ÌÚ e˜ÒÙe , ¿»¿»»¿ƒ««ƒ»¿»¿¿«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ59˙BLÙ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,60Ì‡Â . ¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
B¯ÎO ÔÈ·MÁÓ - C¯c‰ ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰ÈÙÏ ¯iz e¯ÎO»¿«»ƒ¿≈∆¿ƒ»«∆∆¿«¿ƒ¿»

˙BLÙ ÈÙÏe ÔBÓÓ ÈÙÏ61epLÈ Ï‡Â .62‚‰nÓ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿«¿«ƒƒ¿«
.ÌÈ¯nÁ‰««»ƒ

שם.57) שכל 59)לבוזזה.58)גמרא החפצים, ערך לפי
לביזה. היתה הגייס כוונת כי בשיירה. מוביל ואחד אחד

בסכנה.60) היו לא דרך,61)כי המורה התייר, בלי כי
לחייהם. וגם לממונם גם סכנה לתת 62)צפויה נהגו שאם

עושים. נפשות, לפי או ממון לפי לתייר

.·ÈÈ‡M¯Ô63Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈ¯nÁ‰64ÈÓ Ïk : «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
¯BÓÁ epnÓ „·‡zL65BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‡¯iM‰ ÈaÓ ∆…«ƒ∆¬ƒ¿≈««»»«¬ƒƒ

ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ‰„·‡Â ‡e‰ da ÚLt Ì‡Â .˙¯Á‡ ¯BÓÁ¬«∆∆¿ƒ»«»¿»¿»≈«»ƒ
BÏ „ÈÓÚ‰Ï66. ¿«¬ƒ

בדיבור 64)שם.63) אפילו קיים והתנאי רוצים, כשכולם
בו. לחזור יכול מהם אחד ואין שתיטרף 65)בלבד, כגון

רעות. חיות בכלל 66)עלֿידי אינו פשיעה מקרה כי
התנאי.

.‚È‰ÈÓ„ ÈÏ ez :¯Ó‡Â ,B¯BÓÁ ‰„·‡67‰ˆB¯ È‡Â »¿»¬¿»«¿ƒ»∆»«¬ƒ∆
¯BÓÁ ÁwÏ68ÌÎnÚ ¯ÓBL ÈÈ¯‰Â69ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ«¬«¬≈ƒ≈ƒ»∆≈¿ƒ

BÏ70Ê¯cÊiL È„k ,˙¯Á‡ ¯BÓÁ BÏ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡ ;∆»«¬ƒƒ¬«∆∆¿≈∆ƒ¿»≈
BzÓ‰a ¯ÓLÈÂ BÓˆÚ71‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰ elÙ‡Â . «¿¿ƒ¿…¿∆¿«¬ƒ»¿»¿≈»

˙¯Á‡72¯ÓBLÏ ˙Á‡ ¯ÓBL ‰ÓB„ BÈ‡ - ‡¯iMa «∆∆««»»≈∆≈««¿≈
ÌÈzL73. ¿«ƒ

(שם).67) החמור ראה 68)במקום אחר. פירוש ולרש"י
והליסטים.69)שם. החיות לו 70)מפני יש שאם

אינו  בהמה, לו וכשאין כהוגן. לשמור מסייעם הוא בהמה,
אחרים. ממון בשמירת עוזר 71)מזדרז הוא ועלֿידיֿזה

השיירה. כל בשמירה 72)בשמירת מזדרז הוא ובשבילה
ביתר 73)כחביריו. שומר הוא בהמות שתי על כי

לי  תנו אמר אם כן ועל האחת, על מאשר מסירותֿנפש
שם. לו, שומעים אין דמיה,

.„È‰ÈÙÒ74‰ÈÏÚ „ÓÚÂ ,Ìia ˙Îl‰Ó ‰˙È‰L ¿ƒ»∆»¿»¿«∆∆«»¿»«»∆»
ÏBLÁ75d‡OnÓ el˜‰Â ,dÚ·ËÏ76ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ - «¿¿»¿»¿≈≈ƒ«»»¿«¿ƒ¿ƒ
Èe‡OÓ77epLÈ Ï‡Â .ÔBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â ,78 «¿¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»¿«¿«

.ÌÈtq‰ ‚‰nÓƒƒ¿«««»ƒ

סוערים.75)שם.74) מטביעה,76)גלים להצילה כדי
לים. המטען מן חלק להשליך הכרח השליך 77)יש "אם

(רש"י) ברזל" ליטרין מאה זה ישליך זהב, ליטרין מאה זה
משקל. באותו מטען לספנים 78)כשלשניהם היה אם

כשאין  מחייב שלמעלה והדין כמנהגם. עושים אחר, מנהג
יא. הלכה גם להבין יש וכן קבוע. נוהג

.ÂËÔÈ‡M¯79ÈÓ Ïk :Ô‰ÈÈa ˙B˙‰Ï ÌÈtq‰ «»ƒ««»ƒ¿«¿≈≈∆»ƒ
.˙¯Á‡ ‰ÈÙÒ BÏ ÌÈ„ÈÓÚÓ - ‰ÈÙÒ BÏ „·‡zL∆…«¿ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ»«∆∆
˙BÈÙq‰ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ L¯tL B‡ ,‰„·‡Â da ÚLt»«»¿»¿»∆≈«¿»∆≈«¿ƒ

ÔÓf‰ B˙B‡a Ba ˙BÎÏB‰80BÏ „ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ -81. ¿¿«¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ

יב.79) להלכה מקבילה  זו הלכה היו 80)שם. אפילו
ליבשה  סמוך בתשרי שהלך כגון אחר, בזמן בו הולכות
ונתקלה  השלגים, מהפשרת גדלים שהנהרות בניסן, כדרכו

התנו.81)ונשברה. לא עלֿמנתֿכן כי

ה'תשפ"א  ניסן ז' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
מקום 1) זה ובאי כיצד אבידה הכרזת דיני בו נתבארו

נתבארו  וכן אותו. שיתן למי ישיבנה סימן זה ובאי מכריז,
אסור  שהוא הדברים ממנה, יעשה מה אבידה המוצא בו
הדבר  הוא ומה לעשותם. חייב שהוא והדברים לעשותם
בשמירתו. חייב שאינו הדבר הוא ומה בשמירתו חייב שהוא

.‡d¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ‡e‰L ‰„·‡ ‡ˆBn‰2·iÁ - «≈¬≈»∆«»¿«¬ƒ»«»
ÊÈ¯Î‰Ï3dÚÈ„B‰Ïe ‰ÈÏÚ4ÔÈÓ BÏ „·‡L ÈÓ :¯ÓBÏÂ ¿«¿ƒ»∆»¿ƒ»¿«ƒ∆»«ƒ
ÈBÏt5ÔÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,6‰ÂL ‰˙È‰ elÙ‡ .ÏhÈÂ ¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¬ƒ»¿»»∆

‰ÏÊe‰Â ‰‡Èˆn‰ ˙Úa ‰Ëe¯t7ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -8.‰ÈÏÚ ¿»¿≈«¿ƒ»¿¿»«»¿«¿ƒ»∆»
‰‰B·b Ô·‡Â9eÈ‰ ‰ÈÏÚL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ‰˙È‰ ¿∆∆¿»»¿»ƒ»«ƒ∆»∆»»

.ÔÈÊÈ¯ÎÓ«¿ƒƒ

יד 2) ופרק יא פרק עיין - להחזירה חייב שאינו אבידה על
במקום 3)וכו'. היא ההכרזה כז: מציעא בבא משנה

חֿט. הלכה להלן ועיין זו, הלכה בסוף כמו פומבי,
לשכניו 4) שיודיע דין להכריז, אפשר שאי במקום

ט. הלכה ראה ואל 5)ולמיודעיו. ב בהלכה דוגמאות
את  לשווא להטריח שלא כדי מצאתי, "אבדה" סתם יכריז
נחמן, רב כדעת היא זו הלכה אחרים. חפצים שאבדו אלו

הרי"ף. פסק וכך כח: מציעא זה 6)בבא חפץ המייחדים
מין. מאותו החפצים אינה 7)מיתר פרוטה משווה ופחות

ונתחייב 8)מציאה. פרוטה שווה הייתה שמצאה שבשעה
כז.). מציעא (בבא כח:9)בה שם בברייתא הנזכרת זו

אבידות  להם שאבדו אלו כל באו שלשם משום טוען" "אבן
"הטועין"). הגירסה יט. (בתענית

.·ÊÈ¯ÎÓ „ˆÈk10„·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ - ˙BÚÓ ‡ˆÓ Ì‡ ? ≈««¿ƒƒ»»»«¿ƒƒ∆»«
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לקבל 18)ל: המציל את מזכה ביתֿדין בפני התנאי כי
שם. נוכח היה לא החמור שבעל אףֿעלֿפי שהתנה, מה את
יכול  ואינו התנאי, את לקיים חייב הריהו עמו, התנה ואם
המשנה  ופירוש קטז. שם (ראה בך" אני "משטה לטעון

שם). כלום.19)לרבינו הפסיד כדי 20)ולא והפקירו
כאבוד. דינו חבירו, של את כי 21)להציל שם. גמרא

וניצל  עליו ריחמו השמים ומן כאבוד, החמור את רואים
מטביעה. חמורו

.„ÏÈv‰ ‡ÏÂ ÏÈv‰Ï „¯È22B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - »«¿«ƒ¿…ƒƒ≈∆»¿»
BÏ Èe‡¯‰23ÔÎÂ .24ÏË·e ,‰Î‡ÏÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ Ì‡ »»¿≈ƒ»»≈ƒ¿»»»«

‰‡Ó ‰ÂML ‰„·‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,¯È„ ‰ÂML BzÎ‡ÏnÓƒ¿«¿∆»»ƒ»¿∆¡ƒ¬≈»∆»»≈»
‡l‡ ,Èz„ÒÙ‰L ¯È„ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ¯È„ƒ»……«≈ƒƒ»∆ƒ¿«¿ƒ∆»

ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B25‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏË·iL ≈¿»¿≈»≈∆ƒ¿«≈»¿»»
da ˜ÒBÚ ‰È‰L26ÈÙa B‡ ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ‰˙‰ Ì‡Â . ∆»»≈»¿ƒƒ¿»ƒ«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈc ˙Èa27e‰eL¯‰Â ,„ÈÒÙiM ‰Ó ÏhiL28‰Ê È¯‰ - ≈ƒ∆ƒ…«∆«¿ƒ¿ƒ¿¬≈∆
BlL - ÔÈc ˙Èa ‡ÏÂ ÌÈÏÚa ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .ÏËB≈¿ƒ≈»¿»ƒ¿…≈ƒ∆

Ì„B˜29. ≈

מכיון 23)שם.22) שהתנה, אףֿעלֿפי חמורו, דמי ולא
שליחותו. עשה חמורו,24)שלא נהר לשטף מקביל

ג. לא:25)שבהלכה ל: שהיה 26)בבאֿמציעא "כגון
ונשתהה  האבידה את להשיב והלך מלאכתו והניח חייט,
לא  סלע. יום באותו ששכרו בגד תפירת כשיעור בהשבתה
אלא  לי, תנה סלע, שיעור ממלאכתי בטלתי כבר לו, יאמר
אם  ובטל, ויושב יתפור מה לו שאין כעת שכרו משערין
בגד  בתפירת תקח ובטל, יושב הנך לו, ויאמר אדם יבוא
שנוטל  שמתברר ומה היום, כל בטל תשאר או סלע, חצי
האבידה" מבעל שנוטל הוא לתפור, תפירה לו שאין בשעה

לא:). בבאֿמציעא חננאל, ל:27)(רבינו שם משנה,
התנאי 28) לפי באבידה לטפל (יפויֿכח) הרשאה לו נתנו

שזה  מכיון "והרשוהו", נאמר לא ג בהלכה למעלה שהתנה.
לו  לתת לתנאי יסכימו ביתֿדין או שהבעלים מאליו, מובן
השווה  חבירו של את להציל כדי מנה, שיפה חמורו דמי
הדגיש  ולכן ייבטל, כמה ידוע לא זה בדין אבל מאתיים.

"והרשוהו". ואמר הדין,29)רבינו מן שם. וגמרא משנה
חבירו. ממון להציל כדי ממונו להפסיד חייב הוא אין

.‰ÌÈL ÔÎÂ30ÔÈÈ ÏL ˙È·Áa ‰Ê ,C¯ca ÌÈ‡a eÈ‰L ¿≈¿«ƒ∆»»ƒ«∆∆∆¿»ƒ∆«ƒ
L·c ÏL „k‰ ˜cÒÂ ,L·c ÏL „Îa ‰ÊÂ31Ì„˜Â , ¿∆¿«∆¿«¿ƒ¿«««∆¿«¿…∆

˙‡ ÏÈv‰Â BÈÈ ˙‡ ‰Ê CÙL ı¯‡Ï L·c‰ CÙMiL∆ƒ»≈«¿«»»∆»«∆∆≈¿ƒƒ∆
L·c‰32Èe‡¯‰ B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - ˙È·Á‰ CB˙Ï «¿«¿∆»ƒ≈∆»¿»»»

BÏ33ÈÓ„ ÈÏ Ô˙B ‰z‡Â ElL ˙‡ ÏÈv‡ :¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»««ƒ∆∆¿¿«»≈ƒ¿≈
ÔzÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÔÈc ˙Èa ÈÙa ‰˙‰L B‡ ,ÈlL∆ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆«»ƒ≈

¯˜Ù‰ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï L·c‰ CtL Ì‡Â .BÏ34ÏÎÂ , ¿ƒƒ¿««¿«»»∆¬≈∆∆¿≈¿»
.ÏÈvÓ BÓˆÚÏ - ÏÈvn‰««ƒ¿«¿«ƒ

קטו.30) בבאֿקמא דרך 31)משנה מטפטף והדבש
היין.32)הסדק. מדמי מרובים אףֿעלֿפי 33)שדמיו

ראה  והטעם, הדבש. באיסוף ועסק יינו את שפך ידיו שבמו
קטז. בבאֿקמא וראה ג. להלכה בפירוש שם 34)למעלה

את  ומעכב הכד על כרוך שחישוק במקרה שרק אמרו, קטו:

שהחישוק  רבינו ומפרש הפקר, הדבש אין הדבש שפיכת
שאם  לו יצא ומכאן הדבש, שפיכת את מסוים לזמן מעכב

מגידֿמשנה. ראה הפקר. הוא הרי נשפך כבר

.Â,ÌÈ˜È¯ ÌÈp˜˜a ‡a ‰ÊÂ L·c ÏL „Îa ‡a ‰Ê ‰È‰»»∆»¿«∆¿«¿∆»¿«¿«ƒ≈»ƒ
ÈÈ‡ :ÌÈp˜w‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,L·c‰ „k ‰˜cÒÂ¿ƒ¿¿»««¿«¿»«««««¿«ƒ≈ƒ
BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ÈÏ ÔzzL „Ú Èp˜˜a ‰Ê L·„ EÏ ÏÈvÓ«ƒ¿¿«∆¿«¿«««∆ƒ≈ƒ∆¿¿ƒ
:BÏ ¯Ó‡Â L·c‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜Â ,ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck B‡»¿»ƒ»ƒ¿ƒ≈»»«««¿«¿»«

Ba ˜ÁO ‰Ê È¯‰ - Ô‰35B¯ÎO ‡l‡ BÏ Ô˙B BÈ‡Â , ≈¬≈∆»«¿≈≈∆»¿»
ÌeÏk B„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ;BÏ Èe‡¯‰36. »»∆¬≈…ƒ¿ƒ¿

קטז.35) שם חבירו, ממון להציל הוא חייב שהרי
שם.36)

.ÊÁ¯aL ÈÓ ÔÎÂ37˙¯aÚÓ ‰˙È‰Â ,ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙ÈaÓ38 ¿≈ƒ∆»«ƒ≈»¬ƒ¿»¿»«¿…∆
¯Ó‡Â ,ÂÈÙÏ,¯È„ EÏ Ô˙B È‡Â È¯È·Ú‰ :BÏ ¿»»¿»««¬ƒ≈ƒ«¬ƒ≈¿ƒ»

B¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ - B¯È·Ú‰Â39‰È‰ Ì‡Â .BÏ Èe‡¯‰ ¿∆¡ƒ≈∆»¿»»»¿ƒ»»
„iˆ40BÏ Ô˙B - È¯È·Ú‰Â E˙„BˆÓ Ïha :BÏ ¯Ó‡Â , «»¿»««≈¿»¿¿«¬ƒ≈ƒ≈

BnÚ ‰˙‰M ‰Ó Ïk41.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆ƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

להצילו.39)רפסודה.38)שם.37) היא שמצוה
שם.40) הים, מן דגים עמו 41)השולה התנה אם [ואפילו

את  למצוא וקשה הלחםֿמשנה. כתב כן שהפסיד, ממה יותר
ששם  משום ואפשר, ו. שבהלכה הדין ובין זה שבין ההבדל
אמנם  ודוחק. משהו. הפסיד כאן אבל כלום, הפסיד לא
שהרי  שכתב: זה, לטעם מסייע ו בהלכה רבינו של סגנונו

כלום]. הפסידו לא

.Á¯a„na ˙ÎÏB‰ ‰˙È‰L ‡¯iL42‰ÈÏÚ „ÓÚÂ , «»»∆»¿»∆∆«ƒ¿»¿»«»∆»
ÒÈb43dÙ¯Ëe44„ÓÚÂ ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ : «ƒ¿»»ƒ≈»¿ƒ¿«ƒƒ»»¿»«

BÓˆÚÏ ÏÈv‰ - ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡45ÔÈÏBÎÈ Ì‡Â ;46Ô‰ ∆»≈∆¿ƒƒƒƒ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÈv‰Â Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜Â ,Ì„iÓ ÏÈv‰Ï¿«ƒƒ»»¿»«∆»≈∆¿ƒƒ««ƒ

ÚˆÓ‡Ï ÏÈv‰ - ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡L47. ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒƒƒ»∆¿«

קטז.42) מכיון 45)ובזזה.44)צבא.43)שם
קיד. שם משנה וראה התייאשו, שהם 46)שהבעלים כגון

וחזקים. מכיון 47)מרובים ונוטל, שלו את מכיר אחד כל
התייאש. שלא

.Ë˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰48ÏÈvn‰ Ïk - »¿ƒ¿«ƒ«¿≈«¿»»««ƒ
ÚˆÓ‡Ï ÏÈvÓ49È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ; «ƒ»∆¿«∆»ƒ≈»«¿«¿ƒ¬ƒ

e‰eÚÓML ÔÂÈkL .BÓˆÚÏ ÏÈvÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÈvÓ«ƒ¬≈∆«ƒ¿«¿∆≈»∆¿»
ÔÓˆÚ ˜Á„Ï Ô‰Ï ‰È‰ ,'ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ' ¯ÓB‡≈¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ»»»∆ƒ¿…«¿»
ÔÓ eL‡È˙ È¯‰ - eÏÈv‰ ‡ÏÂ e·LiL ÔÂÈÎÂ ;ÏÈv‰Ïe¿«ƒ¿≈»∆»¿¿…ƒƒ¬≈ƒ¿»¬ƒ

.Ïk‰«…

שם.48) אשי, רב אילו 49)דברי לטעון, יכולים הם כי
רי"ף  ומצילים, נפשנו מוסרים היינו לעצמך שתציל אמרת

שם.

.ÈÏÈv‰ - Ô‰Ó „Á‡ ÏÈv‰Â ,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰»¿≈À»ƒ¿ƒƒ∆»≈∆ƒƒ
ÚˆÓ‡Ï50ÏÈvÓ È‡ ÈÓˆÚÏ :¯Ó‡ Ì‡Â .51‰Ê È¯‰ - »∆¿«¿ƒ»«¿«¿ƒ¬ƒ«ƒ¬≈∆

B¯·ÁÓ ˜ÏÁ52˙‡ ¯ÎBO‰ ÔÎÂ .BÓˆÚÏ ÏÈv‰Â , »«≈¬≈¿ƒƒ¿«¿¿≈«≈∆
ÏÚBt‰53¯ÈkOnÏ ‡e‰ È¯‰ ÏÈviL Ïk - ÏÈv‰Ï54. «≈¿«ƒ…∆«ƒ¬≈««¿ƒ
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ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»
LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈

„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«
ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל

או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
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לירושלים, לעלות ישראל בני כל חייבים הרגלים בשלושת
בשלישי. יעלה ובשני בראשון עלה שלא המוצא 39)ומי

ידע  שהמאבד כדי מכריז, שהוא השני הרגל שזהו מציין
מיד  לחזור יצטרך ולא השלישי הרגל עד שהות לו שיש

שזהו 40)(שם). ידע, השומע וכל זה, רגל איזה לציין בלי
מיד. יחזור חפץ, לו שאבד נמצא ואם האחרון, הרגל

בשני 41) להחליפו בטעות השומע עלול שלישי יכריז אם
הרגל  עד שהות לו שיש ויחשוב המשותפת), ה"שין" (בגלל

אבידתו. את ויפסיד מיד יחזור ולא היה 42)הבא, שלא
הקודמים. הרגלים כזה.43)בשני במרחק נמצא ביתו אם

זה.44) ממין כלי לו אבד אם לברר משבעה 45)כדי יותר
בירושלים. שישהה המוצא את חכמים הטריחו לא ימים
עד  הגרים לאלו רק מספיקים הימים ששבעת ואףֿעלֿפי

שם). רבא (דעת יותר ולא מירושלים ימים שלושת דרך

.Ë·¯ÁMÓ46ÔÈÊÈ¯ÎÓ e‰iL eÈ˜˙‰ ,Lc˜n‰ ˙Èa ƒ∆»«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿ƒƒ
˙BiÒk Èz·a47˙BL¯„Ó Èz··e48ÔÈÒp‡‰ ea¯MÓ .49 ¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆«»«»ƒ

‡È‰ CÏÓ ÏL ‰‡Èˆn‰ :e¯Ó‡Â50L eÈ˜˙‰ ,eÈ‰i ¿»¿«¿ƒ»∆∆∆ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
ÂÈÚcÈÓÏÂ ÂÈÎLÏ ÔÈÚÈ„BÓ51.Bi„Â ƒƒƒ¿≈»¿ƒ¿À»»¿«

שם.46) הקודמת הברייתא שם 47)המשך שמתפללים
שם. מצויים שם.48)ורבים מצויים ורבים שם שלומדים

המוצא.49) מיד המציאה את בכוח כגון 50)שלקחו
פומבי. במקום להכריז חששו כך ומשום (שם), הפרסים

שלהם.51) למכרים הודיעו והם

.ÈÊÈ¯Î‰52ÚÈ„B‰ B‡53‰È‰z - ÌÈÏÚa‰ e‡a ‡ÏÂ ƒ¿ƒƒ«¿…»«¿»ƒƒ¿∆
e‰iÏ‡ ‡B·iL „Ú BÏˆ‡ ˙ÁpÓ ‰‡Èˆn‰54ÔÓÊ ÏÎ·e . «¿ƒ»À««∆¿«∆»≈ƒ»¿»¿«

·iÁ - ‰„·‡ B‡ ‰·‚ Ì‡ ,BÏˆ‡ ‰„·‡‰L∆»¬≈»∆¿ƒƒ¿¿»»¿»«»
‰Ò‡ Ì‡Â ;d˙eÈ¯Á‡a55‰„·‡ ¯ÓBML .¯eËt - ¿«¬»»¿ƒ∆∆¿»»∆≈¬≈»

‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk56‰ÂˆÓa ˜ÒBÚ ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈»»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿»
‰OÚ ˙BˆÓ ‰nkÓ ¯ËÙÂ57˜ÒBÚ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ¿ƒ¿»ƒ«»ƒ¿¬≈»¿«∆≈

d˙¯ÈÓLa58. ƒ¿ƒ»»

מדרשות.52) ובבתי כנסיות בבתי או המקדש בבית
אנסים.53) שיש בשעה בעל 54)למיודעיו הוא מי ויוודע

ל.). (שם היה 55)האבידה ולא מזויין, שודד ידי על כגון
זאת. למנוע המוצא ופטור 56)בכוח בגניבה שחייב

נו. קמא ובבא פב. כט. מציעא בבא יוסף כרב פסק באונס.
יוסף" דרב להו אית עלמא "דכולי אומר התלמוד שהרי
חננאל. רבינו פסק וכך פב.), שם יוסף, רב כדעת הכל (דעת

בה,57) וכיוצא לעני פת נתינת כגון, כיס, חסרון בהן שיש
שכר. כשומר דינו כן ועל המצוה, מן פטור במצוה שהעוסק

מונחת 58) כשהיא לא אבל לצרכה, הכסות את שמנער כגון
מן  פטור במצוה העוסק אמרו שהרי טיפול. ללא אצלו
המצוות  שתי לקיים לו שאפשר כל הוא: והכלל המצוה.
בראשו  שתפילין מי כן, לא שאם בשתיהן, חייב יחד,
תוספות  שם וראה המצוות. מכל פטור יהא בבגדו וציצית

הנאה. בההיא המתחיל דיבור

.‡È¯w·Ï CÈ¯ˆÂ59d˜„·Ïe ‰„·‡‰ ˙‡60‡lL È„k , ¿»ƒ¿«≈∆»¬≈»¿»¿»¿≈∆…
‰ÈÏ‡Ó „·‡˙Â „Òtz61‰‡¯ - BÏ B˙·L‰Â :¯Ó‡pL ; ƒ»≈¿…«≈≈∆»∆∆¡««¬≈…¿≈

BÏ ep·ÈLz C‡È‰62¯Óˆ ÏL ˙eÒk ‡ˆÓ ?„ˆÈk .63- ≈«¿ƒ∆≈«»»¿∆∆∆

d¯ÚÓ64ÏwÓa ‰p¯ÚÈ ‡ÏÂ .ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡65, ¿«¬»««ƒ¿ƒ¿…¿«¬∆»¿«≈
Ì„‡ Èa ÈLa ‡ÏÂ66‰hÓ Èab ÏÚ dÁËBLÂ . ¿…ƒ¿≈¿≈»»¿¿»««≈ƒ»

dk¯ˆÏ67ˆÏe dk¯ˆÏ ‡Ï Ï·‡ ,„·ÏaBk¯68encÊ . ¿»¿»ƒ¿«¬»…¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿
- dk¯ˆÏ elÙ‡Â Ì‰ÈÙa ‰pÁËLÈ ‡Ï - ÌÈÁ¯B‡ BÏ¿ƒ…ƒ¿»∆»ƒ¿≈∆«¬ƒ¿»¿»

.·bz ‡nL∆»ƒ»≈

לזמן.59) אם 60)מזמן יבדוק אותה מבקר שהוא בשעה
נתקלקלה. בכסות.61)לא עש תשיב 62)כגון, כלומר,

כח:). מציעא בבא (משנה בשלימות בגד 63)לו אבל
פירשו  כך שם). (גמרא לו מזיק הניעור כי ינער, לא פשתן

והרי"ף. חננאל האבק.64)רבינו  עלולה 65)מן כי
וממתחים 66)להיקרע. ומנערים, ראשיה בשני האוחזים

מדי. יותר ל.).67)אותה (שם לכסות 68)שתתאוורר
לחומרא. רבינו ופסק נפתרה שלא בעייא זוהי המיטה. את

.·È.e·˜¯È ‡lL È„k ,Ô‰a LnzLÓ - ıÚ ÈÏk ‡ˆÓ»»¿≈≈ƒ¿«≈»∆¿≈∆…≈»¿
ÔÈnÁa Ô‰a LnzLÓ - ˙LÁ ÈÏk69È„È ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , ¿≈¿∆ƒ¿«≈»∆¿«ƒ¬»…«¿≈

¯e‡‰70Ô˜ÈÁLnL ÈtÓ ,71Ô‰a LnzLÓ - ÛÒk ÈÏk . »ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈»∆
‡ˆÓ .Ô¯ÈÁLnL ÈtÓ ,ÔÈnÁa ‡Ï Ï·‡ ,ÔBˆa¿≈¬»…¿«ƒƒ¿≈∆«¿ƒ»»»

˙BÙ¯‚Ó72‡Ï Ï·‡ ,C¯a Ô‰a LnzLÈ - ˙Bnc¯˜Â «¿≈¿«¿Àƒ¿«≈»∆¿«¬»…
Ô˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,‰L˜a73ÈÏÎe ·‰Ê ÈÏk ‡ˆÓ . ¿»∆ƒ¿≈∆«¿ƒ»»»¿≈»»¿≈
ÔzLt ÏL ˙eÒÎe ˙ÈÎeÎÊ74„Ú Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿∆ƒ¿»¬≈∆…ƒ«»∆«

e¯Ó‡ Ck ,‰„·‡a e¯Ó‡L C¯cÎÂ .e‰iÏ‡ ‡B·iL∆»≈ƒ»¿«∆∆∆»¿«¬≈»»»¿
Ìi‰ ˙È„ÓÏ ÂÈÏÚa eÎÏ‰L ÔB„wÙa75. ¿ƒ»∆»¿¿»»ƒ¿ƒ««»

בצונן.69) שכן וכל בחמים על 70)אפילו הכלי יתן לא
(אש). אוכלת.71)האור שהאש החומר מן ומאבדים

מעדר.72) לה.74)פוגמם.73)מין מזיק שהניעור
דרך 75) באותה בפיקדון לטפל השומר חייב כן ועל

נמצא  הפיקדון בעל אם אבל במציאה, לטפל חייב שהמוצא
בה. יגע לא זה הרי ארץ, באותה

.‚ÈÔ‰a ‡¯B˜ - ÌÈ¯ÙÒ ‡ˆÓ76.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ »»¿»ƒ≈»∆««ƒ¿ƒ
ÔÏÏBb - ˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â77.ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk ¿ƒ≈≈«ƒ¿¿»»¿ƒ

ÌÏBÚÏe78‰lÁzÎÏ Ô‰a „ÓÏÈ ‡Ï79‡¯˜È ‡ÏÂ , ¿»…ƒ¿«»∆¿«¿ƒ»¿…ƒ¿»
‰LÈÂ ‰L¯t80Ìb¯˙ÈÂ ‰L¯t ‡¯˜È ‡ÏÂ ,81‡ÏÂ . »»»¿ƒ¿∆¿…ƒ¿»»»»ƒ«¿≈¿…

ÔÈt„ ‰LÏMÓ ¯˙È Ba ÁzÙÈ82ÔÈ¯B˜ ÌÈL eÈ‰È ‡ÏÂ . ƒ¿«»≈ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿¿«ƒƒ
‰Ï·ÈÂ ‰Ê CLÓÈÂ ‰Ê CLÓÈ ‡nL ,ÔÈÈÚ ÈLaƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿…∆¿ƒ¿…∆¿ƒ¿∆

„Á‡ ÔÈÚa Ô‰ ÔÈ¯B˜ Ï·‡ ;¯Ùq‰83e‡¯˜È ‡ÏÂ . «≈∆¬»ƒ≈¿ƒ¿»∆»¿…ƒ¿¿
.„Á‡ ÔÈÚa elÙ‡Â ,„Á‡ ¯ÙÒa ‰LÏL¿»¿≈∆∆»«¬ƒ¿ƒ¿»∆»

אותם.76) לאוורר אוויר.77)כדי בהם שייכנס כדי
מגילות. בצורת עשויים הספרים היו המשנה בתקופת

יום.78) לשלושים אחת כי 79)אפילו למד, שלא עניין
הספר. לטובת לא וזה אחד. מקום על רב זמן מתעכב

שם.80) גמרא שנייה, פעם העם.81)ויקרא לשפת
ולהתקלקל.82) ליפול הספר אביי 83)עלול תשובת לפי

בשני  קריאה ובין אחד בעניין קריאה בין הבדל שיש (שם)
להיפך, מפרש רש"י אבל הרי"ף. של וכפירושו עניינים

מותר. עניינים ובשני אסור אחד שבעניין

.„ÈÌL - ÔÈlÙz ‡ˆÓ84ÂÈÏÚ ÔÁÈpÓe Ô‰ÈÓc85; »»¿ƒƒ»¿≈∆«ƒ»»»
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ÚaËÓ BÏ11‰Ó‰a B‡ ˙eÒk BÏ „·‡L ÈÓ :ÊÈ¯ÎÓ ÔÎÂ . «¿≈«¿≈«¿ƒƒ∆»«¿¿≈»
LLBÁ BÈ‡Â .ÏhÈÂ ÌÈÓÈÒ ÔzÈÂ ‡B·È ,˙B¯ËL B‡12 ¿»»¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ…¿≈≈

„Ú B¯ÈÊÁÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰„·‡‰ ÔÈÓ ÚÈ„B‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ«ƒ»¬≈»¿ƒ∆≈«¬ƒ«
ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ÔziL13. ∆ƒ≈ƒ»ƒÀ¿»ƒ

שבהלכה 10) פלוני" "מין לכלל דוגמאות באות זו בהלכה
מטבע.11)א. איזו מפרט אינו הרמאי,12)אבל מפני

את  במקרה וידע כסות, כגון האבידה, מין את ידע שאם
ויטלה. סימניה יתן בסימניה, ומכיר שאבדה הכסות בעל
"אבידה" סובר הוא כך ומשום יהודה, רב מביע זה חשש

כח: מציעא בבא ומידת 13)מכריז, ארכה מידת כגון
אינו  הבגד, צבע כגון בעלמא, סימן אבל הכסות, של רחבה
כז: שם וראה צבע, באותו בגדים הרבה יש כי מספיק,

ה. הלכה לקמן וראה ואנא. המתחיל דיבור תוספות

.‚ÔÈ˜‰·Ó ÔÈ‡L ÌÈÓÈÒ Ô˙Â ‰„·‡‰ ÏÚa ‡a14- »««»¬≈»¿»«ƒ»ƒ∆≈»À¿»ƒ
.ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ«∆…«ƒ»ƒÀ¿»ƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ˜‰·Ó ÌÈÓÈÒ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ ,È‡n¯‰Â¿»««««ƒ∆»«ƒ»ƒÀ¿»ƒ≈

ÌÈ„Ú ‡È·iL „Ú ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ15e¯Ó‡ .BlL ‡È‰L «¬ƒƒ«∆»ƒ≈ƒ∆ƒ∆»¿
¯˜ÁzL „Ú - EÈÁ‡ L¯c „Ú EnÚ ‰È‰Â :ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»»ƒ¿«¿»ƒ«∆«¿…

Â‡Ï Ì‡ ‡e‰ È‡n¯ Ì‡ ÂÈ¯Á‡16. «¬»ƒ««ƒ»

ולבן.14) אדום יש 15)כגון כרמאי, ידוע הוא אם כי
על  רמאות. בדרך המובהקים הסימנים לו שנודעו לחשוש
ביותר, המובהק הסימן יספיק ולא עדים, ממנו דורשים כן

בשטר. פלונית אות בצד יש נקב אחיך"16)כגון ["דרוש
תמצא  ואם רמאי אינו אם לידע אחיך את שתדרוש משמע

מובהקים]. בסימנים אפילו לו תחזיר אל רמאי שהוא

.„Ô˙Â ‡·e ‰„·‡ BÏ ‰„·‡L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»¿»¬≈»»¿»«
‰ÈÓÈÒ17˜ÊÁ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BÏ d˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ƒ»∆»«¬ƒƒ»∆»ƒ≈À¿«
È‡n¯18e‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ ,ÔÈ‡n¯‰ ea¯MÓ . ««ƒ∆«»«»ƒƒ¿ƒ≈ƒ∆¿

BÏ ÔÈ¯ÓB‡19ÏËÂ È‡n¯ ‰z‡ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú ‡·‰ :20. ¿ƒ»≈≈ƒ∆≈«»««»…

שהאבידה 18)המובהקים.17) עדים הבאת  דרשו וממנו
שלו. רמאי.19)היא הוחזק שלא פי 20)לאדם על

סימנים.

.‰ÏÚ ÔÈ„Â Ì‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜‰·n‰ ÌÈÓÈq‰«ƒ»ƒ«À¿»ƒ¿ƒ¬≈∆¿»ƒ«
ÌB˜Ó ÏÎa Ì‰Èt21‰¯Bz ÔÈc22‰cn‰Â .23B‡ ƒ∆¿»»ƒ»¿«ƒ»

Ï˜Ln‰24ÔÈn‰ B‡25‰„·‡‰ ÌB˜Ó B‡26ÔÈÓÈÒ - «ƒ¿»«ƒ¿»¿»¬≈»ƒ»ƒ
.Ô‰ ÔÈ˜‰·ÓÀ¿»ƒ≈

או 21) בסימנים אשה גט להחזיר כגון באיסור, אפילו
(שם  ההרוג בגוף שנמצאו סימנים סמך על עגונה להתיר

כח.).22)כז:). (שם הם התורה מן שסימנים רבא כדעת
שמן.23) ליטר כגון בלח, מידה או ורוחב, אורך מידת כגון
כג:).25)ביבש.24) (שם במחרוזת דגים עשרה כגון
הוא 26) שמקום כב: שם רבא כדעת היחיד, ברשות כשמצא

סוגי  שלושה [ישנם י. הלכה טו פרק לקמן וראה סימן.
פלונית  אות בצד נקב כגון ביותר, מובהקים א. סימנים:
אינם  ג. ומניין; משקל מידה, כגון מובהקים, ב. בשטר;
עליהם  סומכים ביותר שמובהקים רבינו, ודעת מובהקים.
לא  אבל אבידה להחזיר מועיל ב' סוג עניינים, בכל

או  המשקל או "והמידה כאן: רבינו שכתב ומה באיסורים.
אבידה, להחזרת הכוונה הם" מובהקים סימנים וכו' המניין
הכוונה  המובהקים" "הסימנים זו: הלכה בראש שאמר ומה

משנה]. בכסף פירש כך א. מסוג לסימנים

.ÂÌÈL e‡a27Ô˙ ‰ÊÂ ,‰„·‡‰ ÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê , »¿«ƒ∆»«ƒ»≈»¬≈»¿∆»«
¯Á‡‰ Ô˙pL BÓk ‰„·‡‰ ÈÓÈÒ28‰ÊÏ ‡Ï ÔzÈ ‡Ï - ƒ»≈»¬≈»¿∆»«»«≈…ƒ≈…»∆
˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ29„Á‡‰ ‰„BiL „Ú ¿…»∆∆»ƒ¿∆À«««∆∆»∆»

˙‡ „Á‡‰ Ô˙ .‰¯Lt Ô‰ÈÈa eOÚÈ B‡ B¯·ÁÏ«¬≈«¬≈≈∆¿»»»«»∆»∆
ÌÈ„Ú‰ ÏÚ·Ï ÔzÈ - ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈM‰Â ,ÌÈÓÈq‰30. «ƒ»ƒ¿«≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ≈¿««»≈ƒ

È¯‰ - „Á‡ „ÚÂ ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰ÊÂ ,ÌÈÓÈÒ Ô˙ ‰Ê∆»«ƒ»ƒ¿∆»«ƒ»ƒ¿≈∆»¬≈
BÈ‡L BÓk „Á‡‰ „Ú‰31.ÁÈpÈÂ , »≈»∆»¿∆≈¿«ƒ«

שם 27) רבא, של מימרא נפלה, שממנו טוען, מהם אחד וכל
סימן 28)כח. נתן וחבירו מובהק סימן נתן אחד אם אבל

ז. הלכה ראה לחבירו. המציאה תינתן ביותר, מובהק
נודעו 29) שלא במציאה כמו בהם ויעשה המוצא, אצל

טוֿיז. הלכות להלן ראה עדיפים 30)בעליה. עדים כי
התורה. מן סימנים שגם אףֿעלֿפי מכיוון 31)מסימנים,

חשובים  סימנים ונותן ממנו, שאבדה טוען מהם אחד שכל
(שם). להכריע אחד עד בידי כוח אין חבירו, של כמו

.Ê‰‚È¯‡ È„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,da ‡ˆBiÎÂ ‰ÏÓO ‡ˆÓ»»ƒ¿»¿«≈»¿∆≈ƒ≈≈¬ƒ»
ÔzÈ - epnÓ ‰ÏÙpL ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,BÏ ‰e‚¯‡L∆¬»»¿∆≈ƒ≈ƒ∆»¿»ƒ∆ƒ≈

‰ÏÈÙ È„ÚÏ32˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ ,dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê . ¿≈≈¿ƒ»∆»«ƒ«»¿»¿∆»«ƒ«
- daÁ¯¯ÚLiL ¯LÙ‡L ;dk¯‡ ˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ »¿»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«»¿»∆∆¿»∆¿«≈

daÁ¯ ˙cÓ È‡n¯‰33‰Ê .da ‰qk˙Ó ‰ÈÏÚa ‰È‰Lk »««ƒ«»¿»¿∆»»¿»∆»ƒ¿«∆»∆
ÔzÈ - ‰È˙BÏ˜LÓ Ôek ‰ÊÂ ,daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙»«ƒ«»¿»¿»¿»¿∆ƒ≈ƒ¿¿∆»ƒ≈

dÏ˜LÓ ÔekL ÈÓÏ34daÁ¯Â dk¯‡ ˙cÓ Ô˙ ‰Ê .35, ¿ƒ∆ƒ≈ƒ¿»»∆»«ƒ«»¿»¿»¿»
˙BÈ¯Ó‡‰ ˙cÓ Ô˙ ‰ÊÂ36˙cÓ Ô˙pL ÈÓÏ ÔzÈ - daL ¿∆»«ƒ«»ƒ¿»∆»ƒ≈¿ƒ∆»«ƒ«

daÁ¯Â dk¯‡37. »¿»¿»¿»

שהרי 32) לחבירו, מכרה לו שארגוה שזה אומרים, אנו
(שם). ממנו שנפלה מעידים מה 33)עדים קטנה, שהיא

לשער. יותר וקשה גדולה שהיא אורכה מידת כן  שאין
ואפילו 34) שאמרנו, כפי לשער, אפשר רוחבה מידת כי

של  משקלה לא אבל לשער, בקושי אפשר אורכה מידת
יותר  מובהק סימן הוא השמלה משקל כן על השמלה.

ואורכה. רוחבה  לחוד.35)ממידת מידה שפות 36)כל
הסימנים 37)הבגד. שבעל הוא, זו בהלכה הכלל

האבידה. את יקבל יותר המובהקים

.ÁÊÈ¯ÎÓ ‰È‰ ,‰„·‡ ‡ˆnL ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a»ƒ»»ƒ∆»»¬≈»»»«¿ƒ
ÌÈÏ‚¯ ‰LÏL ‰ÈÏÚ38.ÔBL‡¯ :¯ÓB‡ - ÔBL‡¯ Ï‚¯ . »∆»¿»¿»ƒ∆∆ƒ≈ƒ

ÈL39Ì˙Ò ÊÈ¯ÎÓ - ÈLÈÏL .ÈL :¯ÓB‡ -40È„k , ≈ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ«¿ƒ¿»¿≈
ÈLÈÏLa ÈL BÏ ÛlÁ˙È ‡lL41ÔB¯Á‡‰ Ï‚¯ ¯Á‡Â . ∆…ƒ¿«≈≈ƒƒ¿ƒƒ¿««∆∆»«¬

CÏiL È„k ;˙ÈÚÈ·¯ ÌÚt ÊÈ¯ÎÓ ÌÈÓÈ ˙Ú·La¿ƒ¿«»ƒ«¿ƒ««¿ƒƒ¿≈∆≈≈
ÚÓBM‰42ÌÈÓÈ ‰LÏLa B˙È·Ï43ÂÈÏk LMÓÈÂ44, «≈«¿≈ƒ¿»»ƒƒ«≈≈»

ÊÈ¯ÎÓ ÊÈ¯În‰ ‰Ê ‡ˆÓÈÂ ,ÌÈÓi‰ ˙LÏLa ¯ÊÁÈÂ¿«¬…ƒ¿∆«»ƒ¿ƒ¿»∆««¿ƒ«¿ƒ
ÈÚÈ·Ma45. «¿ƒƒ

כי 38) הוא, והטעם כח. שם במשנה יהודה רבי כדעת
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Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»
„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,
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סימן 5) לו שאין אףֿעלֿפי החמור, שעל האוכף בסימני
שם). (גמרא עצמו הייתי 6)בחמור "חמור", פרט לולא

מחזירים  אין אבל החמור, בסימני אוכף מחזירים אומר
אוכף. בסימני שם.7)חמור שגזז,8)גמרא השה צמר

(שם). אצלו ונטענה צמר בלי השה את מצא אפילו
(שם).9) יחזיר הזנב שבסוף שהיא 10)השער ובאבידה

חייב  שאינו אמרנו פרוטה, משווה פחות כגון מועט, דבר
אבל  יב), הלכה יא פרק (למעלה להחזירה ולא בה לטפל
שוה  - השור - האבידה שעיקר מכיון התורה, מחייבת כאן
(דפוס  טו דף לבבאֿמציעא נמוקיֿיוסף וראה הוא. פרוטה

זנבו. לגיזת ד"ה כז. שם ותוספות שם.11)ווילנא) משנה
אותה.12) התובעים תעשה 13)בעלים "וכן ככתוב

כלשון  ב"שמלה" מתחיל [רבינו ג). כב, (דברים לשמלתו"
שהם  כפי הלימודים את מסדר הוא כן ואחרי המשנה,

שם]. בגמרא ג.14)מסודרים הלכה סוף לקמן ראה
בעלים.15) ללא החפץ שנשאר על 16)מכיון ומתקבל

שידוע  במקרה מהֿשאיןֿכן התייאשו, לא שהבעלים הדעת,
הבעלים. שהתייאשו

.·ÔÂÈk ,ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·c Ïk :‰„·‡a ÏÏk‰ ‰Ê∆«¿»«¬≈»»»»∆≈ƒ»≈»
˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - „·‡L ÌÈÏÚa‰ Ba eÚ„ÈÂ „·‡L∆»«¿»¿«¿»ƒ∆»«¬≈∆¿∆¿«

ÂÈÏÚa eL‡È˙pL17ËÁÓ B‡ „Á‡ ¯ÓÒÓ ÔB‚k .epnÓ ∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆¿«¿≈∆»««
˙Á‡18ÔÓÈÒ ÔzÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÚaËÓ B‡ «««¿≈«∆¬≈≈»¿ƒƒ≈ƒ»

ÙÏe .Ô‰Ï B¯ÈÊÁ‰ÏB‡ˆnL ‰ÊÏ ‡e‰ È¯‰ CÎÈ19. ¿«¬ƒ»∆¿ƒ»¬≈»∆∆¿»

החפץ.17) על בעלותם את להוכיח יוכלו שלא מכיון
להכריז,18) חייב מאחד, יותר יש אם כד. בבאֿמציעא

א. הלכה טז פרק לקמן ראה סימן. הוא המספר שהרי
יאוש.19) לאחר לידו הגיע כי

.‚- ‰Ó‰·e ‰ÏÓO ÔB‚k ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ¿»»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»¿≈»
È¯‰L ;ÂÈÏÚa epnÓ eL‡È˙ ‡lL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆…ƒ¿»¬ƒ∆¿»»∆¬≈
CÎÈÙÏ .Ô‰Ï ¯ÊÁÈÂ Ba LiL ÔÈÓÈÒ ÔzÏ ‰ÈeÏz ÔzÚc«¿»¿»ƒ≈ƒ»ƒ∆≈¿«¬…»∆¿ƒ»

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ B‡ˆBn‰20eL‡È˙pL Ú„È Ôk Ì‡ ‡l‡ . «¿«»¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«∆ƒ¿»¬
ÔB¯ÒÁÏ ÈÂ :ÌÈ¯ÓB‡ Ì˙B‡ ÚÓML ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿∆»«»¿ƒ«¿∆¿

ÒÈk21- eL‡È˙pL ÔÈ‡¯nL el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈∆«¿ƒ∆ƒ¿»¬
.d‡ˆBÓ ÏL ‰„·‡‰ d˙B‡ È¯‰¬≈»»¬≈»∆¿»

כז.20) כד: בבאֿמציעא דאבידתא,21)משנה "כללא
(שם  מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון ליה ווי דאמר כיוון
שמתייאשים, שיאמרו צורך אין סימן בו שאין בדבר כג.).
בחזקת  זה הרי שאבד, הבעלים שידעו בשעה אלא

שהתייאשו.

.„¯‰·e ÌÈa ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ22 ¿≈ƒ»»»»∆≈ƒ»¿»¿»»
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ Ba¯L ÌB˜Óa B‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23- ¿«≈»∆¿»∆À¿≈»ƒ

‰ÚMÓ epnÓ ÂÈÏÚa eL‡È˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿∆¿«∆ƒ¿»¬¿»»ƒ∆ƒ»»
ÏÙpL24Èt ÏÚ Û‡Â B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ CÎÈÙÏe . ∆»«¿ƒ»¬≈∆¿¿««ƒ

ÌÈÏÚa‰ eÚÓL ‡lL25.epnÓ eL‡È˙pL ∆…»¿«¿»ƒ∆ƒ¿»¬ƒ∆

כב:22) כא: כד:23)שם שנפל,24)שם לו ונודע
יאוש. לאחר המוצא ליד הגיע שהבעלים 25)וא"כ צ"ל:

נתייאשו.

.‰˙ÚcÓ ‡lL Le‡È26ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a elÙ‡ ,27 ≈∆…ƒ««¬ƒ¿»»∆≈ƒ»
Le‡È BÈ‡ -28Ba Ú„È ‡ÏÂ ¯È„ epnÓ ÏÙ ?„ˆÈk . ≈≈≈«»«ƒ∆ƒ»¿…»«

È¯‰ - L‡È˙È ÏÙpL Ba Ú„iLkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÙpL∆»«««ƒ∆¿∆≈«∆»«ƒ¿»≈¬≈
Ï·‡ .ÏÙpL ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ,‰zÚ Le‡È BÈ‡ ‰Ê∆≈≈«»«∆≈¿«¿»ƒ∆»«¬»
B‡ ,ÈBÏÙÏ ÂÈz˙ ‡nL :ÌÈÏÚa‰ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ„Ú Ì‡ƒ¬«ƒ¿ƒ«¿»ƒ∆»¿«ƒƒ¿ƒ

Ïc‚Óa29,ÔBaLÁa È˙ÈÚË ‡nL B‡ ,ÁpÓ ‡e‰ ¿ƒ¿»À»∆»»ƒƒ¿∆¿
.Le‡È ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ el‡a ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿≈«¿»ƒ≈∆≈

שאין 26) מכיון יתייאש, ממנו אבד שהחפץ המאבד כשידע
בעל  עדיין ידע לא המוצא שמצא בשעה אבל סימן. בו
כא: שם התייאש, לא כן ועל האבידה, מקרה על החפץ

שהמאבד 27) במפורש שמעו אפילו סימן, בו שיש בדבר
לדעת  המוצא, ליד האבידה שהגיעה אחרי לבסוף, התייאש
המוצא  ליד הגיע שהחפץ מכיוון קונה, אינו זה יאוש הכל
(שם). לעצמו לקחתה למוצא היה ואסור יאוש, לפני

הששה 28) מן אחד הוא זה ודין כרבא. ולא אביי, כדעת
נקבע  כלל רבא, נגד כאביי בגמרא הלכה שנפסקה דברים
של  (נוטריקון קגם" ב"יעל דאביי כוותיה הילכתא בגמרא:
לבעלים  נודע אם הדבר ברור לא אם ואפילו הדינים). ששת
(מגידֿ לעצמו לקחתו למוצא אסור לא, או אבד שהחפץ

בארון.29)משנה).

.ÂB¯·Á ‰‡B¯‰30‡ÏÂ ı¯‡‰ ÏÚ ¯È„ epnÓ ÏÙpL »∆¬≈∆»«ƒ∆ƒ»«»»∆¿…
Ba Ú„È31Le‡È Ì„˜ ¯Èc‰ ÏËÂ ,32ÏÚ ¯·BÚ - »«¿»««ƒ»…∆≈≈«

‰OÚ33ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚÂ34e¯‡aL BÓk ,35elÙ‡Â . ¬≈¿«¿≈»ƒ¿∆≈«¿«¬ƒ
BÊ ‡È‰ ‰zÓ - L‡È˙pL ¯Á‡Ï ¯Èc‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰36, ∆¡ƒ«ƒ»¿««∆ƒ¿»≈«»»ƒ

ÌÈ¯eq‡‰ ÏÚ ¯·Ú ¯·Îe37. ¿»»««»ƒƒ

כו:30) בבאֿמציעא רבא, של לא 31)מימרא כן ועל
בכיסו 32)התייאש. המאבד שימשמש עד שהה שלא

לגוזלו. בכוונה ונטלו לאחיך 33)ויתייאש, תשיבם השב
א). כב, תוכל 34)(דברים לא יג), יט, (ויקרא תגזול לא

ג). כב, (דברים הלכות 35)להתעלם יא, פרק למעלה
שם.36)אֿב. גמרא למוצא, הדינר שייך יאוש לאחר כי
[ויש 37) המאבד. של קנינו הדינר היה שנטל, בשעה כי

שאמרנו  הקודמת, שבהלכה לדין זה בין מה לשאול:
מקנה  אינו האבידה את נטל שהמוצא אחרי שבא שהיאוש
על  בהשגותיו זרחיה רבינו כבר זה על עמדו החפץ? את לו
שקיים  אומרים, ושניהם ב"מלחמות", שם והרמב"ן הרי"ף,
ובין  זו, שבהלכה הדין כגון לגזול, ומתכוון נוטל בין הבדל
עלֿמנת  בנוטל כדין. בה לזכות ובדעתו סתם אבידה נוטל
את  שנטל אחרי הבעלים נתייאשו אם אפילו קנה לגוזלה
הקודמת. שבהלכה אבידה בנוטל מהֿשאיןֿכן החפץ,

שם]. ראה דבר, של בטעמו הם וחלוקים

.ÊB¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le‡È ÈÙÏ ¯Èc‰ ÏË38¯Á‡Ïe , »««ƒ»ƒ¿≈≈«¿»¿«¬ƒ¿««
·L‰' ÌeMÓ ¯·BÚ - B˙B‡ ÏÊ‚Ï Ôek˙ Le‡È≈ƒ¿«≈ƒ¿…≈ƒ»≈

'Ì·ÈLz39dÏ ÔÈzÓ‰ .40‰ ‡ÏÂÏË ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ ÚÈ„B ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»¿…ƒ««¿»ƒ¿…»«
ÌÈÏÚa‰ eÚ„iL „Ú ¯Èc‰41eL‡È˙ È¯‰L ,ÏÙpL42 «ƒ»«∆»¿«¿»ƒ∆»«∆¬≈ƒ¿»¬

e¯‡aL BÓk43- ı¯‡‰ ÏÚÓ ¯Èc‰ ÏË Ck ¯Á‡Â , ¿∆≈«¿¿««»»««ƒ»≈«»»∆
'ÌlÚ˙‰Ï ÏÎe˙ ‡Ï' ÌeMÓ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡44ÔÎÂ . ≈≈∆»ƒ…«¿ƒ¿«≈¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk45. …«≈»∆
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Ïk‰ „Èa ‡e‰ ÈeˆÓ ¯·cL86‡l‡ ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡Â , ∆»»»¿««…¿≈¬ƒ∆»
„·Ïa Ô˙ÂˆÓÏ87. ¿ƒ¿»»ƒ¿«

התפילין.85)מעריך.84) ירצה 86)את המאבד ואם
בדמים. לקנותם יוכל שיהיה 87)תפילין, לחשוש ואין

שלו. בתפילין דווקא מעוניין

.ÂË‡e‰ CÈ¯ˆ È¯‰L ,ÌÈiÁ Áe¯ Ba LiL ¯·„ ‡ˆÓ»»»»∆≈««ƒ∆¬≈»ƒ
ÏÎB‡Â ‰OBÚL ¯·„ ‰È‰ Ì‡ :BÏÈÎ‡‰Ï88‰¯t ÔB‚k , ¿«¬ƒƒ»»»»∆∆¿≈¿»»

Ô‰a ÏtËÓ - ¯BÓÁÂ89L„Á ¯OÚ ÌÈL90ÌBiÓ «¬¿«≈»∆¿≈»»…∆ƒ
‰È‰ Ì‡Â .ÔÏÈÎ‡Óe ¯ÎO Á˜BÏÂ Ô¯ÈkOÓe ,‰‡Èˆn‰«¿ƒ»«¿ƒ»¿≈«»»«¬ƒ»¿ƒ»»
ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯˙i‰ È¯‰ - Ô˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯˙È Ô¯ÎO¿»»»≈«¬ƒ»»¬≈«»≈«¿»ƒ¿≈

ÔÈÏB‚¯z‰91¯OÚ ÌÈL Ïk ÔÏÈÎ‡Óe Ô‰ÈˆÈa ¯ÎBÓ - ««¿¿ƒ≈≈≈∆«¬ƒ»»¿≈»»
ÂÈÏÚ Ô‰ÈÓc ÌL - CÏÈ‡Â ÔkÓ .L„Á92BlL Ô‰ È¯‰Â , …∆ƒ»¿≈»»¿≈∆»»«¬≈≈∆

˙eÙzLa ÌÈÏÚa ÏLÂ93‰Ó‰a ÌM‰ Ïk ÔÈ„k , ¿∆¿»ƒ¿À»¿ƒ»«»¿≈»
.B¯·ÁÓ≈¬≈

שם 88) וברייתא (משנה מעשיו שכר את להאכילו ויכולים
שהמאבד 89)כח:). מפני בתפילין, כמו אותם, ימכור ואל

בקולו. לשמוע שלמדה בבהמתו הטריחו 90)מעוניין "לא
כח. שם מדאי", יותר באבידה התרנגולות 91)רבנן

שם). דין,92)(ברייתא בית פי על להיות צריכה השומה
הרי"ף  על שם אנשי חידושי הגהות וראה טז, הלכה כדלהלן

כאן. הטיפול 93)בסוגייה על כשכר מחצה, על מחצה
בתרנגולות.

.ÊËÔÈÁÈÒe ÌÈÏ‚Ú ‡ˆÓ94ÈÚ¯ ÏL :95Ô‰a ÏtËÓ - »»¬»ƒ¿»ƒ∆¿ƒ¿«≈»∆
‰‡È¯a ÏLÂ ,ÌÈL„Á ‰LÏL96ÌÈÊe‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL - ¿»√»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ«»ƒ

¯˙ÂÌÈÏB„b ÔÈÏB‚97‡ˆÓ .ÌBÈ ÌÈLÏL Ô‰a ÏÙËÓ - ¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»»
ÌÈpË˜98ÏtËÓ - B¯ÎOÓ ‰a¯Ó BÏethL ¯·c ÏÎÂ , ¿«ƒ¿»»»∆ƒ¿À∆ƒ¿»¿«≈

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô‰a99.ÔÈc ˙È·a Ô¯ÎBÓ - CÏÈ‡Â ÔkÓ . »∆¿»»ƒƒ»¿≈»¿»¿≈ƒ
˙B¯t ÔÎÂ100Ô¯ÎBÓ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ·È˜¯‰Ï eÏÈÁ˙‰L ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆¿»

.ÔÈc ˙È·a¿≈ƒ

שם).94) (ברייתא עושים ואינם שרועים 95)שאוכלים
מרובה. טיפולם ואין (בזמן 96)במרעה להאכילם שצריך

מרובים. בדמים ועולה מרעה) שמוצאים 97)שאין
כרש"י  ושלא חננאל רבינו פירש (כך מזונם את בעצמם

מרובות.98)שם). וההוצאות והטרחה להאכילם צריך
כדי 99) יטפל, לא ימים מג' יותר הבעלים. יבואו שמא

הבעלים. מן הפסד והתחילו 100)למנוע פירות במפקיד
החכמים  לח.). מציעא (בבא במשנה מחלוקת יש להרקיב
אומר: גמליאל בן שמעון ורבן בהם, יגע לא אומרים:
לבעלים. אבידה כמשיב שהוא מפני דין, בית בפני מוכרם
דין. בבית ימכור הכול לדעת גופה שבאבידה יוצא, מכאן
שיטפלו  בעלים יש שהרי יגע, אל במפקיד הוא: והטעם

באבידה. כן שאין מה בהם,

.ÊÈ‡ˆBnÏ e˙pÈ ?ÌÈÓca ‰OÚi ‰Ó101BÏ LÈÂ , «≈»∆«»ƒƒ»¿«≈¿≈
ÔB‚k ,eÒ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .Ô‰a LnzL‰Ï ˙eL¿̄¿ƒ¿«≈»∆¿ƒ»ƒ∆∆¿¿
ÏÚ Û‡Â .ÌlLÏ ·iÁ - Ìia eÚ·Ë B‡ ÒÈb ÌÙ¯hL∆¿»»«ƒ»¿«»«»¿«≈¿««

LnzL ‡lL Èt102˙eL¯ BÏ LiL ÔÂÈkL ;Ô‰a ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆≈»∆≈¿
‰Ï‡Lk BÏˆ‡ Ô‰ È¯‰ - Ô‰a LnzL‰Ï103. ¿ƒ¿«≈»∆¬≈≈∆¿ƒ¿≈»

הבעלים.101) שיבואו מחייבת 102)עד השימוש זכות
(שם). באונסין שלא 103)אותו אףֿעלֿפי חייב ושואל

נשתמש.

.ÁÈ‰„·‡‰ ÈÓ„a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na104ÏÈ‡B‰ , «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈»¬≈»ƒ
Ô‰a ÏthÂ105‰„·‡ ˙BÚÓ Ï·‡ ;106LnzLÈ ‡Ï - ¿ƒ«≈»∆¬»¿¬≈»…ƒ¿«≈

Ô‰a107‡e‰ È¯‰L ;¯eËt - Ò‡a e„·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿ƒ»ƒ»¿¿…∆»∆¬≈
.e¯‡aL BÓk ,¯ÎO ¯ÓBL≈»»¿∆≈«¿

האבידה.104) תמורת שקיבל רבי 105)דמים הרשה
יסכים  האבידה שבעל הנחה מתוך בדמים להשתמש טרפון

טרחתו. על למוצא טובה יכיר כי שאבדו 106)לזה, מעות
כט:).107)ומצאון. (שם בהן טרח לא כי

.ËÈÌ„˜ ‰„·‡a ÏtËnL ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk»»«»ƒ∆¿«≈»¬≈»…∆
‰p¯kÓiL108ÏËB - BlMÓ dÏÈÎ‡‰ Ì‡ ,ÔÈc ˙È·a ∆ƒ¿¿∆»¿≈ƒƒ∆¡ƒ»ƒ∆≈

,‰Úe·L ‡Ïa ÏËB ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓƒ«¿»ƒ¿≈»∆ƒ∆≈¿…¿»
.ÌÏBÚ‰ Ôewz ÈtÓƒ¿≈ƒ»»

עושה.108) ואינו באוכל

.ÎÚ·MÈ ‡Ï - ‰‡ÈˆÓ ‡ˆBn‰109Ôewz ÈtÓ , «≈¿ƒ»…ƒ»«ƒ¿≈ƒ
‰‡Èˆn‰ ÁÈpÈ - Ú·MÈ ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;ÌÏBÚ‰»»∆ƒ«»≈ƒ»««ƒ««¿ƒ»

Ú·MÈ ‡lL È„k ,BÏ CÏÈÂ110ÒÈk ‡ˆÓ elÙ‡ .111, ¿≈≈¿≈∆…ƒ»«¬ƒ»»ƒ
È‡Â eÈ‰ ÌÈ¯eL˜ ÌÈÒÈk ÈML ‰‡Èˆn‰ ÏÚa ÔÚËÂ¿»««««¿ƒ»∆¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ

¯LÙ‡112¯Á‡‰ ‡ˆÓ Ì‡ ‡l‡ „Á‡‰ ‡ˆniL ∆¿»∆ƒ»≈»∆»∆»ƒƒ¿»»«≈
.Ú·MÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BnÚ ¯eLw‰«»ƒ¬≈∆…ƒ»«

שהיו 109) טוען והמאבד לירות, עשר ובו ארנק מצא אם
לירות. עשרים אמת.110)בו על ארנק.111)אפילו

וודאי.112) טענת טוען והמאבד

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
להכריז 1) חייב אינו שהמוצאן דברים שיש בו, נתבאר

שנתייאשו  שנודע ומפני סימן, בהם שאין מפני עליהם,
וכן  סימן. להם שאין הדברים פרטי כל בו ונתבאר הבעלים.
עין, בטביעות מחזירים למי הדברים פרטי כל בו נתבאר

סימן. להם שאין הדברים

.‡'EÈÁ‡ ˙„·‡ Ïk' ÏÏÎa ‰ÏÓO‰2ÔÎÂ ,‰˙È‰ «ƒ¿»ƒ¿«»¬≈«»ƒ»¿»¿≈
‰O‰Â ¯BM‰3¯BÓÁÂ4?¯BÓÁ ·e˙k‰ Ë¯t ‰nÏÂ . «¿«∆«¬¿»»»««»¬

˙Úc¯Ó ÈÓÈÒa B¯ÈÊÁ‰Ï5¯·„a ÔÓÈq‰L Èt ÏÚ Û‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ»≈«¿««««ƒ∆«ƒ»¿»»
ÏÙh‰6?‰OÂ ¯BL Ë¯t ‰nÏÂ .¯ÈÊÁÈ - BÏ7¯ÈÊÁ‰Ï «»≈«¬ƒ¿»»»«»∆¿«¬ƒ

‰O‰ ˙f‚ elÙ‡8·Ê Ê‚ B‡9‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯BL ¬ƒƒ««∆≈¿«««ƒ∆
ËÚeÓ ¯·„10?‰ÏÓO‰ Ë¯t ‰nÏÂ .11:‰pnÓ „ÓÏÏ »»»¿»»»««ƒ¿»ƒ¿…ƒ∆»

LiL d˙˜ÊÁÂ ,ÔÈÓÈÒ dÏ LiL ˙„ÁÈÓ ‰ÏÓO‰ ‰Ó»«ƒ¿»¿À∆∆∆≈»ƒ»ƒ¿∆¿»»∆≈
ÔÈÚ·Bz dÏ12¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ ,13BÏ LiL ¯·c Ïk Û‡ ; »¿ƒ¿«»¿«¬ƒ«»»»∆≈

·iÁÂ ,ÔÈÚ·Bz BÏ LiL ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓÈÒƒ»ƒ¬≈¿∆«∆≈¿ƒ¿«»
eL‡È˙ ‡l‡ ,ÔÈÚ·Bz BÏ ÔÈ‡L ¯·c Ï·‡ ;¯ÈÊÁ‰Ï14 ¿«¬ƒ¬»»»∆≈¿ƒ∆»ƒ¿»¬

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ epnÓ15Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆«¿»ƒ¬≈∆¿««ƒ
ÌÈÓÈÒ Ba LiL16. ∆≈ƒ»ƒ

רכד,2) תצא 'ספרי' ראה אחיך", אבידת לכל תעשה "וכן
כז. בבאֿמציעא א.3)ומשנה כב, ג.4)דברים שם,
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שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

"ממה48ֿ)במטבע.47) במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה

הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר
עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל

כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
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,B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa ÌBÏL ‡È·‰L B‡ ;BÏˆ‡ Á¯‡˙pL∆ƒ¿»«∆¿∆≈ƒ»≈»»«¬≈
¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê Ô·aÁÏ È„k ,Ú¯‚Â ÛÈÒB‰Â81. ¿ƒ¿»«¿≈¿«¿»∆»∆¬≈∆À»

el‡ ÌÈ¯·cÓ ıeÁ B¯ea„a ‰pML ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»≈ƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿»ƒ≈
BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ -82.ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ëa ≈«¬ƒƒƒ¿ƒ«ƒ

עין.76) טביעות עלֿפי לתלמידֿחכם שמחזירים
ותיק).77) ערך השלם, (ערוך טובות" ומעלות מדות "בעל
כד.78) לבבא79ֿ)בבאֿמציעא רי"ף וראה סה: יבמות

כאן. בשאלות 80)מציעא לטפל לו נעים שלא משום
ברבי 81)אלה. אלעזר רבי משום אילעא רבי כדעת

שם. יבמות לשנות, מצוה שאמר נתן רבי כדעת ולא שמעון,
נתן. כרבי שפסק כאן לבבאֿמציעא רי"ף שמא 82)וראה

עין, בטביעות הארץ לעם מחזירים אין זה מטעם ישקר.
ישקר. שמא חוששים שאנו משום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
שהבעלים 1) נראה שהוא דבר מציאת דיני בו נתבארו

בשלימות. בזה התלוי וכל ספק שהוא או לדעת שם הניחוהו
מפני  למוצאם מותרים שהם הדברים קצת בו נתבאר וכן

כהפקר. שהם מפני או סימן, בהם שאין

.‡ÔÈ‡L ÔÈa ÔÓÈÒ da LiL ÔÈa ,‰„·‡ ‡ˆBn‰ Ïk»«≈¬≈»≈∆≈»ƒ»≈∆≈
‰Áp‰ C¯c d‡ˆÓ Ì‡ ,ÔÓÈÒ da2da ÚbÏ ¯eÒ‡ -3, »ƒ»ƒ¿»»∆∆«»»»ƒ«»

ÌL ‰eÁÈp‰ ‰ÈÏÚa ‡nL4„ÚÌ‡Â ;dÏ e¯ÊÁiL ∆»¿»∆»ƒƒ»»«∆«¿¿»¿ƒ
„a‡ È¯‰ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰Â ‰pÏhÏ ‡B·È»ƒ¿∆»¿»»»»∆≈ƒ»¬≈ƒ≈

B„Èa B¯·Á ÔBÓÓ5¯ÈÊÁ‰Ï ÔÓÈÒ da BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , »¬≈¿»∆¬≈≈»ƒ»¿«¬ƒ
ÔÁÈ¯Ë‰ ‰Ê È¯‰ - ÔÓÈÒ BÏ LiL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â ;Ba¿ƒ»»»»∆≈ƒ»¬≈∆ƒ¿ƒ»
ÚbiL BÏ ¯eÒ‡ CÎÈÙÏe .dÓÈÒ ˙˙ÏÂ ‰È¯Á‡ Ûc¯Ïƒ¿…«¬∆»¿»≈ƒ»»¿ƒ»»∆ƒ«

‰ÏÈÙ C¯„ ‰p‡ˆÓiL „Ú da6BÏ ˜tzÒ elÙ‡Â . »«∆ƒ¿»∆»∆∆¿ƒ»«¬ƒƒ¿«≈
Ú„È ‡ÏÂ ¯·c‰7‰Ê È¯‰ - ÁpÓ B‡ „e·‡ ‰Ê ¯·c Ì‡ «»»¿…»«ƒ»»∆»À»¬≈∆

Ba ÚbÈ ‡Ï8¯·Ú Ì‡Â .9B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ - BÏËe …ƒ«¿ƒ»«¿»»¿«¬ƒ
ÌLÏ10Ba ‰ÎÊ - ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .11, ¿»¿ƒ»»»»∆≈ƒ»»»

B¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â12. ¿≈«»¿«¬ƒ

ב.2) הלכה לא 3)ראה מכוסה אם באשפה, כלי "מצא
שיש  בכלי מדובר ושם כה:). בבאֿמציעא (משנה בו" יגע
ומכריז". נוטל מגולה "אם שם נאמר שהרי סימן, בו

להו 4) לית להו שקיל ואי אצנעינהו, אינש הני "דאמרינן
מרייהו  דאתי עד לשבקינהו הלכך בגווייהו, סימנא למרייהו
שנזכרו  הגוזלות - אלו אומרים: שאנו =) להו" ושקיל
אין  אותם, יטול המוצא ואם הטמינם. איש - במשנה
שיבואו  עד אותם יעזוב כך משום בהם. סימן לבעליהם

שם). גמרא אותם, ויטלו את 5)בעליהם שנטל עלֿידי
לידו. רצה 6)האבידה פרה או בשוק, מפוזרים פירות כגון

אתה  מכאן הנדחים. כדרך נדחים, שיו את "או הכרמים. בין
('ספרי' הכרמים" בין ורצה פרה . . . אבידה היא איזו אומר,

רכב). גדר 7)כיֿתצא מאחורי מדדים גוזלות כגון
והגיעו  בשוק אבדו ספק שהם בכנפיהם, ומקושרים
והם  הואיל הגדר, מאחורי הניחום ספק לגדר, בקפיצות

יטול",8)מקושרים. לא לכתחילה הינוח ספק "כל
בין  פירושו הינוח" ספק "כל רבינו ולדעת כה: בבאֿמציעא
שהביא  כסףֿמשנה, וראה סימן. בו שיש ובין סימן בו שאין

הינוח  בספק אפילו סימן, בו שביש והר"ן, הרשב"א דעת
ומכריז. בו".9)נוטל יגע "לא דין נטל 10)על "ואם

הוא, לשם להחזירו לו שאסור והטעם (שם). יחזיר" לא
שהניחו, החפץ את מצאו ולא הבעלים באו בינתיים שמא
להכריז. שנטל המוצא חייב כן ועל לשם, יחזרו לא ושוב

נטל. ואם ד"ה ו'תוספות' כאן ירושלמי שהרי 11)וראה
למקום  ולהחזיר לבעלים, להחזירו יוכל ולא סימן בו אין
ראה  יחזיר", לא נטל "ואם שאמרנו כמו חייב, אינו

כאן. להחזירו,12)כסףֿמשנה אסור סימן בו שיש בדבר
חייב  אינו סימן בו שאין בדבר להכריז. חייב שהוא משום
בו. שזכה מכיון להחזירו, עליו אוסרים אין אבל להחזירו,

.·‰Áp‰ C¯„a ÔÈa ,ÔÓÈÒ Ba LiL ¯·c ÏÎÂ13ÔÈa ¿»»»∆≈ƒ»≈¿∆∆«»»≈
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÔÈa ,‰ÏÈÙ C¯„a14˙eL¯a ÔÈa ¿∆∆¿ƒ»≈ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿

ÌÈa¯‰15ÔB‚k ?‰Áp‰ C¯c „ˆÈk .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - »«ƒ«»¿«¿ƒ≈«∆∆«»»¿
C¯ca ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‡ˆnL16ÌBia17B‡ , ∆»»¬»»ƒ«∆∆«

‰tL‡a ‰qÎÓ ÈÏk ‡ˆnL18;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ∆»»¿ƒ¿À∆»«¿»¬≈∆…ƒ«»∆
Í¯ca ÌÈÁc :¯Ó‡pL19ÂÈÏÎÂ ¯BÓÁ ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆∆¡«ƒ»ƒ«∆∆¿¬»ƒ»»¬¿≈»

ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ˆ¯ ‰¯Ùe ,ÌÈÎeÙ‰20‰l‚Ó ÈÏk B‡ , ¬ƒ»»»»≈«¿»ƒ¿ƒ¿À∆
.ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰tL‡a»«¿»¬≈¬≈»¿≈«¿ƒ

א.13) הלכה ראה ונטלו, הולכים 14)בשעבר רבים שאין
סימטה. כגון שוק.15)בה, כגון בה, הולכים שרבים

ל:16) בבאֿמציעא בלילה 17)משנה אבל בכך, שדרכם
ג). הלכה וראה שם, (גמרא להכריז וחייב אבידה הריהם

כה:18) שם ה.19)משנה, הערה למעלה ראה
ידיעת 20) בלי ובוודאי לכרם, להזיק וגם להיפצע שעלולה

כאן. היא הבעלים

.‚¯Ù‡a ÌÈÚB¯ ‰¯t B‡ ¯BÓÁ ‰‡¯21Ôk¯„k22: »»¬»»ƒ»¬»¿«¿»
‰„·‡ BÊ È¯‰ - ‰ÏÈla23ÌBi‰ ˙BÙa ;24ÛLp·e25, ««¿»¬≈¬≈»ƒ¿««∆∆

ÌÈÓÈ ‰LÏL Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡26BÊ È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ƒ»»»¿»»ƒ∆««∆¬≈
Ì‡ :C¯ca ‰ˆ¯ ‰¯t ‰‡¯ .ÊÈ¯ÎÓe ÏËBÂ ,‰„·‡¬≈»¿≈«¿ƒ»»»»»»«∆∆ƒ

¯ÈÚ‰ ÈtÏk ‰Èt27‰„O‰ ÈtÏk ;‰„·‡ BÊ ÔÈ‡ -28- »∆»¿«≈»ƒ≈¬≈»¿«≈«»∆
.‰„·‡ BÊ È¯‰¬≈¬≈»

מרעה.21) מסודרים.22)מקום וכליו חמור כי 23)כגון
ל:). (שם בלילה למרעה בהמה להוציא הבעלים דרך אין

קצת.24) השחר.25)משהחשיך עלות פחות 26)לפני
את  הוציאו במקרה שמא אבידה, זו אין ימים משלושה
לאחר  אותה השאירו או יותר מוקדם למרעה הבהמה
(גמרא  היא אבידה ודאי רצופים ימים שלושה אבל חשכה.

אבידה 27)שם). זו אין כך ומשום לבעליה, חוזרת הריהי
לא.). אבידה.28)(שם היא כן ועל מבעליה, בורחת הרי

.„ÌeMÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈÓ¯k‰ ÔÈa ‰ÚB¯ d‡ˆÓ¿»»»≈«¿»ƒ«»¿«¬ƒƒ
Ú˜¯w‰ ˙„·‡29„·BÚ ÏL ÌÈÓ¯k‰ eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈«««¿«¿ƒ»ƒ»«¿»ƒ∆≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â ,‰„·‡ dÈ‡ - ÌÈ·ÎBk30Ì‡Â . »ƒ≈»¬≈»¿≈«»¿«¬ƒ¿ƒ
LLÁ31‰p‡ˆÓiLk ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰p‚¯‰È ‡nL »«∆»««¿∆»»≈»ƒ¿∆ƒ¿»∆»

ÏËBÂ ,‰„·‡ BÊ È¯‰ - Ì¯k‰ ‰„ÈÒÙ‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»«∆∆¬≈¬≈»¿≈
.ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ

אבידת 29) אבל הכרם, את ומקלקלת הזמורות את שאוכלת
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שם.38) יאוש 39)גמרא לפני הדינר את נטל שהרי
עבר, לא תגזול" "לא על אבל אבידה, בהשבת ונתחייב
להחזירו. התכוון ואז נטילה, בשעת אלא אינו זה לאו שהרי
אזהרה  שהוא להתעלם", תוכל "לא על עובר אינו כן כמו
אלא  התעלם לא זה אבל מלהציל, ונמנע עיניו את לכובש

להחזירו. עלֿמנת אותה.40)נטלו שראה בשעה לאבידה,
מצאו.41) ולא בכיסם שמשמשו שאין 42)כגון מכיון

סימן. ב.43)במטבע הלכה לא 44)למעלה משום אבל
את  נטל שהרי עובר, אינו - תשיבם השב ומשום תגזול,

הבעלים. שהתייאשו אחרי בו 45)הדינר שאין דבר כל
סימן.

.ÁÈa ‰LÏMÓ elÙ‡ ,ÏÙpL ÚaËÓ B‡ ÚÏÒ ‰‡»̄»∆««¿≈«∆»«¬ƒƒ¿»¿≈
Ì„‡46Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,47„Á‡ ÏÎÏ ‰Ëe¯t ‰ÂL »»¿««ƒ∆≈»∆¿»¿»∆»
„Á‡Â48ÊÁ‰Ï ·iÁ -„Á‡ ÏÁÓe ,Ô‰ ÔÈÙzL ‡nL ;¯È ¿∆»«»¿«¬ƒ∆»À»ƒ≈»«∆»

B˜ÏÁ Ô‰Ó49‰ÂL ‰Ê ÏL B˙„·‡ ˙‡ˆÓÂ ,B¯·ÁÏ ≈∆∆¿«¬≈¿ƒ¿≈¬≈»∆∆»»
.‰Ëe¯t¿»

לפי 46) אומרים). (יש דאמרי" "איכא לפי רבא כדברי שם.
חננאל  רבינו אבל זה, בדין מחלוקת כל אין בגמרא גרסתינו
נחלקו  פיה ועל לפניהם, היתה אחרת גירסא כנראה והרי"ף
רבינו  וגם אחרון, שהוא כרבא ופסקו בזה, ורבא נחמן רב
חייב  "אינו האומר נחמן רב של טעמו כמותם. פסק
מי  יודע שאינו מכיון התייאשו, שהבעלים מפני להחזיר",
שיש  סובר ורבא יכחיש. אחד וכל אבידתו את לקח מהשנים
בזה, זה חושדים ואינם שותפים שלשתם שמא לחשוש
מתייאש. אינו ולכן לו יחזיר שהמוצא הוא ובטוח

"ממה48ֿ)במטבע.47) במציאתו שיזכה לומר מקום ויש
שותפים  הם ואם התייאש, הרי - שותפים אינם אם נפשך":
יא  בפרק למעלה ונתבאר פרוטה, שוה באבידה אין הרי
השבה. מצוות אין פרוטה משוה שבפחות יב, הלכה

חוששים 49) אין אבל מהם", "אחד ואומר מדייק רבינו
שאם  יוצא) (ומזה ו"נפקאֿמינה" מחלו. יותר או ששנים
להחזיר, חייב אינו פרוטה וחצי מפרוטה פחות שוה המטבע
שוה  האבידה אין עדיין לחבירו אחד מחל אם אפילו כי

פרוטה.

.ËÏBÁ‰ CB˙a ¯È„ epnÓ ÏÙpL B¯·Á ‰‡¯50B‡ »»¬≈∆»«ƒ∆ƒ»¿«
¯ÙÚ‰ CB˙a51ÌiÏ ÏÙBk ‰Ê È¯‰ - epnÓ ÌlÚ˙Â , ¿∆»»¿ƒ¿«≈ƒ∆¬≈∆¿≈«»

,epnÓ L‡È˙ È¯‰L ;B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰Â ,¯‰pÏ B‡«»»«¬≈∆¿∆¬≈ƒ¿»≈ƒ∆
‰¯·k ‡È·Ó B˙B‡ ‰‡¯ elÙ‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ52 ƒ¿≈∆≈ƒ»«¬ƒ»»≈ƒ¿»»

‰ÚeÚ¯ ˙Ú„a - ÂÈ¯Á‡ OtÁÏ53C¯„k ,OtÁÓ ‡e‰ ¿«≈«¬»¿««¿»¿«≈¿∆∆
Ô‰Ó ÏÙ ‡lL ÔÈLla‰ ¯‡L ¯ÙÚa ÌÈOtÁnL∆¿«¿ƒ∆»»¿»««»ƒ∆…»«≈∆

ÌÈ¯Á‡Ï ÏÙpM ‰Ó e‡ˆÓÈ ‡nL ,ÌeÏk54‡e‰ Ck , ¿∆»ƒ¿¿«∆»««¬≈ƒ»
.L‡È˙ ‡lL ÈtÓ ‡Ï ,OtÁÓ ‰Ê∆¿«≈…ƒ¿≈∆…ƒ¿»≈

שם.50) רבא, של והיתה 51)מימרא שנשחקה אדמה
דק. הדינר.52)לאבק את למצוא כדי החול, את לנפות

בטוחה.53) ובלי חזקה 54)חלשה תקוה מתוך ולא
שלו. את למצוא

.È‡ˆBn‰55ÈlL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á B‡ˆÓ ,˜eMa ÚÏÒ «≈∆««¿»¬≈¿»«∆ƒ
‡È‰56ÏLÂ ,‡È‰ ˙ÈBÏt ‰È„Ó ÏLÂ ,‡È‰ ‰L„ÁÂ , ƒ«¬»»ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒƒ¿∆

‡Ï - ‰ÈÏÚ ·e˙k ÈÓL :¯Ó‡ elÙ‡ ;‡È‰ ÈBÏt CÏÓ∆∆¿ƒƒ¬ƒ»«¿ƒ»»∆»…
ÌeÏk ¯Ó‡57ÈÓÈÒ ÔÈ‡L .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â , »«¿¿≈«»¿«¬ƒ∆≈ƒ»≈

‰‡ˆB‰Ï B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,ÔÓÈÒ ÚaËn‰58e‡Â , ««¿≈«ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»¿»»¿»
‰˙È‰ BlL :ÔÈ¯ÓB‡59„iÓ ‰ÏÙÂ ,B„iÓ d‡ÈˆB‰Â , ¿ƒ∆»¿»¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ«

˙ÚMÓ - ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBqL ÔÓÈÒ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰Â .¯Á‡«≈¿ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ»»ƒ¿«
L‡È˙ ‰ÏÈÙ60.d‡ˆBÓ ÏL ‡È‰ È¯‰Â , ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬≈ƒ∆¿»

כח:55) שם טבוע 56)ברייתא, במטבע.ששמו
סימן.57) זה עומדת.58)שאין להוצאה מטבע סתם
הסימן.59) את יודע הוא כן שלא 60)ועל במקרה אפילו

נטלה. ומידו הוציאה

.‡È‡ˆBn‰61ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„62LiL ¯·c „ˆa «≈»»∆≈ƒ»¿«»»∆≈
ÔÓÈÒ Ba63ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -64˙‡ ÏËÂ ÔÓÈq‰ ÏÚa ‡a . ƒ»«»¿«¿ƒ»«««ƒ»¿»«∆

BlL65‡ˆBn‰ ‰ÎÊ - epnÓ ÏÙ „·Ïa ‰fL ¯Ó‡Â , ∆¿»«∆∆ƒ¿«»«ƒ∆»»«≈
.ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡L ¯·ca«»»∆≈ƒ»

כה.61) שם פירות.62)ברייתא, כלי.63)כגון כגון
שיש 64) משום הפירות, את גם יקבל הכלי ובעל הכל, על

בפירות  רק זה וכל נפלו. הכלי מתוך שהפירות להניח
גמרא  הכלי. מן וליפול להתגלגל שמטבעם ויבשים סגלגלים

יגֿטו. הלכות טו, פרק להלן וראה הכלי.65)שם.

.·È˙¯evL ÌÈÏkÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ O¯Á ÈÏk ‡ˆBn‰«≈¿≈∆∆¿«≈»∆ƒ≈ƒ∆«
Ì‰ ÌÈL„Á ÌÈÏk Ì‡ :‰ÂL Ôlk66.BlL Ì‰ È¯‰ - À»»»ƒ≈ƒ¬»ƒ≈¬≈≈∆

¯È„ BÓk Ô‰ È¯‰L67;ÔÓÈÒ BÏ ÔÈ‡L ,ÌÈ¯Èc‰ ¯‡MÓ ∆¬≈≈¿ƒ»ƒ¿»«ƒ»ƒ∆≈ƒ»
Ct Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L ,Ô˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿»ƒ«ƒƒ»∆¬≈≈≈«ƒ«

˙ÈÁBÏˆ B‡ ‰Ê68¯Á‡ ÏL B‡ BlL BÊ69‰È‰ Ì‡Â . ∆¿ƒ∆∆«≈¿ƒ»»
ÔÈÚ‰ Ô˙Ú·OL ÌÈÏk70‡B·È Ì‡L .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ≈ƒ∆¿»»«»«ƒ«»¿«¿ƒ∆ƒ»

ÌÎÁ „ÈÓÏz71ÔzÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ :¯Ó‡ÈÂ «¿ƒ»»¿…«««ƒ∆≈»ƒ≈
ÔÈÚ ˙eÚÈ·Ë Ba BÏ LÈ ,ÔÓÈÒ ‰Êk ÈÏÎa72·iÁ - ƒ¿ƒ»∆ƒ»≈¿ƒ«ƒ«»

B¯Èk‰ Ì‡ ;BÏ B˙B‡¯‰Ï73¯Ó‡Â74- ‡e‰ ÈlL : ¿«¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ
Ô¯ÈÊÁÓ75. «¬ƒ»

כג:66) שם וגמרא כא. בבאֿמציעא למעלה 67)משנה
ב. וגבוה.68)הלכה צר חרס שהוא 69)כלי וכשם

כזו. צורה בעל כלי אבד אחר כך שהעין 70)אבד,
בו. והשימוש הכלי בראיית הלכה 71)הורגלה לקמן ראה

הכללית.72)יג. צורתו לפי הכלי, את עלֿפי 73)מכיר
עין. העין,75)בוודאות.74)טביעות שבעתם לא אבל

כפי  במשנתנו אלעזר בן שמעון כרבי פסק מחזירים . אין
הגהות  בעל עליו [ותמה כד.). (שם הברייתא פירוש

רבים]. נגד כיחיד פסק למה מיימוניות

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na76˜È˙Â „ÈÓÏ˙a77BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ∆≈
‰pLÓ78ÌBÏL È¯·„a ‡l‡ ,ÏÏk B¯ea„a79B‡ ¿«∆¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿≈»

.Ba Á¯‡˙Ó ‡e‰L ˙È·a B‡ ‰hÓa B‡ ‡zÎqÓa¿«∆¿»¿ƒ»¿«ƒ∆ƒ¿»≈«
˙B‡Â˜Óa :¯Ó‡Â ,‰c„ ‡zÎqÓa ˜ÒBÚ ‰È‰ ?„ˆÈk≈«»»≈¿«∆¿»¿ƒ»¿»«¿ƒ¿»

‰c ÔÈÚa ˙BÏ‡L e‰eÏ‡LÈ ‡lL È„k ,‰BL È‡80; ¬ƒ∆¿≈∆…ƒ¿»¿≈¿ƒ¿«ƒ»
‡nL ,ÔLÈ È‡ BÊa :¯ÓB‡Â ,BÊ ‰hÓa ÔLiL B‡∆»≈¿ƒ»¿≈»¬ƒ»≈∆»
:¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ Á¯‡˙pL B‡ ;È¯˜ ÌL ‡ˆnÈƒ»≈»∆ƒ∆ƒ¿»«≈∆ƒ¿¿»«
‰Ê ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k ,Á¯‡˙Ó È‡ Ô·e‡¯ Ïˆ‡≈∆¿≈¬ƒƒ¿»≈«¿≈∆…«¿ƒ««∆
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(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה
יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי

ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»

ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆
¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈

ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆
a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈

.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ
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מכיון 83) סימן, אינו כן גם והמקום סימן, בהן שאין משום
שם  (גמרא מקומן יודע שאינו להניח יש ידיעתו בלי שנפלו

למעלה 84)כד.). ראה יטול, לא לכתחילה שהרי נטל, אם
להכריז" "חייב בין ומבחין בלשונו מדייק רבינו א. הלכה
ראה  הקודמות. בהלכות כמו זו בהלכה ומכריז" "נוטל ובין
ובזה  שם, ומגידֿמשנה ב' הלכה תחילת להכריז" "חייב
הגירסא: שלנו בגמרא כאן. שמח" "אור קושיית מיושבת
י' פ', ה', יד בכתב אבל ומכריז", נוטל הנחה, דרך "אי
רבינו. גירסת גם וזוהי להכריז", "חייב היא הגירסא

גדולות.85) יש 86)כריכות וגדולות, כבדות שהן מכיון
שאינן  ומפני נפלו, מקום באיזה יודע שהוא להניח
כי  מתייאש, אינו כובדן לרגל ובהמה אדם ברגלי מתגלגלות

שם. גמרא הרבים, ברשות אפילו סימן נחשב המקום

.‡ÈÏebÚ ‡ˆÓ87O¯Á BÎB˙·e88,˙BÚÓ BÎB˙·e ¯kk , »»ƒ¿∆∆ƒ»¿»
˙BÎÈ˙Áa ‰pLÓ ‡e‰L ¯Oa ÏL ‰ÎÈ˙Á89‚c , ¬ƒ»∆»»∆¿À∆«¬ƒ»

CeL90,ÈepL Ô‰a LÈÂ ÏÈ‡B‰ - el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , »¿≈…«≈»≈ƒ¿≈»∆ƒ
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ91.ÔÓÈÒÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚa Ìe‡OÚ ‡lL ; «»¿«¿ƒ∆…¬»¿»≈∆∆»¿ƒ»

כא.88)דבילה.87) בבאֿמציעא בשר 89)משנה כגון
כג:). שם (גמרא משולש בצורת שם.90)חתוך ברייתא

שם 91) במשנה מאיר רבי על החולק יהודה רבי כדעת
פסק  כן ועל מאיר", ר' "דברי במשנתנו גרס לא הרא"ש כא.
ר"מ", "דברי גרס רבינו משנה. כסתם אלא יהודה כר' דלא

(כסףֿמשנה). יהודה כרבי הלכה - יהודה ור' מאיר ור'

.·È˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ92eÈ‰ Ì‡ : »»≈¿À»ƒƒ¿«¿»ƒ»
·˜ BÓk93Úa¯‡ ÏÚ ¯˙Èa B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a ¿«¿«¿««¿»≈««¿«

ÌÈÏtËÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ÈtÓ ,BlL el‡ È¯‰ - ˙Bn‡«¬≈≈∆ƒ¿≈∆≈«¿»ƒ¿«¿ƒ
Ô˙ÙÈÒ‡a94‡Ï - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁÙa ÔÈ¯fÙÓ eÈ‰ . «¬ƒ»»»¿À»ƒ¿»≈«¿««…

ÈÌL ÌeÁÈp‰ ÌÈÏÚa‰ ‡nL ,Ô‰a Úb95ÈˆÁ BÓk eÈ‰ . ƒ«»∆∆»«¿»ƒƒƒ»»¿¬ƒ
˙Bn‡ ÈzLa ·˜96˙Bn‡ ‰BÓLa ÌÈa˜ B‡97B‡ , «ƒ¿≈«««ƒƒ¿∆«

ÌÈ¯Óz BÓk ,ÔÈÈÓ ‰LÏLe ÌÈMÓ ·w‰ ‰È‰L∆»»««ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿¿»ƒ
[ÌÈBn¯Â] ÔÈÓLÓL98˜ÙÒ el‡ Ïk -99‡Ï CÎÈÙÏ . À¿¿ƒ¿ƒƒ»≈»≈¿ƒ»…

ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ BÈ‡ - ÏË Ì‡Â ,ÏhÈ100. ƒ…¿ƒ»«≈«»¿«¿ƒ

שם 92) (גמרא הפירות את משם לקחו שהבעלים לאחר
הסאה.93)כא.). ששית שהם לוגים ארבעה היבש, מדת

הקטנה,94) הכמות בגלל הרבה לטרוח לו כדאי הדבר אין
"קב  הגירסא: שלנו בגמרא אותם. מפקירים והבעלים
היא: הרי"ף גירסת אבל טירחייהו", דנפיש אמות בארבע
מקום  יש כך ומשום איניש". טרח לא אמות בארבע "קב
הוא  העיקרי הטעם אם שם) (בגמרא ירמיה רב של לבעיות
סופרים). דקדוקי (ראה הגדול השטח או הקטנה הכמות

לקחתם.95) כאן 96)וישובו אין הרי בשטח, נתחשב אם
מפקיר, ואינו אמות שתי של בשטח לאסוף מרובה טרחה
כדאי  ולא מועטת הכמות הרי בכמות, נתחשב אם אבל

אותם. ומפקיר - לשוב גדול 97)לבעלים הוא השטח
גדולה. הכמות אבל מרובה, תמרים 98)והטירחה

אפשר  כך ומשום לאספם, טרחה אין גדולים שהם ורימונים,
נתחשב  אם אבל אותם, מפקירים הבעלים שאין לומר
משום  לקחתם, ישובו לא שהבעלים לומר יש בשוויים,
וכדאי  מרובה חשיבותם שומשמין לעומתם הם. שזולים

מרובה. אותם לאסוף הטירחה אבל ולקחתם, לשוב
שם.99) בגמרא נפתרו שלא מציאה 100)בעיות כדין

א. הלכה למעלה ראה הנחה, בדרך ונמצאה סימן בה שאין

.‚È˙B¯t È¯eaˆ ‡ˆBn‰101ÈÏÎa ˙B¯t B‡ ,102B‡ , «≈ƒ≈≈≈ƒ¿ƒ
‡e‰L ˙BÓk ÈÏk103ÂÈÙÏe ÈÏk ‡ˆÓ .ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ¿ƒ¿∆«»¿«¿ƒ»»¿ƒ¿»»

˙B¯t104˙B¯t‰ BlL el‡ È¯‰ -105ÏËB ÈÏk‰Â , ≈¬≈≈∆«≈¿«¿ƒ≈
ÏL ˙B¯t‰Â „Á‡ ÏL ÈÏk‰ :¯ÓB‡ È‡L ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆¬ƒ≈«¿ƒ∆∆»¿«≈∆
Ô‰L ÌÈ¯·c‰ ÔÈ‡¯Ó Ì‡Â .ÔÓÈÒ Ba ÔÈ‡ È¯‰Â ,¯Á‡«≈«¬≈≈ƒ»¿ƒ«¿ƒ«¿»ƒ∆≈

.ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - „Á‡ Ì„‡ ÏL∆»»∆»«»¿«¿ƒ

כד:).101) בבאֿמציעא (משנה סימן הוא המספר
הפירות.102) את גם מקבל בכלי, סימן ריקן 103)והנותן

שם). המשנה כה.104)(לשון שם ברייתא,
שכתב 105) מה וראה שלו, הפירות אלו הרי כלומר,

כאן. המגידֿמשנה

.„È?„ˆÈk106ÈÏk‰ È¯BÁ‡ eÈ‰107È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ≈«»¬≈«¿ƒƒ¿≈«≈¬≈
ÔÈLLBÁ - ˙B¯t‰ ÈÙÏ ÈÏk‰ Èt eÈ‰ ;BlL el‡≈∆»¿≈«¿ƒƒ¿≈«≈¿ƒ

eÎtL ÈÏk‰ ÔÓ ‡nL108ÌÈ‚‡ eÈ‰ Ì‡Â .109,ÈÏkÏ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿¿¿ƒ»√»ƒ«¿ƒ
;BlL el‡ È¯‰ - ˙B¯t‰ ÈtÏk ÂÈtL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿«≈«≈¬≈≈∆
ÈtÓ BÎB˙a Ô‰Ó ¯‡L ‰È‰ ,ÈÏk‰ ÔÓ eÎtL el‡L∆ƒƒ¿¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿»≈∆¿ƒ¿≈

ÌÈ‚‡‰110ı¯‡a Ô˙ˆ˜Óe ÈÏka ˙B¯t‰ ˙ˆ˜Ó eÈ‰ .111 »√»ƒ»ƒ¿»«≈«¿ƒƒ¿»»»»∆
ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -112. «»¿«¿ƒ

לא.106) ואם הכלי לבעל שייכים הפירות אם לדעת אפשר
שאין 107) ומכיון נשפכו, הכלי מן לא שהפירות מראה זה

שם). (גמרא המוצא של הם הרי סימן, ובעל 108)להם
הפירות. בעל גם הוא הכלי,109)הכלי לתוך כפופה שפה

לחוץ. מלהשפך הפירות את שם.110)ומונעת גמרא
שם.111) ברייתא הכלי, מן נשפכו שהפירות מוכיח הדבר
לכלי.112) שמחוץ הפירות את גם יקבל הכלי ובעל

.ÂË˙BÚÈˆ˜ ‡ˆBn‰113‰„O „ˆa elÙ‡Â ,C¯ca «≈¿ƒ«∆∆«¬ƒ¿«¿≈
˙BÚÈˆ˜114BlL el‡ È¯‰ -115‰ËB ‡È‰L ‰‡z ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈≈∆¿≈¿≈»∆ƒ»

‰ÈzÁz ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ,C¯cÏ116ÌeMÓ ˙B¯zÓ - «∆∆¿ƒ¿¿¿≈ƒ«¿∆»À»ƒ
ÏÊb117˙Ò‡Ó d˙ÏÈÙ ÌÚ da ‡ˆBiÎÂ ‰‡z‰L ;118. »≈∆«¿≈»¿«≈»ƒ¿ƒ»»ƒ¿∆∆

¯OÚÓ ÌeMÓ ˙B¯eËÙe119ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ Ï·‡ .120 ¿ƒ«¬≈¬»≈ƒ¿»ƒ
.ÔÈ¯eÒ‡ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬ƒ

כא:).113) (שם ליבשן ששוטחים שנראה 114)תאנים
השדה. לבעל שייכות דבר 115)שהקציעות הקציעות כי

והרגישו  קרובות, לפעמים אותן בודקים והבעלים הן, חשוב
יאוש  לאחר המוצא לידי והגיעו קצר, זמן כעבור באבדנן

בעל 117)בדרך.116)(שם). של שהתאנים אףֿעלֿפי
הן. אותה.118)התאנה מפקיר התאנה כדין 119)ובעל

חשובים 120)הפקר. אינם אבל נמאסים, ואינם הם קשים
ועל  אותם, לראות תכופות בודקים אינם ובעליהם כקציעות,
מדעת  שלא יאוש זה והרי שנפלו, יודעים שאינם אפשר כן

נמאסים. אינם כי אותם, מפקירים אינם והבעלים

.ÊËÌÈÏÚa‰L ;˙B¯zÓ - Áe¯‰ Ô¯ÈMnL ÌÈ¯Óz121 ¿»ƒ∆«ƒ»»«À»∆«¿»ƒ
ÌeÏÁÓ122Ô˙˜ÊÁ e‰ÊÂ ,Ì„‡ ÏÎÏ123ÏL eÈ‰ Ì‡Â . ¿»¿»»»¿∆∆¿»»¿ƒ»∆
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(שם). נפצעת ואינה בנחת רועה שהריהי כאן, אין בהמה
יא,30) פרק למעלה ראה גוי, אבידת על מצווה אינו כי

ג. שם.31)הלכה גמרא

.‰ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯t ‡ˆÓ32ıeÁ ˙„ÓBÚ Ì‡ , »»»»ƒ¿»«ƒƒ∆∆
ÌeÁzÏ33¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -34ÌÈ·OÚa ‰ÚB¯ ‰˙È‰ .35B‡ , «¿«»¿«¬ƒ»¿»»»¬»ƒ

˙Ù¯a ‰˙È‰L36˙¯nzLÓ dÈ‡L37˙„a‡Ó dÈ‡Â38 ∆»¿»¿∆∆∆≈»ƒ¿«∆∆¿≈»¿«∆∆
da ÚbÈ ‡Ï -39B‡ ˙ÈlË ‡ˆÓ .‰„·‡ BÊ ÔÈ‡L , …ƒ«»∆≈¬≈»»»«ƒ

¯„b‰ „ˆa :Ìc¯˜40‡ÈË¯Òa ;Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -41 «¿…¿««»≈¬≈∆…ƒ«»∆ƒ¿«¿»
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB ‰Ê È¯‰ -42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬≈∆≈«¿ƒ¿≈…«≈»∆

לב.32) בבאֿמציעא לעיר.33)משנה מחוץ אמה אלפים
בה.34) יגע לא הרבים, ברשות אפילו התחום בתוך אבל

בידינו  כלל שם. בגמרא יצחק רבי של אחרון כלשון זהו
אחרון. כלשון הגירסא 35)שהלכה לא. שם ברייתא

ה' בכת"י אבל הכרמים, בין רועה היא: שלנו בגמרות
רועה  היא: הגירסא ובתוספתא, קושטא דפוס וברי"ף

לב.36)בעשבים. שם ויכולה 37)משנה נעולה שאינה
רוחותיה 38)לצאת. ארבע מכל פתחים לה שאין כגון

לברוח  הבהמה את שתעורר רסא), סימן חושןֿמשפט (טור
שם. גמרא יצחק 39)משם, כרבי לתחום, חוץ ואפילו

לחםֿמשנה. ראה אחרון. הפועלים 40)בלשון שדרך
לא.). שם (ברייתא כליהם שם בכביש.41)להניח

הם.42) אבידה ובוודאי בכביש, כלים מניח אדם שאין

.Â˙BÏÊB‚ ‡ˆÓ43Ô‰ÈÙÎa ÔÈ¯M˜Ó44ÔÈc„Óe45¯Á‡ »»»¿À»ƒ¿«¿≈∆¿«ƒ««
¯„b‰46‰Ùb‰ ¯Á‡ B‡47„OaL ÔÈÏÈ·Ma B‡È¯‰ - ˙B «»≈«««»»«¿ƒƒ∆«»¬≈

ÌL ÌeÁÈp‰ Ô‰ÈÏÚa ‡nL ,Ô‰a ÚbÈ ‡Ï ‰Ê48Ì‡Â . ∆…ƒ«»∆∆»¿»≈∆ƒƒ»¿ƒ
BlL el‡ È¯‰ - ÔÏË49‡e‰L ¯L˜ ÔÈ¯eL˜ eÈ‰ Ì‡Â . ¿»»¬≈≈∆¿ƒ»¿ƒ∆∆∆

ÔÓÈÒ50ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -51ÌÈÚe·˜ Ô‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»¿«¿ƒ¿≈ƒ¿»»¿ƒ
ÔÓB˜Óa52ÔÓÈÒ ÌB˜n‰L ;ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ -53. ƒ¿»«»¿«¿ƒ∆«»ƒ»

כה:43) בבאֿמציעא ועל 44)משנה כך, קושרים שהכל
שם). (גמרא סימן הקשר אין מעט 45)כן מעט ומהלכים

חננאל). אבנים.46)(רבינו קנים.47)של של או עץ של
שם.48) יוכל 49)גמרא ולא סימן, בהם אין שהרי

ה"א). סוף למעלה (ראה לבעליהם שאין 50)להחזירם
כך. קושרים שם.51)הכל כגון 52)גמרא מדדים, ולא

ברגליהם. כג.53)שקשורים כב: בבאֿמציעא רבא, כדעת
שם  סימן", מקום ולהוי הגמרא, מקושיית שמשמע וכמו

כה:

.Ê‰tL‡a ‡ˆÓ54‰qÎÓ ÈÏk55ÚbÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - »»»«¿»¿ƒ¿À∆¬≈∆…ƒ«
e¯‡aL BÓk ,Ba56‰ÈeOÚ dÈ‡L ‰tL‡ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ«¿»∆≈»¬»

Èt ÏÚ Û‡ ,d˙BpÙÏ ‰ÈÏÚ CÏÓÂ ,‡È‰ ˙Bpt˙‰Ï¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«»∆»¿«»««ƒ
ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ‰qÎÓ B‡ˆnL57ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¿»¿À∆≈«¿ƒ¿≈ƒ»≈ƒ

eÈ‰ elÙ‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ „etLÂ ÔÈkÒ ÔB‚k ,ÌÈpË¿̃«ƒ¿«ƒ¿«¿«≈»∆¬ƒ»
‰Úe·w‰ ‰tL‡a ÔÈqÎÓ58ÊÈ¯ÎÓe ÏËB -59. ¿Àƒ»«¿»«¿»≈«¿ƒ

כה:54) שם הבעלים.55)משנה, שם הניחוהו וודאי
א.56) הלכה נתגלה 57)למעלה האשפה פינוי עם שהרי

(משנה  יחזירו ולא הגון שאינו אדם שיקחנו ואפשר הכלי,
שם). להתפנות.58)וגמרא עשויה שאבידה 59)שאינה

מן  שהוציא האשפה עם שם שהשליכם להניח שיש הם,
שם). (גמרא קטנותם מפני בהם, להרגיש מבלי הבית,

.ÁÔÈ¯fÙÓ ˙B¯t ‡ˆÓ60‰Áp‰ C¯c :61ÚbÈ ‡Ï - »»≈¿À»ƒ∆∆«»»…ƒ«
Ô‰a62‰ÏÈÙ C¯c ;63BlL Ô‰ È¯‰ -64‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ . »∆∆∆¿ƒ»¬≈≈∆¿≈ƒ»»

˙BpË˜ ˙BÎÈ¯k65ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈÏaL ÏL66È¯‰L , ¿ƒ¿«∆ƒ√ƒƒ¿»«ƒ∆¬≈
ÔÓÈÒ Ô‰a ÔÈ‡67‰Ï·„ ÈÏebÚ ‡ˆnL B‡ ,68˙B¯kÎÂ , ≈»∆ƒ»∆»»ƒ≈¿≈»¿ƒ»

ÌBzÁ ÏL69ÌÈ‚c ÏL ˙BÊB¯ÁÓe ,70ÏL ˙BÎÈ˙ÁÂ , ∆«¿«¬∆»ƒ«¬ƒ∆
¯Oa71Ô˙È„nÓ ˙B‡a‰ ¯Óˆ Èf‚Â ,72ÈˆÈ‡Â ,73 »»¿ƒ≈∆∆«»ƒ¿ƒ»»«¬ƒ≈

ÔÓb¯‡ ÏL ˙BBLÏe ,ÔzLt74BlL el‡ È¯‰ -75, ƒ¿»¿∆«¿»»¬≈≈∆
a ÔÈ‡L ÈtÓÔÓÈÒ Ô‰76ÏËB - ÔÓÈÒ Ô‰a LÈ Ì‡Â . ƒ¿≈∆≈»∆ƒ»¿ƒ≈»∆ƒ»≈

.ÔÓÈÒ ‡e‰ È¯‰ Ò¯cÏ ÈeOÚ‰ ÔÓÈqL ;ÊÈ¯ÎÓe«¿ƒ∆ƒ»∆»ƒ»≈¬≈ƒ»

כא.60) בבאֿמציעא שם.61)משנה גמרא בסדר,
אבידה.62) זו שם.63)שאין גמרא סדר, ללא
ראה 64) הבעלים. מהם התייאשו - סימן בהם שאין מכיון

לקמן 65)כסףֿמשנה. ראה להכריז, חייב גדולות אבל
י. רגלי 66)הלכה עלֿידי למקום ממקום שמתגלגלות

סימן. המקום ואין סימן 67)הבהמות, בהן יש אם אבל
להדרס" העשוי "סימן שזהו אףֿעלֿפי להכריז, חייב
כרבא  אדם), רגלי דריסת ע"י שיטושטש שאפשר (פירוש:

וכג. כב: בצורת 68)שם לזו זו צמודות יבשות תאנים
כא.). (משנה ואין 69)עיגול שוות, הנחתומים ככרות כל

סימן. כך.70)בהן חורזים וכולם בחוט, יחד חרוזים דגים
אחד.71) במשקל נחתכו לפני 72)כולן גזוזות שהן כמות

האומן. בבית וארוז 74)חבילות.73)עיבודן סרוק צמר
סימן. זה אין כן ועל הם, ומצויים ארגמן וצבוע לשון, כעין

(75- היחיד ברשות אבל הרבים, ברשות במצא זה וכל
הבאות. ההלכות ראה סימן. נדרס,76)מקום שלא זמן כל

כב: שם רבא כדעת

.Ë˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙B¯kk ‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡77¯Óˆ Èf‚Â , ¬»ƒ»»ƒ»∆««««ƒ¿ƒ≈∆∆
·iÁ - ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck ,Ôn‡‰ ˙ÈaÓ ˙BÁe˜l‰«¿ƒ≈»À»«≈«ƒ¿«≈∆∆«»

el‡ ÏkL ;ÊÈ¯Î‰Ï78ÔÈ˜‰·Ó ÔÈÓÈÒ Ì‰Ï LÈ79Ì‡Â . ¿«¿ƒ∆»≈≈»∆ƒ»ƒÀ¿»ƒ¿ƒ
˙B¯ˆB‡‰ eÁzÙ80.BlL el‡ È¯‰ - ÔÓL ÏLÂ ÔÈÈ ÏL ƒ¿¿»»∆«ƒ¿∆∆∆¬≈≈∆

ÔÈÓeL¯ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡Â81eÈ‰ Ck ˙Bck‰ ÏkL . ¿««ƒ∆≈¿ƒ∆»««»»
LiL ,ÌBzÁp‰ ˙B¯kÎk ÔÈck‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,˙BÓeL¿̄¿ƒ¿¿≈««ƒ¿ƒ¿««¿∆≈

„Á‡ Ï˜LÓe ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰¯eˆ82.ÌlÎÏ »««¿À»ƒ¿»∆»¿À»

כה.77) שם הרישום,78)משנה, הוא הסימן בכדים
המגופה. סביב בטיט ומרוחים מוגפים שהם פירוש:

ג.79) הלכה יג, פרק למעלה מכירת 80)ראה זמן שהגיע
(גמרא  למכירה כדיהם מוציאים אנשים והרבה והשמן. היין

כג:). וטחוי 81)שם מהודק כשהוא הקנקנים "כיסוי
חננאל). ורבינו (רש"י רשום" נקרא - זה 82)בטיט לולא

ה. הלכה יג, פרק למעלה ראה מובהק, סימן המשקל היה

.È- ‰ÏÈÙ C¯c Ì‡ :„ÈÁi‰ ˙eL¯a ˙BÎÈ¯k ‡ˆÓ»»¿ƒƒ¿«»ƒƒ∆∆¿ƒ»
BlL el‡ È¯‰83ÊÈ¯Î‰Ï ·iÁ - ‰Áp‰ C¯c Ì‡Â ,84; ¬≈≈∆¿ƒ∆∆«»»«»¿«¿ƒ

Û‡) ,ÔÓÈÒ ÌB˜n‰ - ÔÓÈÒ Ì‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»∆ƒ»«»ƒ»«
˙BnÏ‡ ‡ˆÓ .(˜‰·Ó ÔÓÈÒ BÈ‡L Èt ÏÚ85ÔÈa , «ƒ∆≈ƒ»À¿»»»¬À≈

ÊÈ¯ÎÓe ÏËB - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÔÈa „ÈÁi‰ ˙eL¯a86. ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈«¿ƒ
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‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
(משנ  שלו" שם).לזה ספק.137)ה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'fÎ'` -`"tyz'd

ה'תשפ"א  ניסן א' ראשון יום

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
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דבריו: משמע יהא שלא חפצתי" "לא אחת: בנשימה
לקחתה. חפצתי

.„‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯˜Ï ‰ÏÈ‚¯ ‰È‰zL ¯Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆¿ƒ»ƒ¿««ƒ∆…
Ï·‡ ;‰Ê ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ - ˙Á‡ ‰ÓÈLa ‰‡¯»̃¿»ƒ¿ƒ»««≈«¿ƒƒ«∆¬»

Ú„zL „Ú d˙B‡ ÔÈÏÈb¯Ó - ‰ÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡14. ƒ≈»¿»«¿ƒƒ»«∆≈«

הראוי 14) "כל קד:): (יבמות הידוע הכלל ע"פ שם, הרי"ף
וכל  בו, מעכבת בילה אין - במנחה) השמן (בלילת לבילה
מעשה  הל' השווה מעכבת", בילה - לבילה ראוי שאין

ה"ו. פי"ז, הקרבנות

.‰‰ÏÈla ‡ÏÂ ÌBia ‰ˆÈÏÁ‰Â15‰LÏL ÈÙ·e , ¿«¬ƒ»«¿…««¿»ƒ¿≈¿»
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BiL16- ¯b ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ Ì‡Â . ∆¿ƒ¿«¿¿ƒ∆»ƒ«¿»≈

‡Ï - ˙ÈÏ‡¯OÈ Bn‡Â ¯b ÂÈ·‡ ‰È‰ elÙ‡Â .ÏeÒt»«¬ƒ»»»ƒ≈¿ƒƒ¿¿≈ƒ…
Ï‡¯OiÓ Bn‡Â ÂÈ·‡ ‰È‰iL „Ú ,ıÏÁz17d˙ÂˆÓe .18 «¬…«∆ƒ¿∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»»

¯·c‰ ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰MÓÁa19elÙ‡ - ÌÈM‰ Ô˙B‡Â . «¬ƒ»¿≈¿«¿≈«»»¿»«¿«ƒ¬ƒ
ı¯‡‰ ÈnÚ eÈ‰20. »«≈»»∆

'דין'15) שהחליצה מפני אלעזר. רבי כדעת - א קד, יבמות
ביום, אלא אינה דין והתחלת כתובתה, גובה פיה ועל היא,

הט"ז. להלן וראה ב. לד, בסנהדרין היבם 16)כמבואר את
אלא  זה ואין קא.). (יבמות הדיוטות הם ואפילו והיבמה,
יודעים  אינם אם אפילו כשר בדיעבד אבל לכתחילה,

הט"ו). (להלן (דברים 17)להקרות שנאמר א. קב, שם
מכל  ישראל שיהא משמע - בישראל" שמו "ונקרא י): כה,

(רש"י). שהיא 19)לכתחילה.18)צדדים ב. קא, שם
ויקפצו  אנשים שיבואו וגם לכהן, תינשא ולא חלוצה

) ואפילו 20)רש"י).לישאנה להקרות, יודעים שאינם
צריכים  אינם הם הרי כי שיידעו, צורך אין לכתחילה

יד. הערה למעלה וראה להקרות.

.ÂÏÚÓ BÏ ÔÈ‡È·Ó ?ÔÈˆÏBÁ „ˆÈk21LiL ¯BÚ ÏL ≈«¿ƒ¿ƒƒƒ¿»∆∆≈
·˜Ú BÏ22ÔzLÙa ¯eÙz BÈ‡Â23ÔÈÓia BL·BÏÂ ,24, »≈¿≈»¿ƒ¿»¿¿¿»ƒ

BÏ‚¯ ÏÚ ÂÈ˙BÚeˆ¯ ¯LB˜Â25‡È‰Â ‡e‰ „ÓBÚÂ ,26 ¿≈¿»««¿¿≈»ƒ
L„w‰ ÔBLÏa ‰Ó·ÈÏ ÔÈ¯˜Óe ,ÔÈc ˙Èa ÈÙa27Ô‡Ó : ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ«¿»»ƒ¿«…∆≈≈

ÈzˆÙÁ ‡Ï :Ì·iÏ ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â ,'B‚Â ÈÓ·È¿»ƒ¿¿««»«¿ƒ«»»…»«¿ƒ
ı¯‡a BÏ‚¯ ıÚBÂ ,dzÁ˜Ï28˙·LBÈ ‡È‰Â ,29 ¿«¿»¿≈«¿»»∆¿ƒ∆∆

ÏÚn‰ ˙BÚeˆ¯ ˙¯zÓe ÔÈc ˙Èa ÈÙa d„È ˙ËLBÙe30 ∆∆»»ƒ¿≈≈ƒ«∆∆¿«ƒ¿»
ı¯‡Ï B˙B‡ ˙ÎÏLÓe ÏÚn‰ ˙ˆÏBÁÂ BÏ‚¯ ÏÚÓ31. ≈««¿¿∆∆«ƒ¿»«¿∆∆»»∆

·˜Ú‰ ·¯ ËÓMiMÓe32¯ÊÏ ‰Ó·È‰ ‰¯z‰33. ƒ∆ƒ»≈…∆»≈À¿»«¿»»¿»

ישנה 21) (קב.) ובגמרא "סנדל", תנן - א קא, שם במשנה
רבינו  - בסנדל אלא במנעל לכתחילה לחלוץ שאין סברא
(כסףֿ לכתחילה במנעל שחולצין האומר כדעת פוסק

הנעל.22)משנה). בסוליית המעובה האחורי החלק הוא
כפרש"י 23) קב: (יבמות עור של דקות ברצועות אלא

יוסף'), ב'נמוקי הובא ר"ח. פירש וכן השניה, בלשון
על  המגין עור של אלא נעל ואין נעלו", "וחלצה שנאמר:
עור  והוא תחש" "ואנעלך י) טז, (יחזקאל ככתוב הרגל,
תערובת  מבלי בלבד עור של כולו שיהא וצריך התחש,

יוסף'). ('נמוקי אחר למדו 24)ממין הימנית. רגלו על
"רגלו  בו שנאמר ממצורע, "רגל" "רגל" 'גזירהֿשוה'

הי"ז. להלן וראה אלעזר). דר' לרבנן קד. (יבמות הימנית"
מן 25) למטה השוק, על קשר שאם השוק, מן למטה

הט"ו). (להלן בדיעבד אלא כשרה אינה הארכובה,
שאין 26) מלמד - ואמר" "ועמד ח): כה, (דברים שנאמר

ואמירתה  כיֿתצא) ('ספרי', בעמידה אלא דבריו אומר
הן. שוות ל 27)ואמירתו והערה ה"ח להלן ד.ראה

קג.).28) (יבמות הקרקע על ברגלו יבמות 29)דורך ראה
יושב". בין עומד "בין א: א.30)קג, קב, שם

המנעל,31) את לעצמה לקחת בזה כוונתה שאין להראות
צורך  כל לה ואין בלבד, חליצה מצות לשם כוונתה כל אלא
מפורשים  רבינו דברי אולם, קסט). סי' באהע"ז (ב"ח בנעל

הקבלה. ע"פ והטעם קפ, דף חוקת פרשת של 32)בזוהר
היבם. א.33)רגל קב, יבמות

.Ê˜¯ ÂÈt „‚k ı¯‡a ˙˜¯BÈÂ ˙„ÓBÚ Ck ¯Á‡Â¿««»∆∆¿∆∆»»∆¿∆∆»»…
ÔÈicÏ ‰‡¯p‰34Ô‰ÈL eÈ‰iL ,‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆnL . «ƒ¿∆««»ƒ∆ƒ¿«¬ƒ»∆ƒ¿¿≈∆

‰˜È˜¯ ˙ÚL·e ‰‡È¯˜ ˙ÚLa ÔÈ„ÓBÚ35ÔÈÎÈ¯ˆe , ¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒƒ
‰ÈtÓ ‡ˆBi‰ ˜¯‰ ˙B‡¯Ï ÔÈic‰36ÔÈ¯˜Ó Ck ¯Á‡Â . ««»ƒƒ¿»…«≈ƒƒ»¿««»«¿ƒ

,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :dÏ»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ
.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜Â¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

וראה 34) וירקה", . . הזקנים "לעיני שנאמר ב: קו, שם
הכ"ג. לעיני 35)להלן להיות צריכה והרקיקה הואיל

בעמידה. אלא 'דין' ואין כ'דין' היא הרי הדיינים,
ב.36) קו, יבמות

.ÁL„w‰ ÔBLÏa Ïk‰37ÔBLla - ‰Îk :¯Ó‡pL , «…ƒ¿«…∆∆∆¡«»»«»
‰f‰38‰È¯Á‡ ÌÈBÚ ÌL ÔÈ·LBi‰ ÏÎÂ .39ıeÏÁ' «∆¿»«¿ƒ»ƒ«¬∆»¬

L ‰Ó·È‰ Ôek˙zL CÈ¯ˆÂ .ÌÈÓÚt LÏL 'ÏÚp‰ıÏÁz «»«»¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»∆«¬…
el‡ ÌÈOÚÓ eOÚÈÂ .dÏ ıÏÁiL ‡e‰ Ôek˙ÈÂ ,BÏ¿ƒ¿«≈∆«¬…»¿«¬«¬ƒ≈

ÔÓLÏ40ıÏBÁ BÈ‡ ‡Óeq‰Â .41‰˜¯ÈÂ :¯Ó‡pL ; ƒ¿»¿«»≈≈∆∆¡«¿»¿»
˜¯‰ ‰‡B¯ ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa42. ¿»»¿≈∆∆»…

זה 37) ומשפט הלכה, התחלת כאן אין התימנים, בכת"י
"שלוש  בתיבות: ומסתיימת הקודמת, להלכה מחובר

(סוטה 38)פעמים". תאמר זו כלשון - "ככה" משמעות
וברש"י). העומדים 39)לב. כל על "מצוה ב: קו, יבמות

ומפרש  קסט, סי' אהע"ז 'טור' שם, (הנמצאים שם
לומר  עומדים) ובין יושבים בין שם: יוםֿטוב' ה'תוספות
רבי  לפני יושבים "היינו שם: בגמרא וראה הנעל". חלוץ
הנעל, חלוץ הנעל, חלוץ כולכם ענו לנו: ואמר . . טרפון.
דבריו  (הובאו גדולות' 'הלכות בעל וכתב הנעל". חלוץ
אמר  שכך נעלו? חולצת מה "מפני מיימוניות'): ב'הגהות
בגופך  רשע! לייבם: ירצה שלא ליבם אמור למשה: הקב"ה
תחלוץ  לפיכך ומאנת, ייבום] [מצות לקיים יכול היית
מטיפה  יחפים, להיות שדרכם וכמנודה, כאבל מנעלך
וירקה  לכך - לאחיך זרע לקיים יכול היית שבגופך סרוחה
כאבל; - הנעל חלוץ עונים: והדיינים סרוחה, טיפה בפניו
במצוה". כמורד - הנעל חלוץ כמנודה; - הנעל חלוץ

קב:).40) (יבמות חליצה מצות אבל 41)לשם לכתחילה,
ולהלן  א קג, ביבמות כמבואר כשרה, חליצתו בדיעבד
כמבואר  כשרה, חליצתו - כלל רקקה לא אפילו שהרי הט"ו,

הי"ב. שם,42)בסמוך ביבמות ה'תוספות' דברי השווה
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‰ÏÈÁÓ Èa ÔÈ‡L ,ÌÈÓB˙È124Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯eÒ‡ - ¿ƒ∆≈»¿≈¿ƒ»¬ƒ¿≈ƒ
ÛÈw‰Â ‰„O‰ ÏÚa „Èt˜‰125Ôwz B‡ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ƒ¿ƒ«««»∆¿ƒƒ¿»ƒ»ƒ≈
˙BÏ·Bp‰ Ba eÏtiL ÌB˜Ó126el‡ È¯‰ - ÌË˜ÏiL „Ú »∆ƒ¿«¿«∆ƒ¿¿≈¬≈≈

.ÏÁÓ ‡lL BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ;˙B¯eÒ‡¬∆¬≈ƒ»«¿∆…»«

העץ.121) מן תמרים משיר שהרוח שיש מראש היודעים
מתיקותם 122) מחמת אותם אוכלות וחיות שבהמות מפני

כב:). מחלום.123)(בבאֿמציעא שהבעלים
יתומים 124) של בתאנה שגם ונראה (שם). הם שקטנים

כך. וחיות.125)הדין בהמות יכנסו שלא בגדר,
העץ.126) מן הנופלים בשלו, שלא הפירות

.ÊÈÚ¯ Ïe˙Á127‚¯B‰L128¯eÒ‡ - ÌÈpËw‰ ˙‡ »«∆≈∆«¿«ƒ»
ÏÊb ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â ,BÓi˜Ï129·L‰ ÌeMÓ Ba ÔÈ‡Â , ¿«¿¿≈ƒ»≈¿≈ƒ»≈

B‡ˆBn‰ Ïk ‡l‡ ;ÏÈÚBÓ B¯BÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„·‡¬≈»««ƒ∆ƒ∆»»«¿
BlL ¯BÚ‰Â B‚¯B‰Â ,Ba ‰ÎÊ130. »»¿¿¿»∆

פו.127) "קטעיה 128)בבאֿקמא הגירסא: שלנו בגמרא
חסרה  פ' בכתבֿיד אבל ילד), של ידו (=קטע דינוקא" לידא
היתה  רבינו וגירסת סופרים), דקדוקי (עיין "לידא" תיבת

מגידֿמשנה. וראה לינוקא", "קטליה מכיון 129)כנראה
שם. גמרא בעלים, ללא כחתול דינו - לקיימו שאסור

שם.130) רבינא דעת

.ÁÈÌÈMÓÁ CB˙a :C·BLÏ ·B¯˜ ‡ˆÓp‰ ÏÊBb»«ƒ¿»»¿»¿¬ƒƒ
‰n‡131C·BM‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ -132ıeÁ , «»¬≈∆«««»

B‡ˆBÓ ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰n‡ ÌÈMÓÁÏ133ÔÈ‡L ; «¬ƒƒ«»¬≈∆¿∆≈
‰c„Ó ÏÊBb‰134ÈL ÔÈa ‡ˆÓ .‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏÚ ¯˙È «»¿«∆»≈«¬ƒƒ«»ƒ¿»≈¿≈

˙BÎ·BL135·B¯˜ ÏL ‡e‰ È¯‰ -136‰ˆÁÓ ; »¬≈∆»∆¡»
‰ˆÁÓÏ137eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .e˜ÏÁÈ - ¿∆¡»«¬…«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»

ÈBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓa ÌÈÂL ˙BÎ·BM‰ ÈL ÈBÈ≈¿≈«»»ƒ¿ƒ¿»¬»ƒ»≈
·¯‰ ¯Á‡ Cl‰ - ÌÈa¯ „Á‡‰138‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ »∆»«ƒ«≈««»…««ƒ∆
.˜BÁ»̄

כג:131) מתרחק 132)בבאֿבתרא אמה חמשים שעד
(שם). משובכו בא.133)הגוזל ההפקר מן שם.134)כי

לשניהם.135) חמשים קרוב 136)בתוך שלו, לזה "קרוב
(משנ  שלו" שם).לזה ספק.137)ה זה כגון 138)הרי

אמה  עשרים ותוך מרובות, שיוניו לשובך אמה ארבעים תוך
שם). (גמרא מועטות שיוניו לשובך



meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip 'fÎ'` -`"tyz'd

ה'תשפ"א  ניסן א' ראשון יום

-miypxtq
dvilge mEAi zFkld¦§¦©£¦¨

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בה,1) מעכב ומה וסדרה חליצה מצות דיני רבינו בו ביאר

"אינה  בין מה הרקיקה, דיני וצורתו, הנעל דיני חולצים, ומי
נוסח  חליצה, גט נוסח פסולה", "חליצה לבין חליצה"

אשה. כל וכתובת יבמין כתובת

.‡Ì·i‰ ¯Á‡ ˙ÎÏB‰ ‰Ó·È‰ ?‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«¬ƒ»«¿»»∆∆«««»»
ÌL ‡e‰L ÌB˜na2BÏ ÔÈ‡¯B˜ Ô‰Â ,ÔÈicÏ ‰‡·e , «»∆»»»««»ƒ¿≈¿ƒ

‰·BË ‰ˆÚ Ì‡ .dÏÂ BÏ ˙‚B‰‰ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ≈»«∆∆»»ƒ≈»»
ÌaÈÏ3ÌaÈÏ Ô˙B‡ ÔÈˆÚBÈ -4,ıÏÁÏ ‰·BË ‰ˆÚ Ì‡Â ; ¿«≈¬ƒ»¿«≈¿ƒ≈»»«¬…

‡e‰Â ‰˜Ê ‡È‰ B‡ Ô˜Ê ‡e‰Â ‰cÏÈ ‡È‰ ‰˙È‰L ÔB‚k¿∆»¿»ƒ«¿»¿»≈ƒ¿≈»¿
ıÏÁÏ B˙B‡ ÔÈˆÚBÈ - „ÏÈ5. ∆∆¬ƒ«¬…

ח):2) כה, (דברים שנאמר ביתֿדין, שם ויש דירתו, במקום
לא:). (סנהדרין עירה זקני ולא - עירו" זקני לו "וקראו

לזה.3) זה מתאימים אותו 4)ששניהם התימנים: ובכת"י
ברצונו]. תלוי שהכל נכון, "אומרים 5)[וכן ב: קא, יבמות

אצל  כלך זקנה, אצל לך מה ילדה; אצל לך מה לו:
ביתך". לתוך קטטה תכניס ואל שכמותך,

.·ÌB˜Ó Úa˜Ï ÔÈic‰ ÔÈÎÈ¯ˆe6¯Á‡Â ,Ba e·LiL ¿ƒƒ««»ƒƒ¿…«»∆≈¿¿««
BzÓ·È ‰˙ÏÚÂ :¯Ó‡pL ;Ì‰ÈÙa ÌL ıÏÁz Ck»«¬…»ƒ¿≈∆∆∆¡«¿»¿»¿ƒ¿

‰¯ÚM‰7e„ÚB ‡Ï .'B‚Â ÌÈ˜f‰ Ï‡8eÚ·˜ ‡ÏÂ ««¿»∆«¿≈ƒ¿…¬¿…»¿
‰¯˜ e¯˜ ‡l‡ ÌB˜Ó9˙‡¯˜Â ,10ÙÏ ‡e‰Â ‡È‰Ô‰È »∆»ƒ¿ƒ¿…¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿≈∆

‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁÂ11. ¿»¿¬ƒ»»¿≈»

ס"ד),6) קסט, סי' (אהע"ז לחלוץ פלוני למקום נלך לומר,
קופצים  לה ויזדמנו מיבמה שנפטרה הדבר לפרסם כדי
ו'בית  (רש"י לכהן תינשא ולא חלוצה ושהיא אותה, לישא
ה). ס"ק שם שמואל' ו'בית שם, ביבמות להמאירי' הבחירה

שם).7) (רש"י לכך המזומן מקום משמע, "השערה"
שם.8) לילך מתחילה ביניהם נדברו הכתוב 9)לא כלשון

הדבר  נזדמן כלומר נקריתי", "נקרא ו) א, (שמואלֿב
שם. באו ביתֿהדין שחברי התימנים:10)במקרה ובכת"י

הדיינים 11)ונקרית. "צריכים אלא: (שם) אמרו שלא
(הגר"א  לכתחילה רק משמעה "צריך" ולשון לקבוע",

שם). באהע"ז

.‚‡e‰L „Ú ,˙B¯˜Ï Ì·i‰ ˙‡Â d˙B‡ ÔÈ„nÏÓe¿«¿ƒ»¿∆«»»ƒ¿«∆
ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡È‰Â12'‰·‡ ‡Ï' ˙B¯˜Ï ‰ÏBÎÈ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿∆¿»ƒ¿…»»

‡lL È„k ,'ÈÓaÈ' ¯Ó‡z Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡ ‰ÓÈLaƒ¿ƒ»««¿««»…««¿ƒ¿≈∆…
ÈÓaÈ ‰·‡ ‰È¯·c ÚÓLÓ ‰È‰È13. ƒ¿∆«¿«¿»∆»»»«¿ƒ

יבמי 12) "מאן תחילה קוראה היא הוא: כך חליצה שסדר
הוא  ואח"כ יבמי" אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים

ה"ט. להלן לקחתה", חפצתי "לא תפסיק 13)אומר שאם
ממאן, אינו - לא! משמע: יהיה - "אבה" לתיבה לא, בין

לק  היבם על וכן וברש"י). קז: (יבמות יבמי אבה - רוא אלא
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אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא

היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
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הקריאה  אין שהרי כשרה, עמיֿהארץ שלשה בפני וחלצה
כן, מוכח הברייתא מלשון וגם (לחםֿמשנה). כלל מעכבת
שיודעים  בשלשה חליצה "מצות קא.): (שם אמרו שהרי

רוקח'). ('מעשה בלבד לכתחילה משמע להקרות",

.ÊËÈÙa B‡ ÌÈL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰ÏÈla ‰ˆÏÁ»¿»««¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«ƒƒ¿≈
·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓÂ ‰LÏL68ÏeÒÙ B‡69B‡ , ¿»¿ƒ¿»∆»≈∆»»

‰ak¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¯eL˜ ÏÚn‰ ‰È‰L70B‡ , ∆»»«ƒ¿»»¿«¿»ƒ»«¿À»
¯Èz‰L71‡È‰ ‰ËÓLÂ ‡e‰72‡È‰ ‰¯Èz‰L B‡ , ∆ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒƒ»ƒ

‡e‰ ËÓLÂ73‡e‰ Ôek˙ ‡ÏÂ ‡È‰ ‰ek˙pL B‡ ,74, ¿»«∆ƒ¿«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈
‡È‰ ‰ek˙ ‡ÏÂ ‡e‰ Ôek˙pL B‡75‰pË˜ ÔÎÂ ,76 ∆ƒ¿«≈¿…ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿«»

ÏB„‚Ï ‰ˆÏÁL77‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ -78‰ˆÏÁ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»¿»¿»¬ƒ»»¿»¿≈ƒ»¿»
‰ÏÈl·e dÈ·Ï BÈa elÙ‡Â ,„ÈÁÈ ÈÙa79BÊ È¯‰ - ƒ¿≈»ƒ«¬ƒ≈¿≈»««¿»¬≈

‰ÏeÒt ‰ˆÈÏÁ80,eˆÏÁL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á Ï·‡ . ¬ƒ»¿»¬»≈≈∆¿»»∆»¿
‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰L ÈÓÏ ıÏBÁ‰ ÏÎÂ81ÔÓe ¿»«≈¿ƒ∆ƒ¿»ƒ«¬ƒ»ƒ

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - Ìeai‰82. «ƒ≈»¬ƒ»

לזה.68) זה קרובים הדיינים שהיו או ליבמה, או ליבם
גר 69) או עיניו, בשתי סומא שהיה כגון ממון, דיני לדון

או  ה"טֿי) פ"ב, סנהדרין (הל' מישראל אמו היתה שלא
קד:). (יבמות ה"א פי"ב, עדות הל' ראה בעבירה. שנפסל

הט"ו.70) לעיל נעלו.71)מבואר שרוכי את 72)את
מרגלו. ה"ו.73)נעלו לעיל ראה א. קב, יבמות

לזר.74) מותרת להיות כדי ראה 75)לחלוץ ב. קב, יבמות
ה"ח. וכמבואר 76)לעיל שנה, שתיםֿעשרה מבת פחותה

ה"א. אישות מהל' פ"ב שלש77ֿ)למעלה לו שמלאו
ה"י. שם כמבואר שערות, והביא שנה יבמות 78)עשרה

מדוע  לבאר יש ועדיין קנב. והערה הכ"ח, להלן ראה ב. קה,
חליצת  ואילו נג) הערה לעיל (עי' פסולה קטנה חליצת
רוקח'). ('מעשה בהי"ג לעיל שכתב כמו כלום, אינה חרשת

היא,79) "דין" חליצה והרי בלילה, דין התחלת שאין אע"פ
ה"ה. לעיל ראה קד.), (שם ידה על כתובתה שגובה

פסולה 80) אלא כדלהלן, חליצה" "אינה בזה אמרו ולא
מלהתייבם, האחים על ופוסלתה שם, כמבואר היא,

הי"ג. לעיל מעוברת 81)וכמבואר היבמה שהיתה כגון
נמצא  קיימא, בן הוולד יהא ושמא שמת, הראשון מבעלה
ופ"ג  ה"כ, פ"א לעיל וכמבוא חליצה, צריכה שאינה

בקרובותיה,82)הט"וֿטז. מותר והוא לכהונה ומותרת
– ב כד, בגיטין שמקורו הכ"ו, להלן המבואר הכלל ע"פ

כלום". קטן חליצת "אין קה:): (יבמות אמרו וכן א. כה,

.ÊÈıÏBÁ BÈ‡ - ‰Îe˙Á ˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯L Ì·È»»∆«¿«¿»ƒ¬»≈≈
Ï‡ÓOa83d˙ˆÈÏÁ - BÏ‡ÓO ÏÚÓ ‰ˆÏÁ Ì‡Â ; ƒ¿…¿ƒ»¿»≈«¿…¬ƒ»»
‰ÏeÒt84¯BÁ‡Ï ‰n˜Ú BÏ‚¯ ‰˙È‰ .85ÏÚ ‰ÎeÙ‰ B‡ ¿»»¿»«¿¬À»¿»¬»«

ÂÈÏ‚¯ ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯ ÏÚ Cl‰Ó ‰È‰L B‡ ,dcˆ86- ƒ»∆»»¿«≈«»≈∆¿¿«¿»
B·˜Ú ıÚÏ CÈ¯ˆ ıÏBÁ‰L ;ıÏBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰¬≈∆≈≈∆«≈»ƒƒ¿…¬≈
- Ck BÏ‚¯L ÈÓÏ ‰ˆÏÁ Ì‡Â .ÏBÎÈ BÈ‡ ‰ÊÂ ,ı¯‡a»»∆¿∆≈»¿ƒ»¿»¿ƒ∆«¿»

‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ È¯‰87. ¬≈¬ƒ»»¿»

השמאלית.83) מ'גזירהֿשוה'84)ברגלו א. קד, יבמות
(יבמות  ששנינו ואע"פ כא. והערה ה"ו לעיל ראה דמצורע,
ואם  כשרה", חליצתה ולמטה הארכובה "מן במשנה) קא.

סובר  - למטה? הארכובה מן ימין ברגל יחלוץ לא למה  כן
שהנעל  אלא רגלו, נחתכה כשלא מדברת שהמשנה רבינו,
שם. ה'ירושלמי' כפירוש הארכובה, מן למטה בשוק קשורה
אינו  - הארכובה מן למטה אפילו - רגלו שנחתכה כל אבל
בסמוך. וכמבואר בארץ, עקבו לנעוץ שצריך משום חולץ,
אבל  קג.). שם ב'תוספות' (הובאה גאון נסים רבינו דעת וכן
רגלו  שנחתכה כל הרשב"א, וכן קג.) (שם רש"י לדעת
שוקו, מעל חולצת השוק, ונשארה הארכובה מן למטה
פרסת  מעל שהיא השוק זוהי רגלו", "מעל אמרה: שהתורה

סל"ה. קסט, סי' באהע"ז וראה רגלו 85)הרגל. שכף
('פרישה' למעלה ותחתיתה למטה, גבה ודורך למעלה,

לחת). ערך 'הערוך' ע"פ נח. קסט, סי' ואין 86)לאהע"ז
בארץ. נוגע וכדעת 87)עקבו אמימר כדעת א. קג, יבמות

לנעוץ  שראוי שמי אלא לפסול. שהכוונה והרי"ף, הגאונים
אינם  אלו אבל כשרה, חליצתו - נעץ ולא בארץ עקבו
חליצתו  - לנעוץ ראוי שאינו וכל בארץ, לנעוץ יכולים
שמענו  "לא וקובל: חולק והראב"ד (מגידֿמשנה). פסולה
החליצה". לפסול מעכבת, בארץ) הרגל (דריכת שהדריסה
אמימר  נתכוין ולא כשרה, אלו מומים בעלי חליצת ולדבריו,
ולא  לכתחילה, הרגל נעיצת להצריך אלא שם) (ביבמות,

בדיעבד. לפסול

.ÁÈ‰lÁzÎÏ ˙ˆÏBÁ - ˙BÎe˙Á ‰È„iL ‰Ó·ÈÂƒ»»∆»∆»¬∆∆¿«¿ƒ»
‰ÈpLa elÙ‡Â88‰ˆÏÁ .d„È· ‰ˆÏÁÂ ¯Ó‡ ‡lL , «¬ƒ¿ƒ∆»∆…∆¡«¿»¿»¿»»»¿»

‰ˆÈÏÁ dÈ‡ - „‚a ÏL ÏÚÓa89‰ˆÏÁ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆∆∆≈»¬ƒ»¬»ƒ»¿»
·˜Ú BÏ ÔÈ‡L ÏÚÓa90ÔzLÙa ¯eÙ˙ ‰È‰L B‡91B‡ , ¿ƒ¿»∆≈»≈∆»»»¿ƒ¿»
¯ÚO ÏL ÏÚÓ ‰È‰L92·ÈÒ ÏL B‡93ÌÚL ÏL B‡94 ∆»»ƒ¿»∆≈»∆ƒ∆««

ıÚ ÏL B‡95ÏBÎÈ BÈ‡L ÏB„b ÏÚÓ ‰È‰L B‡ , ∆≈∆»»ƒ¿»»∆≈»
B‡ ,BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ BÈ‡L ÔË˜ B‡ Ba Cl‰Ï¿«≈»»∆≈∆∆…«¿

Ìe¯t ÏÚÓ96˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L97 ƒ¿»»∆≈∆…»∆∆ƒ¿»
‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜Ó ÔÈ‡L98. ∆≈¿«≈…»∆∆¬ƒ»»¿»

א.88) קה, ואינו 89)יבמות הרגל, על כלל מגין שאינו
כה.). וגיטין קג. (שם "נעל" וכתב 90)בכלל א. קא, שם

הרגל  המעכב דבר כל נקרא - עקב (שם): יוסף' ה'נמוקי
חוץ  יוצאת הרגל לנעל, עקב אין שאם לפי הנעל, בתוך
ס"ק  קסט סי' אהע"ז שמואל' ב'בית דבריו הובאו וכן לנעל,

ה"ו.91)יט. לעיל ראה  ב. קב, עזים 92)שם של  נוצה
שם). מהם 93)(רש"י שעושים מצמחים דקים חוטים

פכ"ב). ויקרא רבה, מדרש ע"פ ('הערוך', חבלים
ממנה 94) שמכינים השעם" "אלון של הרכה הקליפה

לבקבוקים. (רש"י 95)פקקים ומגינים הם קשים אלה כל
עור. שאינם לחליצה, פסולים זאת ובכל קב:). יבמות
טו, (יחזקאל ככתוב הוא, עור של בתורה, האמורה ו"נעלו"

תחש. מעור נעל היינו תחש", "ואנעלך קרוע.96)י):
תפרומו". לא "ובגדיכם ו): י, (ויקרא מלמטה,97)ככתוב

פרימה במקו  לשון מפרש: ב קב, ביבמות ורש"י הסוליה. ם
בסנדל. - וקבול ופחיתה בנעל, א.98)נופלת קג, יבמות

.ËÈıÚ ÏL ÏcÒa ‰ˆÏÁ99¯BÚ ‰tÁÓe100‰˙È‰ B‡ , »¿»¿«¿»∆≈¿À∆»¿»
B˙ÈÚ˜¯˜101ÂÈÈÁÏe ¯BÚ102¯ÚO ÏL103‰ˆÏÁL B‡ , «¿»ƒ¿»»∆≈»∆»¿»

˙ÈÓÈ‰ BÏ‚¯ ÏÚÓ Ï‡ÓO ÏL ÏcÒ104‰È‰ ‡lL B‡ , «¿»∆¿…≈««¿«¿»ƒ∆…»»
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אחים  לו אין אם הראב"ד, ולדעת החולצת. דיבורֿהמתחיל
כשר  מעיניו, באחת וסומא לכתחילה. אפילו הסומא חולץ -
מפי  הרוק לראות יכול שהרי לכתחילה, אפילו לחלוץ
מח). קסט, סי' באהע"ז וכן קא: יבמות ('תוספות' היבמה

.Ë‡È‰ ‰‡¯B˜ :‡e‰ Ck ‰ˆÈÏÁ‰ ¯„Ò ‡ˆÓƒ¿»≈∆«¬ƒ»»¿»ƒ
‡Ï ,Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï ÈÓ·È Ô‡Ó :‰lÁz¿ƒ»≈≈¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…
ÈzˆÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ Ck ¯Á‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡»»«¿ƒ¿««»≈…»«¿ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˜¯z Ck ¯Á‡Â ,ıÏÁz Ck ¯Á‡Â ,dzÁ˜Ï¿«¿»¿««»«¬…¿««»»…¿««»

‡¯˜z43˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk : ƒ¿»»»≈»∆»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈
Â ,ÂÈÁ‡.ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa BÓL ‡¯˜ »ƒ¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»≈≈¬«»«

ב.43) קו, יבמות

.È‡Ï ‰lÁza ‰‡¯˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ,·kÚÓ ¯„q‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈∆¿«≈∆»ƒ…»¿»«¿ƒ»…
B‡ ,‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰˜˜¯L B‡ ,‡e‰ ‡ÏÂ ‡È‰ƒ¿…∆»¿»¿««»»¿»

‰‡¯wL44‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ Ck ¯Á‡Â45. ∆»¿»¿««»»¿»¬ƒ»»¿≈»

הוא.44) ולא קוראה היא שרק לאיש", יעשה "ככה
שם.45)

.‡È˜¯˙Â ¯ÊÁz ‡Ï ‰nÏÂ46?¯„q‰ ÏÚ47‡nL ¿»»…«¬…¿»…««≈∆∆»
dc·Ï ‰˜È˜¯ :e¯Ó‡È48ÔÓ ˙ÏÒBt dÈ‡Â ÌeÏk dÈ‡ …¿¿ƒ»¿«»≈»¿¿≈»∆∆ƒ

ÔÈÁ‡‰49. »«ƒ

החליצה.46) לפני כשרקקה החליצה, שהוא:47)אחרי
רקיקה. כך ואחר כשיראו 48)חליצה הראשונה,

שנית. לירוק אותה בעוד 49)שמצריכים להם, להתייבם
הי"ד  בסמוך כמבואר מלהתייבם, פסלתה בלבד שהרקיקה

קה.). (יבמות

.·Èd˙ˆÈÏÁ - ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰‡¯˜ ‡ÏÂ ,„·Ïa ‰ˆÏÁ»¿»ƒ¿«¿…»¿»¿…»¿»¬ƒ»»
‰¯Lk50‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰ˆÏÁL ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿≈»¿≈»ƒ«∆»¿»¿»¿»¿…

d˙ˆÈÏÁL ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁL B‡ ,‰˜˜»̄¿»∆»¿»¿»¿»¿…»¿»∆¬ƒ»»
‰¯Lk51. ¿≈»

(דברים 50) שנאמר ואע"פ עקיבא, רבי כדעת א. קה, יבמות
אין  - דוקא משמעו ו"ככה" לאיש", יעשה "ככה ט): כה,
דבר  על אלא הכתוב הקפיד לא כי מעכב, הרקיקה מעשה
מעשה  עושה שהיבמה החליצה זוהי באיש" "מעשה שהוא
באיש  מעשה אינה הרקיקה אבל (היבם), איש של בגופו

וברש"י). קד: א.51)(שם קד, שם

.‚È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52,¯a„Ï ÔÈÏBÎÈ eÈ‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿ƒ¿«≈
˙B¯˜Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰ È¯‰L53- Ìl‡ B‡ ˙Ól‡ Ï·‡ ; ∆¬≈≈¿ƒƒ¿¬»ƒ∆∆ƒ≈

ÔÈˆÏBÁ ÔÈ‡54‰ÏeÒt Ô˙ˆÈÏÁ - eˆÏÁ Ì‡Â ,55ÔÈ‡Â . ≈»¿ƒ¿ƒ»¿¬ƒ»»¿»¿≈»
ÌeÏk eOÚ ‡lL eˆÏÁL ˙L¯ÁÂ L¯Ák56ÈÙÏ , ¿≈≈¿≈∆∆∆»¿∆…»¿¿ƒ
˙Ú„ Èa ÔÈ‡ ˙L¯Á‰ B‡ L¯Á‰L57. ∆«≈≈«≈∆∆≈»¿≈««

מעכבת.52) הקריאה אין 53)שאין לדבר, הראוי וכל
בו. מעכב לקרות.54)הדיבור ראויים שם 55)שאינם

ב. ה"ט.56)קד, פי"א  יבמות הם 57)תוספתא , והרי
כלום" קטן חליצת "אין קה:): (יבמות בו שאמרו כקטן
לבין  פסולה" "חליצה בין יש והבדל ה"ו). פ"ו להלן (וראה
קרובותיה  עליו נאסרו - שבראשונה כלום", עשה "לא

היא  הרי - בשניה ואילו וכו'. לאחים להתייבם ונאסרה
עליו  נאסרו לא וכן להתייבם, ומותרת חלצה לא כאילו
הרמב"ן  ולדעת הכ"ו. להלן כמבואר וכו', קרובותיה
- חלצו ואם ואילמת, כאילם וחרשת חרש דין והרשב"א,

סמ"ג. קסט, סי' אהע"ז בשו"ע וכן פסולה, חליצתם

.„ÈB‡ ,‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡lL ,„·Ïa ‰˜˜»̄¿»ƒ¿«∆…»¿»¿…»¿»
‰ˆÈÏÁk BÊ È¯‰ - ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯L∆»¿»¿»¿»¿…»¿»¬≈«¬ƒ»

‰ÏeÒt58- ‰˜˜¯ ‡ÏÂ ‰ˆÏÁ ‡ÏÂ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡¯˜ . ¿»»¿»ƒ»¿…»¿»¿…»¿»
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï59- LÈ‡Ï ‰OÚÈ ‰Îk :¯Ó‡pL ; …»»¿∆∆¡«»»≈»∆»ƒ

‡e‰ ,‰˜È˜¯‰Â ‰ˆÈÏÁ‰ ‡e‰L ,‰OÚn‰L∆««¬∆∆«¬ƒ»¿»¿ƒ»
ÏÈÚBnL60dÈ‡Â ˙·kÚÓ dÈ‡ ‰‡È¯w‰ Ï·‡ , ∆ƒ¬»«¿ƒ»≈»¿«∆∆¿≈»

˙ÏÚBÓ61. ∆∆

הוא:58) הסדר שהלא להם, מלהתייבם האחים על ונפסלה
שבוודאי  יחשבו - רקקה שזו ומכיון רקיקה, ואח"כ חליצה
חלוצה  יאמרו: להתייבם, נתירה ואם מקודם. חלצה כבר
קנג  ובהערה הכ"ח, להלן וראה קה.). (שם לאחים מותרת

להתייבם.59)שם. מועילה 60)ומותרת  החליצה
שאינה  אע"פ בלבד הרקיקה ואילו לזר. להנשא להתיר
האחים. על לפסלה היא מועילה - להתיר מועילה

גזרו 61) שברקיקה שאףֿעלֿפי האחים, על לפסול אפילו
כי  לחוש, אין בלבד בקראה - האחים על לפסלה חכמים
ויאמרו: ה"ט), (למעלה החליצה לפני גם הוא הקריאה סדר
הותרה  ולפיכך חלצה, לא ועדיין חליצתה, לפני קראה זו

שם). (יבמות, להתייבם

.ÂËÔÈ·LBÈ Ì‰Â ‰‡¯˜Â ‰˜˜¯Â ‰ˆÏÁ62ÏÚ ÔÈhÓ B‡ »¿»¿»¿»¿»¿»¿≈¿ƒÀƒ«
B˜BL ÏÚ ¯eL˜ ÏÚp‰ CB¯O ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ècˆ63ÔÓ ƒ≈∆∆»»¿«««»«ƒ

‰ak¯‡‰64ÈnÚ ‰LÏL ÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,‰hÓÏe »«¿À»¿«»∆»¿»ƒ¿≈¿»«≈
˙B¯˜‰Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ı¯‡‰65ıÏÁL ‡Óeq‰ ÔÎÂ ,66 »»∆∆≈»¿ƒ¿«¿¿≈«»∆»«

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ -67. ¬ƒ»¿≈»

בעמידה,62) ולירוק לקרוא צריכה שלכתחילה אע"פ
ה"ז. למעלה קשור 63)כמבואר להיות צריך ולכתחילה

ה"ו. למעלה כמבואר השוק, מן למטה שהיא רגלו, על
הברכים"64) "על והירך. השוק שבין הרגל, פרק היא

בדניאל  וכן רכביא", "על אונקלוס: מתרגם לה) כח, (דברים
קשור  המנעל היה ואם נקשן". לדא דא "וארכבתיה ו) (ה,
הט"ז. בסמוך מבואר דינו הארכובה, מן למעלה

ה"ה).65) (למעלה להקרות שידעו צריך לכתחילה שהרי
ה"ח).66) למעלה (ראה הרוק רואה שאינו אע"פ
דינים 67) כל ומקור לזר. להנשא להתירה ואפילו בדיעבד,

בין  יושב בין עומד "בין שם: שאמרו א. קג, ביבמות אלו,
רקקה  לא אפילו שהרי ורקיקה, לקריאה והואֿהדין מוטה",
הי"ב. למעלה כמבואר כשרה, חליצתה - כלל קראה ולא
נעלו  "וחלצה (שם) הארכובה מן למטה קשור וכשהשרוך
על  שהוא מדבר כלומר - רגלו" מעל אפילו - רגלו מעל
לכתחילה, ואילו הרגל. פרסת מעל שהוא השוק וזהו רגלו,
למעלה  אבל ה"ו). (למעלה השוק מן למטה שיקשור צריך
מעל  אמרה: והתורה דמעל", "מעל נקרא: הארכובה מן
בסמוך  כמבואר פסולה, וחליצתה דמעל" "מעל ולא רגלו,
כשרה". "חליצתה שם: אמרו הסומא, מן והחולצת הט"ז.
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BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈
Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»

- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆
‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן עבודה114ֿ)וראה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע"ז  של סנדל אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע"ז" "משמשי אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים
קודם  גוי ביטלם שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם
ה"ח), (שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו
(רש"י  לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב). קג, ככתוב 115)יבמות ע"ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד .). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯˜117B‡ ,ezÙ¯OL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי שאע"פ מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב, שם

"קרעה  דין כתב שכבר ואע"פ להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי דין כי יתכן - המנעל"
(לחםֿ פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
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- el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,ÌaÈz ÌaÈÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯zƒ¿∆««»¿«≈¿«≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
‰ÏeÒt133ÏÚ dÏ ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡Â e‰eÚË‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿»¬»ƒƒ¿¿»¿¬…»«

EÏ ÔzzL ˙Ó134,CÎÂ Ck È‡z ÏÚ B‡ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿»∆ƒ≈¿»«ƒ«¿«»»»
d˙ˆÈÏÁ - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡ÏÂ ‰˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»¿»¿…ƒ¿«≈«¿«¬ƒ»»

‰¯Lk135.dÏ ıÏÁÏ Ôek˙ È¯‰L , ¿≈»∆¬≈ƒ¿«≈«¬…»

כדלהלן.132) אותו, והטעו לחלוץ, רצה שם 133)שלא
(ראה  להתירה נתכוין לא כי ה"ו. פי"ב, וב'ירושלמי' א. קו,
נתכוין, לא שאם הט"ז לעיל נתבאר וכבר ההלכה), בסוף
אנו  לו, ואסורה עליו שנפסלה ומאחר פסולה. חליצתו
(שם, תתעגן שלא כדי כדין, שנית לה לחלוץ אותו כופים

הנ"ל). ה'ירושלמי' ע"פ הרשב"א דעת הוא 134)וכן כן
"לה". בטעות חדשים, ובדפוסים רומי. כי 135)בדפוס

ע"י  לחלוץ ואיֿאפשר הואיל בחליצה, מועיל תנאי אין
איֿ שליח עלֿידי לקיימו שאיֿאפשר מעשה וכל שליח,
ובני  גד בני לתנאי דומה אינו כי תנאי, בו להתנות אפשר
נתקיים  שהמעשה ממנו), נלמדו תנאי דיני (שכל ראובן
להם  לתת יהושע לשלוחו ציוה משה שהרי שליח, עלֿידי
שם, ליבמות ורש"י עד. (כתובות להם ונתנה הארץ את
בגמרא  ומפורש מג). בהערה אישות מהל' פ"ו למעלה וראה
לה  הגון אינו שאם לו לתת חייבת שאינה שם) (יבמות,
הסכימה  לא כי לו, לשלם חייבת אינה לה, לחלוץ וחייב

בו. עשתה ושחוק מרצונה,

.‰Î‰ˆÈÏÁ‰ ÏÚ ‡Ú„BÓ ¯ÒBn‰136B˙ˆÈÏÁ - «≈»»««¬ƒ»¬ƒ»
‰ÏeÒt137BÏ ¯ÓBÏ ÔÈicÏ Èe‡¯ CÎÈÙÏ .138Ïh·Ï ¿»¿ƒ»»««»ƒ«¿«≈

‡Ú„Bn‰139Ë‚a ÔÈOBÚL C¯„k140e‰eˆÁÏ . «»»¿∆∆∆ƒ¿≈¿»
eOÚ ÔÈck Ì‡ :ıÏÁL „Ú e‰ek‰Â ÌÈÏ‡¯OÈ141- ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ«∆»«ƒ«ƒ»

‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ142eÈ‰L ÔB‚k ,eOÚ ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ¬ƒ»¿≈»¿ƒ∆…«ƒ»¿∆»
˙BËBÈ„‰143eÚhL B‡144‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ -145Ì‡Â . ∆¿∆»¬ƒ»¿»¿ƒ

ÔÓˆÚÓ e‰eÒ‡ Ì"ekÚ‰146Ô˙B ÔÈc‰ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»≈«¿»ƒ»»«ƒ≈
‰ÏeÒt B˙ˆÈÏÁ - ıÏÁiL147dÈ‡ - ÔÈck ‡lL Ì‡Â ; ∆«¬…¬ƒ»¿»¿ƒ∆…«ƒ≈»

‰ˆÈÏÁ148. ¬ƒ»

ליבמתי 136) לחלוץ עומד שאני חליצה שנים: בפני שאמר
מהל' פ"ו לעיל ראה לחלוץ, אני אנוס כי היא, בטלה -

הי"ט. חליצה 137)גירושין דין השוו - א קו, ביבמות
שגם  רבינו, למד ומשם מעושה. לגט כפיה) (ע"י מעושה
ב. כא, ערכין ראה בגט. כמו מודעה למסור אפשר בחליצה
בהל' כמבואר בטל, הגט - גט על מודעה שבמסירת ואע"פ
אינה  אבל פסולה, שהיא בחליצה רבינו פוסק שם, גירושין
גירושין, בתורת מלתתו זה גט מבטל הוא בגט כי בטלה,
בחליצה  אבל כלל. גט אינו גירושין בתורת ניתן לא ואם
אלא  נעשה, לא כאילו החליצה מעשה את לבטל יכול אינו
לזר, להתירה חליצה לשם בה יתכוין שלא מודיע שהוא
אלא  בטלה אינה החולץ בה נתכוין שלא חליצה והרי
(כסףֿ הקודמת ובהלכה הט"ז למעלה כמבואר פסולה,

הריב"ש). בשם החליצה.138)משנה לפני
שמסרת 139) הדברים שכל לפנינו, אמור לו: שאומרים

הן. אומר: והוא בטלים, הם הרי החליצה לבטל שגורמים
ה"כ.140) גירושין מהל' פ"ו לעיל שהיה 141)ראה כגון

(למעלה  אנשים" מומי שאר בו שיש או שחין "מוכה היבם

שהדין  ה"ד, פ"ו להלן המנויים אלה כל וכן הי"ד), פ"ב
לחלוץ. לכופם  א.142)נותן קו, ידעו 143)יבמות ולא

לחלוץ. לכופו ראוי זה יבם שאין הדין, הדיינים 144)את
כדין"145)המומחים. "שלא גזירה האחים, על ופוסלתה

וראה  ה"כ, גירושין מהל' פ"ב לעיל השווה "כדין", משום
ב. פח, ואם 146)גיטין ישראל. של ב"ד עלֿידי שלא

כמבואר  כשרה, חליצתו - ישראל של ב"ד עלֿידי אנסוהו
ישראל 147)שם. לחצוהו משום גזירה - בטלה ואינה

חליצת 148)כדין. להחליף יבואו לא כי לאחים, ומותרת
- ב פח, ובגיטין כדין. ישראל בחליצת כדין שלא גויים
עצמה  ותולה הולכת ואחת אחת כל תהא "שלא הוסיפו:
וכבר  גט, לענין וזה בעלה", מיד עצמה ומפקעת בנכרי
פ"ב  לעיל השווה גט, לדין חליצה דין משוה שרבינו אמרנו

ה"ב. גירושין מהל'

.ÂÎ‰OÚ ‡Ï' B‡ ,'‰ˆÈÏÁ dÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈»¬ƒ»…»»
‰ˆÏÁ ‡Ï el‡k ‡È‰ È¯‰ - 'ÌeÏk dÈ‡' B‡ ,'ÌeÏk¿≈»¿¬≈ƒ¿ƒ…∆¿¿»
ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡ÏÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ ‡ÏÂ ;BÏ¿…∆∆¿»»¿∆»¿…ƒ¿¿»ƒ

‰p‰k‰149e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÌaÈ˙‰Ï ˙¯zÓe , «¿À»À∆∆¿ƒ¿«≈¿»»∆»«¿
‰ÏÒÙÂ ,‰È˙B·B¯˜ ÂÈÏÚ e¯Ò‡ - '‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ'¬ƒ»»¿»∆∆¿»»¿∆»¿ƒ¿¿»

‰p‰k‰ ÔÓ150ÔÈÁ‡‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ,151dÈ‡Â , ƒ«¿À»¿∆∆¿»«»«ƒ¿≈»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zÓ dÈ‡Â ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»À∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…

‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ152. ¬ƒ»¿≈»

הי"ג.149) פ"א, למעלה להחמיר 150)ראה בה שהולכים
ה"י. שם ראה לכהונה, הפוסלת כשרה חליצה כדין

הי"ג.151) שם א.152)ראה כה, - ב כד, גיטין

.ÊÎ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ dÏ ıÏBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙‡OÂ ‰¯·Ú»¿»¿ƒ»¬≈∆≈»¬ƒ»¿≈»
dÏÚa ˙Áz ‡È‰Â153.B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â , ¿ƒ«««¿»¿≈ƒƒ»ƒ»

עד 153) ממנו אותה מפרישים אבל לגרשה, צריך שאינו
כלום, אינה פסולה חליצה התורה מן שהרי לה, שיחלוץ
אם  אבל (מגידֿמשנה). חליצה בלא בעלה עם תעמוד ואיך
בגט  מוציאה זה הרי באיסור, לזר ונשאת כלל חלצה לא
קנס, משום הי"ח, פ"ב לעיל כמבואר עולמית, עליו ואסורה
(יבמות  ונשכרת חוטאת תהא לא היבם, על עצמה שאסרה
משחלצה  יבמה על אסורה ממילא הרי בדיננו, אולם, צב:).
קסט  סי' לאהע"ז הגר"א (ביאור לקנסה ואין פסולה, חליצה

הריב"ש). בשם קמז, ס"ק

.ÁÎ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÔÈÁ‡‰ ÔÈa ‰Ï„bL ‰Ó·È¿»»∆»¿»≈»«ƒ¬≈À∆∆
Ô‰Ó „Á‡Ï ‰ˆÏÁ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌaÈ˙‰Ï¿ƒ¿«≈¿≈¿ƒ»∆»»¿»¿∆»≈∆

dÈ·Ï BÈa154Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÒÙÂ155‰eÈ‡¯ Ì‡ Ï·‡ . ≈¿≈»¿ƒ¿¿»¬≈∆¬»ƒ¿ƒ»
‰ÏÒÙ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL BÏÚ ‰ˆÏÁL156‡nL , ∆»¿»«¬∆∆»≈∆ƒ¿¿»∆»

‰ˆÈÏÁÏ ‰ek˙157d¯Èz‰Ï ‰¯Lk ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿≈»¿«ƒ»
.¯ÊÏ¿»

ועד.154) דיין כל למעלה 155)ללא כמבואר מלהתייבם,
שמה 156)הט"ז. ללמוד, אפשר ומכאן ב. קב, יבמות

זו  הרי . . . בלבד "רקקה הי"ד: למעלה רבינו שכתב
בינו  רקקה אבל בביתֿדין, שרקקה כוונתו פסולה", כחליצה
לך  אין - כן לא שאם פוסלת, אינה שנים בפני או לבינה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BlL ÏÚn‰105Cl‰Ï ÏBÎiL ÏB„‚ ‰È‰ (‡lL) B‡ , «ƒ¿»∆∆…»»»∆»¿«≈
Ba106BÏ‚¯ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL ÔË˜ B‡ ,107Ì¯Ù B‡ , »»∆∆∆…«¿ƒ¿»

- Ï‚¯‰ ·¯ Ïa˜nL ˙ÁÙ B‡ ,Ï‚¯‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁL∆∆∆…»∆∆ƒ¿»∆¿«≈…»∆∆
‰¯Lk B˙ˆÈÏÁ108. ¬ƒ»¿≈»

הקודמת 99) בהלכה המנויים הדברים לשאר הדין והוא
משנה). קג.)100)(מגיד סוליתו 101)יבמות

רבינו:102) ומפרש שיער", של "ותרסיותיו ב: קב, שם
(לחםֿמשנה). לחיים - שגם 103)תרסיות שיער, דוקא

(שם). הבהמה מעור א.104)הוא קא, שם.105)יבמות
כל  כי קג:). (שם היבם של הנעל שתהא צריך ולכתחילה
שביתֿדין  ונוהגים, רגלו. כמידת עשוי אינו שלו, שאינו
יד). קסט, סי' (אהע"ז במתנה הנעל את החולץ, ליבם מקנה

להלך 106) שיכול גדול המנעל שהיה "או התימנים: בכת"י
להלך  יכול הוא אבל רגלו, למידת היה שלא כלומר, בו",

וברש"י). קא. (יבמות רגלו מעל נופל ואינו שם.107)בו
ב.108) קב, שם

.Î¯bÒn‰ ÏcÒ109ËÏÁn‰Â110˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ÏLÂ «¿»«À¿»¿«À¿»¿∆»ƒ«»
‰¯ev‰ ÈÏ‚¯a B˙B‡ ÔÈÁÈpnL111Ba ıÏÁz ‡Ï -112; ∆«ƒƒ¿«¿≈«»…«¬…

,‰¯Lk d˙ˆÈÏÁ - ‰ˆÏÁ Ì‡Â‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ¿ƒ»¿»¬ƒ»»¿≈»¿««ƒ∆
‰‡‰a ¯eÒ‡113ÌÈ·ÎBk ˙·¯˜z ÏL ÏcÒ Ï·‡ . »«¬»»¬»«¿»∆ƒ¿…∆»ƒ

˙BÏfÓe114˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ115˙ÓÏ ‰OÚpL B‡ , «»¿∆ƒ«ƒ««∆«¬»¿≈
È¯‰L ,‰ÏeÒt d˙ˆÈÏÁ - Ba ‰ˆÏÁ Ì‡ ,Ba ¯·wiL∆ƒ»≈ƒ»¿»¬ƒ»»¿»∆¬≈

Ba Cl‰Ï „ÓBÚ BÈ‡116. ≈≈¿«≈

לראות 109) ימים שבעת הכהן והסגירו צרעת, בו שפרחה
נ): יג, (ויקרא ככתוב בעינו, יעמוד אם או הנגע יפשה אם

ימים". שבעת הנגע את ימים 110)"והסגיר שבעת לסוף
לטמאו  מחליט הנגע, פשה והנה הכהן ראהו להסגרו,
טומאת  מהל' בפי"ב וראה נאֿנב). שם, (ויקרא ולשרפו

ה"א. הצלם 111)צרעת את שמנעילים) =) שנועלים
קג:). ליבמות (רש"י למקום ממקום אותו כשמסיעים ברגליו

שהיה 112) מצוה, בהם לעשות הם מאוסים אלה כל כי
שם  וב'תוספות' קג: (יבמות ועבודהֿזרה טומאה שם עליהם

סנדל). עבודהֿזרה 113)דיבורֿהמתחיל משמשי שהרי
הוא  כשר זאת בכל - ה"ב) ע"ז מהל' (פ"ז בהנאה אסורים
על  לעול אלא ניתנו, ליהנות לא שמצוות משום לחליצה,
כח.) ראשֿהשנה ורש"י קג: (יבמות ניתנו ישראל צואר

בסמוך. להלן עבודה114ֿ)וראה לפני בהמה שהקריבו
לה  אין עבודהֿזרה של ותקרובת מעורה, סנדל ועשו זרה
או  לשריפה ועומדת ה"ט) פ"ח, ע"ז (הל' עולמית ביטול
ואינו  קיים, אינו כאילו זה סנדל נמצא ה"ו), (שם, לאיבוד
ע"ז  של סנדל אבל וברש"י). שם, (יבמות רגלו את חופה
ויש  ע"ז" "משמשי אלא אינו הצורה ברגלי אותו שמניחים
קודם  גוי ביטלם שאם ה"ט), פ"ח, ע"ז (הל' ביטול להם
ה"ח), (שם, בהנאה מותרים הם הרי ישראל, לידי שבאו
(רש"י  לשריפה, עומד ואינו תקנה לו יש זה סנדל נמצא

ב). קג, ככתוב 115)יבמות ע"ז, ועבדו אנשיה שהודחו
עירם... יושבי את וידיחו אנשים... "יצאו יד): יג, (דברים
שללה  כל את ושורפים אחרים" אלהים ונעבדה נלכה
עומד  סנדלה נמצא יז), (שם בתורה ככתוב באש, (רכוש)

קיים. כאינו הוא והרי נעל 116)לשריפה, תורת לו ואין
לחליצה  אלא עומד שאינו ביתֿדין של ונעל קד .). (יבמות
הדיין  אין ביתֿהדין, שמש נועלו ואינו הואיל בו, להלך ולא

(שם). בו להלך כעשוי הוא הרי - עליו מקפיד

.‡ÎBÏ‚¯ ÏÚÓ ÏÚn‰ ‰Ú¯˜117B‡ ,ezÙ¯OL B‡ »¿»«ƒ¿»≈««¿∆¿»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ‰ ‰ˆÏÁÂ ÔÈÏÚÓ ÈL Le·Ï ‰È‰L∆»»»¿≈ƒ¿»ƒ¿»¿»»∆¿««ƒ
‰ˆÈÏÁ BÊ È¯‰ - BÏ‚¯ ‰˙lb˙pL „Ú ÔBzÁz‰ ‰Ú¯wL∆»¿»««¿«∆ƒ¿«¿»«¿¬≈¬ƒ»

‰ÏeÒÙ118. ¿»

חליצת 117) - כאן יש הרגל שגילוי שאע"פ מאליו, ונפל
כאן. אין וספק 118)הנעל נפשטו, שלא בעיות א. קב, שם

"קרעה  דין כתב שכבר ואע"פ להחמיר. בו הולכים - תורה
העליון  חליצת גם שיש המנעלין שתי דין כי יתכן - המנעל"
(לחםֿ פסולה חליצתו בזה, שגם ומשמיענו יותר, עדיף -
מגירסתנו: שונה שם, בגמרא רבינו וגירסת משנה).
(מגידֿמשנה). מאי" לתתאי וקרעתיה לעילאי, "דשלפתיה

.·Î¯Èb¯b B‡ ÌeL ‰ÏÎ‡L ‰Ó·È119Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿»»∆»¿»«¿ƒ¿«≈»∆
ÔÈa¯nL ÌÈ¯·cÓ120- ‰ÈtÓ ·Ê ˜¯‰ ‰È‰Â ,˜¯‰ ˙‡ ƒ¿»ƒ∆«¿ƒ∆»…¿»»»…»ƒƒ»
ÌeÏk BÈ‡121BÓˆÚÓ ˜¯‰ ‰È‰iL „Ú ,122. ≈¿«∆ƒ¿∆»…≈«¿

ונזכר 119) לבן, חרדל הוא ה'ערוך' ולדעת צמח, מין
מ"ה). פ"ד, (מעשרות התימנים:120)במשנה ובכ"י

לרוק 121)שמזיבים. וצריכה כלום, הרקיקה אין כלומר:
ואם  רקיקה. מצות לקיים מעצמו, הבא רוק הפעם, עוד
שהרי  כשרה, חליצתה הפעם, עוד שתרוק מבלי חלצה,
– הי"ב) (למעלה כשרה חליצתה כלל, רקקה לא אם אפילו

ולא 122)מגידֿמשנה. מעצמה, - "וירקה" שנאמר:
קו:). (יבמות אחר דבר מחמת

.‚Î˙˙BL ‰È‰ Ì‡ :Ìc ‰˜˜¯123BÈ‡ - ‰ÈtÓ »¿»»ƒ»»≈ƒƒ»≈
¯Lk - ‰˜˜¯Â ‰ˆˆÓ Ì‡Â ,ÌeÏk124¯LÙ‡ È‡L ; ¿¿ƒ»¿»¿»¿»»≈∆ƒ∆¿»

ÈÁeˆÁˆ ‡Ïa ıˆÓpL Ì„Ï125˜¯126‰˜˜¯ . ¿»∆ƒ¿«¿…«¿≈…»¿»
ezËÏ˜e127ÂÈt „‚ÎÏ ÚÈbiL Ì„˜ Áe¯‰128ÔB‚k , ¿»«»«…∆∆«ƒ«ƒ¿∆∆»»¿

ÌeÏk BÈ‡ - ¯ˆ˜ ‡e‰Â ‰k¯‡ ‰˙È‰L129¯Á‡ Ì‡Â . ∆»¿»¬À»¿»»≈¿¿ƒ««
ÂÈt „‚Ï ÚÈb‰L130- ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒƒ«¿∆∆»»««ƒ∆…ƒƒ«»»∆

- ‰ÈtÓ ‡ˆiLk ˜¯‰ ÔÈic‰ e‡¯ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .¯Lk»≈¿≈ƒ…»««»ƒ»…¿∆»»ƒƒ»
¯Lk131. »≈

הפעם.124)זב.123) עוד לרוק צריך ואינו
הנסחטות.125) טיפות וביחוד א.126)טיפות, קה, יבמות

בלבד, רוק משמע שיהא - רוק" "וירקה תורה: אמרה לא כי
יריקה. נקראת - אחר דבר ועמו רוק ואפילו "וירקה" אלא

ממנו.128)אחותו.127) ב.129)והעבירתו קו, שם
בפניו. וירקה והעבירתו.130)שנאמר: הרוח קלטתו

הרוק 131) לראות הדיינים צריכים שלכתחילה שאףֿעלֿפי
ראו, לא אם בדיעבד, - ה"ז, למעלה כמבואר מפיה, יוצא
"צריכים  אלא: (שם) אמרו לא כי שנית, לירוק צריכה אינה

לכתחילה. אלא זה ואין וכו'", לראות הדיינים

.„Î˙ÚËÓ ‰ˆÈÏÁ132e¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .‰ÏeÒt - ¬ƒ»À¿»¿»≈«¿∆»¿
ıÏÁ :BÏ e¯Ó‡L B‡ ,dÒBk ‰z‡ CÎ·e dÏ ıÏÁ :BÏ¬…»¿»«»¿»∆»¿¬…
Ì‡Â ,ÌeÏk EÈÏÚ ˙„ÒÙÓ dÈ‡Â ‡È‰ ‰ÂˆÓ BfL ,dÏ»∆ƒ¿»ƒ¿≈»«¿∆∆»∆¿¿ƒ
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מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה
(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה

היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«

.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני
הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
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קסה dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip '` oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כאן  הוזכרו לא שהרי ובצדק. אינן. אלו תיבות התימנים,
בתורת  וחתמו היו שלשה והרי עדים, בתורת = שנים אלא
זה, נוסח לקוח שממנו פי"ב, סוף יבמות וברי"ף ביתֿדין.
עליו), שלשה (=וחותמין עליה" תלתא "וחתמין כתוב:

קעא. הערה להלן וראה כנ"ל. לדיינים, והכוונה

.‡ÏÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓe175ÔÓ ÌÈL B‡ ,‰LÏL ¿ƒƒ»»¿»¿«ƒƒ
‰LÏM‰176Èt ÏÚ Û‡ ‰ˆÈÏÁ‰ e‡¯L ÌÈL B‡ , «¿»¿«ƒ∆»«¬ƒ»««ƒ

e¯‡aL BÓk ,Ô‰ÈÙa ‰ˆÏÁL ÔÈic‰ ÔÈ‡L177. ∆≈»««»ƒ∆»¿»ƒ¿≈∆¿∆≈«¿
ÔB·Â ¯ÈkÓ ‡e‰L ÔË˜ B‡ „·Ú B‡ ‰M‡ elÙ‡Â«¬ƒƒ»∆∆»»∆«ƒ¿»
,BzÓ·È ‡È‰ BÊÂ ÈBÏt ÈÁ‡ ÈBÏt ‰Ê :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«∆¿ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

Ó .Ô‰Èt ÏÚ ÔÈˆÏBÁÂÏL ˙Bi„Ú ¯‡La Ôk ÔÈ‡M ‰ ¿¿ƒ«ƒ∆«∆≈≈ƒ¿»≈À∆
‰¯Bz178¯eq‡ ˙e„ÚÏ ÔÈa ÔBÓÓ ˙e„ÚÏ ÔÈa ,179‰fL . »≈¿≈»≈¿≈ƒ∆∆

¯·c‰ ˙zÓ‡ Ú„ÈÏ ¯LÙ‡ ,‡e‰ ˙BÏb‰Ï ÈeOÚ‰ ¯·„»»∆»¿ƒ»∆¿»≈«¬ƒ««»»
Ô‰ÈtÓ ‡lL180˙BÎÏ‰ ÛBÒa e¯‡aL ÔÈÚk , ∆…ƒƒ∆»ƒ¿»∆≈«¿¿ƒ¿

ÔÈLe¯b181Lc˜Ó - ÌaÈÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â .182 ≈ƒ¿ƒ»»«»»¿«≈¿«≈
ÌaÈÓe183eÚ„B‰L BÓk ‰a˙k dÏ ·˙BÎÂ184. ¿«≈¿≈»¿À»¿∆«¿

בפניהם.175) שחלצה מהם 176)הדיינים, ואחד במקרה
שהרי  שלשה, שהיו משמעות זה בגט שיש מאחר כי איננו,
אין  ה"ל) (לעיל הוינא" כחדא תלתא "במותב בו: כתוב
פ"ו, עדות בהל' כמבואר מעכבת, השלישי הדיין חתימת

סכ"ט. מו, סי' חו"מ בשו"ע וכן הכ"ט.177)ה"ו. לעיל
גט  נוסח את משנים עדים, בו שכשחותמים הדבר ומובן
וכן  ביתֿדין", "אנחנו לכתוב: יכולים אינם שהרי החליצה,
אלא  החליצה, מעשה עשו שהם שמשמען לשונות שאר
(מגידֿמשנה). שראו מה מכל עדות שטר כותבים

בלבד.178) כשרים עדים אלא בהם נאמנים שאין
האחוה.179) זה 180)זהות שמטעם [הרי ב. לט, יבמות

כתב  וכן עבד, או אשה אפילו נאמנים להגלות) עשוי (שהוא
ומכאן  הכ"ט. שם ובפי"ג הט"ו, גירושין מהל' בפי"ב רבינו
להם. האמינו - עגונה" תשאר "שלא חשש אין אם שאפילו
הי"ד, החודש קידוש מהל' בפי"ג רבינו שכתב מה ולפי"ז
את  שקידשו ביתֿדין מפי ששמע (להעיד זה "שדבר
- עליו" נאמן כשר אחד ועד להגלות, העשוי דבר החודש),
בעדות  שגם התורה, מן בעבירה פסול למעט הכוונה שוודאי
גירושין  מהל' בפי"ב רבינו שכתב כמו נאמן, אינו אשה
החודש  קידוש בהל' וראה נאמנים. ועבד אשה אבל הי"ז,

שם]. ותיקונים ובהוספות נט, הערה פי"ג 181)שם,
בשקר". העד בו שיעיד הוא רחוק "שדבר הכ"ט:

ה"א.182) פ"ב לעיל כמבואר עליה,183)בכסף. בא
ה"א. פ"א לעיל ראה התורה, מן קנינה עיקר שזוהי

הי"ד.184) אישות מהל' ופכ"ב ה"ב, פ"ב לעיל

ÔÈÓ·È ˙a˙k ÁÒ e‰ÊÂ185ÌÚ‰ e‚‰pL ¿∆…«¿À«¿»ƒ∆»¬»»

.·ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
‡ÏÈ‚¯„ ‡ÈÓÏ ,ÈBÏt ÔÈÓÏ186ÌB˜Óa ÈÓÈÓÏ ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿

‡Ó„˜Ï ‡˙‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt CÈ‡ .ÈBÏt187ÔÎÂ ¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬»»√»«»¿≈
‡a‡ ÔÓ„ ÈÁ‡ :‡Ï ¯Ó‡188ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎL ¬«»»«ƒ¿ƒ«»¿≈¿«≈¿«»»¿»

‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e ,˜·L Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿««¿«»≈«¿ƒƒ¿»
dÓLc ‡˙z‡ ‡È‰‰ ˜·Le ,˜·L ‡Ï Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈»¿«¿««ƒƒ¿»ƒ¿«

,d˙È ÈÓBaÈÏ ‡˙È¯B‡ ÔÓ ÈÏ ÈÊÁÂ ,ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏt¿ƒ«¿ƒ«¬≈ƒƒ«¿»¿«≈»«
.‰ÈÏÚ ‡·È dÓ·È :‰LÓ„ ‡˙È¯B‡ ¯ÙÒa ·È˙Î„k¿ƒ¿ƒƒ¿««¿»¿∆¿»»»…»∆»
dÓ·È ÈBÏt ¯a ÈBÏÙÏ ˙ÓaÈ˙‡Â ‡c ˙ÈBÏt ˙‡È·ˆe¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«««ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â :·È˙Î„k ,Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÈÓB˜B‡Ï¿≈¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»»«¿¬∆
ÈBÏt dÏ ·˙Îe .'B‚Â ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL ÏÚ Ìe˜È „Ïz≈≈»«≈»ƒ«≈¿¿««¿ƒ
,dÏ BÊÁc Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk dÈzÓ·È ˙ÈBÏÙÏ dÓ·È¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿«≈»««¬«
,‰‡Ó„˜ dÏÚa dÏ ·˙Îc d˙ae˙Îa ÔÈ·È˙k BÂ‰c«¬¿ƒƒƒ¿»«ƒ¿«««¿««¿»»
˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ‡„Â .CÎÂ Ck dÈÏÈcÓ dÏ ÛÈÒB‡Â¿≈«ƒƒ≈»»»¿»¿¿»¿«¿««

ÈÒÙË ¯‡Lk ,'eÎÂ dÈÏ189˙Ba˙k190. ≈¿ƒ¿»»¿≈¿À

זה 185) מנוסח וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף מקורו
א. נב, קנט.186)ביבמות הערה ה"ל לעיל בביאורנו ראה

לפנינו.187) לרבנן 188)בא וחיים מת, האב מן אחי
שם  ומקים ונוחל יורש ובת ובן השאיר, ישראל ולכל

והשאיר  הניח, לא בת בישראל פלונית ששמה זו אשה
תורת  בספר ככתוב אותה, לייבם התורה מן לי וראוי פלוני,
. . ונתייבמה. זו פלונית ורצתה עליה, יבוא יבמה משה:
זוזים  כסף לה וכתב . . . ככתוב: בישראל, שם להקים
בעלה  לה שכתב . . . כתובים שהיו לה, הראויים מאתים
מאתיים) שכתובתה נשאה, ובתולה המת, (האח הראשון
. . . לו שהכניסה הנדוניא וזו וכך, כך משלו לה והוסיף
כתובתה, לו שמחלה או מבעלה כתובה לה היתה לא [ואם
- פב:) (כתובות משלו כתובה לה כותב שהיבם הוא שדין
ולמעלה  הי"ד, אישות מהל' (פכ"ב מנה אלא לה כותב אינו

אלמנה]. כונסה הוא שהרי הי"ז), נוסחי.189)פ"ב
בסמוך.190) המנוסחים לאשתו, איש שבין

‰a˙k‰ ÒÙË…∆«¿À»

.‚ÏÈBÏt ÌBÈa191CÈ‡ .'eÎ192¯Ó‡ ÈBÏt Ôa ÈBÏt ¿¿ƒ≈¿ƒ∆¿ƒ¬«
‡˙lk ‡˙Ïe˙a ÈBÏt ˙a ˙ÈBÏÙÏ193ÈÏ ÈÂ‰ : ƒ¿ƒ«¿ƒ¿¿»«¿»¬ƒƒ

ezÈ‡Ï194¯ÓÈÓa ‡‡Â ,Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k ¿ƒ¿¿»∆¿ƒ¿»≈«¬»¿≈«
‡iÓLc195¯·BÒ‡Â ¯È˜B‡Â ÁÏÙ‡196ÔeÊÈ‡Â197 ƒ¿«»∆¿«¿≈«¬«∆¡

ÔÈ‡„e‰È ÔÈ¯·eb ˙BÎÏ‰k ÈÎÈ˙È ÈqÎ‡Â Ò¯Ù‡Â«¬«¿≈«¬«≈»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
ÔÈ¯˜BÓc198ÔÈ¯·BÒÓe199˙È ÔÈqÎÓe ÔÈÒ¯ÙÓe ÔÈÊÂ ¿¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿«ƒ»

Â .‡ËLe˜a ÔB‰ÈL‡·È‰È200ÈÎÈÏe˙a ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈¿¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿«¿ƒ
eÊÁc ,‰"Î ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c ,Ô˙‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk¿«≈»«¿ƒƒ≈«¿»«¬

‡˙È¯B‡cÓ ÈÎÈÏ201ÈÎÈÈBÊÓe ,202ÈÎÈÈ˙eÒÎe ƒƒƒ¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.‡Ú¯‡ Ïk Á¯B‡k ÈÎÈÏÚ ÏÚÈÓe ÈÎÈÈ˜etÈÒÂ¿ƒ«¿ƒ≈«¬«¿ƒ¿«»«¿»

˙‡È·ˆe203.‡„ ÈBÏÙÏ ez‡Ï dÈÏ ˙Â‰Â ‡c ˙ÈBÏt ¿ƒ«¿ƒ»«¬»≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»
„Ú d˙ae˙k ¯wÈÚ ÏÚ ˙ÙÒBz dÏ ÛÈÒB‰Â ‰ˆ¯Â¿»»¿ƒ»∆∆«ƒ«¿»»«

ÌÏLÓ204‡„Â .CÎÂ Ck205Ck dÈÏ ˙ÏÚ‰c ‡Èe„ ƒ»≈»»»¿»¿¿»¿«¿««≈»
‰OÚÂ ,B„ÈÏ ‡·e ,‰Ê Ô˙Á Ïa˜˙ Ïk‰ .CÎÂ»»«…ƒ¿«≈»»∆»¿»¿«¬»

eL¯e ‰ÂÏÓk BÓˆÚ ÏÚ Ïk‰ Û˜ÊÂ ,B˙eL¯·206ÔÎÂ . ƒ¿¿»««…««¿¿ƒ¿»¿¿≈
‡„ ‡˙Á ÈBÏt ‡Ï ¯Ó‡207‡˙ae˙k ˙eÈ¯Á‡ : ¬«»»¿ƒ«¿»¿»«¬»¿¿»

È‡z ¯‡Le ˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ‰ae˙k ¯wÈÚ ,‡lBk»ƒ«¿»¿¿»¿∆∆¿»¿»≈
‰ae˙k208˙ÈÏa˜ ,209Ïk ÏÚÂ È‡¯˙a È˙¯È ÏÚÂ ÈÏÚ ¿»«≈ƒ¬«¿«»¿«»¿«¿«»

˙È‡c ÔÈÈ˜Â ÔÈÒÎ ‚¯‡ ¯ÙL210[Ïk] ˙BÁz ÈÏ ¿«¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»
ÈÚ˜¯˜nÓ ,‰˜ÈÓÏ ‡‡ „È˙Ú„Â È‡˜c ,‡iÓL¿«»ƒ¿«¿«¬ƒ¬»¿ƒ¿≈ƒ¿«¿¿≈

ÔB‰lek ,ÈÚ˜¯wÓ ·b‡ ÈÏËÏhnÓe211ÔÈ‡¯Á‡ ÔB‰È ƒƒ«¿¿≈««ƒ«¿¿≈¿¿«¬»ƒ
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מהם  אחד בפני רקקה שלא האחים בין הגדלה יבמה
(מגידֿמשנה). עליהם אבל 157)ונפסלה עליהם. ונפסלה

היתה  לא לחליצה נתכוונה לא היא שאף לנו ברור היה אילו
בלא  שחליצה הט"ז למעלה רבינו שכתב ואע"פ נפסלת,
אבל  נתכוין, מהם אחד כשלפחות אלא זה אין פוסלת, כוונה

(כסףֿמשנה). בטלה חליצתם - נתכוונו לא כששניהם

.ËÎ‰OÚÓ ‡l‡ BÈ‡ dÏ ÔÈ·˙Bk e‡L ‰ˆÈÏÁ Ëb≈¬ƒ»∆»¿ƒ»≈∆»«¬≈
ÔÈc ˙Èa158‰ˆÏÁpL ‰È‡¯ d„Èa ‰È‰iL È„k ,159ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆¿»»¿»»∆∆¿¿»¿≈

ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÔÈˆÏBÁ ÔÈic‰160ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ««»ƒ¿ƒ∆»ƒ≈«ƒƒ¿ƒ»ƒ
‰‡¯L161Û‡ ‰ˆÈÏÁ Ëb dÏ ÔÈ·˙Bk - ‰ˆÏÁpL ˙‡Ê ∆»»…∆∆¿¿»¿ƒ»≈¬ƒ»«

ÈBÏt ˙L‡Â ÈBÏt ˙a ‡È‰ BfL ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»«ƒƒ∆ƒ«¿ƒ¿≈∆¿ƒ
‰ˆÏÁL ÔÈic‰ È¯‰L ,‡e‰ ÂÈÁ‡ dÏ ıÏÁL ‰fLÂ¿∆∆∆»«»»ƒ∆¬≈««»ƒ∆»¿»

‰Ê e¯Èk‰ Ì‰ÈÙa162.‰ˆÏÁ Ck ¯Á‡Â ƒ¿≈∆ƒƒ∆¿««»»¿»

‰ˆÈÏÁ Ëb ÁÒ e‰ÊÂ163:ÌÚ‰ Ba e‚‰pL ¿∆…«≈¬ƒ»∆»¬»»

ראיה.158) שנתינתו 159)תעודת גירושין כגט ואינו
מיאון, שגט ה"ט, גירושין מהל' פי"א למעלה וראה מגרשה.
צריך  אינו מגרשה, שנתינתו גירושין כגט אינו הוא שאף
הגירושין. ממשפטי דבר ולא מסירה, ולא לשמה כתיבה

חליצה. לגט הואֿהדין כי פלוני,160)וברור אשת שזוהי
הוא. מאביו המת בעלה אחי לה שחלץ בכת"י 161)ושזה

שראו. מי רומי: ובדפוס א.162)התימנים, קו, יבמות
חולצים  לומר: זו בהלכה ביתֿדין טעה שמא חוששים ואין
(שם  יבמה שאינו ממי לה וחלצו מכירים שאין אע"פ

ה"י. גירושין מהל' בפי"א וראה ומקורו 163)וברש"י).
ב. לט, ביבמות ממנו וקטעים פי"ב, סוף יבמות ברי"ף

ה"ב. פ"א, סנהדרין וב'ירושלמי'

.ÏCÎÂ Ck ˙L ,ÈBÏt Á¯ÈÏ CÎÂ Ck ,ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒ»»»¿∆«¿ƒ¿«»»»
˙‡È¯·Ï164ÈÓÈÓÏ ‡ÏÈ‚¯c ‡ÈÈÓÏ ,‡ÓÏÚ165d·166 ƒ¿ƒ«»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈≈

ÈBÏt ÌB˜Óa167‡˙ˆ˜Óc ,ÈÈi„ ‡Á‡ .168ÔÈÓÈ˙Á ƒ¿¿ƒ¬«¿»«»≈¿ƒ¿»«»¬ƒƒ
‡z˙Ï169È·a ÔÈ·˙È ‡ÈÂ‰ ‡„Ák ‡˙Ïz ·˙BÓa , ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»»¿ƒ¿≈

‡zÏÓ¯‡ ÈBÏt ˙¯a ˙ÈBÏt ‡Ó„˜Ï ‡˜ÈÏÒe ,‡È„ƒ»¿ƒ»»√»«»¿ƒ¿«¿ƒ«¿«¿»
¯a ÈBÏt dÈÓLc „Á ¯·b ‡Ó„˜Ï ˙·¯˜Â ,ÈBÏÙ„ƒ¿ƒ¿»≈«»√»«»¿««ƒ¿≈¿ƒ«
ÈBÏt ¯a ÈBÏt :‡c ˙ÈBÏt ‡Ï ‰¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÈBÏt¿ƒ¿≈¬«»»»¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ

‡ÈÂ‰c ,‰Â‰ de·‡Ó ÈÏÚa ÈBÏÙc deÁ‡ ‡c170 ¿»¬«ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¬«¬»«¬≈»
,˜·L Ï‡¯OÈ ÏÎÏe Ôa¯Ï ÈiÁÂ ,·ÈÎLe ,dÈÏ ‡·ÈÒ¿ƒ»≈¿≈¿«≈¿«»»¿»ƒ¿»≈¿«
‡Ï Ï‡¯OÈa ‡ÓL ÌÈ˜BÓe ÔÈÒÁÓe ˙È¯È ˙¯·e ¯·e«¿«»≈«¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»≈»
Ôa¯ ÔÚk .È˙È ÈÓBaÈÏ ÈÊÁ È‰eÁ‡ ÈBÏt ÔÈ„‰Â ,˜·L¿«¿»≈¿ƒ¬ƒ¬ƒ¿«≈»ƒ¿««»»
- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈÈ - È˙È ÈÓBaÈÏ È·ˆ È‡ :dÈÏ e¯Ó‡¡«≈ƒ»≈¿«≈»ƒ¿«≈¿ƒ»

ÈÏÚÓ dÈÈÒ È¯L‡Â ,ÔBÎÈÓ„˜ ‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ ÈÏ ÚÏË«¿«ƒ«¿≈¿«ƒ»√»≈¿∆¿≈≈≈≈«
e‰eÚ„BÓzL‡Â .È‰Bt‡a ˜B¯‡Â dÈÏ‚¯171ÈBÏÙÏ «¿≈¿≈¿«¿ƒ¿ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ

‡¯Ó‡Â ,‡e‰ È‰e·‡Ó ‡˙ÈÓ ÈBÏÙ„ È‰eÁ‡c ‡„¿»«¬ƒƒ¿ƒƒ»»≈¬ƒ«¬«¿»
dÈÏ172- ‡Ï È‡Â ,ÌaÈ - d˙È ÈÓBaÈÏ ˙È·ˆ È‡ : ≈ƒ»≈¿«≈»««≈¿ƒ»

ÏÚÓ CÈÒ È¯L˙Â ‡ÈnÈc CÏ‚¯ ‡Ó„˜ dÏ ÚÏË‡«¿««√»»»«¿»¿«ƒ»¿ƒ¿≈≈»≈«
È·ˆ ‡‡ ˙ÈÏ :‡Ï ¯Ó‡Â ÈÚÂ .Ct‡a ˜B¯˙Â CÏ‚«̄¿»¿≈¿«¿»¿»≈¿»«»»≈¬»»≈
ÈÓ·È Ô‡Ó :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ „iÓ .d˙È ÈÓBaÈÏ¿«≈»«ƒ»«¿ƒ»ƒ¿ƒ»≈≈¿»ƒ
Û‡Â ,ÈÓaÈ ‰·‡ ‡Ï Ï‡¯OÈa ÌL ÂÈÁ‡Ï ÌÈ˜‰Ï¿»ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»≈…»»«¿ƒ¿«

.dzÁ˜Ï ÈzˆÙÁ ‡Ï :dÈÏ e‰eÈ¯˜‡ ÈBÏt È‡‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ≈…»«¿ƒ¿«¿»
,dÈÏ‚¯ ÏÚÓ dÈÈÒ ˙¯Le ,‡ÈnÈc dÈÏ‚¯ dÏ ÚÏË‡Â¿«¿«««¿≈¿«ƒ»¿«≈≈≈««¿≈
ÏÚ dnetÓ ‡Ï ÈÊÁ˙È‡„ ‡˜B¯ È‰Bt‡a ˙w¯Â¿««¿«¿ƒ»¿ƒ¿¬≈»»ƒ««
‰OÚÈ ‰Îk :‡c ˙ÈBÏÙÏ deÈ¯˜‡ ·e˙Â .‡Ú¯‡«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ»»»≈»∆
BÓL ‡¯˜Â ,ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ LÈ‡Ï»ƒ¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿»¿
BÂ‰c ÏÎÂ ÈÈi„ ‡Á‡Â .ÏÚp‰ ıeÏÁ ˙Èa Ï‡¯OÈa¿ƒ¿»≈≈¬«»««¬«¿»«»≈¿»«¬

dÈ¯˙a ÔÈÚ ‡Ó„˜ ÔÈ·˙È173ıeÏÁ ÏÚp‰ ıeÏÁ : »¿ƒ√»»»¬≈»»¿≈¬«»«¬
‡„·BÚ „È·Ú˙È‡cÓe .ÔÈÓÈÊ ˙Ïz ,ÏÚp‰ ıeÏÁ ÏÚp‰«»«¬«»«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿¬≈»»
‡·Ò˙‰Ï C‰ÓÏ ‡c ˙ÈBÏÙÏ ‰eÈ¯L ‡Ó„˜ ‡„»√»«»¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿¿»»
‡ÓBÈ ÔÓ d„Èa ‰ÁÓÈ ‡Ï LÈ‡Â ,Èaˆ˙c Ô‡Ó ÏÎÏ¿»«¿ƒ¿≈∆¡»»¿«≈ƒ«ƒ»
‡hÈb ‡c ˙ÈBÏt ‡pÈÓ ˙ÈÚ·e .ÌÏÚÏe Ôc¿»¿»«¿»ƒ»»¿ƒ»ƒ»
eÎÊÏ dÏ ‡·‰ÈÂ ‡Ó˙ÁÂ ‡·˙Îe ,‡„ ‡˙eˆÈÏÁ„«¬ƒ»»¿«¿»«¬«¿»ƒ«¿»«ƒ¿
¯a ÈBÏt .„Ú ÈBÏt ¯a ÈBÏt .Ï‡¯OÈÂ ‰LÓ ˙„k¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ«¿ƒ≈¿ƒ«

„Ú ÈBÏt174. ¿ƒ≈

וכך 164) כך שנת אלא: אינן, אלו תיבות תימן, ובכת"י
. . . פלוני למנות.165)למנין רגילים שאנו למנין

בו.166) = ביה התימנים: פ"א 167)ובכת"י לעיל ראה
שהוא  אלכסנדרוס למלכות מונים שיש הכ"ז, גירושין מהל'

שטרות. בפני 168)מנין חליצה מצות כי שמקצתנו,
שלשה  אלא חותמים אינם אך ה"ה), (לעיל דיינים חמשה

רוקח'). ('מעשה העיקר למטה,169)שהם חתומים =
לפנינו  ועלתה בביתֿדין, יושבים היינו כאחד שלשה במושב
אחד  איש לפנינו והביאה פלוני, אלמנת פלוני, בת פלונית
בן  פלוני זו: פלונית לנו אמרה וכך פלוני, בן פלוני ששמו
למעלה  (ראה היה מאביו בעלי פלוני של אחיו זה, פלוני
מאביו). אחיו באשת אלא יבום דין שאין ה"א פ"א

ישראל 170) ולכל לרבנן וחיים ומת, לו, נשואה שהייתי =
לא  בישראל, שם ומקים ומנחיל, יורש ובת ובן השאיר,
לו  אמרו עכשיו אותי, לייבם ראוי אחיו פלוני וזה השאיר.
יצדד  לא, ואם ייבם, - אותי לייבם הוא רוצה אם רבנן:
בפניכם, הימנית רגלו לט:) ליבמות רש"י יצדד, = (יטלע

בפניו. וארוק רגלו מעל נעלו לנו 171)ואתיר ונתברר ֿ
ואמרנו. הוא, מאביו המת פלוני של שאחיו זה בפלוני

לו:172) = ליה התימנים: לייבם בכת"י אתה רוצה אם
הימנית, רגלך בפנינו לה הצדד לא, ואם יבם. – אותה
לנו: ואמר וענה בפניך, ותרוק רגלך מעל נעלך [היא] ותתיר
"מאן  זו: לפלונית הקרינו מיד אותה, לייבם רוצה אני אין
ואף  יבמי". אבה לא בישראל, שם לאחיו להקים  יבמי
רגלו  לה וצידד לקחתה". חפצתי "לא לו: הקרינו זה, לפלוני
הנראה  רוק בפניו ורקקה רגלו מעל נעלו והתירה הימנית,
יעשה  "ככה זו: לפלונית הקרינו ושוב הארץ. על מפיה לנו,
בית  בישראל שמו ונקרא אחיו, בית את יבנה לא אשר לאיש
לפנינו, יושבים שהיו אלה וכל הדיינים ואנחנו הנעל", חלוץ

חלוץ 173)ענינו. אחריה): =) בתרה התימנים: בכת"י
ומשנעשה  פעמים. שלש - הנעל חלוץ הנעל, חלוץ הנעל,
מי  לכל להנשא לילך זו לפלונית התרנוה בפנינו, זה מעשה
ולעולם. זה יום מן בידה (יעכב) ימחה לא ואיש שתרצה,
וחתמנו  וכתבנו זה, גטֿחליצה זו פלונית מאתנו וביקשה

וישראל. משה כדת לזכות לה בכת"י 174)ונתנו
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,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה

קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים

ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
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והשיב: רבינו, של בניו מבני יהושע רבינו הנגיד זה על
סומכים, ועליו העיקר, הוא תפילין, בהל' רבינו שכתב שמה
אגב  דרך אלא הדברים הובאו לא וכאן מקומו, הוא שם כי
ב  סי' ח"א הרשב"ץ אולם שם). (כסףֿמשנה, ומרוצה
דברי  שעל קובע רפד) סי' ליו"ד יוסף' ב'בית דבריו (הובאו
יו"ד  השו"ע פסק וכן ולהחמיר. לסמוך יש יבום בהל' רבינו

- ב קו, ביבמות הסוגיא משמעות ע"פ ס"ב, רפד שמר סי'
רק  בהם שיש המקומות אפילו חליצה גט שרטט זוטרא
שם. ובהגר"א הכסף' ב'נקודות וכמבואר תיבות, שלש
שבהל' רבינו, בדברי סתירה כל אין רוקח' ה'מעשה ולדעת
אין  אזי פרשה, או שלם פסוק כשכותב מדובר, תפילין
רק  כשכותב ידובר כאן ואילו תיבות, ארבע על אלא קפידא
כותבין  אין שלש אפילו אזי כתיבתו, עיקר והן תיבות שלש

שלם. פסוק במקום שהן שרטוט, שלא 225)בלא
כדי  שנתגרשה, מיום יום תשעים להמתין הצריכה כגרושה,
לזרעו  ראשון של זרעו בין להבחין מעוברת, היא אם שיוודע
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א לעיל כמבואר שני, של

מעוברת,226) שאינה אז, ויודעים הי"א, פ"א לעיל כמבואר
שהחליצה  חלצה, ודוקא פי"ב, סוף ביבמות הרי"ף פסק וכן
חלצה  ולא היבם מת אם אבל יבמה, עליה בא שלא מוכיחה
יותר  כי שתינשא, עד חדשים שלשה להמתין צריכה -
נשואה  משום בה שגזרו מארוסה לביאה, יבמה קרובה

ב). יג, סי' באהע"ז וכן מב. יבמות ('תוספות'

ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וגט,1) "מאמר" או גט היבם לה שנתן יבמה דין בו כלל

גט  אחר גט ופסול, כשר מאמר ופחותה, מעולה חליצה
של  ביאתו בעילה, אחר בעילה חליצה, אחר חליצה ביבמה,
שהיו  אחד מבית יבמות וגיטו, מאמרו שנים ט' בן יבם

ופקחות. קטנות או חרשות ביניהן

.‡Ì·i‰ dÏ Ô˙pL ‰Ó·È‰2˙e˙È¯k Ëb3dÏÒt -4 «¿»»∆»«»«»»≈¿ƒ¿»»
ÂÈÏÚ ‰È˙B¯ˆ ˙‡ ÏÒÙe5È¯‰L ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ »«∆»∆»»»¿«¿»»«ƒ∆¬≈

ıÏÁL ÈÓk ‰OÚ6dÓ·Èa ÏÈÚBÓ Ëb‰ ÔÈ‡Â .dÏ7 «¬»¿ƒ∆»«»¿≈«≈ƒ«¿»»
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡8LÈ‡ ˙L‡ L¯‚Ó Ëb‰Â ÏÈ‡B‰ ,9ÏÎÂ . ∆»ƒƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿»≈≈∆ƒ¿»

‰p‰k‰ ÔÓ BzL‡ ÏÒBtL Ëb10ÔÓ BzÓ·È ˙‡ ÏÒBt ≈∆≈ƒ¿ƒ«¿À»≈∆¿ƒ¿ƒ
Ìeai‰11dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ˙¯zÓ dÈ‡Â .12. «ƒ¿≈»À∆∆¿»«∆«¬…»

שייבמה.2) למאמרו,3)לפני שנתן לגט (בניגוד לזיקתו
ה"ד). לו.4)להלן וכבר 6)מלהתייבם.5)מלהתייבם

החלוצה  נאסרה ליבמתו ש"החולץ הי"ב) (פ"א לעיל נתבאר
(יבמות  כן ולמדו אחיו". שאר ועל החולץ על צרותיה וכל
שלא  כיון - אחיו" בית את יבנה לא "אשר שנאמר: ממה י:)

ייבם). לא =) יבנה לא שוב ייבם), (שלא לפסלה.7)בנה
חכמים.8) וחליצה 9)מדברי להוציא, גט ויאמרו:

לייבם  גםֿכן מותר גירושין, אחרי לייבם מותר ואם להוציא,
מלהתייבם  לפסלה יועיל שהגט גזרו ולפיכך חליצה! אחר
כמבואר  בקרובותיה, להאסר הגט מועיל וכן ג:). (יבמות

הט"ו. לאחרים,10)להלן להנשא מתירה שאינו אע"פ
מותרת  את ואי ממני, מגורשת את "הרי לה: שאמר כגון

מהל' פ"י לעיל כמבואר לכהונה, שפסלה אדם", לכל
ה"א. בגט 11)גירושין להחליף יבואו שלא א. נב, יבמות

חלוץ 12)גמור. "בית א. יד, בקידושין וכן א. נ, שם
הי"ב. להלן וראה גט. ולא מתירתה, הנעל חליצת - הנעל"

.·¯Ó‡n‰13ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ««¬»««ƒ∆≈∆«¿»»ƒ¿»
¯eÓb14‰¯eÓb LÈ‡ ˙L‡ Ba ˙ÈOÚ dÈ‡Â15‰ÎÈ¯ˆ , »¿≈»«¬≈≈∆ƒ¿»¿ƒ»

Ëb epnÓ16‰ˆÈÏÁa ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z dÈ‡Â .17. ƒ∆≈¿≈»ƒ∆∆¿»∆»«¬ƒ»

כתיקון 13) עליה, שיבוא לפני ומקדשה, פרוטה לה שנותן
ה"א. פ"ב לעיל כמבואר לגרשה 14)חכמים, או ליורשה

כט.). (יבמות להוציאה יבוא אם הבא 15)בגט לענוש
נתייבמה. כאילו בחנק, כמבואר 16)עליה ייבמה, לא אם

למאמרו.17)בסמוך. הגט אחרי

.‚‰ˆB¯ BÈ‡Â BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OBÚ‰ ?„ˆÈk≈«»∆«¬»ƒƒ¿¿≈∆
ÏÚ·Ï18Ëb dÏ ·zÎÏ CÈ¯ˆ -19BÏ ‰Lc˜˙ È¯‰L ,20, ƒ¿…»ƒƒ¿…»≈∆¬≈ƒ¿«¿»

¯ÊÏ d¯Èz‰Ï È„k dÏ ıÏÁÏ CÈ¯ˆÂ21‰Ó·È‰ ÔÈ‡L ; ¿»ƒ«¬…»¿≈¿«ƒ»¿»∆≈«¿»»
Ì·i‰ ˙ÏÈÚa ¯Á‡ ‡l‡ ¯ÊÏ ˙¯z22¯Á‡ B‡ ƒ∆∆¿»∆»««¿ƒ««»»««

‰ˆÈÏÁ23Ëb‰ Ï·‡ ,24d¯ÈzÓ BÈ‡Â ÌeaÈÏ dÏÒBt ¬ƒ»¬»«≈¿»¿ƒ¿≈«ƒ»
¯ÊÏ25BÈ‡ ¯Ó‡n‰Â ,BÓk ¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ ¿»¿««¬»≈∆»ƒ¿»»¿

‰ÏÈÚa‰26. «¿ƒ»

להוציאה.18) א.19)אלא נ, חליצה 20)יבמות ואין
שם). (רש"י קידושין נפקעת 21)מפקעת יבום זיקת שאין

פ"ג  (שם המשנה בפירוש ורבינו (שם). חליצה ע"י אלא
יחלוץ". ואח"כ תחילה גט שיתן יותר, "והנכון אומר: מ"ה)
על  אלא נקראת המצוה אין כי מצוה, הידור משום והטעם,
והחליצה  והגט והואיל העיקר, שהגמר הרי שגומרה, מי
מן  שהיא בחליצה המצוה גמר להיות ראוי להתירה, באים
'בית  בשם א, ס"ק קע, סי' לאהע"ז תשובה' ('פתחי התורה

נשים 22)מאיר'). כשאר לזר, תותר בגט יגרשנה אם ואז
נ.). (יבמות מבעליהן "וקונה 23)גרושות א: ב, קידושין

היבם". ובמיתת בחליצה עצמה רבינו 24)את חוזר כאן
בהם. שפתח ומאמר נפקעת 25)לגט יבום זיקת שאין

ה"א. סוף לעיל וכמבואר יד.), (קידושין חליצה ע"י אלא
לא 26) אח"כ לגרשה יבוא שאם דבר, לכל כאשתו להיות

ה"א, פ"ב לעיל נתבאר וכבר נ.) (יבמות לחלוץ תצטרך
הי"ד  לקמן וראה בלבד. מדבריהם אלא המאמר שאין

ובביאורנו.

.„B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ¯Ó‡Ó Ô˙27- »««¬»ƒƒ¿¿»«¿»«≈¿«¬»
‰OÚM ‰Ó28BÏha È¯‰29‰¯z‰Â ,30‡lL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . «∆»»¬≈ƒ¿¿À¿»¿≈»∆ƒ∆…

‰¯eÒ‡ - Ëb‰ Ô˙pL ‰Ê Ï·‡ ;ÂÈÁ‡Ï ‡l‡ ‰¯z‰À¿»∆»¿∆»¬»∆∆»««≈¬»
BÏ ‡È‰31. ƒ

לב.).27) יבמות (רש"י למאמרי גיטך זה הרי ואמר: שפירש
שעשה.28) הגט.29)המאמר להתייבם,30)ע"י

פ"ו  להלן והשווה לב.) (יבמות כמקודם זיקתה שנשארה
דעת 31)הכ"ט. וכן עליו, שפסלה לזיקתו גט משום גזירה

דעת  וכן למגרש, אפילו מותרת הראב"ד, ולדעת שם. רש"י
דילמא. או דיבורֿהמתחיל ב נב, שם ה'תוספות'

.‰ÊÏ Ëb Ô˙B˙w32dÏÒt - (B¯Ó‡ÓÏ ‡ÏÂ)33ÂÈÏÚ »«≈¿ƒ»¿…¿«¬»¿»»»»
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,˙ÙÒB˙Â ‡Èe„e ¯wÈÚ ,‡lBk ‡„ ‰ae˙ÎÏ ÔÈ‡·¯ÚÂ¿«¿»ƒƒ¿»»»ƒ»¿¿»¿∆∆
‡ÓÈÏbÓ elÈÙ‡Â È˙BÓ ¯˙·e ÈiÁa ÔB‰pÓ ‡Ú¯t˙‡Ï¿ƒ¿¿»»ƒ¿¿««»«ƒ«¬ƒƒ¿ƒ»
·È˙Îc È‡Ó ÏkÓ ‡„ ÈBÏtÓ ÔÈ˜e .È‡Ù˙k ÏÚ„¿««¿«¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ…«ƒ¿ƒ
‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ïc ÌÏL ÔÈÈ˜ ‡lÈÚÏ L¯ÙÓe¿»«¿≈»ƒ¿»»≈¿»¿«¿«¿»¿»

È¯ËL„ ‡ÒÙBËk212È¯ËL Ïk ¯ÓBÁÎe ˜ÊBÁk ‡l‡ , ¿¿»ƒ¿»≈∆»¿∆¿∆»¿»≈
eÈ˙Ba¯ ÔewÈ˙Îe Ô‚B‰ÎÂ Ï‡¯OÈa ˙B‚‰Bp‰ ˙Bae˙k¿«¬¿ƒ¿»≈¿«∆¿ƒ«≈

eÓ˙ÁÂ .Ï"Ê213¯kÊp‰ ÔÓfa BÊ ‰ae˙k ¯ËL ÏÚ «¿»«¿«¿»¿»«¿««ƒ¿»
¯È¯LÂ ¯È¯a Ïk‰Â .ÏÈÚÏ214Ìi˜Â215. ¿≈¿«…»ƒ¿»ƒ¿«»

הכתובה 191) תאריך חל אם מיימוניות': ב'הגהות כתוב
מרבותינו  יש ראשֿחודש, הנקרא לחודש שלושים ביום
ורבינו  (שעבר), פלוני לחודש שלושים ביום לכתוב שהנהיגו
לחודש  שלושים ביום לכתוב: הנהיג מרוטנבורג מאיר
סי' אהע"ז בשו"ע קבע וכן פלוני. ראשֿחודש שהוא פלוני,
"באחד  ' יכתוב ראשֿחודש, של שני וביום ס"ו. קכו,

(שם). שני" מיום חשבונו כי פלוני, זהו 192)לחודש
ביבמות  כמוזכר "איך", בתיבת: שטר להתחיל עתיק נוסח
מהל' פ"ד לעיל הגט נוסח השווה ב. פה, וגיטין ב. לט,

הי"ב. לאשה.193)גירושין לי היי הבתולה: הכלה
אונקלוס:194) מתרגם סז) כד, (בראשית לאשה" לו "ותהי

לאנתו. ליה אעבוד 195)והות ה') (בעזרת ה' במאמר ואני
"אוקיר  יב): יג, (ישעיה הכתוב מלשון אכבד, =) ואוקיר

ואייקר). התימנים: ובכת"י מפז". ואכלכל,196)אנוש
יונתן: מתרגם לג) יט, (שמואלֿב, המלך" את כלכל "והוא

מלכא". ית סובר אותך 197)"והוא ואכסה ואפרנס ואזון
דניאל  הכתוב מלשון =) יהודים אנשים כמנהג) =) כהלכות

יהודאין"). "גברין יב דפלחין 198)ג, תימן: ובכת"י
ומפרנסים 199)ומייקרין. וזנים ומכלכלים שמוקירים

ב, (הושע הכתוב מלשון באמונה. נשותיהם את ומלבישים
באמונה". לי "וארשתיך בתוליך 200)כב) מוהר לך ואתן

וחמשה  עשרים (טהור) כסף מזוזי שהם זוז, מאתים  כסף
ה"ח). אישות מהל' פ"י לעיל מן 201)(ראה לך הראויים

וכבר  איננה, "מדאורייתא" תיבת תימן, ובכת"י התורה.
הערה  ה"ח, פ"י אישות הל' לעיל בביאורנו זה על העירונו

מדרבנן. היא שכתובה סובר רבינו כי ומזונותיך 202)מא,
והספקתך  "לבוא וכסותיך - הארץ כל כדרך אליך ולבוא ,

אונקלוס: מתרגם לא) יט, (בראשית הארץ" כל כדרך עלינו
ארעא". כל כארח עלנא זו,203)"למיעל פלונית ורצתה

זה. לפלוני לאשה לו הכל.204)והיתה סך = תשלום
לו.205) שהכניסה הנדוניא החתן 207)וחוב.206)וזו
לעיל.208)הזה. המנויים והלבשה מזונות כגון
והנחמד 209) המעולה כל ועל אחרי, יורשי ועל עלי קבלתי

דמרגג  אונקלוס: מתרגם ט) ב, (בראשית למראה" "נחמד -
יד) מה, (תהלים פנימה" מלך בת כבודה "כל וכן: למחזי.
(ויקרא  לתורה ברמב"ן וראה נכסי", ארג שפר "כל מתורגם:

מ). אני 210)כג, ושעתיד שקניתי השמים תחת לי שיש
לעיל  (ראה קרקעות גב על וממטלטלין מקרקעות לקנות
הל' והשווה כ. אות שם ובביאורנו ה"ו, אישות מהל' פי"ז
גב  על לי שיש מטלטלין לך "שהקניתי ה"ב: פי"ח, מלוה

לי"). שיש וערבים 211)הקרקע אחראים יהיו כולם
בחיי  מהם להפרע ותוספת ונדוניא עיקר כולה: זו לכתובה

קנין  =) וקנינו כתפי. שעל ממעילי ואפילו מותי ואחרי
אות  שם ובביאורנו ה"ט, פ"י אישות הל' לעיל ראה סודר,
שלם  קנין למעלה ומפורש שכתוב מה מכל זה מפלוני מח)
מבטיח  שאדם גוזמא, "הבטחת - (אסמכתא כאסמכתא שלא
(שהתחייב  תנאו יקיים לא שאם עליו, לסמוך לחבירו
ובהל' ב. מח, לבבאֿמציעא רש"י - וכך" כך יתן לחבירו)
קונה, אינה אסמכתא "כל רבינו: פוסק ה"ב, פי"א מכירה
בני  שמתנים תנאים כל . . להקנותו. בלבו גמר לא שהרי
לך  אתן כך, תעשה אם או כך יהיה אם . . ביניהם. אדם
לך, אתן לא . . תעשה. לא אם או יהיה לא ואם . . מנה.
אם  האומר: שכל קנה, לא - הדבר שהיה או שעשה אע"פ
עדיין  דעתו שהרי והקנה, גמר לא - יהיה לא אם יהיה

יהיה"). לא שמא או יהיה שמא שטר 212)סומכת נוסח
בו  ואין בו לגבות נכתב ולא שטרות, ממנו להעתיק העשוי
"דלא  הנוסח: ומקור מד:), לבבאֿבתרא (רשב"ם ממש

דשט  כטופסא ודלא וכתוב כאסמכתא שם. בבבאֿבתרא רי"
"ע  ס"י: מב, סי' חו"מ דלא בשו"ע לכתוב: שנהגו כשיו

מסופק: לשון בכל אומרים דשטרי, כטופסי ודלא כאסמכתא
העליונה". על השטר בעל העדים.213)יד אנחנו

מתרגם 214) ט) ח, (דברים ברזל" אבניה אשר "ארץ - וחזק.
כט, (שם לבי" "בשרירות ('הערוך'). וברירן שרירן יונתן:
לב. בחוזק שרר): (שורש הרד"ק מפרש יח)

תעודה 215) כל בסוף לחתמו מקובל זה נוסח ומאושר,
גיטין  וב'ירושלמי' ב. קס, בבבאֿבתרא ומקורו משפטית,

ה"ח. פ"ט,

.„Ï˙ÈBÏt :·˙Bk - ‰ÓÏ‡ ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿À««¿»»≈¿ƒ
‡zÓÏ‡216:·˙Bk - ‰Le¯b ˙a˙k ‰˙È‰ Ì‡Â . «¿«¿»¿ƒ»¿»¿À«¿»≈

‰Le¯b‰ ˙ÈBÏt217:·˙Bk - ‰Èe·L ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»¿»¿»≈
‰Èe·M‰ ˙ÈBÏt218Ô‰k da ÏLkÈ ‡lL È„k ,219. ¿ƒ«¿»¿≈∆…ƒ»≈»…≈
‡·È‰ÈÂ :·˙BÎÂ220,‰‡Ó ÈÊeÊ ÛÒk ÈÎÈÈ¯‰eÓ ÈÎÈÏ ¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¬«¿ƒ¿«≈¿»

.'eÎÂ ÈÎÈÏ BÊÁc ,‡bÏÙe ¯ÒÈ¯z ‡tÒk ÈÊefÓ ÔepÈ‡c¿ƒƒ≈«¿»¿≈««¿»«¬ƒƒ¿

מאה",216) זוזי "כסף אחרֿכך שכתובים מה להטעים בכדי
"מאתן". ידעו 217)ולא זה, מבעלה תתאלמן שאם

הקודמים. גירושיה מחמת לכהן בידי 218)שאסורה
כמבואר 219)גויים. לגוי, נבעלה שמא לו, אסורה והיא

הי"ז. ביאה איסורי מהל' מוהרך 220)בפי"ח לך ואתן
וחצי  דינר עשר שנים (טהור) כסף שהם מאה זוזים כסף
וכמבואר  מנה, בעולה: כתובת הכלל: ע"פ לך, הראויים

ה"זֿח. אישות מהל' בפ"י לעיל

.‰ÏÔÈÓ·È Ëb ÔÈ·˙BkLk221- ÔÈÓ·È ˙a˙k B‡ ¿∆¿ƒ≈¿»ƒ¿À«¿»ƒ
ËË¯OÓ222LÏL ·zÎÏ ¯eÒ‡L ,ÌÈ˜eÒt‰ ÌB˜Ó ¿«¿≈¿«¿ƒ∆»ƒ¿…»

˙B·z223ËeË¯O ‡Ïa224˙¯zÓ - ‰ˆÏÁL ‰Ó·ÈÂ . ≈¿…ƒ¿ƒ»»∆»¿»À∆∆
d˙ˆÈÏÁ ÌBÈa ‡Op‰Ï225„Ú ˙ˆÏBÁ dÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ»≈¿¬ƒ»»∆¬≈≈»∆∆«

ÌBÈ ÌÈÚLz ÌÈÏLzL226. ∆«¿ƒƒ¿ƒ

חליצה.221) ישרים,222)גט קוים ועושה בקנה מסרגל
וישרה. יפה תהיה שהכתיבה או:223)כדי יבמי, אבה לא

עליה. יבוא פ"ג,224)יבמה מגילה ו'ירושלמי' ב. ו, גיטין
לכתוב  "ומותר רבינו: כתב הט"ז, פ"ז תפילין ובהל' ה"ב.
נשאל  וכבר אסור". - זה על יותר שרטוט, בלא תיבות שלש
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e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈
B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
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מעולה  חליצה זו אין למאמרו גט וצריכה הואיל פחותה,
דיבורֿהמתחיל  נג. שם ברש"י וכן וברש"י, כז. (יבמות

מסייע). לימא

.‡È„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙Ba¯ ˙BÓ·È64‰ÏÚ·pL ÔÂÈk , ¿»««»ƒ«ƒ∆»≈»∆ƒ¿¬»
- ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁ B‡ ‰¯Lk ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ»¿≈»∆¿¿»¬ƒ»¿À»

Ïk‰ e¯z‰65Ô‰ÈÏÚÓ Ì·i‰ ˙wÊ ‰˜lzÒÂ ,66Ì‡Â . À¿«…¿ƒ¿«¿»ƒ««»»≈¬≈∆¿ƒ
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÚ·67¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ , ƒ¿¬»««≈∆¿ƒ»¿»»«»«¬»

ÏeÒt68‰ÏÚ·pL BÊ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe .ÌeaÈÏ Ôlk e¯Ò‡ - »∆∆¿À»¿ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿¬»
¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡69˙Á‡ [Ïk] ‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆe , ∆»«»«¬»¿ƒ»¬ƒ»»««
¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï Ô‰Ó70˙˜lzÒÓ Ìeai‰ ˙wÊ ÔÈ‡L ; ≈∆¿«ƒ»¿»∆≈ƒ««ƒƒ¿«∆∆

.‰˙eÁt ‰ÏÈÚ·aƒ¿ƒ»¿»

רבות.64) נשים המת האח לזר.65)שהניח להנשא
במשנה.66) ב מג, ה"ט.67)יבמות לעיל המפורשת
ה"ו.68) לעיל לו.69)המפורש נתקדשה כמו 70)שהרי

וחליצה". גט צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות ששנינו
אף  משנה' ה'מגיד גירסת שהיא רבינו, בדברי זו ולגירסה
זיקת  פוטרת אינה מעשה, שום בה נעשה שלא הצרה חליצת
וזה  והמאמר, הגט מעשי בה שנעשו השניה, של היבום

נפטרה ב  לצרה, "חלץ כז.): (שם האומר לשמואל ניגוד
מעולה  הצרה חליצת כי המאמר", בעלת או הגט בעלת
רומי  בדפוסי אולם זיקתה. שקלושה הגט בעלת מחליצת
רבינו: בדברי כאן כתוב התימנים, בכת"י וכן וקושטא,
גירסה  ולפי איננה, "כל" ותיבת מהן", אחת חליצה "וצריכה
שצרה  הכוונה, קע) סי' באהע"ז ה'טור' גירסת גם (שהיא זו
יהיו  כולן ואז - תחלוץ מעשה, שום בה נעשה שלא אחרת,
את  אלא תפטור לא - הגט בעלת תחלוץ אם אבל פטורות,
(יבמות  האומר לשמואל בהתאם האחרות, את ולא עצמה
(שחליצתה  צרה נפטרה לא הגט, לבעלת "חלץ כז.):
הגר"א  ולדעת הגט". בעלת נפטרה - לצרה קלושה),
רבינו, בדברי הנכונה הגירסה זוהי מז, ס"ק קע, סי' באהע"ז
לקמן  רבינו מדברי נראה וכן שלפנינו. בספרים כמודפס ולא
שגם  אע"פ האחיות, את פוטרות הצרות שחליצת ה"ט, פ"ז
משל  מעולה והיא הואיל אולם, מעולה. אינה הצרות חליצת

(לחםֿמשנה). פוטרתן - האחיות

.·È‰¯z‰ - ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ˆÏÁ∆¿¿»««≈∆¬ƒ»¿»À¿»
„Ú ‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ï·‡ ,‰ˆÏÁpL BÊ ¯ÊÏ ‡Op‰Ï¿ƒ»≈¿»∆∆¿¿»¬»»»»¬»«

‡È‰ Ìb ıÏÁzL71ÔÈÁ‡‰ Ïk eˆÏÁiL „Ú B‡ , ∆«¬…«ƒ«∆«¿¿»»«ƒ
‰˙eÁt‰ ‰ˆÈÏÁ‰ ‰ˆÏÁpL ‰BL‡¯Ï72ÔÈ‡L ; »ƒ»∆∆¿¿»«¬ƒ»«¿»∆≈

„Ú ‰Ê ˙ÈaÓ ÌeaÈ ˙wÊ ˙˜lÒÓ ‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ¬ƒ»¿»¿«∆∆ƒ«ƒƒ«ƒ∆«
˙Á‡ Ïk ıÏÁzL „Ú B‡ ,ÔÈÁ‡‰ Ïk ÏÚ ¯ÊÁzL∆«¬…«»»«ƒ«∆«¬…»««

Ô‰Ó73. ≈∆

שמואל.71) כדעת א. כז, שמואל 72)יבמות אמר כי שם:
שצריכה  - שמואל אמר כי רבינו: ומפרש צרתה, לפטור
אלפס  רבינו פירש וכן צרתה, לפטור - האחים כל על לחזור
קע, סי' לאהע"ז (הגר"א אחריו נמשך ורבינו פ"ה, סוף שם

מח). מאמר 73)ס"ק לשתיהן שיש כגון שוה, כשפחיתותן
וראה  חברתה, על עדיפה האחת ואין לחליצתן, קודם גט או

סט. הערה למעלה

.‚È‰¯Lk ‰ÏÈÚa ÔÈa ,dÓ·ÈÏ ‰ÏÚ·pL ‰Ó·È Ïk»¿»»∆ƒ¿¬»ƒ»»≈¿ƒ»¿≈»
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ÔÈa74ıÏÁL ¯Á‡ dÏÚa elÙ‡Â ; ≈¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»»««∆»«

dÏ75,ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,˙eLÈ‡ ÌLÏ ÔÈa76ÔÈa »≈≈»ƒ≈¿≈ƒ≈
˙eÓ·È ÌLÏ77‰ÏÈÚa ÏÚaL ¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚa elÙ‡Â ; ¿≈«¿«¬ƒ»«»»»««∆»«¿ƒ»

‰¯Lk78,Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , ¿≈»≈≈»ƒ¬≈¿ƒ»≈
‰ÏÈÚaa LÈ‡ ˙L‡ ˙OÚ È¯‰L79dÓ·È Ïk ÔÎÂ . ∆¬≈«¬»≈∆ƒ«¿ƒ»¿≈»¿»»

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ÔÈa ¯Lk ¯Ó‡Ó ÔÈa ,¯Ó‡Ó dÏ ÔzpL∆ƒ«»«¬»≈«¬»»≈≈«¬»»
e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡n‰ ÈtÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ -80, ¬≈¿ƒ»≈ƒ¿≈««¬»¿∆≈«¿

.¯Ó‡n‰ ¯eq‡ ¯eÒÈ Ck ¯Á‡Â¿««»»ƒ««¬»

מאחיו.74) מאמר או גט עליו 75)שקדמה שנאסרה
ממנו  ונסתלקה הי"ב, פ"א לעיל כמבואר סופרים, מדברי

יבום. נשים 76)זיקת כשאר גמורים, בקידושין
בביאה. ייבום.77)המתקדשות צד בה יש שעדיין שסבר

הי"ב.78) פ"א, לעיל כמבואר ב'עשה', עליה שעובר
בשניות 79) וכלֿשכן 'עשה', בחייבי תופסין שקידושין

אחר  שיש - ב נב, יבמות וראה יד). ס"ד, אישות הל' (לעיל
אחריה  יש הבעילה שגם שם, הרי"ף וכתב כלום, חליצה

לפנינו. וכמבואר ה"ב.80)כלום, לעיל

.„Èe¯Ó‡ ¯·k81‰iÁc ‰Ó·È‰ ‰ÁBc Ëb‰ ÔÈ‡L , ¿»»«¿∆≈«≈∆«¿»»¿ƒ»
‰¯eÓ‚82¯eÓb ÔÈ˜ da ‰B˜ BÈ‡ ¯Ó‡n‰ ÔÎÂ ,83; ¿»¿≈««¬»≈∆»ƒ¿»»

‰ÁB„ ‰ˆÈÏÁ‰Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ‰ÏÈÚa‰ Ï·‡¬»«¿ƒ»»ƒ¿»»¿«¬ƒ»»
dÓ·Èa Ëb ¯Á‡ Ëb ,CÎÈÙÏ .‰¯eÓ‚ ‰iÁc d˙B‡84, »¿ƒ»¿»¿ƒ»≈««≈«¿»»

ÏÈÚBÓ - ¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó B‡85¯Á‡ ‰ÏÈÚa Ï·‡ ; «¬»«««¬»ƒ¬»¿ƒ»««
˙ÏÚBÓ ‰B¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ‰ˆÈÏÁ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁÂ ‰ÏÈÚa¿ƒ»«¬ƒ»««¬ƒ»≈»«¬»∆∆
.ÌeÏk dÈ‡ ‰ÏÈÚa‰ ¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈≈¬ƒ»«««¿ƒ»≈»¿

ה"א.81) היא 82)לעיל צריכה עדיין כי לזר, להתירה
להוציאה,83)חליצה. ירצה אם בגט לפטרה או ליורשה,

ה"ג). (לעיל לזיקתו חליצה צריכה עדיין שהרי 84)אלא
לגמרי. זיקתה דחה זיקת 85)לא עליה נשארה שעדיין

מועיל, - אחריו מאמר אחיו בה כשעשה ולפיכך יבום,
הערה  ה"ו, בביאורנו לעיל וראה הט"ו. בסמוך וכמבואר

מא.

.ÂËËb Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ì·È ?„ˆÈk≈«»»∆»«≈ƒƒ¿¿»«¿»«≈
Ô‰ÈzL ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ86ÈL ÔÎÂ . ¿»»»¬≈∆»ƒ¿¿≈∆¿≈¿≈

- ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ˙Á‡ ‰Ó·ÈÏ ÔÈh‚ ÈL e˙pL ÔÈÓ·È¿»ƒ∆»¿¿≈ƒƒƒ»»««∆««∆
Ô‰ÈLÏ ‰Le¯‚k BÊ È¯‰87ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ¬≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿≈∆¬ƒ

ıÏBÁ Ô‰Ó „Á‡Â ,‰È˙B·B¯˜a88Ëb Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆»¿∆»≈∆≈¿≈ƒ»«≈
„Á‡ Ïk - d˙¯ˆÏ Ëb ÂÈÁ‡ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏƒƒ¿¿»«¿»«»ƒ≈¿»»»»∆»
e˙ Ì‡ ÔÎÂ .Ëb‰ dÏ Ô˙pL BÊ ˙B·B¯˜a ¯eÒ‡»ƒ¿∆»«»«≈¿≈ƒ»¿

¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó89e¯‡aL BÓk ,90Ì·i‰ Ï·‡ . «¬»«««¬»¿∆≈«¿¬»«»»
BzÓ·ÈÏ ıÏÁL91ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ,d˙¯ˆÏ ıÏÁÂ ¯ÊÁÂ ∆»«ƒƒ¿¿»«¿»«¿»»»≈≈

‰Ó·ÈÏ ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eˆÏÁL ÔÈÓ·È ÈL ÔÎÂ ,ÂÈÁ‡»ƒ¿≈¿≈¿»ƒ∆»¿∆««∆ƒ»»
ıÏBÁ‰ ÔÈ‡Â ,ÌeÏk ‰B¯Á‡ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - ˙Á‡««≈¬ƒ»«¬»¿¿≈«≈

‰È˙B·B¯˜a ¯eÒ‡ ‰B¯Á‡a d˙B‡92ıÏBÁk ‰fL ; »»«¬»»ƒ¿∆»∆∆¿≈
Ê Ô‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ¯‡LÏ.‰w ƒ¿»«»ƒ∆≈¬≈∆ƒ»

נא.).86) (יבמות גרושתו קרובות שם.87)כדין
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e¯‡aL BÓk ,ÔÈÁ‡‰ ¯‡L ÏÚÂ34Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ; ¿«¿»»«ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»≈
B¯Ó‡ÓÏ35¯ÊÏ d¯Èz‰Ï ‰ˆÈÏÁÂ ,36. ¿«¬»«¬ƒ»¿«ƒ»¿»

הרי 32) סתם, גט לה שנתן כל א. לב, ביבמות רש"י לדעת
לזיקתו. יש 34)מלהתייבם.33)זה וכאן ה"א. לעיל

ולא  מאמר בה ועשה הואיל אומרים שאין גדול, יותר חידוש
אשה  חצי כמגרש זה יהא למאמרו, ולא לזיקתו אלא גירשה
לחוד, ומאמר לחוד זיקה אלא תיפסל, ולא כלום, עשה שלא

נב:). (יבמות לפסלה מועיל לזיקתו להפקיע 35)וגט
כמבואר 36)הקידושין. להתירה, הועיל לא לזיקתו, והגט

מאמר, ועשה גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן ה"א, לעיל
וחליצה". גט צריכה

.Â¯Á‡ ¯·„ BÓ„˜ ‡ÏÂ ,‰lÁz ‰Ó·ÈÏ ÔzpL ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ««¿»»¿ƒ»¿…¿»»»«≈
‰Ê d˙B‡ ÏÚaL ‡l‡ ,¯Á‡ ¯·c ÂÈ¯Á‡ ‰OÚ ‡ÏÂ¿…«¬»«¬»»»«≈∆»∆»«»∆

¯Lk ¯Ó‡Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ¯Ó‡n‰ dÏ Ô˙pL37Ì‡Â . ∆»«»««¬»«ƒ¿»«¬»»≈¿ƒ
¯Á‡ Ì·iÓ ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ BÓ„˜38, ¿»≈¬ƒ»≈ƒ»»∆≈ƒ»»«≈

d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa39‰ÏÈÚa ezÓ„˜ Ì‡ ÔÎÂ ; ≈»≈¿»»»¿≈ƒ¿»«¿ƒ»
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa40ÂÈ¯Á‡ ‰OÚpL B‡ ;41 ¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ∆«¬»«¬»

ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,‰ˆÈÏÁ B‡ Ëb≈¬ƒ»≈»≈¿»»»≈ƒ∆≈
d˙¯ˆÏ ¯Á‡ ¯Ó‡Ó Ô˙ B‡ ÏÚaL B‡ ;ÂÈÁ‡Ó42ÔÈa , ≈»ƒ∆»«»««¬»«≈¿»»»≈

¯Á‡ ¯Ó‡Ó ÂÈÁ‡ dÏ Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰43B‡ ≈»ƒ∆»«»»ƒ«¬»«≈
ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - dÏÚa44¯Ó‡n‰ ÔÈa , ¿»»¬≈∆ƒ¿»«¬»»≈««¬»

el‡‰ ÌÈOÚn‰ e‰eÓ„wL45e¯Á‡˙pL ¯Ó‡n‰ ÔÈa ∆¿»««¬ƒ»≈≈««¬»∆ƒ¿«¬
ÂÈ¯Á‡46. «¬»

רב 37) אמר וכן כמצותה". זו הרי ובעל, מאמר "עשה שם:
וכן  בועל". ואחרֿכך מקדש יבמה, "מצות נב.): (שם הונא
פסול, מאמר עשה ואם ה"א. פ"ב למעלה רבינו כתב

בסמוך). (ראה עליה לבוא רשאי אינו אחיו 38)כדלהלן,
זה. יבנה,39)של לא ששוב יבנה", ב"לא שהתחיל

עליו. אחד 40)ופסלה "בית כי זו, את לייבם לו שאסור
ה"ט. פ"א לעיל כמבואר בתים", שני בונה ואינו בונה, הוא

אחריו 41) מועיל גמור, קנין קונה המאמר ואין שהואיל
לפסלו. אחר בנין 42)מעשה משום עליו הראשונה נאסרה

וביבמות  טעם. מאותו לו אסורה השניה וכן בתים", "שני
חברתה  לאסור ביבמה, מאמר מועיל טעם מה אמרו: - ב נ,
וביאה  נשים בשאר קונה בקידושין ומאמר הואיל עליו,
לא  ביאה אף (לפסול) יועיל לא מאמר ואם ביבמה, קונה
היבמה  (של ביאה אחרי (צרתה) לבעול ויבואו תועיל,
התורה. מן שאיסורו בתים שני בונה זה והרי הראשונה),

לשני.43) גם היא מקודשת שהרי הראשון, על אסרה
נ:).44) (יבמות השני וכן עליה, לבוא לראשון שאסור
נתינתו.45) בשעת פסול שהיה נתינתו 46)נמצא ובשעת

הועילו  - גמור קנין קונה שאינו מתוך אבל כשר, היה
וחליצה, בבעילה מהֿשאיןֿכן לבטלו, שלאחריו המעשים

הי"ד. להלן כמבואר כלום, אחריהן ואין התורה מן שהן

.Ê¯Ó‡Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ ıÏÁ B‡ Ëb Ô˙ ?„ˆÈk≈«»«≈»«ƒƒ¿¿»«¿»««¬»
d˙¯ˆÏ B‡ dÏ47ÏÚ ‡aL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , »¿»»»≈≈»ƒ∆»«

dÏ Ô˙Â ¯ÊÁÂ ,¯Ó‡Ó dÏ Ô˙ B‡ BzÓ·È48¯Ó‡Ó ¿ƒ¿»«»«¬»¿»«¿»«»«¬»
d˙¯ˆÏ ¯Á‡49¯Ó‡Ó Ô˙pL B‡ ;ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa , «≈¿»»»≈≈»ƒ∆»««¬»

¯Á‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ ,BzÓ·ÈÏ50dÏÚa B‡ ƒƒ¿¿»«»ƒ¿»«»«¬»«≈¿»»
ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡n‰ ÔÈa ,ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ -51ÔÈa ¬≈∆«¬»»≈««¬»»ƒ≈

ÔB¯Á‡‰ ¯Ó‡n‰52. ««¬»»«¬

יבנה"47) ב"לא שהתחיל שלפניו, הגט בגלל עליו נפסלו
עליהן. לבוא איננה.48)ואסור זו תיבה התימנים, בכת"י

שני 49) לבנות אסור שהרי הוא, כדין שלא זה מאמר והרי
עליו, נפסלה לא עליה שבא הראשונה היבמה אבל בתים,
ואפילו  כלום, אחריה ואין גמור, קנין קונה בעילה שהרי
קידושין  שאין כלום, מאמרו אין מאמר, אחיו בה יעשה

הט"ז. להלן וכמבואר איש, באשת תפסו 50)תופסים
שניהם. על ונאסרה השני הראשון.51)קידושי האח של

גט 52) וצריכה לשניהם, היא מקודשת כי השני, האח של
הט"ו. להלן כמבואר חולץ, מהם ואחד משניהם

.Á¯Ó‡Ó BÓ„wL ÔÈa ,¯Ó‡n‰L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈»»≈∆««¬»≈∆¿»«¬»
¯Á‡53‰ÏÈÚa B‡ ‰ˆÈÏÁ B‡ Ë‚ B‡54Ì„wL ÔÈa , «≈≈¬ƒ»¿ƒ»≈∆»«

ÏeÒt ¯Ó‡Ó ‰Ê È¯‰ - el‡Ó „Á‡Ï ¯Ó‡n‰55ıeÁ . ««¬»¿∆»≈≈¬≈∆«¬»»
BfL ,¯Ó‡n‰ ¯Á‡ ‰ÏÈÚa ÏÚ·e ¯Ó‡Ó Ô˙Bp‰ ÔÓƒ«≈«¬»»«¿ƒ»««««¬»∆

d˙ÎÏ‰k ‡È‰56. ƒ¿ƒ¿»»

קודם 53) לצרתה מאמר נתן בעצמו שהוא או בה, אחיו ע"י
לזו. הבועל 54)שנתן אבל מאחיו, בין ממנו בין בצרתה,

כמבואר  כלום, בה מועיל אחיו של מאמרו אין - יבמתו את
הט"ז. למאמרו 55)להלן גט לה ונותן לייבמה, לו ואסור

ביאתה. או צרתה בחליצת נפטרה לא אם לזיקתו, וחליצה
ב.56) נ, ודף - א נ, יבמות במשנה זה כל

.Ë‰lÁz BzÓ·È ˙‡ Ì·i‰ ÏÚBaL ‰ÏÈÚa‰57B‡ «¿ƒ»∆≈«»»∆¿ƒ¿¿ƒ»
˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜ ‡ÏÂ ,da B¯Ó‡Ó ¯Á‡«««¬»»¿…¿»»»»«≈ƒ¿≈

ÂÈÁ‡Ó ¯Ó‡Ó dÓ„˜ Ì‡Â .‰¯Lk ‰ÏÈÚa58,Ë‚ B‡ ; ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿»»«¬»≈»ƒ≈
ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa59d˙¯ˆa ÔÈa da ÔÈa ,60B‡ ; ≈ƒ∆≈≈»ƒ≈»≈¿»»»

È¯‰ - ÂÈÁ‡Ó ÔÈa epnÓ ÔÈa ,d˙¯ˆa ¯Ó‡Ó dÓ„wL∆¿»»«¬»¿»»»≈ƒ∆≈≈»ƒ¬≈
‰ÏeÒt ‰ÏÈÚa ˙‡¯˜ BÊ61. ƒ¿≈¿ƒ»¿»

סופרים 57) שמדברי ה"א, פ"ב למעלה וראה מאמר. בלי
תחילה. שיקדש עד לבעול מלייבם.58)אין זה על פסלה

לייבם.59) ואסורים יבנה", ב"לא שהגט 60)התחילו
הי"ב). פ"א (למעלה החולץ על הצרות כל האוסרת כחליצה

וחליצתו 61) לביאתו גט צריכה זו והרי לקיימה, ואסור
גט  צריכה ובעל, גט "נתן נ.): (יבמות שנינו וכן לזיקתו,

הי"ד. להלן בביאורנו וראה וחליצה".

.È‡Ï Ì‡ ,‰lÁz BzÓ·ÈÏ Ì·i‰ ıÏBÁL ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»∆≈«»»ƒƒ¿¿ƒ»ƒ…
‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ - ¯Á‡ ¯·c dÓ„˜62Ì‡Â . ¿»»»»«≈ƒ¿≈¬ƒ»¿À»¿ƒ

ÔÈa ,ÂÈÁ‡Ó ÔÈa ‰Ê Ì·iÓ ÔÈa ,¯Ó‡Ó B‡ Ëb dÓ„¿̃»»≈«¬»≈ƒ»»∆≈≈»ƒ≈
‰˙eÁt ‰ˆÈÏÁ ˙‡¯˜ BÊ È¯‰ - d˙¯ˆa ÔÈa da63. »≈¿»»»¬≈ƒ¿≈¬ƒ»¿»

הבאות 62) היבמות מכל היבום זיקת את היא ומסלקת
הי"א. בסמוך כמבואר זה, רצה 63)מבית ואם הואיל

ונפסלה  אחיו מאמר או גט קדמה שהרי יכול, אינו לייבם
מפרש  ודינה כו:). ליבמות (רש"י גרועה חליצה זו הרי עליו,
חליצה  זו הרי ממנו, מאמר בה קדמה ואפילו הי"ב. בסמוך
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משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ
הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל

שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
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צו. (יבמות קטן" - ולא "איש ודרשו: חליצה, בפרשת
אינו  שגיטו קלֿוחומר כלום, אינה שחליצתו ומכיון וקה:).
רבינו  כלשון חליצה, מכח אלא פוסל אינו הגט שהרי כלום,
כאן  חזר ורבינו לה", שחלץ כמי נעשה "שהרי ה"א: לעיל
לו  "יש - קטן שכתב: מ"ח), פ"י (יבמות למשנה מפירושו

גט".

.ËÈBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ?„ˆÈk≈«∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÔÈÁ‡ ¯‡L ÏÚ dÏÒt - ‰lÁz ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙pL B‡113. ∆»«»«¬»¿ƒ»¿»»«¿»«ƒ

ÚLz Ôa ¯ÊÁÂ ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÏB„b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«»«¬»ƒƒ¿¿»«∆≈«
‡Ï - ¯Ó‡Ó d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ô˙Â „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»¿»«»¿»»»«¬»…

ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÏÚ dÏÒt ‡ÏÂ ,ÌeÏk ‰OÚ114¯ÊÁ .Ôa »»¿¿…¿»»«»ƒ«»»«∆
¯Á‡ d˙¯ˆ ÏÚ B‡ ‰ÈÏÚ ‡·e „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz≈«»ƒ¿∆»»»∆»«»»»««
ÈLk ,ÏB„b‰ ÏÚ dÏÒt - ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯Ó‡Ó«¬«»ƒ«»¿»»««»ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Ó‡Ó ¯Á‡ ¯Ó‡Ó eOÚL ÌÈÏB„‚115. ¿ƒ∆»«¬»«««¬»¿∆≈«¿

הקטן.113) מאמר בגלל לייבמה יכולים שאינם
לקיימה.114) אחר 115)ומותר מאמר שיש הי"ד, לעיל

וזוהי  ה"ז. לעיל כמבואר שניהם, על ונפסלה מאמר,
צו.). (יבמות בסוף ביאה הנקראת

.ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa116, ∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
‰ÈÏÚ ‡·e ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ¯ÊÁÂ117Ëb Ô˙ B‡ ıÏÁ B‡ ¿»«»ƒ«»»»∆»»«»«≈

ÔËw‰ ÏÚ dÏÒt ‰Ê È¯‰ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ118Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»¬≈∆¿»»««»»¿≈ƒ
d˙¯ˆ ÏÚ ‡·e ÔËw‰ ¯ÊÁ119¯Á‡‰ ÂÈÁ‡ ‡a B‡ , »««»»»«»»»»»ƒ»«≈

‰ÈÏÚ „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L120ÏÚ B‡ ∆∆≈«»ƒ¿∆»»∆»«
¯Ó‡Óe ¯Ó‡Ó Ïk ÔÈ„k ,ÂÈÏÚ ‰ÏÒÙ - d˙¯ˆ121. »»»ƒ¿¿»»»¿ƒ»«¬»«¬»

כמאמר.116) היא מאמר,117)והרי בה עשה והואֿהדין
שם. במשנה ביאה 118)כמבואר אחריו שבאו שהמאמר

ה"ח. לעיל כמבואר נפסל, - מאחיו וגט חליצה או
מאמר.119) אחר כמאמר זה הוא 120)הרי ביאתו וגם

פסולים 121)כמאמר. ושניהם השני, אחר אחד שמועיל
צו:). (יבמות לשניהם ואסורה

.‡ÎBzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿
ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ ,ÏÈc‚‰Â122Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ - ¿ƒ¿ƒ¿…»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈

‰ˆÈÏÁÂ ;¯Ó‡Ók ‡È‰L ,B˙‡Èa ÈtÓ - Ëb .‰ˆÈÏÁÂ«¬ƒ»≈ƒ¿≈ƒ»∆ƒ¿«¬»«¬ƒ»
ÔÈ˜ ‰BwL ‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· ‡Ï È¯‰L ,¯ÊÏ d¯Èz‰Ï -¿«ƒ»¿»∆¬≈…ƒ¿¬»¿ƒ»∆»ƒ¿»
Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ÏÈc‚‰MÓ ‰ÈÏÚ ‡a Ì‡Â .¯eÓb»¿ƒ»»∆»ƒ∆ƒ¿ƒ¬≈¿ƒ»≈

„·Ïa123. ƒ¿«

אחד.122) ויום שנה שלשֿעשרה בן אם 123)משנעשה
יבמה  ככל היא והרי גמור, קנין קנאה שכבר להוציאה, ירצה

צו:). (שם לגדול שנתייבמה

.·ÎÌÈ¯OÚ Ôa „Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa „Á‡∆»∆≈«»ƒ¿∆»¿∆»∆∆¿ƒ
˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰ ‡lL ‰L124ÈÓÈÒ Ba e„ÏB ‡ÏÂ »»∆…≈ƒ¿≈¿»¿…¿ƒ»≈

ÒÈ¯Ò125¯Ùq‰ ˙lÁ˙a e¯‡aL BÓk ,126. »ƒ¿∆≈«¿ƒ¿ƒ««≈∆

הגדול 124) מן כמאמר אלא ביאתו ואין קטן, דין לו יש
עשרים 125)(שם). בן והוא סריס סימני בו נולדו אם כי

אלא  דבר. לכל כגדול הוא הרי יום, שלשים פחות שנה
כלל, זיקה לו אין להוליד, ראוי ואינו הואיל ייבום, שלענין

עשה  לא חלץ או מאמר עשה ואם ה"ב. פ"ו לקמן כמבואר
בעילת  ובעילתו מ"ב, פי"א יבמות בתוספתא כמבואר כלום,
במקום  שלא אחיו אשת משום לו אסורה יבמתו שהרי זנות,

וברש"י). עט: (יבמות אישות 126)מצוה מהל' פ"ב
הי"א.

.‚Î‰pË˜127Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯L128˙L¯Á‰Â129ÏÚ Û‡ , ¿«»∆¿»¿»≈¿«≈∆∆««
e¯‡aL BÓk ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰ÈzL ÈLecwL Èt130, ƒ∆ƒ≈¿≈∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆≈«¿

È„k ÔÈLec˜ dÏ LÈ ‰pË˜ :Ô‰ ÔÈLec˜ ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈ƒƒ≈¿«»≈»ƒƒ¿≈
¯˜Ù‰ ‚‰Ó da e‚‰È ‡lL131„Ú ÔÈÈeÏz ‰ÈLec˜Â , ∆…ƒ¿¬»ƒ¿«∆¿≈¿ƒ∆»¿ƒ«

ÏÈc‚zL132‡lL È„k ÔÈ‡eO dÏ ewz ˙L¯ÁÂ , ∆«¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿»ƒƒ¿≈∆…
ÌÏBÚÏ ‰Èet ¯‡Mz133ÙÏ .˙BÓ·È‰ Ïk eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈ ƒ»≈¿»¿»¿ƒ»ƒ»»«¿»

ÏL d˙‡Èa - ˙BL¯Á B‡ ˙BpË˜ „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰«»ƒ«ƒ∆»¿«≈¿ƒ»»∆
Ôlk ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡134. ««≈∆∆∆∆À»

גמורין.127) קידושין קידושיה שאין יתומה,
וראה 128) ה"א, גירושין מהל' פי"א לעיל כמבואר בבעלה,

ה"ז. אישות, מהל' ואינה 129)בפ"ד שומעת שאינה
ה"חֿט.130)מדברת. אישות מהל' יבמות 131)פ"ד

מנהג  בה וינהגו שישמרנה, מי אין תינשא, לא שאם ב. קיב,
(רש"י). בזנות עם 132)הפקר ישבה "שאם ב: קט, שם

גמורה, איש אשת ונעשית קידושיה גמרו שגדלה, עד בעלה
רצתה  לא ואם שגדלה. לאחר ולקדשה לחזור צריך ואינו
בהל' רבינו (לשון גט" בלא ותצא למאן צריכה לישב,

ה"ח). פ"ד מקודשת 133)אישות אלא אינה ימיה כל אבל
לגדולה, קטנה קידושי בין הבדל שיש נמצא סופרים, מדברי
בעוד  תורה, לקידושי בגדלותה תבוא הראשונה שזו
בלבד. סופרים מדברי כנשואה לעולם תשאר שהשניה

האחת 134) ואין סופרים, מדברי קידושיהן כולן שהרי
לא  אבל ביאתה, ודוקא קי.). (יבמות חברתה על עדיפה
לעיל  כמבואר חולצת, אינה החרשת או הקטנה כי חליצתה,

הט"ז. פ"ד

.„Î˙‡Èa ÔÈ‡ - ‰pË˜ ˙Á‡Â ˙L¯Á ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆¿««¿«»≈ƒ«
d˙¯ˆ ˙‡ ˙¯ËBt Ô‰Ó ˙Á‡135?Ô˙wz „ˆÈÎÂ .136 ««≈∆∆∆∆»»»¿≈««»»»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓ137Ì‡Â .˙L¯Á‰ ˙‡ ÒBÎÂ , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿≈∆«≈∆∆¿ƒ
‰ÈÏÚ ‡B·iL ¯Á‡ Ëb dÏ ·˙Bk - dL¯‚Ï ‰ˆ¯138, »»¿»¿»≈»≈««∆»»∆»

¯ÊÏ ¯z˙Â139. ¿À«¿»

יותר,135) אשתו נחשבת מהן איזו יודעים, אנו שאין לפי
חרשת  או בגדלותה, דעת לכלל שתבוא משום קטנה אם

קי.). (שם גמורה ביאה בת איֿאפשר 136)שהיא הרי
פ"א, (לעיל בתים שני לבנות שאסור משום שתיהן, לייבם
קלב. הערה לעיל כמבואר לחליצה, ראויות אינן וגם ה"ט).

ש"כשם 137) למפרע, הראשון מהבעל נישואיה ותעקור
מהל' פי"א (לעיל ביבם" ממאנת כך בבעל, שממאנת
ליבום. בלבדה, החרשת ונשארה ה"ג) גירושין

דעת,138) לה שאין אףֿעלֿפי בגט, מתגרשת שהחרשת
פ"י  לעיל וכמבואר המתגרשת, לדעת צריכים אנו שאין לפי

הכ"ג. גירושין שנתייבמה 139)מהל' יבמה כשאר
פי"ג, יבמות ברי"ף זו הלכה ומקור מיבמה. ונתגרשה
את  "מלמדים קט.): (יבמות האומר אליעזר כרבי שפוסק
אליעזר  רבי אמר שלא סובר הראב"ד אבל שתמאן". הקטנה
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משניהם,88) חליצה צריכה אינה פסולה, שחליצתה אע"פ
הי"ב. לעיל וכמבואר צרתה, את פוטרת שאינה כל

שם).89) (יבמות מהם מאחד וחליצה משניהם, גט צריכה
יבמות,90) ושתי יבמים שבשני ומובן גט. אחר גט בדין

בשתיהן, מאמר שניהם עשו או לשתיהן גיטין שניהם ונתנו
הי"ב. לעיל כמבואר חליצה, צריכה מהן אחת כל

כלום.91) אחריה ואין זה, מבית הזיקה נסתלקה
במשנה.92) ב נ, יבמות

.ÊËBzÓ·È ÏÚBa‰ ÔÎÂ93ıÏÁÂ ÂÈÁ‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa ¯ÊÁÂ , ¿≈«≈¿ƒ¿¿»«≈≈»ƒ¿»«
ÌeÏk BÊ ‰ˆÈÏÁ ÔÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ94¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ . »¿»»»≈¬ƒ»¿¿≈ƒ»«

ÌeÏk BÈ‡ - d˙¯ˆÏ B‡ dÏ Ëb Ô˙Â ÂÈÁ‡95ÂÈÁ‡ ¯ÊÁ . »ƒ¿»«≈»¿»»»≈¿»«»ƒ
ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÏÚa B‡ ¯Ó‡Ó dÏ Ô˙Â96¯Á‡Ó ; ¿»«»«¬»»«…»»¿≈««

ÔÈLecw‰ ÔÈ‡Â ,¯eÓb ÔÈ˜ ‰˜ - ‰lÁz ÂÈÁ‡ ÏÚaL∆»«»ƒ¿ƒ»»»ƒ¿»»¿≈«ƒƒ
LÈ‡ ˙L‡a ÔÈÒÙBz97B‡ d˙¯ˆÏ ¯Ó‡Ó Ô˙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿≈∆ƒ¬»ƒ»««¬»¿»»»

d˙¯ˆ ÏÚa98Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ -99e¯‡aL BÓk ,epnÓ100. »«»»»¿ƒ»≈ƒ∆¿∆≈«¿

זה.93) מבית יבום זיקת ונסתלקה לגמרי, ולא 94)קנאה
בקרובותיה. אבל 95)נאסר כשרה, בעילה ודוקא שם.

הי"א). (למעלה חליצה או גט אחריה יש - פסולה, בעילה
איש 96) אשת כדין היבם, על שאסרה ודאי, אבל לקנותה.

וראה  הי"חֿיט. אישות מהל' פכ"ד לעיל המבואר שזינתה,
ראשון. ביאת אי דיבורֿהמתחיל ב נא, יבמות ב'תוספות'

גט 97) צריכה אינה ולפיכך הי"ב, אישות מהל' פ"ד לעיל
יבוא 98)מאחיו. יבמה שנאמר: משום לו שאסורה אע"פ

צרתה. ועל עליה ולא - תופסים 99)עליה שקידושין
'עשה'. הי"ג.100)בחייבי לעיל

.ÊÈ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL eÓaiL ÔÈÓ·È ÈL¿≈¿»ƒ∆ƒ¿¿≈¿»«»ƒ«ƒ
e‡ÈˆBÈ Ô‰ÈL - ‰lÁz ÌaÈ ÈÓ Ú„B ‡ÏÂ ,„Á‡∆»¿…«ƒƒ≈¿ƒ»¿≈∆ƒ

Ë‚·101ÌÈ¯ÊÏ e¯zÈÂ ,102ÔÈÓ·ÈÏ ˙B¯eÒ‡Â103,CÎÈÙÏ . ¿≈¿À¿¿»ƒ«¬«¿»ƒ¿ƒ»
BkÚa ˙Á‡ ,ÌÈL ÈzL BÏÂ ÌÈÏLe¯Èa ‰È‰L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»«ƒ¿¿≈»ƒ««¿«
,¯Bˆa ÂÈÁ‡ ÈÂÏÂ BkÚa ÂÈÁ‡ ÔBÚÓLÂ ,¯Bˆa ˙Á‡Â¿««¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈ƒ»ƒ¿
„Á‡ ÌaÈÈ ‡lL ,Ô˙B ÔÈc‰ - Ô·e‡¯ ˙nL eÚÓLÂ¿»¿∆≈¿≈«ƒ≈∆…¿«≈∆»
.ÌaÈÂ Ì„˜ ‡nL ,ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„eiL „Ú Ô‰Ó≈∆«∆ƒ»«∆»»»ƒ∆»»«¿ƒ≈

ÌaÈÂ Ô‰Ó „Á‡ Ì„˜104B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -105„Ú »«∆»≈∆¿ƒ≈≈ƒƒƒ»«
‰lÁz ÌaÈ ÂÈÁ‡L Ú„eiL106Ì„˜ ıÏÁÏ „Á‡‰ ‰ˆ¯ . ∆ƒ»«∆»ƒƒ≈¿ƒ»»»»∆»«¬……∆

B˙B‡ ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ - ÂÈÁ‡ ‰OÚ ‰Ó Ú„iL107. ∆»«∆»»»ƒ≈¿ƒ

יבמה 101) שנאמר: משום ביבמתו אסור שייבם, שהשני
פ"א  לעיל (כמבואר צרתה ועל עליה ולא - עליה יבוא
ייבם  ומי תחלה ייבם מי לנו ידוע שלא ומכיון הי"ב)

שניהם. על הן אסורות - יוסף'102)אחרֿכך ה'בית
צריכה  מהן שאחת הגאונים, בשם כתב קע) סי' (אהע"ז
עשה  הראשון שמא לחוש יש כי לגיטה, נוסף חליצה
את  השני וכשייבם עליה, בא לא ועדיין מאמר ביבמתו
ביאתה  ואין ה"ט) (לעיל פסולה בעילה זו הרי יבמתו
של  ביאתו וגם הי"א, לעיל כמבואר שתחלוץ, עד פוטרתה
ביאת  קדמתה כי פסולה, ביאה שהיא לחוש יש הראשון
רבינו  ולדעת פסולה. שהיא ביאה, אחר ביאה זו והרי השני,
חברתה. בחליצת נפטרה ולא חליצה צריכה הי"ב, לעיל
חליצת  פוטרת שוה, חליצתן שפסול כל הרשב"א, ולדעת

צרתה. את מהן ק.103)אחת הערה למעלה כמבואר
בצרתה.104) אסור זה ייבם 105)נמצא (שמא מספק

תחילה). אם 106)אחיו להיוודע צריך בתחילה כלומר,
ייבם  שמא מספק, זה יבם על לאסרה אפשר ואז ייבם, אחיו
אין  - ייבם אחיו אם כלל ידוע לא אם אבל תחילה, אחיו
ייבם, אם ספק ספיקות, שני כאן יש כי זה, על אותה אוסרים
שיוודע  עד כתוב: היה וכאילו תחילה, ייבם אם וספק
ס"ק  קע סי' אהע"ז ל'טור' ('פרישה' ייבם שאחיו תחילה

נב). אות שם, הגר"א בביאור וכן אם 107)מו, אפילו כי
ואע"פ  כלום. מפסידה השני אין ליבמתו, הראשון חלץ כבר
נמצאת  תחילה, חלצה שהראשונה יתברר שמא לחוש, שיש
מותרת  חלוצה ויאמרו: לכהן, ותינשא כלום, אינה זו חליצה

ואין הואיל אולם, הט"ז). פ"ג, לעיל (ראה לזו לכהן!
חלץ  לא שהראשון יוודע אם שאפילו אחרת, תקנה שלפנינו
כל  זו אשה נמצאת ייבם, או יחלוץ למחר שמא ייבם, ולא
ימיה. כל לעגנה רצו לא זה קל חשש ומשום עגונה, ימיה
לידע  תקנה יש הט"ז) (פ"ג, שלמעלה בנידון מהֿשאיןֿכן
הב"ח  ולדעת (משנהֿלמלך). ילדה לא או ילדה צרתה אם
ספיקות, שני ישנם שלפנינו, בנידון קע סי' סוף באהע"ז
שבירושלים, אחיו שמת הראשון, האח שמע לא שמא
מעשה. שום ביבמתו עשה לא עדיין שמא שמע, אם ואפילו

רחוק ספק שמח'ומשום וה'אור לה. מלחלוץ מנעו לא זה,
נמצא  ולזה, לזה לייבם וכן מלחלוץ מונע אתה שאם מתרץ,
חליצה, או יבום או שהיא: יבום, מצות לגמרי מבטל אתה
של  בנידון אבל עלֿכלֿפנים, ביבום חייבת מהן אחת והרי
כלל, זקוקה היא אין וילדה מעוברת היא צרתה אם מעלה

יבום. מצות ביטול שם ואין

.ÁÈ„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ÔË˜ Ì·È108B˙‡Èa - »»»»∆≈«»ƒ¿∆»ƒ»
¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ BÈ‡L ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók109. ¿«¬»ƒ«»∆≈∆ƒ¿»»

‰lÁza B˙ Ì‡ :„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ¯Ó‡Óe«¬«∆≈«»ƒ¿∆»ƒ¿»«¿ƒ»
ÏB„b‰ ÏÚ Ba ÏÒBt ‡e‰ È¯‰Â ,ÏÈÚBÓ -110Ì‡ Ï·‡ ; ƒ«¬≈≈««»¬»ƒ

ÛBqa B˙111ÌÈ‡ B˙ˆÈÏÁÂ Bh‚Â .ÌeÏk BÈ‡ - ¿»¿≈¿¿ƒ«¬ƒ»≈»
ÌeÏk112.ÛBqa ÔÈa ‰lÁza ÔÈa , ¿≈«¿ƒ»≈«

ובפי"א 108) הט"ו, בפ"א למעלה כמבואר ביאה, שביאתו
ה"ג. אישות בן 109)מהל' ביאת "עשו א: צו, יבמות

קונה  הוא התורה שמן [ואףֿעלֿפי בגדול". כמאמר תשע
"כל  ה"ג): יא, (פרק בתוספתא שאמרו כמו דבר, לכל אותה
אינה  ביאה. קטן] [של ביאתו אין דעת, שצריכה ביאה
ה"ג  פ"ו להלן רבינו פסק וכן ביאה". ביאתו דעת, צריכה
- יג) הערה שם (ראה קטן לענין והואֿהדין חרש, לענין
אלא  גמור, כקנין ביאתו תהא שלא בקטן היא חכמים תקנת
ד"ה  יט. קידושין ב'תוספות' וראה בלבד, כמאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה יכול 110)ומדאורייתא, שאינו
והי"ד, ה"ז לעיל כמבואר צרתה, את לייבם ולא לייבמה
ועל  עליו צרותיה שנאסרו יבמתו, את הכונס כדין זה והרי
למה  ה"ו, לעיל נתבאר וכבר הי"ב). פ"א (לעיל האחים שאר

שלאחריו. המאמר את לפסול המאמר יתבאר 111)מועיל
הי"ט. וכן 112)בסמוך בקרובותיה, נאסר לא חלץ שאם

לעיל  נתבאר שכבר הגדולים, לאחים מלהתייבם פסלה לא
כתוב  "איש" כי כלום, אינה קטן שחליצת הט"ז, פ"ד
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(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא

יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת
ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33



קעג dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip 'b iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
לייבום 1) שראויים ויבמות יבמים שיש רבינו בו ביאר

מהם, לאחד ושראויים כלל, ראויים שאינם וחליצה,
והעקרה, והזקנה החרשת או בספק לאחיו המקודשת
בעלה  על האסורה בעשה, או בלאו יבמה, על והאסורה
שלא  אחיו אשת ערוה, וצרת ערוה עליה, ובא ערוה באיסור
או  לאוין חייבי צרת יבם, לפני שנפלה סוטה בעולמו, היה

איילונית. או עשה חייבי

.‡‰ˆÈÏÁÏ B‡ ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯L ÔÈÁ‡ LÈ2ÔÈÁ‡ LÈÂ . ≈«ƒ∆¿ƒ¿ƒ«¬ƒ»¿≈«ƒ
Ì‰Ï ÔÈ‡Â ,‰ˆÈÏÁÏ ‡ÏÂ ÌeaÈÏ ‡Ï ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ…¿ƒ¿…«¬ƒ»¿≈»∆

‰wÊ3¯ÊÏ ˙¯zÓ BzÓ·È ‡l‡ ,ÏÏk4ÔÈÁ‡ LÈÂ . ƒ»¿»∆»¿ƒ¿À∆∆¿»¿≈«ƒ
ÔÈÁ‡ LÈÂ .ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯L∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ¿≈«ƒ

.‰ˆÈÏÁÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÌeaÈÏ ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¬ƒ»

חולץ.2) רצה מייבם, רצה לשניהם, הם ראויים כלומר,
ליבם.3) האלמנות.4)קשר כשאר חליצה, בלא

.·‰nÁ ÒÈ¯Ò :ÏÏk ‰wÊ Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‰ el‡Â¿≈≈∆≈»∆ƒ»¿»¿ƒ«»
ÒBÈ‚B¯c‡Â5„ÏÈÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÈtÓ ;6‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ≈≈¿…»»

¯Lk‰ ˙ÚL Ô‰Ï7. »∆¿««∆

נקבות.5) ואבר זכרות אבר לו אמרה:6)שיש והתורה
בישראל". שם לאחיו לסריס 7)"להקים בניגוד להוליד.

הכושר. שעת לו שהייתה אדם,

.‚‰ËBM‰Â L¯Á‰ :ÔÈˆÏBÁ ‡ÏÂ ÔÈÓaÈÓ el‡Â¿≈¿«¿ƒ¿…¿ƒ«≈≈¿«∆
L¯Á‰ ÌaiLÎe .ıÏÁÏ ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÔËw‰Â¿«»»ƒ¿≈∆≈»∆«««¬…¿∆ƒ≈«≈≈
˙L‡ d˙B‡ ‰OBÚ B˙ÏÈÚaL ;ÌÏBÚÏ ‡ÈˆBÓ BÈ‡ -≈ƒ¿»∆¿ƒ»∆»≈∆

‰¯eÓb LÈ‡8ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ÂÈLe¯b ÔÈ‡Â ,9ÚLz Ô·e . ƒ¿»¿≈≈»≈ƒ¿ƒ∆≈«
„Ú L¯‚Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌaiL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL»ƒ¿∆»∆ƒ≈≈»¿»≈«

e¯‡aL BÓk ,ÏÈc‚iL10. ∆«¿ƒ¿∆≈«¿

יבמה 8) וביאת ביאה". זו הרי דעת צריכה שאינה ביאה "כל
ביאה. שמה בשוגג לגרש.9)אפילו דעת לו שאין

כלום.10) אינו קטן של גיטו כי

.„ÔB‚k ,˙B˜Ùq‰ :ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ el‡Â¿≈¿ƒ¿…¿«¿ƒ«¿≈¿
ÂÈÁ‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‰˙È‰L11‡kc ÚeˆÙe ,12˙e¯Îe ∆»¿»¿≈∆¿»«»ƒ¿««»¿

‰ÎÙL13Òe¯q‰ ÈÈnÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14¯˙BÈa Ô˜f‰Â , »¿»¿«≈»∆ƒƒ≈«≈¿«»≈¿≈
ÏLÎÂ BÁk LLzL15Ì„‡ ÒÈ¯Ò ÏÚa Ì‡Â .16‰˜ -17, ∆»«…¿»«¿ƒ»«¿ƒ»»»»

¯Lk‰ ˙ÚL BÏ ‰˙È‰ È¯‰L18Ë‚a ‡ÈˆBÓe ;19ÈtÓ , ∆¬≈»¿»¿««∆ƒ¿≈ƒ¿≈
Ï‰wa ‡B·Ï ¯eÒ‡ ‡e‰L20ÌeËÓh‰Â .21‡ÏÂ ıÏBÁ ∆»»«»»¿«À¿≈¿…
˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌaÈÓ22¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜ Ì‡Â .23 ¿«≈ƒ¿≈∆»≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»

ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯ -24ÔÈÁ‡‰ ¯‡Le .25B‡ - »»≈»»¿«≈¿»»«ƒ
.ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ¿ƒ¿«¿ƒ

איזו 11) יודע ואינו אחיות משתי אחת המת האח שקידש
שתיהן  - אשתו אחות ספק מהן אחת כל נמצאת קידש
זקוקתו. באחות יפגע שמא לייבמן, אפשר שאי חולצות,

ביציו.12) שמים 13)שנפצעו בידי ולא שלו, הגיד שנכרת

בו. וכיוצא קוץ או אדם שכרתו ביציו 14)אלא שנכרתו
בקהל. לבוא אסורים אלו וכל שניקבה או אחת שחסרה או

ולהוליד.15) לבעול יכול ולא 16)ואינו אדם שסירסו
דכה. פצוע בכלל זה והרי חולי, בגט 17)מחמת ויוצאת

חליצה. שנסתרס.18)בלא להוציאה.19)קודם וחייב
הזקן 20) וכן בקהל. לבוא כשר חולי ידי על נסתרס אבל

יבמתו. את לקיים ולא 21)מותר זכרות לא לו "שאין
הוא". אטום אלא מייבם 22)נקבות אינו לומר: רוצה

הוא  שמא הוא, שספק משום חולץ ואינו יכול, שאינו מפני
ולא  היא נקבה שמא חולץ, אינו אחים שם יש ואם זכר,

זו. בחליצה היבמה הקרום 23)נפטרה ממנו הסירו
ערוותו. את להוליד.24)המכסה הוא ראוי שאין 25)כי

מה  על מוסב וזה איסור. שום עליהם ואין בגופם שינוי בהם
או  ליבום שראויין אחין "יש הפרק: בתחילת שכתב

לחליצה".

.‰LÈÂ .ÌeaÈÏ B‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L ˙BÓ·È LÈ≈¿»∆≈¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈
ÔÈ‡Â ,ÌeaÈÏ ‡ÏÂ ‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï ˙BÈe‡¯ ÔÈ‡L ˙BÓ·È¿»∆≈»¿…«¬ƒ»¿…¿ƒ¿≈
˙BÓ·È LÈÂ .¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙B¯zÓe ,ÏÏk ‰wÊ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆ƒ»¿»À»¿ƒ»≈¿»¿≈¿»
˙BÓ·È LÈÂ .ÌeaÈÏ ‡Ï Ï·‡ ‰ˆÈÏÁÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿«¬ƒ»¬»…¿ƒ¿≈¿»

.‰ˆÈÏÁÏ ‡Ï Ï·‡ ÌeaÈÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿¿ƒ¬»…«¬ƒ»

.Â‰ËBM‰Â ˙L¯Á‰ :˙BˆÏBÁ ‡ÏÂ ˙BÓaÈ˙nL el‡Â¿≈∆ƒ¿«¿¿…¿«≈∆∆¿«»
Ì‡Â .ÔÈ·‰Ïe ˙B¯˜Ï ˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈÙÏ ;‰pËw‰Â¿«¿«»¿ƒ∆≈»∆««ƒ¿¿»ƒ¿ƒ
- d˙B‡ ÏÚ·iL ¯Á‡ Ë‚a ˙L¯Á‰ L¯‚Ï Ì·i‰ ‰ˆ»̄»«»»¿»≈«≈∆∆¿≈««∆ƒ¿…»

L¯‚Ó ‰Ê È¯‰26. ¬≈∆¿»≈

האשה.26) דעת את צריך אינו גט כי

.Ê,ÔÈÂ‡Ï È¯eq‡ :˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁL el‡Â¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ
‰M‡ ÏÎÂ .¯‡a˙iL BÓk ,‰OÚ È¯eq‡Â ,˙BiM‰Â¿«¿ƒ¿ƒ≈¬≈¿∆ƒ¿»≈¿»ƒ»

˙L¯‚Ó ˜ÙÒ ‡È‰L27‡nL ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ - ∆ƒ¿≈¿…∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆»
‰Â¯Úa ÚbÙÈ28ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ dL¯bL ÂÈÁ‡ ˙L‡L ; ƒ¿«¿∆¿»∆≈∆»ƒ∆≈¿»¬»»»
‰Â¯Ú ÌeMÓ29˜ÙÒa ÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó ‡È‰L ÈÓ Ï·‡ . ƒ∆¿»¬»ƒ∆ƒ¿À∆∆¿»ƒƒ¿≈

ÔÈLec˜30B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ƒƒ¬≈ƒƒ¿»»«¿»¿∆∆
BÏ LeÁÏ ¯·c Ô‡k ÔÈ‡L ,˙ÓaÈ˙Ó31˙L‡ ÔÎÂ . ƒ¿«∆∆∆≈»»»»¿≈≈∆

L¯Á‰32:˙BÓ·È‰ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ‰¯˜ÚÂ ‰˜Êe «≈∆¿≈»«¬»»¬≈≈ƒ¿»»«¿»
‰¯˜ÚÂ ‰˜fL ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ,ıÏBÁ ‰ˆ¯33Ô‰Ï ‰˙È‰ »»≈»»¿«≈∆¿≈»«¬»»»¿»»∆

.¯Lk‰ ˙ÚL¿««∆

קרוב 27) ספק לו קרוב ספק גט לה שזרק כגון המת, מבעלה
הגירושין. אחרי אחיו ונשאה כרת.28)לה. איסור שהיא

שחולצות 29) ה"ספיקות" בכלל זו והרי כך. אחר מת אפילו
מתייבמות. קידושין 30)ולא כסף אחיו לה שזרק כגון

בכלי  או באוכל קידשה אם וכן לה. קרוב ספק לו קרוב ספק
זה  דבר שמא בספק, שמקודשת מפרוטה, פחות ששווה

אחר. במקום פרוטה היא 31)שווה אם נפשך: ממה
הרי  לאחיו מקודשת אינה ואם לייבמה, מצוה הרי מקודשת,

לנשאה. ומותר זרה חולצת.32)היא או לפיקח מתייבמת
ראוייה 33) הייתה זה ולפני חולי, או מכה ידי על שנעקרה

שנה  לארבעים שנישאת או עיקרין, כוס ששתתה או ללדת,
אבל  הכושר, שעת להן הייתה אלו וכל יולדת. אינה ושוב
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(להלן  וקטנה בגדולה אלא שתמאן הקטנה את מלמדים
יבום  מצות בגדולה לקיים שאפשר הט"ו), ובפ"ז ל, הלכה
מדבריהם  נשואות ששתיהן שלפנינו, בנידון אבל התורה. מן
ואין  מדבריהם יבום מצות לקיים כדי למאן, מלמדים אין -
החרשת  "כונס ב: קי, ביבמות כמבואר אלא תקנה, להן
וקטנה  עליו) תפסלנה הקטנה (שחליצת בגט ומוציאה

ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין

.‰Î˙Áwt ˙Á‡ ‰˙È‰140˙‡Èa - ˙L¯Á ˙Á‡Â »¿»««ƒ««¿««≈∆∆ƒ«
˙‡Èa ÔÈ‡Â ,˙L¯Á‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ B‡ ˙Áwt‰«ƒ««¬ƒ»»∆∆«≈∆∆¿≈ƒ«

‰ÈLec˜ ÔÈ‡L ;˙Áwt‰ ˙¯ËBt ˙L¯Á‰141‡l‡ «≈∆∆∆∆«ƒ««∆≈ƒ∆»∆»
B‡ ‰ÏB„b‰ ˙‡Èa - ‰pË˜e ‰ÏB„b ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿≈¿»¿«»ƒ««¿»
˙¯ËBt ‰pËw‰ ˙‡Èa ÔÈ‡Â ,‰pËw‰ ˙¯ËBt d˙ˆÈÏÁ¬ƒ»»∆∆«¿«»¿≈ƒ««¿«»∆∆

‰ÏB„b‰ ˙‡142. ∆«¿»

תורה.140) קדושי חרשת.141)שקידושיה של
את 142) פוטרת סופרים מדברי שנישואיה מי ביאת שאין

קי.). יבמות (משנה, התורה מן שנישואיה צרתה

.ÂÎÌ·i‰ ‡·e ,Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜ Ô‰ÈzL eÈ‰»¿≈∆¿«»¿¿»≈»«»»
‰iM‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ B‡ ‡·e ¯ÊÁÂ ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ«««≈∆¿»«»»ƒ««¿ƒ»

‰BL‡¯‰ ˙‡ ÏÒt ‡Ï -143˙‡ ÔÈ„nÏÓ Ï·‡ ; …»«∆»ƒ»¬»¿«¿ƒ∆
Ô‡ÓzL ‰iM‰144‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ BzÓ·È ‰Ê Ìi˜ÈÂ , «¿ƒ»∆¿»≈ƒ«≈∆¿ƒ¿«¿«»∆ƒ¿¬»

‰lÁz145. ¿ƒ»

ביאת 143) הרי לו, קנויה הראשונה ואם שוה, ביאתן שהרי
אחר  אין הי"ד) (לעיל למדנו שכבר כלום, אינה האחרונה

קיא:). יבמות (משנה, כלום אלעזר 144)ביאה "רבי שם:
וכגירסת  בו", שתמאן הקטנה את מלמדים בכולן אומר,
מיאון  צריכה שהשניה והטעם בכולן. שגורס: שם, הרי"ף
אין  לו קנויה הראשונה שאפילו נתקדשה, שבביאתה מפני
(פ"א  לעיל כמבואר 'עשה', באיסור אלא לו אסורה השניה
לעיל  וכמבואר 'עשה', בחייבי תופסים וקידושין הי"ב)
תיפסל  שלא כדי אלא בגט, לגרשה שיכול והואֿהדין הט"ז.
הל' (לעיל לכהונה כשרה שהממאנת שתמאן, מוטב לכהונה
קעא  סי' לאהע"ז הגר"א בביאור וראה הט"ז). פי"א גירושין

ח. עליה 145)ס"ק יבוא "יבמה משום: לו אסורה ושניה
הי"ב. פ"א לעיל כמבואר צרתה", ועל עליה ולא -

.ÊÎÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡aL ,˙L¯ÁÂ ‰pË˜a ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿«»¿≈∆∆∆»«»»¿ƒ»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ‰pËw‰«¿«»¿»«»»ƒ««≈∆∆…

Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,‰pËw‰ ˙‡ ÏÒt146˙‡ÈaL . »«∆«¿«»¿«≈∆∆¿ƒ»≈∆ƒ«
˙L¯Á‰ ˙‡ÈaÓ ‰lÚÓ ‰pËw‰147‰Èe‡¯ ‰pËw‰L , «¿«»¿À»ƒƒ««≈∆∆∆«¿«»¿»

ÔÓÊ ¯Á‡Ï148‰ÏÚ·pL ‰pËw‰ Ìi˜È CÎÈÙÏ , ¿««¿«¿ƒ»¿«≈«¿«»∆ƒ¿¬»
‰lÁz149. ¿ƒ»

בה.146) תפסו ביאתו קידושי שהרי לביאתו,
פוסלתה.147) החרשת אין ויהיו 148)ולפיכך כשתגדיל

תורה. קידושי - ב.149)קדושיה קיא, יבמות משנה,
את  פסל "לא שם: והרי"ף הגאונים כגירסת רבינו וגירסת
גזירה  הקטנה", את "פסל שם: גורס והראב"ד הקטנה".
וכדברי  הכ"ח). בסמוך (ראה תחילה החרשת על יבוא שמא
על  ובא וחזר הקטנה, על יבם "בא קיא.): (שם הברייתא

יוצאת  חרשת תקנתן? כיצד עליו, שתיהן נאסרו . . . החרשת
ותחלוץ". שתגדיל עד תמתין וקטנה בגט,

.ÁÎ˙L¯Á‰ ÏÚ ‰lÁz Ì·i‰ ‡a150‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ , »«»»¿ƒ»««≈∆∆¿»«»
‰pËw‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡151˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt -152. »ƒ««¿«»»«∆«≈∆∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ÔÈ„nÏÓe153‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , ¿«¿ƒ«¿«»∆¿»≈¿«≈∆∆¿»
Ë‚a154. ¿≈

פחותה.150) הואיל 151)שביאתה יותר, מעולה שביאתה
גמור. קנין קנינן אין ששתיהן אע"פ זמן, לאחר וראויה

משל 152) עדיף וקנינה בתים, שני שבנה ב. קיא, שם
תחילה.153)חרשת. החרשת ביאת בגלל לו שאסורה

שני 154) "בנין משום הקטנה, על כשבא עליו נאסרה שכבר
ותחלוץ  שתגדיל עד הקטנה תמתין אומרים ואין בתים".
נשים  שתי ראינו יאמרו: שלא לביאתה, גט ותקבל לזיקתה
ע"פ  שמח' ('אור חולצת וזו מתרגשת זו אחד, מבית
מיאנה  שהקטנה ואףֿעלֿפי ה"ח). פי"ג, יבמות ה'ירושלמי'
אלא  צרה, כאן אין כן ואם למפרע, זיקתה את ועקרה
נשארת  ואינה בגט, יוצאה ולמה היבמה, היא בלבד החרשת
רבינו  סובר - שם) ביבמות הרשב"א דעת (וכן  תחתיו?
החרשת  ובעל המתין שלא משום החרשת, להוציא שקנסוהו

שמח'). ('אור הקטנה שמיאנה לפני

.ËÎÏÚ Ì·i‰ ‡a :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ eÈ‰»««ƒ««¿««≈∆∆»«»»«
‡Ï - ˙L¯Á‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ ˙Áwt‰«ƒ««¿»«»»ƒ««≈∆∆…

˙Áwt‰ ˙‡ ÏÒt155Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆ ˙L¯Á‰Â ,156‡a ; »«∆«ƒ««¿«≈∆∆¿ƒ»≈»
ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ˙L¯Á‰ ÏÚ Ì·i‰«»»««≈∆∆¿»«»ƒ»«

˙L¯Á‰ ˙‡ ÏÒt - ˙Áwt‰157,Ë‚a ‰‡ˆBÈ ˙L¯Á‰Â , «ƒ««»«∆«≈∆∆¿«≈∆∆¿»¿≈
‰ˆÈÏÁ·e Ë‚a - ˙Áwt‰Â158. ¿«ƒ««¿≈«¬ƒ»

שאין 155) לפסלה, יכולה החרשת ואין גמור, קנין שקנינה
כלום. כשרה ביאה לשם 156)אחר שהיתה לביאתה,

'עשה', בחייבי תופסין שקידושין יבמות, לשם או אישות
הט"ז. לעיל גמור,157)וכמבואר קנין קנינה שאין

קיא:). (יבמות בתים שני משום עליו ואסורה
תחילה 158) החרשת ביאת מחמת פסולה ביאה שביאתה

לעיל  כמבואר לזיקתה, וחליצה לביאתה, גט צריכה והיא
שהגיה  וכפי מ"ז, פי"ג יבמות בתוספתא שנינו וכן הי"א.

יד. ס"ק קעא, סי' באהע"ז הגר"א

.Ï‡e‰ ¯ÊÁÂ ‰ÏB„b‰ ÏÚ ‡·e ,‰pË˜e ‰ÏB„b eÈ‰»¿»¿«»»««¿»¿»«
,‰ÏB„b‰ ÏÒt ‡Ï - ‰pËw‰ ÏÚ ‡·e ÂÈÁ‡ B‡»ƒ»««¿«»…»««¿»

Ô‡ÓzL ‰pËw‰ ˙‡ ÔÈ„nÏÓe159‰pËw‰ ÏÚ ‡a ; ¿«¿ƒ∆«¿«»∆¿»≈»««¿«»
˙‡ ÔÈ„nÏÓ - ‰ÏB„b‰ ÏÚ ÂÈÁ‡ B‡ ‡e‰ ‡·e ¯ÊÁÂ¿»«»»ƒ««¿»¿«¿ƒ∆

Ô‡ÓzL ‰pËw‰160‰B˜ d˙ÏÈÚaL ,‰ÏB„b‰ Ìi˜ÈÂ «¿«»∆¿»≈ƒ«≈«¿»∆¿ƒ»»»
¯eÓb ÔÈ˜161. ƒ¿»»

מוציאה 159) ואינו בתים", "שני משום לו אסורה שהרי
קמא. הערה לעיל וכמבואר לכהונה, לפסלה שלא כדי בגט

אלא 160) יבמות שתי כאן ואין למפרע, נישואיה ותעקור
התורה. מן גמור קנין שקנינה בלבד, ואין 161)הגדולה

הראב"ד  גם ובזה קיא:). (יבמות עליו לפסלה יכולה הקטנה
יבום  מצות לקיים כדי למאן, הקטנה את שמלמדים מודה

קלז). הערה הכ"ד לעיל (ראה התורה מן שהיא הגדולה,
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מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן
כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים

ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב
בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא

לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה
לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים

שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל
ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה

חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור
זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿
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ומת.59) אחיו גדול לכהן מקודשת אלמנה שהייתה כגון
בלאו  לבעלה אסורה זו נמצאת הדיוט, כהן הוא והיבם
ומת, בעולה ונשא גדול כהן אחיו שהיה או ליבמה, ומותרת
אם  הייתה אם וכן מותרת, וליבמה בעשה לבעלה שאסורה
זו  הרי אחיו, ומת שנייה, היא והרי לו נשואה אחיו של אמו
האם. מן ולא האב מן אחיו שהוא ליבם מותרת

לאו.60) משום בעלה על שאסורה לה 61)לאחר, "במותר
לא  לה באסור נאסרה) - לה מותר שהיה (=לבעלה נאסרה

שכן". מתייבמות"62)כל ולא חולצות "הספיקות
עליו.63) ערווה והיא אשתו אחות היא ארוסתו 64)שמא

מספק. לו היה 65)המקודשת כאילו הדברים שיעור
חלוצה  אינה יבמתו כי חלוצתו". ספק קרובת "שהיא כתוב:
פטורה  יבמתו הרי לו, מקודשת ארוסתו שאם וודאית,
ארוסתו  ואם כלום, אינה וחליצתה אשתו, כאחות מחליצה
נמצאת  חליצה, וחליצתו לו זקוקה יבמתו אזי מקודשת אינה

חלוצתו. ספק קרובת וארוסתו חלוצה ספק יבמתו

.„È‰¯eÒ‡ ˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ÂÈÁ‡ ˙nL ÈÓƒ∆≈»ƒ¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««¬»
ÂÈÏÚ66‰Â¯Ú ÌeMÓ67ÌLk - ‰Â¯Ú dÈ‡ ‰iM‰Â »»ƒ∆¿»¿«¿ƒ»≈»∆¿»¿≈

d˙¯ˆ Ck Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‰Â¯Ú‰L∆»∆¿»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ»»»»
;‰Ê ˙Èa ÏÚ ÏÏk ‰wÊ BÏ ‰ÏÙ ‡ÏÂ ,‰¯eËt¿»¿…»¿»ƒ»¿»««ƒ∆
LiL ˙Èa - ÂÈÁ‡ ˙Èa ˙‡ ‰·È ‡Ï ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆…ƒ¿∆∆≈»ƒ«ƒ∆≈
ÂÈÏÚ BÏ LiL ‡e‰ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡a ÔÈÁewÏ BÏƒƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆∆≈»»
ÔÈ‡ È¯‰L ,B˙B·Ï ÏBÎÈ BÈ‡ B˙ˆ˜nL ˙È·e ,‰wÊƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈»ƒ¿∆¬≈≈
.¯zÓ ‡e‰L B˙ˆ˜Ó elÙ‡ ‰Ba BÈ‡ ,ÔÈÁewÏ da BÏ»ƒƒ≈∆¬ƒƒ¿»∆À»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‰Â¯Ú‰ ˙¯ˆ ˙‡ˆÓÂ68, ¿ƒ¿≈»«»∆¿»∆¿»»»ƒ≈∆»ƒ
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L69. ∆¬≈≈»∆»ƒ»

היבם.66) בתו.67)על שהיא במקום 68)כגון שלא
עומדת.69)מצוה. ערווה במקום אסורה, צרה

.ÂËÍÎÈÙÏ70˙Á‡‰ ,ÌÈL ÈzL ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ , ¿ƒ»¿¿≈∆≈¿ƒƒ«¿≈»ƒ»««
ÔBÚÓL ÏÚ ‰Â¯Ú71ÔÈ‡ - ÈÂÏÏ ˙BÈe‡¯ Ô‰ÈzLe ∆¿»«ƒ¿¿≈∆¿¿≈ƒ≈

.ÈÂÏ ˙wÊ ˙Áz Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰Ê ˙Èa ÏÚ ‰wÊ ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ»««ƒ∆«¬≈¿≈∆««ƒ«≈ƒ
,ÔBÚÓL ÏL ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‡È‰L ,Ô‰Ó ˙Á‡‰ ÈÂÏ ÌaÈƒ≈≈ƒ»««≈∆∆ƒ»«∆¿»∆ƒ¿

‰ÂÈÂÏ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È72ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ¿»¿»ƒ»«∆∆≈≈ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL - ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ :ÔBÚÓMÓ73, ƒƒ¿»««ƒ¿≈∆»¿»»«∆¿»
d˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ - ‰iM‰Â74˙¯ˆa ÔÈc‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ»»»¿≈«ƒ¿»«

d˙¯ˆ75‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL .ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú »»»«»»∆»ƒ»∆≈»∆»
ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ Á‡ ˙L‡ ¯eq‡a - ‰wÊ76. ƒ»¿ƒ≈∆»∆∆¿»

אח 70) כאשת עליו, ערווה עצמה היא הערווה וצרת הואיל
מצוה. במקום בתו.71)שלא בנים.72)שהיא בלא

ראובן.73) נפילת משעת עליו אמרנו:74)ונאסרת וכבר
אסורה. ערווה בתו 75)צרת של צרתה צרת הלכה

שמעון  לפני ונפלו ומת אחרת אשה ולו ליהודה ונתייבמה
אח" כ"אשת עליו נאסרה - צרתה צרת אסורות, שתיהן
צרת  - צרתה יהודה אשת נמצאת ערווה, היא והרי מלוי,

לעולם. וכן לאיסורה.76)ערווה, היתר ואין

.ÊËBÓÏBÚa ‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÎÂ77ÏÈ‡B‰ - ¿≈≈∆»ƒ∆…»»¿»ƒ

BÏ ÔÈ‡Â78‰wÊ ‰ÈÏÚ79ÂcÁÈ ÌÈÁ‡ e·LÈ Èk :¯Ó‡pL , ¿≈»∆»ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿«ƒ«¿»
ÌÏBÚa Ô‰ÈL e·LiL „Ú -80ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú BÊ È¯‰ , «∆≈¿¿≈∆»»¬≈∆¿»»»
Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ81d˙¯ˆ ˙¯ËBÙe ,82. ¿»ƒ≈∆»∆∆»»»

אחיו.77) שמת לאחר הנולד.78)שנולד אין 79)לאח
לו. זקוקה יחדיו.80)היבמה אחת אסורה 81)ישיבה

מצוה. במקום שלא אחיו אשת ערוות משום מן 82)עליו
הייבום. ומן החליצה

.ÊÈÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰M‡ ÁÈp‰Â ˙nL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆≈¿ƒƒ«ƒ»¿»¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ „ÏB Ô·e‡¯ ˙nL ¯Á‡Â ,ÔBÚÓL83„ÏBpL ÔÈa , ƒ¿¿««∆≈¿≈«≈ƒ≈∆«

¯Á‡ „ÏBpL ÔÈa ÔBÚÓL dÏ ÌaÈiL Ì„˜ ÈÂÏ≈ƒ…∆∆¿«≈»ƒ¿≈∆«««
dÓaiL84ÌÏBÚÏ ÈÂÏ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô·e‡¯ ˙L‡ È¯‰ -85. ∆ƒ¿»¬≈≈∆¿≈∆¿»«≈ƒ¿»

- ÈÂÏ ÈÙÏ d˙¯ˆÂ BÊ ‰ÏÙÂ ÔBÚÓL ˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿¿»¿»¿»»»ƒ¿≈≈ƒ
Óe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰ÈzL.Ìeai‰ Ô ¿≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

אחיו.83) ראובן של בעולמו היה לא זה לוי אף 84)נמצא
אחיו  נישואי בזיקת לוי על הייתה לא שכשנולד, פי על

בעולמו.85)ראובן. היה שלא ראובן אחיו בגלל

.ÁÈBzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ÔBÚÓL ‰OÚ86˙Óe ,Ô·e‡¯ ˙L‡ »»ƒ¿«¬»ƒƒ¿≈∆¿≈≈
d˙B‡ ÒÎiL Ì„˜87d˙¯ˆÏ ıÏBÁ ÈÂÏ È¯‰ -88‡ÏÂ …∆∆ƒ¿…»¬≈≈ƒ≈¿»»»¿…

ÌaÈÓ89¯eÓb ÔÈ˜ ‰Ó·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L ;90, ¿«≈∆≈««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»
.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

קידושין 86) אינם ביבמה כסף וקידושי בכסף, שקידשה
דין  שאין לפי מאמר, "ונקרא סופרים. מדברי אלא גמורים

בשתיקה". ולא באמירה אלא בביאה.87)קידושין
צרתה 88) היא אין כי ערווה, צרת משום נפטרת ואינה

ערווה 89)ממש. צרת זו הרי מקצת, קונה ומאמר הואיל
חכמים. מדברי ותיפטר 90)במקצת כנשואה להיחשב

בגללה. צרתה

.ËÈÌÈ„Ú·e ÔBˆ¯a dÏÚa ˙Áz ‰˙pfL ‰M‡91˙Óe , ƒ»∆ƒ¿»«««¿»¿»¿≈ƒ≈
‰¯eËt ‡È‰ È¯‰ - Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ‰pL¯‚iL Ì„…̃∆∆¿»¿∆»¿»¿»ƒ¿≈»»¬≈ƒ¿»
‰˙È‰ el‡k ,d˙¯ˆ ÔÎÂ ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»»»¿ƒ»¿»

˙BÈ¯Úk da ‰·e˙k ‰‡ÓhL ÈtÓ ;Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú92, ∆¿»««»»ƒ¿≈∆À¿»¿»»«¬»
¯Ó‡pL93‰ËBÒ Ï·‡ .‰‡ÓË ‡È‰Â :94dÏÚa ˙nL ∆∆¡«¿ƒƒ¿»»¬»»∆≈«¿»

ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰p˜LiL Ì„˜95‰i˙L ˙a dÈ‡L B‡ ,96 …∆∆«¿∆»≈«»ƒ∆≈»«¿ƒ»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ÔÈLe¯b ˙a ‡l‡97.˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ∆»«≈ƒ¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆

B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»»¬≈»»»À∆∆¿∆∆
˙ÓaÈ˙Ó98. ƒ¿«∆∆

גט.91) ממנו וצריכה עליו נאסרה בהן:92)הרי שנאמר
אלה". בכל תטמאו שזינתה.93)"אל באשה

בעלה.94) לה שקינא אחרי איש, עם ושוב 95)שנסתרה
מספק. טמאה ונשארה שותה. או 96)אינה ארוסה כגון

וכו'. חיגר דינה 97)אשת ואין ודאי טמאה שאינה
או 98)כערווה. שחולצות לאוין חייבי צרות כשאר

מתייבמות.

.Î‰˙È‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»¿»
B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ Ì·i‰ ÏÚ ‰iL Ô‰Ó ˙Á‡‰»««≈∆¿ƒ»««»»≈«»≈»ƒ
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מייבם, אינו הכושר שעת לו שהייתה פי על אף ביותר הזקן
כלל. לביאה ראוי אינו כי

.Á:Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ˙B¯eËt Ô‰L Ô‰ el‡Â¿≈≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ
˙L‡Â ‰ËBM‰ ˙L‡Â ,ÒBÈ‚B¯c‡Â ‰nÁ ÒÈ¯Ò ˙L‡≈∆¿ƒ«»¿«¿¿ƒ¿≈∆«∆¿≈∆

˙ÈBÏÈ‡Â ,ÔËw‰34‰Â¯Ú ‡È‰L ÈÓe ,35‡ÏÂ :¯Ó‡pL . «»»¿«¿ƒƒ∆ƒ∆¿»∆∆¡«¿…
‰nÁ ÒÈ¯ÒÏ Ë¯t - Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿ƒ«»
ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;ÈeÁÓ ÌÓML ,ÒBÈ‚B¯c‡Â¿«¿¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈»¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa ÔÈÓk Ô‰ È¯‰ ,Ô˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ36. ≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¬≈≈¿ƒƒ¿≈«¿
dÈ‡L ,˙ÈBÏÈ‡Ï Ë¯t - „Ïz ¯L‡ ¯BÎa‰ ‰È‰Â¿»»«¿¬∆≈≈¿»¿«¿ƒ∆≈»
- ˙n‰ ˙L‡ ‰È‰˙ ‡Ï .d˙i¯a ˙lÁzÓ „ÏÈÏ ‰Èe‡¿̄»≈≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»…ƒ¿∆≈∆«≈
˙eLÈ‡ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔË˜Â ‰ËBL ˙L‡Ï Ë¯t¿»¿≈∆∆¿»»ƒ¿≈∆≈»∆ƒ
da BÏ ÔÈ‡L ,‰Â¯ÚÏ Ë¯t - ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe .ÏÏk¿»¿»»¿ƒ»¿»¿∆¿»∆≈»

ÔÈÁewÏ37. ƒƒ

מטבעה.34) קרבת 35)עקרה מחמת ליבם שאסורה
כרת. ביאתו על וחייב ברייה 36)משפחה "אנדרוגינוס

היא". עצמה בחייבי 37)בפני תופסין קידושין שאין
כריתות.

.ËÔB‚k ,dÓ·È ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L ‰Ó·È ?„ˆÈk≈«¿»»∆ƒ∆¿»«¿»»¿
BÊ È¯‰ - dza B‡ dn‡ B‡ BzL‡ ˙BÁ‡ ‰˙È‰L∆»¿»¬ƒ¿ƒ»ƒ»¬≈
‰wÊ ‰ÈÏÚ BÏ ÔÈ‡Â ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿≈»∆»ƒ»
ÈÓ - dÓaÈÂ ‰M‡Ï BÏ dÁ˜Ïe :¯Ó‡pL ;ÏÏk¿»∆∆¡«¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ
‰˜e˜Ê ‡È‰ da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÔÈÁewÏÏ ‰Èe‡¯L∆¿»¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

.Ì·iÏ«»»

.ÈÂ‡Ï ¯eq‡ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰38B‡ »¿»«¿»»¬»«¿»»ƒ«
‰OÚ ¯eq‡39‰iL ‰˙È‰L B‡40˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»¬≈∆∆

‰ˆÈÏÁ ‰ÎÈ¯ˆ ‰Ó ÈtÓe .˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ41ÈtÓ ? ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
Ô‰a ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜Â ÏÈ‡B‰ ;ÔÈÁewÏ da LiL42, ∆≈»ƒƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»∆

,eÓaÈ˙iL ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓe .Ì·iÏ ˙B˜e˜Ê Ô‰ È¯‰¬≈≈¿«»»ƒ«ƒ»»∆ƒ¿«¿
‰OÚ ‡ˆBÓ ‰z‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ ,‰OÚ ˙ÂˆÓ Ìeai‰L∆«ƒƒ¿«¬≈¿»»∆«»≈¬≈
Ï·‡ ;‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡ ‰Á„ÈÂ ‰OÚ ‡B·È - ‰OÚ˙ ‡ÏÂ¿…«¬∆»¬≈¿ƒ¿∆∆…«¬∆¬»
,˙BiL ‡ÏÂ ÔÈÂ‡Ï È·iÁ eÓaÈ˙È ‡lL e¯Êb ÌÈÓÎÁ¬»ƒ»¿∆…ƒ¿«¿«»≈»ƒ¿…¿ƒ
d˙‡Èa È¯‰Â ,‰iL ÌÚt ‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»»»∆»««¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰‡Èa ‡l‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ,‰ÂˆÓ ÌL ÔÈ‡Â ‰¯eÒ‡¬»¿≈»ƒ¿»∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ»

„·Ïa ‰BL‡¯43CÎÈÙÏ .44BzÓ·È ÏÚ·e ¯·Ú Ì‡ , ƒ»ƒ¿«¿ƒ»ƒ»«»«¿ƒ¿
CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰OÚ ÌeMÓ B‡ Â‡Ï ÌeMÓ BÏ ‰¯eÒ‡‰»¬»ƒ«ƒ¬≈¿≈»ƒ

‰iL ¯ÓBÏ45˜ ‰Ê È¯‰ -d‡ÈˆBÓe ¯eÓb ÔÈ˜ ‰ «¿ƒ»¬≈∆»»ƒ¿»»ƒ»
Ë‚a46‡È‰Â ;47È¯‰L ,¯ÊÏ ˙B¯zÓ ‰È˙B¯ˆ ÏÎÂ ¿≈¿ƒ¿»»∆»À»¿»∆¬≈

e¯ËÙ48. ƒ¿¿

כשרה 38) שנשא חלל כהן כגון, מותרת, הייתה ולבעלה
מותרת  זו נמצאת כשר, כהן הוא והיבם בביאתו, שנתחללה
אח  לו ויש ממזרת שנשא ממזר או ליבמה, ואסורה לבעלה
ליבמה. ואסורה לבעלה מותרת זו נמצאת כשר, ישראל

ואסורה 39) שני, ודור ראשון דור ואדומית מצרית כגון
עשה. באיסור מדברי 40)לשניהם ואסורה לעריות,

מן  אחים שהיו בעל, של ולא יבם של אמו אם כגון סופרים

ואסורה  לבעלה מותרת זו שנייה נמצאת האם, מן ולא האב
בה 41)ליבמה. לקיים אפשר ואי לו, ראוייה אינה והלא

לאשה"? לו קידושין 42)"ולקחה כי ממנו, גט שצריכה
לקיימה. לו שאסור אלא לאוין בחייבי להקים 43)תופסים

שם. עליה 44)לאחיו לבוא לו מותר התורה ומן הואיל
ראשונה. סופרים.45)ביאה מדברי אלא שהרי 46)שאינה

חליצה. צריכה שאינה אלא לקיימה, אסור
זו.48)לכשתתגרש.47) של בביאתה

.‡È‰ÈÏÚ ‡·e ,ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡ ‡È‰L ‰Ó·ÈÂƒ»»∆ƒ«¿»»ƒ«ƒƒ»»∆»
‰OÚ ÔÈ‡L ,d˙¯ˆ ‰¯ËÙ ‡Ï - ÏB„b Ô‰k49‰ÁB„ …≈»…ƒ¿¿»»»»∆≈¬≈∆

‰OÚÂ ‰OÚ˙ ‡Ï ˙‡50‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â ; ∆…«¬∆«¬≈¿ƒ¿…»»ƒ«»
ıÏÁzL „Ú ¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï ,¯eÓb ÔÈ˜51. ƒ¿»»…À¿»»»»¿»«∆«¬…

ייבום.49) מצות יקח,50)של לא ... "אלמנה - תעשה לא
לא  בתולה שאינה לימד יקח", בבתוליה אשה והוא - עשה
אלמנה  אבל כעשה, הוא הרי עשה, מכלל הבא ולאו יקח,
איסור  אלא עליו אסורה אינה בתולה, שעדיין האירוסין, מן
לעיל. המפורשים לאוין חייבי כשאר ודינה, תעשה. לא

עצמה.51) הצרה

.·ÈB‡ ¯·ÚL ÔB‚k ,dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»∆¿»««¿»¿∆»«
ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ,ÂÈ·‡Ó B˙BÁ‡ Á˜ÏÂ ‰ÚË52ÔÈ‡ - »»¿»«¬≈»ƒ¿»¿»ƒ¿≈»ƒ≈

BzL‡ BÊ53da ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L ,54‡Ï dÈ‡Â , ƒ¿∆≈ƒƒ¿ƒ»¿≈»…
‰¯ˆ dÏ ‰˙È‰ Ì‡Â .‰ˆÈÏÁ ˙a ‡ÏÂ ÌeaÈ ˙a55- «ƒ¿…«¬ƒ»¿ƒ»¿»»»»

˙ÓaÈ˙Ó [B‡] ˙ˆÏBÁ56‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰ Ì‡Â . ∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ∆¿»
Ì·iÏ ˙¯zÓ ÏÚa‰ ÏÚ57d˙B‡ ‡OÏ Ì·i‰ ‰ˆ¯Â , ««««À∆∆«»»¿»»«»»ƒ»»

B„Èa ˙eL¯‰ - d˙¯ˆ ÌaÈÏe58. ¿«≈»»»»¿¿»

באחים 52) אלא ייבום אין שהרי - אחותו, גם שהיא נמצאת,
היבם. על גם ואסורה - האב המת.53)מן האח של

כרת.54) ביאתו על עוד 55)שחייב המת לבעלה שיש
לו. מותרת שהייתה לייבום 56)אשה, זקוקה היא שהרי

לאחיו  ונישאת אביו נשואת אמו "הייתה תיפטר ובמה
צרתה". פוטרת שאינה "אמו" היא זו ומת, (בעבירה) מאביו

ליבמה.57) מותרת שהיא חמותו, ונשא אחיו שעבר כגון
אינה 58) שהערווה אחד, מבית הבאות יבמות כשתי שאינן

צרתה. את פוטרת ביאתה ואין זה, מבית

.‚ÈB‡ Â‡Ï ÌeMÓ dÏÚa ÏÚ ‰¯eÒ‡ ‰Ó·È‰ ‰˙È‰»¿»«¿»»¬»««¿»ƒ«
ÏÚaÏ ‰iL ‰˙È‰L B‡ ,‰OÚ ÌeMÓ59‰˙È‰ ‡ÏÂ , ƒ¬≈∆»¿»¿ƒ»«««¿…»¿»

˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ÌÈ„„v‰ el‡ „vÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡¬»««»»ƒ«≈«¿»ƒ¬≈À∆∆
˙‡OpMÓ B˙Le¯b ¯ÈÊÁnÓ ıeÁ .Ì·iÏ60‡È‰L ,˙ÓÂ «»»ƒ«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»»≈∆ƒ

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ61‰Â¯Ú ˜ÙÒ ‡È‰L ‰Ó·È ÔÎÂ . ∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿≈¿»»∆ƒ¿≈∆¿»
˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ - dÏÚa ÏÚ ‰Â¯Ú ˜ÙÒ B‡ ,Ì·i‰ ÏÚ««»»¿≈∆¿»««¿»¬≈∆∆

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ62˜ÙÒa ‰M‡ LcwL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . ¿…ƒ¿«∆∆¿ƒ»ƒ∆ƒ≈ƒ»ƒ¿≈
,d˙BÁ‡ ‡OB ‰È‰L ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈLecƒ̃ƒ¿««»≈»ƒ∆»»≈¬»
BÊ È¯‰ - BzL‡ ˙BÁ‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»¿ƒ∆ƒ¿≈¬ƒ¿¬≈

˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ63BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓe ,64Ë‚a ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ∆ƒ¿¿≈
‡È‰L ÈtÓ - BzÓ·È :ÂÈÏÚ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzLe .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆¬»»¿ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ
˙·B¯˜ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ - B˙Òe¯‡Â ;‰Â¯Ú ˜ÙÒ¿≈∆¿»«¬»ƒ¿≈∆ƒ¿≈¿«

B˙ˆeÏÁ65.e¯‡aL BÓk ,‰iLk ‡È‰L , ¬»∆ƒƒ¿ƒ»¿∆≈«¿
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dvilgeקעו meai zekld - miyp xtq - oqip 'b iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»

˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ
Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»
Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…

.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ
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קעז dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip 'c iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÎ‰ÈÏÚL ,¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï ıÏÁÈ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…«¬…¿«¬«««¬»∆»∆»
:e¯Ó‡È ‡lL ‰¯Êb ?d˙¯ˆ ÌaÈÈÂ ,ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊƒ«¿≈¿»ƒƒ«≈»»»¿≈»∆……¿
˙Á‡Â ˙ˆÏBÁ ˙Á‡ - „Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»««∆∆¿««

.d˙¯ˆ Û‡ e¯Ò‡ CÎÈÙÏe ;˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿ƒ»»¿«»»»

.ËÎ- ˙ÓÂ ,B¯Ó‡ÓÏ Ëb Ô˙Â ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ‰OÚ»»«¬»ƒƒ¿¿»«≈¿«¬»»≈
BÏha È¯‰ d¯Ò‡L ¯Ó‡n‰L ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ124, »¿»¿∆≈»∆««¬»∆¬»»¬≈ƒ¿

‰ˆ¯Â125.ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ¿»»≈»»¿«≈

הגט.124) ידי על הנפקעין קידושין כשאר הגט, ידי על
השלישי.125) האח

.Ï˙Óe ,BzÓ·È ÏÚ ‡aL „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa∆≈«»ƒ¿∆»∆»«¿ƒ¿≈
ÔË˜ ‡e‰Lk126ÏB„b‰ ÂÈÁ‡ ÈÙÏ ‰iL ÌÚt ‰ÏÙÂ , ¿∆»»¿»¿»««¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ«»

ÌÈL ÚLz Ôa ˙‡ÈaL ;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ BÊ È¯‰ -¬≈∆∆¿…ƒ¿«∆∆∆ƒ«∆≈«»ƒ
‡ˆÓÂ ,e¯‡aL BÓk ,ÏB„b‰ ÔÓ ¯Ó‡Ók „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿«¬»ƒ«»¿∆≈«¿¿ƒ¿»

.ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ

קניין 126) קנאה הרי ומת, משהגדיל עליה בא אילו כי
זיקתו  אלא עליה נשארה ולא הראשון זיקת ופקעה גמור,

בלבד.

.‡ÏÔÈ¯BÁ ˙a dÈˆÁÂ ‰ÁÙL dÈˆÁL ÈÓ127 ƒ∆∆¿»ƒ¿»¿∆¿»«ƒ
Ô·e‡¯Ï ‰Lc˜˙pL128‰Lc˜˙Â ‰¯ÊÁÂ ,‰¯¯ÁzLÂ ∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔBÚÓLÏ129dÈ‡Â ,ÈÂÏÏ ˙ÓaÈ˙Ó - Ì‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ¿≈¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿≈»
ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡130ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ Ô·e‡¯ ÈLec˜ Ì‡ ; ≈∆¿≈≈ƒƒƒ≈¿≈ƒƒ≈

ÌeÏk ÔBÚÓL ÈLec˜131ÔBÚÓL ÈLec˜ Ì‡Â , ƒ≈ƒ¿¿¿ƒƒ≈ƒ¿
ÔÈLec˜132ÌeÏk Ô·e‡¯ ÈLec˜ ÔÈ‡ -133. ƒƒ≈ƒ≈¿≈¿

את 127) אחד ושיחרר שותפים או אחים שני בעליה שהיו
חציה  ושיחרר דמיה חצי ממנה רבה שקיבל או חלקו,

הדמים. גמורין 128)באותם קידושין קידושיה אין והרי
שתשתחרר. ספק 129)עד זו והרי גירשה לא וראובן

לשניהם. וחצייה 130)מקודשת לזה הייתה חצייה לומר,
איש.131)לזה. באשת תופסים קידושין שאין
הראשון.132) קידושי הפקיע שבינתיים שהשחרור
אחד.133) מת אשת אלא אינה שלמעשה נמצא

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומתו 1) אחיות לשתי הנשואין האחין מן שנים דין בו כלל

זה  ליבם ערוה מהן אחת היתה קודם, מי ידוע ולא שניהם
האח  לפני ליבום שנפלו אחיות שתי לשני, ערוה ואחרת
ומת  אחיות לב' נשואין מהם שנים אחין שלשה השלישי,
יבמות  שתי יבמתו, אחות שקדש האחים מן אחד מהם, אחד
ערוה, משום יבמה על אסורה והאחת אחד מבית הבאות
מהם  אחד ומת אחיות לשתי נשואין שנים אחים שלשה
ומת  והחזירה אשתו את המגרש אשתו, מתה כך ואחר
בעלה  וגרשה אביה שהשיאה קטנה היבם, לפני ונפלה
קטנות  שתיהן אחיות לשתי נשואין אחין שני ומת, והחזירה
פקח  ואחד חרש אחד או חרשים אחים שני גדולה, אחת או

נשואה  בה וכיוצא בתו היתה פקחות, אחיות לשתי נשואים
חרש. והוא לאחיו

.‡e˙Óe ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡‰ ÔÓ ÌÈL¿«ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈
ÔBL‡¯ ˙Ó Ì‰Ó ‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ,Ì‰ÈL2ÏÈ‡B‰ - ¿≈∆¿…«≈∆≈∆≈ƒƒ

Ô‰ÈzL ÌaÈÏ ¯LÙ‡ È‡Â3‰wÊ È¯‰Â ,4ÏÚ ‰ÏÙ ¿ƒ∆¿»¿«≈¿≈∆«¬≈ƒ»»¿»«
Ô‰ÈzL5˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL ,6elÙ‡Â . ¿≈∆¿≈∆¿¿…ƒ¿«¿«¬ƒ

B‡ ‰iL ÌeMÓ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»««»»ƒ¿ƒ»
ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ7˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - ≈«»≈¬≈≈«»≈»ƒ¬≈≈¿

˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ8‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .9 ¿…ƒ¿«¿¬»ƒ»¿»««≈∆∆¿»
d˙BÁ‡ È¯‰ - dza B‡ BzL‡ Ì‡ ‰˙È‰L ÔB‚k ,ÂÈÏÚ»»¿∆»¿»≈ƒ¿ƒ»¬≈¬»

BÏ ˙¯zÓ10‰ÏÙ ‡Ï È¯‰L ;ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , À∆∆¿»»≈»»¿«≈∆¬≈…»¿»
B˙wÊ11‰Â¯Ú‰ ÏÚ ‰wÊ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈzL ÏÚ12. ƒ»«¿≈∆∆≈ƒ»«»∆¿»

נשותיהן 2) יבום דין יתבאר תחילה, מת מי נודע אם כי
ה"ד. אינה 3)בסמוך מהן אחת ואפילו הן, אחיות שהרי

בתים  שני (מכח ליבום זקוקות שתיהן שהרי ליבום, ראויה
ישא  ואם זקוקתו, אחות מהן אחת כל ונמצאת נפרדים),
שהיא  זקוקתו, אחות באיסור פוגע הוא הרי - מהן אחת

היבמה.4)כאשתו. על היבם נופלת 5)רשות אחת שכל
המת. בעלה מחמת א.6)ליבום כו, יבמות משנה,

זקוקתו  אחות אין שאיסור התורה ומן מדבריהם, אלא אינו
בחליצה  חייבת ולפיכך ממש, נשואתו באחות אלא איסור
מן  שפטורה אשתו, לאחות (בניגוד הזיקה מן להפטר
מתייבמת  ואינה ה"ט), פ"ו למעלה היבום, ומן החליצה

מדבריהם. "זיקה" איסור בדברי 7)משום מפורש הכל
ה"וֿח. אישות מהל' פ"א לעיל ראויות 8)רבינו אלו כל

כמבואר  חכמים, מדברי אלא אסורות ואינן התורה מן ליבום
ונמצאת  ליבום, הן זקוקות התורה מן ולפיכך ה"י. פ"ו לעיל

שם). (יבמות, זקוקתו אחות מהן אחת על 9)כל שחייב
קידושין  ואין ה"ה), פ"א אישות הל' (לעיל כרת ביאתה
ה"ט. פ"ו לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה בה תופסין

זקוקתו.10) אחות היבם.11)שאינה יבמות,12)של
שם.

.·ÌeMÓ ‰Ê Ì·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆¬»«»»∆ƒ
‰Â¯Ú13ÌeMÓ ÈM‰ Ì·i‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ ˙¯Á‡‰Â , ∆¿»¿»«∆∆¬»««»»«≈ƒƒ
‰Â¯Ú14‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰Â ,ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ ‰ÊÏ ‰¯eÒ‡‰ - ∆¿»»¬»»∆À∆∆¿»ƒ¿»¬»»∆

Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˙wÊ ‰ÏÙ È¯‰L ;ÂÈÁ‡Ï ˙¯zÓ15ÏÚ À∆∆¿»ƒ∆¬≈»¿»ƒ«»∆»≈∆«
„·Ïa BÏ ˙¯zn‰16BÊÏ ÌaÈÓ ‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â , «À∆∆ƒ¿«¿»»≈»»¿«≈¿

BÏ ˙¯zn‰17. «À∆∆

אשתו.13) אם ושנים 14)שהיא אחים. ארבעה והיו כנ"ל,
אלו. יבמים אחים שני ונשארו מתו האחיות, בעלי מהם,

כאן 16)מהאחים.15) ואין כלל, לו זקוקה אינה והשניה
זקוקתו. שם.17)אחות

.‚Ck ¯Á‡Â ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ ˙Ó≈∆»ƒ»«ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ¿««»
ÈL ˙Ó18˙BÁ‡ ‡È‰L ,ÌeaÈÏ BzL‡ ‰ÏÙÂ ≈≈ƒ¿»¿»ƒ¿¿ƒ∆ƒ¬

˙BÓi˜ Ô‰ÈzL È¯‰Â ,‰BL‡¯‰19˙BˆÏBÁ Ô‰ÈzL - »ƒ»«¬≈¿≈∆«»¿≈∆¿
e¯‡aL BÓk ,˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ20. ¿…ƒ¿«¿¿∆≈«¿

ידוע 18) ואין ראשון, מת מי נודע כשלא רבינו דן כאן עד
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dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip 'b iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙ÈBÏÈ‡ B‡ ‰OÚ È·iÁÓ99,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ≈«»≈¬≈«¿ƒ¬≈»»»À∆∆
‰ÎÏ‰Â ,BzÓ·ÈÏ ıÏBÁ‰ Ï·‡ .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¬»«≈ƒƒ¿¿»¿»

Á ˙BÁ‡,ÂÈÁ‡Ï ˙‡OÂ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ dn‡ B‡ B˙ˆeÏ ¬¬»ƒ»¿«≈»∆¿ƒ»¿»ƒ
ÌLk - ÂÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ˙Óe ,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏÂ¿ƒ»«∆∆≈¿»¿¿≈∆¿»»¿≈
,‰¯eÒ‡ d˙¯ˆ Ck ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ B˙ˆeÏÁ ˙·B¯wL∆¿«¬»¬»»»»»»»¬»
.˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙BˆÏBÁÂ BÏ ˙BiLk Ô‰ÈzL È¯‰Â«¬≈¿≈∆ƒ¿ƒ¿¿¿…ƒ¿«¿
ÈtÓ ?B˙ˆeÏÁ ˙·B¯˜ ˙¯ˆ e¯Ò‡ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»¿»«¿«¬»ƒ¿≈

.B˙ˆeÏÁ ˙¯ˆa ˙ÙlÁ˙nL∆ƒ¿«∆∆¿»«¬»

והיבום.99) החליצה מן ופטורה ללדת, ראוייה שאינה

.‡ÎÔ‰Ó ˙Á‡‰L ,„Á‡ ˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzL¿≈¿»«»ƒ«ƒ∆»∆»««≈∆
d˙¯ˆ - ˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ È¯‰Â ,Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú∆¿»««»»«¬≈»∆¿»«¿ƒ»»»
dÈ‡ ˙ÈBÏÈ‡‰Â ÏÈ‡B‰ ;˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ ,˙¯zÓÀ∆∆¿∆∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»«¿ƒ≈»

dÈ‡L BÓk BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙a100‰ÏÙÂ , «ƒ«¬ƒ»¬≈¿∆≈»¿»¿»
„·Ïa d˙¯ˆ ÏÚ B˙wÊ101˙‡ ÂÈÁ‡ L¯b Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«»»»ƒ¿«¿≈ƒ≈≈»ƒ∆

‰‡Ó B‡ ‰Â¯Ú‰102ÈiÁa ‰˙nL B‡ ,˙eÓiL Ì„˜ Ba »∆¿»≈¬»…∆∆»∆≈»¿«≈
,˙¯zÓ d˙¯ˆ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â dÏÚa«¿»¿««»≈»ƒ¬≈»»»À∆∆
˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ¿∆∆ƒ¿«∆∆¿≈¿ƒƒ¿«¬»

‰Â¯ÚÏ ‰¯ˆ103‰¯v‰ ÔÈ‡L ,ÌÏBÚÏ ¯Ò‡z ˙Á‡ ‰ÚL »»»∆¿»»»««≈»≈¿»∆≈«»»
‰ÏÈÙ ˙ÚLa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰È‰zL „Ú ‰¯eÒ‡¬»«∆ƒ¿∆»«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌeaÈÏ104. ¿ƒ

ערווה.100) צרת צרתה בעלה 101)ואין בה הכיר ואפילו
איילונית. בו 102)שהיא ומיאנה קטנה יתומה שנישאה

יחד.103)בקטנותה. נשואות כשהיו בעלה בחיי
בעלה.104) מיתת בשעת כלומר,

.·ÎÂÈÁ‡Ï ˙Lc˜Ó Ì·i‰ ÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L BÊ ‰˙È‰»¿»∆ƒ∆¿»««»»¿À∆∆¿»ƒ
˜ÙÒa ˙nL105‰˙È‰L B‡ ,˜ÙÒa epnÓ ˙L¯‚Ó B‡ , ∆≈¿»≈¿…∆∆ƒ∆¿»≈∆»¿»

‰pË˜106ÂÈiÁa ÂÈÁ‡a ‰‡Ó ‡ÏÂ Ô‡ÓÏ ‰Èe‡¯‰107, ¿«»»¿»¿»≈¿…≈¬»¿»ƒ¿«»
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ d˙¯ˆ - Ì·ia ‰‡nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¬»«»»»»»∆∆¿…

.˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆

ספק 105) הרבים, רשות בצידי קידושיה כסף האח לה שזרק
בארבע  או מקודשת) (ואינה שלו אמות בארבע מונח אם
יכולים  ששניהם במקום או מקודשת), (והיא שלה אמות

לשמרו. יכולים אינם ששניהם או יתומה,106)לשמרו,
מדרבנן. אלא אינם תעקור 107)שקידושיה אומרים אין

אשתו  הייתה שלא ונמצאת למפרע הראשונים נישואיה
ותתייבם. ערווה צרת אינה וצרתה

.‚ÎCk ¯Á‡Â ,¯Á‡Ï ˙‡OÂ ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ‰ÎÏ‰»¿»»«∆¿»¿ƒ»¿«≈¿««»
˙ÈBÏÈ‡ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓ108dÏÚaÓ ‰¯v‰ ‡ˆz - ƒ¿»»∆¿»«¿ƒ≈≈«»»ƒ«¿»

È„k dÓ·ÈÓ ‰ˆÈÏÁÂ dÏÚaÓ Ë‚ ‰ÎÈ¯ˆe ,dÓ·ÈÓeƒ»»¿ƒ»≈ƒ«¿»«¬ƒ»ƒ»»¿≈
˜eMÏ d¯Èz‰Ï109. ¿«ƒ»«

האחר 108) עם ונישואיה לייבום, זקוקה הצרה ונמצאת
היו. כדין לזר 109)שלא שיבמה ממזר, הוולד אין אבל

מח  ממזר ואן לאוין, חייבי איסור אלא לאוין.אינה ייבי

.„Î‰Â¯Ú‰L encL ÈtÓ ‰¯v‰ Ì·i‰ ÌaÈƒ≈«»»«»»ƒ¿≈∆ƒ∆»∆¿»

˙ÈBÏÈ‡110˙ÈBÏÈ‡ dÈ‡L ‰Â¯Ú‰ ˙‡ˆÓÂ ,111- «¿ƒ¿ƒ¿»»∆¿»∆≈»«¿ƒ
Ë‚a dÓ·ÈÓ ‡ˆz112¯ÊÓÓ „Ïe‰Â ,113. ≈≈ƒ»»¿≈¿«»»«¿≈

בלבד.110) צרתה על זיקתו צרת 111)ונפלה נמצאת
מצוה. במקום שלא אחיו אשת משום עליו אסורה הערווה,

תופסין 112) קידושין ואין כריתות, מחייבי שהיא פי על אף
את  גירש אחיו יאמרו שמא גט, צריכה זאת בכל בה, ליבם
אשת  ונמצאת כדין, הצרה ונתייבמה למיתתו סמוך הערווה

גט. בלא מבעלה יוצאת שלא 113)איש אח שאשת
כריתות. מחייבי ממזר ויש כרת עליה חייבין מצוה במקום

.‰Î˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
˙È¯Î ÈeO Ô‰Ó „Á‡Â114˙È¯Î ÈeOp‰ ˙Ó ,115¯Á‡Â ¿∆»≈∆»»¿ƒ≈«»»¿ƒ¿««

„Á‡ ˙Ó Ck116˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ117˙È¯Îp‰ È¯‰ - »≈∆»ƒ«¬≈¬»¬≈«»¿ƒ
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ118˙BÁ‡ ˙¯ˆ ‡È‰L ÈtÓ , ∆∆¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿≈∆ƒ»«¬

elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .ÔB¯Á‡ ˙nL ÂÈÁ‡ ˙wÊa BzL‡ƒ¿¿ƒ«»ƒ∆≈«¬¿…∆»¬ƒ
˙nL ¯Á‡ BzL‡ ˙‡ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ L¯‚≈≈∆»ƒ«¬≈¬»∆ƒ¿««∆≈

˙È¯Î ÈeOp‰119˙ˆÏBÁ ˙È¯Îp‰ È¯‰ - L¯‚Ó‰ ˙Óe , «»»¿ƒ≈«¿»≈¬≈«»¿ƒ∆∆
‰wÊa BzL‡ ˙BÁ‡ ˙¯ˆ ˙OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«∆∆ƒ¿«¬»»«¬ƒ¿¿ƒ»

˙Á‡ ‰ÚL120d˙B‡ ÌaÈÏ ‡·È ‡nL ,ÌaÈ˙z Ì‡L ; »»««∆ƒƒ¿«≈∆»»…¿«≈»
BzL‡ ˙‡ ÔB¯Á‡ ˙nL ‰Ê L¯‚ ‡Ï elÙ‡Â121. «¬ƒ…≈≈∆∆≈«¬∆ƒ¿

לזו.114) ולא לזו לא קרובה נמצאת 115)שאינה
האחיות. בעלי מהאחים אחד לכל לייבום זקוקה הנכרייה

מהם.116) לאחד הנכרית נתייבמה לא ועדיין
שהרי 117) ערווה, משום השני האח על אסורה ואשתו

היא. אשתו לא 118)אחות עדיין שהנכרית פי על אף
כצרת  היא הרי בחייו, לו זקוקה והייתה הואיל - נתייבמה,
אבל  מתייבמת. ואינה עליה, זיקתו מחמת אשתו, אחות
ממש  כ"כנוסה" דינה אין ה"זקוקה" כי לחלוץ חייבת
החליצה. מן אף להיפטר גמורה ערווה כצרת להיחשב

הנכרית.119) את כלל כנס את 120)ולא שגירש לפני
בזיקה 121)אשתו. אשתו אחות צרת זו נכרית נמצאת

השלישי. לאח ואסורה

.ÂÎ˙¯ˆ È¯‰L ;ÔÈ‡eOa ‰Ê ¯·„ e¯Ê‚ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈»«
a ‰Â¯Úd˙¯ˆ - ˙ÓÂ ‰Â¯Ú‰ ˙‡ L¯b Ì‡ ,ÔÈ‡eO ∆¿»¿ƒƒƒ≈≈∆»∆¿»»≈»»»

˙¯ˆ ¯eq‡L ÈtÓ ?e¯‡aL BÓk ,Ì·iÏ ˙¯zÓÀ∆∆«»»¿∆≈«¿ƒ¿≈∆ƒ»«
ÏkÏ Úe„È ÔÈ‡eOa ‰Â¯Ú‰122¯Èz‰Ï ÔÈ‡a ÔÈ‡Â , »∆¿»¿ƒƒ»««…¿≈»»ƒ¿«ƒ

‰wÊa ‰Â¯Ú ˙¯ˆ ¯eq‡Â ;‰Â¯Ú‰ L¯‚ ‡Ï Ì‡ ‰¯v‰«»»ƒ…≈≈»∆¿»¿ƒ»«∆¿»¿ƒ»
Úe„È BÈ‡123‡Ï elÙ‡Â ‰¯v‰ ¯Èz‰Ï ÔÈ‡·e ,ÏkÏ ≈»««…»ƒ¿«ƒ«»»«¬ƒ…

.‰Â¯Ú‰ ‰L¯b˙ƒ¿»¿»»∆¿»

מדאורייתא.122) מדרבנן.123)שהוא אלא שאינו

.ÊÎ˙Ó ,˙Bi¯Î ÌÈL LÏL ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ»¿ƒ≈
ÈM‰ ‰OÚÂ Ô‰Ó „Á‡Ì„˜ ˙Óe ,BzÓ·Èa ¯Ó‡Ó ∆»≈∆¿»»«≈ƒ«¬»ƒƒ¿≈…∆

˙BˆÏBÁ el‡ È¯‰ - Ì·i‰ ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ ÒÎiL∆ƒ¿…¿»¿¿≈∆ƒ¿≈«»»¬≈≈¿
ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚ ¯Ó‡n‰ ˙ÏÚaL ÈtÓ ;˙BÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿ƒ¿≈∆«¬«««¬»»∆»ƒ«¿≈
eL¯„Â ,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡È‰ el‡k ˙‡ˆÓÂ ,ÔÈÓ·È¿»ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈∆¿≈≈ƒ¿»¿
,ÌÈ˙Ó ÈL ˙L‡ ‡ÏÂ - ˙n‰ ˙L‡ :e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿»¿≈∆«≈¿…≈∆¿≈≈ƒ
‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ÔÈÓ·È ÈL ˙wÊ ‰ÈÏÚL ‰M‡ Ïk CÎÈÙÏ¿ƒ»»ƒ»∆»∆»ƒ«¿≈¿»ƒ∆∆¿…

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô¯eq‡Â .d˙¯ˆ ÔÎÂ ,˙ÓaÈ˙Óƒ¿«∆∆¿≈»»»¿ƒ»ƒƒ¿≈¿ƒ
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רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין

הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,
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שהיא 42)לפנינו. זקוקתך, אחות משום לך אסורה שהיא
אשתך. ממנה.43)כאחות זיקתך תוסר חלץ 44)ואז אם

שלא  מותרת, כן גם מתה ואם כנ"ל, הזיקה בטלה יבם או
אשתו  כשמתה לו שמותרת אשתו מאחות חמורה תהא

שם). ורש"י מא. היחידי.45)(יבמות היבם והוא
היא.46) זקוקתו החליצה 47)שאחות מן זו נפטרה ולא

לקידושי  קדמה וזיקתה הואיל גרושתו", "אחות משום
בתוי"ט). ועיי"ש שם. (יבמות, "יבמה 48)אחותה

ונאסרה, אחיו), מיתת בעת ליבם מותרת (שהיתה שהותרה
שם). (יבמות הראשון" להיתרה תחזור והותרה, וחזרה

.Ë,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
˙‡ ÔÈ‡eOp‰ e˙Óe ,‰¯ˆ Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎÏ LÈÂ¿≈¿»««ƒ¿≈∆»»≈«¿ƒ∆

Ì·È ÈÙÏ Ô‰È˙B¯ˆÂ ˙BÈÁ‡‰ eÏÙÂ ,˙BÈÁ‡‰49Ì‡ : »¬»¿»¿»¬»¿»≈∆ƒ¿≈»»ƒ
˙BÈÁ‡Ï ıÏÁ Ì‡ Ï·‡ ,˙BÈÁ‡‰ e¯ËÙ - ˙B¯vÏ ıÏÁ»««»ƒ¿¿»¬»¬»ƒ»«»¬»
ÈtÓ ;˙B¯v‰ eˆÏÁiL „Ú Ô‰È˙B¯ˆ e¯ËÙ ‡Ï -…ƒ¿¿»≈∆«∆≈»¿«»ƒ¿≈

‰lÚÓ dÈ‡L ‰ˆÈÏÁ ˙BÈÁ‡ ˙ˆÈÏÁL50‰ˆÈÏÁÂ , ∆¬ƒ«¬»¬ƒ»∆≈»¿À»«¬ƒ»
‰¯v‰ ˙‡ ˙¯ËBt dÈ‡ ‰lÚÓ dÈ‡L51BÓk , ∆≈»¿À»≈»∆∆∆«»»¿

e¯‡aL52. ∆≈«¿

אחות 49) איסור משום - האחיות מתייבמות, אינן וכולן
(שם  זקוקתו אחות צרות שהן - והצרות ה"א, כלעיל זקוקתו

כשרה 50)כז.). שאינה וכל להתייבם, ראויות אינן שהרי
וברש"י). כו: (שם פחותה חליצה חליצתה הרי לייבום,

(51- לצרות צרות. נפטרו לא - לאחיות "חלץ א: כז, שם
- ליבום ראויות אינן הצרות שגם ואע"פ אחיות". נפטרו
האחיות, משל קל זקוקתו, אחות צרות בתור איסורן

וברש"י). (שם האחיות משל משובחת לעיל 52)וחליצתן
הי"ב. פ"ה

.È˙ÈaÓ ˙B‡a‰ ˙BÓ·È ÈzLa ÔÈc‰ CkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»«ƒƒ¿≈¿»«»ƒ«ƒ
B‡ ‰iL ÌeMÓ dÓ·È ÏÚ ‰¯eÒ‡ Ô‰Ó ˙Á‡‰Â ,„Á‡∆»¿»««≈∆¬»«¿»»ƒ¿ƒ»
‰¯eÒ‡Ï ıÏÁ Ì‡L ,‰OÚ È·iÁÓ B‡ ÔÈÂ‡Ï È·iÁÓ53 ≈«»≈»ƒ≈«»≈¬≈∆ƒ»«»¬»

d˙¯ˆ ‰¯z‰ ‡Ï -54.‰¯eÒ‡‰ ‰¯z‰ - ‰¯vÏ ıÏÁ ; …À¿»»»»»««»»À¿»»¬»

מעולה.53) אינה האחיות 54)שחליצתה שחליצת כשם
אלא  אינו זקוקתו אחות שאיסור למרות הצרות, פוטרת אינה
הרי  היא", מדרבנן "זיקה כז:): (יבמות כמאמרם מדרבנן,
(מגידֿמשנה). הצרה פוטרת אינה מדרבנן הפסולה שחליצה
הותרה  - לשניה חלץ אפילו גדולות' 'הלכות בעל ולדעת
קע, סי' (אהע"ז השו"ע דעת היא וכן המותרת, צרתה
איסור  "היתה ה"ה: פ"ו יבמות מהתוספתא ומקורם סי"ח),
נפטרה  - עליה בא או לה חלץ (שניה) קדושה ואיסור מצוה
אלא  תוספתא, כאותה הלכה שאין סובר ורבינו צרתה".
נפטרו  לא - לאחיות "חלץ כז.): (יבמות האומר כשמואל
ולחייבי  לאוין לחייבי לשניה, חלץ אם והואֿהדין צרות",

נפטרת. צרתה שאין 'עשה',

.‡È˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒ¿≈¬»
ÌaÈÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó ,˙È¯Î ÈeO ÈLÈÏM‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿ƒ≈
ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,BzL‡ ˙‡ ˙È¯Î ÈeOp‰«»»¿ƒ∆ƒ¿¿««»≈»ƒ¿∆

ÈLÈÏM‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,ÈL55ÈÙÏ ÂÈL ÈzL eÏÙÂ , ≈ƒ¿««»≈«¿ƒƒ¿»¿¿≈»»ƒ¿≈
ÔÓ ˙B¯eËt el‡ È¯‰ - (‰M‡ BÏ ÔÈ‡L) ÈM‰«≈ƒ∆≈ƒ»¬≈≈¿ƒ

˙BÁ‡ ‰˙È‰L ÈtÓ - ˙Á‡‰ .Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰«¬ƒ»ƒ«ƒ»««ƒ¿≈∆»¿»¬
ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡ ,ÔBL‡¯‰ ÂÈÁ‡ ˙nL ‰ÚLa BzL‡ƒ¿¿»»∆≈»ƒ»ƒ∆∆¿»»»
‰È‰ ‡lL ÂÈÁ‡ ˙L‡ ÔÈ„k ,Á‡ ˙L‡ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ¿»ƒ≈∆»¿ƒ≈∆»ƒ∆…»»

BÓÏBÚa56d˙¯ˆ ÌeMÓ - ˙È¯Îp‰Â ;57. ¿»¿«»¿ƒƒ»»»

נכרית.55) הי"ז.56)הנשוי פ"ו, לעיל כמבואר
היבום 57) ומן החליצה מן שפטורה ערוה, צרת כדין

וחזר  ונאסרה). ד"ה שם ה'תוספות' וכדעת ל. יבמות (משנה,
ולא  חולצת שהנכרית, שם, למשנה מפירושו כאן רבינו
משום  (האחת) אסורה אם מסופק שאני "לפי מתייבמת:
ונאסרה  הואיל שאמרו: מדרבנן, עליו אסורה או . . . ערוה
וצרת  שניה, כמו והיא עולמית עליו נאסרה אחת שעה עליו

להחמיר". תחלוץ ולפיכך מתייבמת, או חולצת שניה

.·È„Á‡ ˙Óe ˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»≈∆»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ÈL ÏL BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,Ô‰Ó≈∆¿««»≈»ƒ¿∆≈ƒ¬≈¬»

‰ÏÈÙ ˙ÚLa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÓÏBÚ58Ï·‡ . »ƒƒ¿∆∆¿»»»ƒ¿«¿ƒ»¬»
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ d¯ÈÊÁ‰Â BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰«¿»≈∆ƒ¿¿∆¡ƒ»»≈¬≈À∆∆
‰ÚLa ÂÈÁ‡ ÈiÁa ÂÈÏÚ ‰¯Ò‡pL Èt ÏÚ Û‡Â .Ì·iÏ«»»¿««ƒ∆∆∆¿»»»¿«≈»ƒ¿»»

dL¯bL59d¯z‰a ÂÈÁ‡ ˙nLÎe ,d¯z‰Ï ‰¯ÊÁ È¯‰ - ∆≈¿»¬≈»¿»¿∆≈»¿∆≈»ƒ¿∆≈»
˙„ÓBÚ ‰˙È‰60. »¿»∆∆

אח,58) אשת משום לעולם עליו נאסרה אשתו, אחות משום
לב.). יבמות (משנה, הקודמת בהלכה משום 59)וכנ"ל

ערוה. שהיא אחיו, לא 60)גרושת כי ב. קח, שם משנה,
הבעל  מיתת אלא ליבום, מפילים הראשונים הנישואין
והשווה  קט.) (שם עומדת היא בהיתר שעה ובאותה מפילה,

הכ"א. פ"ו לעיל

.‚È‰È·‡ d‡ÈO‰L ‰pË˜61,d¯ÈÊÁ‰Â dÏÚa dL¯‚Â , ¿«»∆ƒƒ»»ƒ»¿≈¿»«¿»¿∆¡ƒ»
‰pË˜ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ˙ÓÂ62Ì·iÏ ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -63; »≈«¬«ƒƒ¿«»¬≈¬»«»»

‰È·‡ È¯‰L ,ÔÈ¯eÓb ÔÈLe¯b ‰ÈLe¯bL ÈtÓƒ¿≈∆≈∆»≈ƒ¿ƒ∆¬≈»ƒ»
d‡ÈO‰64ÈLec˜ ÔÈ‡L ,‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ d˙¯ÊÁ ÔÈ‡Â , ƒƒ»¿≈¬»»»¬»»¿»∆≈ƒ≈

ÔÈ¯eÓb ÔÈLec˜ ‰pË˜65e¯‡aL BÓk ,66. ¿«»ƒƒ¿ƒ¿∆≈«¿

התורה.61) מן גמורים נישואין מת 62)ונישואיה ואם
הי"ד. להלן דינה יתבאר גדולה, וחולצת 63)כשהיא

בתוספתא  וכן ב. עג, בכתובות כמבואר מתייבמת, ואינה
מ"ד. פי"ג, מן 64)יבמות גמורה איש אשת היא והרי

גירושיה  וגם הי"א, אישות מהל' פ"ג לעיל כמבואר התורה,
אחר, לדבר גיטה בין שמבחנת משעה גמורין, גירושין

הי"ט. גירושין מהל' פ"ב לעיל מעשה 65)כמבואר שאין
כלום. ואפילו 66)קטנה ה"זֿח. אישות מהל' פ"ד לעיל

שמשהשיאה  גמורין, קידושיה אין שנית יקדשנה אביה אם
פ"ג  שם כמבואר בה, רשות לו אין הראשונה בפעם אביה
ונישואיה  התורה, מן אחיו גרושת - זו קטנה נמצאת הי"ב,
כגרושה  היא הרי בעלה וכשמת לה, הועילה לא השניים
גרושת  שהיא ואע"פ קט.). יבמות (משנה, ליבם ואסורה
החליצה  מן גם תיפטר אומרים ואין חליצה, צריכה אחיו
על  אנשים שמעו לא שמא משום העריות? כל כשאר
יבמה  להתיר יבואו - כלום בלא יוצאת זו וכשיראו גירושיה,

ה). אות פי"ג, שם (רא"ש כלום בלא לזר להנשא

.„È˙Áwt L¯‚ÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â67‰L¯Á˙Â , ¿«ƒƒ¿»≈ƒ««¿ƒ¿»¿»
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רבינו  עוסק ואילך ומכאן ליבום, תחילה נפלה מהן מי
כדלהלן. משתנה ודינן זו, אחר זו ליבום כשנפלו

משום 19) אסורה מהן אחת וכל זקוקות, שתיהן נמצאו
זקוקתו. ה"א.20)אחות לעיל

.„‰B¯Á‡‰ ‰˙Ó21d¯z‰Ï ‰BL‡¯‰ ‰¯ÊÁ -22, ≈»»«¬»»¿»»ƒ»¿∆≈»
˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁÂ23È¯‰ - ‰BL‡¯‰ ‰˙Ó . ¿∆∆ƒ¿«∆∆≈»»ƒ»¬≈

;˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁÂ ,˙„ÓBÚ d¯eq‡a ‰B¯Á‡«¬»¿ƒ»∆∆¿∆∆¿…ƒ¿«∆∆
d˙ÏÈÙ ˙ÚLa ÌeaÈÏ ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰L24ÔÎÂ . ∆¬≈…»¿»¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

‰¯z‰ - ‰B¯Á‡Ï ıÏÁÂ ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡ Ì„˜ Ì‡ƒ»«∆»ƒ»«ƒ¿»«»«¬»À¿»
‰¯Ò‡L ‰wf‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈«ƒ»∆»¿»

d˙B‡25B˙ˆÈÏÁa ÂÈÁ‡ d¯ÈÒ‰26. »¡ƒ»»ƒ«¬ƒ»

חליצה.21) השניה 22)בלא נפלה לא כשעדיין הראשון,
כז:).23)ליבום. (יבמות בלבד היא אלא זקוקה כאן שאין

אני 24) שאין יבמה ו"כל תחילה, שנפלה אחותה זיקת בגלל
כאשת  זו הרי עליה", יבוא "יבמה נפילה בשעת בה קורא
א', להלכה המקור ומכאן (שם). ואסורה" בנים לה שיש אח
אסורות, שתיהן ראשון", מת מהם איזה נודע לא "שאם
מהן  אחת כל כי להתייבם, תקנה שום להן אין שהרי
עולמית. עליו ואסורה השניה, היא שמא לה חוששין

הראשונה.25) אחות 26)את הראשונה אין ומעתה
לשניה  לחלוץ מורים אין לכתחילה אבל (שם). זקוקתו
ויחלוץ  אחד יקדים שמא גזירה הראשונה, את ולייבם
בין  איכפת מה ויסבור: השניה את ייבם והשני לראשונה,

כז:). שם ב'תוספות' וכן וברש"י, כח. (שם לזו זו

.‰ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Â¯Ú ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»ƒ»∆¿»«∆»ƒ
BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L ‰B¯Á‡‰ ˙‡ ÌaÈÂ Ì„˜Â ,ÔÈÁ‡‰27 »«ƒ¿»«¿ƒ≈∆»«¬»∆ƒÀ∆∆

‰B¯Á‡‰ È¯‰L ;ÔÈÁ‡‰ ¯‡LÏ ‰BL‡¯‰ ‰¯z‰ -À¿»»ƒ»ƒ¿»»«ƒ∆¬≈»«¬»
dÏ ¯znÏ ‰ÓaÈ˙ Ô‰ÈÏÚ d˙B‡ ‰¯Ò‡L28Ì‡ Ï·‡ . ∆»¿»»¬≈∆ƒ¿«¿»«À»»¬»ƒ

„·Ïa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡L ‡È‰ ‰B¯Á‡‰ ‰˙È‰»¿»»«¬»ƒ∆¬»«∆»≈∆ƒ¿«
¯‡Le ,‰BL‡¯Ï ÌaÈÓ ‡e‰ È¯‰ - ‰Â¯Ú ÌeMÓƒ∆¿»¬≈¿«≈»ƒ»¿»

Ô‰ÈzLa ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÁ‡‰29ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁÂ ,30, »«ƒ¬ƒƒ¿≈∆¿¿ƒ¿…¿«¿ƒ
e¯‡aL BÓk31ÔÓ ˙Á‡ „Á‡ Ïk eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â . ¿∆≈«¿¿ƒ»¿¿»¿»∆»««ƒ

Ô‰Ó Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙BÈÁ‡‰32. »¬»ƒƒ»≈∆

זקוקתו.27) אחות עוד,28)שאינה להם זקוקה ואינה
נפילה.וחז  בשעת שהיתה כפי להיתרה, הראשונה רה
אם 29) או שנית, לייבום ראשונה ותיפול המייבם ימות אם

להם. אסורות שתיהן נמצאו כלל, ייבם כח,30)לא שם
הואיל  השניה, הותרה לא הראשונה נתייבמה שאפילו א.

נפילה. בשעת ליבום ראויה היתה ה"ד.31)ולא לעיל
פגע 32) שהרי בעבירה, כנס והראשון הואיל א. כו, שם

את  לקיים לשני להתיר מועילה כניסתו אין זקוקתו, באחות
שהכניסה  כל כי זקוקתו, אחות על עבר שלא אע"פ אשתו,
אשתו, את לשני מתרת אינה - בעבירה היתה הראשונה
שם  ה"ד), לעיל (האמור וחלץ" אחד ב"קדם מהֿשאיןֿכן
הראשונה  הותרה לפיכך איסור, שום על החולץ עבר לא

רו  ('מעשה האחים לעיל לשאר הכתוב בדין וכלֿשכן קח').
- כנסו אם ודאי ראשון", מת מהם איזה נודע כ"שלא ה"א
כי  בעבירה, כנס מהם אחד כל שהרי מהם, אותן מוציאין

הואיל  עולמית, היתר לה שאין לנפילה, השניה את כנס אולי
(שם). ה"ד לעיל וכמבואר נפילה, בשעת ראויה היתה ולא

.Â,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO Ô‰Ó ÌÈL ,ÔÈÁ‡ ‰LÏL¿»«ƒ¿«ƒ≈∆¿ƒƒ¿≈¬»
ÈLÈÏM‰ ‰OÚÂ ˙BÈÁ‡ ÈÏÚaÓ „Á‡ ˙Ó33BzÓ·Èa ≈∆»ƒ«¬≈¬»¿»»«¿ƒƒƒƒ¿
M‰ ˙BÁ‡ ÏÚa ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,¯Ó‡Ó‰ÏÙÂ ,‰i «¬»¿««»≈««»«¿ƒ»¿»¿»

ÈLÈÏM‰ Á‡‰ ÈÙÏ ‰iM‰ ˙BÁ‡‰34Ô˙B ‰Ê È¯‰ - »»«¿ƒ»ƒ¿≈»»«¿ƒƒ¬≈∆≈
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚ·Ï Ëb35dÏ ıÏBÁÂ36˙BÁ‡Ï ıÏBÁÂ , ≈¿«¬«««¬»¿≈»¿≈»»
‰B¯Á‡‰37.¯ÊÏ Ô¯Èz‰Ï È„k , »«¬»¿≈¿«ƒ»¿»

אחותה.33) נשוי לו 34)שאינו אסורות שתיהן ומעתה
אחותה  את דוחה המאמר בעלת ואין זקוקתו, אחות משום
לעשותה  במאמר כח שאין אשתו, אחות משום השניה

גמורה. שאינם 35)כנשואה מאמרו, קידושי להפקיע
ה"ג. פ"ה לעיל כמבואר בגט, אלא בחליצה נפקעים

בחליצה.36) אלא נפקעת שאינה הבאה 37)לזיקתו,
אינה  וגם אחותה, בחליצת ניתרת ואינה אחר, מבית
היא  "זו כט.): יבמות (משנה חלוצתו אחות משום מתייבמת
אשת  על לו ואוי מאמרו), (בעלת אשתו על לו אוי שאמרו,
מהן, באחת מאמר השלישי עשה לא אם והואֿהדין אחיו".
לעיל  וכמבואר בזיקה, אשה אחות משום עליו שתיהן נאסרו

המא  שאין אלא כאן, רבינו השמיענו ולא קנין ה"א. קונה מר
כביתֿשמאי  ולא אשתו. אחות משום אחותה לדחות גמור
תצא  והלזו מאמרו) (בעלת עמו "אשתו האומרים: (שם)

אשתו". אחות משום חליצה) (בלא

.Ê,˙¯Á‡ ‰M‡ BÏ ‰˙È‰Â ,¯Ó‡n‰ ‰OÚL ‰Ê ˙Ó≈∆∆»»««¬»¿»¿»ƒ»«∆∆
¯Ó‡n‰ ˙ÏÚa - ˙BÁ‡‰ ÏÚa ÈÙÏ Ô‰ÈzL eÏÙÂ¿»¿¿≈∆ƒ¿≈««»»«¬«««¬»
˙BÁ‡ ‡È‰ È¯‰L ,Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ∆¬≈ƒ¬

˙¯Á‡‰ ‰M‡‰Â ;BzL‡38,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ƒ¿¿»ƒ»»«∆∆∆∆¿…ƒ¿«∆∆
˙‡ ¯ËÙiL „Ú ¯eÓb ÔÈ˜ ‰B˜ ¯Ó‡n‰ ÔÈ‡L∆≈««¬»∆ƒ¿»»«∆ƒ¿…∆

‰¯v‰39. «»»

המאמר.38) בעלת החליצה,39)צרת מן אפילו לגמרי,
ואינה  שחולצת בזיקה, אשתו אחות כצרת היא הרי אלא
בה  עשה לא אם והואֿהדין מ"ו). פ"ג, (יבמות מתייבמת
משום  מתייבמת, ולא חולצת אשתו ומת, מאמר, השלישי
שהרי  הכ"ה, פ"ו לעיל כמבואר בזיקה, אשתו אחות צרת
בעל  השלישי לאח אשתו הוזקקה האחות, בעל כשמת

שם). ('ברטנורא' בזיקה צרתה זו נכרית ונעשית הנכרית,

.ÁBzÓ·È ˙BÁ‡ LcwL ÔÈÓ·È‰ ÔÓ „Á‡40ÔÈ¯ÓB‡ - ∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ≈¬¿ƒ¿¿ƒ
‰pL¯‚z Ï‡Â ÔzÓ‰ :BÏ41‰p‡Oz Ï‡Â42ÌaÈiL „Ú «¿≈¿«¿»¿∆»¿«ƒ»∆»«∆¿«≈

ÌÎlÎÏ ‰˜e˜f‰ BÊ ‰Ó·ÈÏ ıÏÁÈ B‡ EÈÁ‡43dÏ ıÏÁ . »ƒ«¬…ƒ»»«¿»¿À¿∆»«»
ÒÎÈ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó·È‰ ‰˙nL B‡ ,dÓaÈ B‡ ÂÈÁ‡»ƒƒ¿»∆≈»«¿»»¬≈∆ƒ¿…

B˙Òe¯‡44Ìlk ÂÈÁ‡ e˙Ó .45B˙Òe¯‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ - ¬»≈∆»À»ƒ∆¬»
Ë‚a46‰ˆÈÏÁa BzÓ·ÈÂ47ÔÈa ,B˙Òe¯‡ ‰˙Ó Ì‡Â . ¿≈ƒƒ¿«¬ƒ»¿ƒ≈»¬»≈

˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰˙nL ÔÈa ÔÈÁ‡‰ ˙˙ÈÓ Ì„˜ ‰˙nL∆≈»…∆ƒ«»«ƒ≈∆≈»¿««ƒ«
‰ˆ¯ ıÏBÁ ‰ˆ¯Â ,d¯z‰Ï dÓ·È‰ ‰¯ÊÁ - ÔÈÁ‡‰»«ƒ»¿»«¿»»¿∆≈»¿»»≈»»

ÌaÈÓ48. ¿«≈

לאחים.40) והוזקקה ליבום שנפלה צריך 41)לאחר אינך
וכמבואר  אחיך, מעשה ע"י לך שתותר אפשר כי לגרשה,
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d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»

˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום

לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה
ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז
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ב.98) קיד, הפקח.99)שם אשת היבמה,
הן,100) גמורין קידושין החרשת אשתו קידושי שיסברו:

שם). (רש"י זקוקתו עוד ואינה הפקחת מעל זיקתו את ודחו
לזר.101) להנשא להתירה עוד יטעו ולא

.ËÈ,˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ˜t ÔÈÁ‡ ÈL ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
˙L¯Á‰ ÏÚa ˙Ó :˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡102- ««ƒ««¿««≈∆∆≈«««≈∆∆

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz103- ˙Áwt‰ ÏÚa ˙Ó ; ≈≈ƒ¬ƒ»≈«««ƒ««
Ë‚a ˙L¯Á‰ BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ104ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˙‡Â ƒ∆ƒ¿«≈∆∆¿≈¿∆≈∆»ƒ

‰ˆÈÏÁa105ıÏÁÏ ÏBÎÈÂ Áwt ‡e‰L ÈtÓ ,106. «¬ƒ»ƒ¿≈∆ƒ≈«¿»«¬…

מדרבנן.102) אלא אינם חליצה,103)שנישואיה בלא
כלל. לו זקוקה הקלושים 104)שאינה בקידושיה שאין

זקוקה  שאחותה ומתוך אחותה, מעל זיקתו את לדחות כח
אחות  משום לו אסורה החרשת אשתו נמצאת התורה, מן לו
בגט. המתגרשת חרשת כל כדין בגט לגרשה ועליו זקוקתו,

גרושתו.105) אחות משום עליו נאסרה היא אף
קיג:).106) יבמות (משנה, לזר ומותרת

.ÎÈeO L¯Á‰ ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈«≈≈»
Áwt‰ ÏÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰ ,˙BÁ˜t ÌÈL ÈzL107, ¿≈»ƒƒ¿»««≈∆∆¿»««ƒ≈«

˙B¯eËt Ô‰ÈzL - L¯Á‰ ˙Óe108ÌÈt Ïk ÏÚ109Ì‡ : ≈«≈≈¿≈∆¿«»»ƒƒ
ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO110d˙¯ˆ ‰iM‰ È¯‰ - ƒ≈»∆¿»ƒƒ¬≈«¿ƒ»»»»

‰¯eËÙe111ÔÈ‡eO ‰Â¯Ú‰ È‡eO ÔÈ‡ Ì‡Â ,112Ck - ¿»¿ƒ≈ƒ≈»∆¿»ƒƒ»
ÔÈ‡eO d˙¯ˆ È‡eO eÈ‰È ‡Ï113. …ƒ¿ƒ≈»»»ƒƒ

חמותו.107) או בתו שהיא ומן 108)כגון החליצה מן
הצדדים.109)הייבום. גמור 110)מכל קנין לו שיש
הי"ד.111)באשתו. פ"ו לעיל המפורש ערוה, צרת כדין

קונה.112) חרש זקוקה 113)שאין ואינה כזרה, היא והרי
ה"ג). פי"ד יבמות ('ירושלמי' ליבום כלל

.‡ÎBza ‰˙È‰114da ‡ˆBiÎÂ115‰‡eOe ˙L¯Á »¿»ƒ¿«≈»≈∆∆¿»
Áwt‰ ÂÈÁ‡Ï116d˙¯ˆ -117,˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ ¿»ƒ«ƒ≈«»»»∆∆¿…ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙L¯Á‰ È‡eO ÔÈ‡L118. ∆≈ƒ≈«≈∆∆ƒƒ¿ƒ

פקח.114) אחד או 115)של חמותו כגון אחרת, ערוה
מדרבנן.116)כלתו. אלא אינם חרשת נישואי והרי
גמורה.117) ונשואה פקחת צרתה 118)שהיא את לפטור

זיקתו  את להסיר חולצת ולפיכך ערוה", "צרת משום
מדרבנן  ערוה צרת היא שהרי מתייבמת ואינה מעליה,
נשואה  חרשת "בתו שנינו: ה"ה ושם ה"ד). שם ('ירושלמי'
ורבינו  היבום". ומן החליצה מן פטורה צרתה חרש, לאחיו
"אם  ה"כ: בדין היא נכללת כבר כי להביאה, חשש לא
צרתה  השניה הרי נישואין, החרשת) (בתו הערוה נישואי

וכו'. ונפטרה"

.·Î˙BÈÁ‡ ÈzL el‡ ˙BÎÏ‰a e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk119- »»∆»«¿«¬»≈¿≈¬»
dza ˙·e ‰M‡ B‡ dz·e ‰M‡ B‡ ˙BÈÁ‡ ÈzL ˙Á‡««¿≈¬»ƒ»ƒ»ƒ»«ƒ»

ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ120ÌÈL ÈzL Ô‰L : ¿«≈»∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈¿≈»ƒ
‡OÏ ¯LÙ‡ È‡Â ˙¯Á‡‰ ÌÚ ‰Â¯Ú Ô‰Ó ˙Á‡‰L∆»««≈∆∆¿»ƒ»«∆∆¿ƒ∆¿»ƒ»

‰Â¯Ú ÌeMÓ Ô‰ÈzL121Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ÔÎÂ .˙BÁ‡ e¯ ¿≈∆ƒ∆¿»¿≈»»∆»«¿¬
BzL‡122BzÓ·È ˙BÁ‡ B‡123B‡ dn‡ B‡ d˙BÁ‡ „Á‡ - ƒ¿¬¿ƒ¿∆»¬»ƒ»

‰za124‰Â¯Ú Ô‰L ‰È˙B·B¯wÓ ˙Á‡ :ÌÈ¯·c‰ ÔÈÚ ; ƒ»ƒ¿««¿»ƒ««ƒ¿∆»∆≈∆¿»
.dnÚƒ»

ה"א.119) לעיל הדברים.120)כגון כוונת
לו.121) האסורה זקוקתו קרובת היא אחת שכל נמצאת,
טז.122) ה"ז, לעיל ה"ח.123)כגון של 124)לעיל

שתיהן. לקיים לו שאסור יבמתו, או אשתו

ה'תשפ"א  ניסן ה' חמישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
איזו 1) יודע ואינו אחיות משתי אחת המקדש דין בו נתבאר

ושמעה  אחרת למדינה בעלה הלך תערובות, בני קידש,
בא. כך ואחר ונישאה שמת

.‡‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙BÈÁ‡ È˙MÓ ˙Á‡ LcwL ÈÓƒ∆ƒ≈««ƒ¿≈¬»¿≈»«≈∆
Lc˜ Ô‰Ó2È„k Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ „Á‡ Á‡ BÏÂ ˙ÓÂ , ≈∆ƒ≈»≈¿»∆»≈ƒ¿≈∆¿≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯Èz‰Ï3ıÏBÁ „Á‡ - ÔÈÁ‡ ÈL BÏ eÈ‰ . ¿«ƒ»«¬≈ƒ»¿≈«ƒ∆»≈
Ïk ÏÚ ‰iMÏ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁza Ô‰Ó ˙Á‡Ï¿««≈∆«¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ»«»

ÌÈt4;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ÂÈÁ‡ LcwL ‡È‰ BÊ Ì‡ : »ƒƒƒ∆ƒ≈»ƒ¬≈ƒ≈»
¯‡MÓ ‰M‡ ‡O È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈»»ƒ»ƒ¿»
‰ˆÏÁ ¯·k ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‰˙È‰L d˙BÁ‡Â ,ÌÈLp‰5. «»ƒ«¬»∆»¿»≈∆»ƒ¿»∆¿¿»

˙L‡ ‡È‰ ˙¯Á‡‰ ‡nL ,‰lÁz ˙Á‡‰ ÌaÈÈ ‡Ï Ï·‡¬»…¿«≈»««¿ƒ»∆»»«∆∆ƒ≈∆
ÈL eÓ„˜ .B˙˜e˜Ê ˙·B¯˜ ‡OpL ‡ˆÓÂ ÂÈÁ‡»ƒ¿ƒ¿»∆»»¿«¿»»¿¿≈

eÒÎÂ ÌÈÁ‡‰6Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˙BÓ·È‰ ÈzL »«ƒ¿»¿¿≈«¿»≈ƒƒ»
Ô„iÓ7. ƒ»»

לי,2) מקודשת מכן אחת הרי אחיות: לשתי שאמר כגון
המקדש  שאמר או חברתה, ע"י הקידושין כסף אחת וקיבלה
האב  וקיבל לי, מקודשת מבנותיך אחת הבנות: לאבי

ה"ג. אישות מהל' פ"ט לעיל כמפורש ואינו 3)קידושיה,
אשת  היא האחרת שמא כי מהן, אחת אפילו לייבם יכול
לחלוץ  יכול אינו וגם זקוקתו, באחות פוגע ונמצא אחיו,
בחייה, לו אסורה חלוצתו אחות כי השניה, ולייבם לאחת
מהן  אחת כל כי שתיהן, שיחלצו אלא תקנה, לאחיות ואין
המת  לאח המקודשת היא שמא מספק, ליבום זקוקה

כג:). יבמות לייבמה.4)(משנה, מותר אופן בכל כלומר,
אחיו.5) חלוצת אחות לישא לו ומותר אחיו, קודם 6)ע"י

בביתֿדין. את 7)שנמלכו כנסתי אני אומר אחד שכל
כנס  ואפילו המת). לאחי (המקודשת לי הראויה יבמתי
וכנס  אחיו משבא הרי זקוקתו, אחות את באיסור הראשון
אצלו  הראשונה ונמצאת מעליה זיקתם פקעה השניה, את
כל  משום: לאסרה ואין זקוקה. אחות עוד אינה כי בהיתר,
עליה", יבוא "יבמה נפילה: בשעת בה קורא אני שאין יבמה
(ראה  עולמית ואסורה בנים לו שיש אח כאשת היא הרי
ספק  משום אלא זו נאסרה לא כי - ה"ד) פ"ז, לעיל
(שם  רש"י של וכהסברו מ"ו), פ"ב יבמות ישראל' ('תפארת
וכי  כלל, יבמה אינה זקוקה אחות משום שנאסרה זו כד.):
היא  שאין מותרת, זו הרי אחותה, מעל האחים זיקת פקעה
זה  וכל בנים. לו שיש אח אשת משום שתיאסר המת אשת
יוציאו  - ועברו בבי"ד נמלכו אבל בביתֿדין, נמלכו כשלא

א). קעו, סי' באהע"ז וכן ד. אות פ"ב, שם (הרא"ש
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d¯ÈÊÁ‰Â68Ò‡ ‡È‰L ,˙L¯Á dÁÈp‰Â ˙ÓÂ ,‰¯e69 ¿∆¡ƒ»»≈¿ƒƒ»≈∆∆∆ƒ¬»
˙ÓaÈ˙Ó ‡ÏÂ ˙ˆÏBÁ dÈ‡Â ,Ì·iÏ70BÊ ‰pË˜ ˙¯ˆÂ . «»»¿≈»∆∆¿…ƒ¿«∆∆¿»«¿«»

˙ÓaÈ˙Ó B‡ ˙ˆÏBÁ - BÊ ˙L¯Á B‡71d¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈∆∆∆∆ƒ¿«∆∆¿ƒ∆¡ƒ»
‰Ï„‚Â ,˙L¯Á B‡ ‰pË˜ ‡È‰Lk72‰Áwt˙ B‡ ¿∆ƒ¿«»≈∆∆¿»¿»ƒ¿«¿»

BÏˆ‡73dÓ·ÈÏ ˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙Ó Ck ¯Á‡Â74. ∆¿¿««»≈¬≈À∆∆ƒ»»

התורה.67) מן גמורה מגורשת נישואיה 68)שהיא ואין
ה"ט. אישות מהל' פ"ד לעיל כמפורש מדרבנן, אלא

כנ"ל.69) אחיו גרושת רבינו 70)משום דקדק כאן
שהחזירה, לקטנה בניגוד וכו', חולצת" "ואינה לכתוב:
כי  ויתכן, ליבם". "אסורה בה: שכתוב הקודמת בהלכה
סופה  שקטנה מפני חרשת, מקידושי עדיפים קטנה קידושי
פ"ה  לעיל וכמפורש גמורים, נישואין נישואיה ויהיו לגדול
משתגדל, תחלוץ קטנה כי גם, [ויתכן רוקח'). ('מעשה הכ"ז
הי"ז]. להלן וראה חליצה, חליצתה אין חרשת אבל

וכמפורש 71) ה"ו) (שם, ה'ירושלמי' ע"פ פי"ג, יבמות רי"ף
ומצד  קנויה", ואינה קנויה - חרשת) (וכן זו "קטנה שם:
מותרת  עצמה היא ואפילו כאשתו, היא הרי - הקנוי
עצמה  היא - בה קנה שלא וצד צרתה. וכלֿשכן להתייבם
כנגדה  צרתה אבל גרושתו), (אלא אשתו שאינה אסורה,
ואין  לו, קנויה איננה שהרי צרתה, אינה זה שבצד מותרת,

ערוה. כצרת נידונית שבצדה קידושיה,72)צרתה גמרו
ה"ח. אישות מהל' פ"ד ומשבעלה 73)כדלעיל

עוד  ואינה להיתרה, חזרה היא, גמורה מקודשת כשנתפקחה,
ומת", והחזירה הגדולה אשתו כ"מגרש ודינה אחיו, גרושת

הי"ב. א.74)לעיל קט, יבמות

.ÂËÔ‰ÈzL eÈ‰ :˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ¿ƒƒ¿≈¬»»¿≈∆
Ô‡ÓÏ ˙BÈe‡¯‰ ˙BpË˜75˙BL¯Á B‡76- Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ¿«»¿¿»≈≈¿≈∆»≈∆

‡ˆz77ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¬ƒ»ƒ
Ìeai‰78‰ÏB„b ˙Á‡ eÈ‰ .79ÏÚa ˙Óe ,‰pË˜ ˙Á‡Â «ƒ»««¿»¿««¿«»≈««

ÔÓ ‰¯eËÙe ,‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‡ˆz - ‰pËw‰«¿«»≈≈ƒ¬ƒ»¿»ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰80‰ÏB„b‰ ÏÚa ˙Ó ;81ÔÈ„nÏÓ - «¬ƒ»ƒ«ƒ≈«««¿»¿«¿ƒ

dÏÚ·a Ô‡ÓzL ‰pËw‰82˙¯zÓ BÊ ‰ÏB„‚ ‰È‰˙Â , «¿«»∆¿»≈¿«¿»¿ƒ¿∆¿»À∆∆
dÓ·ÈÏ83. ƒ»»

קטנות 75) אבל מדרבנן, אלא נישואיהן ואין יתומות שהיו
קידושין  שקידושיהן למיאון, ראויות אינן אביהן שהשיאן

הן. חרשת 76)גמורין שקידושי גדולות, בין קטנות בין
ה"ט). פ"ד אישות (הל' מדבריהם אלא היבמה.77)אינן

ממש.78) אשתו אחות זו והרי שוה, נישואיהן שכח
גמורין.79) קידושין אשתו 80)שקידושיה שקידושי

אלא  אינו נישואיה שכח יבמתו, מזיקת עדיפים הגדולה,
אשתו. אחות משום ונפטרה זיקתה 81)מדרבנן, נמצאת

ואין  עליו, הקטנה אוסרת - התורה מן שהיא גדולה, של
זיקתו  להפקיע אלימים מדרבנן) שהם =) הקלושים נישואיה
ולייבם  זקוקתו, אחות הקטנה ונשארה הגדולה, מעל
הקטנה, אשתו אחות שהיא מפני יכול, אינו כן גם הגדולה

יעשה? צריכה 82)ומה ואינה למפרע, נישואיה ותעקור
אבל 83)גט. אליעזר. רבי וכדעת א. קט, יבמות משנה,

עליו  אסורה הגדולה היתה בגט, הקטנה מגרש היה אילו
היתה  לגדולה, חולץ היה אילו וכן גרושתו. אחות משום

לעיל  והשווה חלוצתו, אחות משום עליו נאסרת הקטנה
ה"ל. פ"ה

.ÊËÔÈL¯Á ÔÈÁ‡ ÈL84˙BÈÁ‡ ÈzLÏ ÔÈ‡eO ¿≈«ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿≈¬»
;˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BL¯Á B‡ ,˙BÁ˜tƒ¿≈¿««ƒ««¿««≈∆∆
ÌÈÁ‡ ÈLÏ ˙B‡eO ˙BL¯Á ˙BÈÁ‡ ÈzL ÔÎÂ¿≈¿≈¬»≈¿¿ƒ¿≈«ƒ

ÔÈÁ˜t85˙Óe ;L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ B‡ ,ÔÈL¯Á B‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈≈
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt BzL‡ - Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆ƒ¿¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

BzL‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ86Ô‰Ó „Á‡ È‡eO ÔÈ‡ È¯‰L , ƒ¬ƒ¿∆¬≈≈ƒ≈∆»≈∆
.ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eOƒƒ¿ƒ

פ"ד 84) לעיל כמבואר גמורין, נישואין נישואיהם שאין
ה"ט. אישות קידושין 85)מהל' הקידושין אין כאן וגם

שם. וכמבואר הנשים, חרשות בגלל משנה,86)גמורין,
באין  זו, קידושי כך זו, וכקידושי הואיל ב. קיב, יבמות
אינה  היא שאף מאחותה, זיקתו את ומפקיעים אשתו קידושי

בלבד. מדבריהם אלא גמורה, זיקה

.ÊÈÈzLÏ ÔÈ‡eO ,L¯Á „Á‡Â Áwt „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL¿≈«ƒ∆»ƒ≈«¿∆»≈≈¿ƒƒ¿≈
È¯‰Â ˙L¯Á ˙Á‡Â ˙Áwt ˙Á‡ B‡ ,˙BÁ˜t ˙BÈÁ‡¬»ƒ¿««ƒ««¿««≈∆∆«¬≈

Áwt‰ ˙L‡ ‡È‰ ˙Áwt‰87‡ˆz - L¯Á‰ ˙Ó : «ƒ««ƒ≈∆«ƒ≈«≈«≈≈≈≈
BzL‡88‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ89ÏÈ‡B‰ - Áwt‰ ˙Ó ; ƒ¿ƒ¬ƒ»≈«ƒ≈«ƒ

L¯Á‰ ‰Ê ˙wÊÂ ,ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ˙nL Áwt‰ È‡eOÂ¿ƒ≈«ƒ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«∆«≈≈
‰¯eÓb90È¯‰ - ÔÈ¯eÓb ÔÈ‡eO ÔÈ‡ L¯Á‰ È‡eOÂ , ¿»¿ƒ≈«≈∆≈»ƒƒ¿ƒ¬≈

Ë‚a BzL‡ ˙‡ ‡ÈˆBÓ L¯Á‰ ‰Ê91d˙BÁ‡L ÈtÓ , ∆«≈≈ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈∆¬»
BÏ ‰˜e˜Ê92ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ Áwt‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ;93, ¿»¿≈∆»ƒ«ƒ≈«¬»¿»

d˙BÁ‡ ÈtÓ ÒÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡L94ÈtÓ ,ıÏÁÈ ‡ÏÂ ; ∆≈»ƒ¿…ƒ¿≈¬»¿…«¬…ƒ¿≈
L¯Á ‡e‰L95. ∆≈≈

אחותה 87) ושל גמורין, קידושין זו קידושי נמצאת
בלבד. מדרבנן.88)מדבריהם שנישואיה החרש, של

במשנה.89) שם מן 90)יבמות, ליבום לו שזקוקה
מוציא 91)התורה. כך ברמיזה, שכנס כשם ברמיזה,

הי"ז). פ"ב גירושין הל' (לעיל התורה,92)ברמיזה מן
זקוקתו  ואחות מדבריהם, רק לו הנשואה אשתו את ואוסרת

החרש.93)אסורה. שימות עד לאחרים, וגם לו גם
גרושתו.94) אחות פ"ד 95)שהיא לעיל נתבאר וכבר

(משנה, כלום אינה וחליצתו לחלוץ, ראוי החרש שאין הי"ג,
לקרוא, יכול ואינו בקריאה, תלויה שהחליצה שם). יבמות
ברמיזה, מוציא והוא לו, וכותבים בכתיבה, תלוי הגט אבל

ברמיזה. שכנסה כשם

.ÁÈBzL‡ L¯Á‰ ‰Ê ‡ÈˆBiL ÌÈÓÎÁ e¯Êb ‰nÏÂ¿»»»¿¬»ƒ∆ƒ∆«≈≈ƒ¿
·eiÁ Èa ÔÈ‡ Ô‰Â ,˙L¯Á‰96ÔË˜k Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , «≈∆∆¿≈≈»¿≈ƒ∆»¬≈≈¿»»

?BLÈ¯Ù‰Ï ÔÈeˆÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ˙BÏ· ÏÎB‡97e¯Ó‡ ≈¿≈∆≈≈ƒ¿Àƒ¿«¿ƒ»¿
ÌÈÓÎÁ98d˙BÁ‡ ˙‡ˆÓ ,BnÚ BzL‡ ·Lz Ì‡ :99 ¬»ƒƒ≈≈ƒ¿ƒƒ¿≈¬»

‰M‡ ˙BÁ‡ ÌeMÓ ‰¯ËÙ :e¯Ó‡ÈÂ ,¯ÊÏ ˙‡O100. ƒ≈¿»¿…¿ƒ¿¿»ƒ¬ƒ»
‰È‰zL È„k ,Ë‚a BzL‡ L¯Á‰ ‡ÈˆBÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ«≈≈ƒ¿¿≈¿≈∆ƒ¿∆

ÌÏBÚÏ ‰¯eÒ‡ d˙BÁ‡101. ¬»¬»¿»

דעת.96) להם אין שהרי א.97)במצוות, קיד, יבמות
דעת". בן שאינו "לפי הכ"ז: אסורות מאכלות מהל' ובפי"ז
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.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר
משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את

אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא
הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,

שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -
צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈
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ÔÈˆÏBÁ ÈM‰ È·e ÔBL‡¯‰38;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ BzL‡Ï »ƒ¿≈«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿…¿«¿ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ ‡nL ,ÌaÈÏ ‡B·iL Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆∆»¿«≈∆»≈»ƒ
ÂÈÁ‡ ˙L‡Â ,È‡cÂa Bn‡Ó ÂÈÁ‡ ‡e‰ È¯‰Â ,ÂÈ·‡Ó≈»ƒ«¬≈»ƒ≈ƒ¿««¿≈∆»ƒ

‰Â¯Ú ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ Bn‡Ó39‰Ê ÔÎÂ . ≈ƒ¬»»»¿»ƒ∆¿»¿≈∆
Ô‰È˙BLÏ ıÏBÁ ˜Ùq‰ Ôa‰40ÌaÈÓ ‡ÏÂ41. «≈«»≈≈ƒ¿≈∆¿…¿«≈

שלשה 36) להמתין לה והיה ממנו, נתאלמנה או שנתגרשה
מעוברת, היא אם שיוודע כדי לאחר, שתינשא עד חדשים
לעיל  כמבואר שני, של לזרעו ראשון של זרעו בין להבחין

שהתה. ולא - הי"ח גירושין מהל' בחודש 37)פי"א
לנישואיה. היא 38)השביעי האב מן אחיהם אשת שמא

להם. פ"א,39)וזקוקה לעיל כמבואר ליבום, זקוקה ואינה
אחים 40)ה"ז. של נשותיהם שמא הוודאים, הבנים של

הן. האב בלבד,41)מן האם מן אחים של הן שמא
ק.). יבמות (משנה, ערוה משום עליו ואסורות

.ÊBÊ ‰M‡Ó ‡lL ÈMÏ Ô·e ÔBL‡¯Ï Ôa ‰È‰»»≈»ƒ≈«≈ƒ∆…≈ƒ»
ÔÓÊ CB˙a ˙‡OpL42Ôa‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Óe , ∆ƒ»¿¿«≈∆»≈∆¬≈«≈

ÂÈÁ‡ Ì‡L ;ÌaÈÓ B‡ ˙nL ‰Ê ˙L‡Ï ıÏBÁ ˜Ùq‰«»≈≈¿≈∆∆∆≈¿«≈∆ƒ»ƒ
ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ,BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈ·‡Ó≈»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

ÏÏk ‰ÂÁ‡ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó43¯zÓ CÎÈÙÏ , ≈»ƒ¬≈≈≈≈∆«¬»¿»¿ƒ»À»
BzL‡ ˙‡ ‡OÏ BÏ44. ƒ»∆ƒ¿

חדשים.42) שלשה האם.43)של מן אחים שאינם
זה 44) אלא הראשון הבעל מן אחרים אחים היו שלא וכגון

זקוקה  היא הרי אחרים, ודאים אחים יש אם כי בלבד, הספק
הזה  הספק" וה"בן חליצה, בלי לזר להנשא לה ואסור להם
פ"א  לעיל כמבואר אחיו", "חלוצת משום בה אסור יהיה

וברש"י). ק: (שם הי"ב

.ÁÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ÈMÓ „Á‡ - ˜Ùq‰ Ôa‰ ˙Ó45 ≈«≈«»≈∆»ƒ¿≈«»ƒ««»ƒ
Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ ÈM‰Â ,‰lÁz BzL‡Ï ıÏBÁ≈¿ƒ¿¿ƒ»¿«≈ƒ¿«≈«»»ƒƒ
,ÂÈÁ‡ BÈ‡ Ì‡Â ;BzL‡ ˙‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡e‰ ÂÈÁ‡»ƒ¬≈ƒ≈∆ƒ¿¿ƒ≈»ƒ

dÏÚa ÈÁ‡Ó ‰ˆÏÁ È¯‰ - ¯Á‡‰ ·‡‰ Ôa ‡e‰Â46. ¿∆»»»«≈¬≈∆¿¿»≈¬ƒ«¿»

האם.45) מן אחים ואינם זו, מאשה אסור 46)שאינן אבל
היא  השני הבעל בן אשת שמא תחילה, לייבם מהם לאחד
אסורה  ממנו חלצה וכשלא ליבום, ההוא הבעל לבן וזקוקה

(שם). לזר

.Ë˙nL ‰ÚÓLÂ ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏ dÏÚa CÏ‰L ÈÓƒ∆»««¿»ƒ¿ƒ»«∆∆¿»¿»∆≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚa‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,˙‡OÂ47,Ô‰ÈL e˙Óe , ¿ƒ»¿««»»«««»ƒ≈¿≈∆

‰Ê ÏL ÂÈÁ‡Â ‰Ê ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ‰ÊÏÂ¿»∆«ƒ¿»∆«ƒ»ƒ∆∆¿∆»∆∆
ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ48. ¿ƒ¿…¿«¿ƒ

שניהם 47) על ואסורה בגט, ומזה מזה שתצא דינה והרי
ה"ה. גירושין מהל' בפ"י לעיל כמבואר עולמית,

מן 48) לה חולץ ראשון של אחיו ב. פז, יבמות משנה,
קנס  משום לייבמה לו ואסור היא, אחיו אשת שהרי התורה,
לדעת  השמועה אחרי בדקה ולא היטב דקדקה שלא חכמים,
והשני  יבמה, ועל בעלה על ואסרוה לא, אם היא הנכונה
כלל, לו זקוקה אינה התורה מן כי בלבד, מדרבנן לה חולץ
בעל  של אשתו אם כי אחיו, של אשתו היתה לא שהרי

מבעלה  גט להצריכה החמירו שהחכמים אלא היא, הראשון
טעם  ומאותו גט, בלא יוצאה איש אשת יאמרו: שלא השני,
נשאת  יבמה יאמרו: שלא חליצה, להצריכה עליה החמירו
אינה  זו פסולה שחליצה ומובן צא.). (שם חליצה בלא לזר
השני, מבעלה ולא הראשון מבעלה לא צרתה, פוטרת
צרתה  מותרת וגם ה"י. ופ"ז הי"ב, פ"ה לעיל כמבואר
בעלה, תחת שזינתה אשה צרת דין לה ואין להתייבם
פ"ו  לעיל (ראה החליצה ומן היבום מן פטורה שצרתה
עדות  סמך על שסברה היא, אנוסה זו אשה כי הי"ט),
עליה  החמירו וחכמים זונה, ואינה מת שבעלה מספיקה,
יא. יבמות (רש"י בייבום מותרת צרתה אבל תתייבם, שלא

יא). קעג, סי' באהע"ז וכן

.ÈÚe„È Ôa Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎÏ ‰È‰L ÌÈL LÓÁ49, »≈»ƒ∆»»¿»««≈∆≈»«
˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa „Á‡k e„ÏÈÂ ÔzLÓÁ e·¯Ú˙Â¿ƒ¿»¿¬ƒ¿»¿»¿¿∆»¿«¬»««
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ e·¯Ú˙Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈa ‰MÓÁ¬ƒ»»ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰50ÌÈL‡‰ ‰MÓÁ e˙Óe ,ÌÈL e‡OÂ51, ««¬¿»¿»ƒ≈¬ƒ»»¬»ƒ
,ÔÈ‡ce‰ ÌÈa‰ ‰MÓÁ ÈÙÏ ÌÈLp‰ LÓÁ eÏÙÂ¿»¿¬≈«»ƒƒ¿≈¬ƒ»«»ƒ««»ƒ
„ˆÈk - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰ BÊ È‡ Ú„BÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L∆≈∆»≈∆≈«≈ƒ≈∆»ƒ≈«

‰lÁz ˙Á‡Ï ÔÈˆÏBÁ Ô‰Ó Úa¯‡ ?Ô˙wz52ÈLÈÓÁ‰Â , «»»»«¿«≈∆¿ƒ¿««¿ƒ»¿«¬ƒƒ
.ÌÈt Ïk ÏÚ ˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ ‰ˆÏÁpL BÊ ‡OÈƒ»∆∆¿¿»«¿«¬ƒ«»»ƒ

התערובת.50)ודאי.49) קדומים: בני 51)בדפוסים
שמא 52)התערובת. מספק, לה לחלוץ חייב אחד שכל

היא. אחיו אשת

.‡È;d˙B‡ ÌaÈ È¯‰ - ‡È‰ ÂÈÁ‡ ˙L‡ Ì‡ ?„ˆÈk≈«ƒ≈∆»ƒƒ¬≈ƒ≈»
„Á‡ Á‡ ˙L‡ ‡È‰ È¯‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ dÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»≈∆»ƒ¬≈ƒ≈∆»∆»

‰lÁz ÔzÚa¯‡ dÏ eˆÏÁ È¯‰Â ,‰Úa¯‡Ó53ÔÎÂ . ≈«¿»»«¬≈»¿»«¿«¿»¿ƒ»¿≈
‰Úa¯‡‰ ÔÓ „Á‡‰Â ,‰Úa¯‡ dÏ ÔÈˆÏBÁ - ‰iM‰«¿ƒ»¿ƒ»«¿»»¿»∆»ƒ»«¿»»

‰BL‡¯‰ ‡OpL ‰Ê ‰È‰È54ÈLÈÓÁ‰Â ,55‰p‡OÈ56. ƒ¿∆∆∆»»»ƒ»¿«¬ƒƒƒ»∆»
ÌÈL LÓÁ‰ e‡O ‰MÓÁ‰ ÌÈa‰ e‡ˆÓpL „Ú«∆ƒ¿¿«»ƒ«¬ƒ»»¿∆»≈»ƒ

˙BˆÈÏÁ Úa¯‡ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰ˆÏÁpL ¯Á‡57. ««∆∆¿¿»»««≈∆«¿«¬ƒ

לזר.53) להנשא עליה,54)והותרה אחרת ייבם לא והוא
וישא  יכוון שמא אחת, יבמה ייבם מהם אחד שכל מוטב כי
כשאחד  אבל ייבום. מצות מקיים ונמצא אחיו, אשת יבמתו
יבום, מצות בהן נתקיימה לא ארבעתן נמצאו חמשתן, ישא
לו  הן נכריות והאחרות אחיו, אשת היא אחת רק שהרי

צח:). לה.55)(יבמות חלץ אינה 56)שלא שאפילו
לזר. והותרה האחרים ארבעה לה חלצו הרי אחיו, אשת
עמהם, ושנים לשלישית וחולצים שייבמו, השנים וחוזרים

כולם. וכן מייבם רשאי 57)והחמישי מהם אחד שאין
יבמה  באיסור יפגע שלא הארבעה, לה שיחלצו עד לייבם
כהנים  "מקצתם אמרו: בגמרא ושם וברש"י). (שם לזר
כהנים  שאינם חולצים, כהנים כהנים, שאינם ומקצתם
וחלצה  הואיל שייבמו, לכהנים איֿאפשר כי מייבמים".
וחליצתו  יבמה היה החולץ האחד שמא חליצות, ארבע
לו  אסור חלוצה ספק שאפילו בחלוצה, אסור וכהן חליצה,

יז. הערה ה"ב לעיל בביאורנו כמבואר בתחילה, לכנוס

.·ÈÌÈ¯wÚa eÏl‰ ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ¯‰f‰ ÌÏBÚÏe58 ¿»ƒ»≈¿»«¿≈«»¿ƒ»ƒ
‡È‰ ‰ˆÈÏÁ ˙a ‡nL EÏ ˜tzÒpL ÈÓ ÏkL :el‡≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿∆»«¬ƒ»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

dvilge meai zekld - miyp xtq - oqip 'd iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·ÌÈL8BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰Ê ,˙BÈÁ‡ ÈzL eLcwL ¿«ƒ∆ƒ¿¿≈¬»∆≈≈«≈
‰ÊÏ ,Ô‰ÈL e˙Óe ,Lc˜ BÊ È‡ Ú„BÈ BÈ‡ ‰ÊÂ Lcƒ̃≈¿∆≈≈«≈ƒ≈≈¿≈∆»∆

Ô‰ÈzLÏ ıÏBÁ ‰Ê - Á‡ ‰ÊÏÂ Á‡9ıÏBÁ ‰ÊÂ »¿»∆»∆≈ƒ¿≈∆¿∆≈
ıÏBÁ È„ÈÁÈ‰ - ÌÈL ‰ÊÏÂ „Á‡ Á‡ ‰ÊÏ .Ô‰ÈzLÏƒ¿≈∆»∆»∆»¿»∆¿«ƒ«¿ƒƒ≈

‰lÁza Ô‰ÈzLÏ10‰BL‡¯ ıÏBÁ „Á‡ ÌÈM‰Â ,11 ƒ¿≈∆«¿ƒ»¿«¿«ƒ∆»≈ƒ»
ÌaÈÓ ÈM‰Â12eÒÎÂ eÓ„˜ Ì‡Â ;13ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿«≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒ

Ô„iÓ14ÌÈ‰k eÈ‰ elÙ‡Â .15ıÏÁL ‰ˆÈÏÁ‰L ; ƒ»»«¬ƒ»…¬ƒ∆«¬ƒ»∆»«
˜ÙqÓ - È„ÈÁÈ‰16Ô‰kÏ ‰¯eÒ‡ ‰ˆeÏÁ‰Â ,ıÏÁ «¿ƒƒƒ»≈»«¿«¬»¬»¿…≈

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ17e¯Ê‚ ‡Ï ‰ˆeÏÁ ˜ÙÒ·e ,18. ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿≈¬»…»¿

לזה.8) זה נכרים לייבם,9)שהם אסור מהם אחד שכל
כדי  לשתיהן יחלוץ ומספק זקוקתו, באחות פוגע הוא שמא

לזר. להנשא לאחרים.10)להתירן יבמתו את להתיר כדי
יבמתו.11) היא אם ממנה, האחים זיקת את להסיר
משום 12) בה אסור אינו יבמתו, אינה שאפילו השניה, את

אסור  אבל מאחיו. הראשונה נחלצה שכבר זקוקה, אחות
באחות  ופוגע האח, אשת היא האחרת שמא תחילה, לייבם
את  לייבם ל"חולצים" אסור וכן כג:). (יבמות זקוקתו

חלוצתו". "אחות איסור משום שהם 13)השניה, השנים
ו.14)אחים. הערה לעיל באשה 15)כמבואר שאסורים

יבמתו.16)חלוצה. זו התורה 17)שמא כי  א. כד, שם
"ואשה  ז): כא, (ויקרא ככתוב גרושה, אלא אסרה לא
אישות  מהל' פ"א לעיל והשווה יקחו", לא מאישה גרושה

כי 18)ה"ז. חלוצה, ספק אלא אינה מהאחיות אחת שכל
חליצתה  נמצאת לראשון, מקודשת היתה לא שמא
וכנסו, כשעברו זה, וכל שם). (יבמות, כלום אינה מ"היחיד"
סמך  על לייבם, להתירם להם להקל אין לכתחילה אבל
הראשון, האח חלץ כשכבר ואפילו להקל". - חכמים "ספק
איסור  משום השניה, את לייבם הכהן השני לאח אסור
ונעשה  בביתֿדין מ"היחיד" וחלצה הואיל לכהן", "חלוצה
יאמרו: שמא - לכהן להתירה אין ומפורסם, רב מעשה בה
"כהנים  צח:): (יבמות אמרו וכן לכהן. מותרת חלוצה
ושאינם  חלוצה), ספק משום מייבמים, (ואינם חולצים

(מגידֿמשנה). מייבמים" - כהנים

.‚ÏL ÂÈÁ‡ - ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏÂ ÔÈÁ‡ ÈL ‰ÊÏ eÈ‰»»∆¿≈«ƒ¿»∆¿≈«ƒ»ƒ∆
ÂÈÁ‡Â ,˙Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê¯Á‡Â ,˙¯Á‡Ï ıÏBÁ ‰Ê ÏL ∆≈»««¿»ƒ∆∆≈»«∆∆¿««

Á‡‰Â ,‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰ Á‡‰ Ck»»»«≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆¿»»
‰Ê ÏL B˙ˆeÏÁ ÌaÈÓ ‰Ê ÏL ÈM‰19Ô‰ÈL eÓ„˜ .20 «≈ƒ∆∆¿«≈¬»∆∆»¿¿≈∆

ÌÈ¯Á‡‰ ÔÈÁ‡‰ ÈL eÓaÈÈ ‡Ï - Ô‰ÈzLÏ eˆÏÁÂ21, ¿»¿ƒ¿≈∆…¿«¿¿≈»«ƒ»¬≈ƒ
‰iMÏ ÌaÈÓ ÂÈÁ‡Â ‰lÁza ıÏBÁ „Á‡ ‡l‡22Ì‡Â ; ∆»∆»≈«¿ƒ»¿»ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ

Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - eÒÎÂ eÓ„˜23. »¿¿»¿≈ƒƒƒ»»

אחיו.19) שאינו השני המת של כלומר זה, של - זה של
זוהי  אם עלֿכלֿפנים: מותר כלומר, "ממהֿנפשך", כאן ויש
אלא  חלץ לא שאחיו אחיו, חלוצת זו ואין טוב. הרי יבמתו,
לו, ומותרת היא נכרית הרי יבמתו, זו אין ואם לאחותה.
אחיו  שהרי זקוקתו אחות אינה וגם מיבמה, שנחלצה לאחר
שעליה  הזיקה ופקעה יבמתו, שהיא אחותה, את חלץ
אם  אבל האחים, שני לה חלצו כשלא זה וכל כג:). (יבמות
משום  מהם אחד כל על אחותה אסורה שניהם, לה חלצו

חלוצתו. ובכ"י 20)אחות מהמתים. אחד של אחים [שני
אחים"]. שני "קדמו כאן: הנוסחא אחד 21)תימן, שכל

אשת  היא האחרת שמא כי זקוקתו, אחות בספק יפגע מהם
וכנ"ל. לו וזקוקה היא 22)אחיו יבמתו אם עלֿכלֿפנים:

נחלצה  שכבר זקוקתו, אחות זו אין - לא ואם טוב, הרי -
"יבמה  משום לו אסורה אינה וגם זיקתו, ופקעה מאחיו

בעלה. מאחי זו נחלצה שכבר לעיל 23)לזר", כמבואר
ה"ב. לעיל כמבואר כהנים, שניהם היו ואפילו ו. הערה

.„d˙lÎÏ eÈ‰Â ÌÈa dÏ eÈ‰L ‰M‡‰24,ÌÈa »ƒ»∆»»»ƒ¿»¿«»»»ƒ
Ô‰ÈzL e„ÏÈÂ ,d˙lk ‰¯aÚ˙Â ‰M‡‰ ‰¯aÚ˙Â¿ƒ¿«¿»»ƒ»¿ƒ¿«¿»«»»¿»¿¿≈∆
eÏÈc‚‰Â ,ÌÈ„ÏÈ‰ ÈL e·¯Ú˙Â ,˙Á‡ ‰‡B·ÁÓa¿«¬»««¿ƒ¿»¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

˙B·B¯Úz‰25e˙ÓÂ ÌÈL e‡OÂ26?˙B¯z Ô‰ „ˆÈk - ««¬¿»¿»ƒ»≈≈«≈ƒ»
ÏkL ;ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ‰lÁz Ô‰ÈzLÏ ÔÈˆÏBÁ ‰lk‰ Èa¿≈««»¿ƒƒ¿≈∆¿ƒ»¿…¿«¿ƒ∆»

ÂÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ Ô‰Ó ˙Á‡27,BÏ ˙¯zÓ ‰È‰˙Â ««≈∆»≈∆ƒ≈∆»ƒ¿ƒ¿∆À∆∆
ÂÈ·‡ ÈÁ‡ ˙L‡ ‡È‰L ˜ÙÒ28ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰Â29Ï·‡ . »≈∆ƒ≈∆¬ƒ»ƒ¿ƒ∆¿»»»¬»

˙L‡ BÊ ‡È‰ Ì‡L ;ÔÈÓaÈÓ B‡ ÔÈˆÏBÁ B‡ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒƒ≈∆
ÂÈÁ‡30˙¯zÓ - ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,dÓaÈ È¯‰ - »ƒ¬≈ƒ¿»¿ƒƒ≈∆∆»ƒÀ∆∆

‰ˆÏÁ ¯·kL BÏ ‡Op‰Ï31. ¿ƒ»≈∆¿»∆¿¿»

בנה.24) התערובת.25)אשת התימנים: בכת"י
ליבום.26) זקוקות הן והרי בנים , הכלה.27)בלא בן
אחי28) שהוא הזקנה, יח,29)אביהם.בן (ויקרא ככתוב

והערוה  היא", דודתך . . . תגלה לא אביך אחי "ערות יד):
ליבם. ועליו 30)אסורה הזקנה, בן הוא המת שבעלה

בסמוך). כמבואר הכלה, בן לה שיחלוץ (אחרי לייבמה
טרם 31) אבל לזר, יבמה באיסור עוד ואינה הכלה, מבן

היא  שמא הזקנה, לבני היא אסורה הכלה, בן לה שיחלוץ
שתחלוץ. עד לאחרים ואסורה הכלה, בני אחי אשת

.‰ÌÈÚe„È‰ ÌÈa‰ e˙Ó32,d˙lk ÏLÂ ‰˜Ê ÏL ≈«»ƒ«¿ƒ∆¿≈»¿∆«»»
ÈLÏ ˙B·B¯Úz‰ Èa - ÔÈÓi˜ ˙B·B¯Úz‰ Èa È¯‰Â«¬≈¿≈««¬«»ƒ¿≈««¬ƒ¿≈
˙L‡ ˜ÙÒ ‡È‰L ,ÔÈÓaÈÓ ‡ÏÂ ÔÈˆÏBÁ ‰˜f‰ Èa¿≈«¿≈»¿ƒ¿…¿«¿ƒ∆ƒ¿≈≈∆

ÂÈ·‡ ÈÁ‡33ÂÈÁ‡ ˙L‡ ˜ÙÒ ,ÂÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡È‰L34 ¬ƒ»ƒ∆ƒ∆¿»»»¿≈≈∆»ƒ
ıÏBÁ „Á‡ ‰lk‰ Èa ÈLÏÂ ;dÓaÈÏ ˙¯zÓ ‡È‰L∆ƒÀ∆∆¿«¿»¿ƒ¿≈¿≈««»∆»≈
‡e‰ ‰lk‰ Ôa Ì‡ :ÌÈt Ïk ÏÚ ÌaÈÓ „Á‡Â ‰lÁza«¿ƒ»¿∆»¿«≈«»»ƒƒ∆««»
ÔÓ ÈM‰Â ,ÂÈÁ‡ ˙L‡ ıÏÁ È¯‰ - ‰lÁz ıÏÁL∆»«¿ƒ»¬≈»«≈∆»ƒ¿«≈ƒƒ
Ôa ˙L‡ ‡OÏ BÏ ¯zÓe ‰˜f‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰««¬∆«¿≈»À»ƒ»≈∆∆
‰lÁz ıÏÁL ‰Ê Ì‡Â ;dÓ·ÈÓ ‰ˆÏÁpL ¯Á‡ ÂÈÁ‡»ƒ««∆∆¿¿»ƒ»»¿ƒ∆∆»«¿ƒ»
‰OÚ ‡ÏÂ ÂÈÁ‡ Ôa ˙L‡Ï ıÏÁ È¯‰ - ‰˜f‰ Ôa ‡e‰∆«¿≈»¬≈»«¿≈∆∆»ƒ¿…»»
ÌaÈ È¯‰Â ‰lk‰ Ôa ‡e‰ ˙B·B¯Úz‰ ÔÓ ÈM‰Â ,ÌeÏk¿¿«≈ƒƒ««¬∆««»«¬≈ƒ≈

ÂÈÁ‡ ˙L‡35. ≈∆»ƒ

הכלה.33)הוודאים.32) בני הם הם 34)שמא שמא
הזקנה. תחילה 35)בני לייבם אבל א. צט, יבמות משנה,

שתחלוץ  עד לזר ואסורה אחיו, בן אשת היא שמא אסור, -
צט:). (שם

.Â‰LÏL dÏÚa ˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˙‰L ‡lL ÈÓƒ∆…»¬»««ƒ««¿»¿»
ÌÈL„Á36‰„ÏÈÂ ˙‡OÂ37‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â , √»ƒ¿ƒ»¿»¿»¿≈»«ƒ∆ƒ¿»

Á‡Ï ‰Ú·L Ôa Ì‡ ÔBL‡¯ÏÔÓ ÌÈa dÏ eÈ‰Â ,ÔB¯ »ƒƒ∆ƒ¿»»«¬¿»»»ƒƒ
Èa - ˜Ùq‰ Ôa‰ ‰Ê ˙Ó Ì‡ ,ÈM‰ ÔÓe ÔBL‡¯‰»ƒƒ«≈ƒƒ≈∆«≈«»≈¿≈
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dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
(· .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
ãycew zegiyn zecewpã

בתולה, נערה והמפתה האונס את לענוש המצוה בטעם
לייסר  כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה ה'חינוך' כתב

הזה". הרע המעשה מן הנבלים
אדונים  ("בעלונו זה שעניין לומר יש העניינים, ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
שבדקות  מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות שנופלים להיות יכול דדקות
של  מציאות שתיתכן תהיו" "קדושים הפסוק על הרמב"ן
שנהיה  וציוה הכתוב בא "לפיכך התורה, ברשות נבל

המותרות". מן פרושים
כדי  מותרות בענייני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים, עבודת את להשלים שיוכל
תורה", לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, על־פי שמותר מדבר להינזר אין וממילא
ממילא. בדרך ענייניו כל יתבררו שאז בתורה שיעסוק לזה
בתורה, יעסוק בראשו "חש חז"ל שאמרו מה לדבר, דוגמא
בתורה, יעסוק גופו בכל חש בתורה, יעסוק בגרונו חש
רפואה, פועל התורה שלימוד מרפא" בשרו ולכל שנאמר

העניינים. בשאר ועל־דרך־זה
(hi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו

ממון.5)חכמים. קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.·- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

ãycew zegiyn zecewpã

zlrapd lke ...dqep` zwfga ef ixd dcya zlrapd lk"
."dzetn zwfga ef ixd xira

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה, לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה הכתוב שדיבר ולא בדווקא,
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
שנקט  "עיר" וגם "שדה" שגם ונראה מושיע. לה שאין
הוא  שדה רוב, שעל־פי לפי לדוגמא, רק הוא הרמב"ם,
בתר  וזיל עיר. מה־שאין־כן מושיעים, לה שאין מקום

טעמא.
(72 dxrd 431 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆
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ופגם.8) בושת לדמי מיד 9)מחוץ נותן ופגם בושת אבל
נשאה. לא בין נשאה בין מאתיים 10)לאביה שכתובתן

אין  נישואיה, בשעת היא בעולה שכבר פי על ואף דינר,
בעולה, כתובת כדין דינר), (מאה מנה כתובתה אומרים
שהרי  נשכר, חוטא ונמצא הדין, מידת לקתה כן שאם
בחטאו. שירוויח בדין זה ואין פגמה, והוא הייתה בתולה

מדעתה.11) - תהיה לאשה" תהיה גם 12)"ולו ומוסיף
ופגם. צער בושת,

.„‰M‡Ï ‰a˙k ÌÈÓÎÁ ewz ‡lL .‰a˙k dÏ ÔÈ‡Â¿≈»¿À»∆…ƒ¿¬»ƒ¿À»»ƒ»
‰ÊÂ ,d‡ÈˆB‰Ï ÂÈÈÚa ‰l˜ ‰È‰z ‡lL È„k ‡l‡∆»¿≈∆…ƒ¿∆«»¿≈»¿ƒ»¿∆

d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡13. ≈»¿ƒ»

ואין 13) ימיו, כל לשלחה לא בתורה הוא מוזהר שהרי
בך. רוצה איני לו שתאמר עד כך כל יצערנה שמא חוששים

.‰È·iÁÓ elÙ‡ ,ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Òe‡ ‰˙È‰»¿»¬»¬»»»¬ƒ≈«»≈
‰OÚ14‰iL elÙ‡Â15‰p‡OÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -16ÔÎÂ . ¬≈«¬ƒ¿ƒ»¬≈∆…ƒ»∆»¿≈

ÒkL ¯Á‡ ‰nÊ ¯·c da ‡ˆÓ Ì‡17‰Ê È¯‰ - ƒƒ¿»»¿«ƒ»««∆»«¬≈∆
‰Èe‡¯‰ ‰M‡ - ‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL .‰pL¯‚È¿»¿∆»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»ƒ»»¿»

.BÏ

בלבד.14) עשה במצות אלא אינו ביאתן שאיסור
בלבד.15) סופרים מדברי אלא אינה ביאתה שאיסור
לקיימה 16) הראוייה באשה - לאשה" תהיה "ולו שנאמר:

מדבר. עליו.17)הכתוב ונאסרה תחתיו שזינתה

.ÂÈ¯‰ - d˙B‡ ‰ztL B‡ ‰Ïe˙a Ò‡L ÏB„b Ô‰k…≈»∆»«¿»∆ƒ»»¬≈
‰Ïe˙a‰ ˙‡ ÁwÏ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtÓ ;ÒÎÈ ‡Ï ‰Ê18, ∆…ƒ¿…ƒ¿≈∆¿À∆ƒ«∆«¿»

‰Ïe˙a dÈ‡ BÊ ‡OiL ‰ÚL·e19‡ÈˆBÈ - Òk Ì‡Â . ¿»»∆ƒ»≈»¿»¿ƒ»«ƒ
Ë‚·20. ¿≈

יקח".18) בבתוליה אשה גדול 19)"והוא לכהן ובעולה
עשה. מחייבי מפותת 20)היא או עצמו אנוסת ואפילו

האיסור. בכלל עצמו,

.ÊÔÂÈk - 'dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï' ÒB‡a ¯Ó‡pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆¡«¿≈…«¿«¿»≈»
‰OÚ BÓ„wL21'‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ' ¯Ó‡pL ,22‰Ê È¯‰ , ∆¿»¬≈∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»¬≈∆

‰˜zpL ‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊ ˙‡ˆÓÂ .‰OÚÏ B˜z¿»«¬≈¿ƒ¿≈ƒ¿«…«¬∆∆ƒ¿»
‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡ ‡l‡ ‰ÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,‰OÚÏ«¬≈∆≈ƒ»∆»∆»ƒ…ƒ≈¬≈
ÒB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ¯„‰Ò ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,daL∆»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿∆¿ƒ¿ƒ»»≈

‰˜BÏ BÈ‡Â ,¯ÈÊÁ‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - L¯‚Â ¯·ÚL23. ∆»«¿≈≈ƒ¿«¬ƒ¿≈∆
¯Á‡Ï ‰Lc˜˙ B‡ ,‰p¯ÈÊÁiL Ì„˜ B˙Le¯‚ ‰˙Ó24, ≈»¿»…∆∆«¬ƒ∆»ƒ¿«¿»¿«≈

È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰Le¯‚a ¯eÒ‡L Ô‰k ‰È‰L B‡∆»»…≈∆»ƒ¿»¬≈∆∆∆¬≈
daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·Ú25. »««…«¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»

הלאו.21) לפני בתורה העשה עשה,22)שנכתב מצות זו
שלחה". יוכל "לא נאמר: פסוק אותו שהעשה:23)ובסוף

הלאו". עבירת על ותקנתו כפרתו "היא - לאשה תהיה ולו
להחזירה.24) לו שיש 25)שאסור תעשה לא מצות "כל

שבה  עשה קיים לא פטור, - שבה עשה קיים עשה, קום בה
שלפנינו, במקרה כגון בידיים, בטלה שלא פי על (ואף

חייב". - להחזירה) יכול ואינו שמתה

.Á‰ÈÏÚ ‡B·iL „Ú Ò˜a ·iÁ ‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÔÈ‡≈»≈«¿«∆«»ƒ¿»«∆»»∆»

ÌÈ„Ú·e [dk¯„k]26‰‡¯˙‰ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,27È˙ÓÈ‡Óe . ¿«¿»¿≈ƒ¿≈»ƒ«¿»»≈≈»«
„Ú ˙B¯eÓb ÌÈL LÏL ¯Á‡Ó ?Ò˜ ˙·Ï ‰È‰Èƒ¿∆¿«¿»≈««»»ƒ¿«
dz‡Èa ÔÈ‡ - ÌÈL LÏL CB˙· ‰ÏÚ· .¯b·zL∆ƒ¿…ƒ¿¬»¿»»ƒ≈ƒ»»

‰‡Èa28:¯Ó‡pL ;Ò˜ dÏ ÔÈ‡ - ‰¯‚aMÓ ‰ÈÏÚ ‡a . ƒ»»»∆»ƒ∆»¿»≈»¿»∆∆¡«
.˙¯‚Ba‰ ‡Ï - ‰Ïe˙· ‰¯Ú«¬»¿»…«∆∆

קנס.26) משלם אינו מעצמו יודה אפילו עדים אין שאם
מצאנו 27) שלא קנס, תתחייב תעשה שאם זה, תעשה אל

במלקות. או במיתה אלא חוזרים.28)התראה שבתוליה

.ËdÏ LÈ ·‡ dÏ ÔÈ‡L ˙Á‡Â ·‡ dÏ LiL ˙Á‡Â¿««∆≈»»¿««∆≈»»≈»
˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰ :Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L el‡Â .Ò˜29, ¿»¿≈∆≈»∆¿»«∆∆¿«¿»∆∆

˙ÈBÏÈ‡‰Â30˙L¯Á‰Â ‰ËBM‰Â ,31‰ÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓe , ¿»«¿ƒ¿«»¿«≈∆∆ƒ∆»»»∆»
Ô˙B‡ ‰Ú·zL e„ÈÚ‰Â ÌÈL e‡·e d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL≈«¿«¿»»¿«ƒ¿≈ƒ∆»¿»»
‰¯Ú ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰Â ,dnÚ ˙BÊÏƒ¿ƒ»¿«¿…∆∆ƒ«ƒƒ«¬«ƒƒ«¬»

‰Ïe˙·32ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ˙L¯‚Ó‰ Ï·‡ .33‰Ò‡ Ì‡ : ¿»¬»«¿…∆∆ƒ»≈ƒƒ∆∆¿»
dÓˆÚÏ dÒ˜e ,Ò˜ dÏ LÈ -34ÔÈ‡ - ‰˙zt˙ Ì‡Â ; ≈»¿»¿»»¿«¿»¿ƒƒ¿«¿»≈
Ò˜ dÏ35. »¿»

כן 29) אחרי ומיאנה אחיה או אמה שהשיאוה קטנה יתומה
ונישאת. הואיל בתולה בחזקת שאינה קנס לה ואין בבעלה.

מקטנותה 30) אלא נערות ימי לה אין האילונית כי והטעם,
לבגר. בתולות.31)תצא בחזקת ואינן דעת בנות שאינן

שלא 32) בחזקת בעלה גרשה ומיד לחופה שנכנסה כגון
הרי  לחופה שנכנסה כל כי קנס, לה אין זאת ובכל נבעלה,

כבעולה. היא.33)היא  בתולה שנאמר 34)שבחזקת
אורשה, לאביה", אורשה, "לא - אורשה" לא "אשר בקנס:
מוציאים  האירוסין שאין לאביה, - ופגם בושת אבל לעצמה,

האב. הראוי 35)מרשות קנסה לו ומחלה נתרצית שהרי
לה.

.È˙¯¯ÁLÓ‰Â ‰Èe·M‰Â ˙¯Bib‰36‰¯ib˙ Ì‡ : «ƒ∆¿«¿»¿«¿À¿∆∆ƒƒ¿«¿»
- ˙BÁt B‡ ÌÈL LÏL ˙a ‡È‰Â ‰¯¯ÁzLÂ ˙ÈcÙÂ¿ƒ¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿ƒ«»»ƒ»

Ò˜ dÏ LÈ37„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL ˙a ‰˙È‰ Ì‡Â , ≈»¿»¿ƒ»¿»«»»ƒ¿∆»
dÏ ÔÈ‡ - ‰¯¯ÁzLpLk B‡ ˙ÈcÙpLk B‡ ‰¯ib˙pLk¿∆ƒ¿«¿»¿∆ƒ¿≈¿∆ƒ¿«¿¿»≈»

˙BÏeÚ·k Ô‰ È¯‰ - ‰‡Èa Ô˙‡È·e ÏÈ‡B‰ ;Ò˜38. ¿»ƒƒ»»ƒ»¬≈≈ƒ¿

שנשתחררה.36) כנענית" שבחזקת 37)"שפחה לפי
כשאר  בתולות לחזור סופן נבעלו, אם ואפילו הן, בתולות

הן 38)הבתולות. הפקר בחזקת לביאה שראויות "כיוון
בשבייתה". והשבוייה בגיותן ונבעלות

.‡È:‰zÙÓ‰ B‡ ÒB‡‰ ÏÚ ‰¯eÒ‡ BÊ ‰Ïe˙a ‰˙È‰»¿»¿»¬»«»≈«¿«∆
˙B˙¯k È·iÁÓ ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡39B‡ B˙BÁ‡ ÔB‚k , ƒ»¿»««≈«»≈¿≈¿¬

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰Â B˙„B„40È·iÁÓ ‰˙È‰L B‡ , »¿«ƒ»¿«≈»∆∆»¿»≈«»≈
ÔÈÂ‡Ï41ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰ Ì‡ : »ƒƒƒ¿¬≈∆∆¿≈¿«≈

‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ò˜42ÌlLÓe43‰˙È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¿»∆≈»»∆¿«≈¿ƒ…»¿»
‰‡¯˙‰ ÌL44˙e˜ÏÓ ·iÁ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ -45‰Ê È¯‰ , »«¿»»ƒ¿≈«»«¿¬≈∆

.Ò˜ ÌlLÓ¿«≈¿»

כרת.39) עונש ביאתה על תורה והן 40)שחייבה
מות. אחרי בפרשת בתורה 41)האמורות ביאתן שנאסרה

בלבד. מלקות אלא כרת עונש עליהם חייבה שגם 42)ולא
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dleza dxrp zekld - miyp xtq - oqip 'e iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

dÈ‡ - epnÓ ‰ˆÈÏÁÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ B‡ ‰Ê LÈ‡Ï¿ƒ∆≈»¿ƒ»«¬ƒ»ƒ∆≈»
ÏÎÂ .LÈ‡‰ B˙B‡ dÏ ıÏÁiL „Ú ¯ÊÏ ‡Op‰Ï ˙¯zƒ∆∆¿ƒ»≈¿»«∆«¬…»»ƒ¿»
,‰Ê LÈ‡ ÏÚ ‰¯eÒ‡ d˙‡Èa ‡nL EÏ ˜tzÒiL ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿∆»ƒ»»¬»«ƒ∆
˙ÓaÈ˙Ó dÈ‡ - ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÔÈa ‰¯Bz È¯·cÓ ÔÈa≈ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈¿ƒ≈»ƒ¿«∆∆
‰ÏÈÚa ‰ÏÚ· B‡ ‰lÚÓ ‰ˆÈÏÁ ‰ˆÏÁpL ÏÎÂ .BÏ¿…∆∆¿¿»¬ƒ»¿À»ƒ¿¬»¿ƒ»

¯ÊÏ d˙¯ˆ ‰¯z‰ - ‰¯Lk59. ¿≈»À¿»»»»¿»

הי"א.59)בכללים.58) פ"ה לעיל השווה

.‚ÈeÚ¯‡iL ˙B˜Ùq‰ ÏÎa ‰¯B˙Â ÔÈ·z BÊ C¯c ÏÚÂ¿«∆∆»ƒ¿∆¿»«¿≈∆¿»¿
ÔÈ¯wÚ‰ Ïk e¯‡a È¯‰L .‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«ƒ«¬ƒ»∆¬≈≈«¿»»ƒ»ƒ
‡e‰ ÈÓe ıÏBÁL ‡e‰ ÈÓ Ú„˙Â ,CÓÒz Ô‰ÈÏÚL∆¬≈∆ƒ¿…¿≈«ƒ∆≈ƒ
Ìeai‰ ÔÓe ‰ˆÈÏÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt‰ ‡È‰ ÈÓe ,ÌaÈnL∆¿«≈ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ«ƒ

ÌaÈÏ ‰Èe‡¯‰ ‡È‰ ÈÓe60. ƒƒ»¿»¿«≈

"ליבום".60) התימנים: בכת"י וכן רומי, בדפוס

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰ˆÈÏÁÂ ÌeaÈ ˙BÎÏ‰ e˜ÏÒ¿ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום

-miypxtq
dlEza dxrp zFkld¦§©£¨§¨

ÈzLe ,‰OÚ ˙BˆÓ LÏL .˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿»ƒ¿¬≈¿≈
(· .‰zÙÓ‰ Ò˜Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»ƒ¿…«¿«∆
(„ .ÒB‡‰ L¯‚È ‡lL (‚ .B˙Òe‡ ÒB‡‰ ‡OiL∆ƒ»»≈¬»∆…¿»≈»≈
(‰ .ÌÏBÚÏ dÏÚa ˙Áz Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ ˙L‡ ·LzL∆≈≈≈∆ƒ≈««««¿»¿»

.BzL‡ ˙‡ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓ L¯‚È ‡lL∆…¿»≈ƒ≈«∆ƒ¿
ãycew zegiyn zecewpã

בתולה, נערה והמפתה האונס את לענוש המצוה בטעם
לייסר  כדי המצוה "משרשי תקנ"ז) (מצוה ה'חינוך' כתב

הזה". הרע המעשה מן הנבלים
אדונים  ("בעלונו זה שעניין לומר יש העניינים, ובפנימיות
אבל  ישראל, כנסת אצל שייך אינו בוודאי זולתך")
שבדקות  מכיון הוא ישראל על רע שם להוציא האפשרות
וכפירוש  היתר, בתאוות שנופלים להיות יכול דדקות
של  מציאות שתיתכן תהיו" "קדושים הפסוק על הרמב"ן
שנהיה  וציוה הכתוב בא "לפיכך התורה, ברשות נבל

המותרות". מן פרושים
כדי  מותרות בענייני צורך שיש ויאמר אדם יטען ואם
כתוב  הרי ובנוסף הבירורים, עבודת את להשלים שיוכל
תורה", לך שאסרה מה "דייך ה"א) פ"ט (נדרים בירושלמי
העצה  הנה תורה, על־פי שמותר מדבר להינזר אין וממילא
ממילא. בדרך ענייניו כל יתבררו שאז בתורה שיעסוק לזה
בתורה, יעסוק בראשו "חש חז"ל שאמרו מה לדבר, דוגמא
בתורה, יעסוק גופו בכל חש בתורה, יעסוק בגרונו חש
רפואה, פועל התורה שלימוד מרפא" בשרו ולכל שנאמר

העניינים. בשאר ועל־דרך־זה
(hi oniq miyp xtq 'zekln oii' itÎlr)

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
עם 1) נישואיהם ובמפתה, באונס הקנס דין רבינו בו ביאר

אם  בוגרת או שלוש מבת פחותה קטנה והמפותה, האנוסה
עליה  בא להן, ושאין קנס להן שיש והנערות קנס, להן יש

בדין. שתעמוד קודם ומתה

.‡‰Ïe˙a ‰ztL ÈÓ2ÌÈMÓÁ Ï˜LÓ B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ƒ∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«¬ƒƒ
˜wÊÓ ÛÒk ÏL ÌÈÚÏÒ3‡¯˜p‰ ‡e‰Â .4Ò˜5Ì‡ ÔÎÂ . ¿»ƒ∆∆∆¿À»¿«ƒ¿»¿»¿≈ƒ

d˙B‡ Ò‡6,‰¯Bz ÏL ‰OÚ ˙ÂˆÓ ‰Ê Ò˜e . »«»¿»∆ƒ¿«¬≈∆»
‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL7 ∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»

.ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ»∆

שתבגור.2) עד שנים שלוש שאין 3)מאחר טהור, כסף
אחרת. מתכת או נחושת של תערובת בלשון 4)בו

ממון.5)חכמים. קנס.6)עונש האנוסה.7)משלם

.·- ‰zÙÓ ?ÒB‡ ‡e‰ ‰Ê È‡Â ,‰zÙÓ ‡e‰ ‰Ê È‡Â¿≈∆¿«∆¿≈∆≈¿«∆
˙ÏÚ·p‰ Ïk .dÁ¯k ÏÚa ‰ÈÏÚ ‡aL - ÒB‡ ,dBˆ¯Ïƒ¿»≈∆»»∆»¿«»¿»»«ƒ¿∆∆
ÔÈ„a d˙B‡ ÔÈ„Â ,‰Òe‡ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ‰„Oa«»∆¬≈¿∆¿«¬»¿»ƒ»¿ƒ

‰ÏÚ· dBˆ¯aL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰Òe‡ÏÎÂ . ¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿¬»¿»
‡lL ÈtÓ ,‰zÙÓ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ¯ÈÚa ˙ÏÚ·p‰«ƒ¿∆∆»ƒ¬≈¿∆¿«¿À»ƒ¿≈∆…
ÛÏML ÔB‚k ,‰Òe‡ ‡È‰L ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚiL „Ú ,‰˜ÚÊ»¬»«∆»ƒ»≈ƒ∆ƒ¬»¿∆»«

.C˙B‡ ‚¯‰‡ È˜ÚÊz Ì‡ :dÏ ¯Ó‡Â ·¯Á dÏ»∆∆¿»«»ƒƒ¿¬ƒ∆¡…»

ãycew zegiyn zecewpã

zlrapd lke ...dqep` zwfga ef ixd dcya zlrapd lk"
."dzetn zwfga ef ixd xira

הוא  מצאה" בשדה "כי שהפסוק לפרש מקום היה זה, לפי
של  הפשוט כפירוש בהווה הכתוב שדיבר ולא בדווקא,
הוא, לעיר שדה בין החילוק שעיקר לומר יש אבל הכתוב,
שנקט  "עיר" וגם "שדה" שגם ונראה מושיע. לה שאין
הוא  שדה רוב, שעל־פי לפי לדוגמא, רק הוא הרמב"ם,
בתר  וזיל עיר. מה־שאין־כן מושיעים, לה שאין מקום

טעמא.
(72 dxrd 431 cenr e wlg y"ewl itÎlr)

.‚‡lL B‡ ,‰zÙÓÏ ‡Op‰Ï ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰zÙÓ‰«¿À»∆…»¿»¿ƒ»≈«¿«∆∆…
È¯‰ - ÒÎÏ ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡lL B‡ ,BÏ dzÏ ‰È·‡ ‰ˆ»̄»»ƒ»ƒ¿»∆…»»ƒ¿…¬≈

Ò˜ Ô˙B ‰Ê8Ì‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡Â ,CÏB‰Â ∆≈¿»¿≈¿≈ƒƒ¿…¿ƒ
Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - dÒÎe eˆ¯9‰a˙k dÏ ·˙Bk ‡l‡ , »¿»»≈¿«≈¿»∆»≈»¿À»

˙BÏe˙a‰ ¯‡Lk10B‡ ‡È‰ ‰˙ˆ¯ ‡lL ‰Òe‡‰ Ï·‡ . ƒ¿»«¿¬»»¬»∆…»¿»ƒ
Ì„Èa ˙eL¯‰ - ÒB‡Ï ‡Op‰Ï ‰È·‡11Ò˜ Ô˙BÂ , »ƒ»¿ƒ»≈»≈»¿¿»»¿≈¿»

ÔÈÙBk - ‡e‰ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ‰È·‡Â ‡È‰ ‰˙ˆ¯ .CÏB‰Â¿≈»¿»ƒ¿»ƒ»¿…»»ƒ
Ò˜ Ô˙BÂ ÒBÎÂ B˙B‡12‰M‡Ï ‰È‰˙ BÏÂ :¯Ó‡pL ; ¿≈¿≈¿»∆∆¡«¿ƒ¿∆¿ƒ»

B‡ ‡ÓBÒ B‡ ˙¯bÁ ‡È‰ elÙ‡ .‰OÚ ˙ÂˆÓ BÊ È¯‰ -¬≈ƒ¿«¬≈¬ƒƒƒ∆∆»
BBˆ¯Ï ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â .ÒÎÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Ú¯ˆÓ¿…««ƒƒ¿…¿≈ƒƒ¿
È¯‰ - ÂÈÓÈ Ïk dÁlLÏ ÏÎeÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÏBÚÏ¿»∆∆¡«…«¿«¿»»»»¬≈

.‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ BÊƒ¿«…«¬∆
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בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.·ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ה'תשפ"א  ניסן ז' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.‡‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïa2Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

·eˆw‰3‰¯Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע"י
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע.3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי

הנאת  כסף", חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי שכיבה,

מ:). (כתובות ומזיק חובל כשאר ב:5)לשלם לט, שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי. הוזכר לא טו), כב, (שמות משפטים

.·˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ -9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï·‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי ממזר, אינו האונס
הי"א. פ"א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב: יד, בערכין אמרו וכן מ.). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLi·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
Lia˙n‰Â11‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»

BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ
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קפז dleza dxrp zekld - miyp xtq - oqip 'f w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.11) מ, מרובה 12)כתובות בשתו שבייש, קל שאדם
פג:). בבאֿקמא רש"י וכ"כ ה"א, ומזיק חובל מהל' (פ"ג

.‰ÔÈÓLÂ ,d˙ÏÚÓe B˙ÏÚÓ ÔÈic‰ ÔÈ‡B¯ ‰Ê ÈÙÏe¿ƒ∆ƒ««»ƒ«¬»«¬»»¿»ƒ
Ú¯‡È ‡ÏÂ ÔzÏ dzÁtLÓÏe ‰È·‡Ï Èe‡¯ ÔBÓÓ ‰nk«»»»¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»ƒ≈¿…∆∆«

‰Ê Ì„‡Ó ‰Ê ¯·c Ô‰Ï13e‰BÓÎÂ ,14.ÌlLÏ ·iÁ »∆»»∆≈»»∆¿»«»¿«≈

פחיתותו.13) לפי והנבל מעלתו, לפי כסכום 14)הגדול
ליתן. ראוי שהיה הממון

.Â‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ .dÈÙÈ ÈÙÏ - Ì‚t¿»¿ƒ»¿»ƒ»¿ƒƒ
‰ÏeÚa ‰ÂL ‡È‰ ‰nk ,˜eMa ˙¯kÓ ‰ÁÙLƒ¿»ƒ¿∆∆««»ƒ»»¿»
˙B˜Ï ‰ˆB¯ Ì„‡L ;‰Ïe˙a ‰ÂL ‰˙È‰ ‰nÎÂ¿«»»¿»»»¿»∆»»∆ƒ¿
B˙È‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L Bc·ÚÏ dzÏ ,‰Ïe˙a ‰ÁÙLƒ¿»¿»ƒ¿»¿«¿∆∆«¬»»

B˙·BËÂ15- ¯Úˆ .ÌlLÈÂ ‰˙Át ‰nk ÔÈ‡B¯Â ; ¿»¿ƒ«»»¬»ƒ«≈««
.BÙe‚Â ÂÈL ÈÙÏe ,dÙeb ÔÈ·e d˙eË˜ ÈÙÏ¿ƒ«¿»ƒ¿«»¿ƒ»»¿
BÊ ¯ÚËˆz ‡ÏÂ ÔzÏ ‰ˆB¯ ·‡‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈¿…ƒ¿«≈

.ÔzÈÂ ,‰fÓƒ∆¿ƒ≈

שזהיר 15) הימנו, רוח קורת לרבו שיש בעבד ב. מ, כתובות
טעם  להטעימו נחתֿרוח לו לעשות רוצה הוא ואף בעבודתו,

שם). (רש"י בתולה

.ÊÔ˙B ‰zÙÓ‰16„iÓ Ì‚Ùe ˙La17Ô˙B BÈ‡Â , «¿«∆≈∆¿»ƒ»¿≈≈
Ô‡Ó Ì‡Â :¯Ó‡pL ;d‡O ‡Ï Ôk Ì‡ ‡l‡ Òw‰«¿»∆»ƒ≈…¿»»∆∆¡«¿ƒ»≈
Ô˙B ÒB‡‰ Ï·‡ .Ï˜LÈ ÛÒk ,BÏ dz˙Ï ‰È·‡ Ô‡ÓÈ¿»≈»ƒ»¿ƒ»∆∆ƒ¿…¬»»≈≈

„iÓ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡18‰ˆ¯zLk ,CÎÈÙÏ .ÒBÎÂ «¿»»¿»ƒƒ»¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
L¯b˙‰Ï19ÌeÏk dÏ ÔÈ‡ - ÔÓÏ‡˙z B‡20. ¿ƒ¿»≈ƒ¿«¿≈≈»¿

לאשה.17)לאביה.16) כשנשאה כתובות 18)אפילו
ב. כמבואר 19)לט, לגרש, יכול אינו - לרצונה שלא אבל

ז. ה"ג, פ"א קנסה 20)לעיל כסף ש"יצא לכתובתה,
ה"ד. פ"א לעיל וראה שם). (כתובות בכתובתה"

.Á‡lL „Á‡Â dk¯„k „Á‡ ,ÌÈL ‰ÈÏÚ e‡a»»∆»¿«ƒ∆»¿«¿»¿∆»∆…
‡e‰ Ì‡ ,dk¯„k ‡lL ‰ÈÏÚ ‡aL ‰Ê :dk¯„k¿«¿»∆∆»»∆»∆…¿«¿»ƒ

Ì‚Ùe ˙L·a ·iÁ - ÔBL‡¯21·iÁ - ÔB¯Á‡ ‡e‰ Ì‡Â , ƒ«»¿∆¿»¿ƒ«¬«»
‰ÓbÙ ¯·kL ,„·Ïa ˙L·a22‰ÈÏÚ ‡aL ‰ÊÂ ; ¿∆ƒ¿«∆¿»ƒ¿¿»¿∆∆»»∆»

¯‡L·e Ò˜a ·iÁ - ÔB¯Á‡ ÔÈa ÔBL‡¯ ÔÈa ,dk¯„k¿«¿»≈ƒ≈«¬«»ƒ¿»ƒ¿»
ÌÈ¯·c‰23‰ÏÚ· ‡lL ˙a ÏL Ì‚Ùe ˙La ÔÈ‡ Ï·‡ , «¿»ƒ¬»≈∆¿»∆«∆…ƒ¿¬»

dk¯„k ‡lL ‰ÏÚ·pL BÊ Ì‚Ùe ˙L·k ÏÏk24. ¿»¿∆¿«∆ƒ¿¬»∆…¿«¿»

אינו 21) קנס אבל במקצת, נפגמה כדרכה שלא בביאה שגם
ה"ח. פ"א לעיל כמבואר כדרכה, עליה שיבוא עד חייב

הראשון.22) שאינו 23)ע"י אע"פ לישאנה לכופו וכן
ב.24)רוצה. מ, כתובות

.ËeÚ„B‰ ¯·k25:Ô‰ ¯OÚÂ ,Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ˙Ba‰ ¿»«¿«»∆≈»∆¿»¿∆∆≈
,˙ÈBÏÈ‡‰Â ,˙L¯‚Ó‰Â ,˙‡ÓÓ‰Â ,˙¯‚Ba‰«∆∆¿«¿»∆∆¿«¿…∆∆¿»«¿ƒ
,‰Èe·M‰Â ,˙¯Bib‰Â ,˙L¯Á‰Â ,‰ËBM‰Â¿«»¿«≈∆∆¿«ƒ∆¿«¿»
LÈ ˙Ba‰ ¯‡Le .Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰Â ,˙¯¯ÁLÓ‰Â¿«¿À¿∆∆¿«≈»∆»≈»¿»«»≈

.Ò˜ Ô‰Ï»∆¿»

ה"טֿי.25) פ"א לעיל

.ÈÌ‡Â ;Ì‚Ùe ˙La dÏ LÈ - Ò˜ dÏ LiL ˙a Ïk»«∆≈»¿»≈»∆¿»¿ƒ
- Ò˜ dÏ ÔÈ‡L ˙a ÏÎÂ .¯Úˆ dÏ LÈ - ‰Òe‡ ‡È‰ƒ¬»≈»««¿»«∆≈»¿»
Ì‡ ÔÎÂ ,‰˙zt˙ Ì‡ ,Ì‚t ‡ÏÂ ˙La ‡Ï dÏ ÔÈ‡ Ck»≈»…∆¿…¿»ƒƒ¿«¿»¿≈ƒ

‰Ò‡26˙L¯ÁÂ ‰ËBLÂ ˙‡ÓÓe ˙¯‚BaÓ ıeÁ ;27. ∆∆¿»ƒ∆∆¿»∆∆¿»¿≈∆∆

לתלות 26) אפשר איך כך, על תמה - קעז סי' אהע"ז ב'טור'
שאין  אע"פ ולדבריו קנס, בפטור וצער ופגם בושת תשלומי
בכל  הנוהג ממון דין שהן ופגם, בושת להן יש - קנס להן

בזה. תמה שם יוסף' ה'בית וגם ומזיק. שאם 27)חובל
בסמוך. כמבואר משלם, נאנסו

.‡ÈÛ‡ ,˙‡ÓÓ‰ ˙‡Â ˙¯‚Ba‰ ˙‡ ÒB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈∆«∆∆¿∆«¿»∆∆«
Ì‚Ùe ˙La Ô‰Ï LÈ - Ò˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ28 «ƒ∆≈»∆¿»≈»∆∆¿»

¯ÚˆÂ29¯Úˆ ÌlLÓ - ˙L¯Á B‡ ‰ËBL ÒB‡‰Â . »««¿»≈»≈∆∆¿«≈««
„·Ïa30ÌeÏkÓ ¯eËt - Ôlk ˙‡ ‰zÙÓ‰ Ï·‡ .31. ƒ¿«¬»«¿«∆∆À»»ƒ¿

ורא"ש 28) ברי"ף (וראה לב. בכתובות כן מפורש בבוגרת
וכשאנסה  היא, בתולה שהבוגרת מפני הוא, והטעם מ:). שם
לא  ועדיין לחופה כשנכנסה הממאנת וכן ופגמה, ביישה
ל'טור' ('פרישה' פגם לה אין ונבעלה משנשאת אבל נבעלה,
בין  החילוק מהו עיון, צריך [אבל כה). אות קעז סי' אהע"ז
פ"א  (למעלה ונתגרשה נבעלה ולא לחופה נכנסה ממאנת
ה"י]. למעלה שנראה כמו ופגם, בושת לה שאין ה"ט)

צער.29) לה יש אנוסה ופגם,30)כל בושת משלם ואינו
בשוק  להמכר דמים לה אין וגם בושת, לה אין שהשוטה
פ.): (בבאֿמציעא אמרו וכן שם). ורש"י לב. (כתובות
. . . היא שוטה זו שפחה לו ואמר לחבירו, שפחה "המוכר
אין  החרשת וגם דמים, לה שאין הרי טעות", מקח זה הרי
לו  נותן - "חרשו פב:): (בבאֿקמא שאמרו כמו דמים, לה

איתן'). ('נחל כולו" לה 31)דמי אין שמפותה הוא כלל
בושת  להן שאין וחרשת שוטה ולפיכך, ה"א). (למעלה צער
כלום. להן אין נתפתו אם - הקודמת) בהערה (כנ"ל ופגם
- כנ"ל וצער ופגם בושת להן שיש אע"פ וממאנת ובוגרת
שהרי  הכל על לו שמחלו לפי כלום, להן אין נתפתו אם
וממאנת, הי"א) אישות מהל' (פ"ג אביה ברשות אינה בוגרת
- לה אין שצער אע"פ שנתפתתה, נערה אבל היא. יתומה
אביה  ברשות שהיא שכיון ופגם, ובושת קנס הוא משלם
שהממאנת  ואע"פ לו. למחול יכולה אינה לו, שייך והכל
ל"עונת  והגיעה הואיל מחילתה, מועילה - קטנה עדיין
שכלה  חריפות לפי - ומעלה שש מגיל שהיא הפעוטות"
וביחוד  נט.) ובגיטין ה"ז, פ"ד אישות הל' לעיל (ראה
הנאתה  מחמת וזו מחילה. מחילתה - בפירוש כשמחלה
חידשו  וכבר לט:) כתובות ('תוספות' בפירוש מחלה כאילו
מחילתן  שמחלו ש"הפעוטות" קז. בכתובות ה'תוספות'

איתן'). ('נחל מחילה

.·È,ÂÈt ˙‡„B‰a ÌB˜Ó ÏÎa Ò˜ ÌlLÓ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»¿«≈¿»¿»»¿»«ƒ
ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡l‡32È˙Èzt B‡ ÈzÒ‡ :¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ . ∆»«ƒ≈ƒ¿ƒ»»≈»«¿ƒƒƒƒ

˙La ÌlLÓ Ï·‡ .Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡ - ÈBÏt ÏL Bzaƒ∆¿ƒ≈¿«≈¿»¬»¿«≈∆
ÂÈt ˙‡„B‰a Ì‚Ùe33ÔÈ„a LÈ‡ ‰Ú·zL ˙a ÔÎÂ . ¿»¿»«ƒ¿≈«∆»¿»ƒ¿ƒ

eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,È˙B‡ ˙Èzt B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡Â¿»¿»»«¿»ƒƒ»ƒ¿≈…»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„34˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ -35; ¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈
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בהם  התרו אם תעשה לא איסור בהן שיש כריתות, חייבי
שלקו  אחר תשובה עשו שאם כריתותם, מידי ונפטרו לוקים

להם. מוחל מעלה של דין בית "והפילו 43)- שנאמר:
אחת  רשעה "משום - רשעתו" כדי לפניו והכהו השופט
ובסמוך  רשעיות", שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו אתה
ממון. ולא הכאה אותו שמחייבים יכנו, ארבעים נכתב: לו

עבירה 44) שזוהי כך, תעשה "אל העדים: הזהירוהו שלא
מלקות". עליה אתה התראה.45)וחייב בלא מלקות שאין

.·ÈÔ‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iL B‡ ‰OÚ È·iÁÓ ‰˙È‰46 »¿»≈«»≈¬≈¿ƒ»¿«≈»∆
e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰¯eÒ‡L∆¬»ƒƒ¿≈¿ƒ≈ƒ¿≈…ƒ¿

˙e˜ÏÓ Ô‡k ÔÈ‡L ,Ò˜a ·iÁ - Ba47. «»ƒ¿»∆≈»«¿

לישראל.46) ונתינה לכהן חלוצה מלקות 47)כגון אין
שאין  שכן וכל עשה, בחייבי ולא תעשה", "לא באיסור אלא

סופרים. מדברי אלא אסורות שאינן באלה מלקות

.‚ÈÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ È·iÁÓ ‰˙È‰48Bza ÔB‚k ,49˙L‡Â »¿»≈«»≈ƒ«≈ƒ¿ƒ¿≈∆
Ba50Ba e¯˙‰ ‡Ï ÔÈa Ba e¯˙‰ ÔÈa ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51 ¿¿«≈»∆≈ƒ¿≈…ƒ¿

ÔBÒ‡ ‰È‰È ‡ÏÂ :¯Ó‡pL .Òw‰ ÔÓ ¯eËt -52LBÚ - »ƒ«¿»∆∆¡«¿…ƒ¿∆»»
LÚÈ53‡‰ .54ÔBÒ‡ ÌL ‰È‰ Ì‡55LÚ ÌL ÔÈ‡ -56. ≈»≈»ƒ»»»»≈»…∆

‰‚‚La ‰M‡‰ ˙‚È¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â57‡Ï È¯‰L , ¿««ƒ∆¬ƒ«»ƒ»ƒ¿»»∆¬≈…
dÏ eek˙58.‰M‡ eÙ‚Â ÌÈL‡ eˆpÈ Èk :¯Ó‡pL , ƒ¿«¿»∆∆¡«ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»

„ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ÔBÒ‡a ·e˙k‰ ˜lÁ ‡lL ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆…ƒ≈«»¿»≈≈¿≈ƒ
LÙ ‰kÓ :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ¿»¿ƒ««¿ƒ«¬≈≈«≈∆∆
LÙ ‰kn ‰Ó .˙ÓeÈ Ì„‡ ‰kÓe ,‰pÓlLÈ ‰Ó‰a¿≈»¿«¿∆»«≈»»»««≈∆∆

ÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa ·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï ‰Ó‰aB·iÁÏ „È ¿≈»…»««»≈≈¿≈ƒ¿«¿
ÔÈÓeÏL˙a59·e˙k‰ ˜ÏÁ ‡Ï Ì„‡ LÙ ‰kÓ Û‡ , ¿«¿ƒ««≈∆∆»»…»««»

.ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ B¯ËÙÏ „ÈÊÓÏ ‚‚BL ÔÈa≈≈¿≈ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ

על 48) בהם לדון מטה של דין לבית נמסרו מיתות ארבע
חמורות. בשריפה.49)עבירות נידון עליה בא שאם

סקילה.50) עונשו עליה בא מעונש 51)שאם שפטור
מתה.52)מיתה. ולא ילדיה ויצאו הרה אשה שנגף

לבעל.53) וולדות דמי לשלם אבל.54)חייב
האשה.55) נתחייב 56)שמתה "שהרי וולדות דמי תשלומי

מזה". גדול עליה.57)בדין מיתה חייב שכל 58)ואינו
לאשה. ולא לחבירו, רק נתכוון עונש 59)אחד שאין

בשוגג  ואפילו בלבד, ממון עונש אלא בהמה למכה מיתה
השוגג  על לחייב - פצע תחת פצע שנאמר: לשלם חייב

כמזיד.

.„È,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ da LiL ‰¯·Ú ÏÎÏ ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»¬≈»∆≈»ƒ«≈ƒ
ÔÈÓeÏLz da ÔÈ‡L60. ∆≈»«¿ƒ

משום 60) דין בית מיתת (שחייב בשבת בחברו החובל כגון
חץ  שזרק או התשלומין מן פטור שוגג היה אפילו מפרק,
חבירו  בגד וקרע (אמות) ארבע לסוף ארבע מתחילת בשבת
ברשות  בשבת חץ שזריקת מפני מלשלם פטור בהליכתו

דין. בית מיתת עוון היא הרבים

.ÂË‰ÈÏÚ ‡a61;Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰˙ÓÂ »»∆»»≈»¬≈∆»ƒ«¿»
‡Ï - ‰¯Úp‰ È·‡Ï dnÚ ·ÎM‰ LÈ‡‰ Ô˙Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«»ƒ«…≈ƒ»«¬ƒ««¬»…

‰˙n‰ È·‡Ï62ÔÈca „ÓÚzL Ì„˜ ˙eÓzL ,‡e‰Â .63. «¬ƒ«≈»¿∆»…∆∆«¬…«ƒ

לו.61) הכשרה בתולה נערה כל -62)על הנערה אבי
קיימת. שהיא ואחרי 63)משמע ותבעתו בדין עמדה אבל

בו  זכה בדין שעמדה שמשעה בקנס, חייב זה הרי מתה כן
האב.

ה'תשפ"א  ניסן ז' ש"ק יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והאונס 1) דברים שלושה שמשלם המפתה דין בו כלל

שאין  הנערות וכו', כדרכה אחד שנים עליה באו דין חמשה,
פיו, בהודאת קנס משלם שאינו וצער, ופגם בושת להן
מפתה  של דברים שלשה מכחישה, והוא אותי אנסת אמרה
לכך  עצמה הכינה לבת, או לאב הם למי אונס של וחמשה

בקנס. האונס חייב אם לזנות

.‡‰·ÈÎL ˙‡‰ ÈÓc Ì‰ Ò˜ ÏL ÛÒk ÌÈMÓÁ¬ƒƒ∆∆∆¿»≈¿≈¬»«¿ƒ»
Ì‚Ùe ˙La ÔzÏ ‰zÙÓ‰ ·iÁÂ .„·Ïa2Òw‰ ÏÚ ¯˙BÈ ƒ¿«¿«»«¿«∆ƒ≈∆¿»≈««¿»

·eˆw‰3‰¯Bza4˙‡ Ô˙B ‡e‰L ,ÒB‡‰ ÂÈÏÚ ¯˙È . «»«»»≈»»»≈∆≈∆
¯Úˆ dÏ ÔÈ‡ dBˆ¯a ˙ÏÚ·p‰L .¯Úv‰5LÈ ‰Òe‡Â , «««∆«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»«««¬»≈

dpÚ ¯L‡ ˙Áz :‰Òe‡a ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .¯Úˆ dÏ6. »««¿≈≈»¬»««¬∆ƒ»

כמבואר 2) לבעולה, מבתולה ונפחתה פגמה ביאתו שע"י
ה"ו. "ונתן 4)הקבוע.3)בסמוך בתורה: שנאמר לפי

הנאת  כסף", חמשים הנערה לאבי עמה השוכב האיש
הנאת  מחמת שאינם ופגם בושת אבל חמשים, - שכיבה
ועליו  כאן, נכללו לא - חובלים בשאר ישנם שהרי שכיבה,

מ:). (כתובות ומזיק חובל כשאר ב:5)לשלם לט, שם
צער". לה אין מפותה אומרות, שבה זה 6)"פקחות עינוי

בפרשת  האמורה במפותה, ואילו ביאתה. צער הוא -
עינוי. הוזכר לא טו), כב, (שמות משפטים

.·˙L·e Ò˜ :ÌÈ¯·„ ‰LÏL ÌlLÓ ‰zÙÓ‰ ‡ˆÓƒ¿»«¿«∆¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆
‰Úa¯‡ - ÒB‡‰Â ;Ì‚Ùe7.Ì‚Ùe ¯ÚˆÂ ˙L·e Ò˜ : ¿»¿»≈«¿»»¿»∆¿««¿»

א.7) לט, כתובות

.‚„Á‡Â ÏB„b Ô‰k ˙a ÏÚ ‡a‰ „Á‡ .Ïka ‰ÂL Ò¿̃»»∆«…∆»«»««…≈»¿∆»
¯ÊÓÓ B‡ ¯b ˙a ÏÚ ‡a‰8ÛÒk ÌÈMÓÁ dÒ˜ -9. «»««≈«¿≈¿»»¬ƒƒ∆∆

ÔÈÎÈ¯ˆe ,ÏkÏ ÔÈÂL ÔÈ‡ ¯Úv‰Â Ì‚t‰Â ˙La‰ Ï·‡¬»«∆¿«¿»¿«««≈»»ƒ«…¿ƒƒ
‡ÓeL10. »

ואם 8) ממזרת". "או התימנים: ובכת"י ממזר. בת כלומר:
כרחנו  על לאו, באיסור עליו היא והרי ממזר, אינו האונס
הי"א. פ"א למעלה ראה בו, התרו כשלא מדובר שכאן

שוה 9) התורה, מן קבוע שכר קצבה, לו שיש כל הוא: כלל
"אחד  ב: יד, בערכין אמרו וכן מ.). (כתובות אדם בכל
שבישראל, הקטנה ואת שבכהונה גדולה את ופיתה שאנס

סלעים". חמשים הערכה.10)נותן

.„k‰ ?˙La‰ ÔÈÓL „ˆÈkLi·Ó‰ ÈÙÏ Ï ≈«»ƒ«∆«…¿ƒ«¿«≈
Lia˙n‰Â11‰·eLÁ ‰¯Ú Li·Ó ‰ÓB„ BÈ‡L . ¿«ƒ¿«≈∆≈∆¿«≈«¬»¬»

BÈ‡Â ,‰ÈeÊa ‰iÚ ‰pË˜ Li·ÓÏ ‰ÒÁÈÓ ‰ÁtLnÓeƒƒ¿»»¿À¬»ƒ¿«≈¿«»¬ƒ»¿»¿≈
„Á‡Ó Lia˙ÓÏ ÏB„‚Â ·eLÁ Ì„‡Ó Lia˙Ó ‰ÓB„∆ƒ¿«≈≈»»»¿»¿ƒ¿«≈≈∆»

ÌÈlw‰ ÔÓ Ï˜Â ÌÈÏ·p‰Ó12. ≈«¿»ƒ¿«ƒ««ƒ
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Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ
BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע"פ השבועה, ע"י להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי"ב ע"י ושמא
אין  לבדו קנס על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר
למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי נשבעים,

הט"ו. ונטען טוען מהל' בפ"א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡37Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
¯Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם לי לשלם אתה אני 38)וחייב ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע, חייב אינו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"א, ונטען
והרי  לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע כאן
אלא  בידי לו אין טוען: והלה בידך, לאבי מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב שהוא מפני שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח:).
שהבת  רבינו, דברי את מצדיק משנה' וה'כסף באונס,
שייכים  שהתשלומין ואע"פ עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי - ב מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע כדין ודינה דברים בעלת

.„È- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰41BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

·‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ -44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב
שהרי 44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט. פ"א

.ÂËB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ¯·„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈

Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי"ב. אישות מהל' פ"ג לעיל בכת"י 46)כמבואר

הארבעה. הרי הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי בשעת

שנתבגרה 48)ב. אחרי עד אותם גבתה לא שעדיין ואע"פ
אב. של הם הרי הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב, ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי"ב. לעיל כמבואר הקנס, את מלשלם נפטר היה (הבועל)
בדין. שיתחייב עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי ואפילו
לדין, עמידתה לפני לבניו מורישם אדם שאין לקנס זה לענין

שם. ב'תוספות' כמבואר

.ÊË‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰50Bc·Ï dÒ˜ -51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le dÒ˜ - ¯Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
·‡ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י), לח. (כתובות קנס שם ואין מיתה

הי"ג. ופגם.51)פ"א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט פ"א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי"ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט.). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

¯ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ

‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈
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‰zÙÓe58dzÚcÓ ÔÈa ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰L BÊ Ï·‡ ; ¿«∆¬»∆≈ƒ»«¿»¿»≈ƒ«¿»
„Á‡ ‰L„˜ ¯eq‡Â .‰L„˜ BÊ È¯‰ - ‰È·‡ ˙ÚcÓ ÔÈa≈ƒ««»ƒ»¬≈¿≈»¿ƒ¿≈»∆»
e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .‰ÏeÚ·a ÔÈa ‰Ïe˙·a ÔÈa ‡e‰≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿ƒ»»¿

ÌÈÓÎÁ59dÏ ÔÈ‡ - d˙e„ÏÈa Ú¯ ÌL ‰ÈÏÚ ‡ˆBi‰L , ¬»ƒ∆«≈»∆»≈»¿«¿»≈»
e¯‡aL BÓk ,Ò˜60‰¯È˜Ù‰L ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰L ; ¿»¿∆≈«¿∆¬≈¿∆¿«∆ƒ¿ƒ»

dBˆ¯a ‰Ê ¯·„Ï dÓˆÚ61. «¿»¿»»∆ƒ¿»

"ראובן 55) ה"ח: דעות מהל' פ"ז והשווה משכיר. כלומר:
כוונתו  שם שגם זה", בית לי שכור לשמעון, שאמר

ז"ל. רבותינו של עתיק סגנון וזהו כלשון 56)"הׂשּכר". ְֵַ
זמה". הארץ ומלאה . . . תחלל "אל סנהדרין 57)הפסוק:

ביאה  איסורי מהל' פט"ו והשווה ב. לז, ויבמות א. עו,
גורמת 58)הכ"ט. שהקדׁשה מפותה, אלא מפתה אינו ְֵָוזה

ולדעת  וכסףֿמשנה). (ראב"ד לזנות אדם בני שיתעוררו
והוא  בעבירה התחילה זו שאם כאנוס, זה הרי עוז' ה'מגדל
שאמרו  כעין ואנסו, הלבישו יצרו הרי אחריה, נגרר

הלבישה". "יצר ב: נא, ב.59)בכתובות לו, כתובות
ה"ט.60) פ"א אלא 61)לעיל קדשה אין הראב"ד, ולדעת

(בראשית  שנאמר כענין זונות, של (אהל) בקובה שעומדת זו
השווה  הדרך", על בעינים היא הקדשה "איה כא): לח,
הל' לקמן וראה שם. ובביאורנו ה"ד אישות מהל' פ"א לעיל

ה"ב. פי"ח ביאה איסורי
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ה'תשפ"א  ניסן א' ראשון יום

רח. עשה מצות
ערב. רעא. תעשה לא מצות

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
אבניֿצדק יפה; יפה אתֿהּמאזנים צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאתֿהאיפֹות
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ּבכלֿסּוג עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכלֿהּמֹודה
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול (my,"לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי אתֿזה ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

iknl Ð(dxּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היא ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּיׁשהה

ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
― ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה
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Èt ÏÚ ¯ÚˆÂ Ì‚Ùe ˙La dÏ ÌlLÓ ‰È‰ ,‰„B‰ el‡L∆ƒ»»»¿«≈»∆¿»»«««ƒ
BÓˆÚ36. «¿

אלהים,32) ירשיעון "אשר ח): כב, (שמות בקנס שנאמר
סד:). (בבאֿקמא עצמו את המרשיע ולא - שנים" ישלם

משלם 33) - בממון והמודה להם, יש ממון דין שאלה
מא.). ופטור 34)(כתובות בכל", "כופר שהוא נמצא

התורה.משבועה  להסיתו 35)מן חכמים שהשיאוהו
תובע  אדם אין חזקה הכלל: ע"פ השבועה, ע"י להודות
ושבועה  ה.). (בבאֿמציעא בידו לו יש אלאֿאםֿכן
לעיל  וראה התורה, כשבועת כלֿכך חמורה אינה מדבריהם

ובביאורנו. הכ"א, אישות מהל' פחד 36)פי"ב ע"י ושמא
אין  לבדו קנס על אבל וישלם. יודה השבועה עונש חומר
למה  שכפר ועכשיו יפטר, יודה אם אפילו שהרי נשבעים,

הט"ו. ונטען טוען מהל' בפ"א ראה נשביעו,

.‚ÈÈ˙B‡ zÒ‡ :BÏ ‰¯Ó‡37Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â , »¿»»«¿»ƒ¿≈…ƒ
È˙Èzt ‡l‡38ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ∆»ƒƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿««»«
¯Úv‰ ÈÓc39‰„B‰ È¯‰L ;Ì‚Ùe ˙La ÌlLÓe , ¿≈«««¿«≈∆¿»∆¬≈»

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰Úh‰ ˙ˆ˜Óa40. ¿ƒ¿»««¬»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

הצער.37) גם לי לשלם אתה אני 38)וחייב ופטור
הטענה.39)מהצער. במקצת מודה טוען 40)כדין הל'

שאין  להשבע, חייב אינו הראב"ד ולדעת ה"א. פ"א, ונטען
והרי  לאביה, אלא שלה אינם והתשלומין הואיל תובע כאן
אלא  בידי לו אין טוען: והלה בידך, לאבי מנה כאומרת: זו
(שבועות  אבדה כמשיב שהוא מפני שפטור, דינר חמשים
היה  שהדבר ידע מנין הטוען, הוא בעצמו אביה ואם לח:).
שהבת  רבינו, דברי את מצדיק משנה' וה'כסף באונס,
שייכים  שהתשלומין ואע"פ עיקרית, כתובעת נחשבת
- והיא ידה, על אלא בהם זוכה ואינו הואיל לאביה,
היא  הרי - ב מא, בכתובות כמבואר לדין, עמו העומדת

ממש. תובע כדין ודינה דברים בעלת

.„È- ÒB‡ ÏL ‰Úa¯‡Â ‰zÙÓ ÏL ÌÈ¯·„ ‰LÏL¿»¿»ƒ∆¿«∆¿«¿»»∆≈
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰41BÏ ÌÈ¯eÚ Á·L ÏkL ,42ÔÈ‡ Ì‡Â . ¬≈≈∆»∆»¿«¿ƒ¿ƒ≈

·‡ dÏ43dÓˆÚ ÏL Ô‰ È¯‰ -44. »»¬≈≈∆«¿»

שם.41) יז):42)כתובות, ל, (במדבר שנאמר שם.
לאביה", - נעוריה שבח "כל - אביה" בית "בנעוריה

שם). (רש"י אביה בבית תלאה בשעה 43)שהכתוב
שהרי 44)שנאנסה. כלום, לה אין שנתפתתה יתומה אבל

לעיל  וכמבואר הכל, לו ומחלה נתרצית והיא לעצמה קנסה
ה"ט. פ"א

.ÂËB‡ ,‰¯‚aL „Ú ‰Ú·z ‡lL ‰Òe‡ B‡ ‰zÙÓ¿À»¬»∆…»¿»«∆»¿»
˙‡OpL „Ú45‰Úa¯‡‰ - ·‡‰ ˙nL „Ú B‡ ,46ÌÈ¯·„ «∆ƒ»«∆≈»»»«¿»»¿»ƒ

dlL ‰LÏM‰ B‡47¯Á‡Â ,Ô˙B‡ ‰Ú·˙Â ÔÈc· ‰„ÓÚ . «¿»∆»»¿»«ƒ¿»¿»»¿««
·‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ˙‡OpL B‡ ‰¯‚a Ck48˙Ó Ì‡Â . »»¿»∆ƒ»¬≈≈∆»¿ƒ≈

Ô‰L ,ÔÈÁ‡ ÏL Ô‰ È¯‰ - ÔÈca d˙„ÈÓÚ ¯Á‡ ·‡‰»»««¬ƒ»»«ƒ¬≈≈∆«ƒ∆≈
·‡‰ Ô‰a ‰ÎÊ ÔÈca ‰„ÓÚL ˙ÚnL ;·‡‰ ÈL¯BÈ49. ¿≈»»∆≈≈∆»¿»«ƒ»»»∆»»

אביה,45) מרשות אותה מוציאים והנישואין והבגרות
הי"ב. אישות מהל' פ"ג לעיל בכת"י 46)כמבואר

הארבעה. הרי הואיל 47)התימנים: כלום, מחילתה ואין
אמרו: ולא לאביה, דברים השלושה היו בעילה ובשעת
היתה  אם אלא - לעצמה כשקנסה - קנס לה אין נתפתתה
מא, לכתובות בר"ן כמבואר עצמה, ברשות הפיתוי בשעת

שנתבגרה 48)ב. אחרי עד אותם גבתה לא שעדיין ואע"פ
אב. של הם הרי הזכרים 49)- לבניו מורישם הוא וממילא

(כתובות  זכרים בנים במקום ירושה בת שאינה לבת, ולא
אין  האב, ומת - בדין לתבעו הספיקה לא אם אבל מא:).
בתו  זכות מוריש אדם שאין לבניו, להורישו ממון זה
מודה  היה אילו שהרי לבנו. בבתו) תורה לו (שנתנה
הי"ב. לעיל כמבואר הקנס, את מלשלם נפטר היה (הבועל)
בדין. שיתחייב עד לבניו שיורישו ממון אינו זה שקנס נמצא
הושוו  ממון, דין להם שיש ופגם בושת תשלומי ואפילו
לדין, עמידתה לפני לבניו מורישם אדם שאין לקנס זה לענין

שם. ב'תוספות' כמבואר

.ÊË‰L¯b˙Â ‰Ò¯‡˙pL ˙a‰50Bc·Ï dÒ˜ -51 ««∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»¿»¿»»¿«
dÓˆÚÏ52‰˙zt˙ B‡ ‰Ò‡ .53‰Lc˜˙ Ck ¯Á‡Â ¿«¿»∆∆¿»ƒ¿«¿»¿««»ƒ¿«¿»

ÔÈÒe¯‡‰ ÔÈ‡L ,‰È·‡Ï ÌÈ¯·c‰ ¯‡Le dÒ˜ - ¯Á‡Ï¿«≈¿»»¿»«¿»ƒ¿»ƒ»∆≈»≈ƒ
·‡ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ54. ƒƒ≈¿»

עליה 50) חייב - נתגרשה שלא ארוסה אבל נתגרשה, דוקא
לעיל  וכמבואר וברש"י), לח. (כתובות קנס שם ואין מיתה

הי"ג. ופגם.51)פ"א בושת והטעם 52)ולא נאנסה, אם
לא  "אשר שנאמר: בביאורנו, ה"ט פ"א לעיל מבואר
קנס  לענין זה וכל לעצמה. אורשה אבל לאביה, - אורשה"
כאן, הוזכרו שלא ופגם בושת אבל זה, בפסוק המדובר
אביה. מרשות באירוסיה יצאה לא שעדיין לאביה, שייכים
שאם  ומובן לעצמה". לבדו "קנסה רבינו: שהדגיש וזהו
הי"ד. לעיל וכאמור לו, שמחלה כלום, לה אין נתפתתה

פנויה.53) שמצינו 54)כשהיתה כמו נישואין, אלא
נדריה, מיפר אביה נישאת, שלא זמן שכל נדרים, בהפרת
נישאת  ולפיכך ז). ל, (במדבר להפר יכול אינו ומשנישאת

לט.). (כתובות לאביה קנסה - נתארסה לעצמה, קנסה -

.ÊÈ˙‡ ÏlÁz Ï‡ :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰fL ,¯ÓB‡ È‡¬ƒ≈∆∆∆∆¡««»«¿«≈∆
‰·iÁ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ :·‡‰ ¯Ó‡È ‡lL - d˙BÊ‰Ï Ezaƒ¿¿«¿»∆……«»»ƒ¿…ƒ¿»
ÈÈ¯‰ ,·‡Ï ÔBÓÓ ÔziL ‡l‡ ÒB‡Â ‰zÙÓ ‰¯Bz»¿«∆¿≈∆»∆ƒ≈»»»¬≈ƒ

¯ÎBO55ÔBÓÓ ÏÎa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰ÊÏ ‰Ïe˙a‰ Èza ≈ƒƒ«¿»»∆»»∆»¿»»
BÏ LiL ,ÌpÁa ‰ÈÏÚ ‡B·Ï ‰Ê ÁÈp‡ B‡ ,‰ˆ¯‡L∆∆¿∆«ƒ«∆»»∆»¿ƒ»∆≈
:¯Ó‡ CÎÏ ;‰ˆ¯iL ÈÓ ÏÎÏ BBÓÓ ÏÁÓÏ Ì„‡Ï¿»»ƒ¿…»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆¡«
ÒB‡Ï ‰¯Bz ‰·iÁL ‰fL .Eza ˙‡ ÏlÁz Ï‡«¿«≈∆ƒ¿∆∆∆ƒ¿»»¿≈
,‰¯˜Ó ¯·c‰ Ú¯‡La - ˙e˜ÏÓ ‡ÏÂ ÔBÓÓ ‰zÙÓÏÂ¿ƒ¿«∆»¿…«¿¿∆≈««»»ƒ¿∆
‰Ê ¯·cL ,CÎÏ dÓˆÚ ‰ÈÎ‰ ‡ÏÂ ‰È·‡ ˙ÚcÓ ‡lL∆…ƒ««»ƒ»¿…≈ƒ»«¿»¿»∆»»∆
Bza ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈeˆÓ BÈ‡Â „ÈÓz ‰ÂB‰ BÈ‡≈∆»ƒ¿≈»¬»ƒƒƒ«ƒ
Ì¯Bb - ‰ÈÏÚ ‡B·iL ÈÓ ÏÎÏ ˙ÎeÓ ‰Ïe˙a‰«¿»∆∆¿»ƒ∆»»∆»≈

‰nÊ ı¯‡‰ ‡ÏnzL56Á‡‰Â Bza ‡OB ·‡‰ ‡ˆÓÂ , ∆ƒ»≈»»∆ƒ»¿ƒ¿»»»≈ƒ¿»»
ÈÓ Ôa Ú„eÈ ‡Ï - „Ï˙Â ¯aÚ˙z Ì‡L ,B˙BÁ‡ ‡OB≈¬∆ƒƒ¿«≈¿≈≈…ƒ»«∆ƒ

‡e‰57‰˜BÏÂ ,‰L„˜ ‡È‰ È¯‰ - CÎÏ Bza ÔÈÎn‰Â .¿«≈ƒƒ¿»¬≈ƒ¿≈»¿∆
ÔÈ‡Â .'‰L„˜ ‰È‰˙ ‡Ï' ÌeMÓ ˙ÏÚ·p‰Â ÏÚBa‰«≈¿«ƒ¿∆∆ƒ…ƒ¿∆¿≈»¿≈
ÒB‡Ï ‡l‡ Ò˜ ‰¯Bz ‰·iÁ ‡lL .B˙B‡ ÔÈÒB˜¿ƒ∆…ƒ¿»»¿»∆»¿≈
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ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום

רמג. רמו. תעשה לא מצות
― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע
"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ

תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ

לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום

רמה. תעשה לא מצות
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa)ׁשּנא ּכענין ― תגזל" "לא מר:: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד אתֿהחנית k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום

רמז. תעשה לא מצות
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ
"לאֿתעׁשק יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם

תגזל" ולא אתֿרע(bi ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻלקיחת

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא ּבאמרֹו: זה (l`מּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(cnx dyrzּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא והּגזל ;ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻוחזקה
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹעל
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר(zeprha edgec)ּבל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻוׁשּוב
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."אתֿרע תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― "לאֿתעׁשק :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבא
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻׁשּנקּבע
ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" ci)"לאֿתעׁשק ,ck mixac)לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿהּׂשכיר

הּׁשמׁש עליו el)"ולאֿתבֹוא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)לאֿתעׁשק" : ְְֲִֵַֹֹ

מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹׂשכיר
תעׁשק, ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּכלֿהּכֹובׁש
תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּובלֿתגזל,
ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו".

עלֿידי להּפרע אני "ממהר a)אמרּו: xaecnyk)עני ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואביֹון".
אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו k`)ּבגזל ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָ

ה'תשפ"א  ניסן ה' חמישי יום

רסה. תעשה לא מצות
יום שניֿ חמישי ב ֿ'ה 'ניסן 

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו

"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)"לאֿתחמד ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
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קצי oqip 'fÎ'e ycewÎzayÎiyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשעֹוׂשה עד נּמי ּכאן אף מעׂשה, ׁשּיעׂשה עד ּלהּלן ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמה
מּלעׂשֹות מזהיר זה ׁשּלאו ל נתּבאר הּנה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמעׂשה",
מרכּוׁש ׁשחמדנּו ּדבר לעצמנּו ׁשּנּׂשיג ּכדי ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָּתחּבּולֹות
ׁשּכלֿזה ― מרּבים ּדמים ּומּתן ּבקנּיה ואפּלּו ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחינּו,

תחמד". "לא על ְֲֵַַָֹֹעברה

ה'תשפ"א  ניסן ו' שישי יום

רסו. תעשה לא מצות
הרס"ו― מּלתלֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו (xeywl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּזה לפי לֹו, ּולהתאּות זּולתנּו רכּוׁש ּבחּמּוד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹמחׁשבֹותינּו
ׁשּבא הּלאו לׁשֹון וזהּו לרכיׁשתֹו, ּתחּבּולה עׂשּית לידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָיביא

"רע ּבית תתאּוה "ולא אמר: זה, gi)ּבענין ,d mixac)ואין . ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
"לא והּוא הראׁשֹון הּלאו אּלא אחד, ענין הּלאוין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשני

זּולתנּו קנין מּלרּכֹוׁש מזהיר zeleagz)תחמד", ici lr), ְְְְִִִִֵַַַָֹ
ּולׁשֹון ּבלבד. והחּמּוד הּתאוה על אפּלּו מזהיר הּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַַַַָָָוהּלאו

exzi)הּמכלּתא zyxt)הּוא ּולהּלן "רע ּבית תחמד "לא : ְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּתאוה על לחּיב ― "רע ּבית תתאּוה "לא ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹאֹומר:

(ale daygna)החּמּוד ועל עצמּה ּבפני(dyrna)ּבפני ְְְְִִִֵֵַַַָ
לחמֹוד סֹופֹו אדם התאּוה ׁשאם "מּנין אמרּו: וׁשם ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָעצמֹו".

(zeiyrn zelert zhiwpa)ולא תתאּוה "לא לֹומר: ּתלמּוד ?ְְְִֶַַַֹֹ
לֹומר: ּתלמּוד לגזֹול? סֹופֹו אדם חמד ׁשאם מּנין ְְְִִִִֶַַַַַָָָֹתחמד".

וגזלּו" ׂשדֹות a)"וחמדּו ,a dkin)ראה ׁשאם זה: ּדבר ּפרּוׁש . ְְְִֵֶֶָָָָָָָָ
לֹו ונתאּוה עליו מחׁשבּתֹו הׁשליט אם אחיו אצל יפה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּבֹו ותתחּזק תתאּוה". "לא יתעּלה: אמרֹו על עבר הרי ―ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ
יחּדל ולא להּׂשיגֹו, ּתחּבּולה ׁשּיעׂשה עד הּדבר אֹותֹו ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹאהבת

טֹוב יֹותר ׁשהּוא להחליפֹו אֹו למכרֹו עליו ּולהכּביד ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָמּלפּיסֹו
על ּגם עבר הרי ― זה ּדבר ּבידֹו עלה אם יקר. ויֹותר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּמּנּו
ׁשּלא חברֹו ׁשל ׁשהיה הּדבר אֹותֹו ּכׁשּירּכׁש תחמד" ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ"לא
ּתחּבּולה ועׂשה עליו ׁשהכּביד אּלא ּבמכירתֹו, ענין לֹו ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָָָהיה
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאוין, ׁשני על ׁשעבר ונמצא ׁשהּׂשיגֹו. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעד

(mxeb df lky)מחמת חליפין ּולקּבל מּלמּכֹור זה נמנע ואם .ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַ
מחמת ּובאנס ּבחזקה לֹוקחֹו אז הרי הּדבר, לאֹותֹו ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָֹחּבתֹו
על ּגם עבר אז והרי ּבנפׁשֹו, הּדבר אֹותֹו אהבת ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַַָָָָהתחזקּות
ונבֹות אחאב ּבמעׂשה זה ּבענין והתּבֹונן תגזל". ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹ"לא

(`k ,`Îmikln)לא" אמרֹו ּבין ההבּדל ל נתּבאר הּנה .ְְְְִִֵֵֵֵֶַָָֹ
תחמד". "לא ּובין ְְִֵֶַַֹֹתתאּוה"

ה'תשפ"א  ניסן ז' ש"ק יום

קצד. עשה מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש ו ֿ'ז 'ניסן 
― הקצ"ד אתֿהּמצוה להׁשיב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָָ

חמׁש ּתֹוספת עם ּבעינּה, קּימת היא אם עצמּה (`mהּגזלה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
(dreaya dzlfb lr xtkוהּוא נׁשּתּנתה, אם ּדמיה לּתן ְְְִִִֵֶַָָָאֹו

וגֹו'" ּגזל אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב יתעּלה: (xwie`אמרֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
(bk ,dמּכֹות ּבמּסכת ּבארּו ּוכבר .(.fh)הּוא ּדגזל ׁשּלאו , ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָ

תגזל לא אמר: "רחמנא ואמרּו: לעׂשה ׁשּנּתק (myלאו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
(bi ,hiמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגֹו'". אתֿהּגזלה והׁשיב ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָ

מ האחרֹונים ּבּפרקים קּמא.(aa`)זֹו ְֲִִִַַַָָָ
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ה'תשפ"א  ניסן ב' שני יום

רמג. רמו. תעשה לא מצות
― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות
לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע
"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ

תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא
ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ

לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תשפ"א  ניסן ג' שלישי יום

רמה. תעשה לא מצות
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa)ׁשּנא ּכענין ― תגזל" "לא מר:: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד אתֿהחנית k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק

ה'תשפ"א  ניסן ד' רביעי יום

רמז. תעשה לא מצות
― הרמ"ז מּלכּבֹוׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

(akrl)הּקבּועים החֹובֹות נחזיק(milhend)את לבל עלינּו ְְֲִִֵֶַַַַָ
"לאֿתעׁשק יתעּלה: אמרֹו והּוא נׁשּלמם, ולא ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹֹּבהם

תגזל" ולא אתֿרע(bi ,hi `xwie)היא ׁשהגנבה והּוא . ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹֹ
והזהרנּו ּובהסּתר, ּבתחּבּולה הּזּולת ׁשל ּדבר ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֻלקיחת

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּתגנבּו", "לא ּבאמרֹו: זה (l`מּמעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָֹֹ
(cnx dyrzּבאנס הּזּולת ׁשל ּדבר לקיחת הּוא והּגזל ;ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹ

ּגם והזהרנּו הּדרכים, ׁשֹודדי ׁשעֹוׂשים ּכמֹו ּבגלּוי ְְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻוחזקה
ׁשּיהא הּוא והעׁשק תגזל"; "לא ּבאמרֹו: זה מעׂשה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹעל
אצל לֹו ׁשּנקּבע ּכלֹומר: מסּים, חֹוב אצל ְְְְְְְְְִֶֶֶַַָָֻלזּולת
ּבין לֹו מֹוסרֹו ואינ ּבֹו מחזיק ואּתה ממֹון ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָּובאחריּות

אּלא אנס, ּדר ׁשּלא ּבין אנס ּדר(zeprha edgec)ּבל ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶָֹֹֹ
ּבאמרֹו זה מעׂשה על ּגם הזהרנּו ּברמּיה. אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻוׁשּוב
ּבספרא אמרּו ּובפרּוׁש ."אתֿרע תעׁשק "לא ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

(miyecw zyxt),ממֹון ׁשל ׁשהּוא עׁשק ― "לאֿתעׁשק :ֲֶֶֶַָֹֹֹ
ׂשכיר" ׂשכר הּכֹובׁש זה lretd)ואיזה? xky akrn)וכן ְְְִֵֵֵֶֶַַָ

חֹוב ׁשהּוא לפי ׂשכיר, ּבׂשכר והמׁשיל לֹו. ְְְְִִִִִֶֶַַָָּכלֿהּדֹומה
ולא מּׁשּלֹו ממֹון ל מסר ׁשּלא אףֿעלּֿפי עלי ְְִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹהּקבּוע
ּכיון ואףֿעלּֿפיֿכן ממֹון, ׁשּום מּמּנּו אּתה ליד ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּבא
נכּפל ּוכבר ּבֹו. מּלהחזיק הזהרּת חֹוב אצל לֹו ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻׁשּנקּבע
ואמר: ּבעצמֹו זה ּדבר לדגמא והביא זה ּבענין ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻהּלאו

ׂשכיר" ci)"לאֿתעׁשק ,ck mixac)לאֿתעׁשֹוק ענינֹו: , ְֲֲִִַַָָֹֹֹ
ּבֹו: ׁשאמר ּכדר ואביֹון, עני ׁשהּוא לפי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿהּׂשכיר

הּׁשמׁש עליו el)"ולאֿתבֹוא ribnd mlyzy ila)עני ּכי ְִִֶֶַָָָָֹ
eh)הּוא" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(`vzÎik zyxt)לאֿתעׁשק" : ְְֲִֵַֹֹ

מלּמד תגזל"? "לא נאמר: ּכבר והלא ואביֹון, עני ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹׂשכיר
תעׁשק, ּבל מּׁשּום: עֹובר ― ׂשכיר ׂשכר ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּכלֿהּכֹובׁש
תּתן ּביֹומֹו ּומּׁשּום ׂשכיר, ּפעּלת ּובלֿתלין ְְְִִִִִֵַַַָָֹֻּובלֿתגזל,
ואביֹון" "עני אמרֹו ענין ּבפרּוׁש אמרּו וׁשם ְְְְְְְְִִֵֶַָָָָָׂשכרֹו".

עלֿידי להּפרע אני "ממהר a)אמרּו: xaecnyk)עני ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
ׁשוה. הּגזלן ודין ּבענׁש ּדינֹו העׁשק על והעֹובר ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹואביֹון".
אֹו יד אֹוֿבתׂשּומת ּבפּקדֹון ּבעמיתֹו "וכחׁש יתעּלה: ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

אתֿעמיתֹו" עׁשק אֹו k`)ּבגזל ,d `xwie). ְֲִֵֶַָָ

ה'תשפ"א  ניסן ה' חמישי יום

רסה. תעשה לא מצות
יום שניֿ חמישי ב ֿ'ה 'ניסן 

― הרס"ה מּלהעסיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
זּולתנּו ׁשל קנין לרּכֹוׁש אי ּבתחּבּולֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָמחׁשבֹותינּו

"רע ּבית תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו וזהּו (zenyמאחינּו, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
(fi ,kהּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)― תחמד "לא : ְְְְִַַָֹֹ
`ile)אֹו jkÎm`):לֹומר ּתלמּוד ּבדּבּור? חּמּוד ְְֲִִִַַאפּלּו

"ל ולקחּת עליהם וזהב ּכסף dk)"לאֿתחמד ,f mixac), ְְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

מכתבו מד' שבט וגם הרשימה בעתם נתקבלו, וקראתים אז על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר לעורר ר"ר 

להמצטרך להם...

בשאלתו שנרשם להעתקה לקאנאדא, כיון שלעת עתה אין נותנים לו הניירות לארצה"ב, וע"י רשימתו 

זו אין נפסלים זכיותיו לבקש אח"כ גם לארצה"ב - הנה עפ"ז אין בזה חלקי הסותר כלל, ויהי בהצלחה.

כי עפ"י הידיעות משם המקום  אבל בכלל צריכים היו אנ"ש להתענין ע"ד ההעתקה לאוסטראליא 

מקום פרנסה, ויש לקוות שבעזהשי"ת יבנו שם מרכז חסידותי, וההקדם בביאת עוד אחדים מאנ"ש לשם - 

יקדים גם בנין ושכלול מרכז זה והפצת המעיינות שם, ואותם שאין צריכים עדיין ישיבה בשביל ילידיהם שי' 

מהנכון שיעתיקו לשם, ויהי' טובה בגשמיות וברוחניות גם יחד.

הקונטרס לפורים ומכתב הכללי המצורף אליו בטח קבל כבר וזיכה בהם את הרבים באופן המתאים.

בברכה שיבשר בשורות טובות ופ"ש כל החבורה תי'.



bקצב wxt `xfr - miaezk

â-÷øô àøæògÎ`

à(ñ) :íìLeøé ìà ãçà Léàk íòä eôñàiå (ñ) íéøòa ìàøNé éðáe éòéáMä Lãçä òbiåáí÷iå ©¦©Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¥¬¦§¨¥−¤¨¦®©¥¨§¬¨¨²§¦¬¤−̈¤§¨¨¦«©¨¨Á
úBìòäì ìàøNé éýìà çaæî-úà eðáiå åéçàå ìàézìàL-ïa ìáaøæe íéðäkä åéçàå ÷ãöBé-ïa òeLé¥¸©¤«¨¹̈§¤¨´©Ÿ£¦À§ª¨¤³¤§©§¦¥Æ§¤½̈©¦§¾¤¦§©−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©£³

:íéýìàä-Léà äLî úøBúa áeúkk úBìò åéìòâénòî íäéìò äîéàa ék åéúðBëî-ìò çaænä eðéëiå ¨¨ÆŸ½©¨¾§©−Ÿ¤¬¦¨¡Ÿ¦«©¨¦³©¦§¥Æ©Æ©§´Ÿ½̈¦ µ§¥¨´£¥¤½¥©¥−
:áøòìå ø÷aì úBìò ýåýéì úBìò åéìò eìòiå (ìòéå) úBöøàäãúìòå áeúkk úBkqä âç-úà eNòiå ¨£¨®©©£¸¨¨³ŸÆ©«½̈Ÿ−©¬Ÿ¤§¨¨«¤©«©£²¤©¬©ª−©¨®§Ÿ©̧

:BîBéa íBé-øác ètLîk øtñîa íBéa íBéäýåýé éãòBî-ìëìe íéLãçìå ãéîz úìò ïëéøçàå ³§Æ§¦§½̈§¦§©−§©¬§«§©£¥¥ºŸ©³¨¦Æ§¤´¢¨¦½§¨£¥¬§−̈
:ýåýéì äáãð ácðúî ìëìe íéLc÷îäåýåýéì úBìò úBìòäì elçä éòéáMä Lãçì ãçà íBiî ©§ª¨¦®§²Ÿ¦§©¥¬§¨−̈©¨«¦³¤¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¥¥¾§©£¬Ÿ−©¨®

:ãqé àì ýåýé ìëéäåæàéáäì íéøvìå íéðãvì ïîLå äzLîe ìëàîe íéLøçìå íéáöçì óñë-eðziå §¥©¬§−̈¬Ÿª¨«©¦̧§¤½¤©Ÿ§¦−§¤¨¨¦®©£¨̧¦§¤¹¨¤À¤©¦«Ÿ¦Æ§©Ÿ¦½§¨¦Á
(ô) :íäéìò ñøt-Cìî LøBk ïBéLøk àBôé íé-ìà ïBðálä-ïî íéæøà éöòçíàBáì úéðMä äðMáe £¥̧£¨¦³¦©§¨Æ¤¨´¨½§¦§²¬¤¤«¤¨©−£¥¤«©¨¨´©¥¦À§º̈

| íäéçà øàLe ÷ãöBé-ïa òeLéå ìàézìàL-ïa ìáaøæ elçä éðMä Lãça íìLeøéì íéýìàä úéa-ìà¤¥³¨«¡Ÿ¦Æ¦´¨©¦ ½©−Ÿ¤©¥¦®¥¥¿§ª¨¤´¤§Â©§¦¥§¥¸©¤«¨¹̈§¨¬£¥¤´
çvðì äìòîå äðL íéøNò ïaî íiåìä-úà eãéîòiå íìLeøé éáMäî íéàaä-ìëå íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦´§©§¦¦À§¨©¨¦Æ¥©§¦´§«¨©¦ ½©©£¦´¤©§¦¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©¥−©

(ô) :ýåýé-úéa úëàìî-ìò©§¤¬¤¥§¨«
i"yx

(‡).òâéå:והגיע éòéáùä.כמו ùãçä תשרי חדש הוא
כולם  ויאספו עשו מה בערים היו אשר ישראל ובני

לירושלים: åéúåðåëî.(‚)כאחד ìò çáæîä åðéëéå כדי
הארצות  מעמי יראים היו שהרי קרבנות עליו להקריב
המזבח  ובנו למלך ילשינום ושלא יקנתרום שלא
בדבר  העמים ויבינו ישמעו למען עולות עליו לעלות
לבניין  מלקנתרם ימנעו כן ועל המלך ע"פ עשהו אשר

áøòìå.הבית: ø÷áì בין של ותמיד שחר של תמיד
øôñîá.(„)הערבים: íåéá íåé úìåòå החג קרבנות

כמשפטם: ïë.(‰)במספרם éøçàå היו הסוכות ולאחר
ולערב: לבוקר יום בכל קרבנות íéùãçìå.מקריבים

ראשי  של קרבנות מקריבים היו חדשים ולראשי
ä'.חדשים: éãòåî ìëìå:קרבניהם מועדות ולשאר

.áãðúî ìëìå היו נדבותיהם המתנדבים אותם ולכל
בתשרי  אחד ומיום להקריבם אותם הכהנים מקבלים
הבית: יסוד נבנה לא ועדיין קרבנות להקריב התחילו

(Ê).íéøåöìå íéðåãéöì אומנים שהיו וצידון צור בני
הבית: àåôé.לבנות íé ìà:אותם מביאי' היו הים דרך

.ïåéùøë,הבית לבנות עליהם המלך רשות היה כאשר
יאמר  אבה מן שהרי רשה מגזרת רשות לשון כרשיון
רעה  ומן חזיון חזה ומן צביון יאמר צבה ומן אביון
ענה  מן כמו רשות יאמר רשה ומן חביון חבה מן רעיון
זנות  זנה ומן ראות ראה ומן שבות שבה ומן ענות
לפי  אחת מגיזרה ויוצאין באין ורשיון רשות נמצאו
ארשת  ל' חברו ומנחם הם, א' ולשון הדקדוק שער
הללו  פנים שני ואעפ"כ בגיזרתו דקדק ולא שפתינו

במשמעותם: לזה זה éðùä.(Á)קרובים ùãçá הוא
אייר: מהשביה éáùäî.חדש שבאו אותן כל

לנצח åãéîòéå.לירושלים: המשוררים הלוים העמידו
הבית: יסוד בניין בשעת הבונים לפני שירה ולומר

.çöðì למנצח כמו שירה ניצוחי הם הללו נצוחות שני
לדוד(בנגינות) ד ')מזמור :(תהלים

cec zcevn
(‡).ÌÈ¯Ú·: נחלתם בערי ‡Á„.היו ˘È‡Îמהר חיש  ר"ל 

אחד : איש ˘‡Ï‡È˙Ï.(·)כביאת Ô·כמ"ש היה  בנו בן
Â‚Â'.(בד"ה): ·Â˙ÎÎ ˙ÂÏÂÚ ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ïעולות המה
·‡ÓÈ‰.(‚)התמיד: ÈÎשהיה והפחד האימה בעבור כי

לה' בו  להקריב המזבח  בבנין  מהרו הארצות מעמי עליהם 
הקרבנות: הבאת בעת  העזר מעמו Ï·˜¯ולשאול  ˙ÂÏÂÚ

.·¯ÚÏÂ:התמידין ‰ÂÎÂÒ˙.(„)הם ‚‰ החג:‡˙ קרבנות Â‚Â'.ר "ל  ÌÂÈ ˙ÂÏÂÚÂ כמשפט הראוי  במספר יום לכל הראויות  העולות 
ביומו : יום כל  של הביאו ÔÎ.(‰)התורה È¯Á‡Âלחדשים ועולות  הפסק מבלי בתמידות תמיד  עולות בו הקריבו  סוכות אחר

˙Ó„·.וכו ': ÏÎÏÂ:קרבן התנדב אשר מי לכל  אחר‰ÂÏÁ.(Â)הקריבו עד  בתמידות  הקריבו לא  אבל וכו' להעלות  התחילו אז
ÒÈ„.הסוכות: ‡Ï: היסוד בנו לא  מחצבם:ÌÈ·ˆÂÁÏ.(Ê)עדיין ממקום  האבנים כורתי הקיר:ÌÈ˘¯ÁÏÂ.המה בוני האומנים הם

.ÌÈ¯ÂˆÏÂ ÌÈÂ„ˆÏ: שלמה בבנין (במ "א ) כמ "ש  העצים  לכרות  המה  יודעים ÂÙÈ‡.כי ÌÈ Ï‡:לירושלים ולבוא עליו להשיטם 
.ÔÂÈ˘¯Î:הבית את לבנות עליהם היה אשר כורש ‰˘È.(Á)כרשות ˘„Á·:אייר Â‚Â'.הוא Ï··Â¯Ê ÂÏÁ‰:בבנין התחילו

.ÁˆÏהבנין:לומר בעת  ולנגן  שירה

oeiv zcevn
(‡).Ú‚ÈÂ: והגיע ובסיס:ÂÈ˙ÂÂÎÓ.(‚)כמו  כן מל'
(Ê).ÌÈ¯ÂˆÏÂ ÌÈÂ„ˆÏ:וצור צידון מל 'ÔÂÈ˘¯Î.אנשי הוא 

בדרז"ל: הידוע ע "שÁˆÏ.(Á)רשות השיר ניצוח  ענינו
ובהכרעת הקול בהרמת  זא"ז  לנצח  השיר בעלי שדרך

הנעימה:

apÎ`p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøécqÎbq

âñ:úøt CBz-ìà BzëìLäå ïáà åéìò øL÷z äfä øôqä-úà àø÷ì Eúlëk äéäåãñäëk zøîàå §¨¨Æ§©´Ÿ§½¦§−Ÿ¤©¥´¤©¤®¦§³Ÿ¨¨Æ¤½¤§¦§©§−¤¬§¨«§¨©§À̈Â̈¨
:eäéîøé éøác äpä-ãò eôòéå äéìò àéáî éëðà øLà äòøä éðtî íe÷ú-àìå ìáa ò÷Lz¦§©̧¨¤³§«Ÿ¨Æ¦§¥´¨¨À̈£¤¯¨Ÿ¦²¥¦¬¨¤−¨§¨¥®©¥−¨¦§¥¬¦§§¨«

áð-÷øô äéîøéaiÎ`

àìèeîç (ìèéîç) Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL äøNò úçàå Bëìîá eäi÷ãö äðL úçàå íéøNò-ïa¤¤§¦¸§©©³¨¨Æ¦§¦¨´§¨§½§©©³¤§¥Æ¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½£©¬
:äðálî eäéîøé-úaá:íé÷éBäé äNò-øLà ìëk ýåýé éðéòa òøä Nòiåâäúéä ýåýé óà-ìò | ék ©«¦§§−̈¦¦§¨«©©¬©¨©−§¥¥´§¨®§¬Ÿ£¤¨−̈§¨¦«¦´©©´§À̈¨«§¨Æ

:ìáa Cìîa eäi÷ãö ãøîiå åéðt ìòî íúBà BëéìLä-ãò äãeäéå íìLeøéaãúéòLzä äðMá éäéå ¦¨©´¦¦«½̈©¦§¦¬−̈¥©´¨¨®©¦§¬Ÿ¦§¦−̈§¤¬¤¨¤«©§¦Á©¨¨̧©§¦¦¹
äéìò eðçiå íìLeøé-ìò Bìéç-ìëå àeä ìáa-Cìî øvàøãëeáð àa Lãçì øBNòa éøéNòä Lãça Bëìîì§¨§À©´Ÿ¤¨£¦¦»¤¨´©Ÿ¤¼Â̈§©§¤©̧¤«¤¨¤¹³§¨¥Æ©§´¨©¦ ½©«©£−¨¤®¨

:áéáñ ÷éc äéìò eðáiåä:eäi÷ãö Cìnì äðL äøNò ézLò ãò øBöna øéòä àázååéòéáøä Lãça ©¦§¬¨¤²¨¨¥−¨¦«©¨¬Ÿ¨¦−©¨®©µ©§¥´¤§¥´¨½̈©¤−¤¦§¦¨«©³Ÿ¤¨«§¦¦Æ
:õøàä íòì íçì äéä-àìå øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúaæäîçìnä éLðà-ìëå øéòä ò÷azå §¦§¨´©½Ÿ¤©¤¡©¬¨¨−̈¨¦®§Ÿ¨¨¬¤−¤§©¬¨¨«¤©¦¨©´¨¦À§¨©§¥´©¦§¨¿̈

eëìiå áéáñ øéòä-ìò íécNëå Cìnä ïb-ìò øLà íéúîçä-ïéa øòL Cøc äìéì øéòäî eàöiå eçøáé¦§§Á©¥§¸¥¨¦¹©À§¨¤¹¤©³©¥©ŸŸ©Æ¦Æ£¤Æ©©´©¤½¤§©§¦¬©¨¦−¨¦®©¥§−
:äáøòä Cøcçeöôð Bìéç-ìëå Bçøé úáøòa eäi÷ãö-úà eâéOiå Cìnä éøçà íécNk-ìéç eôcøiå ¤¬¤¨£¨¨«©¦§§³¥©§¦Æ©£¥´©¤½¤©©¦¬¤¦§¦−̈§©«§´Ÿ§¥®§¨¥½¨−Ÿ

:åéìòîè:íéètLî Bzà øaãéå úîç õøàa äúìáø ìáa Cìî-ìà Búà eìòiå Cìnä-úà eNtúiå ¥¨¨«©«¦§§Æ¤©¤½¤©©£¸Ÿ¹¤¤¯¤¨¤²¦§−̈¨§¤´¤£¨®©§©¥¬¦−¦§¨¦«
é:äúìáøa èçL äãeäé éøN-ìk-úà íâå åéðéòì eäi÷ãö éða-úà ìáa-Cìî èçLiåàééðéò-úàå ©¦§©¯¤«¤¨¤²¤§¥¬¦§¦−̈§¥¨®§©²¤¨¨¥¬§−̈¨©¬§¦§¨«¨§¤¥¥¬

:BúBî íBé-ãò úc÷tä-úéá-(úéáá) eäðziå äìáa ìáa-Cìî eäàáéå íézLçðá eäøñàiå øeò eäi÷ãö¦§¦−̈¦¥®©©©§¥´©«§ª§©À¦©§¦¥³¤«¤¨¤Æ¨¤½¨©¦§¥¬¥«©§ª−Ÿ©¬«
áéàa ìáa-Cìî øvàøãëeáð Cìnì äðL äøNò-òLz úðL àéä Lãçì øBNòa éLéîçä Lãçáe©³Ÿ¤©«£¦¦Æ¤¨´©½Ÿ¤¦À§©Æ§©«¤§¥´¨½̈©¤−¤§©§¤©´¤«¤¨¤®À̈

:íìLeøéa ìáa-Cìî éðôì ãîò íéçaè-áø ïãàøæeáð§«©§£¨Æ©©¨¦½¨©²¦§¥¬¤«¤¨¤−¦¨¨¦«

i"yx
(‚).äúéä 'ä óà ìò éë צדקיהו מרד לו גרמה היא

החורבן: תחלת שהוא בבל כרכום:éã÷.(„)במלך
(Ê).åçøáé:ברחו íéúåîåçä.כמו ïéá øòù êøã מערה

בס' פירשתיה וכבר יריחו ערבות עד מביתו לו היתה
אנטוכיא:äúìáø.(Ë):(לא)הזה åúàהיא øáãéå

.íéèôùî:השבועה על שעבר éøù(È)על ìë úà
.äãåäé את לו התרתם אתם להם שאמר סנהדרין

השבועה: להתיר האלהי' בעיני היה וחטא שבועתו
(‡È).úåã÷ôä úéá:האסירין בבית

cec zcevn
(‚Ò).Í˙ÂÏÎÎ על אבן תקשור הספר  את לקרוא  תכלה כאשר

המים : בעומק  לרדת להכבידו ששקעÎÎ‰.(Ò„)הספר כמו
תקומה לה  יהיה ולא החורבן בעמק  בבל  תשקע כן הזה הספר 

וכו': הרעה יוכלוÂÙÚÈÂ.מפני לא עד  עייפים יהיו אנשיה
עוד : Â‰ÈÓ¯È.להתחזק  È¯·„ ‰‰ „Ú עד ואילך  מכאן  כי  על 

מהחורבן דברים  ספור  המה אבל ירמיהו דברי אינם הספר סוף
ירמיהו: דברי הנה עד  אמר לזה

(‡).ÂÎÏÓ·: שנמלך ‰'.(‚)בעת  Û‡ ÏÚ ÈÎבעבור כי 
להשליך  עד  גדולה כ"כ  וביהודה בירושלים  ה ' אף שהיתה

פניו: מעל לשלחם הגלות אל  סיבה להיות  בבל  במלך למרוד  צדקיהו לב  העיר לזה פניו מעל  למלכותÂÎÏÓÏ.(„)אותם
ללכדה:„È˜.צדקיהו: העיר מול  הנבנה מגדל  ·ÂˆÓ¯.(‰)הוא ¯ÈÚ‰ ‡Â·˙Â:'וכו עד  סביבה והמצור  העיר  Ú˜·˙Â(Ê)עמדה

.¯ÈÚ‰:ידם על  לעכב  למולם עמדו ולא ברעב חלושים היו  ירושלים  אנשי כי מעצמה נעשית וכאילו חומתה בקעו נ"נ חיל 
.ÂÁ¯·È:בורחים ÂÎÂ'.היו  ¯Ú˘ Í¯„: המלך גן אצל  אשר החומות שתי בין  העומד  השער ‰Ú¯·‰.בדרך  Í¯„ ההולך בדרך 

יריחו: ערבות  ורדפוÂÙ„¯ÈÂ.(Á)אל המערה  על  ממעל  הולך  צבי ונזדמן יריחו ערבות עד ההולכת  מערה  דרך  שברח ארז"ל 
ותפשוהו : יוצא  המלך את  מצאו המערה לפתח ובבואם  הצבי אחר נ"נ¯·Ï˙‰.(Ë)הכשדים הלך  המצור ימי בהאריך כי

בד "ה :ÌÈËÙ˘Ó.לרבלה : כמ"ש  שבועתו על ועבר בו שמרד  מה על עמו ‰Â„Â˜Ù˙.(È‡)התווכח ˙È·: הסוהר ˙˘Ú(È·)בית
.‰¯˘Ú: י"ט הרי שנה י"א מלך  וצדקיהו למלכו ח ' היה  יהויכין  את  שכבש  בעת לשמשו:ÓÚ„.כי בבל  מלך  לפני ועמד 

oeiv zcevn
(„Ò).Ú˜˘˙כיאור ושקעה כמו  בעומק  הדבר נפילת ענין 

ט')מצרים :(עמוס
(‚).ÏÚ:בעבור(„).˜È„וכן העיר ללכוד  הנבנה מגדל  הוא

דיק עליה ד')ובנית  העיר·ÂˆÓ¯.(‰):(יחזקאל הסובב  החיל 
העיר : לאנשי מצירים  כי  צרים יקראו עניןÚ˜·˙Â.(Ê)ללכדה 

בחזקה:Â˘Ù˙ÈÂ.(Ë)נתפזרו:ÂˆÙ.(Á)פתיחה: אחזו 
.ÌÈËÙ˘Ó: ויכוח נחושת:·ÌÈ˙˘ÂÁ.(È‡)ענין בשלשלאות 

.˙Â„Â˜Ù‰:הסוהר בית  והוא  וגניזה פקדון  מלשון



קצג b wxt `xfr - miaezk

â-÷øô àøæògÎ`

à(ñ) :íìLeøé ìà ãçà Léàk íòä eôñàiå (ñ) íéøòa ìàøNé éðáe éòéáMä Lãçä òbiåáí÷iå ©¦©Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¥¬¦§¨¥−¤¨¦®©¥¨§¬¨¨²§¦¬¤−̈¤§¨¨¦«©¨¨Á
úBìòäì ìàøNé éýìà çaæî-úà eðáiå åéçàå ìàézìàL-ïa ìáaøæe íéðäkä åéçàå ÷ãöBé-ïa òeLé¥¸©¤«¨¹̈§¤¨´©Ÿ£¦À§ª¨¤³¤§©§¦¥Æ§¤½̈©¦§¾¤¦§©−¡Ÿ¥´¦§¨¥®§©£³

:íéýìàä-Léà äLî úøBúa áeúkk úBìò åéìòâénòî íäéìò äîéàa ék åéúðBëî-ìò çaænä eðéëiå ¨¨ÆŸ½©¨¾§©−Ÿ¤¬¦¨¡Ÿ¦«©¨¦³©¦§¥Æ©Æ©§´Ÿ½̈¦ µ§¥¨´£¥¤½¥©¥−
:áøòìå ø÷aì úBìò ýåýéì úBìò åéìò eìòiå (ìòéå) úBöøàäãúìòå áeúkk úBkqä âç-úà eNòiå ¨£¨®©©£¸¨¨³ŸÆ©«½̈Ÿ−©¬Ÿ¤§¨¨«¤©«©£²¤©¬©ª−©¨®§Ÿ©̧

:BîBéa íBé-øác ètLîk øtñîa íBéa íBéäýåýé éãòBî-ìëìe íéLãçìå ãéîz úìò ïëéøçàå ³§Æ§¦§½̈§¦§©−§©¬§«§©£¥¥ºŸ©³¨¦Æ§¤´¢¨¦½§¨£¥¬§−̈
:ýåýéì äáãð ácðúî ìëìe íéLc÷îäåýåýéì úBìò úBìòäì elçä éòéáMä Lãçì ãçà íBiî ©§ª¨¦®§²Ÿ¦§©¥¬§¨−̈©¨«¦³¤¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½¥¥¾§©£¬Ÿ−©¨®

:ãqé àì ýåýé ìëéäåæàéáäì íéøvìå íéðãvì ïîLå äzLîe ìëàîe íéLøçìå íéáöçì óñë-eðziå §¥©¬§−̈¬Ÿª¨«©¦̧§¤½¤©Ÿ§¦−§¤¨¨¦®©£¨̧¦§¤¹¨¤À¤©¦«Ÿ¦Æ§©Ÿ¦½§¨¦Á
(ô) :íäéìò ñøt-Cìî LøBk ïBéLøk àBôé íé-ìà ïBðálä-ïî íéæøà éöòçíàBáì úéðMä äðMáe £¥̧£¨¦³¦©§¨Æ¤¨´¨½§¦§²¬¤¤«¤¨©−£¥¤«©¨¨´©¥¦À§º̈

| íäéçà øàLe ÷ãöBé-ïa òeLéå ìàézìàL-ïa ìáaøæ elçä éðMä Lãça íìLeøéì íéýìàä úéa-ìà¤¥³¨«¡Ÿ¦Æ¦´¨©¦ ½©−Ÿ¤©¥¦®¥¥¿§ª¨¤´¤§Â©§¦¥§¥¸©¤«¨¹̈§¨¬£¥¤´
çvðì äìòîå äðL íéøNò ïaî íiåìä-úà eãéîòiå íìLeøé éáMäî íéàaä-ìëå íiåìäå íéðäkä©Ÿ£¦´§©§¦¦À§¨©¨¦Æ¥©§¦´§«¨©¦ ½©©£¦´¤©§¦¦À¦¤̧¤§¦³¨¨Æ¨©½§¨§©¥−©

(ô) :ýåýé-úéa úëàìî-ìò©§¤¬¤¥§¨«
i"yx

(‡).òâéå:והגיע éòéáùä.כמו ùãçä תשרי חדש הוא
כולם  ויאספו עשו מה בערים היו אשר ישראל ובני

לירושלים: åéúåðåëî.(‚)כאחד ìò çáæîä åðéëéå כדי
הארצות  מעמי יראים היו שהרי קרבנות עליו להקריב
המזבח  ובנו למלך ילשינום ושלא יקנתרום שלא
בדבר  העמים ויבינו ישמעו למען עולות עליו לעלות
לבניין  מלקנתרם ימנעו כן ועל המלך ע"פ עשהו אשר

áøòìå.הבית: ø÷áì בין של ותמיד שחר של תמיד
øôñîá.(„)הערבים: íåéá íåé úìåòå החג קרבנות

כמשפטם: ïë.(‰)במספרם éøçàå היו הסוכות ולאחר
ולערב: לבוקר יום בכל קרבנות íéùãçìå.מקריבים

ראשי  של קרבנות מקריבים היו חדשים ולראשי
ä'.חדשים: éãòåî ìëìå:קרבניהם מועדות ולשאר

.áãðúî ìëìå היו נדבותיהם המתנדבים אותם ולכל
בתשרי  אחד ומיום להקריבם אותם הכהנים מקבלים
הבית: יסוד נבנה לא ועדיין קרבנות להקריב התחילו

(Ê).íéøåöìå íéðåãéöì אומנים שהיו וצידון צור בני
הבית: àåôé.לבנות íé ìà:אותם מביאי' היו הים דרך

.ïåéùøë,הבית לבנות עליהם המלך רשות היה כאשר
יאמר  אבה מן שהרי רשה מגזרת רשות לשון כרשיון
רעה  ומן חזיון חזה ומן צביון יאמר צבה ומן אביון
ענה  מן כמו רשות יאמר רשה ומן חביון חבה מן רעיון
זנות  זנה ומן ראות ראה ומן שבות שבה ומן ענות
לפי  אחת מגיזרה ויוצאין באין ורשיון רשות נמצאו
ארשת  ל' חברו ומנחם הם, א' ולשון הדקדוק שער
הללו  פנים שני ואעפ"כ בגיזרתו דקדק ולא שפתינו

במשמעותם: לזה זה éðùä.(Á)קרובים ùãçá הוא
אייר: מהשביה éáùäî.חדש שבאו אותן כל

לנצח åãéîòéå.לירושלים: המשוררים הלוים העמידו
הבית: יסוד בניין בשעת הבונים לפני שירה ולומר

.çöðì למנצח כמו שירה ניצוחי הם הללו נצוחות שני
לדוד(בנגינות) ד ')מזמור :(תהלים

cec zcevn
(‡).ÌÈ¯Ú·: נחלתם בערי ‡Á„.היו ˘È‡Îמהר חיש  ר"ל 

אחד : איש ˘‡Ï‡È˙Ï.(·)כביאת Ô·כמ"ש היה  בנו בן
Â‚Â'.(בד"ה): ·Â˙ÎÎ ˙ÂÏÂÚ ÂÈÏÚ ˙ÂÏÚ‰Ïעולות המה
·‡ÓÈ‰.(‚)התמיד: ÈÎשהיה והפחד האימה בעבור כי

לה' בו  להקריב המזבח  בבנין  מהרו הארצות מעמי עליהם 
הקרבנות: הבאת בעת  העזר מעמו Ï·˜¯ולשאול  ˙ÂÏÂÚ

.·¯ÚÏÂ:התמידין ‰ÂÎÂÒ˙.(„)הם ‚‰ החג:‡˙ קרבנות Â‚Â'.ר "ל  ÌÂÈ ˙ÂÏÂÚÂ כמשפט הראוי  במספר יום לכל הראויות  העולות 
ביומו : יום כל  של הביאו ÔÎ.(‰)התורה È¯Á‡Âלחדשים ועולות  הפסק מבלי בתמידות תמיד  עולות בו הקריבו  סוכות אחר

˙Ó„·.וכו ': ÏÎÏÂ:קרבן התנדב אשר מי לכל  אחר‰ÂÏÁ.(Â)הקריבו עד  בתמידות  הקריבו לא  אבל וכו' להעלות  התחילו אז
ÒÈ„.הסוכות: ‡Ï: היסוד בנו לא  מחצבם:ÌÈ·ˆÂÁÏ.(Ê)עדיין ממקום  האבנים כורתי הקיר:ÌÈ˘¯ÁÏÂ.המה בוני האומנים הם

.ÌÈ¯ÂˆÏÂ ÌÈÂ„ˆÏ: שלמה בבנין (במ "א ) כמ "ש  העצים  לכרות  המה  יודעים ÂÙÈ‡.כי ÌÈ Ï‡:לירושלים ולבוא עליו להשיטם 
.ÔÂÈ˘¯Î:הבית את לבנות עליהם היה אשר כורש ‰˘È.(Á)כרשות ˘„Á·:אייר Â‚Â'.הוא Ï··Â¯Ê ÂÏÁ‰:בבנין התחילו

.ÁˆÏהבנין:לומר בעת  ולנגן  שירה

oeiv zcevn
(‡).Ú‚ÈÂ: והגיע ובסיס:ÂÈ˙ÂÂÎÓ.(‚)כמו  כן מל'
(Ê).ÌÈ¯ÂˆÏÂ ÌÈÂ„ˆÏ:וצור צידון מל 'ÔÂÈ˘¯Î.אנשי הוא 

בדרז"ל: הידוע ע "שÁˆÏ.(Á)רשות השיר ניצוח  ענינו
ובהכרעת הקול בהרמת  זא"ז  לנצח  השיר בעלי שדרך

הנעימה:

apÎ`p wxt dinxi - mi`iap

àð-÷øô äéîøécqÎbq

âñ:úøt CBz-ìà BzëìLäå ïáà åéìò øL÷z äfä øôqä-úà àø÷ì Eúlëk äéäåãñäëk zøîàå §¨¨Æ§©´Ÿ§½¦§−Ÿ¤©¥´¤©¤®¦§³Ÿ¨¨Æ¤½¤§¦§©§−¤¬§¨«§¨©§À̈Â̈¨
:eäéîøé éøác äpä-ãò eôòéå äéìò àéáî éëðà øLà äòøä éðtî íe÷ú-àìå ìáa ò÷Lz¦§©̧¨¤³§«Ÿ¨Æ¦§¥´¨¨À̈£¤¯¨Ÿ¦²¥¦¬¨¤−¨§¨¥®©¥−¨¦§¥¬¦§§¨«

áð-÷øô äéîøéaiÎ`

àìèeîç (ìèéîç) Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL äøNò úçàå Bëìîá eäi÷ãö äðL úçàå íéøNò-ïa¤¤§¦¸§©©³¨¨Æ¦§¦¨´§¨§½§©©³¤§¥Æ¨½̈¨©−¦«¨¨®¦§¥´¦½£©¬
:äðálî eäéîøé-úaá:íé÷éBäé äNò-øLà ìëk ýåýé éðéòa òøä Nòiåâäúéä ýåýé óà-ìò | ék ©«¦§§−̈¦¦§¨«©©¬©¨©−§¥¥´§¨®§¬Ÿ£¤¨−̈§¨¦«¦´©©´§À̈¨«§¨Æ

:ìáa Cìîa eäi÷ãö ãøîiå åéðt ìòî íúBà BëéìLä-ãò äãeäéå íìLeøéaãúéòLzä äðMá éäéå ¦¨©´¦¦«½̈©¦§¦¬−̈¥©´¨¨®©¦§¬Ÿ¦§¦−̈§¤¬¤¨¤«©§¦Á©¨¨̧©§¦¦¹
äéìò eðçiå íìLeøé-ìò Bìéç-ìëå àeä ìáa-Cìî øvàøãëeáð àa Lãçì øBNòa éøéNòä Lãça Bëìîì§¨§À©´Ÿ¤¨£¦¦»¤¨´©Ÿ¤¼Â̈§©§¤©̧¤«¤¨¤¹³§¨¥Æ©§´¨©¦ ½©«©£−¨¤®¨

:áéáñ ÷éc äéìò eðáiåä:eäi÷ãö Cìnì äðL äøNò ézLò ãò øBöna øéòä àázååéòéáøä Lãça ©¦§¬¨¤²¨¨¥−¨¦«©¨¬Ÿ¨¦−©¨®©µ©§¥´¤§¥´¨½̈©¤−¤¦§¦¨«©³Ÿ¤¨«§¦¦Æ
:õøàä íòì íçì äéä-àìå øéòa áòøä ÷æçiå Lãçì äòLúaæäîçìnä éLðà-ìëå øéòä ò÷azå §¦§¨´©½Ÿ¤©¤¡©¬¨¨−̈¨¦®§Ÿ¨¨¬¤−¤§©¬¨¨«¤©¦¨©´¨¦À§¨©§¥´©¦§¨¿̈

eëìiå áéáñ øéòä-ìò íécNëå Cìnä ïb-ìò øLà íéúîçä-ïéa øòL Cøc äìéì øéòäî eàöiå eçøáé¦§§Á©¥§¸¥¨¦¹©À§¨¤¹¤©³©¥©ŸŸ©Æ¦Æ£¤Æ©©´©¤½¤§©§¦¬©¨¦−¨¦®©¥§−
:äáøòä Cøcçeöôð Bìéç-ìëå Bçøé úáøòa eäi÷ãö-úà eâéOiå Cìnä éøçà íécNk-ìéç eôcøiå ¤¬¤¨£¨¨«©¦§§³¥©§¦Æ©£¥´©¤½¤©©¦¬¤¦§¦−̈§©«§´Ÿ§¥®§¨¥½¨−Ÿ

:åéìòîè:íéètLî Bzà øaãéå úîç õøàa äúìáø ìáa Cìî-ìà Búà eìòiå Cìnä-úà eNtúiå ¥¨¨«©«¦§§Æ¤©¤½¤©©£¸Ÿ¹¤¤¯¤¨¤²¦§−̈¨§¤´¤£¨®©§©¥¬¦−¦§¨¦«
é:äúìáøa èçL äãeäé éøN-ìk-úà íâå åéðéòì eäi÷ãö éða-úà ìáa-Cìî èçLiåàééðéò-úàå ©¦§©¯¤«¤¨¤²¤§¥¬¦§¦−̈§¥¨®§©²¤¨¨¥¬§−̈¨©¬§¦§¨«¨§¤¥¥¬

:BúBî íBé-ãò úc÷tä-úéá-(úéáá) eäðziå äìáa ìáa-Cìî eäàáéå íézLçðá eäøñàiå øeò eäi÷ãö¦§¦−̈¦¥®©©©§¥´©«§ª§©À¦©§¦¥³¤«¤¨¤Æ¨¤½¨©¦§¥¬¥«©§ª−Ÿ©¬«
áéàa ìáa-Cìî øvàøãëeáð Cìnì äðL äøNò-òLz úðL àéä Lãçì øBNòa éLéîçä Lãçáe©³Ÿ¤©«£¦¦Æ¤¨´©½Ÿ¤¦À§©Æ§©«¤§¥´¨½̈©¤−¤§©§¤©´¤«¤¨¤®À̈

:íìLeøéa ìáa-Cìî éðôì ãîò íéçaè-áø ïãàøæeáð§«©§£¨Æ©©¨¦½¨©²¦§¥¬¤«¤¨¤−¦¨¨¦«

i"yx
(‚).äúéä 'ä óà ìò éë צדקיהו מרד לו גרמה היא

החורבן: תחלת שהוא בבל כרכום:éã÷.(„)במלך
(Ê).åçøáé:ברחו íéúåîåçä.כמו ïéá øòù êøã מערה

בס' פירשתיה וכבר יריחו ערבות עד מביתו לו היתה
אנטוכיא:äúìáø.(Ë):(לא)הזה åúàהיא øáãéå

.íéèôùî:השבועה על שעבר éøù(È)על ìë úà
.äãåäé את לו התרתם אתם להם שאמר סנהדרין

השבועה: להתיר האלהי' בעיני היה וחטא שבועתו
(‡È).úåã÷ôä úéá:האסירין בבית

cec zcevn
(‚Ò).Í˙ÂÏÎÎ על אבן תקשור הספר  את לקרוא  תכלה כאשר

המים : בעומק  לרדת להכבידו ששקעÎÎ‰.(Ò„)הספר כמו
תקומה לה  יהיה ולא החורבן בעמק  בבל  תשקע כן הזה הספר 

וכו': הרעה יוכלוÂÙÚÈÂ.מפני לא עד  עייפים יהיו אנשיה
עוד : Â‰ÈÓ¯È.להתחזק  È¯·„ ‰‰ „Ú עד ואילך  מכאן  כי  על 

מהחורבן דברים  ספור  המה אבל ירמיהו דברי אינם הספר סוף
ירמיהו: דברי הנה עד  אמר לזה

(‡).ÂÎÏÓ·: שנמלך ‰'.(‚)בעת  Û‡ ÏÚ ÈÎבעבור כי 
להשליך  עד  גדולה כ"כ  וביהודה בירושלים  ה ' אף שהיתה

פניו: מעל לשלחם הגלות אל  סיבה להיות  בבל  במלך למרוד  צדקיהו לב  העיר לזה פניו מעל  למלכותÂÎÏÓÏ.(„)אותם
ללכדה:„È˜.צדקיהו: העיר מול  הנבנה מגדל  ·ÂˆÓ¯.(‰)הוא ¯ÈÚ‰ ‡Â·˙Â:'וכו עד  סביבה והמצור  העיר  Ú˜·˙Â(Ê)עמדה

.¯ÈÚ‰:ידם על  לעכב  למולם עמדו ולא ברעב חלושים היו  ירושלים  אנשי כי מעצמה נעשית וכאילו חומתה בקעו נ"נ חיל 
.ÂÁ¯·È:בורחים ÂÎÂ'.היו  ¯Ú˘ Í¯„: המלך גן אצל  אשר החומות שתי בין  העומד  השער ‰Ú¯·‰.בדרך  Í¯„ ההולך בדרך 

יריחו: ערבות  ורדפוÂÙ„¯ÈÂ.(Á)אל המערה  על  ממעל  הולך  צבי ונזדמן יריחו ערבות עד ההולכת  מערה  דרך  שברח ארז"ל 
ותפשוהו : יוצא  המלך את  מצאו המערה לפתח ובבואם  הצבי אחר נ"נ¯·Ï˙‰.(Ë)הכשדים הלך  המצור ימי בהאריך כי

בד "ה :ÌÈËÙ˘Ó.לרבלה : כמ"ש  שבועתו על ועבר בו שמרד  מה על עמו ‰Â„Â˜Ù˙.(È‡)התווכח ˙È·: הסוהר ˙˘Ú(È·)בית
.‰¯˘Ú: י"ט הרי שנה י"א מלך  וצדקיהו למלכו ח ' היה  יהויכין  את  שכבש  בעת לשמשו:ÓÚ„.כי בבל  מלך  לפני ועמד 

oeiv zcevn
(„Ò).Ú˜˘˙כיאור ושקעה כמו  בעומק  הדבר נפילת ענין 

ט')מצרים :(עמוס
(‚).ÏÚ:בעבור(„).˜È„וכן העיר ללכוד  הנבנה מגדל  הוא

דיק עליה ד')ובנית  העיר·ÂˆÓ¯.(‰):(יחזקאל הסובב  החיל 
העיר : לאנשי מצירים  כי  צרים יקראו עניןÚ˜·˙Â.(Ê)ללכדה 

בחזקה:Â˘Ù˙ÈÂ.(Ë)נתפזרו:ÂˆÙ.(Á)פתיחה: אחזו 
.ÌÈËÙ˘Ó: ויכוח נחושת:·ÌÈ˙˘ÂÁ.(È‡)ענין בשלשלאות 

.˙Â„Â˜Ù‰:הסוהר בית  והוא  וגניזה פקדון  מלשון



cקצד dpyn iriay wxt mirbp zkqn

ìëéää,âìMëå–äéøæò ïa øæòìà éaøøäèî;àîñç øæòìà éaøøîBà:ì÷äì–øBäè,øéîçäìe–äàøz ©¥¨§©¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©¦¤§¨¨¦§¨¥§¨¥¨§©£¦¥¨¤
älçza;àáé÷ò éaøøîBà:øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa–älçza äàøz. ©§¦¨©¦£¦¨¥¥§¨¥¥§©£¦¥¨¤©§¦¨

‚íeìk da ïéàå úøäa,älçza,ïBLàø òeáL óBña–øébñé;éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–øèôé;eäãBò ©¤¤§¥¨§©§¦¨§¨©¦©§¦§¨©¥¦§©©©§¦§Ÿ¥
Bøébñî,øèBôe,äàîè éðîéñ Bì eãìBðå–èéìçé.äàîè éðîéñ dáe úøäa–èéìçé;Bèéìçî eäãBò,ïäì eëìäå ©§¦¥§§¦¨¥ª§¨©£¦©¤¤¨¦¨¥ª§¨©£¦¥©£¦§¨§¨¤

äàîè éðîéñ,älçza,ïBLàø òeáL óBña–øébñé;éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–øèôé. ¦¨¥ª§¨©§¦¨§¨©¦©§¦§¨©¥¦§©©©§¦§Ÿ
„ìBzääàîè éðîéñ L,äéçnä úà äåBkäå–äNòú àGa øáBò.äøäèìe?ïäkä ìöà àa àHL ãò–øBäè; ©¥¦¨¥ª§¨§©¤¤©¦§¨¥§©£¤§©£¨©¤¨¥¤©Ÿ¥¨

:úçôñî úàù úéùòðù åðééä ,äöéá íåø÷ë úéùòðå.blyde lkidd ciqke:âìùë úéùòð åéùëòå ìëéää ãéñë äúéä øîåìëxne` `aiwr iaxäëìäå .'åë
:àáé÷ò 'øë

b.zxda:úåàîè úåøäáá éøééà àúùäî.melk da oi`e:ïáì øòù àìå äéçî àì.dlgzaäá ãìåð àì íà ,ïåùàø òåáù óåñá ïëå .ïäëä ìà àáåäùë
:øéâñé íåìë.ipy reay seqa:åøéâñî åðéà áåùå åéîé ìë äæ øåèôá ãîåò ,íåìë äá ãìåð àì íà ,øåèôä øçàì ïëå .øåèô ,íåìë äá ãìåð àì íàedcer

.exibqnøòùá äìçúá ïåâë ,äàîåè éðîéñ åãìåðù ãò åøéâñäì ÷éôñä àìå ,ïåùàø òåáù óåñá ïéá ïäëä ìà àáåäùë äìçúá ïéá ,åøéâñäì äöåø äéäù
:øâñåîä úà ïéèéìçî ïéà ,'â ÷øôá ìéòì ïðú àä ,åøéâñäùî ìáà .èéìçé ,ïåéùôå äéçîå ïáì øòùá ïåùàø òåáù óåñáå ,äéçîå ïáì.xheteåà ,øîåìë

:èéìçé ,äàîåè éðîéñ åãìåð íà øåèôä øçàì åìéôàå .éðù òåáù óåñá ïåâë .åøèåô.ehilgn edceréðîéñ åëìäù ãò ÷éôñä àìå .èéìçäì [àá] äéäù
:äàîåè.dlgza,ïäëä ìà àáåäùë.xibqi ,oey`x reay seqa e`úøäáå ïáì øòù åì êìäå ïáì øòùá åèéìçäù ïåâë ,ïäì åëìä åèéìçäùî íà ìáà

:øåäèå åøèåô àìà ,äéìò åøéâñî ïéà ,úîéé÷
c.d`neh ipniq ylezd:íé÷úðá áåäö øòùå ,øùá øåòá ïáì øòù ïåâë.dignd z` deekde:äàîåè ïîéñ äðéà úéåëðùîã.dyrz `la xaerøîùäã

:äùòú àì àìà åðéà ,ìàå ,ïô ,øîùä øîàðù íå÷î ìëå .úòøöä òâðá.dxdhle:åðéã äî äøäè ïéðòìå øîåìë.odk lv` `a `ly cr.øåäè ,ïùìú íà
:àîè ,åèåìç øçàì ïùìú íàåceecpl mikled:íå÷î íù àåäå .ïðéñøâ.edn exibqd jezaìù åà ïåùàø øâñä ìù òåáù êåúá äàîåè éðîéñ ùìú íà

`xephxa yexit

lirl);ביצה a"xde y"xd yexit ep`ady enk):הפיסקה פירוש והרי 
z`y zgtqn ziyrp,מספחת נעשתה שהשאת –dfr zgtqn e`–

מספחת. נעשתה äöéa,שהעזה íeø÷k äúéä ?øéîçäì ãöékÅÇÀÇÂÄÈÀÈÄÀÅÈ
ïáì øîök úéNòðå כקרום שנתגייר קודם הבהרת שהיתה כגון  – ÀÇÂÅÀÆÆÈÈ

לבן , כצמר נעשתה ומשנתגייר  âìMëåביצה, ,ìëéää ãéñk או – ÀÄÇÅÈÀÇÆÆ
השלג למראה או  ההיכל סיד  למראה "תפארת שנשתנתה (רמב"ם ;

תחילה ישראל"); שהיתה או  הוא: הפירוש  מברטנורא הרב ולשיטת
כשלג, עזה נעשתה ועכשיו ההיכל äéøæòכסיד ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

øäèîחדש נגע זה אין מקום מכל המראה, שנשתנה פי  על  אף – ÀÇÅ
מקודם; שהיה הנגע הוא אלא עכשיו, àîñçשנולד  øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈ

øBäè ,ì÷äì :øîBà, ממנו כהה למראה נשתנה הנגע מראה אם – ÅÀÈÅÈ
טהור ; לבן ,øéîçäìeהריהו  למראה נשתנה ואם –älçza äàøz ÀÇÂÄÅÈÆÇÀÄÈ

עכשיו . שנולדה חדשה כבהרת דינה –ïéa :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅ
älçza äàøz ,øéîçäì ïéa ì÷äì הנגע מראה שנשתנה כל – ÀÈÅÅÀÇÂÄÅÈÆÇÀÄÈ

שמראה  ובין  כהה נעשה הלבן שמראה בין  טומאה, לכלל שבא בזמן 
חדש. כנגע נידון הריהו  לבן , נעשה כהה

עזריה  בן  אלעזר  רבי  שלדעת המחלוקת, טעם מבאר ישראל " "תפארת בעל 
בכל מיטמאה שהיא מאחר  חדש, לנגע הבהרת את עושה המראה שינוי  אין
כהה  כהה, ונעשית עזה "היתה ז ): ד, (לעיל ששנינו גם והרי המראות, אותם
מראות" מארבעה תתמעט שלא ובלבד שהיתה, כמו  היא הרי  עזה, ונעשית

.(my epxe`ia oiir),העזה בכלל  היא כהה שלבנונית סובר , חסמא אלעזר  ורבי 
כבר היה מראה אותו  כאילו  טהור , להקל הלכך הכהה, בכלל  העזה אין אבל 

אבל  שהיה, כמו והריהו  הפטור dligza,בזמן  d`xiz xingdlונולד שהואיל
אומרים  אין עז , למראה מראהו  נשתנה טומאה לכלל  וכשבא פטור , בזמן
שאין סובר, עקיבא ורבי חדש. כנגע הריהו  אלא הראשון הנגע הוא שהוא
שהואיל בתחילה, תיראה להחמיר בין  להקל  בין הלכך חברו , בכלל  מראה כל
אותו עושה טומאה לכלל  שבא בזמן  מראה שינוי  כל  פטור, בזמן הנגע ונולד 

חדש. לנגע

i p y m e i
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úøäa, הכהן אל שהובאה כגריס, –íeìk da ïéàå סימן שום – ÇÆÆÀÅÈÀ
מחיה, ולא לבן שער  לא כלום älçzaטומאה, בה שאין בין – ÇÀÄÈ

הכהן, אל  כשהובאה oiaeïBLàøבתחילה, òeáL óBña שלא – ÀÈÇÄ
ראשון , שבוע בסוף כלום בה את øébñéנולד הכהן לשבוע;– הבהרת ÇÀÄ

éðL òeáL óBña או שני , שבוע בסוף כלום בה נולד  לא ואם – ÀÈÇÅÄ

øeètä øçàì,כלום בה נולד לא אם –øèôé,המנוגע את הכהן – ÀÇÇÇÀÄÀÙ
להשמיענו , הפטור" "לאחר נקטה שמשנתנו  מפרשים, ויש  הוא. וטהור 

אם  עוד , יסגירנו לא להחמיר , או  להקל הנגע מראה נשתנה שאפילו 
פשה øèBôe(הרא"ש).לא ,Bøébñî eäãBòעומד הכהן עוד – ÅÇÀÄÅ

אותו, לפטור  או  äàîèלהסגירו éðîéñ Bì eãìBðåכ בתחילה – גון  ÀÀÄÈÅËÀÈ
סימני בנגע נולדו להסגירו , עומד שהיה בשעה הכהן אל  כשהובא

בשעה  ראשון, שבוע בסוף או מחיה; או לבן שער היינו טומאה,
טומאה: סימני בנגע נולדו  שני, לשבוע להסגירו  עומד הכהן  שהיה

הכהן  כשעמד שני, שבוע בסוף או פשיון ; או  מחיה או לבן  שער
כדלעיל , טומאה סימני  בנגע נולדו אבלèéìçéלפטרו , לטומאה; – ÇÂÄ

ג, (לעיל  שנינו  הרי  ההסגר , שבוע בתוך  טומאה סימני  לו  נולדו אם
xbqendא): z` mihilgn oi`.( הרא"ש)úøäa,כגריס –éðîéñ dáe ÇÆÆÈÄÈÅ

äàîè,מחיה או  לבן שער כגון  –èéìçé אפילו לטומאה, – ËÀÈÇÂÄ
Bèéìçîבתחילה; eäãBò, להחליטו עומד הכהן עוד  –eëìäå ÅÇÂÄÀÈÀ

äàîè éðîéñ ïäìסימני שהלכו  עד  להחליטו הכהן  הספיק שלא – ÈÆÄÈÅËÀÈ
אוälçzaהטומאה, הכהן , אל כשהובא –ïBLàø òeáL óBña ÇÀÄÈÀÈÇÄ

עומד הכהן  ובעוד ראשון , שבוע בסוף טומאה סימני שנולדו –

להם, הלכו  הלכו øébñéלהחליטו משהחליטו  אם אבל  הנגע; את – ÇÀÄ
פוטרו . אלא מסגירו  אינו שוב טומאה, סימני  éðLלהם òeáL óBñaÀÈÇÅÄ
או שני , שבוע בסוף טומאה סימני  נולדו  אם –øeètä øçàì– ÀÇÇÇÀ

להחליטו  עומד הוא ובעוד הכהן, שפטרו לאחר  טומאה סימני  שחזרו 

להם, טהור.øèôéהלכו  והוא הכהן , יפטרנו  – ÄÀÙ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

äàîè éðîéñ LìBzä צהוב שער  או שבבהרת לבן  שער  כגון – ÇÅÄÈÅËÀÈ
äéçnäשבנתק, úà äåBkäå ומשנכוותה במחיה, מכווה העושה – ÀÇÆÆÇÄÀÈ

טומאה, סימן äNòúאינה àGa øáBòשנאמר ח ):– כד, (דברים ÅÀÇÂÆ
אתכם  יורו  אשר  ככל ולעשות, מאד  לשמור  הצרעת בנגע "השמר 

ודרשו : לעשות", תשמרו  צּויתם כאשר  הלוים Ðהכהנים "xnyd" זה ִִִ
תעשה, לבן ,"rbpa"לא שער זה –zrxvdמחיה זו  מכאן (ספרי);–

את  לקוץ שאסור  שכן וכל טומאה, סימני לתלוש  שלא מוזהר שאדם
הנגע. הכ ֹווה?äøäèìeכל או  התולש של  דינו  מה טהרתו , ולענין – ÀÇÂÈ

ïäkä ìöà àa àHL ãò, הכהן אל  שבא קודם תלשם –øBäè ÇÆÈÅÆÇÙÅÈ
שלו . טומאה סימני הכהן ראה לא ועדיין  הואיל  –Bèìçä øçàìÀÇÇÆÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn iriay wxt mirbp zkqn

È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBøBäè úBøäa elà:äøBz ïzîì íã÷ Ba eéäL,øibúðå éBba,ãìBðå ïèwa,äìâðå èîwa,ï÷fáe Làøa,ïéçMa ¥¤¨§¤¨Ÿ¤§©©¨©§¦§©©©¨¨§©©¤¤§¦§¨¨Ÿ©¨¨©§¦

ïéãøBnä çãwáe äåënáe;eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä–íéøBäè.ï÷fäå Làøä ©¦§¨©¤©©§¦¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤§¦¨Ÿ§©¨¨
øòN eìòä àHL ãò,øòN eìòä,eçø÷ðå;úáøö eNòð àHL ãò çãwäå äåënäå ïéçMä,úáøö eNòð,eéçå– ©¤¤¡¥¨¤¡¥¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©©¤©£¨¤¤©£¨¤¤§¨
á÷òé ïa øæòéìà éaøànèî,àîè ïôBñå ïúlçzL;íéîëçåíéøäèî. ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¥¤§¦¨¨§¨¨¥©£¨¦§©£¦

·ïäéàøî epzLð,øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa–ì÷äì ãöék?âìMk äúéä,ìëéää ãéñk úéNòðå,ïáì øîök,íeø÷ëå ¦§©©§¥¤¥§¨¥¥§©£¦¥©§¨¥¨§¨©¤¤§©£¥§¦©¥¨§¤¤¨¨§¦§
äöéa,úàN úçtñî úéNòð,äfò úçtñî Bà.øéîçäì ãöék?ïáì øîök úéNòðå äöéa íeø÷k äúéä,ãéñk ¥¨©£¥¦§©©§¥¦§©©©¨¥©§©£¦¨§¨¦§¥¨§©£¥§¤¤¨¨§¦

f`.dxez ozn mcew ea eidy zexedh zexda el`áéúëã .äøåú ïúî øçàì òâð åúåà úîçî àîè äéä àì ,äøåú ïúî íãå÷ úòøö åá äúéäù éî
(â"é àø÷éå)åîë ,íãå÷ àìå åá àîèéì éåàøù äòùá òâðä ãìååéù ïðéòáã é÷ôð íúäî ,áéùçã éîð éðä ìëå .äéä øáëù äæì èøô ,åøùá øåòá äéäé éë íãà

:íìåë ïëå ,ãìåð àìù ãò ïè÷å øééâúð àìù ãò øâ.dlbzpe hnwaë"çàå ,íéøúñä úéáá àåäù éðôî ,øåäè äéäå èî÷ä êåúá øúñåî òâðä äìçúî äéäù
:äìâúð.micxenae:íåùä úôéì÷ë íåø÷ åìòä àìå åàôøúð àìù íéãøåîä äåëîå ïéçùá øîåìë.xry elrd `ly cråðééä ,øùá øåòë éáéùçã ,òâðä àá

.äàîåè åðééä ,òâðä àá åàá àìù ãòã ,çã÷å äåëîå ïéçù ïëå .äàîåè ïôåñ åðééä ,åçø÷ðùëå .íé÷úðë ïðéãù .äøäè éåä ,úåøòù åìòùëå .äàîåè ïúìçú
áéúëã ,úàùì äåëîäå ïéçùä íéã÷éù ïðéòáã .äøäè åðééä ,çã÷äå äåëîäå ïéçùä àáùëå(â"é àø÷éå)àìå úàùì ïéçùä íéã÷éù ,úàù ïéçùä íå÷îá äéäå

:äàîåè åðééä úáøö åùòðå åøæçùë .ïéçùì úàùä íéã÷úù.eige:äôé åàôøúðù.`nhn awri oa xfril` iaxøæçå øùáä øåòá òâðä àá äìéçúáã ïåéë
:íééúðéáù ÷ñôäì ïðéùééç àì ,åúåîã÷ì åôåñ.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .íééúðéáù äøäèä ÷éñôäå ìéàåä

a.odi`xn epzyp:ìëéää ãéñë úéùòð øééâúðùîå ,øééâúð àìù ãò âìùë úååäã ïåâë .éà÷ úåøåäè úåøäáà.dvia mexwke oal xnvkäìéçú ,øîåìë
:äöéá íåø÷ë úéùòð åéùëòå ïáì øîöë äúéä.dfr zgtqn e` z`y zgtqn ziyrpåà .äìù äãìåúë úåéäì äøæçù ,úçôñî úéùòð úàùäù ,øîåìë

ïáì øîöë äúéäù äúåàå .úçôñî äæò úéùòðù åðééä ,ìëéää ãéñë úéùòðå âìùë äúéä éðú÷ã àùéøì ùøôî÷ éùåøôå .äìù úçôñîë úéùòð äæòäù

`xephxa yexit
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úBøBäè úBøäa elà:טומאה סימן בהן שיש  פי  על אף –eéäL ÅÆÈÀÆÈ
äøBz ïzîì íã÷ Ba לא תורה, מתן  קודם בהרת בו  שהיתה מי  – ÙÆÀÇÇÈ

נגעים  בפרשת שנאמר  תורה, מתן לאחר  בהרת אותה מחמת נטמא

ב ): יג, didi"אדם(ויקרא ik:ודרשו וגו', שאת" בשרו didiבעור  ik
ואילך, הצווי  משעת נגע בו  שיוולד  מי כלומר  ואילך, הדיבור מן  –
בשעת  ונולד  הואיל הצווי, קודם הנגע בו היה שכבר  מי להוציא

הנמ  השאר  לכל למדים ומכאן  מיטמא. אינו שוב במשנתנו ,הפטור , נים
שעת  אחר  עד שנתקיים פי על אף פטור , בשעת הנגע שנולד שכל 

מיטמא אינו  מקום מכל ישראל");חיוב, øibúðå("תפארת éBba– ÇÀÄÀÇÇ
ונתגייר, בגוי שהיתה ãìBðåבהרת ïèwaשכבר בקטן, בהרת – ÇÈÈÀÇ

שנולד, קודם בו äìâðåהיתה èîwa,קמט בתוך הבהרת היתה – ÇÆÆÀÄÀÈ
טהורה zncewd),שהיא dpyna lirlck),נתגלה כך LàøaÈÙואחר 

ï÷fáe ששנינו כמו מיטמאה, שאינה ובזקן, בראש בהרת היתה – ÇÈÈ
הקודמת, ïéãøBnäבמשנה çãwáe äåënáe ïéçMa שהיתה או – ÇÀÄÇÄÀÈÇÆÇÇÀÄ

כמו  עורם, נקרם ולא נרפאו שלא ובקדח ובמכווה בשחין בהרת
פי  על אף הקודמת, במשנה jkשבארנו  xg`yï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈ

,eçø÷ðåxfgy e`úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä– ÀÄÀÀÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ
ששנינו  כמו  בנגעים, מיטמאים עכשיו  והרי  עורם, ונקרם קצת שנרפאו 

הקודמת, mewnבמשנה lkníéøBäè הנגע שנולד ובשעה הואיל – ÀÄ
להיטמא. ראוי היה øòNלא eìòä àHL ãò ï÷fäå Làøä– ÈÙÀÇÈÈÇÆÆÁÅÈ

טמאה, שהיא שער , שהעלו  קודם שנקרחו, בזקן  או  בראש בהרת נולדה
øòN eìòä,הבהרת טומאת דין  מהם ופקע –eçø÷ðåכך ואחר  – ÆÁÅÈÀÄÀÀ

בנגעים, מיטמאים והרי  נקרחו , okeçãwäåשוב äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇ
úáøö eNòð àHL ãò תיבת כאן  גורסים אין  המפרשים רוב לפי  – ÇÆÇÂÈÆÆ

או  המכווה או השחין  שנתהוו  שקודם הדברים, ופירוש  "צרבת",

לטומאה, ראויה והיתה הבשר , בעור בהרת שם היתה כבר  הקדח,
טהורה, הבהרת ונמצאה הקדח, או  המכוה או השחין  שם xg`eונעשו 

jkúáøö eNòð קצת שנרפאו  כלומר הקדח, או  המכוה או השחין – ÇÂÈÆÆ
עורם, שם,eéçåונקרם קיימת הבהרת ועדיין  לגמרי, שנתרפאו או – ÀÈ
היא, ànèîוטמאה á÷òé ïa øæòéìà éaø,הבהרת את –ïúlçzL ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÀÇÅÆÀÄÈÈ
àîè ïôBñå,טמא והיה הבשר  בעור הנגע בא ובתחילה שהואיל – ÀÈÈÅ

טהרה  של  הפסק שהיה פי על אף בתחילתו , שהיה למה בסופו  וחזר 
טמא; הריהו íéøäèîבינתיים, íéîëçå הטהרה והפסיקה הואיל – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

מתחילתו  לטומאה ראוי  כשהוא אלא טמא הנגע שאין  הטומאות, בין 
סופו. minkgk.ועד  dklde

להשמיענו, כדי וחיו ", צרבת "נעשו  בסיפא נקטה שמשנתנו מפרשים, יש
calaשאפילו  zaxv eyrp ואפילו מטמא; יעקב בן אליעזר  שנתרפאוeig,רבי 

מטהרים חכמים l`xyi").לגמרי, zx`tz" ;my iyp` zetqez)
חיו, אם שדווקא אלא כן , משמע לא למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם מדברי  אבל 
כשנעשו לא אבל  טמא, שהנגע יעקב בן  אליעזר  רבי סובר  הבשר , כעור  שנעשו

aeh").צרבת mei zetqez" oiir)
שנו :בתוספת  dligza",א d`xii" :mixne` minkge" מינה שנפקא הר "ש, וכותב

מטמא, זה פשיון יעקב בן  אליעזר  לרבי  עכשיו, פשתה שאם פשיון, לענין
מטמא  פשיון שאין  ויסגיר, בתחילה יראה ולחכמים חשוב, הוא ראשון שכנגע

frea").בתחילה ,l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)
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טהורות. בבהרות לדון  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

ïäéàøî epzLð,טומאה לכלל  שבאו בזמן הטהורות הבהרות של  – ÄÀÇÇÀÅÆ
מראה  נשתנה שנתגייר  ולאחר  שנתגייר , בגוי בהרת שהיתה כגון

ì÷äìהבהרת, ïéa,כהה נעשה הלבן שמראה –øéîçäì ïéa– ÅÀÈÅÅÀÇÂÄ
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  לבן, נעשה כהה ãöékÅÇשמראה

ìëéää ãéñk úéNòðå ,âìMk äúéä ?ì÷äì הבהרת היתה – ÀÈÅÈÀÈÇÆÆÀÇÂÅÀÄÇÅÈ
ההיכל , כסיד נעשתה ומשנתגייר כשלג, לבנה שנתגייר  øîökÀÆÆקודם

äöéa íeø÷ëå ,ïáì, לבן צמר למראה נשתנה השלג שמראה או  – ÈÈÀÄÀÅÈ
ביצה קרום למראה ישראל");או "תפארת  מבארים:(רמב "ם; xnvkויש 

dvia mexwke oal ועכשיו לבן כצמר הבהרת היתה שתחילה כלומר  –
ביצה כקרום טוב"),נעשתה יום  "תוספות  ועיין ברטנורא ; úéNòðÇÂÅ(הר"ש;

úàN úçtñî נעשתה כשלג עזה בתחילה שהיתה שהבהרת או – ÄÀÇÇÀÅ
ביצה, מקרום ובהירה לבן  מצמר  כהה היינו לשאת, טפלה Bàעכשיו 

äfò úçtñî משלג כהה היינו כשלג, לעזה טפילה שנעשתה או  – ÄÀÇÇÇÈ
מסיד  ישראל");ובהירה פיסקה ("תפארת באה לא מברטנורא הרב ולפי

ששנינו : שמה הרישא, את לפרש  אלא ciqkזו  ziyrpe blyk dzid
,lkidd שנשתנתה שלה, כמספחת נעשתה כשלג העזה שהבהרת היינו

ששנינו: ומה שלה; התולדה dvia"למראה mexwke oal xnvk" היינו
כקרום  ונעשתה לבן  כצמר  שהיתה שלה, כמספחת נעשתה שהשאת

izdw - zex`ean zeipyn



קצה c dpyn iriay wxt mirbp zkqn

ìëéää,âìMëå–äéøæò ïa øæòìà éaøøäèî;àîñç øæòìà éaøøîBà:ì÷äì–øBäè,øéîçäìe–äàøz ©¥¨§©¤¤©¦¤§¨¨¤£©§¨§©¥©¦¤§¨¨¦§¨¥§¨¥¨§©£¦¥¨¤
älçza;àáé÷ò éaøøîBà:øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa–älçza äàøz. ©§¦¨©¦£¦¨¥¥§¨¥¥§©£¦¥¨¤©§¦¨

‚íeìk da ïéàå úøäa,älçza,ïBLàø òeáL óBña–øébñé;éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–øèôé;eäãBò ©¤¤§¥¨§©§¦¨§¨©¦©§¦§¨©¥¦§©©©§¦§Ÿ¥
Bøébñî,øèBôe,äàîè éðîéñ Bì eãìBðå–èéìçé.äàîè éðîéñ dáe úøäa–èéìçé;Bèéìçî eäãBò,ïäì eëìäå ©§¦¥§§¦¨¥ª§¨©£¦©¤¤¨¦¨¥ª§¨©£¦¥©£¦§¨§¨¤

äàîè éðîéñ,älçza,ïBLàø òeáL óBña–øébñé;éðL òeáL óBña,øeètä øçàì–øèôé. ¦¨¥ª§¨©§¦¨§¨©¦©§¦§¨©¥¦§©©©§¦§Ÿ
„ìBzääàîè éðîéñ L,äéçnä úà äåBkäå–äNòú àGa øáBò.äøäèìe?ïäkä ìöà àa àHL ãò–øBäè; ©¥¦¨¥ª§¨§©¤¤©¦§¨¥§©£¤§©£¨©¤¨¥¤©Ÿ¥¨

:úçôñî úàù úéùòðù åðééä ,äöéá íåø÷ë úéùòðå.blyde lkidd ciqke:âìùë úéùòð åéùëòå ìëéää ãéñë äúéä øîåìëxne` `aiwr iaxäëìäå .'åë
:àáé÷ò 'øë

b.zxda:úåàîè úåøäáá éøééà àúùäî.melk da oi`e:ïáì øòù àìå äéçî àì.dlgzaäá ãìåð àì íà ,ïåùàø òåáù óåñá ïëå .ïäëä ìà àáåäùë
:øéâñé íåìë.ipy reay seqa:åøéâñî åðéà áåùå åéîé ìë äæ øåèôá ãîåò ,íåìë äá ãìåð àì íà ,øåèôä øçàì ïëå .øåèô ,íåìë äá ãìåð àì íàedcer

.exibqnøòùá äìçúá ïåâë ,äàîåè éðîéñ åãìåðù ãò åøéâñäì ÷éôñä àìå ,ïåùàø òåáù óåñá ïéá ïäëä ìà àáåäùë äìçúá ïéá ,åøéâñäì äöåø äéäù
:øâñåîä úà ïéèéìçî ïéà ,'â ÷øôá ìéòì ïðú àä ,åøéâñäùî ìáà .èéìçé ,ïåéùôå äéçîå ïáì øòùá ïåùàø òåáù óåñáå ,äéçîå ïáì.xheteåà ,øîåìë

:èéìçé ,äàîåè éðîéñ åãìåð íà øåèôä øçàì åìéôàå .éðù òåáù óåñá ïåâë .åøèåô.ehilgn edceréðîéñ åëìäù ãò ÷éôñä àìå .èéìçäì [àá] äéäù
:äàîåè.dlgza,ïäëä ìà àáåäùë.xibqi ,oey`x reay seqa e`úøäáå ïáì øòù åì êìäå ïáì øòùá åèéìçäù ïåâë ,ïäì åëìä åèéìçäùî íà ìáà

:øåäèå åøèåô àìà ,äéìò åøéâñî ïéà ,úîéé÷
c.d`neh ipniq ylezd:íé÷úðá áåäö øòùå ,øùá øåòá ïáì øòù ïåâë.dignd z` deekde:äàîåè ïîéñ äðéà úéåëðùîã.dyrz `la xaerøîùäã

:äùòú àì àìà åðéà ,ìàå ,ïô ,øîùä øîàðù íå÷î ìëå .úòøöä òâðá.dxdhle:åðéã äî äøäè ïéðòìå øîåìë.odk lv` `a `ly cr.øåäè ,ïùìú íà
:àîè ,åèåìç øçàì ïùìú íàåceecpl mikled:íå÷î íù àåäå .ïðéñøâ.edn exibqd jezaìù åà ïåùàø øâñä ìù òåáù êåúá äàîåè éðîéñ ùìú íà

`xephxa yexit

lirl);ביצה a"xde y"xd yexit ep`ady enk):הפיסקה פירוש והרי 
z`y zgtqn ziyrp,מספחת נעשתה שהשאת –dfr zgtqn e`–

מספחת. נעשתה äöéa,שהעזה íeø÷k äúéä ?øéîçäì ãöékÅÇÀÇÂÄÈÀÈÄÀÅÈ
ïáì øîök úéNòðå כקרום שנתגייר קודם הבהרת שהיתה כגון  – ÀÇÂÅÀÆÆÈÈ

לבן , כצמר נעשתה ומשנתגייר  âìMëåביצה, ,ìëéää ãéñk או – ÀÄÇÅÈÀÇÆÆ
השלג למראה או  ההיכל סיד  למראה "תפארת שנשתנתה (רמב"ם ;

תחילה ישראל"); שהיתה או  הוא: הפירוש  מברטנורא הרב ולשיטת
כשלג, עזה נעשתה ועכשיו ההיכל äéøæòכסיד ïa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÆÂÇÀÈ

øäèîחדש נגע זה אין מקום מכל המראה, שנשתנה פי  על  אף – ÀÇÅ
מקודם; שהיה הנגע הוא אלא עכשיו, àîñçשנולד  øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÄÀÈ

øBäè ,ì÷äì :øîBà, ממנו כהה למראה נשתנה הנגע מראה אם – ÅÀÈÅÈ
טהור ; לבן ,øéîçäìeהריהו  למראה נשתנה ואם –älçza äàøz ÀÇÂÄÅÈÆÇÀÄÈ

עכשיו . שנולדה חדשה כבהרת דינה –ïéa :øîBà àáé÷ò éaøÇÄÂÄÈÅÅ
älçza äàøz ,øéîçäì ïéa ì÷äì הנגע מראה שנשתנה כל – ÀÈÅÅÀÇÂÄÅÈÆÇÀÄÈ

שמראה  ובין  כהה נעשה הלבן שמראה בין  טומאה, לכלל שבא בזמן 
חדש. כנגע נידון הריהו  לבן , נעשה כהה

עזריה  בן  אלעזר  רבי  שלדעת המחלוקת, טעם מבאר ישראל " "תפארת בעל 
בכל מיטמאה שהיא מאחר  חדש, לנגע הבהרת את עושה המראה שינוי  אין
כהה  כהה, ונעשית עזה "היתה ז ): ד, (לעיל ששנינו גם והרי המראות, אותם
מראות" מארבעה תתמעט שלא ובלבד שהיתה, כמו  היא הרי  עזה, ונעשית

.(my epxe`ia oiir),העזה בכלל  היא כהה שלבנונית סובר , חסמא אלעזר  ורבי 
כבר היה מראה אותו  כאילו  טהור , להקל הלכך הכהה, בכלל  העזה אין אבל 

אבל  שהיה, כמו והריהו  הפטור dligza,בזמן  d`xiz xingdlונולד שהואיל
אומרים  אין עז , למראה מראהו  נשתנה טומאה לכלל  וכשבא פטור , בזמן
שאין סובר, עקיבא ורבי חדש. כנגע הריהו  אלא הראשון הנגע הוא שהוא
שהואיל בתחילה, תיראה להחמיר בין  להקל  בין הלכך חברו , בכלל  מראה כל
אותו עושה טומאה לכלל  שבא בזמן  מראה שינוי  כל  פטור, בזמן הנגע ונולד 

חדש. לנגע

i p y m e i
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úøäa, הכהן אל שהובאה כגריס, –íeìk da ïéàå סימן שום – ÇÆÆÀÅÈÀ
מחיה, ולא לבן שער  לא כלום älçzaטומאה, בה שאין בין – ÇÀÄÈ

הכהן, אל  כשהובאה oiaeïBLàøבתחילה, òeáL óBña שלא – ÀÈÇÄ
ראשון , שבוע בסוף כלום בה את øébñéנולד הכהן לשבוע;– הבהרת ÇÀÄ

éðL òeáL óBña או שני , שבוע בסוף כלום בה נולד  לא ואם – ÀÈÇÅÄ

øeètä øçàì,כלום בה נולד לא אם –øèôé,המנוגע את הכהן – ÀÇÇÇÀÄÀÙ
להשמיענו , הפטור" "לאחר נקטה שמשנתנו  מפרשים, ויש  הוא. וטהור 

אם  עוד , יסגירנו לא להחמיר , או  להקל הנגע מראה נשתנה שאפילו 
פשה øèBôe(הרא"ש).לא ,Bøébñî eäãBòעומד הכהן עוד – ÅÇÀÄÅ

אותו, לפטור  או  äàîèלהסגירו éðîéñ Bì eãìBðåכ בתחילה – גון  ÀÀÄÈÅËÀÈ
סימני בנגע נולדו להסגירו , עומד שהיה בשעה הכהן אל  כשהובא

בשעה  ראשון, שבוע בסוף או מחיה; או לבן שער היינו טומאה,
טומאה: סימני בנגע נולדו  שני, לשבוע להסגירו  עומד הכהן  שהיה

הכהן  כשעמד שני, שבוע בסוף או פשיון ; או  מחיה או לבן  שער
כדלעיל , טומאה סימני  בנגע נולדו אבלèéìçéלפטרו , לטומאה; – ÇÂÄ

ג, (לעיל  שנינו  הרי  ההסגר , שבוע בתוך  טומאה סימני  לו  נולדו אם
xbqendא): z` mihilgn oi`.( הרא"ש)úøäa,כגריס –éðîéñ dáe ÇÆÆÈÄÈÅ

äàîè,מחיה או  לבן שער כגון  –èéìçé אפילו לטומאה, – ËÀÈÇÂÄ
Bèéìçîבתחילה; eäãBò, להחליטו עומד הכהן עוד  –eëìäå ÅÇÂÄÀÈÀ

äàîè éðîéñ ïäìסימני שהלכו  עד  להחליטו הכהן  הספיק שלא – ÈÆÄÈÅËÀÈ
אוälçzaהטומאה, הכהן , אל כשהובא –ïBLàø òeáL óBña ÇÀÄÈÀÈÇÄ

עומד הכהן  ובעוד ראשון , שבוע בסוף טומאה סימני שנולדו –

להם, הלכו  הלכו øébñéלהחליטו משהחליטו  אם אבל  הנגע; את – ÇÀÄ
פוטרו . אלא מסגירו  אינו שוב טומאה, סימני  éðLלהם òeáL óBñaÀÈÇÅÄ
או שני , שבוע בסוף טומאה סימני  נולדו  אם –øeètä øçàì– ÀÇÇÇÀ

להחליטו  עומד הוא ובעוד הכהן, שפטרו לאחר  טומאה סימני  שחזרו 

להם, טהור.øèôéהלכו  והוא הכהן , יפטרנו  – ÄÀÙ
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äàîè éðîéñ LìBzä צהוב שער  או שבבהרת לבן  שער  כגון – ÇÅÄÈÅËÀÈ
äéçnäשבנתק, úà äåBkäå ומשנכוותה במחיה, מכווה העושה – ÀÇÆÆÇÄÀÈ

טומאה, סימן äNòúאינה àGa øáBòשנאמר ח ):– כד, (דברים ÅÀÇÂÆ
אתכם  יורו  אשר  ככל ולעשות, מאד  לשמור  הצרעת בנגע "השמר 

ודרשו : לעשות", תשמרו  צּויתם כאשר  הלוים Ðהכהנים "xnyd" זה ִִִ
תעשה, לבן ,"rbpa"לא שער זה –zrxvdמחיה זו  מכאן (ספרי);–

את  לקוץ שאסור  שכן וכל טומאה, סימני לתלוש  שלא מוזהר שאדם
הנגע. הכ ֹווה?äøäèìeכל או  התולש של  דינו  מה טהרתו , ולענין – ÀÇÂÈ

ïäkä ìöà àa àHL ãò, הכהן אל  שבא קודם תלשם –øBäè ÇÆÈÅÆÇÙÅÈ
שלו . טומאה סימני הכהן ראה לא ועדיין  הואיל  –Bèìçä øçàìÀÇÇÆÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù
‡úBøBäè úBøäa elà:äøBz ïzîì íã÷ Ba eéäL,øibúðå éBba,ãìBðå ïèwa,äìâðå èîwa,ï÷fáe Làøa,ïéçMa ¥¤¨§¤¨Ÿ¤§©©¨©§¦§©©©¨¨§©©¤¤§¦§¨¨Ÿ©¨¨©§¦

ïéãøBnä çãwáe äåënáe;eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä–íéøBäè.ï÷fäå Làøä ©¦§¨©¤©©§¦¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤§¦¨Ÿ§©¨¨
øòN eìòä àHL ãò,øòN eìòä,eçø÷ðå;úáøö eNòð àHL ãò çãwäå äåënäå ïéçMä,úáøö eNòð,eéçå– ©¤¤¡¥¨¤¡¥¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©©¤©£¨¤¤©£¨¤¤§¨
á÷òé ïa øæòéìà éaøànèî,àîè ïôBñå ïúlçzL;íéîëçåíéøäèî. ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¥¤§¦¨¨§¨¨¥©£¨¦§©£¦

·ïäéàøî epzLð,øéîçäì ïéa ì÷äì ïéa–ì÷äì ãöék?âìMk äúéä,ìëéää ãéñk úéNòðå,ïáì øîök,íeø÷ëå ¦§©©§¥¤¥§¨¥¥§©£¦¥©§¨¥¨§¨©¤¤§©£¥§¦©¥¨§¤¤¨¨§¦§
äöéa,úàN úçtñî úéNòð,äfò úçtñî Bà.øéîçäì ãöék?ïáì øîök úéNòðå äöéa íeø÷k äúéä,ãéñk ¥¨©£¥¦§©©§¥¦§©©©¨¥©§©£¦¨§¨¦§¥¨§©£¥§¤¤¨¨§¦

f`.dxez ozn mcew ea eidy zexedh zexda el`áéúëã .äøåú ïúî øçàì òâð åúåà úîçî àîè äéä àì ,äøåú ïúî íãå÷ úòøö åá äúéäù éî
(â"é àø÷éå)åîë ,íãå÷ àìå åá àîèéì éåàøù äòùá òâðä ãìååéù ïðéòáã é÷ôð íúäî ,áéùçã éîð éðä ìëå .äéä øáëù äæì èøô ,åøùá øåòá äéäé éë íãà

:íìåë ïëå ,ãìåð àìù ãò ïè÷å øééâúð àìù ãò øâ.dlbzpe hnwaë"çàå ,íéøúñä úéáá àåäù éðôî ,øåäè äéäå èî÷ä êåúá øúñåî òâðä äìçúî äéäù
:äìâúð.micxenae:íåùä úôéì÷ë íåø÷ åìòä àìå åàôøúð àìù íéãøåîä äåëîå ïéçùá øîåìë.xry elrd `ly cråðééä ,øùá øåòë éáéùçã ,òâðä àá

.äàîåè åðééä ,òâðä àá åàá àìù ãòã ,çã÷å äåëîå ïéçù ïëå .äàîåè ïôåñ åðééä ,åçø÷ðùëå .íé÷úðë ïðéãù .äøäè éåä ,úåøòù åìòùëå .äàîåè ïúìçú
áéúëã ,úàùì äåëîäå ïéçùä íéã÷éù ïðéòáã .äøäè åðééä ,çã÷äå äåëîäå ïéçùä àáùëå(â"é àø÷éå)àìå úàùì ïéçùä íéã÷éù ,úàù ïéçùä íå÷îá äéäå

:äàîåè åðééä úáøö åùòðå åøæçùë .ïéçùì úàùä íéã÷úù.eige:äôé åàôøúðù.`nhn awri oa xfril` iaxøæçå øùáä øåòá òâðä àá äìéçúáã ïåéë
:íééúðéáù ÷ñôäì ïðéùééç àì ,åúåîã÷ì åôåñ.mixdhn minkge:íéîëçë äëìäå .íééúðéáù äøäèä ÷éñôäå ìéàåä

a.odi`xn epzyp:ìëéää ãéñë úéùòð øééâúðùîå ,øééâúð àìù ãò âìùë úååäã ïåâë .éà÷ úåøåäè úåøäáà.dvia mexwke oal xnvkäìéçú ,øîåìë
:äöéá íåø÷ë úéùòð åéùëòå ïáì øîöë äúéä.dfr zgtqn e` z`y zgtqn ziyrpåà .äìù äãìåúë úåéäì äøæçù ,úçôñî úéùòð úàùäù ,øîåìë

ïáì øîöë äúéäù äúåàå .úçôñî äæò úéùòðù åðééä ,ìëéää ãéñë úéùòðå âìùë äúéä éðú÷ã àùéøì ùøôî÷ éùåøôå .äìù úçôñîë úéùòð äæòäù

`xephxa yexit
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úBøBäè úBøäa elà:טומאה סימן בהן שיש  פי  על אף –eéäL ÅÆÈÀÆÈ
äøBz ïzîì íã÷ Ba לא תורה, מתן  קודם בהרת בו  שהיתה מי  – ÙÆÀÇÇÈ

נגעים  בפרשת שנאמר  תורה, מתן לאחר  בהרת אותה מחמת נטמא

ב ): יג, didi"אדם(ויקרא ik:ודרשו וגו', שאת" בשרו didiבעור  ik
ואילך, הצווי  משעת נגע בו  שיוולד  מי כלומר  ואילך, הדיבור מן  –
בשעת  ונולד  הואיל הצווי, קודם הנגע בו היה שכבר  מי להוציא

הנמ  השאר  לכל למדים ומכאן  מיטמא. אינו שוב במשנתנו ,הפטור , נים
שעת  אחר  עד שנתקיים פי על אף פטור , בשעת הנגע שנולד שכל 

מיטמא אינו  מקום מכל ישראל");חיוב, øibúðå("תפארת éBba– ÇÀÄÀÇÇ
ונתגייר, בגוי שהיתה ãìBðåבהרת ïèwaשכבר בקטן, בהרת – ÇÈÈÀÇ

שנולד, קודם בו äìâðåהיתה èîwa,קמט בתוך הבהרת היתה – ÇÆÆÀÄÀÈ
טהורה zncewd),שהיא dpyna lirlck),נתגלה כך LàøaÈÙואחר 

ï÷fáe ששנינו כמו מיטמאה, שאינה ובזקן, בראש בהרת היתה – ÇÈÈ
הקודמת, ïéãøBnäבמשנה çãwáe äåënáe ïéçMa שהיתה או – ÇÀÄÇÄÀÈÇÆÇÇÀÄ

כמו  עורם, נקרם ולא נרפאו שלא ובקדח ובמכווה בשחין בהרת
פי  על אף הקודמת, במשנה jkשבארנו  xg`yï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈ

,eçø÷ðåxfgy e`úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä– ÀÄÀÀÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ
ששנינו  כמו  בנגעים, מיטמאים עכשיו  והרי  עורם, ונקרם קצת שנרפאו 

הקודמת, mewnבמשנה lkníéøBäè הנגע שנולד ובשעה הואיל – ÀÄ
להיטמא. ראוי היה øòNלא eìòä àHL ãò ï÷fäå Làøä– ÈÙÀÇÈÈÇÆÆÁÅÈ

טמאה, שהיא שער , שהעלו  קודם שנקרחו, בזקן  או  בראש בהרת נולדה
øòN eìòä,הבהרת טומאת דין  מהם ופקע –eçø÷ðåכך ואחר  – ÆÁÅÈÀÄÀÀ

בנגעים, מיטמאים והרי  נקרחו , okeçãwäåשוב äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇ
úáøö eNòð àHL ãò תיבת כאן  גורסים אין  המפרשים רוב לפי  – ÇÆÇÂÈÆÆ

או  המכווה או השחין  שנתהוו  שקודם הדברים, ופירוש  "צרבת",

לטומאה, ראויה והיתה הבשר , בעור בהרת שם היתה כבר  הקדח,
טהורה, הבהרת ונמצאה הקדח, או  המכוה או השחין  שם xg`eונעשו 

jkúáøö eNòð קצת שנרפאו  כלומר הקדח, או  המכוה או השחין – ÇÂÈÆÆ
עורם, שם,eéçåונקרם קיימת הבהרת ועדיין  לגמרי, שנתרפאו או – ÀÈ
היא, ànèîוטמאה á÷òé ïa øæòéìà éaø,הבהרת את –ïúlçzL ÇÄÁÄÆÆÆÇÂÙÀÇÅÆÀÄÈÈ
àîè ïôBñå,טמא והיה הבשר  בעור הנגע בא ובתחילה שהואיל – ÀÈÈÅ

טהרה  של  הפסק שהיה פי על אף בתחילתו , שהיה למה בסופו  וחזר 
טמא; הריהו íéøäèîבינתיים, íéîëçå הטהרה והפסיקה הואיל – ÇÂÈÄÀÇÂÄ

מתחילתו  לטומאה ראוי  כשהוא אלא טמא הנגע שאין  הטומאות, בין 
סופו. minkgk.ועד  dklde

להשמיענו, כדי וחיו ", צרבת "נעשו  בסיפא נקטה שמשנתנו מפרשים, יש
calaשאפילו  zaxv eyrp ואפילו מטמא; יעקב בן אליעזר  שנתרפאוeig,רבי 

מטהרים חכמים l`xyi").לגמרי, zx`tz" ;my iyp` zetqez)
חיו, אם שדווקא אלא כן , משמע לא למשנתנו  בפירושו  הרמב"ם מדברי  אבל 
כשנעשו לא אבל  טמא, שהנגע יעקב בן  אליעזר  רבי סובר  הבשר , כעור  שנעשו

aeh").צרבת mei zetqez" oiir)
שנו :בתוספת  dligza",א d`xii" :mixne` minkge" מינה שנפקא הר "ש, וכותב

מטמא, זה פשיון יעקב בן  אליעזר  לרבי  עכשיו, פשתה שאם פשיון, לענין
מטמא  פשיון שאין  ויסגיר, בתחילה יראה ולחכמים חשוב, הוא ראשון שכנגע

frea").בתחילה ,l`xyi zx`tz"e "dpexg` dpyn" oiir)

ב ה נ ש מ ר ו א ב

טהורות. בבהרות לדון  מוסיפה והיא הקודמת המשנה המשך היא משנתנו 

ïäéàøî epzLð,טומאה לכלל  שבאו בזמן הטהורות הבהרות של  – ÄÀÇÇÀÅÆ
מראה  נשתנה שנתגייר  ולאחר  שנתגייר , בגוי בהרת שהיתה כגון

ì÷äìהבהרת, ïéa,כהה נעשה הלבן שמראה –øéîçäì ïéa– ÅÀÈÅÅÀÇÂÄ
והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  לבן, נעשה כהה ãöékÅÇשמראה

ìëéää ãéñk úéNòðå ,âìMk äúéä ?ì÷äì הבהרת היתה – ÀÈÅÈÀÈÇÆÆÀÇÂÅÀÄÇÅÈ
ההיכל , כסיד נעשתה ומשנתגייר כשלג, לבנה שנתגייר  øîökÀÆÆקודם

äöéa íeø÷ëå ,ïáì, לבן צמר למראה נשתנה השלג שמראה או  – ÈÈÀÄÀÅÈ
ביצה קרום למראה ישראל");או "תפארת  מבארים:(רמב "ם; xnvkויש 

dvia mexwke oal ועכשיו לבן כצמר הבהרת היתה שתחילה כלומר  –
ביצה כקרום טוב"),נעשתה יום  "תוספות  ועיין ברטנורא ; úéNòðÇÂÅ(הר"ש;

úàN úçtñî נעשתה כשלג עזה בתחילה שהיתה שהבהרת או – ÄÀÇÇÀÅ
ביצה, מקרום ובהירה לבן  מצמר  כהה היינו לשאת, טפלה Bàעכשיו 

äfò úçtñî משלג כהה היינו כשלג, לעזה טפילה שנעשתה או  – ÄÀÇÇÇÈ
מסיד  ישראל");ובהירה פיסקה ("תפארת באה לא מברטנורא הרב ולפי

ששנינו : שמה הרישא, את לפרש  אלא ciqkזו  ziyrpe blyk dzid
,lkidd שנשתנתה שלה, כמספחת נעשתה כשלג העזה שהבהרת היינו

ששנינו: ומה שלה; התולדה dvia"למראה mexwke oal xnvk" היינו
כקרום  ונעשתה לבן  כצמר  שהיתה שלה, כמספחת נעשתה שהשאת

izdw - zex`ean zeipyn
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È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡àîhä ïî çøBtä–øBäè;íéøáà éLàø Ba eøæç–àîè,ñéøbkî Bzøäa èòîúzL ãò.øBähä ïî–èàî. ©¥©¦©¨¥¨¨§¨¥¥¨¦¨¥©¤¦§©¥©©§¦©§¦¦©¨¨¥

íéøáà éLàø Ba eøæç–àîè,äúéäL úBîëì Bzøäa øæçzL ãò. ¨§¨¥¥¨¦¨¥©¤©£Ÿ©©§¦§¤¨§¨
·äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,Blëa äçøt,äéçnä äëìä Ck øçàå,äéçnä dì äëìäL Bà,Ck øçàå ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨¨§¨§ª§©©¨¨§¨©¦§¨¤¨§¨¨©¦§¨§©©¨

Blëa äçøt–øBäè;äéçî Bì äãìBð–èàî;ïáì øòN Bì ãìBð–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨§¨§ª¨§¨¦§¨¨¥©¥¨¨¨©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦

,ñéøâëî èòîúúù ãò éðúîì êééù íúä ,úøäáä äøàùðå àùéøã äàîåè éðîéñ ùìåú éáâ à÷åãã ,ñéøâëî úøäá èòîúúù ãò åà íéîëçã åäééúìîá
:úøäáä ìë äöö÷ð éøä àëä ìáà.leni dlxrd y`xa dzid m`e,àéçã äìé÷ñ øåñéàã úáù àúùä ,àéä àèéùôã àúìî àäã ,éøééà äðîæá äìéîá åàì

ä úà äçåã åðéàù äðîæá àìù äìéî åìéôà àìà ,ù"ë àì àãéøâ åàì øåñéàã úòøöäùòú àì úà éçãå äìéîã äùò éúàã ,úòøöä úà äçåã ,úáù
úà äçãéå äùò àáé åàì íàå ,áèåî íäéðù úà íéé÷ì ìåëé äúà íà äùòú àìå äùò àöåî äúàù íå÷î ìë ,äìåë äøåúä ìëá ïì àîéé÷ éëäã ,úòøöã

:äùòú àì
g`.xedh `nhd on gxetd:øåäè ,åìåëá äçøô êë øçàå ,íéòâðä ïî ãçàá èìçðù àîè.mixa` iy`x ea exfgåìâúðå åøæç äçéøôä øçàì íà

:ãáìá íéøáà éùàø åìéôà.`nháéúëã(â"é àø÷éå):äùãòë åàøééù àåäå .àîèé éç øùá åá úåàøä íåéáå.qixbkn ezxda hrnzzy cròâðä ìë ãìéù
:ñéøâë åá øééúùé àìå.`nh xedhnéîð éà ,åøèôå äéçîä úéñëúð åà ïáì øòù øùðå äéçîá åà ïáì øòùá åèéìçäù ïåâë .åìåëá úòøöä äçøôù øåäè

:àîè ,åìåëá äçøô åøåèô øçà íà éðä ìëá ,åøèôå úåòåáù éúù åéðéòá ãîòå ñéøâë úøäáá åøéâñä.dzidy zenkl xefgzy cräçéøôä ïî øééúùð íàã
ô"òà åìåëá äçøô ïáì øòù äáå úøäá éîð ïðúå ,øåäè ,åìåëá äçøô ë"çàå äéçî äëìä íàù êåîñá ïðúã àäå .ïåéñô íåùî àîè ,íåàì êåîñ àåäù ìë
øçàå åøèôùë éøééî àëäå ,åìåëá äçøôùë ïééãò ïäëä åøèô àìù éøééî íúä ,øåäè àåäù åîå÷îá åðéà íà ïëù ìëå òîùîå ,øåäè ,åîå÷îá ïáì øòùäù

:åìåëá äçøô êë
a.dign dl dkld k"g`e:åúøäèî äçéøôä ïéà [äéçîä úéñëúð àì ìáà] ë"çà ãò äéçî äì äëìä àì äçéøôä úòùá ìáà .äéìò òâðä äùôù

`xephxa yexit

לדעת  אפילו  מועיל , לא אחר  נגע לו לכשיוולד ואף הפריחה; את מעכב

קצצה  ואם אחריו. לשרש שנתכוון מאחר  שקנסוהו , לפי אליעזר, רבי
רואים  שהרי  טהור, בכולו  פרחה הכל  לדברי  שהוא, כל  הנגע מן  ושייר 

שקצצה  בכגון נחלקו? מה על הפריחה. את מעכב אינו חי  שבשר 
הואיל סובר : אליעזר  שרבי  שהיא, כמות הבהרת את היינו  בצמצום,

בשר קצת עמה וקצץ דקדק לא שמא חוששים אנו  בצמצום וקצצה
בכולו  פרחה הלכך  הפריחה, את מעכב היה אותו , קצץ ואילולא חי ,

מועילה, epnid;אינה xdhie xg` rbp el cleeiy cr,סוברים וחכמים
בכולו  פריחה מועילה הלכך  חי , בשר  עמה קצץ שמא חוששים שאין

ישראל,לטהרו "תפארת עיין אחרונה "; "משנה  ברטנורא; רבא "; ("אליהו

–äúéäבועז "). צרעת –ìBné ,äìøòä Làøa.הצרעת את ויקוץ – ÈÀÈÀÙÈÈÀÈÄ
שאם  צרעת, דוחה בזמנה שמילה לומר  צורך שאין  מבואר , במפרשים
שאינה  צרעת, שדוחה שכן  כל סקילה, איסור  שהיא שבת, דוחה מילה

השבת, את דוחה שאינה בזמנה שלא מילה אפילו אלא לאו, איסור אלא
תעשה" ה"לא את דוחה מילה של "עשה" שמצוות הצרעת, את דוחה

ק  שכך הצרעת, קציצת שאתה של  מקום כל כולה: התורה בכל לן יימא

מוטב, שניהם את לקיים יכול  אתה אם תעשה", ו"לא "עשה" מוצא
תעשה לא וידחה עשה יבוא לאו, תוספות ואם ועיין ברטנורא; (רמב "ם;

איגר). עקיבא רבי 

א ה נ ש מ ר ו א ב

יב-יז ). יג, ויקרא (עיין  לבן  כולו  ההופך הנגע של  הדינים בפרטי  עוסק פרקנו 

àîhä ïî çøBtäכך ואחר  לטומאה, והוחלט נגע בו  שהיה מי  – ÇÅÇÄÇÈÅ
לבן, הפך  שכולו  גופו , בכל הנגע שנאמרøBäèפרח כמו (ויקרא – È

יג): הנגע,יג, את וטהר  בשרו  כל את הצרעת כסתה והנה הכהן "וראה
אף  המשנה שכוונת מבואר, במפרשים הוא". טהור  לבן  הפך כולו 

שהסגירו  לאחר גופו בכל שפרח נגע היינו ההסגר, מן  הפורח לגבי
טמא נקרא המוסגר אף שכן  טהור, שהוא "משנה הכהן, (רמב"ם ;

ישראל"). "תפארת íéøáàאחרונה"; éLàø Ba eøæçלאחר אם – ÈÀÈÅÅÈÄ
בלבד , איברים ראשי  אפילו  נגע בלא בו ונתגלו  חזרו  àîèÈÅהפריחה

שנאמר יד ):– שם, ודרשו:(שם  יטמא", חי  בשר  בו הראות "וביום
טמא שהוא בו , שנתגלו  איברים ראשי  על ללמד הכתוב (תורת בא

שראשיכהנים ), פי  על שאף להודיענו , אלא הכתוב בא שלא כלומר

פרח  אם מקום מכל בכולו , פרח כשלא במחיה מטמאים אינם איברים

שיתגלו  והוא הוא; טומאה סימן המחיה איברים בראשי אף בכולו ,
מה  במחיה: האמור  חי" מ"בשר  שווה בגזירה למדים שכן בכעדשה,

בכעדשה כאן  אף בכעדשה כהנים);שם xdhp(תורת  epi`eãòÇ
ñéøbkî Bzøäa èòîúzL.כגריס בו  ישתייר  ולא הנגע כל  שילך  – ÆÄÀÇÅÇÇÀÄÇÀÄ

øBähä ïî הפורח בכולו ,– הצרעת שפרחה טהור היינו הטהור , מן  ÄÇÈ
ופטרו  טומאה, סימני  להם והלכו טומאה, בסימני שהוחלט מי כגון

בכולו, הצרעת פרחה כך  ואחר  וטיהרו, פשיון .àîèהכהן משום – ÈÅ
íéøáà éLàø Ba eøæç בלא בו ונתגלו חזרו הפריחה לאחר אם – ÈÀÈÅÅÈÄ

אברים, ראשי נתגלה àîèנגע ואפילו בטומאתו; נשאר  הריהו  – ÈÅ
משום  איברים ראשי  נקטה שהמשנה אלא טמא, הריהו גופו  רוב

שלמה "),הרישא äúéäL("מלאכת  úBîëì Bzøäa øæçzL ãò– ÇÆÇÂÙÇÇÀÄÀÆÈÀÈ
טהורה. היא ואז  פשיון, בה יהא שלא הפריחה, לפני 

i r i a x m e i
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äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäaולאחר הכהן , והחליטו  – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ
Blëaשהוחלט äçøt,מבמחיה חוץ גופו, בכל  הבהרת פרחה – ÈÀÈÀË

äéçnä äëìä Ck øçàå הפריחה ונגמרה עליה, הנגע שפשה – ÀÇÇÈÈÀÈÇÄÀÈ
Blëaבכולו, äçøt Ck øçàå ,äéçnä dì äëìäL Bà– ÆÈÀÈÈÇÄÀÈÀÇÇÈÈÀÈÀË

פרחה  לטהרו , הכהן שהספיק קודם המחיה, שהלכה שלאחר  כלומר
בכולו  ixdהבהרת ,dignd on odkd exdihy xg`l eleka dgxt eli`y)

`nh xedhd on gxetdy lirl epipye ,xedhd on dgxt"ישראל "תפארת  ―;(
øBäèלהשמיע באה משנתנו  –`yixa צריכה אינה בכולו שהפריחה È

א  בבת הפריחה,tiqae`חת,לבוא קודם המחיה שהלכה פי  על שאף –
מן  כפרחה נחשב זה אין הכהן, טיהרו לא ועדיין הואיל מקום מכל

ישראל").הטהור äéçî("תפארת Bì äãìBð,הפריחה לאחר –àîè ÀÈÄÀÈÈÅ
שנאמר  כמו  יד ):– יג, יטמא".(ויקרא  חי בשר  בו הראות ãìBðÇ"וביום
ïáì øòN Bì,הפריחה לאחר –ànèî òLBäé éaø בתוספתא – ÅÈÈÈÇÄÀËÇÀÇÅ

טעמו: dignמובא dn ,d`neh oniq dignde d`neh oniq oal xry"
."`nhne xfeg oal xry s` ,d`nhne zxfegïéøäèî íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ

eaשנאמר: ze`xd meiae"ig xya,"`nhi:חכמים מדייקים ומכאן
מטמא. החוזר  לבן  שער ואין  מטמא החוזר  חי בשר 

izdw - zex`ean zeipyn
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Bèìçä øçàì–àîè.øîààáé÷ò éaø:úà ézìàLìàéìîb ïaøúàåòLBäé éaøãåãâì ïéëìBä:Bøbñä CBúa §©©¤§¥¨¥¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©§¦§©§¨§¤§¥
àeä äî?éì eøîà:eðòîL àG,eðòîL ìáà:øBäè ïäkä ìöà àa àHL ãò,àîè Bèìçä øçàì.àéáî ézìçúä ©¨§¦¨©§£¨¨©§©¤¨¥¤©Ÿ¥¨§©©¤§¥¨¥¦§©§¦¥¦

úBéàø íäì.Bøbñä CBúa ãçàå ïäkä éðôa ãîBò ãçà–øBäè,ïäkä epànèiL ãò.Búøäè àéä éúîéàî?éaø ¨¤§¨¤¨¥¦§¥©Ÿ¥§¤¨§¤§¥¨©¤§©§¤©Ÿ¥¥¥¨©¦©£¨©¦
øæòéìàøîBà:epnî øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì.íéîëçåíéøîBà:Blëa çøôzL ãò,èòîúzL ãò Bà ¡¦¤¤¥¦§¤¦¨¥¤©©¥§¦§©¦¤©£¨¦§¦©¤¦§©§ª©¤¦§©¥
Bzøäañéøbkî. ©©§¦©§¦

‰äöö÷ðå úøäa Ba äúéäL éî–äøBäè.ïekúî döö÷–øæòéìà éaøøîBà:øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì ¦¤¨§¨©¤¤§¦§§¨§¨§¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥¦§¤¦¨¥¤©©¥§¦§©
epnî;íéîëçåíéøîBà:Blëa çøôzL ãò.äìøòä Làøa äúéä–ìBné. ¦¤©£¨¦§¦©¤¦§©§ª¨§¨§Ÿ¨¨§¨¦

:åäî ,éðù øâñä.zei`x mdl `ian izlgzdéðîéñ ïäëä äàø àìù éðôî àì ,øåäè ,ïäë ìöà àá àìù ãò äî éðôî ,åúééàø äúéä êëã éúééî àúôñåúá
ãçà øîåìë ,ïäë éðôá ãîåò ãçà ,êëìä .åáù äàîåè éðîéñ ïäëä äàø àìù ,øåäè àäéù àåä ïéã éîð øâñä êåú äàîåè éðîéñ ùìåúä ,åáù äàîåèä
:äëìä ïëå .ïéøåäè äæ ïéáå äæ ïéá ,åøâñä éîé êåú ïùìúù åúåà ãçàå ,äúà àîè ïäëä åì øîàéù íãå÷ äàîåè éðîéñ ùåìúì øäéîå ïäë éðôá ãîåòä åúåà

.ezxdh `id izni`n:åèåìç øçàì äàîåè éðîéñ ùìúù åúåà ìù.epnn xdhie xg` rbp el cleeiykçã àúìî éàìâéà ,äéðùä ïî àôøúðã ïåéëãñ
:åæî åîë äðéî éñúéî äåä àúééî÷ àîéé÷ úååä éîð éàå ,äéìò àðîçø.eleka gxtzy cr,àî÷ éîð äéá äåä éà àäã .éãéîì ùçéîì àëéìã ,ïåøçàä òâð

:øåäè éåä àäéî àúùä.qixbkn ezxda hrnzzy cr e`.ñéøâëî úøäáä äèòîúðã ïåéëî ,øäèð äéä ,äéçîä úéåëð àìå øòùä ùìúð àì åìéôàã
.äçéøôá øåäè äéä àì úîéé÷ äéçîä äúéä åìéàù ,äçéøôá øäèð åðéà äéçîä úà äååë ìáà ,äàîåè éðîéñ ùìåúà àìà éà÷ àì åìåëá çøôúù ãò åäéîå

:íéîëçë äëìäå
d.dxedh dvvwpeáéúëã(â"é àø÷éå):äöö÷ðå úøäá åá äúéäù íéîé àìå ,àîèé åá òâðä øùà éîé ìë.oiekzn dvvwìë õö÷ã àëéäã çëåî àúôñåúá

äöö÷ã àëéäå .äéøçà ùøùì ïéåëúðù øçàî ïðáø åäåñð÷ã ,úéîìåò äøäè åì ïéàã éâéìô àì àîìò éìåë ,äîò äéúåáéáñ øùà øùáä ïî õö÷å úøäáä
åîë úøäáä úîöîåöî äöö÷ùë éâéìô éë .éàä éìåë åäåñð÷ àì äðîî øééùã ïåéë ,äçéøôá äøäè åì ùéã éâéìô àì àîìò éìåë ,àåäù ìë äðîî øééùå

:øúåé àìå úåçô àì àéäù.eleka gxtzy cr mixne` minkge epnn xdhie xg` rbp el cleiykl xne` xfril` 'xïðéñøâ àì àëä .íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

הכהן , שהחליטו לאחר תלשם –àîèיש בטומאתו . נשאר  הריהו – ÈÅ
קנס משום הוא שהטעם איגר);מבארים, עקיבא  רבי ואמנם (תוספות

שם  עליו נקרא לא שעדיין כיון לקנסו , אין  הכהן  אל  שבא קודם
הועילו  ולא הואיל  תורה, של איסור על שעבר  פי על  ואף טומאה,

שביטל החלטו לאחר אבל  קנס, כאן  אין הטומאה, ביטל  ולא מעשיו
אותו קונסים אחרונה ").הטומאה שהטעם ("משנה לפרש , גם ואפשר

משום  טהור , הכהן  אל  שבא קודם הדין: מן אלא קנס משום אינו
לטומאה, מספיקים הסימנים היו  לא שמא הכהן, ראם אילו הוא, שספק

היתה  לא המחיה שמא או טומאה, כשיעור  בהם היה לא שמא כי
שהרי טהרה, חזקת על  אותו מעמידים הוא שספק וכיון מבוצרת,

טמא  בחזקת החלטו לאחר אבל  עליו; טומאה שם נקרא לא עדיין 
אחרונה ").הוא ïaø("משנה úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÈ

,òLBäé éaø úàå ìàéìîbשהיו ãåãâìבשעה ïéëìBä שם – ÇÀÄÅÀÆÇÄÀËÇÀÄÀÇÀÈ
גורסים: ויש  קיסריןceexpl,מקום; של במזרחה נרבתא (רח"א ):והיא

àeä äî Bøbñä CBúa, הסגרו ימי בתוך  טומאה סימני תלש  אם – ÀÆÀÅÇ
טמא? או טהור  דינו , מה שני , בשבוע או ראשון éìבשבוע eøîàÈÀÄ

יהושע: ורבי גמליאל  רבן –eðòîL àG,זה דין –:eðòîL ìáà ÈÇÀÂÈÈÇÀ
àîè Bèìçä øçàì ,øBäè ïäkä ìöà àa àHL ãò היינו – ÇÆÈÅÆÇÙÅÈÀÇÇÆÀÅÈÅ

שבמשנתנו . úBéàøההלכה íäì àéáî ézìçúä הראיות ואין  – ÄÀÇÀÄÅÄÈÆÀÈ
אחת: ראיה מובאת בתוספתא אלא במשנתנו , crמפורשות dn iptn"

?eay d`nehd ipniq odkd d`x `ly iptn `l ,xedh odkd lv` `a `ly
:el exn` .eay d`neh ipniq odkd d`xiy cr ,xedh `di exbqd jez s`

."zxn` dti:היא ההלכה ãçàåומכאן ïäkä éðôa ãîBò ãçàÆÈÅÄÀÅÇÙÅÀÆÈ
øBäè ,Bøbñä CBúaבפני כשעומד טומאה סימני  התולש  בין  – ÀÆÀÅÈ

בתוך התולשם ובין טימאֹו, לא שעדיין  אלא הכהן , ראהו וכבר הכהן 

בסוף  טהור יהיה הסגרו, בתוך תלשם שאם כלומר הוא, טהור הסגרו ,
טומאה סימן  הכהן  בו  ימצא לא אם ההסגר, ãòÇ(רמב"ם ),ימי 

ïäkä epànèiLסימני תלש  כן אם אלא טמא ואינו כלומר : – ÆÀÇÀÆÇÙÅ
הכהן. שטימאו לאחר  Búøäèטומאה àéä éúîéàîהתולש של  – ÅÅÈÇÄÇÂÈ
החלטו ? לאחר טומאה Bìסימני  ãìeiLëì :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÆÄÈÅ
epnî øäèéå øçà òâðהרי השני, הנגע מן ונתרפא שהואיל – ÆÇÇÅÀÄÀÇÄÆ

הנגע  עדיין בו  היה ואילו  השמים, מן עליו שריחמו הדבר  נתגלה
ממנו. אף מתרפא היה çøôzLהראשון , ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÇ

Blëaסימני תולש היה לא שאפילו גופו , בכל צרעת שתפרח – ÀË
עכשיו  נטהר היה פנים כל על עדיין, קיימת הבהרת והיתה טומאה

הפריחה, ידי  ñéøbkîעל Bzøäa èòîúzL ãò Bà שאפילו – ÇÆÄÀÇÅÇÇÀÄÇÀÄ
מכגריס. ונתמעטה הואיל  נטהרת, היתה טומאה, סימני  תולש היה לא

.minkgk dklde
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äöö÷ðå úøäa Ba äúéäL éî,במתכוון שלא הבהרת –äøBäè ÄÆÈÀÈÇÆÆÀÄÀÀÈÀÈ
שנאמר מו):– יג, ימים (ויקרא ולא יטמא", בו  הנגע אשר  ימי "כל

ונקצצה בהרת בו כהנים).שהיתה ïekúî(תורת döö÷ את קצץ – ÀÈÈÄÀÇÅ
במתכוון, myהבהרת x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir) `nh `ed ixd

,`nh d`neh oniq `la dvvw elit`y ,a ,cl zexeka zkqna i"yx i"tr
dxfby d`nehd oicn hnyidl ick jk lk envr lr xfk`zde li`edy
dvvw elit` df mrhny xyt`e ;jk lk ea exingd jkitl ,eilr dxezd

.(eze` miqpew odkd lv` `ay mcew? טהרתו היא øæòéìàומאימתי  éaøÇÄÁÄÆÆ
epnî øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì :øîBà שבארנו כמו  – ÅÄÀÆÄÈÅÆÇÇÅÀÄÀÇÄÆ

בגמרא הקודמת. א)במשנה לד, היינו "xdhi"שואלים:(בכורות שנינו,

הראשון , מן  יטהר  אחר  נגע לו כשיוולד  היינו "xdhie"אומיד שנינו ,
מכל בתיקו. זו  בעיה ונשארה הראשון ; גם יטהר השני  מן  כשיטהר

"ויטהר" שלפנינו  הגירסה לפי הקודמת במשנה בארנו (עיין מקום

ובמשנה  כאן אחרונה" "משנה  ועיין הקודמת ; למשנה  טוב" יום  "תוספות

Blëaהקודמת ). çøôzL ãò :íéøîBà íéîëçå כאן נשנה ולא – ÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÇÀË
"qixbkn ezxda hrnzzy cr e`" במשנ נקצצה כמו  שהרי  הקודמת, ה

אליעזר, מרבי מחמירים שחכמים משמע, המשנה מלשון  הבהרת. כל

התוספתא  מדברי  אבל שתפרח, עד  אלא אחר נגע כשיוולד  די שלא
שנו : בתוספתא שכן  בזה, מקילים שחכמים iaxמשמע ewlgp `l"

;zinler dxdh dfl oi`y ,ig xya dnr uvwpe dvvwy lr minkge xfril`
dn lr ;xedh `ed eleka dgxt m`y ,`edy lk dpnid xiiye dvvwy lre

oeekn dvvwy lr ?ewlgp,(בצמצום)dxdh el oi` :xne` xfril` iaxy
."xedh eleka dgxt :mixne` minkge ,epnid xdhie xg` rbp el cleeiy cr
מועילה  לא הכל  לדברי  חי , בשר הבהרת עם נקצץ אם הדברים: פירוש
זה  היה שמא החי , הבשר את קוצץ היה לא שאילו בכולו, פריחה

izdw - zex`ean zeipyn



קצז a dpyn ipiny wxt mirbp zkqn

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡àîhä ïî çøBtä–øBäè;íéøáà éLàø Ba eøæç–àîè,ñéøbkî Bzøäa èòîúzL ãò.øBähä ïî–èàî. ©¥©¦©¨¥¨¨§¨¥¥¨¦¨¥©¤¦§©¥©©§¦©§¦¦©¨¨¥

íéøáà éLàø Ba eøæç–àîè,äúéäL úBîëì Bzøäa øæçzL ãò. ¨§¨¥¥¨¦¨¥©¤©£Ÿ©©§¦§¤¨§¨
·äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäa,Blëa äçøt,äéçnä äëìä Ck øçàå,äéçnä dì äëìäL Bà,Ck øçàå ©¤¤©§¦¨¦§¨¨£¨¨¨§¨§ª§©©¨¨§¨©¦§¨¤¨§¨¨©¦§¨§©©¨

Blëa äçøt–øBäè;äéçî Bì äãìBð–èàî;ïáì øòN Bì ãìBð–òLBäé éaøànèî,íéîëçåïéøäèî. ¨§¨§ª¨§¨¦§¨¨¥©¥¨¨¨©¦§ª©§©¥©£¨¦§©£¦

,ñéøâëî èòîúúù ãò éðúîì êééù íúä ,úøäáä äøàùðå àùéøã äàîåè éðîéñ ùìåú éáâ à÷åãã ,ñéøâëî úøäá èòîúúù ãò åà íéîëçã åäééúìîá
:úøäáä ìë äöö÷ð éøä àëä ìáà.leni dlxrd y`xa dzid m`e,àéçã äìé÷ñ øåñéàã úáù àúùä ,àéä àèéùôã àúìî àäã ,éøééà äðîæá äìéîá åàì

ä úà äçåã åðéàù äðîæá àìù äìéî åìéôà àìà ,ù"ë àì àãéøâ åàì øåñéàã úòøöäùòú àì úà éçãå äìéîã äùò éúàã ,úòøöä úà äçåã ,úáù
úà äçãéå äùò àáé åàì íàå ,áèåî íäéðù úà íéé÷ì ìåëé äúà íà äùòú àìå äùò àöåî äúàù íå÷î ìë ,äìåë äøåúä ìëá ïì àîéé÷ éëäã ,úòøöã

:äùòú àì
g`.xedh `nhd on gxetd:øåäè ,åìåëá äçøô êë øçàå ,íéòâðä ïî ãçàá èìçðù àîè.mixa` iy`x ea exfgåìâúðå åøæç äçéøôä øçàì íà

:ãáìá íéøáà éùàø åìéôà.`nháéúëã(â"é àø÷éå):äùãòë åàøééù àåäå .àîèé éç øùá åá úåàøä íåéáå.qixbkn ezxda hrnzzy cròâðä ìë ãìéù
:ñéøâë åá øééúùé àìå.`nh xedhnéîð éà ,åøèôå äéçîä úéñëúð åà ïáì øòù øùðå äéçîá åà ïáì øòùá åèéìçäù ïåâë .åìåëá úòøöä äçøôù øåäè

:àîè ,åìåëá äçøô åøåèô øçà íà éðä ìëá ,åøèôå úåòåáù éúù åéðéòá ãîòå ñéøâë úøäáá åøéâñä.dzidy zenkl xefgzy cräçéøôä ïî øééúùð íàã
ô"òà åìåëá äçøô ïáì øòù äáå úøäá éîð ïðúå ,øåäè ,åìåëá äçøô ë"çàå äéçî äëìä íàù êåîñá ïðúã àäå .ïåéñô íåùî àîè ,íåàì êåîñ àåäù ìë
øçàå åøèôùë éøééî àëäå ,åìåëá äçøôùë ïééãò ïäëä åøèô àìù éøééî íúä ,øåäè àåäù åîå÷îá åðéà íà ïëù ìëå òîùîå ,øåäè ,åîå÷îá ïáì øòùäù

:åìåëá äçøô êë
a.dign dl dkld k"g`e:åúøäèî äçéøôä ïéà [äéçîä úéñëúð àì ìáà] ë"çà ãò äéçî äì äëìä àì äçéøôä úòùá ìáà .äéìò òâðä äùôù

`xephxa yexit

לדעת  אפילו  מועיל , לא אחר  נגע לו לכשיוולד ואף הפריחה; את מעכב

קצצה  ואם אחריו. לשרש שנתכוון מאחר  שקנסוהו , לפי אליעזר, רבי
רואים  שהרי  טהור, בכולו  פרחה הכל  לדברי  שהוא, כל  הנגע מן  ושייר 

שקצצה  בכגון נחלקו? מה על הפריחה. את מעכב אינו חי  שבשר 
הואיל סובר : אליעזר  שרבי  שהיא, כמות הבהרת את היינו  בצמצום,

בשר קצת עמה וקצץ דקדק לא שמא חוששים אנו  בצמצום וקצצה
בכולו  פרחה הלכך  הפריחה, את מעכב היה אותו , קצץ ואילולא חי ,

מועילה, epnid;אינה xdhie xg` rbp el cleeiy cr,סוברים וחכמים
בכולו  פריחה מועילה הלכך  חי , בשר  עמה קצץ שמא חוששים שאין

ישראל,לטהרו "תפארת עיין אחרונה "; "משנה  ברטנורא; רבא "; ("אליהו

–äúéäבועז "). צרעת –ìBné ,äìøòä Làøa.הצרעת את ויקוץ – ÈÀÈÀÙÈÈÀÈÄ
שאם  צרעת, דוחה בזמנה שמילה לומר  צורך שאין  מבואר , במפרשים
שאינה  צרעת, שדוחה שכן  כל סקילה, איסור  שהיא שבת, דוחה מילה

השבת, את דוחה שאינה בזמנה שלא מילה אפילו אלא לאו, איסור אלא
תעשה" ה"לא את דוחה מילה של "עשה" שמצוות הצרעת, את דוחה

ק  שכך הצרעת, קציצת שאתה של  מקום כל כולה: התורה בכל לן יימא

מוטב, שניהם את לקיים יכול  אתה אם תעשה", ו"לא "עשה" מוצא
תעשה לא וידחה עשה יבוא לאו, תוספות ואם ועיין ברטנורא; (רמב "ם;

איגר). עקיבא רבי 

א ה נ ש מ ר ו א ב

יב-יז ). יג, ויקרא (עיין  לבן  כולו  ההופך הנגע של  הדינים בפרטי  עוסק פרקנו 

àîhä ïî çøBtäכך ואחר  לטומאה, והוחלט נגע בו  שהיה מי  – ÇÅÇÄÇÈÅ
לבן, הפך  שכולו  גופו , בכל הנגע שנאמרøBäèפרח כמו (ויקרא – È

יג): הנגע,יג, את וטהר  בשרו  כל את הצרעת כסתה והנה הכהן "וראה
אף  המשנה שכוונת מבואר, במפרשים הוא". טהור  לבן  הפך כולו 

שהסגירו  לאחר גופו בכל שפרח נגע היינו ההסגר, מן  הפורח לגבי
טמא נקרא המוסגר אף שכן  טהור, שהוא "משנה הכהן, (רמב"ם ;

ישראל"). "תפארת íéøáàאחרונה"; éLàø Ba eøæçלאחר אם – ÈÀÈÅÅÈÄ
בלבד , איברים ראשי  אפילו  נגע בלא בו ונתגלו  חזרו  àîèÈÅהפריחה

שנאמר יד ):– שם, ודרשו:(שם  יטמא", חי  בשר  בו הראות "וביום
טמא שהוא בו , שנתגלו  איברים ראשי  על ללמד הכתוב (תורת בא

שראשיכהנים ), פי  על שאף להודיענו , אלא הכתוב בא שלא כלומר

פרח  אם מקום מכל בכולו , פרח כשלא במחיה מטמאים אינם איברים

שיתגלו  והוא הוא; טומאה סימן המחיה איברים בראשי אף בכולו ,
מה  במחיה: האמור  חי" מ"בשר  שווה בגזירה למדים שכן בכעדשה,

בכעדשה כאן  אף בכעדשה כהנים);שם xdhp(תורת  epi`eãòÇ
ñéøbkî Bzøäa èòîúzL.כגריס בו  ישתייר  ולא הנגע כל  שילך  – ÆÄÀÇÅÇÇÀÄÇÀÄ

øBähä ïî הפורח בכולו ,– הצרעת שפרחה טהור היינו הטהור , מן  ÄÇÈ
ופטרו  טומאה, סימני  להם והלכו טומאה, בסימני שהוחלט מי כגון

בכולו, הצרעת פרחה כך  ואחר  וטיהרו, פשיון .àîèהכהן משום – ÈÅ
íéøáà éLàø Ba eøæç בלא בו ונתגלו חזרו הפריחה לאחר אם – ÈÀÈÅÅÈÄ

אברים, ראשי נתגלה àîèנגע ואפילו בטומאתו; נשאר  הריהו  – ÈÅ
משום  איברים ראשי  נקטה שהמשנה אלא טמא, הריהו גופו  רוב

שלמה "),הרישא äúéäL("מלאכת  úBîëì Bzøäa øæçzL ãò– ÇÆÇÂÙÇÇÀÄÀÆÈÀÈ
טהורה. היא ואז  פשיון, בה יהא שלא הפריחה, לפני 

i r i a x m e i

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äLãòk äéçî dáe ñéøbk úøäaולאחר הכהן , והחליטו  – ÇÆÆÇÀÄÈÄÀÈÈÂÈÈ
Blëaשהוחלט äçøt,מבמחיה חוץ גופו, בכל  הבהרת פרחה – ÈÀÈÀË

äéçnä äëìä Ck øçàå הפריחה ונגמרה עליה, הנגע שפשה – ÀÇÇÈÈÀÈÇÄÀÈ
Blëaבכולו, äçøt Ck øçàå ,äéçnä dì äëìäL Bà– ÆÈÀÈÈÇÄÀÈÀÇÇÈÈÀÈÀË

פרחה  לטהרו , הכהן שהספיק קודם המחיה, שהלכה שלאחר  כלומר
בכולו  ixdהבהרת ,dignd on odkd exdihy xg`l eleka dgxt eli`y)

`nh xedhd on gxetdy lirl epipye ,xedhd on dgxt"ישראל "תפארת  ―;(
øBäèלהשמיע באה משנתנו  –`yixa צריכה אינה בכולו שהפריחה È

א  בבת הפריחה,tiqae`חת,לבוא קודם המחיה שהלכה פי  על שאף –
מן  כפרחה נחשב זה אין הכהן, טיהרו לא ועדיין הואיל מקום מכל

ישראל").הטהור äéçî("תפארת Bì äãìBð,הפריחה לאחר –àîè ÀÈÄÀÈÈÅ
שנאמר  כמו  יד ):– יג, יטמא".(ויקרא  חי בשר  בו הראות ãìBðÇ"וביום
ïáì øòN Bì,הפריחה לאחר –ànèî òLBäé éaø בתוספתא – ÅÈÈÈÇÄÀËÇÀÇÅ

טעמו: dignמובא dn ,d`neh oniq dignde d`neh oniq oal xry"
."`nhne xfeg oal xry s` ,d`nhne zxfegïéøäèî íéîëçå– ÇÂÈÄÀÇÂÄ

eaשנאמר: ze`xd meiae"ig xya,"`nhi:חכמים מדייקים ומכאן
מטמא. החוזר  לבן  שער ואין  מטמא החוזר  חי בשר 

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt mirbp zkqn

Bèìçä øçàì–àîè.øîààáé÷ò éaø:úà ézìàLìàéìîb ïaøúàåòLBäé éaøãåãâì ïéëìBä:Bøbñä CBúa §©©¤§¥¨¥¨©©¦£¦¨¨©§¦¤©¨©§¦¥§¤©¦§ª©§¦§©§¨§¤§¥
àeä äî?éì eøîà:eðòîL àG,eðòîL ìáà:øBäè ïäkä ìöà àa àHL ãò,àîè Bèìçä øçàì.àéáî ézìçúä ©¨§¦¨©§£¨¨©§©¤¨¥¤©Ÿ¥¨§©©¤§¥¨¥¦§©§¦¥¦

úBéàø íäì.Bøbñä CBúa ãçàå ïäkä éðôa ãîBò ãçà–øBäè,ïäkä epànèiL ãò.Búøäè àéä éúîéàî?éaø ¨¤§¨¤¨¥¦§¥©Ÿ¥§¤¨§¤§¥¨©¤§©§¤©Ÿ¥¥¥¨©¦©£¨©¦
øæòéìàøîBà:epnî øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì.íéîëçåíéøîBà:Blëa çøôzL ãò,èòîúzL ãò Bà ¡¦¤¤¥¦§¤¦¨¥¤©©¥§¦§©¦¤©£¨¦§¦©¤¦§©§ª©¤¦§©¥
Bzøäañéøbkî. ©©§¦©§¦

‰äöö÷ðå úøäa Ba äúéäL éî–äøBäè.ïekúî döö÷–øæòéìà éaøøîBà:øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì ¦¤¨§¨©¤¤§¦§§¨§¨§¨¨¦§©¥©¦¡¦¤¤¥¦§¤¦¨¥¤©©¥§¦§©
epnî;íéîëçåíéøîBà:Blëa çøôzL ãò.äìøòä Làøa äúéä–ìBné. ¦¤©£¨¦§¦©¤¦§©§ª¨§¨§Ÿ¨¨§¨¦

:åäî ,éðù øâñä.zei`x mdl `ian izlgzdéðîéñ ïäëä äàø àìù éðôî àì ,øåäè ,ïäë ìöà àá àìù ãò äî éðôî ,åúééàø äúéä êëã éúééî àúôñåúá
ãçà øîåìë ,ïäë éðôá ãîåò ãçà ,êëìä .åáù äàîåè éðîéñ ïäëä äàø àìù ,øåäè àäéù àåä ïéã éîð øâñä êåú äàîåè éðîéñ ùìåúä ,åáù äàîåèä
:äëìä ïëå .ïéøåäè äæ ïéáå äæ ïéá ,åøâñä éîé êåú ïùìúù åúåà ãçàå ,äúà àîè ïäëä åì øîàéù íãå÷ äàîåè éðîéñ ùåìúì øäéîå ïäë éðôá ãîåòä åúåà

.ezxdh `id izni`n:åèåìç øçàì äàîåè éðîéñ ùìúù åúåà ìù.epnn xdhie xg` rbp el cleeiykçã àúìî éàìâéà ,äéðùä ïî àôøúðã ïåéëãñ
:åæî åîë äðéî éñúéî äåä àúééî÷ àîéé÷ úååä éîð éàå ,äéìò àðîçø.eleka gxtzy cr,àî÷ éîð äéá äåä éà àäã .éãéîì ùçéîì àëéìã ,ïåøçàä òâð

:øåäè éåä àäéî àúùä.qixbkn ezxda hrnzzy cr e`.ñéøâëî úøäáä äèòîúðã ïåéëî ,øäèð äéä ,äéçîä úéåëð àìå øòùä ùìúð àì åìéôàã
.äçéøôá øåäè äéä àì úîéé÷ äéçîä äúéä åìéàù ,äçéøôá øäèð åðéà äéçîä úà äååë ìáà ,äàîåè éðîéñ ùìåúà àìà éà÷ àì åìåëá çøôúù ãò åäéîå

:íéîëçë äëìäå
d.dxedh dvvwpeáéúëã(â"é àø÷éå):äöö÷ðå úøäá åá äúéäù íéîé àìå ,àîèé åá òâðä øùà éîé ìë.oiekzn dvvwìë õö÷ã àëéäã çëåî àúôñåúá

äöö÷ã àëéäå .äéøçà ùøùì ïéåëúðù øçàî ïðáø åäåñð÷ã ,úéîìåò äøäè åì ïéàã éâéìô àì àîìò éìåë ,äîò äéúåáéáñ øùà øùáä ïî õö÷å úøäáä
åîë úøäáä úîöîåöî äöö÷ùë éâéìô éë .éàä éìåë åäåñð÷ àì äðîî øééùã ïåéë ,äçéøôá äøäè åì ùéã éâéìô àì àîìò éìåë ,àåäù ìë äðîî øééùå

:øúåé àìå úåçô àì àéäù.eleka gxtzy cr mixne` minkge epnn xdhie xg` rbp el cleiykl xne` xfril` 'xïðéñøâ àì àëä .íéîëçë äëìäå

`xephxa yexit

הכהן , שהחליטו לאחר תלשם –àîèיש בטומאתו . נשאר  הריהו – ÈÅ
קנס משום הוא שהטעם איגר);מבארים, עקיבא  רבי ואמנם (תוספות

שם  עליו נקרא לא שעדיין כיון לקנסו , אין  הכהן  אל  שבא קודם
הועילו  ולא הואיל  תורה, של איסור על שעבר  פי על  ואף טומאה,

שביטל החלטו לאחר אבל  קנס, כאן  אין הטומאה, ביטל  ולא מעשיו
אותו קונסים אחרונה ").הטומאה שהטעם ("משנה לפרש , גם ואפשר

משום  טהור , הכהן  אל  שבא קודם הדין: מן אלא קנס משום אינו
לטומאה, מספיקים הסימנים היו  לא שמא הכהן, ראם אילו הוא, שספק

היתה  לא המחיה שמא או טומאה, כשיעור  בהם היה לא שמא כי
שהרי טהרה, חזקת על  אותו מעמידים הוא שספק וכיון מבוצרת,

טמא  בחזקת החלטו לאחר אבל  עליו; טומאה שם נקרא לא עדיין 
אחרונה ").הוא ïaø("משנה úà ézìàL :àáé÷ò éaø øîàÈÇÇÄÂÄÈÈÇÀÄÆÇÈ

,òLBäé éaø úàå ìàéìîbשהיו ãåãâìבשעה ïéëìBä שם – ÇÀÄÅÀÆÇÄÀËÇÀÄÀÇÀÈ
גורסים: ויש  קיסריןceexpl,מקום; של במזרחה נרבתא (רח"א ):והיא

àeä äî Bøbñä CBúa, הסגרו ימי בתוך  טומאה סימני תלש  אם – ÀÆÀÅÇ
טמא? או טהור  דינו , מה שני , בשבוע או ראשון éìבשבוע eøîàÈÀÄ

יהושע: ורבי גמליאל  רבן –eðòîL àG,זה דין –:eðòîL ìáà ÈÇÀÂÈÈÇÀ
àîè Bèìçä øçàì ,øBäè ïäkä ìöà àa àHL ãò היינו – ÇÆÈÅÆÇÙÅÈÀÇÇÆÀÅÈÅ

שבמשנתנו . úBéàøההלכה íäì àéáî ézìçúä הראיות ואין  – ÄÀÇÀÄÅÄÈÆÀÈ
אחת: ראיה מובאת בתוספתא אלא במשנתנו , crמפורשות dn iptn"

?eay d`nehd ipniq odkd d`x `ly iptn `l ,xedh odkd lv` `a `ly
:el exn` .eay d`neh ipniq odkd d`xiy cr ,xedh `di exbqd jez s`

."zxn` dti:היא ההלכה ãçàåומכאן ïäkä éðôa ãîBò ãçàÆÈÅÄÀÅÇÙÅÀÆÈ
øBäè ,Bøbñä CBúaבפני כשעומד טומאה סימני  התולש  בין  – ÀÆÀÅÈ

בתוך התולשם ובין טימאֹו, לא שעדיין  אלא הכהן , ראהו וכבר הכהן 

בסוף  טהור יהיה הסגרו, בתוך תלשם שאם כלומר הוא, טהור הסגרו ,
טומאה סימן  הכהן  בו  ימצא לא אם ההסגר, ãòÇ(רמב"ם ),ימי 

ïäkä epànèiLסימני תלש  כן אם אלא טמא ואינו כלומר : – ÆÀÇÀÆÇÙÅ
הכהן. שטימאו לאחר  Búøäèטומאה àéä éúîéàîהתולש של  – ÅÅÈÇÄÇÂÈ
החלטו ? לאחר טומאה Bìסימני  ãìeiLëì :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÄÀÆÄÈÅ
epnî øäèéå øçà òâðהרי השני, הנגע מן ונתרפא שהואיל – ÆÇÇÅÀÄÀÇÄÆ

הנגע  עדיין בו  היה ואילו  השמים, מן עליו שריחמו הדבר  נתגלה
ממנו. אף מתרפא היה çøôzLהראשון , ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÇ

Blëaסימני תולש היה לא שאפילו גופו , בכל צרעת שתפרח – ÀË
עכשיו  נטהר היה פנים כל על עדיין, קיימת הבהרת והיתה טומאה

הפריחה, ידי  ñéøbkîעל Bzøäa èòîúzL ãò Bà שאפילו – ÇÆÄÀÇÅÇÇÀÄÇÀÄ
מכגריס. ונתמעטה הואיל  נטהרת, היתה טומאה, סימני  תולש היה לא

.minkgk dklde

i y i l y m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

äöö÷ðå úøäa Ba äúéäL éî,במתכוון שלא הבהרת –äøBäè ÄÆÈÀÈÇÆÆÀÄÀÀÈÀÈ
שנאמר מו):– יג, ימים (ויקרא ולא יטמא", בו  הנגע אשר  ימי "כל

ונקצצה בהרת בו כהנים).שהיתה ïekúî(תורת döö÷ את קצץ – ÀÈÈÄÀÇÅ
במתכוון, myהבהרת x`eany ,"l`xyi zx`tz" oiir) `nh `ed ixd

,`nh d`neh oniq `la dvvw elit`y ,a ,cl zexeka zkqna i"yx i"tr
dxfby d`nehd oicn hnyidl ick jk lk envr lr xfk`zde li`edy
dvvw elit` df mrhny xyt`e ;jk lk ea exingd jkitl ,eilr dxezd

.(eze` miqpew odkd lv` `ay mcew? טהרתו היא øæòéìàומאימתי  éaøÇÄÁÄÆÆ
epnî øäèéå øçà òâð Bì ãìeiLëì :øîBà שבארנו כמו  – ÅÄÀÆÄÈÅÆÇÇÅÀÄÀÇÄÆ

בגמרא הקודמת. א)במשנה לד, היינו "xdhi"שואלים:(בכורות שנינו,

הראשון , מן  יטהר  אחר  נגע לו כשיוולד  היינו "xdhie"אומיד שנינו ,
מכל בתיקו. זו  בעיה ונשארה הראשון ; גם יטהר השני  מן  כשיטהר

"ויטהר" שלפנינו  הגירסה לפי הקודמת במשנה בארנו (עיין מקום

ובמשנה  כאן אחרונה" "משנה  ועיין הקודמת ; למשנה  טוב" יום  "תוספות

Blëaהקודמת ). çøôzL ãò :íéøîBà íéîëçå כאן נשנה ולא – ÇÂÈÄÀÄÇÆÄÀÇÀË
"qixbkn ezxda hrnzzy cr e`" במשנ נקצצה כמו  שהרי  הקודמת, ה

אליעזר, מרבי מחמירים שחכמים משמע, המשנה מלשון  הבהרת. כל

התוספתא  מדברי  אבל שתפרח, עד  אלא אחר נגע כשיוולד  די שלא
שנו : בתוספתא שכן  בזה, מקילים שחכמים iaxמשמע ewlgp `l"

;zinler dxdh dfl oi`y ,ig xya dnr uvwpe dvvwy lr minkge xfril`
dn lr ;xedh `ed eleka dgxt m`y ,`edy lk dpnid xiiye dvvwy lre

oeekn dvvwy lr ?ewlgp,(בצמצום)dxdh el oi` :xne` xfril` iaxy
."xedh eleka dgxt :mixne` minkge ,epnid xdhie xg` rbp el cleeiy cr
מועילה  לא הכל  לדברי  חי , בשר הבהרת עם נקצץ אם הדברים: פירוש
זה  היה שמא החי , הבשר את קוצץ היה לא שאילו בכולו, פריחה

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBøäá ézL,äàîè úçà,äøBäè úçàå,Bæì Bfî äçøt,Blëa äçøt Ck øçàå–øBäè.äðBéìòä BúôNa, §¥¤¨©©§¥¨§©©§¨¨§¨¦¨§©©¨¨§¨§ª¨¦§¨¨¤§¨
äðBzçzä BúôNa,åéúBòaöà ézLa,åéðéò éñéø éðLa,ãçàk íéàøð íäå äæì äæ íé÷aãnL ét ìò óà–øBäè. ¦§¨©©§¨¦§¥¤§§¨¦§¥¦¥¥¨©©¦¤§ª¨¦¤¨¤§¥¦§¦§¤¨¨

Blëa äçøt,÷äaa àG ìáà–àîè.÷äa ïéîk íéøáà éLàø Ba eøæç–øBäè.úBçt íéøáà éLàø Ba eøæç ¨§¨§ª£¨©Ÿ©¨¥¨§¨¥¥¨¦§¦Ÿ©¨¨§¨¥¥¨¦¨
äLãòkî–øéàî éaøànèî;íéîëçåíéøîBà:äLãòkî úBçt ÷äa–älçza äàîè ïîéñ,äàîè ïîéñ ïéàå ¦¨£¨¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦Ÿ©¨¦¨£¨¨¦©ª§¨©§¦¨§¥¦©ª§¨

óBqa. ©

:øåäèå éáëòî àì.`nh zxda dignd mewn dyrpy t"r`åàì àúééî÷ äçéøôãäçéøôå ,ùàøì êåîñ äùãò éöç øùáä øåòî øééúùàã ïåéë ,àéä äçéøô
:åäééìò éîð çøôã ãò éðäî àìå ,øùá øåòë ïä éøäå úáøö åùòðå åçø÷ð øáëã ïåéë ,äçéøô àáéùç àì éîð äùãò éöç ìù äéçîä úéñëúðù àúùäã

e.d`nh zg`:úèìçåî.dxedh zg`e:éðù òåáù óåñá åéðéòá ãîòù ,øåèôä øçàì.efl efn dgxte:äøåäèì äàîèî ïéá äàîèì äøåäèî ïéák"g`e
.xedh eleka dgxt,àîèä] (øåäèì äàîèä) ïî çøåô éåä åìåëá ë"çà çøô éëå ,äúùô éøäã ,äàîèì äðîî çøôùë äàîè úéùòð äøåäèã íåùî

:[øåäèå.dpeilrd eztya,åéðéò éñéø éúùáå úåòáöà éúùá ïëå .ãçà íå÷îá ñéøâë úéàøð åéô øâåñùëå ,ñéøâ éöç äðåúçúä åúôùáå ,úøäá ñéøâ éöç
:íìù ñéøâë úéàøð ï÷áãîùë.wdeaa `l la`:äçéøôä úà áëòîå úåàøî òáøàî äèîì úéðåðáì äàøî.mixa` iy`x ea exfgäùòðå òâðä ïî åìâúðù

:÷äåá.xedhéùàø àëä àðú ,íéøáà éùàø éðúîì éòáã àôéñ áâàå .óåñá áëòî åðéà ,äìçúá äçéøôä úà áëòî ÷äåáã â"òàã .óåâä øàùá ä"äå
.óåâä øàùá ïëù ìëå ,î"ø àîèî ÷äåá åùòðå äùãòëî úåçô åìâúðù íéøáà éùàøá åìéôàã øéàî 'øã åçë êòéãåäì íéøáà éùàø è÷ð àôéñáå .íéøáà
÷äåáã ,øåäè éîð àáåè åìéôàã ,äùãòëî úåçô à÷åã åàì ,éøäèîã ïðáøå .î"øë àìå àéúà ïðáøë ,øåäè ÷äåá ïéîë íéøáà éùàø åá åøæçã àùéø êäå

:íéîëçë äëìäå .áëòî åðéà óåñá

`xephxa yexit

úøäa äéçnä íB÷î äNòpL עדשה בכחצי  אף הבהרת שפרחה – ÆÇÂÈÀÇÄÀÈÇÆÆ
בתחילה, בה פרחה שנקרחו àîèשלא והזקן הראש  שעכשיו לפי  – ÈÅ

ולכן  הבהרת, בנגע ליטמא ראויים והקדח והמכוה השחין  צרבת וכן

הפריחה, את מעכבים הם xedhאף epi`eçøôzL ãò,הבהרת – ÇÆÄÀÇ
Blëa.והקדח והמכוה השחין  ובצרבת והזקן הראש בקרחת גם – ÀË

שלא  וכיון  הפריחה, את מעכב עדשה שכחצי הר"ש, לפי הסיפא את בארנו 
הסמוך עדשה בכחצי  הבהרת פרחה שלא משום הראשונה, בפריחה נטהר
שלא  עדשה כחצי  על  גם שהיתה האחרונה, הפריחה אף לפיכך וכו', לראש
וכן והזקן  הראש וקרחת שהואיל לטהרו, מועילה אינה בתחילה, בה פרחה
לפיכך הבהרת, בנגע להיטמא שראויים בשר , כעור  דינם וכו' השחין  צרבת
להשמיענו, גם המשנה באה זה פירוש שלפי והרי  הפריחה. את מעכבים הם
מעכב  בבהרת להיטמא ראוי  שעה שבאותה וכל  הפריחה, שעת אחר  שהולכים
מעכב  אינו בבהרת, להיטמא ראוי  אינו שעה באותה אם אבל  הפריחה. את
מקום  מכל  בבהרת, להיטמא ראוי  כך  אחר  שנעשה פי  על  ואף הפריחה, את

טהור. הריהו  ראוי, היה לא הפריחה ובשעת הואיל
להיפך, שהזכרנו  הדברים בשני  פוסק והוא כך, סובר  אינו הרמב"ם אבל 
הפריחה, שעת אחר הולכים ושאין  הפריחה, את מעכב אינו  עדשה שכחצי
הפריחה. את מעכב הריהו  בבהרת, להיטמא ראוי כך אחר שנעשה כל אלא

ו ): ז , צרעת טומאת (הל' הרמב"ם לשון  zxdad,והרי rbpa `nhil ie`xd lk"
dgxt ?cvik ,akrn epi` ,zxdad rbpa `nhil ie`x epi`y lke ;oal elek jtedd akrn

l la` ,elekaxya dycrkn zegt x`ypy e` ,oicxend deknae oigya ,owfae y`xa `
egxwpe owfde y`xd xfg .xedh df ixd Ð owfle y`xle oicxend deknle oigyl jenq ig
ixdy ,oda zrxvd gxtzy cr ,`nh df ixd ,zaxv elrde deknde oigyd eig m` oke

zxdal oiie`x odעל תמה וכן  הרמב"ם, דברי על  שתמה משנה" "כסף (עיין
אחרת  גירסה לרמב"ם שהיתה לו, ונראה בזה. עליו  השיג שלא הראב"ד 

במשנתנו ).
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úBøäá ézL,בהרות שתי  לאדם היו  –äàîè úçà שהוחלטה – ÀÅÆÈÇÇÀÅÈ
שבה, טומאה סימן äøBäèמחמת úçàåשני בעינה שעמדה – ÀÇÇÀÈ

הכהן , וטיהרה הסגר  של  Bæìשבועות Bfî äçøt שהתחילה בין  – ÈÀÈÄÈ
לטמאה, הטהורה מן  שהתחילה ובין לטהורה הטמאה מן הפריחה

Blëa äçøt Ck øçàå, גופו בכל  –øBäè שהתחילה פי על ואף – ÀÇÇÈÈÀÈÀËÈ
טמא שהוא הטהור מן  כפורח זה אין הטהורה, מן  (lirlckלפרוח

,(` dpyn ונעשו נתחברו  הבהרות ושתי שהואיל הטמא, מן  כפורח אלא
מאחר בטמאה, הטהורה נתבטלה לפיכך  בכולו, שפרחה קודם אחת

היה  לטמאה, שפרחה לאחר  אותה רואה כהן  היה אילו הטהורה, שאף
פשיון  משום הטמאה (מהר"ם ),מטמאה לגבי הטהורה שנתבטלה וכיון 

כפורח  דינו בכולו, כך אחר  וכשפרחה טמאה, בהרת אלא כאן  אין הרי

לטומאה, מוחלט שהיה מפני  הטעם, כותב והרמב"ם וטהור . הטמא, מן
מן  פרחה שבתחילה פי על אף בכולו , פרחה הטומאה מן נמצא

לטמאה ו).הטהורה ז , צרעת  טומאת  BúôNa(הל' ,äðBéìòä BúôNaÄÀÈÈÆÀÈÄÀÈ
äðBzçzä בשפתו אחת והטהורה, הטמאה הבהרות, שתי היו  – ÇÇÀÈ

התחתונה, בשפתו  ואחת åéúBòaöàהעליונה ézLaשתי שהיו  או  – ÄÀÅÆÀÀÈ
בחברתה, ואחת זו באצבע אחת אצבעותיו, בשתי  éðLaÄÀÅהבהרות

åéðéò éñéø,עיניו ריסי בשני  שהיו  או –íé÷aãnL ét ìò óà ÄÅÅÈÇÇÄÆÀËÈÄ
ãçàk íéàøð íäå äæì äæכאחד נראים שהם פי  על אף כלומר – ÆÈÆÀÅÄÀÄÀÆÈ

לזה זה כשמדובקים טוב ");רק יום לפרש:("תוספות שאפשר `sאו
cg`k mi`xp mde dfl df miwaecny oeik ,ok it lr לכלים באורנו  (עיין

הדברים כוונת מקום מכל  ב); epzhiy),יז, itl) ומדובקים שהואיל 

בכולו , פרחה אם לפיכך כאחד , מן øBäèונראים כפורח שדינו – È
שגורס:הטמא רבא ", "אליהו dfl(עיין df o iwaecn m`.(:מפרשים ויש

"dpeilrd eztya" העליונה בשפתו גריס כחצי  בהרת היתה – וכו '
במקום  כגריס בהרת נראית פיו וכשסוגר התחתונה, בשפתו  גריס וכחצי 

כגריס  נראית כשמדבקן עיניו, ריסי  בשני  או אצבעותיו  בשתי וכן אחד ,
ברטנורא);שלם הלשון (הר "ש; את לבאר יש  זה פירוש  לפי "`sואף

"dfl df miwaecny it lr המשנה שבאה כלומר לעיל, שבארנו  כמו  וכו '
הריהו  כגריס, הבהרת נראית דיבוקם ידי  ועל שהואיל להשמיענו,

וטהור  הטמא מן  פורח זה הרי בכולו וכשפרחה יום טמא, ("תוספות 

אחר  בדרך  הר "ש את שמבאר בועז ", ישראל, "תפארת ועיין ת ).טוב";

÷äaa àG ìáà ,Blëa äçøt היינו בוהק, מכוסה שבמקצתו  – ÈÀÈÀËÂÈÇÙÇ
הנגעים, מראות מארבעת למטה שהוא כהה שהבוהק àîèמראה – ÈÅ

שנאמר  הפריחה, את יב):מעכב יג, כל(ויקרא  את הצרעת "וכסתה

ודרשו : הנגע", הבוהקzrxvdעור כהנים ).ולא éLàø(תורת Ba eøæçÈÀÈÅ
÷äa ïéîk íéøáà איברים ראשי  נתגלו הפריחה לאחר אם – ÅÈÄÀÄÙÇ

בוהק, כמראה שנאמר øBäèומראיהם יד):– יג, הראות (ויקרא "וביום È
igבו xya:ודרשו igיטמא", xyaלשאר הדין  והוא בוהק; ולא

ששנינו  כמו  בתחילה, הפריחה את מעכב שבוהק פי על  שאף הגוף,
מעכב  אינו  מקום מכל טמא", בבוהק, לא אבל  בכולו "פרחה לעיל ;

הפריחה. לאחר  היינו שמבואר בסוף, ישראל", ו"תפארת  ברטנורא , (עיין

אברים "). "ראשי המשנה  נקטה למה úBçtשם  íéøáà éLàø Ba eøæçÈÀÈÅÅÈÄÈ
äLãòkî פחות אברים ראשי ונתגלו חזרו  הפריחה לאחר אם – ÄÈÂÈÈ

חי, בשר שנעשו  היינו ànèîמכעדשה, øéàî éaøרבי שלדעת – ÇÄÅÄÀÇÅ
בתחילה  בין הפריחה את מעכב מכעדשה פחות אפילו  חי בשר  מאיר

בסוף; äLãòkîבין úBçt ÷äa :íéøîBà íéîëçåכלומר – ÇÂÈÄÀÄÙÇÈÄÈÂÈÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ïáì øòN dáe úøäa,Blëa äçøt,BîB÷îa ïáì øòOL ét ìò óà–øBäè.ïBéNt dáe úøäa,Blëa äçøt– ©¤¤¨¥¨¨¨¨§¨§ª©©¦¤¥¨¨¨¦§¨©¤¤¨¦§¨§¨§ª
øBäè.íéøáà éLàø ïäa eøæçL ïlëå–ïéàîè elà éøä;Búö÷îa äçøt–àîè,Blëa äçøt–øBäè. ¨§ª¨¤¨§¨¤¨¥¥¨¦£¥¥§¥¦¨§¨§¦§¨¨¥¨§¨§ª¨
„íéøáà éLàø úçéøt ìk,àîè eøäè ïúçéøôaL–íéàîè eøæçiLk.íéøáà éLàø úøéæç ìk,eànè íúøéæçaL ¨§¦©¨¥¥¨¦¤¦§¦¨¨¦£¨¥§¤©§§§¥¦¨£¦©¨¥¥¨¦¤©£¦¨¨¦§

øBäè,eqkúð–øBäè,elbúð–àîè,íéîòt äàî elôà. ¨¦§©¨¦§©¨¥£¦¥¨§¨¦
‰úøäaä òâða ànhì éeàøä ìk–äçéøtä úà ákòî.úøäaä òâða ànhì éeàø BðéàL ìk–úà ákòî Bðéà ¨¨¨¦©¥§¤©©©¤¤§©¥¤©§¦¨¨¤¥¨¦©¥§¤©©©¤¤¥§©¥¤

äçéøtä.ãöék?Blëa äçøt,ï÷fáe Làøa àG ìáà,ïéçMa,wáe äåënaïéãøBnä çã,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç, ©§¦¨¥©¨§¨§ª£¨¨Ÿ©¨¨©§¦©¦§¨©¤©©§¦¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§
úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä–íéøBäè.Blëa äçøt,ï÷fìå Làøì Ceîqä äLãò éöçëa àG ìáà,ïéçMì, ©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤§¦¨§¨§ª£¨§©£¦£¨¨©¨¨Ÿ§©¨¨©§¦

çãwìå äåënì,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä,äéçnä íB÷î äNòpL ét ìò óà ©¦§¨§©¤©¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤©©¦¤©£¨§©¦§¨
úøäa–àîè,Blëa çøôzL ãò. ©¤¤¨¥©¤¦§©§ª

b.zxdañéøâë.oal xry dae:äàîåè éðîéñ ìë øçà úøäèî äçéøôã ì"î÷ àägxt.`nh ezvwna dàìã ,åáåøá äçøô åìéôà ïðéòîùàì êéøèöà
:ïåéñô íåùî àåäù ìëá åìéôà åúö÷î úçéøôá àîè éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñáã ïðéòîùà éîð éà .åìåëë åáåø ïðéøîà

c.`nh exdih ozgixtay:åúàîåèì øæåç ,ïë éøçà åìâúðå åøæçùë .àîèä úà åøäéè ïúçéøô éãé ìòù.xedh e`nh mzxifgayåøæçù ïúøæç éãé ìòù
éðú÷ãë ,àáåè éðîéæ åìéôàã ïðéòîùàì êéøèöàå .àîè ,ë"çà åìâúðå åøæç íàå .øåäè ,òâðä íäéìò äùôù åñëúðå åøæç íà ,øåäèä úà åàîè .åìâúðå

:íéîòô äàî åìéôàå
d.zxdad rbpa `nhil ie`xd lk:øùá øåò ïåâë.dgixtd z` akrn:åúøäè úà áëòî ,åá äçøô àìù àåäù ìë åðîî øééúùð íàie`x epi`y lke

.zxdad rbpa `nhil:åäééãäá áéùçã éðä ìëå ï÷æå ùàø ïåâë.dgixtd z` oiakrn oi`.øåäè ,óåâä øàùá çøôã ïåéë ,íäéìò òâðä çøô àìù ô"òàã
:ïäá äùåô òâðä éøäù ,åäðéð úøäáä òâðá àîèéì ïééåàøã ,äçéøô úà ïéáëòî åäðäã ,áéùç à÷ àì íéøáà éùàøå.mixedh zaxv eyrpeåéùëòã â"òà

,ïééåàø åéä àì äçéøôä úòùáã ïåéë ,øùá øåòë ïä éøä úáøö åùòðù íéãøåîä çã÷å äåëîå ïéçù ïëå ,úøäáä òâðá àîèéì íééåàø ï÷æäå ùàøä åçø÷ðù

`xephxa yexit
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úøäa,כגריס –ïáì øòN dáe, הכהן והחליטו  –jk xg`eäçøt ÇÆÆÈÅÈÈÈÈÀÈ
Blëa, גופו בכל הבהרת פרחה –,BîB÷îa ïáì øòOL ét ìò óà ÀËÇÇÄÆÅÈÈÈÄÀ
øBäè ואפילו טומאה. סימני  כל  לאחר  מטהרת בכולו  שהפריחה – È

הסובר יהושע zncewd),רבי dpyna)לאחר לבן  שער לו נולד  שאם

אחרי באה והפריחה הואיל שטהור, כאן מודה טמא, בכולו  הפריחה
הלבן . השער כגריס,úøäaשנראה –ïBéNt dáeשלאחר כלומר – ÇÆÆÈÄÀ

כך  ואחר והוחלטה, פשיון בה היה Blëaהסגר äçøt פרחה – ÈÀÈÀË
גופו , בכל  בכולו øBäèהבהרת שהפריחה לעיל, שבארנו  מהטעם – È

פשיון . או  לבן  שער או מחיה לאחר טומאה, סימני כל  לאחר מטהרת
ïlëå מחיה לאחר בפריחה בין הפריחה, ידי  על שטהרו  אלו כל  – ÀËÈ

פשיון, או  לבן שער אחר íéøáàובין  éLàø ïäa eøæçL שחזרו – ÆÈÀÈÆÈÅÅÈÄ
נגע, בלא בלבד איברים ראשי  אפילו הפריחה לאחר בהם éøäÂÅונתגלו 

ïéàîè elàלעיל הטעם שבארנו כמו –;(epwxta ` dpyn)äçøt ÅÀÅÄÈÀÈ
àîè ,Búö÷îa אומרים אין ברובו , פרחה ואפילו  פשיון ; משום – ÀÄÀÈÈÅ

ככולו . øBäèרובו  ,Blëa äçøt בבת הפריחה היתה לא ואפילו  – ÈÀÈÀËÈ
להשמיענו (רמב"ם ).אחת בא שהתנא מפרשים, על(tiqa`),יש  שאף

שהנגע  מוכיח שזה טומאה, סימן  זה הרי במקצתו פרחה שאם פי 
המשנה  שכוונת או טהור; בכולו פרחה מקום מכל ומתפשט, מתחזק

מעט, עוד ולמחר  מעט היום יום, יום לפרוח דרכו הנגע שאם היא,
רואים  שהרי בכולו, שיפרח עד  מטמאו  הכהן  שאין  סבורים היינו 

שכל להשמיענו , המשנה בא לפיכך טהור , ויהא בכולו  לפרוח שסופו
מיטהר אז  בכולו  וכשפרחה לטמאו , צריך  במקצתו הבהרת שפרחה

"תוספות ועיין אחרונה"; שמובאים ("משנה שלמה", ו"מלאכת  טוב" יום 

אחרים ). ביאורים  שם 

i y i n g m e i
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àîè eøäè ïúçéøôaL ,íéøáà éLàø úçéøt ìkידי שעל – ÈÀÄÇÈÅÅÈÄÆÄÀÄÈÈÄÂÈÅ
הטמא, הנגע את טיהרו  ויתגלו eøæçiLkפריחתם האיברים ראשי  – ÀÆÇÀÀ

נגע, הטהרה íéàîèבלי  באה לא אם אבל  לטומאתו . הנגע שחוזר – ÀÅÄ
ועמד בתחילה לבן כולו  בא אם כגון אחר , מצד אלא הפריחה מחמת
השער והלך לבן  שער בו שנולד  או  הכהן, ופטרו  שבועות שני  בעיניו 

לפי מטמאת, זו חזרה אין  איברים, ראשי נתגלו  אם אלו  בכל  ופטרו,

הפריחה מחמת היתה לא בתחילה "משנה שהטהרה כהנים ; (תורת

רבא "). "אליהו íúøéæçaLאחרונה "; ,íéøáà éLàø úøéæç ìkÈÂÄÇÈÅÅÈÄÆÇÂÄÈÈ
øBäè eànè,הפריחה לאחר  ונתגלו שחזרו חזרתם, ידי  שעל – ÄÀÈ

הטהור , את הנגע,eqkúðטימאו עליהם שפשה ונתכסו, חזרו  אם – ÄÀÇ
øBäè שנאמר כמו טז -יז ):– יג, ונהפך(ויקרא  החי הבשר ישוב כי  "או  È

הוא", טהור  הנגע, את הכהן וטהר  ונתגלו elbúðללבן ... חזרו  ואם – ÄÀÇ
האיברים, לטומאתו ,àîèראשי חוזר –íéîòt äàî elôà– ÈÅÂÄÅÈÀÈÄ

ומשחזרו  טמא, משנתגלו פעמים, מאה ונתכסו וחזרו נתגלו  אפילו

שכתוב: ממה למדים שכן  טהור , aeyiונתכסו  ik e` היה שיכול –
aeyi",לכתוב: ike" באה "או" תיבת הרי  ישוב", כי "או וכתוב והואיל 

אפיל פעמים.לרבות מאה ו 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

úøäaä òâða ànhì éeàøä ìk,הבשר עור  היינו  –úà ákòî ÈÈÈÄÇÅÀÆÇÇÇÆÆÀÇÅÆ
äçéøtä אינו הצרעת, בו פרחה שלא שהוא כל  ממנו נשתייר אם – ÇÀÄÈ

בכולו. פרחה שלא לפי òâðaטהור, ànhì éeàø BðéàL ìkÈÆÅÈÄÇÅÀÆÇ
úøäaä, לקמן המפורשים וכו' וזקן ראש  כגון  –úà ákòî Bðéà ÇÇÆÆÅÀÇÅÆ
äçéøtäבשאר שפרח כל  עליהם, הנגע פרח שלא פי  על שאף – ÇÀÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  טהור, הריהו  äçøtהגוף, ?ãöékÅÇÈÀÈ
Blëa,בשרו עור  בכל  הצרעת פרחה –,ï÷fáe Làøa àG ìáà ÀËÂÈÈÙÇÈÈ

ïéãøBnä çãwáe äåëna ,ïéçMa ובקדח ובמכוה בשחין היינו – ÇÀÄÇÄÀÈÇÆÇÇÀÄ
אלו  כל ח); ו, (לעיל בארנו שכבר כמו  נרפאו, ולא עורם נקרם שלא

הפריחה; את מעכבים אינם ולכן בבהרת, מיטמאים elit`eøæçÈÇאינם
eçø÷ðå ï÷fäå Làøä ליטמא הם ראויים שעכשיו  פי על  אף – ÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ

הבהרת, xfgyבנגע e`úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ
בשר כעור דינם שעכשיו  פי על  אף קצת, ונרפאו  עורם שנקרם –

בבהרת, ובשעת íéøBäèומיטמאים שהואיל הפריחה, מחמת – ÀÄ
עתה  אף הפריחה, את עיכבו ולא להיטמא, ראויים היו לא הפריחה

הוא. וטהור  הפריחה, את מעכבים הם àGאין  ìáà ,Blëa äçøtÈÀÈÀËÂÈ
çãwìå äåënì ,ïéçMì ,ï÷fìå Làøì Ceîqä äLãò éöçëaÀÇÂÄÂÈÈÇÈÈÙÀÇÈÈÇÀÄÇÄÀÈÀÇÆÇ

הוא, וטמא בכולו פרחה שלא ונמצא –,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ
xfgy e`ét ìò óà ,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆÇÇÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂúBøäá ézL,äàîè úçà,äøBäè úçàå,Bæì Bfî äçøt,Blëa äçøt Ck øçàå–øBäè.äðBéìòä BúôNa, §¥¤¨©©§¥¨§©©§¨¨§¨¦¨§©©¨¨§¨§ª¨¦§¨¨¤§¨
äðBzçzä BúôNa,åéúBòaöà ézLa,åéðéò éñéø éðLa,ãçàk íéàøð íäå äæì äæ íé÷aãnL ét ìò óà–øBäè. ¦§¨©©§¨¦§¥¤§§¨¦§¥¦¥¥¨©©¦¤§ª¨¦¤¨¤§¥¦§¦§¤¨¨

Blëa äçøt,÷äaa àG ìáà–àîè.÷äa ïéîk íéøáà éLàø Ba eøæç–øBäè.úBçt íéøáà éLàø Ba eøæç ¨§¨§ª£¨©Ÿ©¨¥¨§¨¥¥¨¦§¦Ÿ©¨¨§¨¥¥¨¦¨
äLãòkî–øéàî éaøànèî;íéîëçåíéøîBà:äLãòkî úBçt ÷äa–älçza äàîè ïîéñ,äàîè ïîéñ ïéàå ¦¨£¨¨©¦¥¦§©¥©£¨¦§¦Ÿ©¨¦¨£¨¨¦©ª§¨©§¦¨§¥¦©ª§¨

óBqa. ©

:øåäèå éáëòî àì.`nh zxda dignd mewn dyrpy t"r`åàì àúééî÷ äçéøôãäçéøôå ,ùàøì êåîñ äùãò éöç øùáä øåòî øééúùàã ïåéë ,àéä äçéøô
:åäééìò éîð çøôã ãò éðäî àìå ,øùá øåòë ïä éøäå úáøö åùòðå åçø÷ð øáëã ïåéë ,äçéøô àáéùç àì éîð äùãò éöç ìù äéçîä úéñëúðù àúùäã

e.d`nh zg`:úèìçåî.dxedh zg`e:éðù òåáù óåñá åéðéòá ãîòù ,øåèôä øçàì.efl efn dgxte:äøåäèì äàîèî ïéá äàîèì äøåäèî ïéák"g`e
.xedh eleka dgxt,àîèä] (øåäèì äàîèä) ïî çøåô éåä åìåëá ë"çà çøô éëå ,äúùô éøäã ,äàîèì äðîî çøôùë äàîè úéùòð äøåäèã íåùî

:[øåäèå.dpeilrd eztya,åéðéò éñéø éúùáå úåòáöà éúùá ïëå .ãçà íå÷îá ñéøâë úéàøð åéô øâåñùëå ,ñéøâ éöç äðåúçúä åúôùáå ,úøäá ñéøâ éöç
:íìù ñéøâë úéàøð ï÷áãîùë.wdeaa `l la`:äçéøôä úà áëòîå úåàøî òáøàî äèîì úéðåðáì äàøî.mixa` iy`x ea exfgäùòðå òâðä ïî åìâúðù

:÷äåá.xedhéùàø àëä àðú ,íéøáà éùàø éðúîì éòáã àôéñ áâàå .óåñá áëòî åðéà ,äìçúá äçéøôä úà áëòî ÷äåáã â"òàã .óåâä øàùá ä"äå
.óåâä øàùá ïëù ìëå ,î"ø àîèî ÷äåá åùòðå äùãòëî úåçô åìâúðù íéøáà éùàøá åìéôàã øéàî 'øã åçë êòéãåäì íéøáà éùàø è÷ð àôéñáå .íéøáà
÷äåáã ,øåäè éîð àáåè åìéôàã ,äùãòëî úåçô à÷åã åàì ,éøäèîã ïðáøå .î"øë àìå àéúà ïðáøë ,øåäè ÷äåá ïéîë íéøáà éùàø åá åøæçã àùéø êäå

:íéîëçë äëìäå .áëòî åðéà óåñá

`xephxa yexit

úøäa äéçnä íB÷î äNòpL עדשה בכחצי  אף הבהרת שפרחה – ÆÇÂÈÀÇÄÀÈÇÆÆ
בתחילה, בה פרחה שנקרחו àîèשלא והזקן הראש  שעכשיו לפי  – ÈÅ

ולכן  הבהרת, בנגע ליטמא ראויים והקדח והמכוה השחין  צרבת וכן

הפריחה, את מעכבים הם xedhאף epi`eçøôzL ãò,הבהרת – ÇÆÄÀÇ
Blëa.והקדח והמכוה השחין  ובצרבת והזקן הראש בקרחת גם – ÀË

שלא  וכיון  הפריחה, את מעכב עדשה שכחצי הר"ש, לפי הסיפא את בארנו 
הסמוך עדשה בכחצי  הבהרת פרחה שלא משום הראשונה, בפריחה נטהר
שלא  עדשה כחצי  על  גם שהיתה האחרונה, הפריחה אף לפיכך וכו', לראש
וכן והזקן  הראש וקרחת שהואיל לטהרו, מועילה אינה בתחילה, בה פרחה
לפיכך הבהרת, בנגע להיטמא שראויים בשר , כעור  דינם וכו' השחין  צרבת
להשמיענו, גם המשנה באה זה פירוש שלפי והרי  הפריחה. את מעכבים הם
מעכב  בבהרת להיטמא ראוי  שעה שבאותה וכל  הפריחה, שעת אחר  שהולכים
מעכב  אינו בבהרת, להיטמא ראוי  אינו שעה באותה אם אבל  הפריחה. את
מקום  מכל  בבהרת, להיטמא ראוי  כך  אחר  שנעשה פי  על  ואף הפריחה, את

טהור. הריהו  ראוי, היה לא הפריחה ובשעת הואיל
להיפך, שהזכרנו  הדברים בשני  פוסק והוא כך, סובר  אינו הרמב"ם אבל 
הפריחה, שעת אחר הולכים ושאין  הפריחה, את מעכב אינו  עדשה שכחצי
הפריחה. את מעכב הריהו  בבהרת, להיטמא ראוי כך אחר שנעשה כל אלא

ו ): ז , צרעת טומאת (הל' הרמב"ם לשון  zxdad,והרי rbpa `nhil ie`xd lk"
dgxt ?cvik ,akrn epi` ,zxdad rbpa `nhil ie`x epi`y lke ;oal elek jtedd akrn

l la` ,elekaxya dycrkn zegt x`ypy e` ,oicxend deknae oigya ,owfae y`xa `
egxwpe owfde y`xd xfg .xedh df ixd Ð owfle y`xle oicxend deknle oigyl jenq ig
ixdy ,oda zrxvd gxtzy cr ,`nh df ixd ,zaxv elrde deknde oigyd eig m` oke

zxdal oiie`x odעל תמה וכן  הרמב"ם, דברי על  שתמה משנה" "כסף (עיין
אחרת  גירסה לרמב"ם שהיתה לו, ונראה בזה. עליו  השיג שלא הראב"ד 

במשנתנו ).

i y y m e i
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úBøäá ézL,בהרות שתי  לאדם היו  –äàîè úçà שהוחלטה – ÀÅÆÈÇÇÀÅÈ
שבה, טומאה סימן äøBäèמחמת úçàåשני בעינה שעמדה – ÀÇÇÀÈ

הכהן , וטיהרה הסגר  של  Bæìשבועות Bfî äçøt שהתחילה בין  – ÈÀÈÄÈ
לטמאה, הטהורה מן  שהתחילה ובין לטהורה הטמאה מן הפריחה

Blëa äçøt Ck øçàå, גופו בכל  –øBäè שהתחילה פי על ואף – ÀÇÇÈÈÀÈÀËÈ
טמא שהוא הטהור מן  כפורח זה אין הטהורה, מן  (lirlckלפרוח

,(` dpyn ונעשו נתחברו  הבהרות ושתי שהואיל הטמא, מן  כפורח אלא
מאחר בטמאה, הטהורה נתבטלה לפיכך  בכולו, שפרחה קודם אחת

היה  לטמאה, שפרחה לאחר  אותה רואה כהן  היה אילו הטהורה, שאף
פשיון  משום הטמאה (מהר"ם ),מטמאה לגבי הטהורה שנתבטלה וכיון 

כפורח  דינו בכולו, כך אחר  וכשפרחה טמאה, בהרת אלא כאן  אין הרי

לטומאה, מוחלט שהיה מפני  הטעם, כותב והרמב"ם וטהור . הטמא, מן
מן  פרחה שבתחילה פי על אף בכולו , פרחה הטומאה מן נמצא

לטמאה ו).הטהורה ז , צרעת  טומאת  BúôNa(הל' ,äðBéìòä BúôNaÄÀÈÈÆÀÈÄÀÈ
äðBzçzä בשפתו אחת והטהורה, הטמאה הבהרות, שתי היו  – ÇÇÀÈ

התחתונה, בשפתו  ואחת åéúBòaöàהעליונה ézLaשתי שהיו  או  – ÄÀÅÆÀÀÈ
בחברתה, ואחת זו באצבע אחת אצבעותיו, בשתי  éðLaÄÀÅהבהרות

åéðéò éñéø,עיניו ריסי בשני  שהיו  או –íé÷aãnL ét ìò óà ÄÅÅÈÇÇÄÆÀËÈÄ
ãçàk íéàøð íäå äæì äæכאחד נראים שהם פי  על אף כלומר – ÆÈÆÀÅÄÀÄÀÆÈ

לזה זה כשמדובקים טוב ");רק יום לפרש:("תוספות שאפשר `sאו
cg`k mi`xp mde dfl df miwaecny oeik ,ok it lr לכלים באורנו  (עיין

הדברים כוונת מקום מכל  ב); epzhiy),יז, itl) ומדובקים שהואיל 

בכולו , פרחה אם לפיכך כאחד , מן øBäèונראים כפורח שדינו – È
שגורס:הטמא רבא ", "אליהו dfl(עיין df o iwaecn m`.(:מפרשים ויש

"dpeilrd eztya" העליונה בשפתו גריס כחצי  בהרת היתה – וכו '
במקום  כגריס בהרת נראית פיו וכשסוגר התחתונה, בשפתו  גריס וכחצי 

כגריס  נראית כשמדבקן עיניו, ריסי  בשני  או אצבעותיו  בשתי וכן אחד ,
ברטנורא);שלם הלשון (הר "ש; את לבאר יש  זה פירוש  לפי "`sואף

"dfl df miwaecny it lr המשנה שבאה כלומר לעיל, שבארנו  כמו  וכו '
הריהו  כגריס, הבהרת נראית דיבוקם ידי  ועל שהואיל להשמיענו,

וטהור  הטמא מן  פורח זה הרי בכולו וכשפרחה יום טמא, ("תוספות 

אחר  בדרך  הר "ש את שמבאר בועז ", ישראל, "תפארת ועיין ת ).טוב";

÷äaa àG ìáà ,Blëa äçøt היינו בוהק, מכוסה שבמקצתו  – ÈÀÈÀËÂÈÇÙÇ
הנגעים, מראות מארבעת למטה שהוא כהה שהבוהק àîèמראה – ÈÅ

שנאמר  הפריחה, את יב):מעכב יג, כל(ויקרא  את הצרעת "וכסתה

ודרשו : הנגע", הבוהקzrxvdעור כהנים ).ולא éLàø(תורת Ba eøæçÈÀÈÅ
÷äa ïéîk íéøáà איברים ראשי  נתגלו הפריחה לאחר אם – ÅÈÄÀÄÙÇ

בוהק, כמראה שנאמר øBäèומראיהם יד):– יג, הראות (ויקרא "וביום È
igבו xya:ודרשו igיטמא", xyaלשאר הדין  והוא בוהק; ולא

ששנינו  כמו  בתחילה, הפריחה את מעכב שבוהק פי על  שאף הגוף,
מעכב  אינו  מקום מכל טמא", בבוהק, לא אבל  בכולו "פרחה לעיל ;

הפריחה. לאחר  היינו שמבואר בסוף, ישראל", ו"תפארת  ברטנורא , (עיין

אברים "). "ראשי המשנה  נקטה למה úBçtשם  íéøáà éLàø Ba eøæçÈÀÈÅÅÈÄÈ
äLãòkî פחות אברים ראשי ונתגלו חזרו  הפריחה לאחר אם – ÄÈÂÈÈ

חי, בשר שנעשו  היינו ànèîמכעדשה, øéàî éaøרבי שלדעת – ÇÄÅÄÀÇÅ
בתחילה  בין הפריחה את מעכב מכעדשה פחות אפילו  חי בשר  מאיר

בסוף; äLãòkîבין úBçt ÷äa :íéøîBà íéîëçåכלומר – ÇÂÈÄÀÄÙÇÈÄÈÂÈÈ
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‚ïáì øòN dáe úøäa,Blëa äçøt,BîB÷îa ïáì øòOL ét ìò óà–øBäè.ïBéNt dáe úøäa,Blëa äçøt– ©¤¤¨¥¨¨¨¨§¨§ª©©¦¤¥¨¨¨¦§¨©¤¤¨¦§¨§¨§ª
øBäè.íéøáà éLàø ïäa eøæçL ïlëå–ïéàîè elà éøä;Búö÷îa äçøt–àîè,Blëa äçøt–øBäè. ¨§ª¨¤¨§¨¤¨¥¥¨¦£¥¥§¥¦¨§¨§¦§¨¨¥¨§¨§ª¨
„íéøáà éLàø úçéøt ìk,àîè eøäè ïúçéøôaL–íéàîè eøæçiLk.íéøáà éLàø úøéæç ìk,eànè íúøéæçaL ¨§¦©¨¥¥¨¦¤¦§¦¨¨¦£¨¥§¤©§§§¥¦¨£¦©¨¥¥¨¦¤©£¦¨¨¦§

øBäè,eqkúð–øBäè,elbúð–àîè,íéîòt äàî elôà. ¨¦§©¨¦§©¨¥£¦¥¨§¨¦
‰úøäaä òâða ànhì éeàøä ìk–äçéøtä úà ákòî.úøäaä òâða ànhì éeàø BðéàL ìk–úà ákòî Bðéà ¨¨¨¦©¥§¤©©©¤¤§©¥¤©§¦¨¨¤¥¨¦©¥§¤©©©¤¤¥§©¥¤

äçéøtä.ãöék?Blëa äçøt,ï÷fáe Làøa àG ìáà,ïéçMa,wáe äåënaïéãøBnä çã,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç, ©§¦¨¥©¨§¨§ª£¨¨Ÿ©¨¨©§¦©¦§¨©¤©©§¦¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§
úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä–íéøBäè.Blëa äçøt,ï÷fìå Làøì Ceîqä äLãò éöçëa àG ìáà,ïéçMì, ©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤§¦¨§¨§ª£¨§©£¦£¨¨©¨¨Ÿ§©¨¨©§¦

çãwìå äåënì,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæç,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMä,äéçnä íB÷î äNòpL ét ìò óà ©¦§¨§©¤©¨©¨Ÿ§©¨¨§¦§§©§¦§©¦§¨§©¤©§©£¨¤¤©©¦¤©£¨§©¦§¨
úøäa–àîè,Blëa çøôzL ãò. ©¤¤¨¥©¤¦§©§ª

b.zxdañéøâë.oal xry dae:äàîåè éðîéñ ìë øçà úøäèî äçéøôã ì"î÷ àägxt.`nh ezvwna dàìã ,åáåøá äçøô åìéôà ïðéòîùàì êéøèöà
:ïåéñô íåùî àåäù ìëá åìéôà åúö÷î úçéøôá àîè éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñáã ïðéòîùà éîð éà .åìåëë åáåø ïðéøîà

c.`nh exdih ozgixtay:åúàîåèì øæåç ,ïë éøçà åìâúðå åøæçùë .àîèä úà åøäéè ïúçéøô éãé ìòù.xedh e`nh mzxifgayåøæçù ïúøæç éãé ìòù
éðú÷ãë ,àáåè éðîéæ åìéôàã ïðéòîùàì êéøèöàå .àîè ,ë"çà åìâúðå åøæç íàå .øåäè ,òâðä íäéìò äùôù åñëúðå åøæç íà ,øåäèä úà åàîè .åìâúðå

:íéîòô äàî åìéôàå
d.zxdad rbpa `nhil ie`xd lk:øùá øåò ïåâë.dgixtd z` akrn:åúøäè úà áëòî ,åá äçøô àìù àåäù ìë åðîî øééúùð íàie`x epi`y lke

.zxdad rbpa `nhil:åäééãäá áéùçã éðä ìëå ï÷æå ùàø ïåâë.dgixtd z` oiakrn oi`.øåäè ,óåâä øàùá çøôã ïåéë ,íäéìò òâðä çøô àìù ô"òàã
:ïäá äùåô òâðä éøäù ,åäðéð úøäáä òâðá àîèéì ïééåàøã ,äçéøô úà ïéáëòî åäðäã ,áéùç à÷ àì íéøáà éùàøå.mixedh zaxv eyrpeåéùëòã â"òà

,ïééåàø åéä àì äçéøôä úòùáã ïåéë ,øùá øåòë ïä éøä úáøö åùòðù íéãøåîä çã÷å äåëîå ïéçù ïëå ,úøäáä òâðá àîèéì íééåàø ï÷æäå ùàøä åçø÷ðù

`xephxa yexit
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úøäa,כגריס –ïáì øòN dáe, הכהן והחליטו  –jk xg`eäçøt ÇÆÆÈÅÈÈÈÈÀÈ
Blëa, גופו בכל הבהרת פרחה –,BîB÷îa ïáì øòOL ét ìò óà ÀËÇÇÄÆÅÈÈÈÄÀ
øBäè ואפילו טומאה. סימני  כל  לאחר  מטהרת בכולו  שהפריחה – È

הסובר יהושע zncewd),רבי dpyna)לאחר לבן  שער לו נולד  שאם

אחרי באה והפריחה הואיל שטהור, כאן מודה טמא, בכולו  הפריחה
הלבן . השער כגריס,úøäaשנראה –ïBéNt dáeשלאחר כלומר – ÇÆÆÈÄÀ

כך  ואחר והוחלטה, פשיון בה היה Blëaהסגר äçøt פרחה – ÈÀÈÀË
גופו , בכל  בכולו øBäèהבהרת שהפריחה לעיל, שבארנו  מהטעם – È

פשיון . או  לבן  שער או מחיה לאחר טומאה, סימני כל  לאחר מטהרת
ïlëå מחיה לאחר בפריחה בין הפריחה, ידי  על שטהרו  אלו כל  – ÀËÈ

פשיון, או  לבן שער אחר íéøáàובין  éLàø ïäa eøæçL שחזרו – ÆÈÀÈÆÈÅÅÈÄ
נגע, בלא בלבד איברים ראשי  אפילו הפריחה לאחר בהם éøäÂÅונתגלו 

ïéàîè elàלעיל הטעם שבארנו כמו –;(epwxta ` dpyn)äçøt ÅÀÅÄÈÀÈ
àîè ,Búö÷îa אומרים אין ברובו , פרחה ואפילו  פשיון ; משום – ÀÄÀÈÈÅ

ככולו . øBäèרובו  ,Blëa äçøt בבת הפריחה היתה לא ואפילו  – ÈÀÈÀËÈ
להשמיענו (רמב"ם ).אחת בא שהתנא מפרשים, על(tiqa`),יש  שאף

שהנגע  מוכיח שזה טומאה, סימן  זה הרי במקצתו פרחה שאם פי 
המשנה  שכוונת או טהור; בכולו פרחה מקום מכל ומתפשט, מתחזק

מעט, עוד ולמחר  מעט היום יום, יום לפרוח דרכו הנגע שאם היא,
רואים  שהרי בכולו, שיפרח עד  מטמאו  הכהן  שאין  סבורים היינו 

שכל להשמיענו , המשנה בא לפיכך טהור , ויהא בכולו  לפרוח שסופו
מיטהר אז  בכולו  וכשפרחה לטמאו , צריך  במקצתו הבהרת שפרחה

"תוספות ועיין אחרונה"; שמובאים ("משנה שלמה", ו"מלאכת  טוב" יום 

אחרים ). ביאורים  שם 

i y i n g m e i
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àîè eøäè ïúçéøôaL ,íéøáà éLàø úçéøt ìkידי שעל – ÈÀÄÇÈÅÅÈÄÆÄÀÄÈÈÄÂÈÅ
הטמא, הנגע את טיהרו  ויתגלו eøæçiLkפריחתם האיברים ראשי  – ÀÆÇÀÀ

נגע, הטהרה íéàîèבלי  באה לא אם אבל  לטומאתו . הנגע שחוזר – ÀÅÄ
ועמד בתחילה לבן כולו  בא אם כגון אחר , מצד אלא הפריחה מחמת
השער והלך לבן  שער בו שנולד  או  הכהן, ופטרו  שבועות שני  בעיניו 

לפי מטמאת, זו חזרה אין  איברים, ראשי נתגלו  אם אלו  בכל  ופטרו,

הפריחה מחמת היתה לא בתחילה "משנה שהטהרה כהנים ; (תורת

רבא "). "אליהו íúøéæçaLאחרונה "; ,íéøáà éLàø úøéæç ìkÈÂÄÇÈÅÅÈÄÆÇÂÄÈÈ
øBäè eànè,הפריחה לאחר  ונתגלו שחזרו חזרתם, ידי  שעל – ÄÀÈ

הטהור , את הנגע,eqkúðטימאו עליהם שפשה ונתכסו, חזרו  אם – ÄÀÇ
øBäè שנאמר כמו טז -יז ):– יג, ונהפך(ויקרא  החי הבשר ישוב כי  "או  È

הוא", טהור  הנגע, את הכהן וטהר  ונתגלו elbúðללבן ... חזרו  ואם – ÄÀÇ
האיברים, לטומאתו ,àîèראשי חוזר –íéîòt äàî elôà– ÈÅÂÄÅÈÀÈÄ

ומשחזרו  טמא, משנתגלו פעמים, מאה ונתכסו וחזרו נתגלו  אפילו

שכתוב: ממה למדים שכן  טהור , aeyiונתכסו  ik e` היה שיכול –
aeyi",לכתוב: ike" באה "או" תיבת הרי  ישוב", כי "או וכתוב והואיל 

אפיל פעמים.לרבות מאה ו 
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úøäaä òâða ànhì éeàøä ìk,הבשר עור  היינו  –úà ákòî ÈÈÈÄÇÅÀÆÇÇÇÆÆÀÇÅÆ
äçéøtä אינו הצרעת, בו פרחה שלא שהוא כל  ממנו נשתייר אם – ÇÀÄÈ

בכולו. פרחה שלא לפי òâðaטהור, ànhì éeàø BðéàL ìkÈÆÅÈÄÇÅÀÆÇ
úøäaä, לקמן המפורשים וכו' וזקן ראש  כגון  –úà ákòî Bðéà ÇÇÆÆÅÀÇÅÆ
äçéøtäבשאר שפרח כל  עליהם, הנגע פרח שלא פי  על שאף – ÇÀÄÈ

והולכת: מפרשת שהמשנה כמו  טהור, הריהו  äçøtהגוף, ?ãöékÅÇÈÀÈ
Blëa,בשרו עור  בכל  הצרעת פרחה –,ï÷fáe Làøa àG ìáà ÀËÂÈÈÙÇÈÈ

ïéãøBnä çãwáe äåëna ,ïéçMa ובקדח ובמכוה בשחין היינו – ÇÀÄÇÄÀÈÇÆÇÇÀÄ
אלו  כל ח); ו, (לעיל בארנו שכבר כמו  נרפאו, ולא עורם נקרם שלא

הפריחה; את מעכבים אינם ולכן בבהרת, מיטמאים elit`eøæçÈÇאינם
eçø÷ðå ï÷fäå Làøä ליטמא הם ראויים שעכשיו  פי על  אף – ÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ

הבהרת, xfgyבנגע e`úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆ
בשר כעור דינם שעכשיו  פי על  אף קצת, ונרפאו  עורם שנקרם –

בבהרת, ובשעת íéøBäèומיטמאים שהואיל הפריחה, מחמת – ÀÄ
עתה  אף הפריחה, את עיכבו ולא להיטמא, ראויים היו לא הפריחה

הוא. וטהור  הפריחה, את מעכבים הם àGאין  ìáà ,Blëa äçøtÈÀÈÀËÂÈ
çãwìå äåënì ,ïéçMì ,ï÷fìå Làøì Ceîqä äLãò éöçëaÀÇÂÄÂÈÈÇÈÈÙÀÇÈÈÇÀÄÇÄÀÈÀÇÆÇ

הוא, וטמא בכולו פרחה שלא ונמצא –,eçø÷ðå ï÷fäå Làøä øæçÈÇÈÙÀÇÈÈÀÄÀÀ
xfgy e`ét ìò óà ,úáøö eNòðå çãwäå äåënäå ïéçMäÇÀÄÀÇÄÀÈÀÇÆÇÀÇÂÈÆÆÇÇÄ
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Áúçàk äçøt Blëa íà,äøähä CBzî–àîè,äàîhä CBzîe–øBäè.øbñä CBzî øBähä–ïî øeèt ¦§ª¨§¨§©©¦©©£¨¨¥¦©ª§¨¨©¨¦¤§¥¨¦
äîéøtä ïîe äòéøtä,úçìâzä ïîe,íéøtvä ïîe;èìçä CBzî–ïlëa áiç.äàéáa íéànèî äæå äæ. ©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©©¦©¦¢¦¦¤§¥©¨§ª¨¤¨¤§©§¦§¦¨

ËäLãòk äéçî Báe ïáì Blk àaä,Blëa äçøt,øçàåíéøáà éLàø Ba eøæç Ck–ìàòîLé éaøøîBà: ©¨ª¨¨¦§¨¨£¨¨¨§¨§ª§©©¨¨§¨¥¥¨¦©¦¦§¨¥¥
äìBãb úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:äpè÷ úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk. ©£¦©¨¥¥¨¦§©¤¤§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©£¦©¨¥¥¨¦§©¤¤§©¨

g.`nh dxdhd jeznêåúî íàå .ìéòì àðùéøôãë ,øåäè ,åìâúðå íéøáà éùàø åá åøæç íàã ,øäèð èìçä åà øâñä øçàìå ,äìçúî ïáì åìåë àáä ïåâë
åìåë äçøô íàã ìéòìã ïéúéðúîá àðùéøôãë ,àîè ,äøäè êåúî úçàë åìåë äçøô íà øîà÷ã åðééäå .ïåéñô íåùî àîè ,úçà úáá åñëúðå åøæç åæ äøäè

:åúö÷î äçøô åîë àîè éîð úçà úáá.dnixtd one drixtd on xehtïîæ ìë ,äîéøôå äòéøôá áééç ,èìçä êåúî øåäè åìéàå .øâñåî àåäù ïîæ ìë
:òåøô äéäé åùàøå íéîåøô åéäé åéãâá ,äîéøôå äòéøô .èìçåî àåäù.d`iaa oi`nhn:ìäåàá øùà ìë àîèð ìäåàä ìà åàá íà

h.mixa` iy`x ea elbzp k"g`e eleka dgxtàáì äéì éîãî ìàòîùé 'øã ,íéøáà éùàø åìâúðå åìåëá äçøôù ãò åèéìçäì ÷éôñä àìù éøééî àëä
éàã ,äéçî äáå äðè÷ úøäáë åðéã ,åèéìçî äéä äçøô àì åìéàã ïåéëã øáñ äéøæò ïá øæòìà 'øå .øâñä ïåòèã ,íéøáà éùàøî õåç äìéçúá ïáì åìåë
éùàø úøæçá àîèî ïéàã ìàòîùé 'ø øáñ÷ ,åøäéèå åìåëá äçøôå äéçîá åèéìçä åìéôàã ,ùøôì ùé ãåòå .àîè ,íéøáà éùàø åìâúð ë"çàå åìåëá äçøô
äùãòëî äéçî äèòîúð åìéà àäã ,øäè äçéøô úøåúá åàì àëä ìáà ,äçéøô úøåúá øäèã àëéä ,äçéøô øçàù íéøáà éùàø úøæçá àîèî éëã ,íéøáà

:øåäè
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שם: ששנינו ולאחר  הקודמת, המשנה  סיום היא משנתנו של ezvwnaהרישא dgxt
eleka dgxt ;`nh Ð– במקצתו ) שפרחה ללמדxedh,(לאחר  משנתנו  מוסיפה

חזרו אלא במקצתו, פריחה קדמה שלא כלומר  אחת, בבת בכולו שפרחה בכגון 
אחת. בבת כולם האברים ראשי  ונתכסו

úçàk äçøt Blëa íàלעיל שבארנו  כמו  –:(epzpynl dncwda) ÄÀËÈÀÈÀÇÇ
äøähä CBzî,נטהר החלט או הסגר  ולאחר  לבן , כולו הבא כגון – ÄÇÇÂÈ

מסימני אחד  לו  שנולד  או  לבן, שער  ולא מחיה לא לו נולד שלא

כמו  טהור , שהוא ונתגלו , אברים ראשי וחזרו לו , והלך אלו טומאה
הק  במשנה שחזרו ששנינו  כאחת, בכולו  הצרעת פרחה כך  ואחר ודמת,

אחת, בבת האברים ראשי כל  כדין àîèונתכסו  פשיון , משום – ÈÅ
הטהור  מן  `);הפורח dpyn lirl)äàîhä CBzîe כולו הבא כגון  – ÄÇËÀÈ

ראשי וחזרו  לטומאה, והוחלט מחיה, או לבן  שער לו  ונולד לבן 
שבארנו  כמו  שהיה, כמו  טמא שהוא ונתגלו , הקודמת,אברים במשנה

אחת, בבת ונתכסו האברים ראשי חזרו  כך כøBäèואחר  הפורח – דין  È
מקום  מכל  א), (משנה לעיל  זה דין שנינו  שכבר פי על ואף הטמא. מן

גדולה, בבהרת אף אלא קטנה בבהרת רק שלא להשמיע, משנתנו  באה
שהפורח  הוא, הדין בלבד, אברים בראשי אלא חי  בשר  נשאר שלא

טמא. הטהור  מן  והפורח טהור, הטמא øbñäמן  CBzî øBähä– ÇÈÄÆÀÅ
ולא  שבועות שני בעיניו  עמד  שהנגע משום הסגר, מתוך שנטהר  מי 

äîéøtäפשה, ïîe äòéøtä ïî øeètמוסגר שהוא זמן כל  – ÈÄÇÀÄÈÄÇÀÄÈ
פרומים, יהיו  ובגדיו פרוע ראשו  שיהא חיוב עליו úçìâzä,אין ïîeÄÇÄÀÇÇ

íéøtvä ïîe;צפרים מביא ואינו מתגלח אינו  שכשנטהר –CBzî ÄÇÄÃÄÄ
èìçä,נטהר כך ואחר  לטומאה שהוחלט מי  אבל –ïlëa áiç– ÆÀÅÇÈÀËÈ

בו  נאמר  טומאתו מה ):שבימי יג , בגדיו (ויקרא הנגע בו  אשר  "והצרוע

בגופו , תלויה שצרעתו  מי ודרשו: פרוע", יהיה וראשו  פרומים יהיו
בימים תלויה שצרעתו  מוסגר  מצורע יצא מוחלט, מצורע (גמרא והיינו

ב); ח, כמפורשמגילה צפרים, ובשתי  בתגלחת חייב מהחלטו וכשנטהר
מצורע יד),בפרשת נאמר(ויקרא  ג):ושם והנה (פסוק הכהן  "וראה

היינו  ברפואות, תלויה שצרעתו מי  – הצרוע" מן הצרעת נגע נרפא
תלויה  צרעתו שאין הסגר, מתוך  הטהור יצא החלט, מתוך הטהור

בימים. אלא äàéáaברפואות íéànèî äæå äæ שאם הבית, אל – ÆÈÆÀÇÀÄÀÄÈ
אשר כל נטמא הסגר, בימי בין  החלט בימי בין  הבית, אל  בא מצורע

בהם, נגע שלא פי על  אף שם, הנמצאים כלים ובין אדם ובין בבית,

ואילך ). ז  (יג, להלן  כמבואר  לטומאה, ראשון נעשים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïáì Blk àaä,בתחילה –,äLãòk äéçî Báeולאחר ÇÈËÈÈÄÀÈÈÂÈÈ
Blëaשהוחלט, äçøt,בצרעת נתכסתה המחיה שאף –øçàå ÈÀÈÀËÀÇÇ

íéøáà éLàø Ba eøæç Ck,אברים ראשי  ונתגלו  חזרו –éaø ÈÈÀÈÅÅÈÄÇÄ
äìBãb úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk :øîBà ìàòîLé דינו – ÄÀÈÅÅÇÂÄÇÈÅÅÈÄÀÇÆÆÀÈ

לעיל ששנינו  להם, והלכו  טומאה סימני  לו  ונולדו  לבן  כולו  שבא כמי
,(f dpyn) אף וטהרו , שהיו, כמו אלו  הרי  אברים, ראשי חזרו  שאם

מחמת  שלא לפי לבן, כולו בא כאילו הריהו בכולו, כשפרחה כאן 

סימן  כאן  שאין  ונמצא המחיה, שהלכה משום אלא נטהר, הפריחה
וטהור. שהיה, כמו  הריהו  אברים ראשי  כשחזרו  הלכך  éaøÇÄטומאה,

äpè÷ úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÇÂÄÇÈÅÅÈÄÀÇÆÆÀÇÈ
שנמצא  בכולו , ופרחה מחיה, עם קטנה בהרת לו שהיתה כמי  דינו  –

טמא שהוא אברים, ראשי  חזרו  כך ואחר  הפריחה, מחמת (oiirטהור 
.(c-b dpyn lirl

עליו מקשה ישראל " "תפארת בעל אבל הגר"א. פי  על  המשנה את בארנו 
במשנתנו, נאמרו  שונים פירושים ואמנם, בדבריו . סתירות כמה על  ומראה

יפה. מבוררת אלעזר ורבי  ישמעאל  רבי  של המחלוקת אין בכולם אבל
פירושים: שני  מביאים מברטנורא והרב הר"ש

,cg` yexit מחמת להחליטו  הכהן הספיק שלא בכגון מדובר  שבמשנתנו 
עד `mixa,המחיה iy`x elbzpe exfg jk xg`e ,eleka dgxtyרבי נחלקו ולכן 

עזריה, בן אלעזר ורבי zxdaaישמעאל mixa` iy`x zxifgk :xne` l`rnyi iaxy
dlecbשטעון אברים, מראשי  חוץ בתחילה לבן כולו  שבא כמי  דינו  כלומר –
dphwהסגר. zxdaa mixa` iy`x zxifgk :xne` dixfr oa xfrl` iaxeהואיל –

מחיה  עם קטנה כבהרת דינו לפיכך מחליטו, הכהן  היה בכולו פרחה ואילולא
אם  אבל טמא. זה הרי אברים, ראשי  חזרו כך  ואחר  בכולו , פרחה שאם
טהור, הכל  לדברי בכולו, פרחה כך ואחר  המחיה, משום תחילה הכהן  החליטו 

טמא. ישמעאל  רבי לדעת אף ונתגלו, אברים ראשי כשחזרו  ולכן 
,ipy yexitואחר המחיה משום החליטו  שהכהן בכגון אפילו  במשנתנו שמדובר 

האברים  ראשי  חזירת שאין ישמעאל, רבי  וסובר  וטיהרו, בכולו  פרחה כך
נטהר, פריחה מחמת לא כאן  אבל  הפריחה, מחמת שנטהר בכגון אלא מטמאה
נטמא  אינו  הלכך  טהור, כן  גם היה מכעדשה המחיה נתמעטה אילו שהרי

האברים ראשי miyexitבחזירת ipy m"xdn mya `iany ,"aeh mei zetqez" oiir)
a"xde y"xd iyexit lr mb miywny "dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" oiire ,mixg`

.(mixg` miyexit mi`iane ,m"xdnd iyexit lr mbe

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn ipiny wxt mirbp zkqn

Êïáì Blk àaä–øébñé.ïáì øòN Bì ãìBð–èéìçé.íäézL eøéçLä,çà Bàïäî ú,ïäézL eøéö÷ä,úçà Bà ©¨ª¨¨©§¦©¥¨¨¨©£¦¦§¦§¥¤©©¥¤¦§¦§¥¤©©
ïäî,ì ïéçMä CîñðïäézL,ïäî úçàì Bà,éwäïäézL úà ïéçMä ó,ïäî úçà úà Bà,ï÷lç Bà;ïéçMä,úéçîe ¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦¦©§¦¤§¥¤¤©©¥¤¦§¨©§¦¦§©

ïéçMä,äåënä,äåënä úéçîe,÷äaäå.äéçî Bì ãìBð,ïáì øòN Bà–àîè;øòN àGå äéçî àG Bì ãìBð àG ©§¦©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©©¦§¨¥¨¨¨¨¥©¦§¨§¥¨
ïáì–øBäè.íéøáà éLàø ïäa eøæçL ïlëå–eéäL úBîk elà éøä.Búö÷îa äçøt–àîè;Blëa äçøt– ¨¨¨§ª¨¤¨§¨¤¨¥¥¨¦£¥¥§¤¨¨§¨§¦§¨¨¥¨§¨§ª

øBäè àeä éøä. £¥¨

f.oal elek `ad:òâðá äñåëî åìåë àá äìçúî.xibqiäìéçúá úøäèî äçéøô ïéàã .äéçî åà ïáì øòù åì ãìååé àîù .ñéøâë úøäá ïéãë:el clep
.oal xry:øåèôé ,äàîåè éðîéñ åàá àì íàå .èéìçé ,éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá.odizy exigydíéùøåôîå ,åäðéð äøäè éðîéñ ,áéùçã éðä ìë

:àî÷ ÷øô óåñá ìéòì íä.oal xry e` dign el clep:øåäè ,åàì íàå .àîè ,ïáì øòù åà äéçî åì ãìåð åììä äøäè éðîéñ åàáù øçàì íàoleke
.mixa` iy`x mda exfgyåéäù åîë ïä éøä ,ïäìù íéøáà éùàø åìâúðå åøæç íà ,øåèôì ïéá èéìçäì ïéá øéâñäì ÷÷æåäù ïéá ,äìéçúá ïáì åìåë àáä

åðééä ,íéøáà éùàø åá åìâúð ë"çàå ,åøèôå ,äàîåè éðîéñ åá åãìåð àìå úåòåáù éðù øâñåäå äìçúî ïáì åìåë àáä ,ãöéë .äéçî éáéùç àìã ,íéøåäèå
èìçä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç åðééä ,íéøáà éùàø åìâúð ë"çàå úåøòùä åøéçùäå ïáì øòùá åèéìçä íàå .øåäèå ,øåèôä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç
êåúî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .øåäèå ,øâñä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç åðééä ,íéøáà éùàø åìâúð éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá íàå .øåäèå

:ïë äùøéô àì í"áîø ìáà .íéðäë úøåú.ezvwna dgxt:åìâúðù íéøáà éùàø úö÷îá.`nh:òâðä äùô éøäù.eleka dgxt:åúö÷îá äçøôù øçà
.xedhåúö÷îá äçøô àùéø àðúã àäå .ïåéñô íåùî àîè ,úçà úáá åìåëá äçøô íéøáà éùàø åìâúðù øçàì äìçúî íà ìáà .àîèä ïî çøåô äéì éåäã

ã ,øåäè åìåëá äçøô äøúá éðúîì éòáã íåùî àìà åúö÷îá äçøô è÷ð àìå ,àîè éîð åìåëá äçøô ïéãä àåä ,àîè:åúö÷îá äçøôù øçàì åðééä

`xephxa yexit

יש  ואמנם מכעדשה; פחות או dycrknגורסים:בוהק zegte wdea
חי(הראב "ד), בשר ובין  כעדשה הוא אפילו בוהק בין (dign)והיינו

מכעדשה, פחות älçzaשהוא äàîè ïîéñ פרחה לא שאם – ÄÇËÀÈÇÀÄÈ
טמא, בלבד , עדשה בכחצי אפילו  בבשר , או ïîéñבבוהק ïéàåÀÅÄÇ

óBqa äàîèבשר או  בכעדשה, אפילו  בוהק, כמין בו חזרו  שאם – ËÀÈÇ
טהור  מכעדשה, פחות ברטנורא חי עיין ישראל"; "תפארת  רבא "; ("אליהו

טוב"). יום "תוספות ועיין אחרת; בדרך  הר"ש  לפי  שמבאר

את  מעכב אינו בתחילה אף מכעדשה פחות הרמב"ם שלשיטת הזכרנו  כבר
שבאו חי ובבשר בבוהק וחכמים מאיר  רבי שמחלוקת מפרש והוא הפריחה,

כעדשה שניהם ובין יחד, z`nehשניהם 'ld exeaigae ,epzpynl eyexita oiir)
.(my c"a`xd zbyd oiire ;c ,f zrxv
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ïáì Blk àaä,צרעת מכוסה כולו והוא הכהן לפני בתחילה הבא – ÇÈËÈÈ
øébñé מטהרת הפריחה שאין  כגריס, בבהרת הבא כדין  אותו , הכהן  – ÇÀÄ

ר"ש).בתחילה כהנים ; ïáì(תורת øòN Bì ãìBð שבוע בסוף – ÇÅÈÈÈ
שני, שבוע בסוף או הכהןèéìçéראשון  יטמאנו –xe`a ileya oiir) ÇÂÄ

.(dpyndíäézL eøéçLäשתי השחירו  שהוחלט לאחר אם – ÄÀÄÀÅÆ
ïäîהשערות, úçà Bà,מהשערות אחת שהשחירה או –eøéö÷ä ÇÇÅÆÄÀÄ

ïäî úçà Bà ,ïäézL,לטומאה מכשיעורן  השערות שתי  נתקצרו – ÀÅÆÇÇÅÆ
מהן ; אחת שנתקצרה ïäîאו úçàì Bà ,ïäézLì ïéçMä CîñðÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆÀÇÇÅÆ

אינן  שהשערות ונמצא מהן , לאחת או  השערות לשתי  השחין  נסמך –

הנגע, ïäîבתוך  úçà úà Bà ,ïäézL úà ïéçMä óéwä– ÄÄÇÀÄÆÀÅÆÆÇÇÅÆ
בנגע, השערות שאין  ï÷lçוהרי  Bà השערות לבין  השחין שנכנס – ÄÀÈ

ביניהן, úéçîeוהפסיק ,äåënä ,ïéçMä úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÄÀÇ
÷äaäå ,äåënä הקיף" השחין ", "נסמך  לעיל : ששנינו  מה כלומר  – ÇÄÀÈÀÇÙÇ

או  בשחין, חי  בשר  מחיית או השחין  משמעו : חלקן", או  השחין...
בוהק, או במכווה, חי בשר מחיית או  md,מכווה dxdh ipniq el` lk

.exdhn odkd ixd ,hlgedy xg`l mdn cg` ea d`xp m`yBì ãìBðÇ
ïáì øòN Bà ,äéçîאחד ידי על  הכהן , שטיהרו  לאחר אם – ÄÀÈÅÈÈÈ

לבן , שער  או  מחיה לו  נולד  לעיל , שנאמרו הטהרה –àîèמסימני ÈÅ
כך ואחר הכהן , וטיהרו טומאה, מתוך  לבן כולו  הפך  שאם פי  על  אף

טמא שאינו  ב) (משנה לעיל  שנינו לבן, שער לו minkg),נולד zrcl)
נטהר לא וכשנטהר הואיל  לבן , כולו  בתחילה שבא כאן , מקום מכל

כשחזר לפיכך  הטומאה; סימני שהלכו  משום אלא הפריחה משום

טמא הריהו  לבן, ישראל");שער äéçî("תפארת  àG Bì ãìBð àGÇÄÀÈ
øBäè ,ïáì øòN àGå,להשמיע כאן  באה שמשנתנו מפרשים, יש  – ÀÅÈÈÈÈ

אפילו  והרי  הראשון , ההסגר  לאחר  לבן  בשער  שהוחלט פי על  שאף

הס  חייב היה לבן  שער  לאחרבלא אם מקום מכל שבוע, לעוד  גר
וטהור הסגר, חייב אינו  שוב חזר , ולא הלבן  השער הלך  שהוחלט

ישראל").לגמרי  íéøáà("תפארת éLàø ïäa eøæçL ïlëå בין – ÀËÈÆÈÀÈÆÈÅÅÈÄ
סימני בו  שנולדו  ובין טהור, שהוא טומאה, סימני בו  נולדו  שלא

אברים  ראשי  חזרו אם לעיל , ששנינו כמו שנטהר , להם, והלכו  טומאה
eéäLונתגלו , úBîk elà éøä ואמנם בטהרתו; נשאר והוא – ÂÅÅÀÆÈ

שנינו  ונטהר , לבן כולו שהפך b)הטמא dpyn lirl)ראשי שחזירת
וטהרתו  הואיל בתחילה, לבן כולו שבא כאן אבל  מטמאתו, האיברים

מטמאתו , האיברים ראשי חזירת אין לפיכך הפריחה, מחמת איננה
שהיה כמו  טהור אחרונה").והוא "משנה הלכו (ברטנורא; לא אם ברם,

הוא הרי ונתגלו , אברים ראשי וחזרו טומאה, שהיה,nh`סימני  כמו
כמו  הוא הרי איברים, ראשי  ונתגלו  חזרו ראשון  שבוע בסוף אם וכן

שני  הסגר  חייב אלא מוחלט שאינו היינו  אחרונה";שהיה, ("משנה 

טוב"). יום "תוספות  Búö÷îaועיין äçøtראשי שחזרו  לאחר אם – ÈÀÈÀÄÀÈ
האברים, ראשי במקצת שוב הצרעת פרחה ונתגלו –àîèאברים ÈÅ

פשיון ; Blëaמשום äçøt חזרה במקצתו  שפרחה לאחר  ואם – ÈÀÈÀË
בכולו, øBäèופרחה àeä éøä.הטמא מן הפורח כדין  – ÂÅÈ

בסיפא: ששנינו  nh`",מה ezvwna dgxt"הדין `zgהוא zaa eleka dgxt
,(d`ad dpyna oldl yxetnk) משום אלא במקצתו" "פרחה המשנה נקטה ולא

ל כדי  הוא סיפא, הרי  במקצתו, שפרחה לאחר  בכולו  פרחה שאם השמיענו ,
טהור.

שישנם  ישראל ", "תפארת בעל מסכם הגוף בכל  שפרח בנגע לבן  שער  בענין 
דינים: חילוקי  שלושה

פי`) על אף בכולו, פרחה כך  ואחר לבן, בשער  שנטמאה כגריס בהרת
טהור הכל  לדברי  במקומו , נשאר  הלבן b).שהשער dpyn lirl epipyy enk)

(aבו שנולד  בין  לבן , שער  מתחילה בו  שהיה בין  לבן , כולו  בתחילה הבא
שני בעיניו  שעמד  לאחר בו שנולד  בין  שני, או ראשון  הסגר בסוף לבן  שער 
ששנינו כמו טמא, הכל  ולדברי  קטנה, כבהרת דינו הכהן, ופטרו  שבועות
הלבן השער  היה אם הדין  והוא יחליט", – לבן שער לו  "נולד  במשנתנו :

a).בתחילה ,f zrxv z`neh 'ld m"anx)
(b במשנה) לעיל  נחלקו לבן, שער לו  נולד  כך  ואחר  ונטהר, לבן  כולו  הפך 

מטהרין. וחכמים מטמא, יהושע שרבי וחכמים, יהושע רבי minkgkב) dklde
.(b ,f zrxv z`neh 'ld m"anx)

izdw - zex`ean zeipyn
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Áúçàk äçøt Blëa íà,äøähä CBzî–àîè,äàîhä CBzîe–øBäè.øbñä CBzî øBähä–ïî øeèt ¦§ª¨§¨§©©¦©©£¨¨¥¦©ª§¨¨©¨¦¤§¥¨¦
äîéøtä ïîe äòéøtä,úçìâzä ïîe,íéøtvä ïîe;èìçä CBzî–ïlëa áiç.äàéáa íéànèî äæå äæ. ©§¦¨¦©§¦¨¦©¦§©©¦©¦¢¦¦¤§¥©¨§ª¨¤¨¤§©§¦§¦¨

ËäLãòk äéçî Báe ïáì Blk àaä,Blëa äçøt,øçàåíéøáà éLàø Ba eøæç Ck–ìàòîLé éaøøîBà: ©¨ª¨¨¦§¨¨£¨¨¨§¨§ª§©©¨¨§¨¥¥¨¦©¦¦§¨¥¥
äìBãb úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk.äéøæò ïa øæòìà éaøøîBà:äpè÷ úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk. ©£¦©¨¥¥¨¦§©¤¤§¨©¦¤§¨¨¤£©§¨¥©£¦©¨¥¥¨¦§©¤¤§©¨

g.`nh dxdhd jeznêåúî íàå .ìéòì àðùéøôãë ,øåäè ,åìâúðå íéøáà éùàø åá åøæç íàã ,øäèð èìçä åà øâñä øçàìå ,äìçúî ïáì åìåë àáä ïåâë
åìåë äçøô íàã ìéòìã ïéúéðúîá àðùéøôãë ,àîè ,äøäè êåúî úçàë åìåë äçøô íà øîà÷ã åðééäå .ïåéñô íåùî àîè ,úçà úáá åñëúðå åøæç åæ äøäè

:åúö÷î äçøô åîë àîè éîð úçà úáá.dnixtd one drixtd on xehtïîæ ìë ,äîéøôå äòéøôá áééç ,èìçä êåúî øåäè åìéàå .øâñåî àåäù ïîæ ìë
:òåøô äéäé åùàøå íéîåøô åéäé åéãâá ,äîéøôå äòéøô .èìçåî àåäù.d`iaa oi`nhn:ìäåàá øùà ìë àîèð ìäåàä ìà åàá íà

h.mixa` iy`x ea elbzp k"g`e eleka dgxtàáì äéì éîãî ìàòîùé 'øã ,íéøáà éùàø åìâúðå åìåëá äçøôù ãò åèéìçäì ÷éôñä àìù éøééî àëä
éàã ,äéçî äáå äðè÷ úøäáë åðéã ,åèéìçî äéä äçøô àì åìéàã ïåéëã øáñ äéøæò ïá øæòìà 'øå .øâñä ïåòèã ,íéøáà éùàøî õåç äìéçúá ïáì åìåë
éùàø úøæçá àîèî ïéàã ìàòîùé 'ø øáñ÷ ,åøäéèå åìåëá äçøôå äéçîá åèéìçä åìéôàã ,ùøôì ùé ãåòå .àîè ,íéøáà éùàø åìâúð ë"çàå åìåëá äçøô
äùãòëî äéçî äèòîúð åìéà àäã ,øäè äçéøô úøåúá åàì àëä ìáà ,äçéøô úøåúá øäèã àëéä ,äçéøô øçàù íéøáà éùàø úøæçá àîèî éëã ,íéøáà

:øåäè

`xephxa yexit

y c e w z a y
ח ה נ ש מ ר ו א ב

שם: ששנינו ולאחר  הקודמת, המשנה  סיום היא משנתנו של ezvwnaהרישא dgxt
eleka dgxt ;`nh Ð– במקצתו ) שפרחה ללמדxedh,(לאחר  משנתנו  מוסיפה

חזרו אלא במקצתו, פריחה קדמה שלא כלומר  אחת, בבת בכולו שפרחה בכגון 
אחת. בבת כולם האברים ראשי  ונתכסו

úçàk äçøt Blëa íàלעיל שבארנו  כמו  –:(epzpynl dncwda) ÄÀËÈÀÈÀÇÇ
äøähä CBzî,נטהר החלט או הסגר  ולאחר  לבן , כולו הבא כגון – ÄÇÇÂÈ

מסימני אחד  לו  שנולד  או  לבן, שער  ולא מחיה לא לו נולד שלא

כמו  טהור , שהוא ונתגלו , אברים ראשי וחזרו לו , והלך אלו טומאה
הק  במשנה שחזרו ששנינו  כאחת, בכולו  הצרעת פרחה כך  ואחר ודמת,

אחת, בבת האברים ראשי כל  כדין àîèונתכסו  פשיון , משום – ÈÅ
הטהור  מן  `);הפורח dpyn lirl)äàîhä CBzîe כולו הבא כגון  – ÄÇËÀÈ

ראשי וחזרו  לטומאה, והוחלט מחיה, או לבן  שער לו  ונולד לבן 
שבארנו  כמו  שהיה, כמו  טמא שהוא ונתגלו , הקודמת,אברים במשנה

אחת, בבת ונתכסו האברים ראשי חזרו  כך כøBäèואחר  הפורח – דין  È
מקום  מכל  א), (משנה לעיל  זה דין שנינו  שכבר פי על ואף הטמא. מן

גדולה, בבהרת אף אלא קטנה בבהרת רק שלא להשמיע, משנתנו  באה
שהפורח  הוא, הדין בלבד, אברים בראשי אלא חי  בשר  נשאר שלא

טמא. הטהור  מן  והפורח טהור, הטמא øbñäמן  CBzî øBähä– ÇÈÄÆÀÅ
ולא  שבועות שני בעיניו  עמד  שהנגע משום הסגר, מתוך שנטהר  מי 

äîéøtäפשה, ïîe äòéøtä ïî øeètמוסגר שהוא זמן כל  – ÈÄÇÀÄÈÄÇÀÄÈ
פרומים, יהיו  ובגדיו פרוע ראשו  שיהא חיוב עליו úçìâzä,אין ïîeÄÇÄÀÇÇ

íéøtvä ïîe;צפרים מביא ואינו מתגלח אינו  שכשנטהר –CBzî ÄÇÄÃÄÄ
èìçä,נטהר כך ואחר  לטומאה שהוחלט מי  אבל –ïlëa áiç– ÆÀÅÇÈÀËÈ

בו  נאמר  טומאתו מה ):שבימי יג , בגדיו (ויקרא הנגע בו  אשר  "והצרוע

בגופו , תלויה שצרעתו  מי ודרשו: פרוע", יהיה וראשו  פרומים יהיו
בימים תלויה שצרעתו  מוסגר  מצורע יצא מוחלט, מצורע (גמרא והיינו

ב); ח, כמפורשמגילה צפרים, ובשתי  בתגלחת חייב מהחלטו וכשנטהר
מצורע יד),בפרשת נאמר(ויקרא  ג):ושם והנה (פסוק הכהן  "וראה

היינו  ברפואות, תלויה שצרעתו מי  – הצרוע" מן הצרעת נגע נרפא
תלויה  צרעתו שאין הסגר, מתוך  הטהור יצא החלט, מתוך הטהור

בימים. אלא äàéáaברפואות íéànèî äæå äæ שאם הבית, אל – ÆÈÆÀÇÀÄÀÄÈ
אשר כל נטמא הסגר, בימי בין  החלט בימי בין  הבית, אל  בא מצורע

בהם, נגע שלא פי על  אף שם, הנמצאים כלים ובין אדם ובין בבית,

ואילך ). ז  (יג, להלן  כמבואר  לטומאה, ראשון נעשים

ט ה נ ש מ ר ו א ב

ïáì Blk àaä,בתחילה –,äLãòk äéçî Báeולאחר ÇÈËÈÈÄÀÈÈÂÈÈ
Blëaשהוחלט, äçøt,בצרעת נתכסתה המחיה שאף –øçàå ÈÀÈÀËÀÇÇ

íéøáà éLàø Ba eøæç Ck,אברים ראשי  ונתגלו  חזרו –éaø ÈÈÀÈÅÅÈÄÇÄ
äìBãb úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk :øîBà ìàòîLé דינו – ÄÀÈÅÅÇÂÄÇÈÅÅÈÄÀÇÆÆÀÈ

לעיל ששנינו  להם, והלכו  טומאה סימני  לו  ונולדו  לבן  כולו  שבא כמי
,(f dpyn) אף וטהרו , שהיו, כמו אלו  הרי  אברים, ראשי חזרו  שאם

מחמת  שלא לפי לבן, כולו בא כאילו הריהו בכולו, כשפרחה כאן 

סימן  כאן  שאין  ונמצא המחיה, שהלכה משום אלא נטהר, הפריחה
וטהור. שהיה, כמו  הריהו  אברים ראשי  כשחזרו  הלכך  éaøÇÄטומאה,

äpè÷ úøäáa íéøáà éLàø úøéæçk :øîBà äéøæò ïa øæòìàÆÀÈÈÆÂÇÀÈÅÇÂÄÇÈÅÅÈÄÀÇÆÆÀÇÈ
שנמצא  בכולו , ופרחה מחיה, עם קטנה בהרת לו שהיתה כמי  דינו  –

טמא שהוא אברים, ראשי  חזרו  כך ואחר  הפריחה, מחמת (oiirטהור 
.(c-b dpyn lirl

עליו מקשה ישראל " "תפארת בעל אבל הגר"א. פי  על  המשנה את בארנו 
במשנתנו, נאמרו  שונים פירושים ואמנם, בדבריו . סתירות כמה על  ומראה

יפה. מבוררת אלעזר ורבי  ישמעאל  רבי  של המחלוקת אין בכולם אבל
פירושים: שני  מביאים מברטנורא והרב הר"ש

,cg` yexit מחמת להחליטו  הכהן הספיק שלא בכגון מדובר  שבמשנתנו 
עד `mixa,המחיה iy`x elbzpe exfg jk xg`e ,eleka dgxtyרבי נחלקו ולכן 

עזריה, בן אלעזר ורבי zxdaaישמעאל mixa` iy`x zxifgk :xne` l`rnyi iaxy
dlecbשטעון אברים, מראשי  חוץ בתחילה לבן כולו  שבא כמי  דינו  כלומר –
dphwהסגר. zxdaa mixa` iy`x zxifgk :xne` dixfr oa xfrl` iaxeהואיל –

מחיה  עם קטנה כבהרת דינו לפיכך מחליטו, הכהן  היה בכולו פרחה ואילולא
אם  אבל טמא. זה הרי אברים, ראשי  חזרו כך  ואחר  בכולו , פרחה שאם
טהור, הכל  לדברי בכולו, פרחה כך ואחר  המחיה, משום תחילה הכהן  החליטו 

טמא. ישמעאל  רבי לדעת אף ונתגלו, אברים ראשי כשחזרו  ולכן 
,ipy yexitואחר המחיה משום החליטו  שהכהן בכגון אפילו  במשנתנו שמדובר 

האברים  ראשי  חזירת שאין ישמעאל, רבי  וסובר  וטיהרו, בכולו  פרחה כך
נטהר, פריחה מחמת לא כאן  אבל  הפריחה, מחמת שנטהר בכגון אלא מטמאה
נטמא  אינו  הלכך  טהור, כן  גם היה מכעדשה המחיה נתמעטה אילו שהרי

האברים ראשי miyexitבחזירת ipy m"xdn mya `iany ,"aeh mei zetqez" oiir)
a"xde y"xd iyexit lr mb miywny "dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" oiire ,mixg`

.(mixg` miyexit mi`iane ,m"xdnd iyexit lr mbe

izdw - zex`ean zeipyn
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Êïáì Blk àaä–øébñé.ïáì øòN Bì ãìBð–èéìçé.íäézL eøéçLä,çà Bàïäî ú,ïäézL eøéö÷ä,úçà Bà ©¨ª¨¨©§¦©¥¨¨¨©£¦¦§¦§¥¤©©¥¤¦§¦§¥¤©©
ïäî,ì ïéçMä CîñðïäézL,ïäî úçàì Bà,éwäïäézL úà ïéçMä ó,ïäî úçà úà Bà,ï÷lç Bà;ïéçMä,úéçîe ¥¤¦§©©§¦¦§¥¤§©©¥¤¦¦©§¦¤§¥¤¤©©¥¤¦§¨©§¦¦§©

ïéçMä,äåënä,äåënä úéçîe,÷äaäå.äéçî Bì ãìBð,ïáì øòN Bà–àîè;øòN àGå äéçî àG Bì ãìBð àG ©§¦©¦§¨¦§©©¦§¨§©Ÿ©©¦§¨¥¨¨¨¨¥©¦§¨§¥¨
ïáì–øBäè.íéøáà éLàø ïäa eøæçL ïlëå–eéäL úBîk elà éøä.Búö÷îa äçøt–àîè;Blëa äçøt– ¨¨¨§ª¨¤¨§¨¤¨¥¥¨¦£¥¥§¤¨¨§¨§¦§¨¨¥¨§¨§ª

øBäè àeä éøä. £¥¨

f.oal elek `ad:òâðá äñåëî åìåë àá äìçúî.xibqiäìéçúá úøäèî äçéøô ïéàã .äéçî åà ïáì øòù åì ãìååé àîù .ñéøâë úøäá ïéãë:el clep
.oal xry:øåèôé ,äàîåè éðîéñ åàá àì íàå .èéìçé ,éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá.odizy exigydíéùøåôîå ,åäðéð äøäè éðîéñ ,áéùçã éðä ìë

:àî÷ ÷øô óåñá ìéòì íä.oal xry e` dign el clep:øåäè ,åàì íàå .àîè ,ïáì øòù åà äéçî åì ãìåð åììä äøäè éðîéñ åàáù øçàì íàoleke
.mixa` iy`x mda exfgyåéäù åîë ïä éøä ,ïäìù íéøáà éùàø åìâúðå åøæç íà ,øåèôì ïéá èéìçäì ïéá øéâñäì ÷÷æåäù ïéá ,äìéçúá ïáì åìåë àáä

åðééä ,íéøáà éùàø åá åìâúð ë"çàå ,åøèôå ,äàîåè éðîéñ åá åãìåð àìå úåòåáù éðù øâñåäå äìçúî ïáì åìåë àáä ,ãöéë .äéçî éáéùç àìã ,íéøåäèå
èìçä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç åðééä ,íéøáà éùàø åìâúð ë"çàå úåøòùä åøéçùäå ïáì øòùá åèéìçä íàå .øåäèå ,øåèôä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç
êåúî åæ äðùî ùåøéô úéàøð êë .øåäèå ,øâñä êåúî íéøáà éùàø åá åøæç åðééä ,íéøáà éùàø åìâúð éðù òåáù óåñá åà ïåùàø òåáù óåñá íàå .øåäèå

:ïë äùøéô àì í"áîø ìáà .íéðäë úøåú.ezvwna dgxt:åìâúðù íéøáà éùàø úö÷îá.`nh:òâðä äùô éøäù.eleka dgxt:åúö÷îá äçøôù øçà
.xedhåúö÷îá äçøô àùéø àðúã àäå .ïåéñô íåùî àîè ,úçà úáá åìåëá äçøô íéøáà éùàø åìâúðù øçàì äìçúî íà ìáà .àîèä ïî çøåô äéì éåäã

ã ,øåäè åìåëá äçøô äøúá éðúîì éòáã íåùî àìà åúö÷îá äçøô è÷ð àìå ,àîè éîð åìåëá äçøô ïéãä àåä ,àîè:åúö÷îá äçøôù øçàì åðééä

`xephxa yexit

יש  ואמנם מכעדשה; פחות או dycrknגורסים:בוהק zegte wdea
חי(הראב "ד), בשר ובין  כעדשה הוא אפילו בוהק בין (dign)והיינו

מכעדשה, פחות älçzaשהוא äàîè ïîéñ פרחה לא שאם – ÄÇËÀÈÇÀÄÈ
טמא, בלבד , עדשה בכחצי אפילו  בבשר , או ïîéñבבוהק ïéàåÀÅÄÇ

óBqa äàîèבשר או  בכעדשה, אפילו  בוהק, כמין בו חזרו  שאם – ËÀÈÇ
טהור  מכעדשה, פחות ברטנורא חי עיין ישראל"; "תפארת  רבא "; ("אליהו

טוב"). יום "תוספות ועיין אחרת; בדרך  הר"ש  לפי  שמבאר

את  מעכב אינו בתחילה אף מכעדשה פחות הרמב"ם שלשיטת הזכרנו  כבר
שבאו חי ובבשר בבוהק וחכמים מאיר  רבי שמחלוקת מפרש והוא הפריחה,

כעדשה שניהם ובין יחד, z`nehשניהם 'ld exeaigae ,epzpynl eyexita oiir)
.(my c"a`xd zbyd oiire ;c ,f zrxv

ז ה נ ש מ ר ו א ב

ïáì Blk àaä,צרעת מכוסה כולו והוא הכהן לפני בתחילה הבא – ÇÈËÈÈ
øébñé מטהרת הפריחה שאין  כגריס, בבהרת הבא כדין  אותו , הכהן  – ÇÀÄ

ר"ש).בתחילה כהנים ; ïáì(תורת øòN Bì ãìBð שבוע בסוף – ÇÅÈÈÈ
שני, שבוע בסוף או הכהןèéìçéראשון  יטמאנו –xe`a ileya oiir) ÇÂÄ

.(dpyndíäézL eøéçLäשתי השחירו  שהוחלט לאחר אם – ÄÀÄÀÅÆ
ïäîהשערות, úçà Bà,מהשערות אחת שהשחירה או –eøéö÷ä ÇÇÅÆÄÀÄ

ïäî úçà Bà ,ïäézL,לטומאה מכשיעורן  השערות שתי  נתקצרו – ÀÅÆÇÇÅÆ
מהן ; אחת שנתקצרה ïäîאו úçàì Bà ,ïäézLì ïéçMä CîñðÄÀÇÇÀÄÄÀÅÆÀÇÇÅÆ

אינן  שהשערות ונמצא מהן , לאחת או  השערות לשתי  השחין  נסמך –

הנגע, ïäîבתוך  úçà úà Bà ,ïäézL úà ïéçMä óéwä– ÄÄÇÀÄÆÀÅÆÆÇÇÅÆ
בנגע, השערות שאין  ï÷lçוהרי  Bà השערות לבין  השחין שנכנס – ÄÀÈ

ביניהן, úéçîeוהפסיק ,äåënä ,ïéçMä úéçîe ,ïéçMäÇÀÄÄÀÇÇÀÄÇÄÀÈÄÀÇ
÷äaäå ,äåënä הקיף" השחין ", "נסמך  לעיל : ששנינו  מה כלומר  – ÇÄÀÈÀÇÙÇ

או  בשחין, חי  בשר  מחיית או השחין  משמעו : חלקן", או  השחין...
בוהק, או במכווה, חי בשר מחיית או  md,מכווה dxdh ipniq el` lk

.exdhn odkd ixd ,hlgedy xg`l mdn cg` ea d`xp m`yBì ãìBðÇ
ïáì øòN Bà ,äéçîאחד ידי על  הכהן , שטיהרו  לאחר אם – ÄÀÈÅÈÈÈ

לבן , שער  או  מחיה לו  נולד  לעיל , שנאמרו הטהרה –àîèמסימני ÈÅ
כך ואחר הכהן , וטיהרו טומאה, מתוך  לבן כולו  הפך  שאם פי  על  אף

טמא שאינו  ב) (משנה לעיל  שנינו לבן, שער לו minkg),נולד zrcl)
נטהר לא וכשנטהר הואיל  לבן , כולו  בתחילה שבא כאן , מקום מכל

כשחזר לפיכך  הטומאה; סימני שהלכו  משום אלא הפריחה משום

טמא הריהו  לבן, ישראל");שער äéçî("תפארת  àG Bì ãìBð àGÇÄÀÈ
øBäè ,ïáì øòN àGå,להשמיע כאן  באה שמשנתנו מפרשים, יש  – ÀÅÈÈÈÈ

אפילו  והרי  הראשון , ההסגר  לאחר  לבן  בשער  שהוחלט פי על  שאף

הס  חייב היה לבן  שער  לאחרבלא אם מקום מכל שבוע, לעוד  גר
וטהור הסגר, חייב אינו  שוב חזר , ולא הלבן  השער הלך  שהוחלט

ישראל").לגמרי  íéøáà("תפארת éLàø ïäa eøæçL ïlëå בין – ÀËÈÆÈÀÈÆÈÅÅÈÄ
סימני בו  שנולדו  ובין טהור, שהוא טומאה, סימני בו  נולדו  שלא

אברים  ראשי  חזרו אם לעיל , ששנינו כמו שנטהר , להם, והלכו  טומאה
eéäLונתגלו , úBîk elà éøä ואמנם בטהרתו; נשאר והוא – ÂÅÅÀÆÈ

שנינו  ונטהר , לבן כולו שהפך b)הטמא dpyn lirl)ראשי שחזירת
וטהרתו  הואיל בתחילה, לבן כולו שבא כאן אבל  מטמאתו, האיברים

מטמאתו , האיברים ראשי חזירת אין לפיכך הפריחה, מחמת איננה
שהיה כמו  טהור אחרונה").והוא "משנה הלכו (ברטנורא; לא אם ברם,

הוא הרי ונתגלו , אברים ראשי וחזרו טומאה, שהיה,nh`סימני  כמו
כמו  הוא הרי איברים, ראשי  ונתגלו  חזרו ראשון  שבוע בסוף אם וכן

שני  הסגר  חייב אלא מוחלט שאינו היינו  אחרונה";שהיה, ("משנה 

טוב"). יום "תוספות  Búö÷îaועיין äçøtראשי שחזרו  לאחר אם – ÈÀÈÀÄÀÈ
האברים, ראשי במקצת שוב הצרעת פרחה ונתגלו –àîèאברים ÈÅ

פשיון ; Blëaמשום äçøt חזרה במקצתו  שפרחה לאחר  ואם – ÈÀÈÀË
בכולו, øBäèופרחה àeä éøä.הטמא מן הפורח כדין  – ÂÅÈ

בסיפא: ששנינו  nh`",מה ezvwna dgxt"הדין `zgהוא zaa eleka dgxt
,(d`ad dpyna oldl yxetnk) משום אלא במקצתו" "פרחה המשנה נקטה ולא

ל כדי  הוא סיפא, הרי  במקצתו, שפרחה לאחר  בכולו  פרחה שאם השמיענו ,
טהור.

שישנם  ישראל ", "תפארת בעל מסכם הגוף בכל  שפרח בנגע לבן  שער  בענין 
דינים: חילוקי  שלושה

פי`) על אף בכולו, פרחה כך  ואחר לבן, בשער  שנטמאה כגריס בהרת
טהור הכל  לדברי  במקומו , נשאר  הלבן b).שהשער dpyn lirl epipyy enk)

(aבו שנולד  בין  לבן , שער  מתחילה בו  שהיה בין  לבן , כולו  בתחילה הבא
שני בעיניו  שעמד  לאחר בו שנולד  בין  שני, או ראשון  הסגר בסוף לבן  שער 
ששנינו כמו טמא, הכל  ולדברי  קטנה, כבהרת דינו הכהן, ופטרו  שבועות
הלבן השער  היה אם הדין  והוא יחליט", – לבן שער לו  "נולד  במשנתנו :

a).בתחילה ,f zrxv z`neh 'ld m"anx)
(b במשנה) לעיל  נחלקו לבן, שער לו  נולד  כך  ואחר  ונטהר, לבן  כולו  הפך 

מטהרין. וחכמים מטמא, יהושע שרבי וחכמים, יהושע רבי minkgkב) dklde
.(b ,f zrxv z`neh 'ld m"anx)

izdw - zex`ean zeipyn
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו מכן דף לאחר לספר: הגמרא äãeäéממשיכה áøc déLôð çð יהודה רב - ¨©§¥§©§¨

ואז  המנודה àúàנפטר, החכם בא -,àLøãî éáì וeäì øîà לחכמיםéì eøL- ¨¨§¥¦§¨¨¨©§§¦
הנידוי, לי àëäהתירו àkéì äãeäé áøk áéLçc àøáb ,ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨©§¨§¨¦§©§¨¥¨¨¨

Cì éøLéìc,הנידוי את לך להתיר יהודה כרב חשוב אדם כאן אין -déaâì ìéæ àlà §¦§¥¨¤¨¦§©¥
Cì éøLéìc äàéNð äãeäé éaøcdén÷ì ìæà נידויו.. שיתיר וביקש לפניו בא - §©¦§¨§¦¨§¦§¥¨¨©§©¥

déì øîà יהודה et÷רבי ,énà éaøì ו déðéãa,[-צא] ïéiò וàøLéîì éòaéî éà ¨©¥§©¦©¦©¥§¦¥¦¦¨¥§¦§¨
déì éøL déì.לו התר נידויו להתיר יש אכן ואם -déðéãa énà éaø ïéiò וøáñ ¥¨¥¥¦¥©¦©¦§¦¥¨©

,déì àøLéîì אז äîeאך ,øîàå åéìâø ìò éðîçð øa ìàeîL éaø ãîò §¦§¨¥¨©©¦§¥©©§¨¦©©§¨§¨©©
éaø úéa ìL äçôM,להלן כמבואר עבירה דבר על אדם íéîëçשנידתה eâäð àì ¦§¨¤¥©¦Ÿ¨££¨¦
déecéða Làø úel÷ התירוהו ìLíéðLולא L, של ìòבנידוי eðéøéáç äãeäé ©Ÿ§¦¨¨¨¦§¨£¥¥©

änëå änk úçà.ונתירו ראש נקל ïn÷cשלא éàî ,àøéæ éaø øîà מה - ©©©¨§©¨¨©©¦¥¨©§©¨
שלפנינו  הדבר àLøãîמשמעות éáa àáñ éàä àðãéàä àúàc זקן היום שבא - §¨¨¨¦§¨©¨¨§¥¦§¨¨

המדרש, לבית נחמני] בר שמואל [רבי àúàזה àì éðL änk àäc כמה כבר הרי - §¨©¨¨¥Ÿ¨¨
כך  ואמר הגיע היום שדווקא ומכך בא, שאינו dpéîשנים òîL כדבריו לנהוג שיש §©¦¨

déìו  àøLéîì éòaéî àì ואכן הנידוי, להתיר אין -déì àøL àì.אמי רבי Ÿ¦¨¥§¦§¨¥Ÿ¨¨¥
המעשה: ìéæàåסיום éëa à÷ ék ÷ôð התירו שלא על בבכי המנודה החכם יצא - ¨©¦¨¨¥§¨¦

ובדרכו  והלך, déúnààנידויו dé÷øèå àøeaéæ àúà באמתו ונשכתו צרעה באה - ¨¨¦¨§©§¥©©¨¥
áéëLå.[נפטר-]éãéñçc àúøòîì eäeìéiò חסידים של במערה לקברו הכניסוהו - §¨¦©§¦§¨§¨©£¦¥

eäeìaé÷ àìå,להכנס ומנעם המערה בפתח כרוך נחש שהיה eäeìéiòאליהם, §Ÿ¦§©§
éðéiãc àúøòîì דין בית ראשי -.eäeìaé÷å:הגמרא àîòèמבארת éàî קיבלוהו ¦§¨§¨§©¨¥§¦§©©£¨

משום  הדיינים, àéðúcבמערת ,éàòìéà éaøk ãáòc,בברייתאéàòìéà éaø §¨©§©¦¦§©§©§¨©¦¦§©
,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé ,åéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,øîBà¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨¥¥§¨¤¥©¦¦

íéøBçL óhòúéå íéøBçL Laìéå,יכירוהו õôçאז åשלא BalM äî äNòé שהיא §¦§©§¦§¦§©¥§¦§©£¤©¤¦¨¥
àéñäøôaהעבירה, íéîL íL ìlçé ìàå אותו ואף השם. חילול אין אותו מכירים שאין שכיון אותו, שמכירים במקום לחטוא §©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨

השם. את חילל ולא בצינעא מעשיו עשה חכם

הגמרא: מבארת רבי. בית שפחת של לנידוי חוזרת àéäהגמרא éàî éaø úéa ìL äçôL,המעשה היה מה -éác àúnàc ¦§¨¤¥©¦©¦§©§¨§¥
éçî äåäc àøáb àeääì déúéæç éaø שהכה אדם ראתה -,àzîLa àøáb àeää éåäéì ,äøîà ,ìBãb Bðáì כיוןøáò÷c ©¦£¦¥§©©§¨©£¨¨¥¦§¨¨§¨¤¡¥©©§¨§©§¨§¨¨©
'ìLëî ïzú àì øeò éðôìå' íeMî(יד יט מישראל (ויקרא אדם להכשיל איסור הבן שהוא עלול גדול בן שבהכאת בחטא, ¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

בחטא, מכשילו שהאב ונמצא באביו, לבעוט נאמר àéðúcלבוא ìBãbבברייתא, Bðáì äkîa ,'ìLëî ïzú àì øeò éðôìå' §©§¨§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ§©¤¦§¨
.øaãî áeúkä©¨§©¥

כדין: שלא נידוי בענין àñécøtמעשה øhðî äåä Lé÷ì Léø ו פרדס, על שומר היה -éðéàz ìéëà÷å àøáb àeää àúà ¥¨¦£¨§©¥©§¥¨¨¨©©§¨§¨¨¦§¥¥
הפרדס, מן תאנים ואכל אדם בא -àì÷ déa àîø,יאכל שלא בו וגער קולו את לקיש ריש עליו הרים -déa çbLà àìå ¨¨¥¨¨§Ÿ©§©¥

באכילתן. והמשיך אדם לקיש,øîàאותו àzîLaריש àøáb àeää éåäéì.בנידוי אדם אותו יהיה -déì øîà,אדם אותו ¨©¤¡¥©©§¨§©§¨¨©¥
àøáb àeää éåäéì ,äaøcà לקיש ריש -,àzîLa אף Eìשהרי ézáéiçúð ïBîî íà מקום מכל התאנים, éîעל éecéð ©§©¨¤¡¥©©§¨§©§¨¦¨¦§©©§¦§¦¦

Eì ézáéiçúð אתא לקיש . àLøãîריש éáì,דינו מה déìלשאול eøîà הנידוי ElLוהנידוי éecéð,נחשב BlLהחכמים, ¦§©©§¦§ָָ§¥¦§¨¨¨§¥¤¦¤§
,éecéð Bðéà,לקיש ריש שאל כדין. שלא dézðwzשהיה éàîe,לו אמרו Cì[-תקנתי]. éøLéìc déaâì ìéæ שיתיר אליו לך - ¥¦©©©§¥¦§©¥§¦§¥¨

לקיש, ריש אמר déìהנידוי. àðòãé àì.מכירו איני -Cì éøLéìc äàéNð éaâì ìéæ ,déì eøîà שיתיר הנשיא אצל לך - Ÿ¨©§¨¥¨§¥¦§©¥§¦¨§¦§¥¨
Béecðבברייתא,àéðúcלך, Bì øézéå àéNð ìöà Cìé ,eäcéð éî òãBé Bðéàå eäecéð. §©§¨¦§¥¥©¦¦¨¥¥¥¤¨¦§©¦¦
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ïî÷ã éàî-inxzn ikid ,xnelk
xa l`eny iax ,`aq i`d lrc
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'åëå éàrìéà éáøë ãárã-ipda
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"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: טו מכן דף לאחר לספר: הגמרא äãeäéממשיכה áøc déLôð çð יהודה רב - ¨©§¥§©§¨

ואז  המנודה àúàנפטר, החכם בא -,àLøãî éáì וeäì øîà לחכמיםéì eøL- ¨¨§¥¦§¨¨¨©§§¦
הנידוי, לי àëäהתירו àkéì äãeäé áøk áéLçc àøáb ,ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨©§¨§¨¦§©§¨¥¨¨¨

Cì éøLéìc,הנידוי את לך להתיר יהודה כרב חשוב אדם כאן אין -déaâì ìéæ àlà §¦§¥¨¤¨¦§©¥
Cì éøLéìc äàéNð äãeäé éaøcdén÷ì ìæà נידויו.. שיתיר וביקש לפניו בא - §©¦§¨§¦¨§¦§¥¨¨©§©¥

déì øîà יהודה et÷רבי ,énà éaøì ו déðéãa,[-צא] ïéiò וàøLéîì éòaéî éà ¨©¥§©¦©¦©¥§¦¥¦¦¨¥§¦§¨
déì éøL déì.לו התר נידויו להתיר יש אכן ואם -déðéãa énà éaø ïéiò וøáñ ¥¨¥¥¦¥©¦©¦§¦¥¨©

,déì àøLéîì אז äîeאך ,øîàå åéìâø ìò éðîçð øa ìàeîL éaø ãîò §¦§¨¥¨©©¦§¥©©§¨¦©©§¨§¨©©
éaø úéa ìL äçôM,להלן כמבואר עבירה דבר על אדם íéîëçשנידתה eâäð àì ¦§¨¤¥©¦Ÿ¨££¨¦
déecéða Làø úel÷ התירוהו ìLíéðLולא L, של ìòבנידוי eðéøéáç äãeäé ©Ÿ§¦¨¨¨¦§¨£¥¥©

änëå änk úçà.ונתירו ראש נקל ïn÷cשלא éàî ,àøéæ éaø øîà מה - ©©©¨§©¨¨©©¦¥¨©§©¨
שלפנינו  הדבר àLøãîמשמעות éáa àáñ éàä àðãéàä àúàc זקן היום שבא - §¨¨¨¦§¨©¨¨§¥¦§¨¨

המדרש, לבית נחמני] בר שמואל [רבי àúàזה àì éðL änk àäc כמה כבר הרי - §¨©¨¨¥Ÿ¨¨
כך  ואמר הגיע היום שדווקא ומכך בא, שאינו dpéîשנים òîL כדבריו לנהוג שיש §©¦¨

déìו  àøLéîì éòaéî àì ואכן הנידוי, להתיר אין -déì àøL àì.אמי רבי Ÿ¦¨¥§¦§¨¥Ÿ¨¨¥
המעשה: ìéæàåסיום éëa à÷ ék ÷ôð התירו שלא על בבכי המנודה החכם יצא - ¨©¦¨¨¥§¨¦

ובדרכו  והלך, déúnààנידויו dé÷øèå àøeaéæ àúà באמתו ונשכתו צרעה באה - ¨¨¦¨§©§¥©©¨¥
áéëLå.[נפטר-]éãéñçc àúøòîì eäeìéiò חסידים של במערה לקברו הכניסוהו - §¨¦©§¦§¨§¨©£¦¥

eäeìaé÷ àìå,להכנס ומנעם המערה בפתח כרוך נחש שהיה eäeìéiòאליהם, §Ÿ¦§©§
éðéiãc àúøòîì דין בית ראשי -.eäeìaé÷å:הגמרא àîòèמבארת éàî קיבלוהו ¦§¨§¨§©¨¥§¦§©©£¨

משום  הדיינים, àéðúcבמערת ,éàòìéà éaøk ãáòc,בברייתאéàòìéà éaø §¨©§©¦¦§©§©§¨©¦¦§©
,BúBà ïéøékî ïéàL íB÷îì Cìé ,åéìò øabúî BøöiL íãà äàBø íà ,øîBà¥¦¤¨¨¤¦§¦§©¥¨¨¥¥§¨¤¥©¦¦

íéøBçL óhòúéå íéøBçL Laìéå,יכירוהו õôçאז åשלא BalM äî äNòé שהיא §¦§©§¦§¦§©¥§¦§©£¤©¤¦¨¥
àéñäøôaהעבירה, íéîL íL ìlçé ìàå אותו ואף השם. חילול אין אותו מכירים שאין שכיון אותו, שמכירים במקום לחטוא §©§©¥¥¨©¦§©§¤§¨

השם. את חילל ולא בצינעא מעשיו עשה חכם

הגמרא: מבארת רבי. בית שפחת של לנידוי חוזרת àéäהגמרא éàî éaø úéa ìL äçôL,המעשה היה מה -éác àúnàc ¦§¨¤¥©¦©¦§©§¨§¥
éçî äåäc àøáb àeääì déúéæç éaø שהכה אדם ראתה -,àzîLa àøáb àeää éåäéì ,äøîà ,ìBãb Bðáì כיוןøáò÷c ©¦£¦¥§©©§¨©£¨¨¥¦§¨¨§¨¤¡¥©©§¨§©§¨§¨¨©
'ìLëî ïzú àì øeò éðôìå' íeMî(יד יט מישראל (ויקרא אדם להכשיל איסור הבן שהוא עלול גדול בן שבהכאת בחטא, ¦§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ

בחטא, מכשילו שהאב ונמצא באביו, לבעוט נאמר àéðúcלבוא ìBãbבברייתא, Bðáì äkîa ,'ìLëî ïzú àì øeò éðôìå' §©§¨§¦§¥¦¥Ÿ¦¥¦§Ÿ§©¤¦§¨
.øaãî áeúkä©¨§©¥

כדין: שלא נידוי בענין àñécøtמעשה øhðî äåä Lé÷ì Léø ו פרדס, על שומר היה -éðéàz ìéëà÷å àøáb àeää àúà ¥¨¦£¨§©¥©§¥¨¨¨©©§¨§¨¨¦§¥¥
הפרדס, מן תאנים ואכל אדם בא -àì÷ déa àîø,יאכל שלא בו וגער קולו את לקיש ריש עליו הרים -déa çbLà àìå ¨¨¥¨¨§Ÿ©§©¥

באכילתן. והמשיך אדם לקיש,øîàאותו àzîLaריש àøáb àeää éåäéì.בנידוי אדם אותו יהיה -déì øîà,אדם אותו ¨©¤¡¥©©§¨§©§¨¨©¥
àøáb àeää éåäéì ,äaøcà לקיש ריש -,àzîLa אף Eìשהרי ézáéiçúð ïBîî íà מקום מכל התאנים, éîעל éecéð ©§©¨¤¡¥©©§¨§©§¨¦¨¦§©©§¦§¦¦

Eì ézáéiçúð אתא לקיש . àLøãîריש éáì,דינו מה déìלשאול eøîà הנידוי ElLוהנידוי éecéð,נחשב BlLהחכמים, ¦§©©§¦§ָָ§¥¦§¨¨¨§¥¤¦¤§
,éecéð Bðéà,לקיש ריש שאל כדין. שלא dézðwzשהיה éàîe,לו אמרו Cì[-תקנתי]. éøLéìc déaâì ìéæ שיתיר אליו לך - ¥¦©©©§¥¦§©¥§¦§¥¨

לקיש, ריש אמר déìהנידוי. àðòãé àì.מכירו איני -Cì éøLéìc äàéNð éaâì ìéæ ,déì eøîà שיתיר הנשיא אצל לך - Ÿ¨©§¨¥¨§¥¦§©¥§¦¨§¦§¥¨
Béecðבברייתא,àéðúcלך, Bì øézéå àéNð ìöà Cìé ,eäcéð éî òãBé Bðéàå eäecéð. §©§¨¦§¥¥©¦¦¨¥¥¥¤¨¦§©¦¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע שמציעים שידוך הגון בשביל בתו השני' תי' וישר הדבר בעיני כל 

הצדדים.

ושואל דעתי, באשר בתו הבכירה תי' עדיין לא נשאת:

הנה יבקשו הסכמת בתו הבכירה תי' ע"ז ומחילתה על הקדימה, וקישורי התנאים יעשו אן א 

שטורעם, ולא ימהרו כ"כ בזמן החתונה, ויתן השי"ת אשר בינתיים ימצא ג"כ זווגה המתאים לפני' 

בגו"ר של בתו הבכירה תי' ויוכל לבשר בשורה טובה כפולה.

אין אתנו יודע נפלאות ההשגחה העליונה ואולי ע"י ותקנא באחותה, ובכל זה תמחול בלב שלם 

ובשמחה באמת, הנה זהו יסיר המניעה והעכוב האחרון ותמצא בן גילה במהרה ממש.

ע"ד  ג"כ  יבשר  ובמהרה  ומוצלחת  טובה  בשעה  תי'  השני'  בתו  של  קשוה"ת  שיהיו  בברכה 

קשוה"ת של בתו הבכירה תי'.

הפו"ש כל החבורה תי'.

 ב"ה,  אדר"ח אד"ש, תשי"א 

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוה"ר ישראל נח שי'

שלום וברכה!

במענה על שני מכתביו )בלי הוראת זמן כתיבתם( עם שני הפ"נ המו]סג["ב:

אקרא, בל"נ, את הפ"נ בעד זוגתו תי' ובעד נכדתו תי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר - וצדיקא 

יעורר  בטח  נאמן,  כרועה  ומשמש  עומד  עתה  ואף  מבחיוהי,  יתיר  עלמא  בהאי  דאשתכח  דאתפטר, 

רחמים עליהן להחלימן ולחזקן בבריאות הנכונה.

ענין של  וכלל ממה שאנ"ש מחמירים ומגדילים, בדבורם ובכתבם, כל  נוחה כלל  ואין דעתי 

מיחוש וחולי - ר"ל - והוא היפך רצון נשיאנו, כי כמה פעמים שמעתי, וגם ברבים, שאמר כ"ק מו"ח 

אדמו"ר בשם נשיאי חב"ד, טראכט גוט וועט זיין גוט, ואם מחשבה כך, הרי על אחת כו"כ בדבור ומה 

גם בכתב שזהו מעשה.

להרה"ח וכו' מוהרח"י שי' )וכנראה כוונתו להרח"י שמוקלערמאן( אכתוב, בל"נ, ימים אלו.

מהרה"ח וכו' מוהרא"ס שי' מענקין קבלתי מכתב אודות ענינו ועניתי לו.

והשי"ת יזכנו, מתחיל מיומא דנא ראש החדש, לראות אשר ונהפוך הוא אשר ישלטו )שליטה 

וממשלה, בגוף ובעולם, ולא בדרך מקיף - עיין תניא תחלת פי"ג( היהודים )כח האמונה - עין מגילה 

תחלת דף י"ג( המה בשונאיהם )על ידי האתהפכא דשונאיהם מחשוכא לנהורא - עיין לקו"ת סד"ה ה' 

לי בעוזרי(.

בברכה ובפ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן
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eäðéð àúééæb,minxkd iliay ze`eana mixaery micydn el` ± ¨§¨¨¦§
cminrtlàiñeñ éèîL,aeyil mihnzyn mdiqeq -éøác eúàå §¨§¦©¨§¨¨§¦

eäìueg mle` ,mkxcl dxfg mbidpdl mdixg` mi`a micyde - §
.llk aeyil miqpkp mpi` jkn

:iq` axl ax devy zebdpd d`ian `xnbdáøì áø déì øîà(å)§¨©¥©§©
éqà.` ,zebdpd ylyàúîa øeãú àì[xira xebz l`-]éðö àìcó ©¦Ÿ¨§¨¨§Ÿ¨¦

àéñeñ da,my spev qeqd oi`y -àaìk da çáð àìåalkd oi`e - ¨§¨§Ÿ¨©¨©§¨
mixney mdy itl ,mialke miqeq da oi`y xira epiide ,my gaep

mqtezl miapbd ixg` secxl xyt`y ,miapbn xird lr.a .ìàå§©
àéñà àúî Léøc øéòa øeãzmeyn ,`tex `ed xird y`xy - ¨§¦§¥¨¨©§¨

.b .xird ikxva weqrl iept epi`e eize`etxa cexh `edyàìå§Ÿ
ézøz áéñðzrxdl mdipia evriizi `ly ,miyp izy `yiz l` - ¦§¦©§¥

e .jlézøz úáñð éà,miyp izy z`yp m`e -úìz áéñð`yiz - ¦¨§©©§¥§¦§¨
jl rxdl mdipia evriizi odn mizy m`y ,ziyily dy`

.jl dlbz ziyilyd
:`pdk axl ax devy zebdpd d`ian `xnbdáøì áø déì øîà̈©¥©§©

,àðäk.`àzìéáða CBôä,dliapa weqrl sicr -éléîa CBôéz àìå ©£¨£¦§¥§¨§Ÿ¥§¦¥
.a .gwnn xefgle afkl `le -à÷eLa àzìéáð èBLtsicr - §§¥§¨§¨

,lk oirl weya dliapd xer z` hiytzyàøâà ìé÷Lelehe - §¦©§¨
,dwcvdn lehz `le ,jkn qpxtzze xkyàðà àðäk àîéz àìå- §Ÿ¥¨©£¨£¨

,ip` odk xn`z l`eåokàðà àaø àøáâ,ip` lecb mc` -éa àéðñå §©§¨©¨£¨§©§¨¦
àúlî.b .df xac il qe`ne -àøbéàì ú÷ìñjxcl `vzyk - ¦§¨¨§©§¦¨¨

,bbl dilrk aexw mewnl elit`Cãäa CúeøéLdidz jzcerq - ¥¨©£¨
c milef zepefnd m` s`e .jz` jizepefn gw ,xnelk ,jz`éø÷ äàî¥¨¨¥

àæeæa àúîamewn lkn ,cg` fefa xira mixknp mirelc d`ny - §¨¨§¨
éôðk éúezeåäéð C.jxcl jz`va jicba zetpk zgz zepefn eidi - ¥§¨¨¤¡
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.b .mc` ly eipir xe`nn zlhep `idy iptnàkk ø÷òz àìål` - §Ÿ©£Ÿ©¨
dciqti dpxwri m`e ,ze`txzdl dteqy ,ileg meyn oy xewrz

.c .ixnblàéåéça àp÷z àìål` ,jxvga ygp jl dlbzi m` - §Ÿ§©¥§¦§¨
.d .jyikdl micwie ebxedl utg dz`y yibxi `ny ,ea dxbzz

åokäànøàa àp÷z àì.jenqa x`eank ,ixkpa dxbzz l` - §Ÿ§©¥©£©¨¨
:ze`pwzdl oi` ina zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨

ìLãéîìúå ,ïè÷ Lçðå ,ïè÷ éøëð ,ïä elàå ,ïäa ïéàp÷úî ïéà äL §Ÿ¨¥¦§©§¦¨¤§¥¥¨§¦¨¨§¨¨¨¨§©§¦
.ïè÷:`xnbd zx`aneàîòè éàîmeyn ,mda zexbzdl oi` ¨¨©©£¨

éà÷ eäééðãeà éøBçà eäééúeëìîcixeg`n zcner mzlecby - §©§©§£¥§©§¨¥
mda dxbzdy ina enwpie ,lecbl micizr ,xnelk .mdipfe`

.mzephwa
:epa eaii` z` ax cnily zebdpd d`ian `xnbdáø déì øîà̈©¥©

àzòîLa Ca éçøè ,déøa eáéàì,cenlz jcnll izgxh -àìå §¥§¥¨§¦¨¦§©§¨§Ÿ
àúléî òéézñî,jcenila gilvzyàîìòc éléî Cøîâà àz`a - ¦§©©¦§¨¨©§§¨¦¥§¨§¨

.` .mlerd ipiiprn jcnl`eéòøkà àìçcàðéáæ Cïéaæ Coiicryk - ©§¨¨©©§¨§¦¨©¦
xekn zipwy dxegqd mr `a dz`y cin epiidc ,jilbx lr legd

.a .dxkenle zxg` dxegq zepwl cin lkezy ick ,dze`éléî ìk̈¦¥
èøçúe ïéaæleki dz` ,xwiizd jk xg`e zxkny xac lk - ©¦§¨¥

,xeknl zxdiny lr hxgzdlèøçú àìå ïéaæc àøîçî øaueg - ©¥©§¨§©¦§Ÿ¥¨¥
ddzyn ziid m`y ,hxgzz l` xwiizde zxkn m` s`y oiin
mcew ,dxegq xeknl `a dz`yk .b .jcia uingn did exknln

éñék éøLCjk xg`e ,jqik jeza mpze zernd law -éwN çútC §¥¦¨§©©¨
.c .cg` meil s` dtwda xeknz l`e ,dxegqd dpewl zzlàa÷©¨

àøbéàî àøBk àìå àòøàîgiexdln ux`dn aw giexdl sicr - ¥©§¨§Ÿ¨¥¦¨¨
geix giexdl sicr epiidc ,bbdn [oiaw mipeny d`n `edy] xek

.d .wegx mewna daexn geixn aexw mewna hrenæeìça àøîzC ©§¨©£¨
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epi`e jxka xcd weex `ed mdn cg`e ,ogaya mdilr fixkn
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øî ïBâklk ayei dz`y ,jzenk mc` lr `ziixad zpeek oi` - §©
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:qeq ly ebdpna exn`py mixac dyy:ñeqa íéøîàð íéøác äML¦¨§¨¦¤¡¨¦©

.`.úeðfä úà áäBà.a.äîçìnä úà áäBàå.b.äqb Bçeøå.cñàBîe ¥¤©§§¥¤©¦§¨¨§©¨¥
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.odk za `ypy odk zcerq e` ,dlin zixa zcerq
:lved yi` iqei iax mya zekld d`ian `xnbdøa øa äaø øîà̈©©¨©©
íeMî áø øîà àzøî øa ìàeîL éaø øîà äpç[mya-]éñBé éaø ©¨¨©©¦§¥©©§¨¨©©¦©¦¥

ìöeä Léà.` :zekld ylyìka ïéìàBL ïéàL ïéépîíéicmifeg - ¦¨¦©¦¤¥£¦©©§¦¦
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xcde"רח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ciw sc migqt(ipy meil)

àzòîLc àçà ïa ÷çöé éaøly drenya `aend wgvi iax mzq - ©¦¦§¨¤£¨¦§©§¨
,`g` oa wgvi iax `ed ,dkldàzãâàc ñçðt ïa ÷çöé éaø àeä- ©¦¦§¨¤¦§¨©£©§¨

.qgpt oa wgvi iax `ed zecb`a `aend wgvi iax mzqeéðîéñåC §¦¨¨
aezkdn `ed ,z`f xn` wgvi iax dfi` mewn lka xekflåòîù)

énòå éçà éðeòîL] (ééòøå ééçà àð(a gk '` i"dac),[iperny'y epiide §¨¦©©§©¦
zecb`a `linne ,`g` oa wgvi iax `ed `zrnyay xikfn 'ig`

.qgpt oa wgvi iax `ed
ixac lr ze`vedd mevnv zlrna mixn`n d`ian `xnbd

:lk`näãeäé éaøc déîMî ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨¦§¥§©¦§¨
ìva áLå ìöa ìBëà ,éòléà éaøamdy lvae zewxi lek`l sicr - §©¦¦§©¡¨¨§¥©¥

,exknl jxhvz `ly ,jzia lva ayil lkeze ,lefa milk`nàìå§Ÿ
ïéìBâðøúå ïéæåeà ìBëéú,minrhn lek`l lbxzzeEaì àäéåde`zn ¥©¨¦§©§§¦¦¥¦§

e dry lka mdléìò óãBøEjzia xeknz mbiyz `lyke ,mbiydl ¥¨¤
.mbiydl ickézLnîe Cìëénî úBçtCjlk`nn zegtz - §¦¥§¨¦¦§¨

,oenn jcia x`yi df ici lre jziizyneéñBúå.Cúøéc ìò ó §¦©¦¨¨
àleò àúà ék,laal l`xyi ux`nàáøòîa ïéìúî àìúî ,øîà± ¦£¨¨¨©©§¨¨§¦§©£¨¨

,l`xyi ux`a elyn lynàúéìà ìéëàc,dil` lek`l libxd - §¨¦©§§¨
àúélòa éLèxya lek`l libxd xnelk ,dilra xzzqn `ed - ¨¥§¦¦¨

`ed ,eizetwd mlyiy epnn reazl mi`ayke ,dlk epenn ,ony
mle` .mlyl oipn el oi`y oeik ,xzzqnéìe÷÷ ìéëàclke`d ± §¨¦¨¥

,zewxiáéëL àúîc éì÷é÷àepiidc ,xird zety` lr ayei - ©¦§¥§¨¨¨¦
.eraez yi` oi`e ,xird ipa x`y zaiyi mewna

äðùî
mcew gqt lila miyery xcqd xe`iaa dligzn dpynd
,zeqekd zrax`n oey`xd qekd ipic ex`azi dligze ,dcerqd
zkxa jxan aeh mei lila qekd lr ycwnd .yeciwd qek `edy
'mipnfde l`xyi ycwn' zkxae ,yeciwd oii lr 'otbd ixt `xea'
ly oxcqa mi`pz zwelgn d`ian dpynd .meid zyecw lr

:el` zekxaBì eâæîycwnlïBLàø ñBkeilry ,zeqek drax` ly ¨§¦
,meid yeciw z` xne` `ed,íéøîBà éànL úéa`ed dligzCøáî ¥©©§¦§¨¥

íBiä ìò,meid yeciw zkxa ±ïéiä ìò Cøáî Ck øçàåixt `xea ©©§©©¨§¨¥©©©¦
d.otb,íéøîBà ìlä úéáe`ed dligzïéiä ìò Cøáî,otbd ixt `xea ¥¦¥§¦§¨¥©©©¦

íBiä ìò Cøáî Ck øçàå.yeciwd zkxa ± §©©¨§¨¥©©

àøîâ
:zwelgnd inrh z` zx`and `ziixa d`ian `xnbdïðaø eðz̈©¨¨

`ziixaa(d"kd d"t zekxa `ztqez)d md el` ,L íéøácmda yi §¨¦¤
zwelgna ìlä úéáe éànL úéa ïéazekldéànL úéa ,äceòq ¥¥©©¥¦¥§§¨¥©©
,íéøîBàaeh meie zay lil yeciwaCøáîdligzíBiä ìòzkxa ± §¦§¨¥©©

,meid yeciw,ïéiä ìò Cøáî Ck øçàå,`ed mnrhe .otbd ixt `xea §©©¨§¨¥©©©¦
íBiäL éðtîd `ed yecwdàáiL ïéiì íøBâ,dcerqd mcew ¦§¥¤©¥©©¦¤¨Ÿ

oii mizey eid `le yeciw zaeg dzid `l ,meid zyecw `lnl`y
meid yeciw zkxa z` micwdl oicd on okle ,dcerqd mcew
,meid yeciw zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh .oiid zkxal

li`edíBiä Lcé÷ øáëe,miakekd z`va cin meid zyecw dlg ± §¨¦¥©
eef dryaïééãòdïééyeciwlàa àìmyky `ed oic okle ,ogleyl £©¦©¦Ÿ¨

.ezkxaa el mcew `di jk ,ezqipka oiil mcew meid yeciwy
éðtî ,íBiä ìò Cøáî Ck øçàå ïéiä ìò Cøáî ,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦§¨¥©©©¦§©©¨§¨¥©©¦§¥

ïéiäLd `ed yeciwl el onefndì íøBbd zkxa,øîàzL Lecéw ¤©©¦¥§¦¤¥¨¥
z` jxal leki did `l ,mdilr ycwl zt e` oii el did `lnl`y
zkxal oiid zkxa z` micwdl `ed oic okle ,yeciwd zkxa

.yeciwdøçà øáciptn ,oiid zkxa micwdl ekixvdy sqep mrh ± ¨¨©¥
y,äøéãz ïéiä úkøa,dpyd zeni lka `id zbdep ixdyúkøáe ¦§©©©¦§¦¨¦§©

äøéãz dðéà íBiäminie zezaya `l` zbdep dpi`y ,dzenk ©¥¨§¦¨
epiptl yi xy`ky epicia `ed llke ,miaeh,øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦

d,íãB÷ øéãz.oiid zkxa z` micwdl yi ok lre ¨¦¥
:`ziixad zniiqn.ìlä úéa éøáãk àúëìéäå§¦§§¨§¦§¥¥¦¥

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zx`an `xnbdøçà øác éàî©¨¨©¥
.mzhiyl sqep mrh xikfdl ewwfp lld zia recn ±

zncwdl oey`xd mnrh ex`ia lld ziay xg` :`xnbd daiyn
oiicr ,xn`zy yeciwd zkxal mxeb oiidy meyn ,oiid zkxaéëå§¦

àîéz,meid zkxa z` micwdl yi mewn lkny xnel dvxz m` ± ¥¨
c meyníúämpyi meid zkxa oiprlézøzminrh ipy ± ¨¨©§¥

,dnicwdlåeli`àëäwx epyi oiid zkxa oiprlàãçcg` mrh ± §¨¨£¨
c siqedl lld zia ewwfp okl .dnicwdleäðéð ézøz énð àëämb ± ¨¨©¦©§¥¦§

z` mb yi oky ,dnicwdl minrh ipy mpyi oiid zkxa oiprl o`k
y mrhd.íãB÷ øéãz øéãz BðéàLå øéãz̈¦§¤¥¨¦¨¦¥

:`ziixad seqa epipy .`ziixad ixac xe`iaa dkiynn `xnbd
.'ìlä úéa éøáãk äëìäå':`xnbd zl`eyàèéLtziak dkldy ©£¨¨§¦§¥¥¦¥§¦¨

,lldìB÷ úa ÷éôð àäcdxn`e minyd on lew za d`vi ixdy ± §¨¨¦©
lld ziak dkldy(:bi oiaexir)rinydl `ziixad dkxved recne ,

.z`f
:`xnbd daiynàîéà úéòaéà`ziixady ayiiz dvxz m` ± ¦¨¥¥¨

dzpypíãB÷d d`viy,ìB÷ úajky rinydl `pzd jxved okle ¤©
.dklddàîéà úéòa éàån`y ayiiz dvxz m`e ±`ziixad mp §¦¨¥¥¨

dzpypøçàìd`viyå ,ìB÷ úazhiyk ef `ziixa,àéä òLBäé éaø §©©©§©¦§ª©¦
øîàc(:hp n"a)a ïéçébLî ïéà ,ici lr xqnpy dkld wqt,ìB÷ úa §¨©¥©§¦¦¦©

,ezhiyle .mc` ipal dxqnpe minydn dcxi xak dxezdy iptn
i`ny ziak zeyrl dvexd lld ziae i`ny zia zewelgn x`ya
`ziixad drinyn ok lr .dyer lld ziak zeyrl dvexde dyer

.lld ziak dkldd drawp ef zwelgna ,ryedi iaxl elit`y

äðùî
zbifn cr yeciwd xg`n gqt lil xcq xe`iaa dkiynn dpynd

,oey`xd qekd z` dzyy xg`l :ipyd qekdåéðôì eàéáä,zewxi ¥¦§¨¨
exikiy ick dcerqd iptl df dlila wxi lek`l ebdp oky
milibx mc` ipa oi` ixdy ,'dpzyp dn' el`yie iepiya zewepizd

.dcerqd mcew wxi lek`l
in e` unega eze` lahi ,xexn ipin zyngn epi`y wxi `ed m`

,xexnd ipinn oin `idy zxfg `l` el oi` m`e ,lk`ie glnìaèî§©¥
úøæçazqexga dlahny leaiha zxfgd z` lke` ±,òébnL ãò ©£¤¤©¤©¦©

útä úøtøôìdze`l ribiy mcew cer `id ef zxfg zlik`e ± §©§¤¤©©
iptn ,'xexn zlik` lr' jxan dilry dvnd xg`y xexn zlik`

xn`py ,dvnd zlik` xg` `id xexn zevn xwiry(`i h xacna)

.xexn dixg`e dligz dvn ,'Edlk`i mixxnE zFSn lr'©©§Ÿ¦Ÿ§ª
,oey`xd leaiha wxi lk`y xg` :dpynd dkiynnåéðôì eàéáä¥¦§¨¨

,ävî,dvn zlik` zevn miiwi day,úøæçåzevn miiwi day ©¨©£¤¤
dcbdd zxin` zryae ,dcbdd z` dzr xnel eilry iptn ,xexn

.eiptl migpen xexnde dvnd eidiy jixvemb eiptl mi`ian
,úñBøçz` da milahny ,zeving da yiy zexit zaexrz `idy £¤
,xexndåmi`ian okéðLipin.ïéìéLáz §§¥©§¦¦

mi`ian :zqexga leaiha devn yi m`d zwelgn d`ian dpynd
zqexgd z` eiptlïéàL ét ìò óàa leaihdéaø .äåöî úñBøç ©©¦¤¥£¤¦§¨©¦

÷Bãö [éaøa] (ïá) øæòìàe wleg,øîBà`ed zqexga leaihdy ¤§¨¨§©¦¨¥
.äåöî¦§¨

:dpynd zniiqnLc÷náe,miiw did ycwnd ziay onfa ±eéä ©¦§¨¨
åéðôì ïéàéáîz` s` ,wxid zlik` xg`ìL Bôebd oaxw.çñt §¦¦§¨¨¤¤©
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ezny in` cenr ciw sc ± iyily wxtmigqt
àúòîùã àçà éáø ïá ÷çöé éáø`zcb`a xen`d mzq wgvi iax Ðoa wgvi iax Ð

.`ed qgptééçà àð åòîù.`g` oa `zrnyc Ðêéìò óãåø êáìålk lek`l de`zn Ð

.zlbxedy dryéìå÷÷.zewxi Ðàúîã éì÷é÷àipa x`yy mewn ,xird zety` lr Ð

.melk el oiraez oi`e li`ed ,oiayei xirdäðùîïééä ìò êøáîycwnl oicd `ede Ð

.ztd lràøîâøîàéúù ùåãé÷ì íøåâ ïééäù
.ycwn epi` zt e` oii el oi` m`y Ðäðùî

åéðôì åàéáä.zewxi Ðúøæçá ìáèîedf Ð

) lirl `ipzck ,`xnbd oeylynyd :(a,fw

ici lr mlk`n lky itl mirn ipaa lahn

.leaihúøæçá ìáèîwxi my oi` m` ,xnelk Ð

.lke`e zqexga zxfgd lahn ,xg`òéâîù ãò
úôä úøôøôìzxfg dze`l ribiy mcew Ð

zlik` lr" dilr jxan `edy dvnd lke`

oey`x leaihe ."xexnwepiz xikiy ick Ð

wxi lek`l mc` ipa oilibx oi`y itl ,l`yie

.dcerq mcewåéðôì åàéáä.leaih eze` xg` Ð

éô ìò óàå ïéìéùáú éðùå úñåøçå øåøî äöî
äåöî úñåøçä ïéàùli`ed :jixt dinwle Ð

dl iziin i`n` devn e`le?
úàæ
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oìe
jiiy)(a,biw lirlïéàålevipc yxcna xn`c ,dlin zcerq epiid Ð devn zcerqa aqin

ipa my yiy `wece .odkl odk zae ,mkg cinlza oi`eyip zcerqe ,mpdib ly dpicn

oiaeqn eid `l milyexiay zrcd iiwp :(`,bk oixcdpq) "xxea df"a opixn`ck ,oipbedn mc`

.mdnr aqin in oircei ok `l` dcerqa

êéøö,epnn cnl `lya Ð ceak ea bedpl

(iyy wxt zea`) opixn` epnn cnlac

`ly it lr s` etel` eax [e`xw] (e`yr) ceca

.ltezig`n mixac ipy `l` cnl

øîàã:xn`z m`e Ð lew zaa migibyn oi`

ziac lew zak ol `niiwc `py i`n

yie ?xfril` iaxc lew zak ol `niiw `le lld

i`ny ziac `l` `aex eed lld zia `kdc :xnel

,miax cbpk did lew zac mzd la` .ith iccgn

eceakl `l` dzvi `l lew zae .ikd ol `niiw `l

:xn`z m`e .egikei minyd on mzd opixn`wck

m`ryedi iax `d ?`id ryedi iax xn`w ikid ok

xn`wcn :xnel yie !xfril` 'xc lew za` i`w

(minyd on) `lc meyn lew zaa oigibyn oi`

za xza lfinl ol zil `zkec lkac rnyn ,`id

.lew

åàéáä:xi`n oa l`eny epiax yxit Ð eiptl

e`iad `icda ipzw `lcn :d`xp oi`e .zewxi

.dvn eiptl e`iad jenqa ipzwck zxfg eiptl

eiptl e`iad :l`ppg epiax yexitk d`xpeÐ

yeciw xg` cr oglyd oi`ian oi` ixdy .ogly

.zxfgd gpen oglyd lre

ìáèî.leaiha zxfgd lke` ,xnelk Ð zxfga

oke ,mirn ipaa lahn ynyd :enk

irxwz ik" :ikd irzyn inp `xwae .zewxia lahn

.mipira jetd zgpny ,(c dinxi) "jipir jeta

e`l leaih i`dc :xi`n oa l`eny epiax yxite

e`iad :`tiq ipzwck ,`a `l izk` `dc ,zqexga

`dc ,di`x df oi`e .zqexge zxfge dvn eiptl

zxfgc :cere .`tiqa inp `ipze ,zxfg `kd ipzw

`kid edine .`tw meyn zqexga liahdl jixv

zewxi x`ya ied oey`x leaihdyÐjixv oi`

,glne mina e` unega e` `l` ,zqexga leahl

`xnba xn` `dc .mz epiax bdep didy enk

lke .xexna `l` `tw `kile ,`tw meyn zqexgc

xkf devn xn`wc wecv xa xfril` 'xl oky

z` exxnie"c xkfl ,xexna `l` jiiy `lc ,hihl

,devn jiiy `lc :cere .(` zeny) "xnega mdiig

axdk `lce .`xikidl `l` epi` oey`x leaihy

.dirny 'x axde exciqa dnly epiax oke .zqexga leahie excqa dyry sqei 'x

ãòxnelk 'zxtxt'e ,dvnd xg` lke`y xexnd ixw 'zxtxt' Ð ztd zxtxtl ribny

zekiynn zewxidy ,(gi dpyn iyily wxt zea`) "dnkgl ze`xtxt" enk ,lk`nd zkynn

.`xnba xn`ck xexnl zncew dvnc dpyna fnx ,ztd zxtxt xexnl ixwcne .lk`nl ald

åàéáäe`iad ipzw xcqd dyere dcbd xne`y in iptl oglyd exwry itl Ð dvn eiptl

ogly e`iai oiicr ,el dper eia`e oad l`yiy ick `id ogly zxiwre ,dvn eiptl

oixifgn oixweryk cine ?minrt izy oiliahn ep` dnl :l`yi oade .ipy leaih zeyrl

.el lirl) xn`cke "df xexn" "ef dvn" dcbda xnel jixv ixdy eilr xexnde dvnde ,eiptl

onwle"iper mgl" :(a,ehwÐ.daxd mixac eilr oipery

óàzxfg lhane zeyxc zqexg iz` `l i`n` :xn`z m`e Ð devn zqexg oi`y it lr

ixwn `l ,`tw meyn zqexga leaiha wx owzip `l xexn xwir lkc oeikc :xnel yie ?devnc

.jka lehia
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í"áùø
äúòîùã àçà éáø ïá ÷çöé éáø`zlin Ð

xkfpd mzq wgvi iax lk ,`id dytp itp`a

wgvi iax .`g` iax oa wgvi iax `ed ,`zrnya

.qgpt oa wgvi iax `ed ,`zcb`a mzqåòîù
ééçà àð.`g` oa `zrnyc Ðáùå ìöá ìåëà

ìöá,jzia lva ayze ,zewxi e` lva lek` Ð

.jzia xeknl jxhvz l`eêéìò óãåø êáìåÐ

.zlbxedy dry lk lek`l de`zneìéëàã
àúéìà.cinz ony xya xnelk ,dil` Ðéùè

àúéìéòá`ed eizetwd eraezl oi`ayk Ð

.rextl dn ecia oi`y ,xzqpéìå÷÷.zewxi Ð

àúîã éì÷é÷à,[xird] (xdpd) zety` lr Ð

oi`e ayei `ed ,oiayei xird ipa x`yy mewn

.melk el oiraezäðùîïééä ìòoicd `ede Ð

.`xnba yxtn `nrhe ,ztd lr ycwnl

àøîâììä úéáå éàîù úéá ïéáù íéøáã
äãåòñá`cg `l` aiyg `l `kd Ð

) zekxa zkqna la` ,ediizbeltn`ki` (a,`p

.`aehàáéù ïééì íøåâ.dcerq mcew Ðøáëå
íåéä ùãé÷,eixacl ozep xg` mrh Ð

meid yciw ,miakekd z`ivin eilr elaiwync

dqipkl mcewy myke .oglyl oii `a `l oiicre

.dkxal mcew jkøîàéúù ùåãé÷ì íøåâ ïééäù.ycwn epi` ,zt e` oii el oi` m`y Ð

.mcew ztd zkxae oiid lr ycwnk ztd lr ycwndeíãå÷ øéãú`wtp migaf zkqna Ð

caln ."cinzd zlerl xy` xwead zler caln" :oitqena aizkc `xw i`dn olrnyn Ð

`xizi `xw "cinzd zlerl xy`" opiyxc `we .oitqend aixwz cinzd zaxwdy xg`l

`ed`z` Ð.oixiczd lkl oc dz` o`kne ,aezkd enicwd xicz `edy liayac slinl

ìå÷ úá à÷ôð àäã.`nw wxta oiaexir zkqna Ðàéä òùåäé éáøå`rivn `aaa Ð
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רי
ezny ina cenr ciw sc ± iyily wxtmigqt

äðåë úåëéøö úåöî úøîåà úàæmyl oeekzp `l `ny ,ileaih ixz ira ikd meyn Ð

.`nlrc zewxi x`yk "dnc`d ixt `xea" jxiae li`ed ,xexnïì òîùî÷ àä àîìéã
éìåáéè éøú ïðéòáã.`aeh `xikid opicare ,el`yiy zewepiz meyn Ðïéàöçì åìëàÐ

.ixii` `w xexnae ,dipy mrta zif ivge dpey`x mrta zif ivgàéä éàðú`pz i`dc Ð

dil zi` iqei iaxe ,dpeek zekixv dil zil

.dpeek zekixväðéî òîù`ped ax xn`wcn Ð

zil ,uenigl yiig `le gqta fxe` oilyanc

.opgei iaxcl dl ygcåéìòù äöéáå âã åìéôàÐ

.miviaa bcd z` gihdl oilibx eidyøëæ ãçàå
.xyr drax` zbibgl ÐàîøâàìåùéáåÐ

.wxnd one xya zkizgàëéàã àëéä àèéùô
é÷øé øàùjxan Ðixt `xea" iwxi` `xwirn

`la mlerd on zepdil xeq`c ,"dnc`d

ith xity ikd zewxi x`y el yic oeike ,dkxa

,dlgz zewxid lr "dnc`d ixt `xea" jxaiy

xexnd z` xehtie ,mdl die`xd dkxa epiidc

xg`e ,"dnc`d ixt `xea" zkxan eixg` `ad

."xexn zlik` lr" zxfgd lr jxai jk
óåñáìå
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úàæelit` ixiine ipzw `nzq oizipznc xaq yiwl yix Ð dpek zekixv zevn zxne`

oileaih ipy dyer `l` ,zewxi x`y xg` gexhl el oi` zewxi x`y `evnl leki

`ed "dnc`d ixt `xea"ae .'ek ocira `lc oeike dpeek zekixv zevnc meyn epiide ,xexna

,`wec e`l `nlice .oeeki` `l `nlice ,"xexn zlik` lr" jxia `ly :xnelk ,dil lik`c

`l` devn oi`c xexnl oeeki` `l i`ce :xnelk

xcdnl ira jkld ,dvn xg` ipy leaih cr

`le ."xexn zlik` lr" jxale :yexit ,ileah`e

dil zi` `cqg axc meyn "ikexae" hwp

.oey`x leaiha xexn zlik` lr jxanc oizrnya

dil lik` dnc`d ixt `xeaae :xn`wc `deÐ

`l` xexn zlik` myl lke` epi`y xnelk ,epiid

`wlq i`c .dnc`d ixt `xeaa z`vl elk`

xexn zaeg `vi ok m` ,dpeek ira `l jzrc

,dvn iptl elk`c ab lr s` ,oey`x leaiha

,`aekir `ied `l "mixexne zevn lr" :aizke

ixecd`l dil ded xexna ileaih ixz jixv i`n`

xg`e ,oey`x leaiha `xikid meyn zewxi x`y`

igc `xnbde .xexn lk`i ipy leaiha dvn

iwxi x`y` opixcdne dpeek zekixv oi` mlerlc

.dvnd xg` xexn lek`l icke ,`xikid meyn

iwxi x`y `kilc `kid ol rnyn `w oizipzne

xexn lek`l ick ileaih ixz opira xexna elit`c

lk`i `ly opixn` `le .`xikid meyne ,ezeevnk

.`xikidl yegp `le seqal cr xexn

ïìëàlr s` ,`vi `l i`ce la` Ð `vi i`nc

iab opixn`ck ,opaxc wxi xyrnc ab

,laha `l la` :(a,dl lirl) "dry lk"a dvn

xexn ywzi`e opaxcn leah laha dl iwene

cae ,dvnlira i`c meyn dvna inp `vi i`n

i`cea exingdc `nrhe .dil ifge diqkp xiwtn

(a,dl lirl) mzd witn `ziixe`c lahc ,opaxc

meyn exeqi`y df `vi "ung eilr lk`z `l"n

.ungl dvn ywzi`e ,lah lk`z la

åìëà.yiwl yixl `iyw Ð `vi oiekzn `la

oizipznn wiic yiwl yixc ab lr s`eÐ

`l` ,oipr lka ixii` `l oizipzn jgxk lr

oeike ,`id i`pz :ipyn `we .zewxi x`y `kilca

yix xity wiic yiwl yixk xaqc `pz `ki`c

ixii` `nzqn ik ,dpeek zekixvc oizipznn yiwl

.zewxi x`y `ki` elit` oipr lkaà÷ìéñ
.xya ipin ipy oky lke Ð `fex`eúéìdl ygc

icil `a epi`c :`nrhe Ð ixep oa opgei 'xcl

lirl) "dry lk" wxta oegxq icil `l` uenig

.(`,dléðùilv :l`ppg epiax yxit Ð xya ipin

Ðlyeane ,gqtl xkfÐ:`xidp `le .dbibgl xkf

dbibg oi`c (`,r lirl) `niz oak ol `niiwc

jkl .dizeek `iz` oizipznc ,ilv `l` zlk`p

oeyl rnyn oke ,oilyean ediiexzc :d`xp

.'oiliyaz'

ãçàleyia wx jixv oi` zaya zeidl xyr drax` lgyk Ð dbibgl cg`e gqtl xkf

d z` dgec dpi` xyr drax` zbibgc ,cg`lknc :wgvi epiax xne` edine .zay

`ny yegl yi mbe ,oiliyaz ipy zeyrln migipn epiid m` daegl incc ,wlgl oi` mewn

yginl `kilc ,jixv `lc ab lr s` oiyer ep` m` yyg mey oi`e ,migqt x`ya eyri `l

zaya daixwp inp `zyde zaya dbibgl xkf epiyr cwzy` exn`ie ycwnd zia dpai `ny

Ðgipdl `ad j` .irhinl `kile ,epnr `di oxd`e dyn dpaiyke ,oifixfl dxeqn daxwdc

.eze` oixidfn oi` oiliyaz ipy zeyrlnøîàyixk xaq `ped ax Ð 'ek jxan `ped ax

zewxi x`y dil zi` elit`e dpeek irac yiwlÐ.ileaih ipy xexna ciar
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í"áùø
äðååë úåëéøö úåöî úøîåà úàæikd meyn Ð

myl oey`xa oeekzp `l `ny ,ileaih ixz ira

"dnc`d ixt `xea" eilr jxiae li`ed xexn

zlik` oiicr oi` ixdy ,`nlrc zewxi x`yk

cr "xexn zlik` lr" eilr jxal xexn zevn

.dvnd xg`lïì òîùî à÷ àä àîìéãÐ

,el`yiy zewepiz meyn ileaih ixz opirac

ici `vi `nw xexnn edine ,`aeh `xikid icare

meync ok m` :yiwl yix xcdne ,ezaeg

e`le ,ileaih ixz hwp cegl zewepizc `xikid

opireny`l ,dpeek zekixv zevn opireny`l

ipy leaiha xexne oey`x leaiha zewxi x`y

dicegl xexna la` ,zewepizl xkid inp `ki`c

opicar `l i`d ilekc ,ileaih ixz opira `l

xexn zlik` micwdl zewepizc `xikid meyn

.epnf mcewàéðú ãåòåoi` zevnc `icda Ð

.yiwl yixc `zaeize ,dpeek zekixvïìëà
àöé éàîãipr iede diqkpl xwtn ira i`c Ð

.dil ifg inp `zyd ,dil ifgeïéàöç ïìëàÐ

,ipy mrta zif ivge ,oey`x mrta zif ivg

.ixiin xexnaeàéä éàðúdil zil `pz i`dc Ð

ekixv zevn.dil zi` iqei iaxe ,dpeek zìò óà
úøæçá ìáéèù áâ`kilc `kid `nw leaih Ð

.zewxi x`y'åë àéáäì äåöîdevn ,xnelk Ð

zevn miiw `l izk`c ,dxezd on `iadl

zevnc ,oeekzp `le li`ed xexn zlik`

.dpeek zekixv'åë àéáäì äåöî éàî éëä éà
.ipzinl dil ded oi`ian Ðà÷ìéñ,oicxz Ð

.xya ipin ipy oky lke ,`id `zeaxeìéàåä
àðåä áøã äéîåôî ÷ôðå.ezenk dkld ze`xdl ezaig liaya Ðäðéî òîùÐ

oa opgei iaxcl ygc zil ,uenigl yiig `le gqta fxe` oilyany `ped ax xn`wcn

.ixepåéìòù äöéáå âã åìéôà,`zeax epiide ,miviaa bcd z` gihdl oilibx eidy Ð

.oiliyaz ipy aiyg cg` liyazl incc ab lr s`cøëæ ãçàådrax` zbibgl Ð

.gqtd mr d`ad xyrøùá éðéî éðùjk ,dbibg cbpk lyeane gqtd cbpk ilv Ð

.inexn l`ppg epiax yxitàîøâàìåùáå.ea dlyazpy wxne xya zkizg Ðàèéùô
úå÷øé øàù àëéàã àëéäoey`x leaiha `xwirn jxan Ðixt `xea" zewxi x`y`

,zewxi x`y el yiy oeikc ,dkxa `la dfd mlerd on zepdil xeq`c "dnc`d

xehtie ,odl die`xd dkxa epiidc ,dlgz "dnc`d ixt `xea" jxaiy ith xity ikd

."xexn zlik` lr" zxfgd lr jxai jk xg`e ,dnc`d ixt zkxan xexnd z`
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àøîâúøîBà úàæ :Lé÷ì Léø øîàúBëéøö úåöî ¨©¥¨¦Ÿ¤¤¦§Ÿ§¦
déì ìéëàc àeä øBøîc àáeiç ïcéòa àìc ïåék .äðåek©¨¨¥¨§¨§¦©¦¨§¨§¨¥¥

¯àì àîìéãå ,déì ìéëàc àeä "äîãàä éøt àøBa"a§¥§¦¨£¨¨§¨¥¥§¦§¨¨
øBøîì ïåekéà¯ì éìBaèàì øãäîì éòa CkìäíL ¦©©§¨¦§¨¨¥§¦£©§©§¥§¥

äðåek àéòa àì äåöî Czòc à÷ìñ éàc .øBøî¯änì ¨§¦¨§¨©§¨¦§¨¨¨£¨©¨¨¨¨
?éànî !àðîéæ àãç déì ìéáè àäå ?éìeaéè éøz Cì̈§¥¦¥§¨¨¥¥£¨¦§¨¦©
éøz zøîà÷ãe ,äðåek úBëéøö ïéà úåöî íìBòì àîìéc¦§¨§¨¦§Ÿ¥§¦©¨¨§¨¨§©§§¥

éì änì éìeaéè¯.úB÷Bðézì àøékéä éåäéìc éëéä ék ¦¥¨¨¦¦¥¦§¤¡¥¤¥¨©¦
úB÷øé øàL ïðéòîLéì ïk íà :àîéz éëå¯ïðéòîLà éà §¦¥¨¦¥¦§§¦©§¨§¨¦©§©¦©

úB÷øé øàL àkéàc àëéä :àðéîà äåä úB÷øé øàL§¨§¨£¨¨¦¨¥¨§¦¨§¨§¨
àãeçì úøæç ìáà ,éìeaéè éøz ïðéòác àeä¯éòa àì §¨¥©§¥¦¥£¨©¤¤§¨¨¨¥

éøz ïðéòa úøæç eléôàc ïì òîLî÷ ,éìeaéè éøz§¥¦¥¨©§©¨©£¦©¤¤¨¥©§¥
ãBòå .úB÷Bðézì àøékéä déa éåäéìc éëéä ék ,éìeaéè¦¥¦¥¦§¤¡¥¥¤¥¨©¦§

ïéekúî àìa ïìëà ;àöé éàîc ïìëà :àéðz¯;àöé ©§¨£¨¨§©¨¨£¨¨§Ÿ¦§©¥¨¨
ïéàöçì ïìëà¯äìéëà ïéa àäLé àlL ãáìáe ,àöé £¨¨©£¨¦¨¨¦§©¤Ÿ¦§¤¥£¦¨

,àéðúc ,àéä éàpz .ñøt úìéëà éãkî øúBé dzøéáçì©£¤§¨¥¦§¥£¦©§¨©¨¥¦§©§¨
úøæça ìaéhL ét ìò óà :øîBà éñBé éaøàéáäì äåöî ©¦¥¥©©¦¤¦¥©£¤¤¦§¨§¨¦

?éànî ,ézkàå .ïéìéLáú éðLe úñBøçå úøæç åéðôì§¨¨£¤¤©£¤§¥©§¦¦§©©¦¦©
éàäå ,äðåek úBëéøö ïéà úåöî :éñBé éaø øáñ÷ àîìéc¦§¨¨¨©©¦¥¦§Ÿ¥§¦©¨¨§©

éìeaéè éøz ïðéòác¯úB÷Bðézì àøékéä éåäéúc éëéä ék §¨¥©§¥¦¥¦¥¦§¤¡¥¤¥¨©¦
¯áø øîà ?ïéìéLáú éðL éàî ?äåöî éàî ïk íà¦¥©¦§¨©§¥©§¦¦¨©©

à÷ìéqà øãäéî äåä àáø .àæBøàå à÷ìéñ :àðeä¨¦§¨§¨¨¨¨£¨¦£©©¦§¨
:éLà áø øîà .àðeä áøc déîetî ÷éôðå ìéàBä ,àæBøàå§¨¨¦§¨¥¦¥§©¨¨©©©¦
ïa ïðçBé éaøc àäì Lééçc úéì :àðeä áøc dpéî òîL§©¦¨§©¨¥§¨¥§¨§©¦¨¨¤
,àeä ïâc ïéî æøBà :øîBà éøeð ïa ïðçBé éaø ,àéðúc .éøeð¦§©§¨©¦¨¨¤¦¥¤¦¨¨
BúáBç éãé Ba àöBé íãàå ,úøk Böenéç ìò ïéáéiçå§©¨¦©¦¨¥§¨¨¥§¥¨
óñBé áø .åéìòL äöéáe âc eléôà :øîà äi÷æç .çñta©¤©¦§¦¨¨©£¦¨¥¨¤¨¨©¥

éøö :øîàøëæ ãçàå çñtì øëæ ãçà ,øNá éðéî éðL C ¨©¨¦§¥¦¥¨¨¤¨¥¤©¤©§¤¨¥¤
.àìeMéáe àîøb eléôà :øîà àðéáø .äâéâçìâ,àèéLt ©£¦¨¨¦¨¨©£¦©§¨¦¨§¦¨

úB÷øé øàL àkéàc àëéä¯àøBa" úB÷øé øàMà Cøáî ¥¨§¦¨§¨§¨§¨¥©§¨§¨¥
"øBøî úìéëà ìò" Cøáî øãäå ,ìéëàå "äîãàä éøt§¦¨£¨¨§¨¥©£©§¨¥©£¦©¨
:àðeä áø øîà ?éàî ,àqç àlà àkéìc àëéä .ìéëàå§¨¥¥¨§¥¨¤¨©¨©¨©©¨
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ריי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ciw sc migqt(ipy meil)

àøîâ
:'dpeek zekixv zeevn' oicl dpyndn di`x `ian yiwl yixøîà̈©

úøîBà úàæ ,Lé÷ì Léøcr zxfga lahn' da epipyy ,epzpyn ± ¥¨¦Ÿ¤¤
,zxfg `l` oey`x leaihl el oi`y in mby ,'ztd zxtxtl ribny
`id ixd ,dvn lk`iy ixg` zxfga dipy mrt lahl jixv

y zcnlnäðåek úBëéøö úBöîoeik `ly lke ,ozaeg ici z`vl ick ¦§§¦©¨¨
ixdy ,ezaeg ici `vi `l ,devnd meiwlàáeiç ïcéòa àìc ïåék¥¨§Ÿ§¦©¦¨

déì ìéëàc àeä øBøîcleaiha zxfg lk` xy`ky xg`n ± §¨§¨¦¥
xwiry iptn ,xexn zlik` aeig zry ef dzid `l oiicr oey`xd

e ,dvnd zlik` xg`l wx `ed xexn aeigàeä äîãàä éøt àøBáa§¥§¦¨£¨¨
déì ìéëàc'dnc`d ixt `xea' zkxa wx ef dlik` lr jxiae ± §¨¦¥

,'xexn zlik` lr' `le ,zewxi x`y lke`kåyeygl yi ok lr §
øBøîì ïåekéà àì àîìéãzevn meiwl ezlik`a oiekzd `l `ny ± ¦§¨Ÿ¦©¥§¨

,ezaeg ici `vi `le ,xexnéìeaèàì øcäîì éòa Ckìädaiig okl ± ¦§¨¨¥§¤§©§©§¥
dplk`iy ick ,dvnd zlik` xg`l zxfga lahle xefgl dpynd

f`ìíLzevn meiwCzòc à÷ìñ éàc .øBøîjzrca dler m`y ± §¥¨§¦¨§¨©§¨
y xnelàéòa àì äåöî[dkixv dpi`-],äðåekok m`éøz Cì änì ¦§¨Ÿ¨£¨©¨¨¨¨¨§¥
éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ±àðîéæ àãç déì ìéáè àäå± ¦¥§¨§¦¥£¨¦§¨

zaeg ici df leaiha `vie ,zxfga zg` mrt laih xak `lde
.dvnd zlik` xg`l aey lahi recne ,xexn

:yiwl yix zii`x z` `xnbd dgecéànî,jk xnel zcnl dnn - ¦©
äðåek úBëéøö ïéà úBöî íìBòì àîìéc,daeg ici z`vl ick ¦§¨§¨¦§¥§¦©¨¨

,xexn zaeg ici `vi ,oey`xd leaiha zxfg lke`deéøz úøîà÷ãe§¨¨§©§¥
éì änì éìeaéè,mileaih ipy jixv recn ok m` ,zl`yy dne ± ¦¥¨¨¦

s`y ,aiydl yi .oey`xd leaiha xexn zaeg ici `vi xak `lde
zxfga zipy lahn ,xexn zevn miiw xaky it lréåäéìc éëéä ék¦¥¦§¤¡¥

úB÷Bðézì àøékéädf dlily zewepizl xkid ztqez didiy ick ± ¤¥¨©¦
.'dpzyp dn' le`yl e`eaie ,zelild x`yk epi`

:yiwl yix zgked z` miiwl zywan `xnbdàîéz éëåm`e ± §¦¥¨
zeevny meyn `ed mileaihd ipyl mrhd gxkday xnel dvxz

zewepizd xkid meyn wx mrhd did eli` ik ,dpeek zekixvíà¦
ïðéòîLéì ïkoey`x leaih lahn xy`k mby `pzd eprinyi ± ¥¦§§¦©

aúB÷øé øàLyi ,zxfga ipy leaihe ,xexn ici mda oi`vei oi`y §¨§¨
l xkid jka`l` `vn `ly ote`a eprinyd recne ,zewepiz

.dpeek zekixv zeevny zexedl ick `l m` ,zxfg
c meyn ,jk xnel oi` :`xnbd dgecïðéòîLà éà`pzd did eli` ± ¦©§§¦©

a oey`x leaih oic rinynàðéîà äåä ,úB÷øé øàLdreh iziid ± §¨§¨£¨¨¦¨
c xnelàkéàc àëéämb el yiy okidy ±ïðéòác àeä ,úB÷øé øàL ¥¨§¦¨§¨§¨§¨¦©

éìeaéè éøz,zewepizd xkid meyn mileaih ipy jixv f` ±ìáà §¥¦¥£¨
el yiykàãeçì úøæç,[cala±]éìeaéè éøz éòa àìekixvd `l ± £¤¤§¨Ÿ¨¥§¥¦¥

leaih lahiyk ,dpeek zekixv opi` zeevny oeiky ,mileaih ipy
meyne ,dpnf xwir mcew xexn zaeg ici `vi xak zxfga oey`x
,dpnf iptl xexn zlik` zevn z` micwdl oi` ,zewepizd xkid

,llk dcerqd mcew lahi `l df ote`a ok lreïì òîLî÷okl ± ¨©§©¨
jka eprinyne zxfga oey`x leaih `pzd hwpeléôàcel yiyk ©£¦

wxéìeaéè éøz ïðéòa ,úøæç,mileaih ipy jixv ±éåäéìc éëéä ék £¤¤¨¦©§¥¦¥¦¥¦§¤¡¥
àøékéä déaxkid didiy ick ±.úB÷Bðézì ¥¤¥¨©¦

`ziixan dgikene ,yiwl yix lr zeywdl dtiqen `xnbd
:dpeek zekixv opi` zeevnyàéðz ãBòåzevn oiprl `ziixaa §©§¨

mpi`y ,lah mdyk xexn ly zewxi lke`dy it lr s`y ,xexn
m` j` ,daeg ici `vi `l ,mixyernéàîc ïìëàmrn mgwly ± £¨¨§©

minkg eaiige ,`l e` mze` xyir dld m`d wtq yie ux`d
ok it lr s` ,mdn yixtd `l dfe ,wtqn zexyrn mdn yixtdl

àöé,i`nc zexit zlik` miiprl exizd minkgy iptn ,daeg ici ¨¨
xiwtdl eciay xg`ny ,daeg ici `vi xiyr mlk` m` s` okle
`l` epi`y i`nc xeqi` oiprl jka ic ,ipr zeidle eiqkp z`
oeik ,mixyern zwfga zexitd dxezd on ixdy ,minkg zxneg

.mdizexit z` mixyrn ux`d inr aexy
m` okeïìëàxexnd z` -ïéekúî àìamiiwl oiekzd `ly ± £¨¨§Ÿ¦§©¥
,devndàöé.dpeek zekixv opi` zeevny iptn ,daeg ici ¨¨

m` okeïéàöçì ïìëàlk`e xfge zif ivg xeriyk dligz lk`y ± £¨¨©£¨¦
,sqep zif ivgkàöézetxhvn zelik`d izyy iptn ,daeg ici ¨¨

,zifk xeriylïéa àäLé àlL ãáìáed zligzäìéëàdpey`xd ¦§©¤Ÿ¦§¤¥£¦¨
dzøéáçìdipyd dlik`d meiql ±î øúBéxeriy,'ñøt úìéëà éãk' ©£¤§¨¥¦§¥£¦©§¨

ixde ,zetxhvn zelik`d oi` aey df xeriyn xzei ddy m`y
.daeg ici `vei epi`y xexn zifkn zegt lk`y ink `ed

`ziixaa epipyy dnne,daeg ici `vi dpeek `la xexn lke`dy
.yiwl yix lr dywe ,dpeek zekixv opi` zeevny gken

'dpeek zekixv zeevn' oic :yiwl yix ixac z` `xnbd zvxzn
àéä éàpzolk`' lirl dpyy `pzdy ,mi`pz zwelgna iepy - ©¨¥¦

iax eli`e ,dpeek zekixv opi` zeevny xaeq '`vi oiekzn `la
,wleg iqeiàéðúc,zxg` `ziixaa,øîBà éñBé éaøwxi el oi`y in §©§¨©¦¥¥

,zxfg m` ik ,xg`L ét ìò óàxakìaéhoey`x leaih,úøæça ©©¦¤¦¥©£¤¤
mewn lknåéðôì àéáäì äåöîzipyúñBøçå úøæçleaih jxevl ¦§¨§¨¦§¨¨£¤¤©£¤

,dvn zlik` xg`y ipy.ïéìéLáz éðLezlik`ay eixacn gkene §¥©§¦¦
oiekzd `ly iptn ,xexn zevn miiw `l oey`xd leaiha zxfg
`iadl devn oiicr ok lre ,dpeek zekixv zeevne ,daeg ici z`vl

.zipya zxfg eiptl
:`xnbd zl`eyéànî ézkàåiqei iax zrcly gken oipn oiicre ± §©©¦¦©

,dpeek zekixv zeevnøáñ÷ àîìéc[xaeq `ny-]úBöî' éñBé éaø ¦§¨¨¨©©¦¥¦§
,'äðåek úBëéøö ïéà,oey`xd leaiha ezaeg ici `vi xak mpn`e ¥§¦©¨¨

éìeaéè éøz ïðéòác éàäå,zxfga mileaih ipy jixvy dne ±éëéä ék §©§¨¦©§¥¦¥¦¥¦
úB÷Bðézì àøékéä éåäéúclr el`yie zewepizl xkid didiy ick ± §¤¡¥¤¥¨©¦

.jk
:`xnbd daiyn,ïk íàwx dpid zxfga ipyd leaihd zaegy ¦¥

,zewepizl xkid meynäåöî éàîlr s`y iqei iax xn`y edn ± ©¦§¨
devn dfa oi` `lde ,zxfg eiptl `iadl devn ,zxfga laihy it
xnel el did `le ,xexn zlik` zevn xak miiwy oeik ,dxezd on
`id iqei iax zrc i`cea `l` .'zqexge zxfg eiptl oi`ian' `l`
,z`vl oiekzd `l oey`x leaihay oeike ,dpeek zekixv zeevny

.xexn zevn meiwl zipy zxfg eiptl `iadl devn
yix ixace ,yiwl yix ly epica mi`pz ewlgpy ok m` epivne

.iqei iax zhiyk md yiwl
.'oiliyaz ipye zxfge zqexge dvn eiptl e`iad' :dpyna epipy
zxxan .dpyna epipyy 'oiliyaz ipy'd md dn zx`an `xnbd

:`xnbdéàîmdn ±éðLd.ïéìéLáz:`xnbd daiyn,àðeä áø øîà ©§¥©§¦¦¨©©¨
elit` `l` ,xya ipin `weec `iadl jxev oi`àæBøàå à÷ìéñ± ¦§¨§¨¨

d`ian .xya ipin ipy oky lke ,fxe` ly liyaze cxz ly liyaz
:df oipra dyrn `xnbdàæBøàå à÷ìéqà øcäéî äåä àáødid ± ¨¨£¨¦©©©¦§¨§¨¨

,fxe`e cxz `weec zgwl xfgnîetî ÷éôðe ìéàBäàðeä áøc dé± ¦§¦¦¥§©¨
ze`xdl ywia ezaig jezne ,`ped ax ly eitn ok `vie li`ed

.ezenk dkldy
:`ped ax ixacn sqep oic zcnel `xnbddpéî òîL ,éMà áø øîà̈©©©¦§©¦¨

àðeä áøã[î]ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn gken ± ¦§©¨
c ,fxe`Lééçc úéìyyegy in oi`y ±àäì[ef dkldl-]ïðçBé éaøc ¥§¨¦§¨§©¦¨¨
éøeð ïa.eixac lkl ungk epic mina `ad fxe`y xaeqdàéðúc ¤¦§©§¨

,`ziixaaïéî ,æøBà ,øîBà éøeð ïa ïðçBé éaød ipinnå ,àeä ïâclr ©¦¨¨¤¦¥¤¦¨¨§
okúøk Böenéç ìò ïéáéiç,uingnd ote`a mina edeaxir m` ± ©¨¦©¦¨¥

,zxk aiig gqta elke`dåi`yx df mrhn okíãàdvn zet`l §¨¨
e ,fxe`nBúáBç éãé Ba àöBédvn zlik` zaeg ici ±,çñtaxg`ny ¥§¥¨©¤©

dvn epnn zet`l `ed xyk ,uenig ea jiiye `ed obc oiny
,gqta xeq`e ,ung `ed fxe` ly liyazy eixacl `vnpe .devnl
gken ,fxe` ly liyaz `iadl dxedy `ped ax ixacn eli`e

.ung epi`y xaeqy
:mdn zetqep zerc d`iane ,miliyazd ipy oiprl zxfeg `xnbd

îà äi÷æç,ø`l` ,ixnbl micxtp miliyaz ipy jixv oi`âc eléôà ¦§¦¨¨©£¦¨
åéìòL äöéáe,cg` liyazk mi`xp md ixde ,bcd lr dvia eghy ± ¥¨¤¨¨

.jka ice ,miliyaz ipyk mpic df oiprl mewn lkn
éøö ,øîà óñBé áøCn eidi miliyazd ipyyøNa éðéî éðL,`weec ©¥¨©¨¦§¥¦¥¨¨

dãçàielvì øëæoaxwçñt,ilv lk`pyãçàålyeanì øëæoaxw ¤¨¥¤§¤©§¤¨¥¤§
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המשך בעמוד חח



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ehw sc migqt(iyily meil)

:`ped ax lr dywn `cqg axé÷úî,àcñç áø dì ójxai j`id ©§¦¨©¦§¨
ike ,ipyd leaiha 'xexn zlik` lr'L øçàìxakàlénz`Bñéøk §©©¤¦¥§¥

epîéä,oey`xd leaiha ,epnn ±déìò Cøáîe øæBçxexnd lr ± ¥¤¥§¨¥£¥
.ipyd leaiha 'xexn zlik` lr' zkxa

:`ped ax lr wleg `cqg ax,àcñç áø øîà àlàoi`y df ote`a ¤¨¨©©¦§¨
,zxfg `l` oey`x leaihl xg` wxi elàøwéòî,dligzn ± ¥¦¨¨

,oey`xd leaihadéìò Cøáîzkxa mbå 'äîãàä éøt àøBa'mb §¨¥£¥¥§¦¨£¨¨§
zkxa,ìéëàå ,'øBøî úìéëà ìò',xexn zevn ef dlik`a miiwne ©£¦©¨§¨¦

óBqáìeipyd leaiha ±àqç úìéëà ìéëàzxfgdn lke` ±àìa §©¨¦£¦©©¨§Ÿ
äëøa.mileaih ipy miiwl ick dpid ef dlik`e ,llk §¨¨

:df oica mi`xen`d ibdpn z` d`ian `xnbdéãáò àéøeñaeid ± §§¨¨§¦
miyer,àðeä áøkixt `xea' wx oey`xd leaiha zxfgd lr jxal §©¨

.'xexn zlik` lr' ipyd leaihae ,'dnc`dáøc déøa úLL áøå§©¥¤§¥§©
ãéáò òLBäédyr ±,àcñç áøkizy z` zxfgd lr jxiay §ª©¨¦§©¦§¨

.llk jxia `l ipyd leaihae ,oey`xd leaiha zekxad
:`xnbd zwqet.àcñç áøc déúååk àúëìäå§¦§§¨§¨¥§©¦§¨

:`xnbd dtiqenøcäî àáøc déøa àçà áøxfgn did ±øàMà ©£¨§¥§¨¨§©©©§¨
úB÷øéick ,oey`x leaihl xexn oinn mpi`y zewxi x`y `evnl ± §¨

àzâeìtî déLôð é÷etàì`ped ax zwelgnn envr z` `ivedl ± §©¥©§¥¦§§¨
'dnc`d ixt `xea' jxan mlek zrcl df ote`ay oeik ,`cqg axe

.ipy leaiha 'xexn zlik` lr'e oey`x leaiha
dvnd m` dligz zx`ane ,xexn zlik` zeklda zwqer `xnbd

:envr ipta cg` lk e` eicgi milk`p xexndeéì øîà ,àðéáø øîà̈©©¦¨¨©¦
ìlä øîà éëä ,ïúð áøc déøa àéLøLî áø`xen`dàøîâc déîMî ©§¨§§¨§¥§©¨¨¨¦¨©¦¥¦§¥¦§¨¨

,mdizeaxn elaiwy ,daiyid ipa lkn laewn jky -CBøëéð àìŸ¦§
Léðéàmc` jexki `l ±éããä éãäa øBøîe ävî,cgia ±ìeëéðå± ¦¦©¨¨©£¥£¨¥§¥

,ezaeg ici z`vl ick jk mlk`ieïì àøéáñc íeMîmixaeq ep`y ± ¦¦§¦¨¨
zevnyävîs`,äfä ïîæabdep daeig ,gqt oaxw epl oi`y ©¨¦§©©¤

nå ,àúééøBàczevn eli`øBøîn wx zbdep dfd onfaå ,ïðaøcokl §©§¨§¨§©¨¨§
,dfa df mikexk mdyk mlk`i m`éúàd `a ±øBøîezevny ¨¥¨

n,ïðaøcdevn oi`y ,zeyx ly lk`nk `ziixe`c iabl `ed ixde §©¨¨
zlik`a,eävîì déì ìéháîedvnd mrh z` lhan `ede ± §©¥¥§©¨

n dzevny,àúééøBàc.dvn zlik` zaeg ici `vei epi`e §©§¨
:`xnbd dtiqenøîàc ïàîì eléôàåyBæ úà Bæ úBìháî ïéà úBöî ©£¦§©§¨©¦§¥§©§¤

oi` ,mzlik`a devn yiy milk`n ipy lke` mc` xy`ky -
,dipyd ici lr zlhazn zg`d devndéléî éðäel` mixac ± ¨¥¦¥

devn ezlik`a yiy lk`n jxk xy`k `l` mixen` mpi`
a àúééøBàcn zxg` devn ezlik`a yiy xg` lk`n,àúééøBàã §©§¨§§©§¨

Bàdevn ea yiy lk`n jxkya ïðaøcdevn ea yiy lk`nïðaøã §©¨¨§§©¨¨
meiw odizy ixd ,ozxnega zeey zeevnd izyy xg`ny ,zxg`

,ef z` ef zelhan opi`e ,devnìáàdevn yi dvnay ,o`k £¨
e ,àúééøBàcn wx ezevny xexna dkxk,ïðaøãaygp xexnd ixd §©§¨§©¨¨

mlek zrcl dfae ,dvnd iabl zeyxd xackéúàxexnd `a ± ¨¥
n `edyì déì ìéháîe ïðaøcn `idy dvn,àúééøBàãi` ok lreo §©¨¨§©¥¥©§©§¨

.dfa df mikexk mdyk xexnde dvnd z` lek`l
:`xnbd zxxandéì úòîLc àpz ïàîzrnyy `pzd `ed in ± ©©¨§¨§©¥

xaeqy epnn.Bæ úà Bæ úBìháî ïéà úBöîdkld :`xnbd daiyn ¦§¥§©§¤
`pzd ixacn efìläowfdàéðúc ,àéä,`ziixaa,ìlä ìò åéìò eøîà ¦¥¦§©§¨¨§¨¨©¦¥

gqt zaege ,ezkldk gqtd oaxw axwyk ycwnd zia onfa igy
,dxezd on einia dbdp xexne dvnïëøBk äéäLdvn ,gqtd z` ± ¤¨¨§¨

xexneúçà úáa,zg` dkixka ±ïìëBàå,jkøîàpLoaxw iabl §©©©§§¨¤¤¡©
ipy gqt(`i h xacna),'eäìëàé íéøøîe úBvî ìò'zlik`y rnyne ©©§Ÿ¦Ÿ§ª

zeevndy yyg `l lldy gkene .xexnde dvnd mr didz gqtd
.ef z` ef elhai

:lld lr miwleg minkgy d`ian `xnbdïé÷ìBç ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨§¦
åéøéáç åéìòminkgdìlä ìògqt lek`l xeq` mzrcle ,owfd ¨¨£¥¨©¦¥

zg` dkixka xexne dvn,ïëøBk àäé ìBëé ,àéðúcgqtd z` ± §©§¨¨§¥§¨
xexne dvnìläL Cøãk ,ïìëBàå úçà úáae okxekãeîìz ,ïìëBà §©©©§§¨§¤¤¤¦¥§¨©§

,'eäeìëàé íéøBøîe úBvî ìò' øîBìxnel xyt` didy jezne ©©©§¦Ÿ§
y rnyn ,cigi oeyl ,'edelk`i' xn`pe ,'elk`i'eléôàlk`i m` ¥¨£¦

z`å Bîöò éðôa äæz`Bîöò éðôa äæ.oick ezevn z` miiw ¤¦§¥©§§¤¦§¥©§
:opgei iax ixac lr iy` ax dywné÷úîéà ,éMà áø dì ó ©§¦¨©©¦¦

éëälek`l mixqe` ef `ziixaay minkgy jixack m` ± ¨¦
ok m` ,dkixkaéàîexn`y edn ±'eléôà'dfe envr ipta df ©£¦

dkixka e` ,dvxiy itk lek`l i`yxy rnyny ,envr ipta
xeqi` mdixac zernyna oi` i`ce j` .dkixk `la elit` e`

.dkixka lek`l
:xg` ote`a minkg zhiy z` x`an iy` ax,éMà áø øîà àlà¤¨¨©©©¦

éðz÷ éëä àpz éàä,jk dpy ef `ziixa ly `pzd ±àöé àì ìBëé ©©¨¨¦¨¨¥¨Ÿ¥¥
eäaxexne dvn gqta ±úçà úáa ïëøBk ïk íà àlà BúáBç éãé §§¥¨¤¨¦¥§¨§©©©

ìläL Cøãk ,ïìëBàåe okxekìz ,ïìëBàúBvî ìò' ,øîBì ãeî §§¨§¤¤¤¦¥§¨©§©©©
,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ eléôà ,'eäeìëàé íéøBøîei`yxe §¦Ÿ§£¦¤¦§¥©§§¤¦§¥©§

.dkixka `ly e` dkixka ,dvxiy itk lek`l
lek`l xzeny lldl dcen ef `ziixa dpyy `pzdy `vnpe
lld lr wleg epi`e ,ef z` ef zelhan opi` zeevny iptn ,dkixka
mewn lkne .dkixk `ll s` lek`l dligzkl xizny dna `l`
lld lr miwelgd mixg` minkg mpyiy epicia dlaw i`ce
,ef z` ef zelhan zeevny iptn ,dkixka lek`l xeq`y mixaeqe

.jkl di`x oi` `ziixad ony `l`
:dkldl `xnbd drixknàúëìä øîzéà àìc àzLä`ly dzr ± ©§¨§Ÿ¦§©¦§§¨

dkixk ipica dkld dxn`p,ïðaøk àìå ìläk àìminkg mb ixdy Ÿ§¦¥§Ÿ§©¨¨
ok lr ,dkixka lek`l lld ixack bedpl xzeny micen `ziixaa
`vi mlek zrcly ote`a bedpl yi [opaxc xexndy] dfd onfa s`

jkle ,ef z` ef zeevnd elhai `le daeg iciCøáîdligzìò' §¨¥©
ìéëàå 'ävî úìéëà,dkixka `ly ,dcal dvnd z` lke`e ±øãäå £¦©©¨§¨¦©£©

jk xg`e ±ìéëàå 'øBøî úìéëà ìò' Cøáî,dkixk ila ,ecal xexn §¨¥©£¦©¨§¨¦
éããä éãäa àqçå ävî ìéëà øãäåzxfge dvn lke` jk xg`e ± ©£©¨¦©¨§©¨©£¥£¨¥

eicgi mikexk,äëøa àìamiiwlìläk Lc÷nì øëædidy enk ± §Ÿ§¨¨¥¤©¦§¨§¦¥
oaxw milke` eidyk ,miiw did ycwnd ziay onfa dyer lld

.gqt
.zqexga eleaih oipra ,xexn zeklda weqrl dkiynn `xnbd

:`xnbd dnicwnìk ,àéòLBà áø øîà øæòìà éaø øîàlk`n ¨©©¦¤§¨¨¨©©©§¨¨
ä÷Lîa BìeaéhLwxi oebk ,miwynd ipinn cg`a edelahy ± ¤¦§©§¤

,unega e` gzeka elahyéøöíéãé úìéèð Ciptn ,ezlik` iptl ¨¦§¦©¨©¦
xy`ke ,'d`nehl ipy'k opic `diy mici mzq lr minkg exfby
mze` lr zcgein d`neh minkg exfb ,miwyna rbep d`nehl ipy
xac lke`dy oeike ,'d`nehl oey`x' miyrp mdy ,miwyn
eraw jkl ,ed`nhne dwyna eicia rbepy ievn dwyna eleaihy

.ezlik` mcew eici lehiy minkg
:xexn oiprl oic ef dkldn `xnbd zcnel,àtt áø øîàxg`n ¨©©¨¨

lky meyn `ed mrhd i`ceae ,mici zlihp oerh oey`x leaihy
ok m` ,`irye` ax ly epick ,mici zlihp jixv dwyna eleaihy

dpéî òîLc jkn gken -àqç éàägwely efd zxfgd z`y ± §©¦¨©©¨
,oey`x leaihl
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ezny in` cenr ehw sc ± iyily wxtmigqt
óåñáìåìéëà.oileah ixz opirac meyn ,dkxa `la Ðäéì ìèáîådvn mrhl Ð

.`ziixe`cúçà úáá ïëøåë äéäù.xexne dvn gqt Ðììäë ùã÷îì øëæxkf Ðdnl

.mdigqt milke` eidy ,miiw ycwnd ziay onfa lld dyer didyíéãé úìéèð êéøöÐ

zeipy micidy ,oiwynd meyn.'eke oiwyn `nhn dnexza lqetd lke Ð
êéøö

1

2

3

4

é÷úîóyixk xaqc d`xp inp `cqg ax Ð 'ek eqixk `liny xg`l `cqg ax dl

oeik ipy leaiha jxal oekp oi`c xaq ok it lr s` ,dpeek irac yiwl

leaiha witpc `icda xninl dil ded ,dpeek zekixv oi` xaq i`c .eqixk `lin xaky

ixecd`l `cqg axl jixv `le .dlhal dkxa `ied ipy leaiha jxai m`e oey`x

oey`x leaiha `cqg axl jxane iwxi x`y`

xexn zevn xwirc ab lr s` "xexn zlik` lr"

zlren ,dvn xg` ipy leaiha `l` witp `l

xg`n ,ipy leaihl oey`x leaiha jxiay dkxad

dedc icin ,oey`x leaiha hrn epnn lk`y

zlrene daiyic zeriwz` jxanc xtey zkxa`

ziyrpe xwir mdy dcinray zeriwzl dkxa

ixaq i`xen` el` lk `zyde .zekxa xcq lr

ikd xaq cenlzd xcqnc `nzqe ,dpeek irac

zekixv oi` i`e `cqg axk weqtl jixhvi`cn

elit`c ,ipy leaiha jxai `lc `hiyt ,dpeek

a `ljxai i`e dia wtp oey`x leaiha jxi

`zkld zile .dlhal dkxa `ied ipy leaiha

ede`x" wxta dil zi`c ,l`enyc dea`c dizeek

dpeek zekixv oi` :(`,gk dpyd y`x) "oic zia

dvn lk`e e`tka ,xn`wcÐdl iwene ,`vi

`la elk`n iziin `l mzde .miiqxt ede`tka

dpeek opira `l dlik` iablc meyn oiekzn

inp ikd meyne ,driwze dltza enk i`d ilek
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àô÷ íåùî úñåøçá äéòå÷ùì êéøöjxck qx` ea yi zxfgay sxydy zxfgay qx` Ð

.milvadòâð àì àä.dwyna eci Ðøîúéà àîìòá àä,raw opi`y oileaih x`ya Ð

oey`xl eici lhpykc ,leaihl eici lehiy jixv.`eal ipy seqy rcei did `l Ðéàã
àëä êúòã à÷ìñi`n` ,xnzi` xexn iab Ð?.oey`x leaiha `pnf `cg dil iyn `d

òâðå äéúòãì äéçñà.exyaa Ðäöî òìáÐ

.`vi dqrl `leàöé (àì) øåøî òìá[i`] Ð

.xexn mrh ea mrh `ly xyt`äöî òìá
øåøîådfn `le dfn `l oiicr lk` `le ,cgi Ð

ici la` .mrh dkixv dpi`y ,dvn ici `vi Ð

xexndvn lke`e eqrl `le li`ed .`vi `l Ð

.mrh mey el oi` enrïëøëaiqa cgi mdipy Ð

lwcd`l eita ynn did `l ixdy ,`vi `l Ð

.df `le dfïçìùä úà ïéø÷åò ïéàåjixv oi` Ð

iptln `l` ,dcbd ligznyk dxrw diabdl

.dcbdd xne`e xcqd dyery oday lecbd
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renyl devn `kd `kilc oeik dlihp dze` lr

op` oky lke ,(`,ew oileg) jxr oa xfrl` 'x ixac

lek`lne epnvr ze`nhln oixdfp ep` oi`y

,dlihp dze`l oikixv ep` oi`e oi`nh oilke`

mixcq lkae .dlhal dkxa jxan df ixd jxande

,d`xp oi`e ,jxal dlihpd lr jixvy aizk

.ziyixtck

àô÷:`ipzck ,zrlez :l`ppg epiax yxit Ð

miptb ixwiraye mizif ixwiray zrlezd

unege oiiay oiyegaide wxiay `twdeÐixd

l`enyl dpin iywiz :xn`z m`e .mixzen el`
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diai`a rilzdyÐuxeyd uxy" meyn xeq`

`ziixa jci`k xaq l`eny ,edine !"ux`d lr

i`n` mewn lknc :dyw zvw edine .mzd iziinc
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.`nrh i`dl jixv jkléãéxexn ici `vi dvn

devn df xexna oi`y oeik :xn`z m`e Ð `vi `l
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,minly mdyk la` ,exiag z` cg` mrh lhan

exiagn xzei didi elit`Ð.dil lhan `l

äöîd`xp Ð 'ek xexn cg`e cg` lk iptl

oeik ,cin dkxal skiz merhiy ick `nrhc

zeni x`ya la` ,daeg myl `id dkxad z`fy

daeg dkxad oi`c dpydÐmerhl jixv oi`

.cin dkxal skizäîìÐ oglyd z` oixwer

milecb ody eply la` ,miphw ody odly `wec

ezxiwra lecb gxeh `ki`Ðdxrwd wlql ebdp

oibdepy dne .ogly zxiwrk iedilc cg` cvl

ddabd zrya oiliyaz ipy wlqlÐ`ly ick

'x axd cqi oke .uega miycw yicwnk d`xp `di

`le .'ek `ipr `ngl `d `nile dxrw diabne oiliyaz ipy dxrwdn jyen :excqa sqei

d`xp i`ce f`c "df gqt" xne`y drya epiid ,diabdl jixv epi` xya :xn`c `dc ,okzi

.miycw lke`kéãë.mixac x`ya l`yil `ai jk jezne ,xnelk Ð l`yie wepizd xikiy

oglyd oixwer ep` dnl l`yy dna la`Ðiia`c `idde ."dpzyp dn"n xhti `lÐ`l
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àô÷ íåùî úñåøçá äéòå÷ùì êéøö,qx` Ð

jklde .milvad jxck ,qx` ea yi zxfgy

,onwlck ,oey`x leaihl mici zlihp jixv

zxfgd z` rwynyk oiwyna rbep ixdy

`tw :yxit l`ppg epiaxe .zqexga,zrlez Ð

,zepli` ixwiray mirlezd :zenexza `ipzc

oiiaye unegay oiyegai ,wxiay `twd z`e

zppqna mppiq ,oixzen Ðoeikc ,oixeq` Ð

uxyd uxyk dil ied diziax mewnn yixtc

"zetixh el`" idliya xn`ck ,ux`d lr

).xwire (a,fq oilegòâð àì àäeci Ð

.dwynaäééìåç áâà,oigetz ea oipzepy Ð

.getzl xkf ,onwl gkenckïåùàø ìåáéèìÐ
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øîúéà àîìòáx`yay ,oileaih x`ya Ð

oey`xl eici lhepyke raw opi`y dpyd zeni

.ezrc giqde `eal ipy seqy rcei did `l

àëä êúòã à÷ìñ éàã,xnzi` xexn iab Ð
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.oey`xäéúòãì äéçñàxac meya rbpe Ð

.sepihäöî òìádqrl `le Ðixdy ,`vi Ð

) "zevn elk`z axra" miiwzenyixdy ,(ai

dvn mrh dlgzkl edine .el `id dlik`

.opiraàöé àì øåøî òìáxexn mrh opirac Ð

eit z` xxnl `pngx citw ikd meync ,`kile
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epiax yexitae mixtqd lka aezk iz`vn
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ehw sc migqt(iyily meil)

éøöì CdéòewLdlek z` rwyl ±ad jezíeMî ,úñBøçyiy ¨¦§©¥§£¤¦
zxfgaàô÷z` zlhan zqexgde ,ezlik`a dpkq yiy ,qx` ± ¨¨

lk lhazi `l ,zqexga zxfgd lk z` rwyi `l m`e ,qx`d gk
.qx`d gk

:dgkedd z` `tt ax x`anCzòc à÷ìñ éàcjzrca dler m`y ± §¦¨§¨©§¨
y xneléøö àìì CdéòewLlahi m` ice ,dlek zxfgd z` rwyl ± Ÿ¨¦§©¥

ok m` ,leaih zevn miiwl ick zqexga dpnn hrníéãé úìéèð§¦©¨©¦
éì änì,oey`xd leaihd iptl mici zlihp minkg epwz recn ±àä ¨¨¦¨
òâð àìrbep epi` ,zxfgd on zvwn `l` lahn epi`yk ixde ± Ÿ¨©

.m`nhn epi`e ,eicia zqexgay miwyna
:`xnbd dgecCì àîéà íìBòì àîìéãåjl xne` mlerl `nye ± §¦§¨§¨¥¨¨

yéøö àìì CdéòewL,zqexga dlek zxfgd z` rwyl ±åyyg oi` Ÿ¨¦§©¥§
zxfgd on zvwn leaiha mby iptn ,zxfgay qx`d zngnàô÷̈¨

úééî àçéøîhytzny zqexgd gix ici lr qx`d lhazn xak ± ¥¥¨¨¦
e ,zxfgd lkaàlàok m` ,zgkedy dníéãé úìéèð éì änìleaihl ¤¨¨¨¦§¦©¨©¦

epwzy xnele zegcl yi .oiwyna eicia rbep epi`y xg`n oey`x
yeygl yiy iptn dlihpdéì eò÷Lî àîìécz` elahiyk `ny ± ¦§¨§©§¥

,micia dwyna erbie ,elek z` rwyl e`eai zqexga xexnd
xexnd z` rwyl jixv m` o`kn gikedl oi` ok m`e .ede`nhie

.`l e` zqexga
:zqexga xexn leaih oipra sqep oic d`ian `xnbd,àtt áø øîàå§¨©©¨¨

Léðéà éäLéð àìd z` mc` ddyi `l ±a øBøîd jezàîìéc ,úñBøç Ÿ¦§¥¦¦¨§£¤¦§¨
ïéìáúc dééìç ábà,zqexgay oilazd zewizn jezn `ny ± ©©©§¥§©§¦
déøBøîì déì ìéháî,xexnd zexixn lhazz ±exexn zevn meiwl §©¥¥¦§¥

ïðéòáea didiy jixv ±àkéìå ,øBøî íòèea didi `l df ote`ae ± ¨¦©©©¨§¥¨
.ezaeg ici `vi `le ,mrh

:ipy leaihl zipy eici lehil jixv m`d dpc `xnbdáø déøacà©§§¥©
àá÷eò àðáøì àcñçenr liihe `awer `pax z` bidpd `cqg ax ± ¦§¨§©§¨§¨

Løãåy s` ,jkïBLàø ìeaéèa åéãé ìèðoick ,zewxi x`y laihy §¨©¨©¨¨§¦¦
e xfeg ,dlihp oerhy dwyna eleaihy xac lke`dåéãé ìèBð¥¨¨

,éðL ìeaéèa.zqexga zxfgd z` ea lahny §¦¥¦
:`xnbd zyxtnàtt áøc dén÷ ïðaø äeøîàmicinlzd exn` ± ©§¨©¨¨©¥§©¨¨

,`tt ax iptløîzéà àîìòa àä`l `cqg ax yxcy df oic ± ¨§¨§¨¦§©
x`ya lahny zeyx ileaih lr `l` ,xcqd lil ileaih lr xn`p
eici lhpyky oeike ,leaihl zeriaw mda oi`y ,dpyd zeni
zxinyn ezrc giqd ,zipy lahl ezrc dzid `l cg` leaihl
zeperh eici ,ipy leaih lahn seqal m` ok lre ,dxdha eici

.dligzak dlihpCzòc à÷ìñ éàcly epicy jzrca dler m`y ± §¦¨§¨©§¨
`cqg axøîzéà àëäm` ,xcqd lil ileaih oiprl ,o`k xn`p ± ¨¨¦§©

okéðîéæ éøz íéãé úìéèð éì änìmici lehil eilr `di dnl ± ¨¨¦§¦©¨©¦§¥¦§¥
,miinrtàðîéæ àãç déãé déì àLî àämrt eici lhp xak `ld ± ¨§¨¥§¥£¨¦§¨

,ipy leaih lahl eteqy rciy oeike ,oey`xd leaihd mcew ,zg`
.zexedh od oiicre ,ozxinyn ezrc giqd `l

:`xnbd dgecàtt áø eäì øîà,micinlzløîzéà àëä ,äaøcà ¨©§©¨¨©§©¨¨¨¦§©
,df oic xn`p xexnd leaih oiprl -Czòc à÷ìñ éàccàîìòa §¦¨§¨©§¨§¨§¨

øîzéà,dpyd zeni x`yay mileaiha xn`p df oicy ±éì änì ¦§©¨¨¦
éìeaéè éøzdevn oi`y xg`n ,mileaih ipy lahn jxev dfi`l ± §¥¦¥

.xaca
:`xnbd dywnéàî àlàc ,xn`z dn ±,øîzéà àëäleaih oiprl ¤¨©¨¨¦§©
ok m` ,xexndéðîéæ éøz íéãé úìéèð[minrt izy-]àä ,éì änì §¦©¨©¦§¥¦§¥¨¨¦¨

àðîéæ àãç déãé déì àLîiptl zg` mrt eici lhp xak ixd ± §¨¥§¥£¨¦§¨
.oey`xd leaihd
:`xnbd zvxznéøîà,daiyid ipa exn` ±øîéîì éòác ïåék ¨§¦¥¨§¨¥§¥©
àìéläå àzãbàxnel eilr elld mileaihd ipy oiay xg`n ± ©©§¨§©¥¨

yeygl yi ,llde dcbddézòãì déçñà éçeqà àîìéc`ny ± ¦§¨©¥©§¥§©§¥
dxdha eici zxinyn ezrc giqdòâðå,sepih xac meya e` exyaa §¨©

.ipyd leaihl dlihp zeaiig ode ,dxdh zwfga eici oi` okle
:dqirl `ll xexnde dvnd z` rlay ina dpc `xnbd,àáø øîà̈©¨¨

m`ävî òìa,dqirl `la devn lyàöédvn zlik` zaeg ici ¨©©¨¨¨
da xn`py(gi ai zeny)drila mby meyn ,'zSn Elk`Y axrA'¨¤¤Ÿ§©Ÿ

m` j` .dlik` llkaøBøî òìa,eqrl `leàöé àìzaeg ici ¨©¨Ÿ¨¨

xkf ,ef dlik`a eit z` xxniy dcitwd dxezdy ,xexn zlik`
ea xn`py mixvn ceariyl(ci ` my)dcarA mdiIg z` Exxnie'©§¨§¤©¥¤©£Ÿ¨

dqirl `lae ,ezlik`a xexn mrh mrhiy jixv jk meyne ,'dWẅ¨
.xexn mrh mreh epi`

:`ax siqenøBøîå ävî òìa,dqirl `la cgiéãézaeg,àöé ävî ¨©©¨§¨§¥©¨¨¨
iptn ,mdipia wiqtn xexndy ,epexba drbp `l dvndy it lr s`

eli`e ,`id dlik` mewn lknyéãézaeg,àöé àì øBøî`ly iptn §¥¨Ÿ¨¨
dqirl `la zexixnd mrha yibxdm`e .ïëøkz`e dvnd z` ± §¨¨

cgi xexndáéña,lwcd ur zeaiaq jxkpe lcbdïòìáe,jk §¦§¨¨
,maiaq jexk aiqdykéãé óàzaeg,àöé àì énð ävîote`ay iptn ©§¥©¨©¦Ÿ¨¨

.xexn `le dvn `l ,eita ynn did `l df
did ohw ogleye ,zehin lr aqdl milibx eid cenlzd inkg onfa
z` mi`ian eid xcqd lilae .miaeqndn cg` lk iptl gpen
z` wlql mibdep eide ,yeciwd xg` miaeqnd iptl zepgleyd
ick dcbdd zxin`l oey`xd leaihd oia eilry dxrwde ogleyd
ea miwlqny df dlil dpzyp dn le`yl zewepizd z` xxerl

.dlik`d mcew ogleyd z`
iptln ogleyd weliqe zkixr xcq x`al zxaer `xnbd dzr

:`xnbd zx`an .miaeqnd,éMà øa éîéL áø øîàgipdl jixv ¨©©¦¦©©¦
ävîy ohwd ogleyd lrãçàå ãçà ìk éðôìz` oke ,miaeqndn ©¨¦§¥¨¤¨§¤¨

døBøîy ogleyd lr gipdl jixv,ãçàå ãçà ìk éðôìeidiy ick ¨¦§¥¨¤¨§¤¨
xg`l cin mdn merhl cg` lk iptl mipnefn xexnde dvnd

,dkxadåokúñBøçdgipdl yi,ãçàå ãçà ìk éðôìda lahl ick §£¤¦§¥¨¤¨§¤¨
.xexnd z`emewn lknïéø÷Bò ïéà[miwlqn-]ïçìMä úàxg`l ¥§¦¤©ª§¨

,miaeqnd lk iptln oey`xd leaihdàlàn wxL éî éðôìdyer ¤¨¦§¥¦¤
e xcqd z`øîBàd z`äãbäici miaeqnd z` `ivene mx lewa ¥©¨¨

.mzaeg
àðeä áøe wlegénð eälek ,øîBàjixv oi` zqexge xexne dvn mb ± ©¨¥§©¦

m`iadl ic `l` ,miaeqndn cg` lk iptl `iadløîBàL éî éðôì¦§¥¦¤¥
d z`,äãbä.xexne dvn cg` lkl wlgi `ede ©¨¨

:`xnbd zwqet.àðeä áøk àúëìäå§¦§§¨§©¨
:`xnbd zxxan .ogleyd zxiwr bdpn mrh z` zx`an `xnbd

ïçìeMä úà ïéø÷Bò änì:`xnbd daiyn .oey`xd leaihd xg`l ¨¨§¦¤©§¨
éàpé éaø éác éøîàzxiwr ,i`pi iax ly eyxcn ziaa exn` ± ¨§¦§¥©¦©©

`id ogleydeøékiL éãkdúB÷Bðézz` miwlqny ,df iepiya §¥¤©¦¦
,dlik`d iptl ogleydàLéåeì.zelild lkn df dlil dpzyp dn §¦§£

:df oipra dyrn d`ian `xnbdäaøc dén÷ áéúé äåä ééaàiia` ± ©©¥£¨¨¦©¥§©¨
,dax iptl xcqd lila ayei diddénwî àkz éìcî à÷c àæç± £¨§¨©§¦©¨¦©¥

leaihd xg`l ,dax iptln ogleyd z` ediabdy iia` d`x
.oey`xdeäì øîà,ogleyd z` ediabdy el`l ,iia`à÷ àì ïééãò ¨©§£©¦Ÿ¨

ïnwéî àkz éø÷òî à÷ eúà ,ïðéìëà,dcerq eplk` `l oiicr ± ¨§¦©¨¨§©§¦©¨¦©¨
.epiptln ogleyd z` mixwere mi`a mz`eäaø déì øîà,iia`l ¨©¥©¨

ïzøèt[epze` zxht-],'äpzLp äî' øîBlîlkl daeg oi` ixdy §©§¨¦©©¦§©¨
jixv ,l`ey oad oi` xy`k wx `l` ,dpzyp dn le`yl mc`
cer jixv oi` ,iepiyd lr l`y iia`y xg`ne ,envra le`yl
ep` mixvna epcarzypy itly ,eixac lr aiydl `l` ,le`yl

.elld mixacd lk z` miyer
xn`p :dvn iabl xen`d 'iper mgl' weqtd z` zyxec `xnbd

weqta(b fh mixac)eilr lk`Y mini zraW ung eilr lk`z `l' ,ŸŸ©¨¨¨¥¦§©¨¦Ÿ©¨¨
.'ebe 'ipr mgl zFSn,ìàeîL øîàz`xwp dvny mrhd'éðBò íçì' ©¤¤Ÿ¦¨©§¥¤¤¦

(áéúk)dfy meynïéðBòL íçì[mixne`y-],íéøác åéìòepiidc §¦¤¤¤¦¨¨§¨¦
zrya eiptl zgpen dvnd `dzy jixvy o`kne ,lldde dcbd

cbdd xetiq.d
:`ziixan l`eny ixacl reiq `xnbd d`ian,éëä énð àéðzxn`p ©§¨©¦¨¦

,dvn oiprl,'éðBò íçì'`id dvndy yexcl yieåéìò ïéðBòL íçì ¤¤¦¤¤¤¦¨¨
,äaøä íéøác.llde dcbd §¨¦©§¥

yexcl `ziixad dtiqenøçà øáczeaizn,'éðBò íçì'ixdy'éðò' ¨¨©¥¤¤¦¨¦
áéúkdyxecl yie ,e"`e `la dxqg 'iper' zaiz dazkp weqta ± §¦

,jk cenlle ,oeia`e ipr oeylnäîd ly engla cgeinéðòlka ©¨¦
,dpyd zeniäñeøôa BkøcLrvea `ede ,dnily zt el oi`y - ¤©§¦§¨

,zt zqext lr cinz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122



xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fhw sc migqt(iriax meil)

,ïàk óàdniiwl jixv dvn zlik` zevnadvn,äñeøt`le ©¨§§¨
.dnlya

cer cenll yi :`ziixad dtiqenøçà øáczaiz dazkpy dnn ¨¨©¥
epcnll ,oeia`e ipr oeyln zyxcp `ide ,e"`e `la dxqg 'iper'

yéðò ìL Bkøc äîy ,engl ziit`a libx iprdy myk ±àeäenvr ©©§¤¨¦
÷éqî,dit`l xepzd z`äôBà BzLàåezy` wqidd zryae ± ©¦§¦§¨

ztd z` ozep wqidd xnb mr cine ,dit`l dqird z` dpikn
ic el didi `le ,mizpia xepzd ophvi `ny yyegy iptn ,xepzl

.ewiqdl jiyndl mivrïàk óàdvn oiprlénð,jk bedpl yi ©¨©¦
didiyàeä[ziad lra-]÷éqî,xepzd z`ecinäôBà BzLàz` ©¦¦§¨

.mizpia uingz `ly ick ,dvnd
`pz zrcly ,dpyna epipy :zqexgd z`ad inrha dpc `xnbd

,zqexg eiptl mi`ian `nwïéàL ét ìò óàdúñBøçmeyn d`a ©©¦¤¥£¤
.äåöî:`xnbd zxxanéàåzqexgd m`e ±àìmeyn d`a,äåöî ¦§¨§¦Ÿ¦§¨

dì éúééî éàî íeMî:`xnbd daiyn .dze` mi`ian dn meyn ± ¦©©§¥¨
íeMî ,énà áø øîàzxfga yiyàô÷leaihde ,qx`k dyw sxy ± ¨©©©¦¦¨¨

.qx`d z` lhan zqexga
:zewxiay qx`n wefipy in `txzi cvik zx`an `xnbdáø øîà̈©©

,éqàici lr dlge ,zxfg lk`y inàqçc àô÷,zxfgay qx`d ± ©¦¨¨§©¨
dzr lk`iy `id ez`etxàîçxrhvne ,oepv lk`y ine .oepv ± ¨¨

zngnàîçc àô÷mi`xwpd zewxid on lk`i ,oepvd ly sxyd ± ¨¨§¨¨
'ézøk'.`txie ,miyixk ±]zngn xrhvne ,miyixk lk`y inàô÷ ©§¦¨¨
ézøëcdzyi ,miyixkd ly sxyd ±éîéîç`txie ,ming min ±.[ §©§¦£¦¥

eäìeëc àô÷`id d`etxd miwifnd zewxid ipin lk ly sxyl ± ¨¨§§
éîéîç.ming min ziizy ±éëäå éëäcà`ed cera ,miizpia ± £¦¥©§¨¦§¨¦

,mingd mind z` el e`iaiy oiznnéëä àîéð,jk xn`i ±,àô÷ ¥¨¨¦¨¨
Cì àðøéëc ,àô÷,jze` ip` xkef ±ìeéúða áLC,jizepa ray z`e ± ¨¨¨¦§¨¨§©§¨¨

Cúlk éðîúìeel lirez df ygl zxin`e ,jizelk dpeny z`e ± §©§¥©¨¨
.exrva

:dpyna epipy.'åëå äåöî øîBà ÷Bãö éaøa øæòìà éaø`xnbd ©¦¤§¨¨§©¦¨¥¦§¨
zqexgd z`ada yiy wecv iaxa xfrl` iax zhiy z` zyxtn

:`xnbd zxxan .devnéàîd idn ±äåöîdaiyn .zqexga dpyiy ©¦§¨
,ef devn xe`iaa mi`xen` ewlgp :`xnbd,øîBà éåì éaøinkgm ©¦¥¦¥

,migetz da yiy zqexga lahl epwizì øëæd ivrçetzeidy ¥¤©©©
ick ,avr `la odipa z` mdizgz zeclei mixvna l`xyi zepa

.mixvnd oda eyibxi `ly,øîBà ïðçBé éaøåzqexga lahl epwiz §©¦¨¨¥
,hihl dnecyèéhì øëæceariya ea miwqer l`xyi ipa eidy ¥¤©¦

.mixvn
:`xnbd zniiqn,ééaà øîà`id zqexg zevn m` ewlgpy xg`n ¨©©©¥

,mdipy ixack bedpl yi ,hihl xkf e` getzl xkféøö CkìäC ¦§¨¨¦
dééeä÷ì,zeving mda yiy ,oiie migetz zqexga axrl ±éøöåC §©¥§¨¦

déëenñìzyxtn .dkinqe dar zqexgd zaexrz z` zeyrl ± §©¥
jixv :`xnbddééeä÷ìdidiy ick ,miveng mixac da axrl ± §©¥

dnrh,çetzì øëæ,zeving ea yi getzd s`yéøöådéëenñì C± ¥¤©©©§¨¦§©¥
mb ynyzy ick ,dkinqe dar dzeyrl,èéhì øëæar hihd s`y ¥¤©¦

.jinqe
:opgei iax zrck `ziixa d`ian `xnbd,ïðçBé éaøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©¦¨¨

ipinïéìázda mipzip ,zqexga mipzepy oazl minecd mikex` ©§¦
zeyrl ickïázì øëæmipald ziiyrl el miwewf l`xyi eidy ¥¤©¤¤

d zaexrze ,mixvn ceariyaúñBøçwc dze` miyzeky ,dnvr £¤
`id ,wcèéhì øëæ.mixvn ceariya ea miwqer eidy ¥¤©¦

epipy .devn `id zqexgy eixack giken wecv iaxa xfrl` iax
:`ziixaa,÷Bãö éaøa øæòìà éaø øîày ipxekfíéøîBà eéä Ck ¨©©¦¤§¨¨§©¦¨¨¨§¦

gqtd axraCøç éøbzmipilazd zeiepga mipeepgd ±,íéìLeøéaL ©¨¥¨¨¤¦¨©¦
ì ïéìáz íëì eìèe eàBad jxeväåöîeidy oeike .zqexg ly §¨¤©§¦§¦§¨

miptl bdpnd didy epcnl ,'devnl zqexg' oeyla miynzyn
.'devn' zqexgd z` zepkl l`xyia

äðùî
,oey`x leaih lahy xg`l :xcqd ipic jynd z` d`ian dpynd

,miliyaz ipye xexne dvn eiptl e`iadeBì eâæîd z`ñBkdéðL ¨§¥¦
.zeqekd zrax`n,ïàëå,ipyd qekd zbifnaïaämkgdìàBLz` §¨©¥¥

åéáàmcew ipy oii qek ea mibfeny dfd dlild dpzyp dn ¨¦
.dlik`dïaa úòc ïéà íàå,le`yle miiepiya oigadlBãnìî åéáà §¦¥©©©¥¨¦§©§

.le`yl
cnln jk :df dlila le`yl yiy zel`yd z` zyxtn dpynd

,le`yl epa z` a`dúBìélä ìkî äfä äìélä äpzLp äîx`y ly ©¦§©¨©©§¨©¤¦¨©¥
,dpyd zeniïéìëBà eðà úBìélä ìëaLilk`ne õîçilk`n,ävî ¤§¨©¥¨§¦¨¥©¨

eli`e ,dvxpy enk,ävî Blek ,äfä äìéläilk`n ea milke` oi`e ©©§¨©¤©¨
.ung

,df dlil dpzyp cereøàL ïéìëBà eðà úBìélä ìëaLipin,úB÷øé ¤§¨©¥¨§¦§¨§¨
eli`e ,xexn xg` mixfgn ep` oi`e,äfä äìéläxg` ea mixfgn ep` ©©§¨©¤

øBøî.`weec ¨
,dfd dlild dpzyp cereøNa ïéìëBà eðà úBìélä ìëaLokend ¤§¨©¥¨§¦¨¨
e` ,xgapy ote` dfi`aéìöe` ,[y`d iab lr ielv-]÷eìL ¨¦¨

[c`n daxd lyean-]ìMeáîeezkldk leyia-]eli`e ,[äìélä §¨©©§¨
éìö Blek ,äfäokend gqt oaxw ly xya lek`l epilr daeg ± ©¤¨¦

dlila lk`pd dbibg oaxw xya mbe ,y`d iab lr dilva `weec
.`weec ielv zeidl epic df

,dfd dlild dpzyp cereìáèì íéáééç) eðà (ïéà) úBìélä ìëaL¤§¨©¥¥¨
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.ynn daeg md oi` j` ,elld miiepiyd lr le`yl e`eaiy

:`xnbd zvxznéðz÷ éëä ,àøôñ áø øîà àlàzepyl yi jk ± ¤¨¨©©©§¨¨¦¨¨¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

המשך בעמוד עע



ריז ezny in` cenr fhw sc ± iyily wxtmigqt
äñåøôá ïàë óàzkxa meyn ,iziin zenily izye ."dvn zlik` lr" jxal Ð

izy lr reval jixvy miaeh mini x`yn rxb `lc ."`ivend"zexkkzenily

.zenilydn zg`n rveaeäôåà åúùàå ÷éñî àåä ïàë óà.uingz `ly ick Ð

àô÷ íåùî.qx` ea yie ,dyw zxfgd sxy Ðàñçã àô÷àîçlk`y in Ð

.`txie oepv lk`i ,`twd liaya dlge zxfg

éúøë àîçã àô÷dywe oepv lk`y in Ð

.izxk lk`i ,eléîéîç.oing min dzyi Ð

éîéîç åäìåëã àô÷zewxi lk ly qx` Ð

.odl d`etx oingçåôúì øëæeidy Ð

oda exiki `ly ,avr `la my odipa zeclei

) "jizxxer getzd zgz" :aizkc ,miixvnxiy

.(gäéëåîñì,daxd ea yezkle lihdl Ð

ea lihdl diiedwl jixve ,ar didiy ick

.`deiw ea zi`c `zline oiie migetzêéøö
äééåä÷ìxkf dikenql jixve ,getzl xkf Ð

.hihlïéìáúxkf zqexga oilihny zewxi Ð

.hihl xkf wcd ea miyzeky zqexge ,oazl

êøç éøâúlv` miayeid mipeepg Ð

"mikxgd on uivn" enk ,oixkene mdizepelg

).(a,myäðùîåéáà ìàåù ïáä ïàëåo`k Ð

dn :eia` z` l`ey oad ,ipy qek zbifna

.dlik` mcew ipy qek oibfeny eiykr dpzyp
àøîâ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

äîwxta rnyn oke .dqextd lr jxal jixv "`ivend" mbc d`xp Ð dqexta ipr ly ekxc

jeza dqext gipny gqt oiprl micen lkd :xn`wc ,(a,hl zekxa) "oikxan cvik"

oiziztd z` xhete dnilyd lr jxan xn`c o`nl elit` :yexit .rveae zenilydÐdcen
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mgl ehwl" :xn`py ,zexkk ipy lr reval aiig

wxta `a` xa `iig 'xc dizlin xwire ."dpyn
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:df oipra oic siqen `axéøö ,àáø øîàøîàiL Cxen`d weqtd ¨©¨¨¨¦¤Ÿ©
mixvn z`ivi xetiq zevn oipra(bk e mixac),'íMî àéöBä eðúBàå'§¨¦¦¨

s`y ,mixvnn `vi eli`k envr z` ze`xdl ick ,[mixvnn-]
`ed jexa yecwd l`b epze`.

.xexne dvn gqt zeevn inrh z` yxtl jixvy ,dpyna epipy
:df oipra oic siqen `ax,àáø øîàdéøö ävîdéaâäì Cdze`xdle ¨©¨¨©¨¨¦§©§¦©

aagzzy ick ,'milke` ep`y ef dvn' dcbda xne`yk ,miaeqnl
,mdipira devndåd okéøö øBøîdéaâäì Cep`y df xexn' xne`yk §¨¨¦§©§¦©

d z` j` .'milke`øNa,gqt oaxwl xkf dxrwa gpendéøö BðéàC ¨¨¥¨¦
déaâäìixdy ,'dn mey lr ,milke` epizea` eidy gqt' xne`yk §©§¦©

.'df gqt' xnel leki epi`e gqt oaxw df oi`àlà ,ãBò àìåm`y §Ÿ¤¨
,gqt oaxwl diiga eznda yicwd eli`k d`xp `di ,epdiabi

jk icil `ai okn xg`l dpnn lk`iykeíéLã÷ ìëBàk äàøpL¤¦§¤§¥¨¨¦
õeça.[dlik`a mixzen miycwdy mewnl uegn-] ©

:dcbda aiig `neq m`d dpc `xnbdàîeñ ,á÷òé øa àçà áø øîà̈©©£¨©©£Ÿ¨
.äãbä øîBlî øeèt,mrhdeàëä áéúkz`ivi xetiq zaega o`k ± ¨¦©©¨¨§¦¨¨

mixvn(g bi zeny)xn`l `Edd mFIA Lpal YcBde'äæ øeáòadUr §¦©§¨§¦§©©¥Ÿ©£¤¨¨
,'mixvOn iz`vA il 'díúä áéúëedxene xxeq oa oiprl my ± ¦§¥¦¦¦§¨¦§¦¨¨

(k `k mixac),äæ eðða','df' 'df' dey dxifba cenll yie ,'dxnE xxFq §¥¤¥Ÿ¤
ïläl äîzhrnn 'df' zaizàîeñì èøt`neq eixedn cg` m`y ± ©§©¨§¨§¨

zii`xa exikdl mikixvy iptn ,dxene xxeq oak oecip oad oi`
,'df eppa' eilr xnel elkeiy oird,ïàk óàz`ivi xetiq oiprl ©¨

'df' zaizn micnl ,mixvn,ïéîeñì èøt.miaiig mpi`y §¨§¦
:`xnbd dywnéðéà,dcbdn xeht `neqy `ed jk m`d ±øîàäå ¥¦§¨¨©

óñBé áø éác ïðaøì eäðézìàL ,øîéøîzian minkgd z` izl`y ± §¥©§¦§¦§§©¨¨§¥©¥
,sqei ax ly eyxcnóñBé áø éa àzãbà øîàc ïàîdf edin ± ©§¨©©©§¨¥©¥

ici miaeqnd z` `ivede ,sqei ax ziaa dcbdd z` xn`y
.mzaegeøîà,micinlzd ilóñBé áøici `ivene dcbdd xne` ¨§©¥

,izl`y oke .daegeøîà .úLL áø éa àzãbà øîàc ïàî,iláø ©§¨©©©§¨¥©¥¤¨§©
úLL,eid mineq zyy axe sqei ax ixde .xne`d `edgkene ¥¤

eid `l ,xehty mixaeq eid eli`y ,dcbda aiig `neqy exaqy
.dpnn mixeht mdy devna daeg ici mixg` `ivedl mileki

:`xnbd zvxzn,ïðaø éøáñ÷zaegy ,zyy axe sqei axïîfa ävî ¨¨§¦©¨¨©¨©§©
,äfän wx `id ,gqt oaxw epl oi`y,ïðaøcdielz dcbd zevne ©¤§©¨¨

eaiig minkge ,dfd onfa opaxcn `l` dpi` `id s`e ,dvn zevna
lk aeigl dey dcbde dvna eaeig `vnpe ,dcbda `neqd z` s`

.daeg ici mixg` `ivedl s` lekie ,mc`
:`xnbd dywnììkîdfn rnyn ±á÷òé øa àçà áøcxn`y ¦§¨§©£¨©©£Ÿ

,daeg ici mixg` `iven epi`e ,dcbdn xeht `neqyøáñyävî ¨©©¨
àeä á÷òé øa àçà áø àäå ,àúééøBàc äfä ïîfadføîàc(.kw oldl) ©§©©¤§©§¨§¨©£¨©©£Ÿ§¨©

y.ïðaøc äfä ïîfa ävî©¨©§©©¤§©¨¨
ok it lr s` opaxc dvny xaeq `g` axy s` :`xnbd zvxzn

øáñ÷,dcbd zaeg ici mixg` `ivedl leki epi`e xeht `neqdy ¨¨©
y iptnïe÷éz àúééøBàc ïéòk ïðaø ïe÷úc ìklky ,epicia llky ± ¨§¨©¨¨§¥§©§¨¦

ly devnd oirk depwiz ,minkg epwizy devnonfay oeike ,dxez
xeht did `neq `ziixe`c dvn zevn dzidyk ycwnd zia
leki epi`e ,xeht `ed opaxcn `l` dpi`y dfd onfa s` ,dcbdn

,ok m` :zeywdl `xnbd dtiqen .daeg ici mixg` `ivedláøì§©
énð óñBé áøìe úLL,jk xeaql yi mdl mb ±éàcå àäyïe÷úc ìk ¥¤§©¥©¦¨©©¨§¨

,ïe÷éz àúééøBàc ïéòk ïðaøonfay myk ok m`e ,dfa md micene ©¨¨§¥§©§¨¦
epwizyk s` jk ,xeht `neqd did dxezd on aeigd didy ziad
cvike ,mda `neqd eaiig `l ,dfd onfa dcbde dvn aeig minkg

.dcbd zaeg ici mixg` e`ived
miwleg sqei axe zyy axy dwiqn `xnbd ef `iyew gkn
,mc` lkl dey eaeige ,dxezd on dcbda aiig `neqy mixaeqe
epic z` cnl `g` axy s`e .mzaeg ici mixg` e`ived jkle

,zeywdl yiy meyn ,df cenil lr md miwleg ,weqtnàzLä éëä̈¦©§¨
'df xeara' zeaizn `neq hrnl yiy ,jipira dzr d`xp jk ike ±

,'df eppa'n dxene xxeq oa iabl hrnzpy mykíúä àîìLa± ¦§¨¨¨¨
,zpaen dxene xxeq oa oiprl ,my dxen`d dyxcddéì äåäcî¦©£¨¥

ázëéîìaezkl el didy jezn ±òîL ,'äæ eðða' áéúëe ,'àeä eðða' §¦§©§¥§¦§¥¤§©
dpéî'df' oeyldyàúàc àeä ïéîeñì èøtin z` hrnl `a ± ¦¨§¨§¦©£¨

,'df eppa' xnele eze`xl mileki mpi`y mineq eixedyàëä ìáà- £¨¨¨
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המשך בעמוד חג



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc migqt(iying meil)

daiz `id m`d ,epzpyna epipyy 'dielld' zaiza dpc `xnbd
zeaiz dnka oke .['di elld'] zeaiz izyl zwlegn `idy e` zg`

:'di'a zeniizqnd `xwna,ïðçBé éaø øîà àcñç áø øîàzaiz ¨©©¦§¨¨©©¦¨¨
'déeììä'xtqa zenewn dnka weqta daezke epzpyna epipyy ©§¨
,mildzåzaiz'déñk'weqta daezkd(fh fi zeny)lr ci iM xn`Ie' §¥§¨©Ÿ¤¦¨©

,'xC xCn wlnrA 'dl dngln Di qMåzaiz'äéãéãé'daezkd ¥¨¦§¨¨©©£¨¥¦ŸŸ§§¦§¨
jlnd dnly clepyk weqta(dk ai 'a l`eny)ozp ciA glWIe' ,©¦§©§©¨¨

,''d xEarA dicici FnW z` `xwIe `iaPdïä úçàodn zg` lk ± ©¨¦©¦§¨¤§§¦§¨©£©©¥
.zeaiz izyl zwlegn dpi`e ,zg` daiz `id,øîà áøzaiz ©¨©

'déñk',`cqg ax xn`yåzaiz'déáçøî'weqta daezkdmildz) ¥§¨§¤§©§¨
(d giw,'Di agxOa ippr DI iz`xw xvOd on'ïä úçàodn zg` lk ± ¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§¨¨©©¥

.zeaiz izyl zwlegn dpi`e ,zg` daiz `id,øîà äaøzaiz ©¨¨©
ãáìa 'déáçøî''dicici'e 'diqk' ,'dielld' j` ,zg` daiz `id ¤§©§¨¦§©

.zeaiz izyl zewlegn
zrca `xnbd zwtzqn .axe `cqg ax zhiy z` zxxan `xnbd

:`cqg axeäì àéòaéàzaiz ,daiyid ipa ewtzqd ±'dé áçøî' ¦©§¨§¤§©¨
,zg` daiz `idy ax xn`yìzrcàcñç áødze` xikfd `ly §©¦§¨

éàîizyl zwlegn `id `ny e` zg` daiz `id m`d ,idn ± ©
:`xnbd dwiqn .zeaize÷éz`ly ,wtqa ef dl`y cenrz ± ¥

.dhytp
:ax zrca `xnbd zwtzqn,eäì àéòaéàzaiz'äéãéãé'ax xn`y ¦©§¨§§¦§¨

,zg` daiz `idy `cqgìzrcáødze` xikfd `lyéàî,idn ± §©©
iccve .zeaiz izyl zwlegn `id `ny e` zg` daiz `id m`d
'diqk' wxy xnele `cqg ax lr welgl `a ax m`d ,md wtqd
,siqedl `l` welgl `a `l ax `ny e` ,od zg` daiz 'diagxn'e

:`xnbd dgiken .`id zg` daiz 'diagxn' mbyøîàc ,òîL àz̈§©§¨©
ì ÷ìçð 'äéãéãé' ,áøíéðL,zeaiz izyl ±Cëéôìzaiz'ãéãé'`id ©§¦§¨¤§©¦§©¦§¦¨§¦

ìBçzaize'dé'`idLãB÷gken ,ok m` .'d my zyecw da yi ± ¨¤
.zg` daiz `id 'dicici'y xn`y `cqg ax lr welgl `a axy

:ax zrca wtzqdl dtiqen `xnbd,eäì àéòaéàzaiz'déeììä' ¦©§¨§©§¨
xn`y,zg` daiz `idy `cqg axìzrcáødze` xikfd `ly §©

éàîizyl zwlegn `id `ny e` zg` daiz `id m`d ,idn ± ©
:`xnbd dgiken .zeaizàáéáç éác éléz àðéæç ,áø øîàc ,òîL àz̈§©§¨©©£¦¨¦¥§¥£¦¨

,`iig iax icec ziaay mildzd xtq z` izi`x ±eäa áéúëc- ¦§¦§
,zwlegn `idyk mda daezk 'dielld' zaizyàñéb ãça 'eììä'©§§©¦¨

àñéb ãça 'dé'ådxeyd zligza 'di'e dxey seqa 'elld' - §¨§©¦¨
zaizy xaeq `edy gken ,ax xn`y ef zecrne .dixg`y

.zeaiz izyl zwlegn 'dielld'
:`xnbd dtiqeneizyl zwlegn 'dielld'y ax xaeqy df xaca

,zeaizéåì ïa òLBäé éaøc àâéìtoa ryedi iax lr wleg `ed ± §¦¨§©¦§ª©¤¥¦
,ieléàî ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcyexit edn ±'déeììä'xn`py §¨©©¦§ª©¤¥¦©©§¨

,mildza zenewn dnka.äaøä íéìeläa eäeììä`edy x`ean ©§§¦¦©§¥
:`xnbd dtiqen cer .`id zg` daiz 'dielld'y xaeqàâéìôe§¦¨

décécà déãécz` mixzeqe miwleg iel oa ryedi iax ixac s`e ± ¦¥©¦¥
.xg` ote`a 'dielld' zaiz z` yxit `edy ep`vny ,envr ixac

äøNòa ,éåì ïa òLBäé éaø øîàcipinøôñ øîàð çáL ìL úBøîàî §¨©©¦§ª©¤¥¦©£¨¨©£¨¤¤©¤¡©¥¤
a ,íéläzoeylçevéð'gvpnl'](` c),[aoeylïebð'zepibpa'](my),[ §¦¦¦¦©¦¦

aoeyl'ìékNî'(` al),aoeyl'øBîæî'(` b),aoeyl'øéL'(` l),aoeyl ¦©§¦¦¦§¦¦¦
'éøLà'(` `),aoeyl'äläz''cecl dldz'](` dnw),[aoeyl'älôz' ©§¥¦§¦¨¦§¦¨

'dynl dltz'](` v)'sehri ik iprl dltz' ,(` aw),[aoeyläàãBä ¦¨¨
'aeh ik 'dl eced'](` fw),[aoeyl'déeììä'(` ew)d xn`nde .ìBãb ¦©§¨¨

[aeygd-]ïlekî`ed,'déeììä'iptnL`edíL ììBk'dçáLå'dl ¦¨©§¨¤¥¥§¤©
.úçà úáa§©©©

:lldd z` owiz in zxxan `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
dL øéLxn`p,äøBza'ebe 'dWn xiWi f`'(` eh zeny),e äLîipa ¦¤©¨¨¨¦Ÿ¤Ÿ¤

eäeøîà ìàøNéedepwize,íiä ïî eìòL äòLa,seq mi zrixw qp lr ¦§¨¥£¨§¨¨¤¨¦©¨
oi`e `ed heyt df xace .ok iptl zniiw ef dxiy dzid `le

.ea wtzqdle,wtzqdl yiy dnäæ ìläiy`xa mixne` ep`y ©¥¤
,miaeh minie miycgBøîà éî:l`eny aiyn .epwizeL íéàéáðeid ¦£¨§¦¦¤

ïäéðéay md ,l`xyi mra ±BúBà ïéøîBà eäiL ìàøNéì ïäì eðwz ¥¥¤¦§¨¤§¦§¨¥¤§§¦

÷øôå ÷øt ìk ìòlbxe lbx lka ±,åokàáz àlL äøöå äøö ìk ìò ©¨¤¤¨¤¤§©¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨Ÿ
ïéìàâpLëìå ,ïäéìòdxvdnBúBà íéøîBàd`ceda.ïúleàb ìò £¥¤§¦§¤¦§¨¦§¦©§¨¨

:df oipra `ziixa d`ian `xnbdìk ,øîBà øéàî éaø äéä ,àéðz©§¨¨¨©¦¥¦¥¨
dïøîà ãåc ïlk ,íéläz øôña úBøeîàä úBçaLezzerxe`nd lr §¨¨£§¥¤§¦¦ª¨¨¦£¨¨

,erxi`yøîàpL(k ar mildz),,'éLé ïa ãåc úBlôú elk',yexcl yie ¤¤¡©¨§¦¨¦¤¦©
éø÷éz ìà[`xwz l`±],'elà ìk' àlà ,'elk'oxn`y zelitz oleky ©¦§¥¨¤¨¨¥

mle` .ea wtzqdl oi`e `ed heyt df xace .iyi oa cecäæ ìlä©¥¤
mildz xtqa xen`d(giw±biw wxt)yi ,micrena eze` mixne` ep`y

le`ylBøîà éî:`ziixad daiyn .epwizeøîBà éñBé éaø,jk ¦£¨©¦¥¥
,øîBà éða øæòìàye äLîipaeäeøîà ìàøNéedepwizeeìòL äòLa ¤§¨¨§¦¥Ÿ¤¦§¨¥£¨§¨¨¤¨

,íiä ïî.extqa cec eraw jk xg`eåéøéáç åéìò ïé÷eìçålr-] ¦©¨©£¦¨¨£¥¨
[ipa xfrl`Bøîà ãåcL øîBì:iqei iax siqen .epwizeïéàøðåil ©¤¨¦£¨§¦§¦

åéøácipa xfrl` lyïäéøácîlr le`yl yiy iptn ,eixag ly §¨¨¦¦§¥¤
ike ,mdixacøLôàcre mixvn z`ivin elld mipyd lk jynay ¤§¨

ipa ,cecúà eèçL ìàøNézepaxwïäéçñt,gqtd bga dpy lka ¦§¨¥¨£¤¦§¥¤
eìèðåz`ïäéáìeì,zekeqd bga dpy lkaäøéL eøîà àìå[lld-] §¨§¨¥¤§Ÿ¨§¦¨

edexn` l`xyi ipae dyn xaky gxkda `l` ,zr dze`a
.edepwizeøçà øác`le ipa xfrl` ixack gikedl ztqep `xaqe ± ¨¨©¥

y okzi ike ,mdixac lr le`yl yiy iptn ,eixag ixackìL Bìñt¦§¤
a ãîBò äëéî`xwpd mewnìàøNéå ,éëae ea migheaúà íéøîBà ¦¨¥©§¦§¦§¨¥§¦¤

ìläämdiUr Eidi mdFnM' ,milil`a migheal dllw ea dxn`py ©©¥§¤¦§Ÿ¥¤
'mdA ghA xW` lM(g ehw mildz)`l ,did jk cec iniay oeike , Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤

edexn` l`xyi ipae dyn `l` ,lldd z` owiz cecy xazqn
.mid lr edepwize

ixenfn z` cec xn` in cbpk dpcy `ziixa d`ian `xnbd
:xeaivd cbpk e` envr cbpk ,mildzdúBøéL ìk ,ïðaø eðz̈©¨¨¨¦

ãâðk ,øîBà øæòéìà éaø ,íéläz øôña ãåc øîàL úBçaLeúå§§¨¤¨©¨¦§¥¤§¦¦©¦¡¦¤¤¥§¤¤
el erxi`y zerxe`nãâðk ,øîBà òLBäé éaø .ïøîà Bîöòzerxe`n ©§£¨¨©¦§ª©¥§¤¤

døeaéö[l`xyi zqpk±],ïøîàlltzde mzelb lr `apzdy ¦£¨¨
.mdilr,íéøîBà íéîëçå`l` ,df xaca zeey zexiyd lk `lLé ©£¨¦§¦¥

ïäîoxn`yãâðkd zerxe`nïäî Léå ,øeaéöoxn`yãâðk ¥¤§¤¤¦§¥¥¤§¤¤
zerxe`n.Bîöò,llkd dfìa úBøeîàäãéçé ïBLoxn`,Bîöò ãâðk ©§¨£¦§¨¦§¤¤©§

eìa úBøeîàäíéaø ïBLoxn`ãâðkd.øeaéö ¨£¦§©¦§¤¤¦
mixenfnd :mildza zexen`d zepeyl yxtl `ziixad dtiqen

oeyla mildza mixen`d,'ïebéð'å 'çevéð''zepibpa gvpnl' oebkc) ¦©§¦
(`rx`iy dn oipra mixacn ,àáì ãéúòì.mixen`d mixenfnd ¤¨¦¨Ÿ

oeyla,'ìékNî''likyn cecl' oebk(` al)exn`p ,,ïîbøez éãé ìò ©§¦©§¥§§¨
.miaxl myxit `ede ygla el mxn` cecy

oeyld mildza xn`pyk :`ziixad dtiqen cer'øBîæî ãåãì'ck) §¨¦¦§
(cere ,`,'xenfn' zaizl 'cecl' zaiz z` micwdy ,ãnìî§©¥

Ldf xenfn zxin`aäðéëL åéìò äúøMdligzøîà Ck øçàå ¤¨§¨¨¨§¦¨§©©¨¨©
.äøéLoeyld xn`pyke'ãåãì øBîæî'(cere ,` b)zaiz z` micwdy , ¦¨¦§§¨¦

,'cecl' zaizl 'xenfn'L ãnìîdf xenfn zxin`aøîàcecäøéL §©¥¤¨©¦¨
Ck øçàådxiyd jezn.äðéëL åéìò äúøL`aeïéàL Eãnìì §©©¨¨§¨¨¨§¦¨§©¤§¤¥

CBzî àìå ,úeáöò CBzî àìå ,úeìöò CBzî àì ,äøBL äðéëMä©§¦¨¨Ÿ¦©§§Ÿ¦©§§Ÿ¦
CBzî àlà ,íéìèa íéøác CBzî àìå ,Làø úel÷ CBzî àìå ,÷BçN§§Ÿ¦©Ÿ§Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦

.äåöî ìL äçîN øácgnyy xg`l cec lr dpikyd dzxy jkitl §©¦§¨¤¦§¨
dnn df xac cenll xyt` oke .dxiy zxin`aøîàpLryil`a ¤¤¡©

`iapd(eh b 'a mikln),åéìò éäzå ïbðîä ïbðk äéäå ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥©§©¥©§¦¨¨
.''ä ãé©

:`ziixad ixac lr dtiqen `xnbd,áø øîà äãeäé áø øîàdn ¨©©§¨¨©©
ly dgny jezn `l` dxey dpikyd oi`y `ziixaa epipyy

,devn,äëìä øáãì ïëå.devn ly dgny jezn cenll jixvy §¥¦§©£¨¨
ïëå ,ïîçð áø øîàmb xacd,áBè íBìçìdgny jezn oyi m`y ¨©©©§¨§¥§£

.aeh melg d`xi
:`xnbd dywn .ax ixaca dxizq dywn `xnbdéðéàjk m`d ± ¥¦

,dgnya dxez cenll jixvy ,ax xn`,áø øîà ìãéb áø øîàäå§¨¨©©¦©¨©©
Baø éðôì áLBiä íëç ãéîìz ìkeitn dxez cenllåéúBúôN ïéàå ¨©§¦¨¨©¥¦§¥©§¥¦§¨

øî úBôèBðy ie`x ,dni` zngn zexixn ±äpéåëz,eizezty §¨¦§¤¨
øîàpL(bi d mixiyd xiy),'øáBò øBî úBôèBð íépLBL åéúBúôN'yie ¤¤¡©¦§¨©¦§¥
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jda dizlin hwp i`d jkld ,`ed `wxit yix i`

`ail` la` ,`pyil jci`a dizlin i`de `pyil

yinlg" cr dielld `kilc lld ziacepirnl

dizlin itlginc icii` `l` 'ek ibilt `l "min

ded `wxit yix i` dielld meyn i`ny ziac

hwpinl lld ziac ediizlin inp itlgin ,`l i`

ik `wxit yix jci`e `wxit seq dizlin i`d

.i`ny ziac `ail` ixn`c ikidãò øîàã ïàî
ììëá ãò àìå ãò øáñ úàöáxn` ded i`e Ð

mipad m` `le rnyn ded ,"mipad m`" cr

.llka dgnyøáñ÷ íéðáä íà ãò øîàã ïàîå
ììëá ãòå ãòded ,"z`va" xn` ded i`e Ð

`ail` ediizbelte .llka z`va s`c rnyn

.`peb i`dka inp iyextl `ki` lld ziacàîéðå
äéåììä ãò.llka cr `le cr xn`c o`nl Ð

òîù úéø÷.rny z`ixw xg`y dle`b zkxa Ð

ììäå"l`xyi l`b" mzegy ,migqt iaxr ly Ð

lr gayne xtqny ,oizipznc `aiwr iaxk

.dxary l`xyi zle`bìàøùé ìàåâ àúåìöãÐ

.cizrd lr oilltzn ep`yåðùã÷å àùåãé÷ãÐ

.xary lr `id d`cedcåðùã÷ àúåìöãitl Ð

ie`x ,dltz rvn`a dze` mixne` ep`y

.dywa oeyla dxne`lúàéöé øéëæéù êéøö
íåéä ùåãé÷á íéøöîly dltza oia qeka oia Ð

dna micren x`yae ,gqtc dey dxifba zay

:gqtn epivnornl" :`kd aizk ,opiqxb ikd

mei z` xekf" :mzd aizke ,"jz`v mei z` xekfz

zayd."àúøèôàã) mixteq zkqna Ðwxt(bi

"cec obn"c yxtne ,dxhtdc zekxal edl `ipz

oxw ginvn" ith xnel jiiy `zelvae ,xne`

oiywan ep`e ,edpip ingxc meyn "dreyi

did dnly epiaxe .l`xyil dreyi oxw ginviy

obn" dltza xninl jiiy `l ikd meyn :xne`

zenizg ixze "mdxa` obn" epxn` xaky ,"cec

.dltza jiiy `l iccdkøùà íéìåãâä íùë
õøàáyecwd itn ok cecl xn` `iapd ozp Ð

"mdxa` obn"a minzegy myky ,`ed jexaÐ

milecbd ."cec obn"a oinzegwgvi mdxa` Ð

epiid ,opinzg `l ozylyac ab lr s`e ,awrie

"dkxa dide" :aizkck ,mizya oinzeg oi`y itl

cec la` ,zea` zkxaa oixkfp ozyly edin

m` enezgi ina el dreawd dkxaa cigi `edy

."cec obn"a `làúéãáîåôã éáñdcedi ax Ð

) oixcdpqc oey`x wxt seqa ,`pir axe.(a,fi

àúáùá.aeh mei epi`y `nlrc zaya Ðàîåé
àáèaeh meie zaya eli`c ,`zay `la Ð

) dvia zkqna yxtnck "mipnfde l`xyie zayd ycwn" ediiexz mizg.(fiàîéé÷å àòéá÷ã àúáù.ycegd zriawa dielz dpi`e ziy`xa ini zyyn Ðàúéà íéáøáãceak meyn Ð

."l`xyi ycwn" xne` miaxàúéì éî íéáøá ùåãé÷cerqae zqpkd ziaa Ð.ozg zäðùîøéùä úëøá.yxtn `xnba Ðåììä úåñåëä ïéá,mipexg`d mipyl mipey`xd mipy oia Ð

.dzyi zezyl dvx m`äúùé àì úéòéáøì úéùéìù ïéádzyi `l dnl :inlyexi zxnba iz`vn Ð?`ed xkeyn xak `lde :mzd jixte .lld xninl ivn `l ezc ,xkzyi `ly ick?
oefnd jezay oii :ipyne !ezcerqa daxd xak dzyyoefnd xg`ly ,xkyn epi` Ð,dzyi ipyl oey`x oia zezyl dvx m`e ,xkyn epi` oefnd iptly oiic inp oicd `ede .xkyn Ð

.ziriaxl ziyily oia `l` `pz hrnn `l `dcàøîâñåë äðåòè ïåæîä úëøá äðéî òîùxn`c ,dil opirny `weicn `l` ,qek dperhc `icda oizipzn `l zekxa zkqna `dc Ð

) `wxit yixaopiqxb ikd :dil opirny oizipznnc inp `nile ,qek dperh oefnd zkxa dpin rny ,ipnz oizipzn `dn dpin zrny :(a,dwãçå ãç ìëå ïðáø åäì åðé÷ú úåñåë òáøà
äåöî äéá ãéáòð.oefnd zkxa liaya `a qekd oi` o`k s`y ,qek ira `l dpyd zeni x`ya la` ,devn ea dyriy ie`x ,xnelk Ð
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"ìàøNé úàöa"¯áø !à÷øét óBñ "déeììä" øáñ §¥¦§¨¥¨©©§¨¦§¨©
"déeììä" éøáñ àîìò éleëc :déîòèì õøúî àcñç¦§¨§¨¥§©£¥§¥¨§¨¨§¦©§¨
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àîìò éleëc :déîòèì õøúî àðeä áø øa äaø©¨©©¨§¨¥§©£¥§¥¨§¨
íéðaä íà" ãò øîàc ïàî .à÷øét Léø "déeììä"©§¨¥¦§¨©§¨©©¥©¨¦

"äçîN¯"ìàøNé úàöa" ãò øîàc ïàîe .øétL¯ §¥¨©¦©§¨©©§¥¦§¨¥
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ì éòá÷å éçøé éøaòî÷c déì éòá÷c àeäéðL¯àúBìö :éãéc àîòè ."íépîfäå ìàøNé Lc÷î" §¨§¦¥§¨§©§¦©§¥§¨§¦§¨¥§©¥¦§¨¥§©§©¦©£¨¦¦§¨
àúéà íéaøác¯úaLa ,àúéà ãéçéác Lecé÷ ;"ìàøNé Lc÷î"¯áBè íBéa ;úaMä Lc÷î ¦§©¦¦¨§©¥¦§¨¥¦¦§¨¦¦¨§©¨§©¥©©¨§

¯?déúéì éî íéaøa àLecé÷å ,déúéì éî ãéçéa àúBìö ,àéä àìå ."íépîfäå ìàøNé Lc÷î"§©¥¦§¨¥§©§©¦§Ÿ¦§¨§¨¦¦¥¥§¦¨¨©¦¦¥¥
øîà àìå ,àúéãaîeôc éáñk øîà .àáøc dén÷ úéçð áø øa àleò .øwéò øúa ìéæ :øáñ àáøå§¨¨¨©¦¨©¦¨¨©©¨¥©¥§¨¨£©§¨¥§§§¦¨§¨£©
dén÷ úéçð ïúð áøc déøa àðeä áøc deáà ïúð áø .àáø déa øãä :àîìà .éãéî àìå déì¥§¨¦¥©§¨£©¥¨¨©¨¨£§©¨§¥§©¨¨¨¥©¥
dén÷ àøeñì òì÷éà àðà :àðéáø øîà .àtt áø déçaLå ,àúéãaîeôc éáñk øîà .àtt áøc§©©¨£©§¨¥§§§¦¨§©§¥©©¨£©¨¦¨£¨¦§©§¨©¥
.àîìò élek déì é÷zLî eåäå ,àúéãaîeôc éáñk øîàå .àøeaéöc àçeìL dén÷ úéçðå ,øîéøîc§¨¥©§¨¥©¥§¨§¦¨©£©§¨¥§§§¦¨©£§©§¦¥¥¨§¨

.déì e÷zLî eåä àìå .àúéãaîeôc éáñk àúëìéä !eäe÷áL :eäì øîàäðùîñBk Bì eâæî ¨©§©§¦§§¨§¨¥§§§¦¨§¨£§©§¥¨§
éLéìL¯éòéáø .BðBæî ìò Cøáî¯úBñBkä ïéa .øéMä úkøa åéìò øîBàå ,ìlä úà åéìò øîBb §¦¦§¨¥©§§¦¦¥¨¨¤©¥§¥¨¨¦§©©¦¥©

ì äöBø íà ,eìläúBzL¯.äzLé àì éòéáøì éLéìL ïéa ;äzLéàøîâïðç áø déì øîà ©¨¦¤¦§¦§¤¥§¦¦¨§¦¦Ÿ¦§¤£©¥©¨¨
,úeøéç Cøã ïðaø eðwéz éñk òaøà :déì øîà !ñBk äðeòè ïBænä úkøa :dpéî òîL :àáøì§¨¨§©¦¨¦§©©¨§¨¨©¥©§©¨¥¦§©¨©¤¤¥

.äåöî déa ãéáòð ãçå ãç ìk."øéMä úkøa åéìò øîBàå ìlää úà åéìò øîBb éòéáø" ¨©§©©£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨¤©©¥§¥¨¨¦§©©¦
éàî

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc migqt(iying meil)

éàî,df ly epeyln df mi`pzd epiyy mrhd edn ±åàìm`d ± ©¨
c meyn `léâìôéî÷ àäádxn`py zenewna ,ewlgp df xacay ± §¨¨¦§§¦

e` mcewd wxtl zkiiy `id m`d ,wxtl wxt oia 'dielld' zaiz
wxtd zligze llda oey`xd wxtd seqy xg`ne ,`ad wxtl
hwp ,'ebe 'l`xUi z`vA .DiElld dgnU mipAd m`' ,md jk ipyd¥©¨¦§¥¨©§¨§¥¦§¨¥

,ezhiy itk zxg` oeyla mdn cg` lkøîàc ïàîì`pzd itl ± §©§¨©
xne` i`ny zialy epzpyna,'äçîN íéðaä íà' ãòyxtl yi ©¥©¨¦§¥¨

yøáñzaizy'déeììä'`idà÷øét Léøjkitl ,`ad wxtd y`x ± ¨©©§¨¥¦§¨
z` wx xne` i`ny zialy oeikn ,ipy qek lr dze` xne` epi`
hwp okl ,ipyd wxtl zkiiy 'dielld' zaiz eli`e ,oey`xd wxtd

,'dgny mipad m`' cr wx xne`y epeylaøîàc ïàîeitle ± ©§¨©
xne` i`ny zialy `ziixaa `pzdøáñ ,'ìàøNé úàöa' ãò©§¥¦§¨¥¨©

zaizy'déeììä'`idà÷øét óBñxne` jkitl ,mcewd wxtd seq ± ©§¨¦§¨
.'l`xyi z`va' cr xne`y epeyla hwp okle ,ipy qek lr dze`

zd zwelgny dgec `xnbdmi`xen`d ewlgpy oecipa dpi` mi`p
mi`xen`dn cg` lk `l` ,wxtl wxt oiay 'dielld' zaiza

:`xnbd dgec .ezhiyk mi`pzd ipy ixac z` yxtiàcñç áø©¦§¨
mcewd wxtd seq `id wxtl wxt oiay 'dielld' zaizy xn`y

õøúîmi`pzd ipy ixac z`déîòèì,[ezhiyk±]àîìò éleëc± §¨¥§©§¥§¥¨§¨
`ziixaa `pzde epzpyna `pzdéøáñzaizy [mixaeq±]'déeììä' ¨§¦©§¨

`idà÷øét óBñs`e ['dielld ,dgny mipad m`'] mcewd wxtd ± ¦§¨
e ,ipy qek lr dze` xne` i`ny zialøîàc ïàî`ziixaa `pzd ± ©§¨©

xn`yøétL 'ìàøNé úàöa' ãò,[oaen±]øîàc ïàîe`pzd ± ©§¥¦§¨¥©¦©§¨©
xn`y epzpyna'äçîN íéðaä íà' ãòxaqy meyn ef oeyla hwp ©¥©¨¦§¥¨
,'ììëa ãòå ,ãò',llka `ed eil` cr exn`y mewn s`y xnelk ©§©¦§¨

,dgny mipad m`' weqtd z` s` xne`y eixacn oaen okle
.'dielld

,oey`xd wxtd seq `id 'dielld' zaizy oeikn :`xnbd dywn
x`azdy itke ,'dgny mipad m`' cr epzpyna `pzd xn` recn

,ezxin` llka el` zeaiz s`yàîéðåxn`ie ±,'déeììä' ãòixdy §¥¨©©§¨
.xne` `edy oey`xd wxtd llka ef daiz s`àîéz éëåm`e ± §¦¥¨

,xnel dvxz'déeììä' éä ïðéòãé àìc`l jk `pzd xn`i m`y ± §Ÿ¨§¦©¥©§¨
xaecn 'dielld' dfi`a rcp,dywi oiicr ,àîéðå`pzd xn`ie ± §¥¨

cr xne`y ,yxetna.'äçîN íéðaä íà' ìL 'déeììä'dwiqn ©§¨¤¥©¨¦§¥¨
:`xnbdàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨

ipy ixac z` `ped ax xa dax yxti cvik zx`an `xnbd
e :`xnbd dtiqen .ezhiyk mi`pzdàðeä áø øa äaøxn`y ©¨©©¨

`ad wxtd zligz `id wxtl wxt oiay 'dielld' zaizyõøúî§¨¥
mi`pzd ipy ixac z`déîòèì,[ezhiyk±]àîìò éleëc`pzd ± §©§¥§¥¨§¨

zaizy mixaeq `ziixaa `pzde epzpyna'déeììä'`idLéø ©§¨¥
à÷øétziale ['ebe 'l`xyi z`va ,dielld'] `ad wxtd y`x ± ¦§¨

e ,ipy qek lr dze` xne` epi` i`nyøîàc ïàîepzpyna `pzd ± ©§¨©
xn`yøétL 'äçîN íéðaä íà' ãò,[oaen±]øîàc ïàîe`pzd ± ©¥©¨¦§¥¨©¦©§¨©

xn`y `ziixaa'ìàøNé úàöa' ãòy meyn ef oeyl hwp,ãò' øáñ ©§¥¦§¨¥¨©©
,'ììëa ãò àìåepi` envr `ed eil` cr exn`y mewny xnelk §Ÿ©¦§¨

.df weqt xne` epi`y eixacn oaen okle ,llka
`xnbd dywn,`ad wxtd zligz `id 'dielld' zaizy oeikn :

,'mixvnn l`xyi z`va' cr xne`y `ziixaa `pzd xn` recn
,xne` epi` el` zeaizy x`azdy itkeàîéðåxn`ie -ãò §¥¨©

,'déeììä'.xne` epi` ef daiz s` ixdyàîéz éëådvxz m`e ± ©§¨§¦¥¨
,xnel'déeììä' éä ïðéòãé àìcrcp `l jk `pzd xn`i m`y - §Ÿ¨§¦©¥©§¨

,dywi oiicr ,xaecn 'dielld' dfi`aàîéðå`pzd xn`ie ± §¥¨
xne`y ,yxetnaL 'déeììä' ãòweqtaìàøNé úàöa'.'mixvnn ©©§¨¤§¥¦§¨¥

:`xnbd dwiqnàéL÷.xacd dyw ok` ± ©§¨
:dpyna epipy.äleàâa íúBçå`aiwr iaxe oetxh iax ewlgp §¥¦§¨

mzeg `ed `aiwr iaxle ,dle`ba mzeg `ed cvik epzpyna
.'l`xyi l`b' zkxaa

:dle`b zkxaa zepeyl iepiy zx`an `xnbd,àáø øîàzkxaa ¨©¨¨
xg`l zxn`pd dle`bòîL úàéø÷,ziaxre zixgyåzkxaa ok §¦©§©§

a zxn`pd dle`bìläxne` ,[epzpyna epipyy itk] xcqd lila ©¥

oznizga'ìàøNé ìàb'lr gayle xtql epwzpy iptn ,xar oeyla ¨©¦§¨¥
zkxaa la` .mixvn z`ivia xara drxi`y l`xyi zle`b

dle`bàúBìöcded oeyla xne` ,dxyr dpeny zlitzay ±ìàBb' ¦§¨¥
àîòè éàî ,'ìàøNémeyn ,ef oeyla xne` dlitzay mrhd edn ± ¦§¨¥©©£¨

eäðéð éîçøc,xard lr gay dpi`e cizrl mingx zywa `idy ± §©£¥¦§
.xar oeyla 'l`xyi l`b' da xnel leki epi` jkitl

:zepeyl iepiya zxn`py ztqep dkxa d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
,àøéæ,zepeyl iepiy yi meid zyecw zkxaa s`àLecé÷c± ¥¨§¦¨

xne` yeciwa('eðeöå) åéúBöîa eðLc÷ øLà'iptn ,xar oeyla £¤¦§¨§¦§¨§¦¨
la` ,xard lr d`ced `idyàúBìöcxne` dlitza ±eðLc÷' ¦§¨©§¥

éúBöîa,'E,dywa oeylaàîòè éàîxne` dlitzay mrhd edn ± §¦§¤©©£¨
meyn ,ef oeylaeäðéð éîçøc.mingx zywa `id dlitzdy ± §©£¥¦§

z` da xikfdl jixvy ,meid zyecw zkxa oipra dtiqen `xnbd
:mixvn z`iviéøöå ,á÷òé øa àçà áø øîàøékæiL Cz`úàéöé ¨©©£¨©©£Ÿ§¨¦¤©§¦§¦©

íBiä Lecé÷a íéøöîode yeciwa od ,zaya meid zyecw zkxaa ± ¦§©¦§¦©
,dey dxifba ok ecnle .dlitzaàëä áéúkgqta o`k aezk ± §¦¨¨

(b fh mixac)íBé úà øBkæz ïòîì','LiIg ini lM mixvn ux`n Lz`v §©©¦§¤¥§¥¤¤¦§©¦Ÿ§¥©¤
íúä áéúëezaya my aezke ±(g k zeny)úaMä íBé úà øBëæ' §¦¨¨¨¤©©¨

,'BLc÷ìjixvy cenll yi 'dxikf' oeyl mdipya aezky oeike §©§
z` xikfdl jixv gqtay myke .mixvn z`ivi oipr zaya xikfdl

.xikfdl jixv micren x`ya mb jk ,mixvn z`ivi
:zepeyl iepiya zxn`py ztqep dkxa d`ian `xnbdäaø øîà̈©©¨

,àìéL øaiepiy yi cec zia zekln oxw znxd lr dkxaa s` ©¦¨
,zepeylàúBìöcjcar cec gnv z`'] dlitza zxn`pd dkxaa ± ¦§¨

mzeg ['eke 'jzreyia mexz epxwe ,ginvz dxdnïø÷ çéîöî'©§¦©¤¤
,'äòeLéeli`eàzøèôàcdxhtdd z`ixw xg`ly dkxaa ± §¨§©§©§¨

cec zia zeklnae jcar `iapd edil`a epidl` 'd epgny']
mzeg ['eke 'jgiyn.'ãåc ïâî'dlitzdy meyn ,oeyld iepiy mrhe ¨¥¨¦

'dreyi oxw ginvn' da xnel jiiy jkitl ,mingx zywa `id
oi` 'cec obn' oeyld eli`e ,l`xyil dreyi oxw ginviy ywal

.mingx zywa dzernyn
:'cec obn' dkxad znizg oipra aezkd zyxc z` d`ian `xnbd

`iapd ozp ici lr jlnd cecl 'd ixaca xn`p(h f 'a l`eny),
íéìBãbä íLk ìBãb íL Eì éúéNòå'.'ux`A xW`éðzjk lr dpy ± §¨¦¦§¥¨§¥©§¦£¤¨¨¤¨¥

,óñBé áø,cecl xn`py 'lecb my'L eäædxhtdd zkxaa minzeg ©¥¤¤
ae eny,'ãåc ïâî' íéøîBàmdxa` ly enya minzegy myk §¦¨¥¨¦

.'mdxa` obn' mixne`e
:'mdxa` obn' zkxa oipra aezkd zyxc z` mb d`ian `xnbd

,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîàepia` mdxa`l xn`p(a ai ziy`xa), ¨©©¦¦§¤¨¦
yexcl yie .'dkxA dide LnW dlCb`e Lkxa`e lFcb iFbl LUr`e'§¤¤§§¨©£¨¤§©£©§¨§¤¤§¥§¨¨

,jkíéøîBàL eäæ 'ìBãâ éBâì ENòàå'zea` zkxaa dlitzaéäìà' §¤¤§§¨¤¤§¦¡Ÿ¥
eäæ 'EîL äìcâàå' ,'÷çöé éäìà' íéøîBàL eäæ 'Eëøáàå' ,'íäøáà©§¨¨©£¨¤§¤¤§¦¡Ÿ¥¦§¨©£©§¨§¤¤

ìBëé .'á÷òé éäìà' íéøîBàLy xnel ziidïéîúBç eäédkxad z` ¤§¦¡Ÿ¥©£Ÿ¨§§¦
,ïleëa,'awrie wgvi mdxa` obn' exn`iyøîBì ãeîìzepcnln ± §¨©§©

aezkdïéîúBç Ea ,'äëøa äéäå'dkxad z`.ïleëa ïéîúBç ïéàå ¤§¥§¨¨§§¦§¥§¦§¨
minie zezaya meid zyecw zkxa znizg oeyla dpc `xnbd

:`zicanetc iaqe `ax zwelgn df oipra d`iane ,miaehøîà̈©
éáñì àðézçkLà ,àáøàúéãaîeôc`zicanet ipwf z` iz`vn ± ¨¨©§©§¦¨§¨¥§§§¦¨

éøîà÷å éáúécmeid zyecw zkxaa ,jk mixne`e miayei mdyk ± §¨§¦§¨¨§¦
xne`yàúaLa,[zaya±]àLecé÷a ïéa àúBìöa ïéadlitza oia ± §©§¨¥¦§¨¥§¦¨

oeyla mzeg ,yeciwa oiae,'úaMä Lc÷î'zyecw zkxaa eli`e §©¥©©¨
xne`y meidàáè àîBéa,[aeh meia±]àLecé÷a ïéáe àúBìöa ïéa± §¨¨¨¥¦§¨¥§¦¨

oeyla mzeg ,yeciwa oiae dlitza oia.'íépîfäå ìàøNé Lc÷î'§©¥¦§¨¥§©§©¦
àðà eäì àðéîàå,mkilr ip` wleg ,ip` mdl izxn`e ±,äaøcà ©£¦¨§£¨©§©¨

meid zyecw zkxaaàúBìöc,[dlitza±]àîBéa ïéa àúaLa ïéa ¦§¨¥§©§¨¥§¨
àáèoeyla mzeg ,aeh meia oiae zaya oia ±,'ìàøNé Lc÷î'eli`e ¨¨§©¥¦§¨¥

meid zyecw zkxaaàLecé÷a,welig yi [yeciwa-]àúaLc± §¦¨§©§¨
oeyla mzeg zay ly yeciwaa ,'úaMä Lc÷î'ly yeciwàîBé §©¥©©¨§¨

àáèoeyla mzeg [aeh mei±].'íépîfäå ìàøNé Lc÷î'iztqede ¨¨§©¥¦§¨¥§©§©¦
,jk mdl xneleëãéc àîòèå éãéc àîòè àðéîà àðàåxne` ip`e ± ©£¨£¦¨©£¨¦¦§©£¨¦§
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המשך בעמוד רלג



xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr giw sc migqt(iyiy meil)

:`xnbd zxxan.'øéMä úkøa' éàî:`xnbd zx`anäãeäé áø ©¦§©©¦©§¨
,øîàzxin` `id xiyd zkxa'eðéäìà 'ä Eeììäé'xg`ly 'eke ¨©§©§¡Ÿ¥

.'zegayza lledn jln 'd dz` jexa' `id dznizge ,llddéaøå§©¦
,øîà ïðçBéxnele siqedl `id xiyd zkxa'éç ìk úîLð'zxn`pd ¨¨¨©¦§©¨©

'jelldi' zkxa caln edfe ,aeh meie zay ly dxnfc iweqt meiqa
.lldd meiqa cinz zxn`pd

:iriax qek lr mixne`y sqep xac d`ian `xnbd,ïðaø eðzqek ¨©¨¨
éáø,ìlää úà åéìò øîBb ,éò,dcerqd mcew ea ligzdyøîBàå §¦¦¥¨¨¤©©¥§¥

mb eilr'ìBãbä ìlä',[mildza e"lw xenfn]Léå .ïBôøè éaø éøác ©¥©¨¦§¥©¦©§§¥
,íéøîBàxenfnd xne` `l` ,df xne` oi`'øñçà àì éòø 'ä'mildz) §¦Ÿ¦Ÿ¤§¨

(` bk.lk`y oefnd lr gayl ,
:`xnbd zxxan .'lecbd lld' oipr zx`an `xnbdïëéäîxtqa ¥¥¨

`ed mildz.'ìBãbä ìlä':`xnbd zx`aneãBä'î ,øîBà äãeäé éaø ©¥©¨©¦§¨¥¥
'FCqg mlFrl iM aFh iM 'dl(` elw mildz),ãòlr' weqtdúBøäð ©¦¦§¨©§©©©£

'ìáa(` flw my).llka cr `leúBìònä øéM'î ,øîBà ïðçBé éaøådPd ¨¤§©¦¨¨¥¦¦©©£¦¥
''d z` EkxA(` clw my),ãòlr',øîà á÷òé øa àçà áø .'ìáa úBøäð ¨£¤©©©£¨¤©£¨©©£Ÿ¨©

'dé Bì øça á÷òé ék'î(c dlw my)ãòlr'.'ìáa úBøäð ¦¦©£Ÿ¨©¨©©©£¨¤
:`xnbd zxxan .'lecbd lld' `ed iexwy daiqd zx`an `xnbd

.'ìBãbä ìlä' BîL àø÷ð änìå:`xnbd zx`anéðtî ,ïðçBé éaø øîà §¨¨¦§¨§©¥©¨¨©©¦¨¨¦§¥
ea xkfeny,íìBò ìL Bîeøa áLBé àeä Ceøa LBãwäLxn`py enk ¤©¨¨¥§¤¨
(ek elw my),'minXd l`l EcFd',äiøa ìëì úBðBæî ÷lçîeenk §¥©¨¨¦§©¥§§¨§¦¨

xn`py(dk elw my)d"awdy lecb xac edfe ,'xUA lkl mgl ozp'Ÿ¥¤¤§¨¨¨
lkl ozil ,zeltyd zeixad lr gibyne mler ly enexa ayei

.'lecbd lld' `xwp df my lre ,exeqgn ic cg`e cg`
:xenfnd ixaca zeyxc d`ian `xnbdéðä ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦¨¥

eãBä äMLå íéøNò'eced' ly miweqtd dyye mixyr el` - ¤§¦§¦¨
,xenfna mixen`déî ãâðk,exn`pàøaL úBøBc äMLå íéøNò ãâðk §¤¤¦§¤¤¤§¦§¦¨¤¨¨

,BîìBòa àeä Ceøa LBãwä,epiax dyn cr oey`xd mc`nïúð àìå ©¨¨§¨§Ÿ¨©
,äøBz íäìdxezd zekf `la oefnl miie`x eid `le,íúBà ïæå ¨¤¨§¨¨

Bcñça.lecbd eaehae §©§
:yexcl dkiynn `xnbdék 'äì eãBä' áéúëc éàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©¦§¦©¦

áBè,eyexit jk ,'FCqg mlFrl iM,íãà ìL BúáBç äáBbL 'äì eãBä ¦§¨©§©¤¤¨¤¨¨
,BúáBèa`ed jexa yecwd ,e`hg lr ypera aiegnd mc` ,xnelk §¨

envr `edy aehd on ezaeg z` epnn daebe cqg enr dyer
d ly eaeg z` ,eilr ritydøéLòdaebúàå ,BøBLad ly eaegéðò ¨¦§§¤¨¦

daeb,BéNad aeg z`íBúédaeb,Búöéáad aeg z`eäðîìà §¥¨§¥¨©§¨¨
,dzìBâðøúalr xtkn oenn eciqtny jkae ,eci byid itk cg` lk §©§§§¨

eced ,'FCqg mlFrl iM aFh iM 'dl EcFd' aezkd xn` jk lre ,eteb©¦¦§¨©§
aeha zeixad on daeby jka ,'aeh ik'a ,ecqg mlerl dyery 'dl

.mdl ozpy
dyxc `xnbd d`ian ,oefnd oipra 'd cqg lirl xkfedy jezn

:df oipra ztqepíééìôk ,íãà ìL åéúBðBæî ïéL÷ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¦§©¦
äãìBikletk ,eizepefn z` biydl mc`d xrhvny xrvd dyw - ©¥¨

.zcleid xrvn,áéúk äãìBéa eléàcxg` deg dllwzpy zellwa §¦§¥¨§¦
zrcd urn dlik`d(fh b ziy`xa)áöòa','mipa iclYåeli`úBðBæîa §¤¤¥§¦¨¦§¦§

,áéúkmc`d llwzpy zellwaïBávòa''LiIg ini lM dPlk`Ymy) §¦§¦¨Ÿ£¤¨Ÿ§¥©¤
(fi b`ed letk oefnd xrvy ixd ,avr miinrt ernyn 'oeavr'e ,

.dcild xrvn
cereléàc ,äleàbä ïî øúBé íãà ìL åéúBðBæî ïéL÷ ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¦§¨¤¨¨¥¦©§¨§¦

,áéúk äleàbamixt`e dypnl epia` awri zkxaaìàbä Càìnä' ©§¨§¦©©§¨©Ÿ¥
òø ìkî éúà'mixrPd z` Kxai(fh gn my)y ixd ,àîìòa Càìî Ÿ¦¦¨¨§¨¥¤©§¨¦©§¨§¨§¨

,le`bl liaya witqn,áéúk úBðBæîa eléàåawri ixac zligza §¦¦§§¦
sqeil'éúà äòøä íéäìàä'(eh gn my)ixd ,ize` ofd 'd eyexite , ¨¡Ÿ¦¨Ÿ¤Ÿ¦

.'d cin mlawl jixv `l` ,j`lna ic oi` ,zepefn oiprly
`xnbd d`ian ,oey`xd mc` ly eyper oipr xkfedy jezn

:df oipra ztqep dyxcLBãwä øîàL äòLa ,éåì ïa òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¤¥¦§¨¨¤¨©©¨
íãàì àeä Ceøadllwzpy ,zrcd urn lk`y xg` ,oey`xd ¨§¨¨
exeara dnc`dCì çéîöz øcøãå õB÷å''dcVd aUr z` Ylk`e §§©§©©§¦©¨§¨©§¨¤¥¤©¨¤

(gi b my),,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì øîà .úBòîc åéðéò eâìæike ¨§¥¨§¨¨©§¨¨¦¤¨

lk izllwzpy cr jk,ãçà ñeáàa ìëàð éøBîçå éðàm`d ,xnelk £¦©£¦Ÿ©§¥¤¨
.xengd ly elk`nk ,ayr jli`e dzrn didi ilk`nøîàL ïåék¥¨¤¨©

Bì`ed jexa yecwdétà úòæa''íçì ìëàz E(hi b my),äøø÷úð §¥©©¤Ÿ©¤¤¦§¨§¨
.Bzòc©§

:df oipra dkiynn `xnbdíà eðéøLà ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦©§¥¦
äðBLàøa eðãîò,dpey`xd dllwa mix`yp epiid eli` epixy` - ¨©§¨¦¨

dievn epzqpxt dzidy ,mgl `le dcyd ayr eplk`n didy
,`xnbd zniiqne .llk gxeh `ll mewn lkaïðéèìt àì ïééãòå©£©¦Ÿ¨§¦©

dpéî,ixnbl jkn ep`vi `l mewn lkne -éañéò ïðéìëà à÷c ¦¨§¨¨§¦©¦§¥
àøáãc,dcyd iayr mb milke` ep` mgld caln ixdy - §©§¨

.gxeh `ll epl miievnd
:lecbd lldn mc`d zepefn oipr yexcl dkiynn `xnbdáø øîà̈©©
,íãà ìL åéúBðBæî ïéL÷ ,äéøæò ïa øæòìà éaøc déîMî éáæéL,xnelk ¦§¥¦§¥§©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦§¨¤¨¨

el wtqnyk mc`l `ed jexa yecwd dyery qpd `ed lecb
,eizepefnka l`xyil dyry qpáéúëc ,óeñ íé úòéø÷elw mildz) ©§¦©©¦§¦

(dkéîñå 'øNa ìëì íçì ïúð'déì Ceze`a dlrnl el jenqe - Ÿ¥¤¤§¨¨¨§¨¦¥
xenfnd(bi weqt)xn`pæâì','íéøæâì óeñ íé øoipry ,jkn cenll yie §Ÿ¥©¦§¨¦

.mid zrixwk `ed lecb qp ,zepefnd
:seq mi zrixwk dywd xaca ztqep dyxc d`ian `xnbdøîà̈©

íãà ìL åéá÷ð ïéL÷ ,äéøæò ïa øæòìà éaø,zeptdln xevr `edyk ©¦¤§¨¨¤£©§¨¨¦§¨¨¤¨¨
kiyewøîàpL ,óeñ íé úòéø÷ëå äúénä íBé(ci `p diryi)äòö øäî' §©¦¨§¦§¦©©¤¤¡©¦©Ÿ¤

çútäìexdniy mc`d `ed wewfy ,ernyne ,'zgXl zEni `le §¦¨¥©§Ÿ¨©©©
eirn ipay in ,yexcl yi o`kne ,zeni `ly liaya gztdl eiawp

.zeni ,eiawpl zeptdl leki epi`y ,mixevrdéøúa áéúëe(eh weqt) §¦©§¥
Lidl` 'd ikp`e','åélb eîäiå íiä òâømkl izrwa 'd ip` ,ernyne §¨Ÿ¦¡Ÿ¤Ÿ©©¨©¤¡©¨

zxivr aezkd deydy ixd .driwad mewna eilb ende ,seq mi z`
.seq mi zrixwle dzinl miawpd

oa xfrl` iax ly enyn exn`y zetqep zeyxc d`ian `xnbd
:dixfrúà äfáîä ìk ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî úLL áø øîàå§¨©©¥¤¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©§©¤¤

,úBãòBnädf ixd ,cren ly elega dk`ln dyeryãáBò eléàk ©£§¦¥
øîàpL ,äøæ äãBáòdxf dcear iabl(fi cl zeny)àì äëqî éäìà' £¨¨¨¤¤¡©¡Ÿ¥©¥¨Ÿ

déøúa áéúëe ,'Cl äNòú(gi weqt),'øîLz úBvnä âç úà'weqtne ©£¤¨§¦©§¥¤©©©¦§Ÿ
eyxc df(.gi dbibg).crend lega dk`ln zeyrl xeq`y ,

aeyg ,dk`ln ea dyere xaerdy ,cenll yi miweqtd zekinqne
.dxf dcear caerk

åcerì øtñîä ìk ,äéøæò ïa øæòìà éaø íeMî úLL áø øîàïBL §¨©©¥¤¦©¦¤§¨¨¤£©§¨¨©§©¥¨
ì ìa÷îä ìëå ,òøä,òøä ïBL,rnyy dnl oin`nyãéònä ìëå ¨¨§¨©§©¥¨¨¨§¨©¥¦

øîàpL ,íéáìkì BëéìLäì éeàø ,Bøéáça ø÷L úeãòdtixh iabl ¥¤¤©£¥¨§©§¦©§¨¦¤¤¡©
(l ak zeny)déøúa áéúëe ,'Búà ïeëìLz áìkì'(` bk my)àOú àì' ©¤¤©§¦Ÿ§¦©§¥Ÿ¦¨
'àåL òîLdxdf` o`kne ,xwy ly dreny lawz `l ,ernyny ¥©¨§

,rxd oeyl lawnldéa éø÷e`exwle weqtd z` yexcl yi cere - §¥¥
oeyla eze`àéOú àì',xwy zreny rinyz `l ,'`ey rny Ÿ©¦

zekinqne .xwy zecr cirnle rxd oeyl xtqnl dxdf` o`kne
,el` mixeqi` zylyn cg` lr xaerdy ,cenll yi miweqtd

.mialkl ekilydl ie`x
lld oiprl zxfeg `xnbd:`xnbd zl`ey .lecbdøçàî éëå§¦¥©©

,'ìBãbä ìlä' àkéàcjexa yecwdy ea xn`py ,xzei gaeyn `edy §¦¨©¥©¨
,ok m` ,dixa lkl zepefn wlgne mler ly enexa ayei `edïðà£©

éàä ïðéøîà àîòè éàîlka laewnd df lld mixne` ep` recn - ©©£¨¨§¦©©
ep` oi`e ,xeaivd lr d`ad dxvn mil`bpy zr lkae ,lbxe lbx

.lecbd lld mixne`
:`xnbd daiyneìlä íéøác äMîç Ba LiL íeMîoiprn mdy ¦¤¤£¦¨§¨¦©¨

zle`b lr micen eay onf lka exne`l ie`x okle ,dle`bd
,md el`e .l`xyi,äøBz ïzîe ,óeñ íé úòéø÷e ,íéøöî úàéöé§¦©¦§©¦§¦©©©©¨

çéLî ìL Bìáçå ,íéúnä úéiçúemxh mi`ad iyewde zexvd - §¦©©¥¦§¤§¤¨¦©
.giynd z`ia

:llda elld mixacd zyng exn`p okid `xnbd zyxtnúàéöé§¦©
áéúëc ,íéøöîea(` ciw mildz)íé úòéø÷e .'íéøönî ìàøNé úàöa' ¦§©¦¦§¦§¥¦§¨¥¦¦§¨¦§¦©©

áéúëc ,óeñea(b ciw my)äøBz ïzî .'ñðiå äàø íiä',llda xkfen ¦§¦©¨¨¨©¨Ÿ©©¨
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iaxl iax el glyy epivn cenlza zenewn

aiydy mixacde ,ok eilga iqei iaxa l`rnyi

mi`lg `nye .zxg` mrt el aiyd `l o`k el

gly mrte mrt lkae l`rnyi iax dlg daxd

mrta oaiyd olek ,inp i` .el aiyn `ede iax el

lr zg` lk zezkqna oxciq cenlzae ,zg`

.dnewnåäééúãéáò éàî íìåòä úåîåàÐ

olr `d ,ecqg xab epilrc meyn igeayl

.digeaylúåàìôðå úåøåáâàdyry opifgc Ð

xzei ecqg epilr xab ik ,ep` oky lke ,mlera

.oeyle dne` lkníéðîùç åéúàézepexec Ð

:dipin lirl aizkck ,milyexil giynd jlnl

iy mikln eliaei jl milyexi lr jlkidn"."

äéç øåòâ.dryxd dne` Ðäð÷åäãò êìÐ

:aizkc ,yeke mixvn :iyxtnc zi`e .l`xyi

.l`xyi dcr mzqc `xidp `le ,"mixia`"äð÷
.mipw oeyl yixc Ðíéð÷ä ïéáxifgc ,xria Ð

dwcne dlk`" :da aezky ,mec` ef xria

.xifg ly ekxc df "dqtx dlbxa `x`yeïéáúëð
ãçà ñåîìå÷árxdl cg` dt olek ,xnelk Ð

olek ,mdiptl oicl l`xyi `a m` .l`xyil

"mipw" aizk `le "dpw" aizkcn .eze` oiaiign

.cg` qenlew rnyníéîò éìâòály milbr Ð

.milra dl oi`y ,xwtd mlerd lkñôøúîÐ

.ci hyet ,mt xiznéöøámr oipzn ,xnelk Ð

.odixac oiniiwn oi`e oilawn ody cgeya mpevx zeyrl l`xyiúåéðøéá.milcbn Ðêúåøáçì.jxiag ixagl Ðïäéúåøöåà úéá.xdvie obc yexiz ly Ðïñçé àìå.oqeg oeyl Ð

.oqegae wfega mipenhe oifepbd adfe sqk ly odifpb zia df
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr giw sc migqt(iyiy meil)

åmbõeçaî çéc÷àitlk sexyze oyakd y` xrazy mexb` - §©§¦©¦©
,oyakl mekilydy miyp`d etxyie ,uegäNòàåjkaCBúa ñð §¤¡¤¥§

àeä Ceøa LBãwä Bì øîà .ñð,l`ixablãø.ok dyreäòL dúBàa ¥¨©©¨¨¥§¨¨¨
øîàå ìàéøáb çút(a fiw mildz),'íìBòì 'ä úîàå'miiwy ,exac zn` ¨©©§¦¥§¨©¤¡¤§¨

.mdxa` ly eipa ipan liv`y ezghad il
:df weqt oipra ztqep drc d`ian `xnbdúîàå' ,øîBà ïúð éaø©¦¨¨¥¤¡¤

'íìBòì 'äd,eäeøîà íiaL íéâce,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãkipa §¨¨¦¤©¨£¨¦§©¨§¨©©¨
L ìàøNéeidøBcä BúBàa,seq mi zrixw ly,eéä äðîà épèwî ¦§¨¥¤§©¦§©¥£¨¨¨

,mipin`n mpi`e mipin`náéúëc éàî ,éøî øa äaø Løããëåew my) §¦§¨©©¨©¨¦©¦§¦
(fax z` Exkf `l ,LizF`ltp EliMUd `l mixvna EpizFa`'£¥§¦§©¦Ÿ¦§¦¦§§¤Ÿ¨§¤Ÿ

,Licqgî ,'óeñ íéa íé ìò eøîiåeøîäL ãnì[eaxiqe ecxn-]ìàøNé £¨¤©©§©¨§©§©¥¤¦§¦§¨¥
,äòL dúBàaze`ltpde miqipd exkf `ly ,mid zrixw xg` §¨¨¨

dyn mdl xn`y dnl epin`d `le ,mixvna mdnr 'd dyry
cFr mz`xl Etqz `l ,mFId mixvn z` mzi`x xW` iM' okl mcew¦£¤§¦¤¤¦§©¦©ŸŸ¦¦§Ÿ¨

'mlFr cr(bi ci zeny),,eøîàå`nyïéìBò eðàL íLkmid onãvî ©¨§¨§§¥¤¨¦¦©
Ck ,ãçàd mbíéìBò íéiøöîepnn,øçà ãvî.epixg` secxl etiqeie ¤¨¨¦§¦¦¦¦©©¥

ïúBà èBìt ,íé ìL øNì àeä Ceøa ùBãwä Bì øîàmixvnd z` - ¨©©¨¨§©¤¨§¨
,äLaiì.mia mizrahdy epin`ie l`xyi me`xiyøîàly exy ©©¨¨¨©

midíeìk ,íìBò ìL BðBaø ,åéðôì[ike-]äðzî Baø Bì ïúBpL ãáò Lé §¨¨¦¤¨§¥¤¤¤¥©©¨¨
åjk xg`ìèBðå øæBçdze`,epnîoefn eidiy mixvnd z` il zzpy §¥§¥¦¤

.mhltl il dz` xne` dzre ,miay mibclBì øîàjexa yecwd ¨©
ip`e ,mixvnd z` helt ,`edEì ïzàit xg` onfa mzxenzãçà ¤¥§¤¨

Bì øîà .ïäaL äöçîe,mid xy,íìBò ìL BðBaøikeòáBzL ãáò Lé ¤¡¨¤¨¤¨©¦¤¨¥¤¤¤¥©
,Baø úàmelyz z` reazl meid `aa ipt frdl lke` ike ,xnelk ¤©

.jnn aegdBì øîà,iprazl jxhvz `l ,`ed jexa yecwdìçð ¨©©©
,áøò éì àäé ïBLé÷.epnn jaeg reazl lkezeïúBà èìô ãiîmid ¦§¥¦¨¥¦¨¨©¨

ïúBà eàøå ìàøNé eàáe ,äLaiìmiznøîàpL(l ci my)ìàøNé àøiå' ©©¨¨¨¦§¨¥§¨¨¤¤¡©©©§¦§¨¥
.'íiä úôN ìò úî íéøöî úà¤¦§©¦¥©§©©¨

:`xnbd zl`ey .dvgne cg` ly xeriyd zyxtn `xnbdéàî- ©
it ly xeriyd edn.ïäaL äöçîe ãçà:`xnbd daiyneléàc ¤¨¤¡¨¤¨¤§¦

aligäòøtseq mil l`xyi ipa ixg` scxyáéúk(f ci my)gTIe' §©§Ÿ§¦©¦©
,'øeça áëø úBàî LL,zexgaen zeakxn ze`n yy enr lhpy ¥¥¤¤¨

a eléàålig,àøñéñenglid zra ,orpk jln oiai ly e`av xy §¦§¦§¨
bdpedy l`xyi ipaaz` mid lhp f`y] mrpia` oa wxa ici lr e

,[oldl x`aziy itk eperxtáéúk(bi c mihtey)lM z` `xqiq wrfIe' §¦©©§¥¦§¨¤¨
FAkx,'ìæøa áëø úBàî òLzcg` it did eizeakxn xtqny ixd ¦§§©¥¤¤©§¤

.drxt liga did xy`n dvgne
gay oipre ,mil aegd mley cvik zxtqne `xnbd dkiynn

:mibcdàøñéñ àúà ék,l`xyia mglidléø÷ãa eäééìò àúà] ¦£¨¦§¨£¨£©§§¦§¥
àìæøôc,lfxan miieyr dngln ilka mdilr `a ±LBãwä àéöBä §©§§¨¦©¨

íäéìò àeä Ceøad z`íúBléñnî íéáëBk,mdnr englpe minya ¨£¥¤¨¦¦§¦¨
áéúëcokn xg`l dxeac zxiya(k d my)[eîçìð íéîL ïî' ¦§¦¦¨©¦¦§£

íéáëBkäe ,'mzFNqOneäééìò íéîL éáëBk eúéçðc ïåékoeik - ©¨¦¦§¦¨¥¨¦§¦§¥¨©¦£©§
,y` ly mdy ,minyd iakek mdilr ecxiyéø÷c éðä eøéc÷à©§¦¨¥¦§¥

àìæøôc,lfxa miieyrd elld dnglnd ilk enngzd -eúéçð §©§§¨§¦
eäééLôð éçñéîì éøeø÷àìuegxle xxwzdl `xqiq iliig ecxi - §©§¥§¦§¥©§©§

mnvrCì ,ïBLé÷ ìçðì àeä Ceøa LBãwä Bì øîà ,ïBLé÷ ìçða§©©¦¨©©¨¨§©©¦¥
íìLäå[mlye-]ðBáøòE,seq mi zrixwa mi ly xyl zaxryãiî §©§¥¥§§¦¨

øîàpL ,íiì ïëéìLäå ïBLé÷ ìçð íôøb(`k d my)íôøb ïBLé÷ ìçð' §¨¨©©¦§¦§¦¨©¨¤¤¡©©©¦§¨¨
,'íéîeã÷ ìçð,x`al yiyéàîiepikd edn -'íéîeã÷ ìçð'ozipy ©©§¦©©©§¦

d edf `l` ,oeyiw lgplî áøò äNòpL ìçðiniíãwz` rextl ©©¤©£¨¨¥¦¤¤
:`xnbd zniiqn .mid ly exyl aegdäòL dúBàaz` mid laiwy §¨¨¨

,`xqiq iliig'íìBòì 'ä úîàå' ,eøîàå íé ìL íéâc eçútfiw mildz) ¨§¨¦¤¨§¨§¤¡¤§¨
(a.eppefn epl ozpe seq mi zrixw zryn ezghad epl miiwy ,

:lldd iweqta yexcl dkiynn `xnbd,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà̈©©¦¦§¤¨¦
áéúëc éàî(h biw my)úéaä úø÷ò éáéLBî',dgnU mipAd m` ©¦§¦¦¦£¤¤©©¦¥©¨¦§¥¨

,'DiElldìàøNé úñðk äøîàmray miaeygde mipwfd exn` - ©§¨¨§¨§¤¤¦§¨¥
l`xyi,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì,zelba jipa e`hg ¦§¥©¨¨¦¤¨

mz`hg aexneéða éðeîNE,l`xyi mr iheyt epze` eaiygd - ¨¦¨¤

íéza éøwéòa äøcä Bæ äcìeçkzeligna dxby dcleg enk ± §§¨©¨¨§¦¨¥¨¦
ziad zeceqi rwxwaym`' ,weqtd yexit jke .xzqde jyega

milaew eiaeyge mrd ipwf ,xnelk ,dipa lr zlaew m`d ,'mipad
mda elflfy ,'ziad zxwr' ,mzenk miaeyg mpi`y mrd oend lr

.ziad zeceqia zxxebznd dclegk meaiygde
:lldd iweqta yexcl `xnbd dtiqenáéúëc éàî ,àáø Løcmy) ¨©¨¨©¦§¦
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e ,xne`e jiynne ,mdnr 'd dyery ze`ltpd lre miqpdïkL ìk̈¤¥

,eðàmeyn gayl mikixvy ,l`xyi ipa'Bcñç eðéìò øáâ'cxzei ¨§¨©¨¥©§
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`alçéLnì ïBøBc àéázL íéøöî äãéúò.milyexiløeáñkgiynd £¦¨¦§©¦¤¨¦©¨¦©§¨
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milyexia giynl zepexec mixvn ux`n miaeyg mixy e`iaiy
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dîöòa øîBçå ì÷ äòLøä [éîBø] úeëìî äàNð .'íéäìàì,dxn`e ¥Ÿ¦¨§¨©§¦¨§¨¨©¨¤§©§¨
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,mdizepzn elawzpy,ïäéçà eðàL ,eðà,mec` `idy ,inex ixdy ¨¤¨£¥¤
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l dlynpy ef dryxEì äð÷e ,äiçd z`,äãò.l`xyi mdy ©¨§¥§¥¨
,øçà øác,l`ixabl `ed jexa yecwd xn` jkøBòb,ef dne`a ¨¨©¥§
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,cg` dt eze` miaiign mihteyd lk ,mpic ziaa mdiptl oecl
miazeky qenlewd epiid 'dpw'e .ezekfl weqtiy cg` elit` oi`y¨¤

.ea
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xacäælr xn`pøéknäz`,äáéLéa Bøéáç íB÷îlibxd df ,xnelk ¤©©¦§£¥©§¦¨
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.xzqa mlawn
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.sqei hwiløîBì ãeîìz(fp `n my)äîéøöî eàa õøàä ìëå'xAWl ©§©§¨¨¨¤¨¦§©§¨¦§Ÿ

e`iade ,sqein lke` zepwl elek mlerd lkn e`ay ixd ,'sqFi l ¤̀¥
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:weqta dxen`d 'elvpie' oeyl zyxcp ji` zx`an `xnbdéqà áø©©¦

äeàNò ,øîà,mixvn ux`l l`xyi ipaBæ äãBöîkk,ïâc da ïéàL ¨©£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨
,dcevn oeyln ,'mixvn z` ecvpie' xn`p eli`k yxtl yi ,xnelk
serde dkeza obc ozil mkxcy ,zeter iciiv ly zcekln `idy
ux` z` epwexy l`xyi ipae ,da cklpe obcd z` lehil qpkp
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.eizenglna el

okn xg`ly ,epicia `id dlaw :zxtqne `xnbd dkiynnéða eàä§¥
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äéäåoenndçpeîdcedi ikln ciaãòonfäi÷ãöf`e ,ediy`i oa §¨¨¨©¦§¦¨
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,okn xg`leàad,íéicNkî eäeìèðe íéiñøtqxt elhpy drya ¨©§¦¦§¨¦©§¦¦

laa icin dkelnd z` icnejk xg`e ,eàadeäeìèðe íéðååé ¨§¨¦§¨
,íéiñøtî,seqale .qxt z` oeei jln oecwen xcpqkl` yakyk ¦©§¦¦
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ìL ,àðéðç [éaøa] (øá) àîç éaøúBiðBîèî Ladfe sqk lyïéîèä ©¦¨¨§©¦£¦¨¨Ÿ©§¦¦§¦
úçà ,íéøöîa óñBéodn,çø÷ì älbúð,dnc`a df oenn rlape ¥§¦§©¦©©¦§©¨§Ÿ©

,el xy` lk z` drlae dit z` dgzt xy`kälbúð úçàå§©©¦§©¨
,ñeøéåñà ïa ñeðéðBèðàì.yecwd epiax onfa inex ly xqiwd didy §©§¦¤©§¦

,úçàådxzep,íé÷écvì äæeðbdpnn epdiiy.àáì ãéúòì §©©§¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ
zldwa xn`p :gxw ly exyer oipra zyxec `xnbd(ai d)øLò'Ÿ¤

,çø÷ ìL BøLò eæ ,Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà .'Búòøì åéìòáì øeîL̈¦§¨¨§¨¨¨©©¦¦§¤¨¦¨§¤Ÿ©
did `l ,jk lk xiyr didy `lnl` ik ,ezrxl el xeny didy

.mlerd on cxhp did `le ,epiax dyn lr welgl d`bzn
:dnc`a rlap oennd eze` lky jkl di`x d`ian `xnbd
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,mdild` z`e mdiYA z`e mrlaYe,'íäéìâøa øLà íe÷éä ìk úàå ©¦§¨¥§¤¨¥¤§¤¨¢¥¤§¥¨©§£¤§©§¥¤

e,øæòìà éaø øîà'mdilbxa xy` mewid',íãà ìL BðBîî äæ ¨©©¦¤§¨¨¤¨¤¨¨
,åéìâø ìò BãéîònLepiide ,eal z` gnyny jkl lyn oeyl `edy ¤©£¦©©§¨

.dnc`a rlap mpenn lky
:gxew ly exyer oipra cere,éåì éaø øîàjk lk ax did epenn ¨©©¦¥¦

y créBàOîlyìLeéä úBðáì úBãøt úBàî LdúBçzôîlyúéa ©§§Ÿ¥§¨§¨¨©§§¥
àcìâc étéì÷e éãéì÷à eäleëå ,çø÷ ìL åéæðbzegztnd lke - §¨¨¤Ÿ©§§©§¦¦§¦¥§¦§¨

lr mze` mipirhny milecb xer iwy mda milrep eid ,milerpnde
ylya jxev didy jk lk miax eid ok it lr s`e ,zenda iab
`nfeb oeyle ,cala zegztnd z`yl ick zepal zecxt ze`n

`ed.
:mxn` in zyxtne ,lldd on miweqta oecl day `xnbdù"àéã)

éaø øîà éðîçð øa ìàeîL éaø øîà (ïîéñ ê"ãåàî ê"ãùë ù"éãà¦¨¨©©¦§¥©©§¨¦¨©©¦
,ïúðBémildza xn`p(hk-`k giw)éðúéðò ék EãBà','drEWil il idYe ¨¨§¦£¦¨¦©§¦¦¦¨

df weqt,ãåc øîàel riiqy lr `ed jexa yecwdl dceny ¨©¨¦
eixg`y weqtd .dkelnl ribdye zilb mr eznglnaeñàî ïáà'¤¤¨£

éLé øîà 'äpt Làøì äúéä íéðBaäoa`l lynp did cecy ,eia` ©¦¨§¨§Ÿ¦¨¨©¦©
lke mig`d xirv didy ,oipaa drawl evx `le mipead deq`ny
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רכט ezny in` cenr hiw sc ± iyily wxtmigqt
äáéùéá åøéáç íå÷î øéëîä äæ.cinz my ayil `ed libx ,mlek mewn `ed xikne li`edc ,ipelt ly dfe ipeltl ayein mewn df xnel rceiy Ðäøåú éøúñdyrne dakxn dyrn Ð

.ziy`xaçöðîì"gvpl" aizk `lcn Ð.egvpl zeixal gk ozepy rnynïéãä úãî éðôî`l zxne`e zbxhwny Ð.xzqa mlawn `ede mlawzåøéçá äùî éìåìgazyn ,`nl` Ð

.jka `ed gny ,`nl` .zigydn ezng aiydc meyn "exiga" dil ixwe dyna `xw diaåæ äãåöîëgxf ly ezngln :dil` dptp ser oi`e obc da oi`e cevl zeterl miqxety Ð

mixvna`q`a gxf zngln la` ,`xnb Ð.i`xw Ðïåîéøãäì åøâéùåmipey`xd jxce .i`xw mipenra htyedi znglne edpip i`xwe ,l`xyi jln `yra lr el xefrl mx` jln Ð

jyniy ick mznglna mdnr mdifpb `iadl

.egxai `le mpenn xg` malåéìâø ìò åãéîòîù
.eal gnyny Ðéãéì÷à.zegztn Ðéôìå÷åÐ

.`"xecxy f"rla oixewy ,zegzetéãìâãly Ð

mixenge miqeq lr mi`yepy xer ly mitevxn

.milnbeíéðåáä åñàî ïáàcec ,xnelk Ð

z`ltp"e ,y`x dyrpe did o`v drex eininy

.eig` exn` miax oeyl "epipira'ä äùò íåéä äæ
libl oteqy ,mdilr `apzn did l`eny Ð

.mdiaie` cin mriyeiy genyleàð äòéùåä
åéçà åøîàxn` cece ,cec ici lr ,xnelk Ð

.ezeklna gilviy "`p dgilvd"øîà íëåðëøá
ìàåîùep` oikxan ,xnelk ,mlek jxaiy Ð

.mkz`åðì.miax oeyl Ðíéúåáòá âç åøñàÐ

.genyl daxd minlye migaf e`iad
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äãåöîëzeter iciiv jxc Ð obc da oi`y

yixce .dcevna obc miydl

z"lca ztlgzn xn`c o`nl ik ,ecvpie "elvpie"

.daxd zenewna
la`
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í"áùø
äáéùéá åøéáç íå÷î øéëîä äærceiy Ð

li`edc ,ipelt mewn dfe ipelt mewn df xnel

cinz ayil `ed libx ,exiag mewn xikne

.myïéîåé ÷éúò`ed jexa yecwd df Ð

) aizkcf l`ipcoinei wizre" :(."aiziéøúñ
äøåúäziy`xa dyrne dakxnd dyrn Ð

) aizkck ,my ly eyexitezenybiny df" :(

lkl mze` xqen epi`y epiid dqknde ,"mlrl

wxta opixn`ck ,b`ec ealy inl `l` mc`

) "oiyxec oi`"mixac dlbnd df :(`,bi dbibg

dqknl :rnyn ikde ,oinei wizr oqikyixzq

olib `inei wizre dlgzn oiqekn eidy ,dxez

dkef oze` dlbny ine ,ozelbl zeyx ozpe

dnl.df weqta xen`yçöðîìoeyl Ð

ozepy rnyn "gvepl" aizk `lcn ,lirtn

.edegvpiy eizeixal gevipåøéçá äùî éìåì
cnerc meyn "exiga" dil ixw `nl` Ð

`ed gny rnyn dia gayncne ,eiptl uxta

.jkaïéãä úãî éðôîzxne`e zbxhwny Ð

dcevn iab :xzqa mlawn `ede mlawz `l

dcevna obc ozil jxcy ,"obc" opiqxb

ser oi` obc da oi`yk ,zeterd iptl oiqxety

opiqxb ,min epiidc ,dlevn iab .dil` dptp

."mibc"åìöðéå:dcevn oeyl opiyxc Ð

mixvna gxf ly eznglnla` ,`xnb Ð

`q`a gxf ly eznglnixac'a i`xw Ð

) 'minida.(ciïåîéøãäì åøâéùåmx` jln Ð

edpip i`xwe ,l`xyi jln `yra lr el xefrl

)myfh a.('åë åäåìèðå ïåîò éðá åàáodyke .egxai `le mpenn xg` mal jyniy ick mznglna mnr odifpb `iadl mipey`xd jxce .i`xw mipenra htyedi zngln ,`xnb Ð

.dpgnd dkde j`lnd `ayk aixgpqn elhp ediwfg .i`xw ,fg`a aixgpq zngln :openn milhep oigvepd ,oigvepnåäé÷ãö úà åùôú íééãùë,micykn zeklnd elaw miiqxt .i`xw Ð

) aizkcd l`ipcmiiqxtn zeklnd elaiw mipeeie ."qxte icnl zaidie jzekln zqixt" :(mipeein zeklnd elaiwy miinex mbe ,oetiqei xtqa yxetn Ð`nw wxtae my yxetn Ð

) dxf dcearc.(a,gçø÷ ìù åøùò äæ.mlerd on cxhpe d`bzp epenn aex ici lry Ðúåàî ùìù éåùî.cenlzay ze`n yly lk oke ,`wec e`l Ðéãéì÷à.zegztn Ðéôìå÷åÐ

.zegzetéãìéâã.zecxt ze`n yly ieyn did ok it lr s`e ,xer ly oitevxn Ðíéðåáä åñàî ïáà.drexe eig`a xirv didy cec df Ðåðéðéòá úàìôð.eig` exn` ,miax oeyl Ð

'ä äùò íåéä äæ.mdiaie`n mriyeiy ea genyle libl oteqy `apzn did l`eny Ðãåã øîà àð äçéìöä.ezeklna gilviy Ðíéúåáòá âç åøñàdaxd minlye migaf e`iad Ð

.gafnl onc ozne ,genyl
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øîà ,éøîàã àkéà .äáéLia Bøéáç íB÷î øéknä äæ¤©©¦§£¥©§¦¨¦¨§¨§¦¨©
éàî .äáéLéa Bøéáç éðt ìa÷îä äæ :øæòìà éaø©¦¤§¨¨¤©§©¥§¥£¥¦¦¨©

"ïéîBé ÷ézò äqëîì"¯äqékL íéøác äqëîä äæ ¦§©¤©¦¦¤©§©¤§¨¦¤¦¨
eäðéð éàîe .ïéîBé ÷ézò¯:éøîàc àkéàå .äøBú éøúñ ©¦¦©¦§¦§¥¨§¦¨§¨§¦

?eäðéð éàî .ïéîBé ÷ézò äqékL íéøác älâîä äæ¤©§©¤§¨¦¤¦¨©¦¦©¦§
øBîæî çvðîì" :áéúëc éàî :éñBé éaøa ìàòîLé éaø íeMî àðäk áø øîà .äøBú éîòè©£¥¨¨©©¨£¨¦©¦¦§¨¥§©¦¥©¦§¦©§©¥©¦§
úcî àeä Ceøa LBãwä úcîk àlL äàøe àa .çîNå BúBà ïéçöBpL éîì eønæ ?"ãåãì§¨¦©§§¦¤§¦§¨¥©Ÿ§¥¤Ÿ§¦©©¨¨¦©

BúBà ïéçvðî íãå øNa .íãå øNa¯,çîNå BúBà ïéçöBð àeä Ceøa LBãwä ìáà .áöòå ¨¨¨¨¨¨¨¨§©§¦§¨¥£¨©¨¨§¦§¨¥©
éaø íeMî àðäk áø øîà ."åéðôì õøta ãîò Bøéçá äùî éìeì íãéîLäì øîàiå" :øîàpL¤¤¡©©Ÿ¤§©§¦¨¥Ÿ¤§¦¨©©¤¤§¨¨¨©©¨£¨¦©¦
éãéå" :áéúëc éàî ,äàéNð äãeäé éaø íeMî Lé÷ì ïa ïBòîL éaø øîà éñBé éaøa ìàòîLé¦§¨¥§©¦¥¨©©¦¦§¤¨¦¦©¦§¨§¦¨©¦§¦¦¥

"íäéôðk úçzî íãà¯éôðk úçz äñeøtL àeä Ceøa LBãwä ìL Bãé äæ ,áéúk "Bãé" ¨¨¦©©©§¥¤¨§¦¤¨¤©¨¨¤§¨©©©§¥
áäæå óñk ìk :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .ïécä úcî ãiî äáeLú éìòa ìa÷ì éãk úBiçä©©§¥§©¥©£¥§¨¦©¦©©¦¨©©§¨¨©§¥¨¤¤§¨¨
éì ïéà ."àöîpä óñkä ìk úà óñBé èwìéå" :øîàpL ,íéøöîì Bàéáäå Bèwì óñBé íìBòaL¤¨¨¥¦§¤¡¦§¦§©¦¤¤¡©©§©¥¥¤¨©¤¤©¦§¨¥¦

ïépî úBöøà øàLa ,ïòðk õøàaLå íéøöî õøàaL àlà¯eàa õøàä ìëå" :øîBì ãeîìz ¤¨¤§¤¤¦§©¦§¤§¤¤§©©¦§¨£¨¦©¦©§©§¨¨¨¤¨
éñà áø ."íéøöî úà eìvðéå" :øîàpL ,ïänò eäeìòä íéøönî ìàøNé eìòLëe ."äîéøöî¦§¨§¨§¤¨¦§¨¥¦¦§©¦¤¡¦¨¤¤¤¡©©§©§¤¦§©¦©©¦
äéäå .íéâc da ïéàL äìeöîk :øîà ïBòîL éaø .ïâc da ïéàL Bæ äãeöîk äeàNò :øîà̈©£¨¨¦§¨¤¥¨¨¨©¦¦§¨©¦§¨¤¥¨¨¦§¨¨
úéLéîçä äðMa éäéå" :øîàpL ,íòáçøî Bìèðe íéøöî Cìî ÷LéL àa .íòáçø ãò çpeî¨©§©§¨¨¦©¤¤¦§©¦§¨¥§©§¨¤¤¡©©§¦©¨¨©£¦¦
úBøöBà úàå 'ä úéa úBøöBà úà çwiå [íéìLeøé ìò] íéøöî Cìî ÷LéL äìò íòáçø Cìnì©¤¤§©§¨¨¨¦©¤¤¦§©¦©§¨¨¦©¦©¤§¥§¤§

eäeìèðe àñà àa .÷LéMî Bìèðe Lek Cìî çøæ àa "Cìnä úéaBøbéLå ,Lek Cìî çøfî ¥©¤¤¨¤©¤¤§¨¦¦©¨¨¨§¨¦¤©¤¤§¦§
Bìèðe èôLBäé àa .ïBnéøáè ïa ïBnéøãäî íeìèðe ïBnò éða eàa .ïBnéøáè ïa ïBnéøãäì§©§¦¤©§¦¨§¥©§¨¥©§¦¤©§¦¨§¨¨§¨
äéäå ,áéøçðqî Bìèðe äi÷æç àa .æçàî Bìèðe áéøçðñ àa .æçà ãò çpeî äéäå ,ïBnò éðaî¦§¥©§¨¨¨©¨¨¨©§¥¦§¨¥¨¨¨¦§¦¨§¨¦©§¥¦§¨¨
íéðååé eàa .íéicNkî eäeìèðe íéiñøt eàa .äi÷ãvî eäeìèðe íéicNk eàa .äi÷ãö ãò çpeî¨©¦§¦¨¨©§¦¦§¨¦¦§¦¨¨©§¦¦§¨¦©§¦¦¨§¨¦
øa àîç éaø øîà .éîBøa çpeî ïééãòå ,íéðååé ãiî eäeìèðe íéiîBø eàa .íéiñøtî eäeìèðe§¨¦©§¦¦¨¦¦§¨¦©§¨¦©£©¦¨§¦¨©©¦¨¨©

ìL :àðéðçñBðéðBèðàì älbúð úçàå ,çø÷ì älbúð úçà .íéøöîa óñBé ïéîèä úBiðBîèî L £¦¨¨©§¦¦§¦¥§¦§©¦©©¦§©¨§Ÿ©§©©¦§©¨§©§¦
éaø øîà "Búòøì åéìòáì øeîL øLBò" .àáì ãéúòì íé÷écvì äæeðb úçàå ,ñeøéåñà ïa¤©§¥§©©§¨©©¦¦¤¨¦¨Ÿ¤¨¦§¨¨§¨¨¨©©¦

,çø÷ ìL BøLò Bæ :Lé÷ì ïa ïBòîL"íäéìâøa øLà íe÷éä ìk úàå" :øîàpL¯øîà ¦§¤¨¦¨§¤Ÿ©¤¤¡©§¥¨©§£¤§©§¥¤¨©
ìL éBàOî :éåì éaø øîà .åéìâø ìò BãéîònL íãà ìL BðBîî äæ :øæòìà éaøúBàî L ©¦¤§¨¨¤¨¤¨¨¤©£¦©©§¨¨©©¦¥¦©§¥
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"äpt Làøì äúéä íéðBaä eñàî ïáà" ;ãåc øîà¯"úàæ äúéä 'ä úàî" ;éLé øîà¯ ¨©¨¦¤¤¨£©¦¨§¨§Ÿ¦¨¨©¦©¥¥¨§¨Ÿ
'ä äNò íBiä äæ" ;åéçà eøîà"¯"àp äòéLBä 'ä àpà" ;ìàeîL øîà¯;åéçà eøîà ¨§¤¨¤©¨¨¨©§¥¨¨¦¨¨¨§¤¨

"àð äçéìöä 'ä àpà"¯'ä íLa àaä Ceøa" ;ãåc øîà"¯úéaî íëeðëøa" ;éLé øîà ¨¨©§¦¨¨¨©¨¦¨©¨§¥¨©¦©¥©§¤¦¥
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

אחד מעיקרי אמונת ישראל, הוא עניין דהשארת הנפש, ואשר הנפש נצחית היא.
ממכתב יו"ד ניסן, תשי"ח



eznyרל ina cenr hiw sc ± iyily wxtmigqt
ìåôëì.lldd lk Ðíéøáã ìôåë:dhnle "`ad jexa"n oebk ,ltek did hrn Ðåðá ïåð
'åâå.ryedil `xa gkyn `le ,ryedi cr lif`e aiyg sqei oa mixt` zgtynn Ð

äðùîïéøéèôî.dwiznd ipin oi`ian dcerqd on oixhtpyk ,exiagn xhtpd oeyl Ð

àøîâéì éàìéãøà.izcerq xg`l zeixhte oidnk lek`l libxy ip` oebk Ðàéìæåâå
àáàìxg`l milfeb lek`l libx didy ,axl Ð

onewit` oeyle ,ezcerqipin e`iade e`ived Ð

.dwiznïîå÷éôà äöî øçà ïéøéèôî ïéàÐ

dvnl xkf dcerqd xnba dvn lek`l jixvy

mr zlk`pddrevad dvn `id efe ,gqtd

dze` dvn zaeg myl dpexg`a oilke` ep`y

lr oikxan ep` epigxk lre .dlik` xg`ly

it lr s`] (e li`ed) ,dpey`xa dvn zlik`

`cqg ax xn`ck ,daeg myl d`a [dpi`y

) lirleqixk `liny xg`lc xexn iab (`,ehw

j`id epnidiab inp ikd ,eilr jxane xfeg

lik` xcde `yixa jxan ediiexz jkld .dvn

xexn `l la` ,dkxa `la dpexg`a dvn

.`ed daeg e`lc
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ìáàdpexg` dkxae ,wqtd eed `l miweqtdc lirl yxity dn itl Ð jxal devn eiptl

'x axdn ?eixg` mezgi `le eiptl jxai ji`c ,o`k okzi `l ,dpey`xd znizg `id

.wgviøîàoi`c xaqc dcedi 'xck oizipznl iwen ax Ð dxeagl dxeagn exwri `ly ax

izy :(`,et lirl) "oilev cvik" wxt `nzq `pniwe` ikde .zenewn ipya lk`p gqtd

oikted el` ,cg` ziaa zelke` eidy zexeag

oilke`e mdipt oikted el`e oilke`e mdipt

.`xkid meyn :yexit .rvn`a ynyde

ribny cr eit z` utew befnl cner ynydyke

.dcedi iaxk `xnba dl iwene ,ezxeag lv`

dvn la` gqta `wec epiideÐmeya ogky` `l

meyn i`e .zenewn izya xqzilc `zkec

i`c .ywzi` `l jigxk lr `dl ,gqtl ywz`c

oi`"c axl oizipznn jxtil ,ikd `niz `l

dvn xg` `d "onewit` gqtd xg` oixihtn

iablc l`enyl ipynck iiepyl ivn `le .oixihtn

`l` ,dvnn ith gqt `zeax ied `l zenewn ipy

opixn`wc `de .gqta `l` ixii` `l ax i`ce

mpnpn `w dede daxc dinw aizi ded iia` :onwl

Ðonfa ied `lc ab lr s` :onwl qxhpewd yxit

.`xidp `le .gqtl dvn ywzi` `d ,gqtd

ixn`c ,ziprz iab dl yxtn inlyexiaewxt op

oyi :ziprzc `nwÐ`l` epy `le ,lek`l xeq`

mpnpzn la` ,ynn oyiÐded daxe .`l

di`x iziinwe .ikd xza xqinl irae mpnpzn

`nlra mepnp aiyg `l gqtc ikid ikc gqtn

`l inp ikd ,zenewn ipy oiprl `ilrn dpiyk

ixeqzi`l xgnlc ziprz oiprl mepnp aiyg

.ikd xza dlik`a
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ìåôëì.lldd z` Ðíéøáã äá ìôåëhrn Ð

"jce`"n :dhnle "`ad jexa"n ltek did

cece l`enye iyi ceak meyn d`xp ile .dhnle

,lirl oxn`ck dhnle jce`n edexn`y eig`e

.`xidp `le ,zexg` zepeyl yie .eze` oiltek

àìåéúåîáekf `le ,xert zia len xawpy Ð

exawpy sqei zenvrk ux`a qpkil eizenvr

) aizkck ,ux`aryedicksqei zenvr z`e" :(

) aizkc epiide ,"mkya exawc mixacikp` ik" :(

z` xaer ippi` ,ux`l dvega "z`fd ux`a zn

izenvr exari `l dzin xg`l elit` ,ocxid

.ocxid z`åðá òùåäé åðá ïåðzgtynn Ð

`le ,ryedi cr minid ixaca aiyg mixt`

.ryedil `xa `xw gkynäðùîïéøéèôîÐ

on oixhtpyk ,xnelk .exiagn xhtpd oeyl

`xnbae ,onewit`a dze` oiniiqn oi` ,dcerqd

.yxtnàøîâàìù áø øîàäøåáçî åø÷òé
äøåáçì`l ,dxeaga gqtd elk`y xg` Ð

mey `le zt `l lek`l zxg` dxeaga ekli

nl iz` `nlic dxifb ,xacgqtd z` lkiipya

cvik"a dcedi iaxk `nzq opz op`e .zenewn

) "oilev,zexeag izya lk`p gqtc (`,et lirl

jde .zenewn ipya gqtd lke` lke`d oi`e

la` ,dlik` zrya mzd dinwe` axc `zlin

dxeaga lld xnel xwril leki dlik` xg`l

,zenewn ipya lek`l `l` citw `le ,zxg`

oey`xd onewna mixg` mixac lek`l la`Ð

dxeag mr olke`l xewri `ly calae ,ax ixy

`l gqtd on zvw elk`y xg`lc ,dxeagl dxeagn exwri `ly iyextl `kile ,dpey`x ezxeaga elit` lek`l xeq` xac lk :ixn`e ,opgei iaxe l`eny dilr biltc epiide .zxg`

) "oilev cvik"a `pz ol mzq `dc ,zxg` dxeaga epnn elk`imyonewit` :dil rnyn ikd ,axle ?dnl inzq ixze ,ezxeag lv` ribny cr eit z` utew befnl cner ynydyke :(

.xg` mewna lk`pe jlpe o`kn mkilk e`ived ,ekiipn ewit` Ðàáàì àéìæåâå éì éàìéãøà ïåâëlek`l libx axe ,zeixhte oidnk dcerq gepiwa lek`l libx ded l`enyc ,axl Ð

"onewit`" oeyle .zelfeb ezcerq xg`lek`l xeq` ezxeaga elit` `l` ,zxg` dxeagl ezxeagn xewri `ly `irain `lc xninl l`eny `z`e ,dwizn ipin e`iade e`ived Ð

) aizkck ,zepaxw lk oke ,rayd lr seqa lk`il epicy itle .gqtd mrh epnn ca`i `ly ,gqtd xg` melkxacnagi"dgynl" :(.oilke` miklndy jxck ,dlecbl Ðàáàjk Ð

l`xyi ux`a `iypd dcedi iaxl oixewy enk .ikd laaa ax eze` oixew ceaka `l` ,ax ly eny) "oileg zhigy"a giken oke .epiax Ðlaaa `xciq yix o`n :opixn`c ,(a,flwÐ

) dcp zkqna opixn`ck ,execa jex` ax didy ,ixiin axae ,`kix` `a`.dcerq gepiwa el`a libx didy `l` ,dil `xiaq l`enyk opgei iaxe (a,ckïîå÷éôà äöîä øçà ïéøéèôî ïéà
"dvn zlik` lr" oikxan ep` epigxk lre ,daeg myl dpexg`a oilke` ep`y drevad dvn `id efe ,dkixka gqtd mr zlk`pd dvnl xkf ezcerq xnba dvn lek`l jixvy Ð

ediiexz` jxan jkld ?eilr jxane xfeg j`id ,epnn eqixk `liny xg`lc xexn iab lirl `cqg ax xn`ck ,daeg myl dpi`y it lr s` ,dpey`xadvn lik` xcde `yixa

aoixihtn oi` :opz `icda `d ,gqt `ki`c onfa i`c ,dcda gqt `kilc ixiin dfd onfa dvnae ,dnrh gkyl `ly ,xg` xac zlik`a dpnn oixhtp oi` dvn dze` xg`e ,dpexg`

.enr zlk`pd dvne gqt xg` epiide ,onewit` gqtd xg`àìã àåä çñôä øçà.enry dvnde gqtd xg` onewit` oilke` oi`c ,gqt `ki`c onfa lik` Ðäöî øçàgqt `la Ð

.oixihtn Ðïéðâôåñ) aizkc mgl opira op`e ,odilr mgl zxez oi` dkx ozqiry jezn ,betqk oiieyrd oiwiwx Ðmixacfh."iper mgl" :(ïéðùáåãmgl epi`e ,yace onya oipbehn Ð

.xiyr mgl `l` ,iper
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ìBtëì¯èBLôì ;ìBtëé¯åéøçà Cøáì ;èBLôé¯ ¦§¦§¦§¦§§¨¥©£¨
eðL àì :ééaà øîà .äðéãnä âäðîk ìkä ,Cøáé§¨¥©Ÿ§¦§©©§¦¨¨©©©¥Ÿ¨

åéðôì ìáà ,åéøçàì àlà¯øîàc .Cøáì [äåöî] ¤¨§©£¨£¨§¨¨¦§¨§¨¥§¨©
ïäéìò Cøáî úåönä ìk :ìàeîL øîà äãeäé éaø©¦§¨¨©§¥¨©¦§Ÿ§¨¥£¥¤
àðMéì "øáBò" éàäc òîLî éàî .ïúéiNòì øáBò¥©£¦¨¨©©§©§©¥¦¨¨
:áéúëc ,÷çöé øa ïîçð éaø øîà ?àeä éîBc÷àc§©§¦¨©©¦©§¨©¦§¨¦§¦
ééaà ."éLekä úà øBáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå"©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£¤©¦©©¥
,éøîàc àkéà ."íäéðôì øáò àeäå" :àëäî ,øîà̈©¥¨¨§¨©¦§¥¤¦¨§¨§¦
:àéðz ."íLàøa 'äå íäéðôì íkìî øBáòiå" :àëäî¥¨¨©©£©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨©§¨
éñBî àèøt ïa øæòìà éaø ;íéøác da ìôBk éaøó ©¦¥¨§¨¦©¦¤§¨¨¤§¨¨¦

éñBî éàî .íéøác daéñBî :ééaà øîà ?óìBtëì ó ¨§¨¦©¦¨©©©¥¦¦§
déì øîà ïéðîéæ ,àøéåò áø Løc .ähîì "EãBà"î¥§§©¨¨©©£¦¨¦§¦¨©¥
,éLà áøc déîMî déì øîà ïéðîéæå ,áøc déîMî¦§¥§©§¦§¦¨©¥¦§¥§©©¦
Ceøa LBãwä ãéúò "ìîbiå ãìiä ìcâiå" :áéúëc éàî©¦§¦©¦§©©¤¤©¦¨©¨¦©¨¨
Bcñç ìîâiL íBéa íé÷écvì äceòñ úBNòì àeä©£§¨©©¦¦§¤¦§Ÿ©§
Bì ïéðúBð ïéúBLå ïéìëBàL øçàì .÷çöé ìL Bòøæì§©§¤¦§¨§©©¤§¦§¦§¦
:ïäì øîBàå ,Cøáì äëøa ìL ñBk eðéáà íäøáàì§©§¨¨¨¦¤§¨¨§¨¥§¥¨¤
:÷çöéì Bì øîBà .ìàòîLé épnî àöiL ,Cøáî éðéà¥¦§¨¥¤¨¨¦¤¦¦§¨¥¥§¦§¨
.åNò épnî àöiL ,Cøáî éðéà :ïäì øîBà !Cøáe ìBè¨¥¥¨¤¥¦§¨¥¤¨¨¦¤¦¥¨
,Cøáî éðéà :íäì øîBà !Cøáe ìBè :á÷òéì Bì øîBà¥§©£Ÿ¨¥¥¨¤¥¦§¨¥
.Cøáe ìBè :äLîì Bì øîBà .éìò ïøñBàì äøBz äãéúòL ,ïäéiça úBéçà ézL éúàNpL¤¨¨¦§¥£¨§©¥¤¤£¦¨¨§§¨¨©¥§¤¨¥
øîBà .éúBîa àìå éiça àì ìàøNé õøàì ñðkéì éúéëæ àlL ,Cøáî éðéà :íäì øîBà¥¨¤¥¦§¨¥¤Ÿ¨¦¦¦¨¥§¤¤¦§¨¥Ÿ§©©§Ÿ§¦¥
ïa òLBäé" :áéúëc ,ïáì éúéëæ àlL ,Cøáî éðéà :ïäì øîBà !Cøáe ìBè :òLBäéì Bì¦ª©¨¥¥¨¤¥¦§¨¥¤Ÿ¨¦¦§¥¦§¦§ª©¦

"ïeð¯äàð éìå ,Cøáà éðà :ïäì øîBà !Cøáe ìBè :ãåãì Bì øîBà .Bða òLBäé ,Bða ïeð§§ª©§¥§¨¦¨¥¥¨¤£¦£¨¥§¦¨¤
."àø÷à 'ä íLáe àOà úBòeLé ñBk" :øîàpL ,Cøáìäðùîçñtä øçà ïéøéèôî ïéà §¨¥¤¤¡©§¤¨§¥¤§¨¥©§¦¦©©©¤©

.ïîB÷éôààøîâ:øîà ìàeîLe .äøeáçì äøeáçî eø÷òé àlL :áø øîà ?ïîB÷éôà éàî £¦¨©£¦¨¨©©¤Ÿ©©§¥£¨©£¨§¥¨©
íéøîz ïBâk :øîà ïðçBé éaøå àìéL øa àðéðç áøå .àaàì àéiìæBâå éì éàìéãøeà ïBâk§§¦¨¥¦§©©¨§©¨§©£¦¨©¥¨§©¦¨¨¨©§§¨¦
úBéì÷ íéøîz ïBâk ,çñtä øçà ïéøéèôî ïéà :ïðçBé éaøc déúååk àéðz .íéæBâàå úBéì÷§¨¤¡¦©§¨§¨¥§©¦¨¨¥©§¦¦©©©¤©§§¨¦§¨
ïéøéèôî ïéà :ïðz .ïîB÷éôà ävî øçà ïéøéèôî ïéà :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà .íéæBâàå¤¡¦¨©©§¨¨©§¥¥©§¦¦©©©¨£¦¨§©¥©§¦¦

çñtä øçà .ïîB÷éôà çñtä øçà¯ävî øçàì ìáà ,àìc àeä¯àéòaéî àì !ïéøéèôî ©©©¤©£¦¨©©©¤©§¨£¨§©©©¨©§¦¦¨¦¨£¨
ävî øçà àéòaéî àì ;øîà÷¯,déîòè Léôðc çñtä øçàì ìáà ,eäééîòè Léôð àìc ¨¨©¨¦¨£¨©©©¨§¨¨¥©§©§£¨§©©©¤©§¨¥©§¥

déøeáò éöî àìå¯ïéðLáecäå ïéðbôeqä :déì òéiñî àîéð .ïì òîLî÷ ,da ïì úéì §¨¨¥£¥¥¨¨¨©§©¨¥¨§©©¥©§¨¦§©§¨¦
ïéèéø÷ñéàäå¯äðBøçàa .äðBøçàa ävî úéfk ìëàiL ãáìáe ,ïäî Bñéøk àlîî íãà¯,ïéà §¨¤§§¦¦¨¨§©¥§¥¥¤¦§©¤Ÿ©©©¦©¨¨©£¨¨©£¨¦
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פסחים. פרק עשירי - ערבי פסחים דף קיט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
תוספות                                                                                                                                     רש"י



רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hiw sc migqt(ycew zay meil)

ìBtëì,miinrt mxne`le lldd iweqt lk z`,ìBtëébdpn itk ¦§¦§
ebdpy mewnae .mewndèBLôì,zg` mrt mxne`l -.èBLôémewna ¦§¦§

ebdpyåéøçà Cøáì,'jelldi' zkxa [lldd xg`-],Cøáémewnae §¨¥©£¨§¨¥
:dpynd znkqn .jxai `l ,eixg`l jxal `ly ebdpyâäðîk ìkä©Ÿ§¦§©

.äðéãnä©§¦¨
:`xnbd zx`aneðL àì ,ééaà øîàdielz lldd zkxay df oic ¨©©©¥Ÿ¨
,dpicnd bdpnaàlày dkxad iabl[äåöî] ,åéðôì ìáà ,åéøçàì ¤¨§©£¨£¨§¨¨¦§¨

Cøáìmeyn ,xacd mrhe .bdpna ielz epi`e ,mewn lkaáø øîàc §¨¥§¨©©
ïúéiNòì øáBò ïäéìò Cøáî úBönä ìk ,ìàeîL øîà äãeäémcew - §¨¨©§¥¨©¦§§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨

.llda mb oke ,odl jenqae oziiyr
:`xnbd zxxan .'oziiyrl xaer' oeyl zx`an `xnbdòîLî éàî©©§©

àeä éîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc'oziiyrl xaer'y epcnl oipn - §©¥¦§¨§©§¥
:`xnbd daiyn .dncwd ly oeyl df ,xen`døa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

áéúëc ,÷çöéz` gly ,melya` z` diexv oa a`ei bxd xy`k ¦§¨¦§¦
lr ricedle uexl iyekd ezxynwecv oa urnig` mbe ,cecl jk

,cecl z`f xyal dvx odkdúà øáòiå økkä Cøc õòîéçà õøiå'©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤
'éLekä(bk gi 'a l`eny)xare ,xzei dxvw jxca uxy ,eyexite , ©¦

.micwdl ezernyn 'xaer'y ixd .ribdl micwde iyekd z`ééaà©©¥
àëäî ,øîàxy`ky ,dncwd oeyl `ed 'xaer'y micnel o`kn - ¨©¥¨¨

my xn`p ,ez`xwl `vi eiyre ,oxgn epia` awri aybl ziy`xa)
(b,'íäéðôì øáò àeäå'z`xwl ezgtyn iptl jlde awri micwdy §¨©¦§¥¤

.eiyr,àëäî ,éøîàc àkéàgiynd zeni lr d`eapa xn`pydkin) ¦¨§¨§¦¥¨¨
(bi a,'íLàøa 'äå ,íäéðôì íkìî øBáòiå'l`xyi eaeyi xy`ky ©©£©§¨¦§¥¤©§Ÿ¨

.mlek y`xa xeari 'de ,mdiptl zkll ,giynd jln micwi ,dlebdn
:lldd iweqt zlitk bdpna oecl zxfeg `xnbdéaø ,àéðzdidìôBk ©§¨©¦¥

dahrn [llda-],íéøáccr ,''d mWA `Ad KExA'n ,miweqt drax` ¨§¨¦¨©¨§¥
lldd seq(hk-ek giw mildz).àèøt ïa øæòìà éaødidéñBîó ©¦¤§¨¨¤©§¨¦

letkl,íéøác da:`xnbd zxxan .ltek iax didy dn lréàî ¨§¨¦©
éñBîó:`xnbd daiyn .siqen did miweqt el` -,ééaà øîàdid ¦¨©©©¥
éñBîEãBà'î ìBtëì ó'ipzipr iM(`k giw my),ähîìe.lldd seq cr ¦¦§¥§¦£¦¨¦§©¨

lirl `aedy ab`(`"r),jlnl gynpyk 'dl gaiyy cec ixac
:`eal cizrl cec oipra dcb` xac `xnbd d`ian,àøéeò áø Løc̈©©©¦¨

[énà] áøc déîMî dì øîà ïéðîéæax mya df xac xn` minrt - ¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦
,in`áéúëc éàî ,[éqà] (éùà) áøc déîMî dì øîà ïéðîéæå§¦§¦¨©¨¦§¥§©©¦©¦§¦

(g `k ziy`xa),ìîbiå ãìiä ìcâiå'mFiA lFcb dYWn mdxa` UrIe ©¦§©©¤¤©¦¨©©©©©§¨¨¦§¤¨§
y df weqta yi fnx ,'wgvi z` lnBdúBNòì àeä Ceøa LBãwä ãéúò ¦¨¥¤¦§¨¨¦©¨¨©£

,÷çöé ìL Bòøæì Bcñç ìîâiL íBia ,íé÷écvì äceòñ`al cizrl §¨©©¦¦©¤¦§Ÿ©§§©§¤¦§¨
.dle`bd onfaL øçàìmiwicvdíäøáàì Bì ïéðúBð ,ïéúBLå ïéìëBà §©©¤§¦§¦§¦§©§¨¨

eðéáàCøáì ,äëøa ìL ñBk.oenifa oefnd zkxaïäì øîBàå,mdxa` ¨¦¤§¨¨§¨¥§¥¨¤
,Cøáî éðéà,icia yi mbty iptnBì øîBà .ìàòîLé épnî àöiL ¥¦§¨¥¤¨¨¦¤¦¦§¨¥¥
ìBè ,÷çöéìqekd z` dz`ïäì øîBà .Cøáe,wgvi,Cøáî éðéàiptn §¦§¨¨¥¥¨¤¥¦§¨¥

,mbt yi ia mbyåNò épnî àöiL.ryxd.Cøáe ìBè ,á÷òéì Bì øîBà ¤¨¨¦¤¦¥¨¥§©£Ÿ¨¥
,úBéçà ézL éúàNpL ,Cøáî éðéà ,íäì øîBà,d`le lgx z`ïäéiça ¥¨¤¥¦§¨¥¤¨¨¦§¥£¨§©¥¤

,jka yi mbte ,dzeg` iiga zg`d -äãéúòLd dzidïøñBàì äøBz ¤£¦¨¨§§¨
,éìòxn`py(gi gi `xwie)zFNbl xxvl gTz `l Dzg` l` dX`e' ¨©§¦¨¤£Ÿ¨Ÿ¦¨¦§Ÿ§©

.'diIgA dilr Dzexréðéà ,íäì øîBà .Cøáe ìBè ,äLîì Bì øîBà ¤§¨¨¨¤¨§©¤¨¥§Ÿ¤¨¥¥¨¤¥¦
øîBà .éúBîa àìå éiça àì ,ìàøNé õøàì ñðkéì éúéëæ àlL ,Cøáî§¨¥¤Ÿ¨¦¦¦¨¥§¤¤¦§¨¥Ÿ§©©§Ÿ§¦¥

,Cøáî éðéà ,ïäì øîBà .Cøáe ìBè ,òLBäéì Bì,oexqg yi ia mbyàlL ¦ª©¨¥¥¨¤¥¦§¨¥¤Ÿ
.ïáì éúéëæ̈¦¦§¥

:oal ryedi dkf `ly oipn miizpia zx`an `xnbdáéúëciabl ¦§¦
,ïeð ïa òLBäéoa dpen ,mixt` hay zeclez z` aezkd xtqn xy`k §ª©¦

,'ebe FpA glze sWxe FpA gtxe' mixt` oa drixa ixg` oa xg`§¤©§§¤¤§¤©§
.FpA rnWil`'Bða òLBäé ,Bða ïBð(fk-dk f '` minid ixac)miiqne , ¡¦¨¨§§§ª©§

`ly di`x o`kne ,ryedi xg` mipa zepnl siqen epi`e ,dfa aezkd
.mipa el eid

ryediy xg`l :`eal cizrl dyrn eze`a yexcl `xnbd zxfeg
,jxal axqnãåãì Bì øîBà,jlndìBèqekd z`Cøáeoefnd zkxa ¥§¨¦¨¥

.oenifaïäì øîBà,cecøîàpL ,Cøáì äàð éìå Cøáà éðàfhw mildz) ¥¨¤£¦£¨¥§¦¨¤§¨¥¤¤¡©
(bi.'àø÷à 'ä íLáe àOà úBòeLé ñBk'§¤¨§¥¤§¨

äðùî

:gqt oaxw zlik` xnba zwqer dpyndçñtä øçà ïéøéèôî ïéà± ¥©§¦¦©©©¤©
a gqt oaxw zcerq z` miniiqn oi`.ïîB÷éôà£¦¨

àøîâ
.'onewit`'a gqt oaxw zcerq z` miniiqn oi` ,dpyna epipy
df oipra d`iane ,epzpyn dxq`y 'onewit`' edn dpc `xnbd

:`xnbd zl`ey .mi`xen` zwelgnéàî[edn-]ïîB÷éôàepipyy ©£¦¨
:`xnbd daiyn .gqt oaxw zcerq z` ea miniiqn oi`y epzpyna

,áø øîà,`id dpynd zpeekLgqtd zlik` xg`leø÷òé àì ¨©©¤Ÿ©©§
miyp`îd ipaäøeáçmnewnn zkllìmewnäøeáçlek`l zxg` ¦£¨¦£¨

ewit`' oeyln 'onewit`' zernyne .mixac x`y `le zt `l ,my
o`kn mkilk z` e`ived dfl df mixne`k ,[mkilk e`ived] 'ekiipn
`ny minkg exfby meyn ,xeqi`d mrhe .xg` mewna lk`pe jlpe
epnn elk`y xg`l xg` mewna envr gqtd on lek`l e`eai
lek`l la` .zenewn ipya gqtd z` lek`l mc`l xeq`e ,mnewna
`l` exfb `ly ,xzen oey`xd mnewna mcera gqtd zlik` xg`l

.xg` mewna lek`l mixweryk
,øîà ìàeîLezxg` dxeag mewnl xewrl wx `ly ,dpynd zpeek §¥¨©

mnewna mcera s` `l` ,gqtd zlik` xg`l xeq` my lek`l
,elk`i `l oey`xdéàìécøBà ïBâk[zeixhte oidnk±],éìlibx ip`y §§¦¨¥¦

,dcerq gepiwa mlke`låoebkàéiìæBâ[zelfeb±]àaàì`edy ,axl ± §¨©¨§©¨
xg`l mlke`l xeq` el` mixac ,dcerq gepiwa mlke`l libx
xnelk ,'ipin ewit`' oeyln 'onewit`' zernyne .gqtd zlik`
,xeqi`d mrhe .dcerq gepiwa mlke`l dwizn ipin e`iade e`ived
.zxg` dlik` ici lr epnn xeari `le gqtd mrh eita x`yiy ick

åok,[eøîà] (øîà) ïðçBé éaøå àìéL øa àðéðç áødpynd zpeeky §©£¦¨©¦¨§©¦¨¨¨§
,elk`i `l gqtd zlik` xg`ly.íéæBâàå úBéì÷ ,íéøîz ïBâk§§¨¦§¨¤¡¦

:`ziixan `xnbd dgikenïðçBé éaøc déúååk àéðz`ziixaa epipy ± ©§¨§¨¥§©¦¨¨
,opgei iax ixackøçà ïéøéèôî ïéàzlik`çñtä,zxg` dlik`a ¥©§¦¦©©©¤©

ïBâka.íéæBâàå úBéì÷ íéøîz §§¨¦§¨¤¡¦
lek`l xeq`y epzpyn z` yxity ,l`eny zhiyl dpc `xnbd
zlik` xg`l s` m`d ,oey`xd enewna s` gqtd zlik` xg`l
oipra d`iane ,lek`l xeq` ,gqt oaxw dnr oi`y ,dfd onfa dvn

:zepeyl ipy dfävî øçà ïéøéèôî ïéà ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥¥©§¦¦©©©¨
ïîB÷éôà`ly ick ,dfd onfa dvn zlik` xg`l lek`l xeq` ± £¦¨

dl.dnrh z` xiar
:`xnbd dywnïðz,epzpyna epipy ±çñtä øçà ïéøéèôî ïéà §©¥©§¦¦©©©¤©

ïîB÷éôà`weecy ,wiicl yie .gqtd zlik` xg`l milke` oi` ±øçà £¦¨©©
àìc àeä çñtä,milke`øçàì ìáàzlik`ävîdcalïéøéèôî± ©¤©§Ÿ£¨§©©©¨©§¦¦

`le ,dvnd mr lk`pd gqt oaxw oi`y dfd onfa oebk ,lek`l xzen
.l`eny ixack

hrnl `a `l 'gqt' epzpyna `pzd dpyy dn :`xnbd zvxzn
`l` ,dvnøîà÷ àéòaéî àì,'xnel jixv oi`' jxca z`f xn` -àì Ÿ¦©§¨¨¨©Ÿ

àéòaéîy xnel jixv oi` ±øçàzlik`ävî,lek`l xeq` dcal ¦©§¨©©©¨
meyneäééîòè Léôð àìcx`y zlik`ae ,wfg zevnd mrh oi`y ± §Ÿ¨¦©§©§

,mrhd xeari mixacøçàì ìáàzlik`déîòè Léôðc ,çñtä± £¨§©©©¤©§¨¦©§¥
,wfg enrhydéøeaò éöî àìålr dler did ,exiardl lkei `le ± §Ÿ¨¥©¥

c xnel zrcdda ïì úéì.eixg` elk`i m` citwdl epl oi`y ± ¥¨¨
ïì òîLî÷,xearl lelr gqtd ly enrh s`y ,`pzd epcnln ± ¨©§©¨

xg` lek`l xeq`e.ei
:l`eny ixack `ziixan `xnbd dgikendéì òéiñî àîéðm`d - ¥¨§©©¥

`ztqeza epipyy dnn l`eny ixacl riiql yiy xn`p(b"id a"t),
'ipr mgl'a `l` dvn zlik` zaeg ici `vei mc` oi`y oeikn¤¤Ÿ¦

(b fh mixac)jkitl ,ïéðbôeqämzqiry ,betqk miieyrd miwiwx ± ©§¨¦
,'mgl' zxez mdilr oi`e dkxïéðLáecäåzpbehn dqirn miieyrd ± §©§¨¦

,'iper mgl' `le 'xiyr mgl' mdy ,yace onyaïéèéø÷ñéàäå- §¨¦§§¦¦
el` lk ,'iper mgl' mpi`e ce`n dkx dqirn miieyrdàlîî íãà̈¨§©¥

ïäî Bñéøkgqta dlik`a mixzen mdy ,xcqd lila ,dvxi m` §¥¥¤
,uenign mxnyykävî úéfk ìëàiL ãáìáe'iper mgl' `idy ¦§©¤Ÿ©©©¦©¨

äðBøçàaici `vi `l dligza lk`y el`ay iptn ,dcerqd seqa ± ¨©£¨
`weec :`xnbd zwiicn .dvn zlik` zaegäðBøçàadcerqd seqa - ¨©£¨

ïéàla` ,dxiykd dvnd z` lk`i ,[ok±] ¦
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רלב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fiw sc migqt(iying meil)

,yexcl,'íéðBML' àlà 'íépLBL' éø÷z ìàe ,mipeyy el` xnelkìà ©¦§¥©¦¤¨¤¦©
,'øáò øî' àlà 'øáBò øBî' éø÷zx`ean ok m` .zexixn oeyln ¦§¥¥¤¨©Ÿ¥

zrclyax mya xn` dcedi ax eli`e ,dni`a cenll jixv ax
.dgnya cenll jixvy

:`xnbd zvxznàéL÷ àìyiy ,ax ixaca dxizqd dyw `l ± Ÿ©§¨
,ayiilàäcenll jixvy ax mya dcedi ax xn`y df xac ± ¨

`ed ,dgnyaäaøae ,dxez cnlnd axa ±àäxn`y df xace ± §©¨¨
`ed ,dni`a cenll jixvy ax mya lcib axàãéîìúacinlza ± §©§¦¨

:uxzl `xnbd dtiqen .[eax itn cneldàîéà úéòa éàåm`e ± §¦¨¥¥¨
,jk uxzl lkez dvxzàäå àämbe ax mya dcedi ax ixac mb ± ¨§¨

exn`p ,ax mya lcib ax ixacäaøa,dxez cnlnd axa ±ålr s` §©¨§
ok itàéL÷ àì,ayiil yiy ,ax ixaca dxizqd dyw `l ±àä± Ÿ©§¨¨

`ed ,dgnya cenll jixvy dcedi ax xn`y df xacçúôc énwî¦©¥§¨©
micinlzd al z` gzti dgnyd ici lry ,cenila gzty iptl ±

,renylàäå`ed dni`a cenll jixvy lcib ax xn`y df xace ± §¨
çúôc øúáì`nbec d`ian `xnbd .cenila gzty xg`l ± §¨©§¨©

:df uexizk dbdpdläaøc àä ékc ,dax lv` epivny myk ±énwî ¦¨§©¨¦©¥
ïðaøì eäì çúôcmicinlzl ecenila gzty iptly ±øîàmdl §¨©§§©¨¨¨©
àúeçéãác àúléîdgny xac ±àúîéàa áéúé óBqáìe ,ïðaø eçãáe ¦§¨¦§¦¨¨§©¨¨§©¨¦§¥§¨

dni`a ayi ±àzòîLa çúôe.drenyd cenila gzte ± ¨©¦§©§¨
mi`pz zwelgn d`iane ,lldd z` owiz in oecl day `xnbd

:df oipra `ziixaaBøîà éî äæ ìlä ,ïðaø eðz.epwizeøæòéìà éaø ¨©¨¨©¥¤¦£¨©¦¡¦¤¤
e äLî ,øîBàipaeäeøîà ìàøNéedepwizeíiä ìò eãîòL äòLa- ¥Ÿ¤¦§¨¥£¨§¨¨¤¨§©©¨

ea xn`py itk ,seq mia exary xg`l(b ciw mildz).'qpIe d`x mId' ,©¨¨¨©¨Ÿ
jkitl ,mdixg` elige drxt exari ot eyygeeøîà íämzlitza ¥¨§

eðì àì 'ä eðì àì''ebe 'LYn` lr LCqg lr cFaM oY LnWl iMmy) Ÿ¨Ÿ¨¦§¦§¥¨©©§§©£¦¤
(` ehwjk lre ,,ïäì äøîàå LãBwä çeø äáéLî,ok`éðòîì éðòîì' §¦¨©©¤§¨§¨¨¤§©£¦§©£¦

'äNòà(`i gn diryi).mkz` liv` iny ceak ornle ,äãeäé éaø ¤¡¤©¦§¨
e òLBäé ,øîBàipaeäeøîà ìàøNéedepwizeïäéìò eãîòL äòLa ¥§ª©¦§¨¥£¨§¨¨¤¨§£¥¤

ïòðk éëìî.dnglnlíä[l`xyi ipae ryedi-]'eðì àì' eøîà,'ebe ©§¥§©©¥¨§Ÿ¨
,eny ceak ornl 'd mriyeiy'åëå äáéLîezxne`e ycewd gex §¦¨

.'dyr` iprnl iprnl' ok` mdläøBác ,øîBà éòãBnä øæòìà éaø©¦¤§¨¨©¨¦¥§¨
d`iapd÷øáemrepia` oaeäeøîàedepwizeíäéìò ãîòL äòLa ¨¨£¨§¨¨¤¨©£¥¤
àøñéñ.dnglnlíä[wxae dxeac-],'eðì àì' eøîàmriyeiy ¦§¨¥¨§Ÿ¨

,eny ceak ornl,íäì úøîBàå äáéLî LãBwä çeøåok`éðòîì' §©©¤§¦¨§¤¤¨¤§©£¦
äi÷æç ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø .'äNòà éðòîìdcedi jln §©£¦¤¡¤©¦¤§¨¨¤£©§¨¥¦§¦¨

Bzòéiñåenr eidy mrde ±eäeøîàedepwizeíäéìò ãîòL äòLa §¦©§£¨§¨¨¤¨©£¥¤
áéøçðñ.dnglnl'eðì àì' eøîà íä,'ebe'åëå äáéLîeycewd gex ©§¥¦¥¨§Ÿ¨§¦¨

.'dyr` iprnl iprnl' mdl zxne`eäéððç ,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥£©§¨
eäeøîà äéøæòå ìàLéîedepwizeøvðãëeáð íäéìò ãîòL äòLa ¦¨¥©£©§¨£¨§¨¨¤¨©£¥¤§©§¤©

òLøä.y`d oyakl mkilyde'eðì àì' eøîà íä,'ebe'åëå äáéLîe ¨¨¨¥¨§Ÿ¨§¦¨
.'dyr` iprnl iprnl' mdl zxne`e ycewd gexéìéìbä éñBé éaø©¦¥©§¦¦

eäeøîà øzñàå éëcøî ,øîBàedepwizeïîä íäéìò ãîòL äòLa ¥¨§§©§¤§¥£¨§¨¨¤¨©£¥¤¨¨
òLøä.micedid lk z` cinydl'eðì àì' eøîà íä,'ebeäáéLîe ¨¨¨¥¨§Ÿ¨§¦¨

'åëå.'dyr` iprnl iprnl' mdl zxne`e ycewd gexíéîëçå©£¨¦
ïäéðéaL íéàéáð ,íéøîBàl`xyi mra eidy -ìàøNéì íäì eðwéz §¦§¦¦¤¥¥¤¦§¨¤§¦§¨¥

BúBà íéøîBà eäiL[lldd z`-]÷øôå ÷øt ìk ìò,lbxe lbx lka ± ¤§§¦©¨¤¤¨¤¤
ïéìàâpLëìå ,ìàøNéì íäéìò àáz àlL äøöå äøö ìk ìòådpnn §©¨¨¨§¨¨¤Ÿ¨Ÿ£¥¤§¦§¨¥§¦§¤¦§¨¦

BúBà íéøîBà[lldd z`-].ïúleàb ìò §¦©§¨¨
,wxtl wxt oia 'dielld' zaiz dxn`py zenewna dpc `xnbd
df oipra d`iane ,`ad wxtl e` mcewd wxtl zkiiy `id m`d

:mi`xen` zwelgn,àcñç áø øîàzaiz dxn`py mewn lka ¨©©¦§¨

'déeììä'`id ,mildza wxtl wxt oiaà÷øét óBñwxtd seq ± ©§¨¦§¨
.mcewd,øîà àðeä áø øa äaøzaiz'déeììä'dfk mewna dxn`py ©¨©©¨¨©©§¨

`idà÷øét Léø.`ad wxtd y`x ± ¥¦§¨
:df oipra `cqg ax ly ezecr z` d`ian `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

áø øa ïéðç áø éác éléúì eäì àðéæçmildzd xtq z` izi`x ± £¦¨§§¦¥§¥©£¦©©
,ax xa oipg ax ziaayeäa áéúëczaiz mda daezky ±'déeììä' ¦§¦§©§¨

`id eli`k wxtl wxt oiayà÷øét òöîàaoia wqtd oi`y ,[wxt±] §¤§©¦§¨
,miwxtddéì à÷tñî àîìàwteqn did ax xa oipg axy gken ± ©§¨§©§¨¥

,`ad wxtl e` mcewd wxtl zkiiy 'dielld' zaiz m`d ,xaca
.o`kle o`kl eyxtl xyt`y ote`a azk wtqne

xa daxe `cqg ax ewlgp `l mday zenewn dnk d`ian `xnbd
:`ped axa íéãBî ìkä ,àáø øa ïéðç áø øîàweqt(`k dnw mildz) ¨©©£¦©¨¨©Ÿ¦©

,(äéeììä) 'ãòå íìBòì BLã÷ íL øNa ìk Cøáéå ét øaãé 'ä úläz'§¦©§©¤¦¦¨¥¨¨¨¥¨§§¨¨¤©§¨
zaizydéøúác 'äéeììä''iWtp illd DiElld'] eixg` dxn`py ± ©§¨§©§¥©§¨©§¦©§¦

(` enw my)`id [à÷øét Léøwxtd seq `le ,`ad wxtd y`x ± ¥¦§¨
weqta micen mlek oke .mcewd(i aiw)÷øçé åépL ñòëå äàøé òLø'¨¨¦§¤§¨¨¦¨©£Ÿ

,'ãáàz íéòLø úåàz ñîðåzaizydéøúác 'déeììä'dxn`py ± §¨¨©£©§¨¦Ÿ¥©§¨§©§¥
''d icar Elld DiElld'] eixg`(` biw)`id [à÷øét Léøy`x ± ©§¨©§©§¥¥¦§¨

.mcewd wxtd seq `le ,`ad wxtdåweqta micen mlek ok(a dlw) §
'ä úéáa íéãîòL'zaizy ,'Epidl` ziA zFxvgAdéøúác 'déeììä' ¤Ÿ§¦§¥§©§¥¡Ÿ¥©§¨§©§¥

''d aFh iM DiElld'] eixg` dxn`py ±(b dlw)`id [à÷øét Léø± ©§¨¦¥¦§¨
xn`y `cqg ax s`e .mcewd wxtd seq `le ,`ad wxtd y`x
miweqta ,mcewd wxtl zkiiy wxtl wxt oiay 'dielld' zaizy

.dcen `ed el`
:`xnbd dtiqenéàø÷miweqta mi`iwad `xwn ilra ±ïéôéñBî ¨¨¥¦¦

`ax xa oipg ax ixac lrúà óàd miweqtd,elàmlek mda s`y ©¤¥
weqta ,micen(f iw),'Làø íéøé ïk ìò äzLé Cøca ìçpî'zaiz ¦©©©¤¤¦§¤©¥¨¦Ÿ

déøúác 'äéeììä'''d dcF` DiElld'] eixg` dxn`py ±(` `iw)`id [ ©§¨§©§¥©§¨¤
à÷øét Léømlek oke .mcewd wxtd seq `le ,`ad wxtd y`x ± ¥¦§¨

weqta micen(i `iw)íäéNò ìëì áBè ìëN 'ä úàøé äîëç úéLàø'¥¦¨§¨¦§©¥¤§¨Ÿ¥¤
zaizy ,'crl zcnr FzNdYdéøúác 'déeììä'eixg` dxn`py ± §¦¨Ÿ¤¤¨©©§¨§©§¥

''d z` `xi Wi` ixW` DiElld'](` aiw)`id [à÷øét Léøy`x ± ©§¨©§¥¦¨¥¤¥¦§¨
.mcewd wxtd seq `le ,`ad wxtd

zwelgna `ped ax xa daxe `cqg ax zwelgn z` dlez `xnbd
`ped ax xa daxe `cqg ax ewlgpy dn :`xnbd zxne` .mi`pz
wxtl zkiiy `id m`d wxtl wxt oia dxn`py 'dielld' zaiza

,`ad wxtl e` mcewdéàpúk àîéðewlgp df xacay xn`p m`d ± ¥¨§©¨¥
epzpyna epipy oky .mi`pz xak(:fhw lirl),øîBà àeä ïëéä ãòon ©¥¨¥

,ipyd qekd lr lldd'äçîN íéðaä íà' ãò ,íéøîBà éànL úéa¥©©§¦©¥©¨¦§¥¨
(h biw mildz)`edy ,`vnp] lldd iwxtn oey`xd wxtd seq `edy ,

,[cg` wxt xne`,íéøîBà ìlä úéáexne`'íéî Bðéòîì Léîlç' ãò ¥¦¥§¦©©¨¦§©§§¨¦
(g ciw my)`edy ,`vnp] lldd iwxtn ipyd wxtd seq `edy ,

.[miwxt ipy xne`Cãéà àéðúåzia zwelgn z` epipy `ziixaae ± §©§¨¦¨
,zxg` oeyla lld ziae i`nyøîBà àeä ïëéä ãò,lldd onúéa ©¥¨¥¥

'íéøönî ìàøNé úàöa' ãò ,íéøîBà éànL(` ciw my)zligz `edy , ©©§¦©§¥¦§¨¥¦¦§¨¦
,[cg` wxt xne` `edy ,`vnp] lldd iwxtn ipyd wxtdúéáe¥

,íéøîBà ìläxne`'eðì àì 'ä eðì àì' ãò(` ehw my)zligz `edy , ¦¥§¦©Ÿ¨Ÿ¨
oi`e .[miwxt ipy xne` `edy ,`vnp] lldd iwxtn iyilyd wxtd

ia weligmicen mleky ,cala oeyla `l` `ziixal epzpyn o
`l` ,miwxt ipy xne` lld ziale cg` wxt xne` i`ny zialy
`pzde ,xne` `edy wxtd seq z` hwp epzpyna `pzdy

.xne` epi`y wxtd zligz z` hwp `ziixaa
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רלג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fiw sc migqt(iying meil)

,mknrh z`e inrh z`eëãéc àîòè,`ed mknrh ±àòéá÷c úaL ©£¨¦§©¨¦§¦¨
àîéé÷åielz epi`e ziy`xa ini zyyn cnere reaw dpnfy ± §¨§¨

,ycegd yeciwaàLecé÷a ïéáe àúBìöa ïéaoiae dlitza oia ± ¥¦§¨¥§¦¨
oeyla mzeg yeciwa'úaMä Lc÷î'zyecw z` xikfn epi`e §©¥©©¨

eli`e ,l`xyiàáè àîBé[aeh mei-]déì éòá÷c àeä ìàøNéc± ¨¨¨§¦§¨¥§¨§¦¥
ici lr epnf z` miraewy md l`xyiyì éòá÷å éçøé éøaòî÷céðL §¨§©§¦©§¥§¨§¦¦§¥

xikfn jkitl ,mipyd z` miraewe miycgd z` mixarn mdy ±
oeyla mzege l`xyi zyecw z`.'íépîfäå ìàøNé Lc÷î'eàîòè §©¥¦§¨¥§©§©¦©£¨

éãéc,`ed inrhe ±àúBìö,[dlitz±]àúéà íéaøáczxn`p `idy ± ¦¦§¨¦§©¦¦¨
oeyla mzeg `ed mceak meyn ,miaxa,'ìàøNé Lc÷î'eli`e §©¥¦§¨¥

àúéà ãéçéác Lecé÷meyn mrhd ea jiiy `le ,zecigia xn`py ± ¦¦§¨¦¦¨
jkitl ,miaxd ceakúaLaoeyla mzeg'úaMä Lc÷î'eáBè íBéá §©¨§©¥©©¨§

mzeg.'íépîfäå ìàøNé Lc÷î'§©¥¦§¨¥§©§©¦
:`xnbd zxne` .`ax ixac z` dgec `xnbdàéä àìåixac oi`e ± §Ÿ¦

zxn`p dlitzdy enrh lr zeywdl yiy meyn ,mipekp `ax
yeciwe miaxa,cigiadéúéì éî ãéçéa àúBìödlitzd oi` ike ± §¨§¨¦¦¥¥

,zecigia s` zxn`på,okdéúéì éî íéaøa àLecé÷yeciw oi` ike ± §¦¨§©¦¦¥¥
zcerqa oke ,zqpkd ziaa xn`pd yeciw oebk ,miaxa s` xn`p

.da miaeqn miaxy ozg
:ef `iyew lr `ax aiyi dn zx`an `xnbdàáøådf mrh xn`y §¨¨

øwéò øúa ìéæ ,øáñxg`ne ,mixac ly mxwir ixg` zkll jl yi ± ¨©¦¨©¦¨
wx jkitl ,cigia `ed yeciw xwire xeaiva `id dlitz xwiry

.xeaivd ceak meyn 'l`xyi ycwn' oeyla mezgl yi dlitza
ea xfg `axy cenll yi epnn ,didy dyrn d`ian `xnbd

:eixacnúéçð áø øa àleòxeaiv gilyk daizd iptl cxi ±dén÷ ¨©©§¦©¥
àáøcezlitzae ,`ax iptl ±øîàmeid zyecw zkxa znizga §¨¨¨©

kixacdéì øîà àìå ,àúéãaîeôc éáñ`ax jk lr [el-]éãéî àìå §¨¥§§§¦¨§Ÿ¨©¥§Ÿ¦¦
:`xnbd dgiken .[melk-]àáø déa øãä àîìàdf dyrnn gken ± ©§¨£©¥¨¨

.`zicanetc iaq ixacl dcede ea xfg `axy
:df oipra mitqep miyrn d`ian `xnbddeáà ,ïúð áø[eia`-]áøc ©¨¨£©§©

déøa àðeä[epa-]úéçð ,ïúð áøcxeaiv gilyk daizd iptl cxi ± ¨§¥§©¨¨§¦
dén÷[iptl-],àtt áøcezlitzaeøîàzyecw zkxa znizga ©¥§©¨¨¨©
meidkixacdéçaLå ,àúéãaîeôc éáñjk lr egaiye ±.àtt áø §¨¥§§§¦¨§©§¥©¨¨

òìwéà àðà ,àðéáø øîàizpncfd ip` ±øîéøîc dén÷ ,àøeñì± ¨©©¦¨£¨¦§©§¨©¥¦§¥©

,xnixn iptlàøeaéöc àçeìL dén÷ úéçðegily eiptl cxie ± §¦©¥§¨§¦¨
,xeaiveezlitzaøîàmeid zyecw zkxa znizgakixacéáñ ¨©§¨¥

àîìò élek déì é÷zLî eåäå ,àúéãaîeôcxeaivd lk eide ± §§§¦¨©£§©§¦¥¥¨§¨
,mdilr wlgy `axk exaqy iptn ,eze` miwzyneäì øîà̈©§

,xeaivl xnixn [mdl-]eäe÷áLc oeik ,[edegipd±]àúëìéä± ¦§¦§§¨
`id dklddykixacå ,àúéãaîeôc éáñaeydéì e÷zLî eåä àì §¨¥§§§¦¨§Ÿ£§©§¥

.eze` miwzyn xeaivd eid `l ±

äðùî
:xcqd lila mixacd xcq z` x`al dkiynn dpyndñBk Bì eâæî̈§

éLéìL,zeqekd zrax`nCøáîeilr,BðBæî ìòxg`l .oefnd zkxa §¦¦§¨¥©§
qek el mibfen ,okn,éòéáøeúà åéìò øîBbdìläexne`l lgdy §¦¦¥¨¨¤©¥
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המשך ביאור למס' פסחים ליום חמישי עמ' ב

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר שני, ה'תיש"א

ברוקלין

 לחברי ההנהלה דהישיבה והת"ת עולי רוסיא, לוד, 

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם דכ"ג אדר א' עם הדו"ח מפורט מהנעשה בהישיבה בגשמיות וברוחניות. 

כן נהניתי לראות רשימת התלמידים בצירוף שמות האם, אשר בל"נ אקרא ביום מחר על הציון הק' של 

כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

שאלתם  על  במענה  בארוכה  לבוא  גרמא  הזמן  אין  הבע"ל  לפורים  וההכנות  הטרדות  מפני 

לחוות דעתי ביחס למכתבם והדו"ח הנ"ל. ואסתפק כאן בהערות כלליות אחדות, ובהקדם -

בימים מקדם הנה מתפקידי הישיבות והתלמוד תורות הי' בעיקר לימוד התורה והשגשוג בה. 

המשך בעמוד הבא



רלד

וקיום המצוות בפועל ושמירת מנהגי ישראל הי' מובן בדרך ממילא לכל בן ובת ישראל על ידי החינוך 

שנתחנכו בביתם ובהסביבה ששם היו באותן השעות שלא היו בין כתלי בית המדרש והישיבה.

נשתנו העתים בימינו אלה, אשר מתפקידי הישיבה והתלמוד תורה כעת גם כן, ובעיקר, לעשות 

את התלמיד ראשית הכל לירא שמים, ליהודי שומר תורה ומצוה ואח"כ ללמדן, ובהישיבות מיסודן 

של נשיאינו - גם לחסיד.

לית דין צריך בשש, אשר העיקר הוא קיום התורה והמצוה בפועל, כי עשי' לעילא, ותכלית הכל 

הוא ענין היראת שמים, כמו שנאמר ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה )כדי( ליראה את ה"א.

בתור פועל יוצא מהדברים האלה, הנה על כל תלמוד תורה וישיבה בכלל, והישיבות מיסודן 

של נשיאינו נשיאי חב"ד בפרט, לרכז את כל הענינים כדי להשיג קודם לכל את המטרה העיקרית - די 

תלמידים זאלן זיין פרומע ערליכע אידן, ווארימע אידן, חסידישע אידן. ומתוך השקפה זו, הנה במענה 

על שאלתם לחוות דעתי ע"ד סדר הלימודים של הישיבה והתלמוד תורה, אבוא בהערות אלו:

)א( בסדר הלימודים של כל המחלקות צריך להכניס לימוד דינים ומנהגי ישראל, הן בכתות 

הנמוכות והן בהגבוהות, ומובן - בכל אחת לפי ענינה.

בחיי התלמידים באופן  וכו'  וחוה"מ  ימים טובים  ע"ד סידור השבתות,  ביותר  )ב( להשתדל 

כזה, שישתרשו בתוכם דיני ישראל, ומנהגיו בדרך ממילא ע"י השתתפותם בסדר ומנהגי ימי השבת, 

חגיגת פורים, עריכת סדר של פסח וכו' וכו'. וידוע אשר מה שאפשר ללמוד מ"מעשה רב" בדרך ממילא 

הוא לפעמים הרבה יותר ממה שאפשר ללמד לתלמידים על ידי דיבור והוראה.

)ג( לכאורה לימוד הגמרא וכיו"ב צריך להיות בבקר בתחילת זמן הלימוד, ולימוד החומש וכו' 

שאינו דורש התרכזות המחשבה כ"כ יכול להיות בשעות שאחרי הצהרים, ולא להיפך.

)ד( מהנכון להנהיג לימוד הדא"ח קודם התפילה, ונפלאתי שלא נעשה כן ע"ע, ואולי בטעות נשמט 

זה מהדו"ח שלהם, וכידוע שזה הי' מנהג מימים קדמונים בכל ישיבותינו, ואפילו מנהג בע"ב בבתיהם.

)ה( בטח ישנם אצלם כתות תלמידים השייכים ג"כ ללימוד הפוסקים.

)ו( לימוד חומש עם פרש"י בעצמם - אצל התלמידים שאין לומדים זה בסדר הישיבה.

)ז( להנהיג אמירת תהלים אחר התפילה.

ועפ"י מש"נ בקונטרס פורים דהאי  ועלינו ללמוד מוסר השכל, בהלכה למעשה, מענינא דיומא, 

- לעמוד חזק בקיום התורה והמצוה בפועל, וביחוד  שתא, והוא למרות הנסיונות והטרדות והבלבולים 

להוסיף אומץ, ובהשתדלות יתרה, בעבודת החינוך הכשר ללמד את בני ובנות ישראל את מצוות הוי' ותורתו.

ואם ישנם מקומות אשר על ידי גזירות בגלוי או בתחבולות מרמה רוצים "לאחוז בתי כנסיות 

ובתי מדרשות" ל"השכיח ח"ו את בני ישראל את תורת הוי' ומצותיו ולהדיחם ח"ו מאלקות", הנה 

צריך לדעת אשר בזמן הגזירה דוקא, כאשר רבו ההעלמות וההסתרים, עד אשר שמים אור לחושך 

)ענינים שצריכים היו להוסיף אור הקדושה משתמשים בהם להרבות חשך הקליפות וסטרא אחרא( - 

"אז דוקא נותנים כח מלמעלה להפוך את החושך לאור כי טוב".

וכאשר נשמור - עד למסירת נפש - על הקטנים והקטנות, הרי, על פי לשון המדרש, כשיש קטנים 

יש גדולים, יש חכמים, יש זקנים, יש תורה, יש בתי כנסיות ובתי מדרשות - ותכלית הכל - הקדוש ברוך 

הוא משרה שכינתו בעולם, בעולם זה התחתון הגשמי, כי אתכפיא סטרא אחרא ואתהפכא חשוכא 

לנהורא, שיאיר אור אין סוף ברוך הוא.

בברכת שמחת פורים ופ"ש כל החבורה תי',

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד הקודם
אגרות קודש
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dkld ixe`ia
áúë ìë [èñ÷ אלא בקריאה נאסר שבעולם כתב כל -

"שטרי  לקריאת יבוא בו שמקריאה לחוש אין כן אם
.211הדיוטות"

áúë ìë [ò÷ החקוקות אותיות אבל כתיבה, דווקא -
הדיוטות. לשטרי בהם חששו לא בכותל בולטות או

íéøåñàä íéöôçî [àò÷ מחפצים בו יש אבל -
לו  הנצרכים הסעודה פרטי שכתב כגון המותרים

.212לזכרון 
úåèåéãä éøèùá [áò÷ בכתבים לעיין מותר יהיה אם -

העוסקים  כתבים גם לקרוא היתר לעצמו יורה שונים,
בשבת  האסורים .213בדברים
íéçøåàä úåîù [âò÷ בעלמא שמות קריאת אפילו -

עניין  דברי רק ולא הדיוטות" "שטרי משום אסורה

.214ותוכן 
íäì ïéëäù [ãò÷.לפלוני פלונית מנה לתת שיידע -
àìáèá [äò÷ חוקקים בה שעווה עליו שמרוחה לוח -

לזיכרון. דברים
ñ÷ðô åà [åò÷ עץ דפי של מחברת כעין עשוי הפנקס -

דברים  עליהן לחקוק כדי בשעוה, אותן שממרחין דקין
.215לזכרון 

øèùá íéôìçúî [æò÷ מטלטלים ששניהם -216.
úáùá íúåø÷ì [çò÷ הנדבנים שמות לקרוא מותר -

של  הפרוכת על תפורים או הכתובים שונים וכיתובים
ושאר  התורה ספרי ועמודי מעיל גבי על הקודש, ארון

הקודש  .217כלי

zetqede mipeiv
שבעולם,211) כתב כל ממש נכלל כתב" שב"כל לומר אין

ספרי  הגוף, צרכי קדושה, שדברי הבאים בסעיפים דמפורש
"כל  בלשון נקט אלא האיסור בכלל אינם ועוד, לימוד
היתרו  שיתברר עד נאסר שבעולם כתב כל כי כתב",

תוכנה). יודע שאינו אגרת קריאת (ואפילו
אפילו 212) בו שאין כתב שגם מבואר כה סעיף ולהלן

נכלל  - שלום) שאלת של אגרות (כגון המותרים מחפצים
כתב". "כל בגזירת

מלאכה 213) עושה לא שטריֿחוב בקריאת גם שהרי
שנא. ומאי - בלבד קורא אלא אסורה

היתר  שיורה מחשש בשבת לטייל אסרו לא ומכלֿמקום
אלא  בשדהו הטיול נאסר שלא בשדהו, לטייל לעצמו
שטרי  שקריאת כאן משא"כ זה, שבטיול חפציו מציאת

נאסרה. עצמה ההדיוטות
להם,214) הכין מגדים וכמה זימן כמה וכתב כתב: בשו"ע

כאליה  סבר ואולי החשבון, עניין את השמיט בשוע"ר אבל
משום  אסור בלבד שמות ובו כתב שאפילו לא), (ס"ק רבה
ששטרי  ה ס"ק שכג סי' (כמג"א ולא הדיוטות, שטרי
לומר  יש ועוד עניין, איזה בו כשכתוב רק הוא) הדיוטות
לקרוא  התיר המג"א דהנה השו"ע מדברי השינוי בטעם
אך  מצוה, של חשבונות מצד גם מנות וכמה אורחים כמה
הערה  לעיל (ראה מקום בכל זה היתר השמיט בשוע"ר
יש  בשו"ע שהובא במקרה וא"כ כג), סעיף על ולהלן קמה,

שטרי  מצד רק ולא חשבון עשיית מצד גם מותר אם לפקפק
הדיוטות.

יכין 215) - ישראל תפארת ע"א; קד שבת רש"י ע"פ
(כלים  טוב יום ובתוספות קמב; אות יז פרק כלים מסכת

מזדווגים. לוחות ב' כל הן פנקס ד): משנה פכ"ד
צריך 216) להתיר שבכדי ביאר יז) (ס"ק השקל במחצית

ה  משטרי שינויים חקוק.‡.דיוטות:ב' או בולט ·.שיהיה
המטלטל. בדבר ולא בכותל שיהיה

להסתפק 217) יש מ: הערה בדה"ש קז סי' השלחן קצות
אם  תפירה, ע"י מחוטים הם שהאותיות הפרוכת שעל בכתב
לחקיקה  או לכתב תפירה לדמות אם אותם, לקרוא מותר
רק  לכותל דמי לא פרוכת אולי גם דשרי, שבכותל בולטת
יש  דהפרוכת כיון י"ל ומיהו בחקוקים, אפי' שאסור לטבלא
לא  הפרוכת, קדושת בכלל הוא שעליו הכתב וגם קדושה בו
של  הדיוטות לשטרי קדושה בו שיש מדבר למיחלף אתא
כתיבת  התירו למה דאל"כ דשרי, מסתבר והכי חולין,
מהמון  לרבים למכשול חששו ולא הפרוכת על האותיות
זה  על שיפקפק מי שמענו לא ומעולם אותם, שיקראו העם
אותיות  כתיבת נגד מערער להרמב"ם הדור פאר (ובתשובת
כתובות  האותיות אם אף הזה החילוק ולפי דוקא) אשורית
הס"ת  עמודי גבי שעל כתב לקרות מותר וכן מותר, בדיו
הס"ת, של קודש הכלי שעל הכתב וכן הנדיב, שם שכותבין
שעל  וכתב הדיוטות, בשטרי מיחלף לא שבקדושה דדבר
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בולטות. נשארו
íäá ïééòì [ô÷ שיש ודברים אורחים רשימת דווקא -

האסורים  כתבים שאר אבל ימחוק, שמא בהם לחוש
בכותל  חקוקים כשהם מותרים הדיוטות" "כתבי משום

בולטת  בין שוקעת חקיקה .218בין

zetqede mipeiv
הנדיב  ושם האומן שם שכותבין העמוד שאצל "השויתי"
ב"ה  הויה ושם ג"כ פסוקים שם שיש מתוך לקרותן מותר
הכי  בלאו ז"ל רמ"א ולדעת הדיוטות, בשטרי מיחלף לא
בלא  בעיון ועכ"פ הקודש, בלשון דכתיבי משום מותר

כ"ה, ש"ז בסי' כמ"ש טפי קל דזה להתיר יש בפיו קריאה
הנ"ל. בכל וצ"ע

לגבי 218) רק הינו לבולטת שוקעת חקיקה בין החילוק
מ). ס"ק בדה"ש קז סי' (קצוה"ש ימחוק שמא חשש

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

מהם  ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

סעיפים: ס"ג ובו אסורים

ÊÎ'לג איגרותיו ג' שירפאו עד מומחה נעשה האיש אין
לאדם  ריפא אם אבל אחד לאדם איגרת כל אדם בני
נעשה  לא אחד לחש של איגרות בכמה פעמים כמה אחד
של  במזלו הרפואה לתלות מקום שיש זה ללחש מומחה
אבל  מקמיעות רפואתו שיקבל לו גורם שמזלו החולה
כלום  לו יועיל שלא אפשר אחר לאדם זה לחש כשכותב
אסור  פעמים ג' כבר שנתרפא זה אדם (ואף בו לצאת ואסור
מומחה  עדיין נעשה שלא זה איש של אחר באיגרת לצאת

אדם): לכל

ÁÎ לאדם אפילו פעמים ג' רפאתה אחת איגרת אם אבל
אדם  שכל אדם לכל מומחה זו קמיע נעשית אחד
הרפואה  לתלות יש הסתם שמן בשבת בה לצאת מותר
איגרות  כשג' משא"כ החולה במזל ולא המומחה בקמיע
קמיע  מהן אחת שום נעשית לא שאז אחד אדם רפאו
במזל  או אדם במזל הרפואה לתלות צריך וע"כ מומחה
הרפואה  שמקבל החולה במזל או איגרות הכותב הרופא
שמא  כי כך ידי על מומחה הרופא נעשה לא אזי מהאיגרות
מן  שאז אדם בני לג' ריפא כן אם אלא גורם החולה מזל

אנשים: בג' שהוחזק כיון במזלו תלויה הרפואה הסתם

ËÎ שאחר כגון זה מלחש המחאתו את אבד הרופא ואם
איגרות  ג' עוד כתב אחד בלחש אדם בני ג' שריפא
אסור  ואילך מכאן כלום הועילו ולא אדם בני לג' זה מלחש

כבר  שכתב באגרות אפילו או עוד שיכתוב באיגרותיו לצאת
מומחה. בעודו

שתים  או פעם אלא רפאו שלא באגרות אמורים דברים במה
קמיע  שנעשית כיון פעמים ג' כבר שריפאתה איגרת אבל
אף  לעולם בה לצאת אדם לכל מותר עצמה מצד מומחה

המחאתו. את שכתבה הרופא שאבד לאחר

* * *
קודם  מומחה קמיע זו איגרת כשנעשית אמורים דברים במה
כאחד  המחאות ב' באו אם אפילו או מומחה הרופא שנעשה
ריפאה  מהם אחת כל אדם בני לב' איגרות ב' שכתב כגון
איגרת  כתב ואח"כ בלבד שתים או פעם לבדו מהן אחד לאדם
עדיין  ואז פעמים ב' אדם אותו וריפאה מהם  לאחד שלישית
אנשים  בג' עדיין הוחזק שלא כיון מומחה הרופא נעשה לא
שלא  כיון עדיין מומחה קמיע אינה השלישית זו איגרת וכן
פעם  השלישית זו איגרת ריפאה ואח"כ פעמים ב' אלא ריפאה
כיון  זה ללחש מומחה שכתבה רופא נעשה אחר לאדם ג'
קמיע  נעשית השלישית זו איגרת וגם אנשים בג' שהוחזק

המחאתו. הרופא שיאבד לאחר אף לעולם מומחה

זו  איגרת שנעשית קודם מומחה הרופא נעשה אם אבל
קודם  איגרות בג' אנשים ג' כבר שריפא דהיינו מומחה קמיע
אגרות  משני היא זו איגרת אם אף ג' פעם זו איגרת שריפא
שאבד  אחר בה לצאת אסור למומחה הרופא בהן שנתחזק
מצד  מומחה קמיע זו איגרת אין שמא כי המחאתו הרופא
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רופא  שכתבה מחמת הוא ג' פעם שריפאה ומה עצמו
בג' פעמים ג' כבר שריפא ע"י המחאתו כבר לנו שנתברר
ג"כ  אבדה שמא המחאתו הרופא שאבד לאחר וא"כ איגרות

זו: איגרת המחאת

Ï אם בין חילוק אין בה לצאת שמותר מומחה קמיע כל
חולה  הוא אם בין עיקרין של הוא אם בין כתב של הוא
עדיין  אחזו לא אם ואפילו סכנה בו שאין בין סכנה בו שיש
בהן  וכיוצא נכפין ממשפחת שהוא אלא כלל חולי שום
ותולה  משפחתו חולי יאחזנו שלא ודואג החולאים משאר

הרבים). לרשות (בשבת בו לצאת מותר קמיע בו

הקודש  מכתבי פסוקים או אזכרות בו שיש כתב של וקמיע
מותר  הכסא לבית בו ליכנס שמותר עור מחופה הוא אם
אסור  עור מחופה אינו ואם הרבים לרשות בשבת בו לצאת

ויסירנו לצאת  הכסא לבית יצטרך שמא גזירה בשבת בו
הוא  ואם הרבים ברשות בידו ויביאנו וישכח בידו מעליו
הרי  שעה לפי אפילו מעליו יסירנו אם סכנה בו שיש חולה
לו  מותר ולכן נפש פיקוח מפני הכסא לבית ליכנס לו מותר

הרבים: לרשות בו לצאת כן גם

* * *
‡Ï לרשות בו ויצא בטבעת או באצעדה הקמיע יקשור לא

כאלו  שנראה העין מראית מפני לכרמלית או הרבים
לרפואה  כלל מתכוין ואינו תכשיט בתורת בו מתקשט
כשהוא  אבל הרפואה מחמת אלא כלל תכשיט אינו ובאמת
אינו  אם הרבים ברשות להתירו יכול בצוארו ותלוי קשור
כשמתירו  חוששין ואין ולקושרו ולחזור קיימא של קשר
מטעם  בידו ויביאנו ישכח שמא הרבים ברשות בידו

ש"ג: בסי' שיתבאר

·Ï לקמיעות מומחה שהוא עצמו על לומר הרופא נאמן
על  לומר נאמן וכן אגרות בג' אנשים ג' ריפא שכבר
מומחה  קמיע ונעשה ושילש וש(י)נה שריפא אחת קמיע

עדיין: מומחה אינו שהוא אע"פ

‚Ï אותו שתולין חרגול ששמו החגב בביצת לצאת מותר
למי  שתולין חי שועל של ובשן האוזן לכאב באזנו
שתולין  מת שועל של ובשן משינתו שיקיץ מדאי יותר שישן
עליו  שצלבו מעץ ובמסמר שיישן לישן יכול שאינו למי
רפואתן  אלו שכל (אע"פ ברזל מכת של נפח בו שמרפאים
בזה  ואין בשבת) בין בחול בין בהן לצאת מותר בסגולה
וכן  לרפואה שמתכוין הדבר שניכר כיון האמורי דרכי משום
שאין  אע"פ לרפואה שמתכוין בו וניכר שעושה דבר בכל
אם  אבל זה דבר עשיית ע"י הרפואה באה היאך לנו ידוע
אסור  רפואה משום שהוא בו ניכר ואין מעשה איזה עושה
תלכו  ולא עליהן התורה שהזהירה האמורי דרכי משום

וגו'. הגוי בחוקות

חולי  עליו יבא שלא להגן או לרפואה מותר לחש כל אבל
אבל  לאו או מועיל זה לחש אם ידוע אין אם אפילו נזק או
האמורי  דרכי משום אסור מועיל אינו זה שלחש ידוע אם
שאינה  קמיע ובכל בדוק שאינו לחש בכל שחושש מי ויש
לדבריו  יחוש נפש בעל וכל האמורי דרכי משום מומחה

ש  שאין כך):(במקום כל צורך ם

* * *
„Ï עליה לקשור שרפואתו מכה ברגלו לו שיש מי כל

שהוא  שכיון בו לצאת מותר צורה עליו שיש מטבע
מכה  הוא אם אבל (ומלבוש) כתכשיט לו הוא הרי מרפא
להגן  אלא עליה קשורה ואינה אותה מרפא המטבע שאין
בה  לצאת אסור הדרכים ויתדות בקוצים תנגוף שלא עליו
עליו  להקרא מחשיבותו מתבטל ואינו הוא חשוב שהמטבע
לרפואה  צורך בו יש כן אם אלא (ותכשיט) מלבוש שם

תכשיט): שם עליו יש (שאז

‰Ï דהיינו כתפיו על ומונחת המקופלת בטלית היוצא
כתיפיו  על שולי[ה] הגביה ראשו על שנתנה שלאחר
כנפי  שני אלא הגביה שלא בין שוליה אורך כל שהגביה בין
זה  כתף על אחד וכנף זה כתף על אחד כנף ונתן שוליה
חייב  מכתיפיו למטה גופו על משולשלת שוליה ואמצעית
פוטרין  ויש הוא משוי אלא מלבוש דרך זה שאין
פי  על אף מכתיפיו למטה משולשלת שוליה כשאמצעית
מדברי  אסור אבל עיקר וכן כתיפיו על נתונים שכנפיה
נתונים  כנפיה אין אם ואפילו כמשוי שנראה מפני סופרים
או  יתלכלך שלא כדי והגביה בידיו שתפסם אלא כתיפיו על

אסור. יקרע שלא כדי

בענין  בטליתו מתעטף הוא אלא בידיו מגביה אינו אם אבל
נתונים  אינם שוליה וכנפי הארץ מן הרבה מוגבהין ששוליה
ואמצעית  ידיו זרועי על משולשלים הם אלא כתיפיו על
זה  הרי גופו רוב ומכסה מכתיפיו למטה משולשלת שוליה
להביאו  הגלימא תחת בטלית להתעטף מותר זה ולפי מותר
בענין  בה שמתעטף שאף שחרית בשבת הכנסת לבית
שהוא  כל למטה הגלימא מתחת יוצא שאינה שמתקצרת

מותר: גופו רוב מכסה

* * *
ÂÏ אלא כתיפיו על אפילו שוליה כנפי ליתן אסרו לא

או  בשוליה תלכלך שלא הטלית להגביה כשמתכוין
כונתו  אם אבל במהרה מללכת תעכבהו שלא או תקרע שלא
בחול  גם בזה שמתנאים המקום אנשי כמנהג בזה להתנאות
ואין  כמשוי נראה ואינו לבישתם דרך שזהו מותר זה הרי
ומכאן  מכאן טליתו שולי קצוות לקפל שמותר לומר צריך
משולשלת  שוליה שאמצעית ובלבד להתנאות כדי ידיו על

גופו. רוב ומכסה מכתפיו למטה

של  טליתות כמו מרובעת אחת חתיכה שהיא בטלית זה וכל
אבל  מתוכם הידים להוציא נקבים בהם שאין שלנו מצוה
מתוכם  הידים את ומוציא בהם לבוש שהוא שלנו מלבושים
להגביה  בשוליו אפילו המלבוש מקצת בידים לתפוס מותר
אבל  יקרע שלא או יתלכלך שלא או מללכת יעכבוהו שלא

ש  בענין שוליה אורך כל הרבה יגביה גופו לא רוב יהא לא
שוליו  אמצעית אם ואף כלל מלבוש דרך יהיו ולא מכוסה
כיון  כתפיו על שוליו קצוות יגביה לא גופו רוב מכסה
עכ"פ  הכל ולדברי חטאת חיוב בזה שיש אומרים שליש
ומוציא  בו שלבוש ואף סופרים מדברי ואסור כמשוי נראה

מתוכו. ידיו

אסור  מתוכם ידיו הוציא ולא בהן שנתעטף שלנו ומלבושים
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אינו  אפילו יתלכלך שלא להגביהם בידיו קצתם לתפוס
בשוליהם: תופס

ÊÏ מקופלת כך ולהניחה הטלית לקפל שנהגו במקומות
בחצרות  אף כך והולכין צוארם סביב כתפיהם על
שדרך  הרבים לרשות אף בשבת כן לצאת מותרים ובבתיהם
אלא  בבתיהם כן הולכין אין אם אבל להם הוא מלבוש
הגלימא  תחת כתפיהם על הטלית מקפלין לחוץ כשיוצאין
חייב  יצא ואם בשבת כן לצאת אסור הכנסת לבית להביאה
הימין  צד לקפל מותר מקום ומכל למעלה שנתבאר כמו
של  בטליתות שמתעטפין כדרך שמאל כתף על ולהניחה
דרך  הוא וכך הואיל הרבים לרשות כן ולצאת מצוה

בבית. אף לבישתה

* * *
וכך  הואיל כתפו על ומונח המקופל בסודר אדם יוצא וכן
על  הסודר מן נימא לכרוך צריך ואינו לבישתו דרך הוא
דרך  כך שאין במקומות אבל מעליו יפול שלא אצבעו
צריך  סודר להוציא רוצה אם אלו במדינות כגון לבישתו
הסודר  אין ואם גמור מלבוש דרך ורובו ראשו בו לכסות
כמין  לעשותו תקנה לו יש ורובו ראשו לכסות כך כל רחב
(שמלפניו) הסודר ראשי ב' שיקשור דהיינו בו ולצאת אבנט
הסודר  אמצעות (וגם מכתפיו למטה (כנגדו) בזה זה
כמין  עשוי שנמצא מכתפיו) למטה משוך יהא שמלאחריו
למטה  אחר באבנט שחגור (אף בו לצאת ומותר אבנט

שיתבאר). כמו חגורות בב' לצאת להמתירים

בסודר  הוא לבישתם שדרך במקומות שאף שאומר מי ויש
ראשו  לכסות רחב הסודר שיהא צריך כתפיהם על המקופל
שם  אין כך כל רחב אינו ואם מקיפולו יפשיטוהו אם ורובו
אבנט  כמין עשאו כן אם אלא בו יוצאין ואין עליו מלבוש

לדבריו: לחוש להם ויש שנתבאר כמו

ÁÏ בו לבוש שהוא בסדינו לו הצרורים במעות היוצא
להוציא  שדרך לפי בידו אוחזם שאינו פי על אף חייב
פטור  בבגדו התפורים במעות היוצא אבל לפעמים בחול כן
סופרים  מדברי בו לצאת אסור אבל בכך הוצאה דרך שאין

מוקצים. שאינם וזהב כסף בין מעות בו שתפורים בין

לו  אפשר שאי הנכרים בין שהוא כגון הפסד ובמקום
יגנבוה  שלא בביתם הבגד להניח לא וגם אצלם להפקידם
שיש  לפי בהם לצאת להקל נוהגין החוצה כשיצא ממנו
עליו  גזרו לא החול מדרך שינוי שהוא שבות שכל אומרים
יש  וגם ש"ז בסי' שיתבאר כמו מרובה הפסד במקום
ואפילו  כרמלית אלא הרבים רשות לנו אין שעכשיו אומרים

סופרים. מדברי אלא בה אסורה אינה כדרכה הוצאה

לצאת  שלא לו אפשר כשאי אלא להקל אין מקום ומכל
שלא  היום כל בבית כלוא לישב שמתיירא כגון לכרמלית
ממנו  לגוזלם כליו ויחפשו מעות אצלו שיש הנכרים ירגישו
אבל  מעותיו בשביל שיהרגוהו סכנה לידי שיבא אפשר או
אלא  ישראלים בין שהוא כגון לצאת שלא לו אפשר אם

ישב  בביתם הבגד להניח או אצלם להפקידם מאמינם שאינו
חשש  אין ואם לכרמלית בהם יצא ולא השבת כל בבית
יש  בבית הבגד להניח חשש שאין או אצלם להפקיד
בו  לבוש יהא שלא יום מבעוד מעליו לפושטו להחמיר
בסי' שיתבאר כמו בו ויצא ישכח שמא בבית אפילו בשבת

ש"ג:

* * *
ËÏ אבל כדרכה הוצאה זו שאין בבגדו בתפורים זה וכל

שדרך  בו התפור בכיס שהם או בו צרורים הם אם
בו  להוציא שדרך חלול באזור שהן או בחול בו להוציא
שדרך  במקומות לבשרו בגדיו בין שהן או למעלה כשפיו
לכרמלית  אפילו בהם לצאת אסור לפעמים בחול כן להוציא
הנכרים  בו ירגישו שלא בבית עמהם לישב שמתיירא אע"פ
חצר  באותה מקום באיזה להצניעם המעות לטלטל ואפילו
מרובה  הפסד משום גמור שבות שום התירו שלא אסור
בשפוי  בהוצאה יוצאין שאין מנוקבים מעות הם אם ואפילו
ושל  כסף של הם כן אם אלא מהם מוקצה שם מפקע לא
מותר  (שאז לתכשיט בתו בצואר לתלות כדי ונקובים זהב
מיוחדים  הם אם כלל הפסד חשש במקום שלא אף לטלטלן

לכך).

לפי  חצר באותו אצלו המעות לשאת לו מותר מקום ומכל
אלא  בידו מטלטלן שאינו כיון יד כלאחר טלטול שזהו
שאם  אצלו ישאום לא אם הפסד חשש שיש ובלבד בגופו
וזהב  כסף שאר אלא המוקצים מעות אינם אם אף כן לא

א  לשאת שלא להחמיר בהם יש ויצא ישכח שמא אצלו ותם
שנתבאר: כמו

Ó כך כל נבהל שאין בענין בא הוא כשההפסד זה וכל
כגון  ממונו להצלת מחמתו כך כל נחפז ואינו בשבילו
מעותיו  ממנו יגזלו שלא שמתיירא הנכרים בין ששובת זה
מביתם  בהם לצאת לו מתירים כשאין כך כל בהול שאינו

ממנו. לגזול בא אדם שום אין שעדיין כיון

המושל  שעבדי או ממונו לגזול עליו באים שלסטים מי אבל
להציל  ונחפז בהול שהוא ממונו לקחת בתיבתו לחפש באים
במחבואות  להחביאם בידו מעותיו לטלטל מתירים יש מהם
להוציא  אפילו מתירין יש חצר באותו מחבא לו אין ואם
על  עצמו מעמיד אדם שאין לפי כרמלית דרך אחר למקום
ע"י  להציל לו נתיר לא ואם מהפסד יצילם ובודאי ממונו
יש  סופרים מדברי שהן הכרמלית וטלטול מוקצה טלטול
שיחפירם  בהצלתם תורה של איסור לידי יבא שלא לחוש
בהצלתם  ונחפז בהול שהוא (שכיון בזה וכיוצא בקרקע
אומר  כי במהרה יותר לו שתזדמן הצלה בכל להצילו ימהר
לו  כשהתירו משא"כ בהיתר אעשה לא שאעשה האיך בלבו
איסור  ע"י יציל לא דבריהם של איסור ע"י להציל חכמים

תורה). של

אבל  מוקצה טלטול באיסור אלא להקל אין הלכה ולענין
של"ד: בסי' שיתבאר כמו הכרמלית באיסור לא
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בחי'Â‰ÊÂ(לא) שזהו ה'. תושיע ובהמה אדם שאמר
דאד  מ"ה שבחי' וב"ן מברר מ"ה מ"ה גי' ם

ותוהו  בתקון הנ"ל ענין שהוא בהמה גי' ב"ן לבחי'
שרשה  שנה"א ונה"ב נה"א בחי' בשרש ידוע דהנה
כו'. העליון אדם בצלם שהיא דוקא מ"ה שם בבחי'
הלב  על שליט להיות שבנשמה החכמה בכח יש וע"כ
נה"ב  אבל דוקא טבעו נגד לעשות דבר בכל להכניע'
מדותי' ע"כ כנ"ל בשבה"כ שנפל התוהו מבחי' שרשה
ממעמדו  ויזוז יתהפך בלי וגסות ובחוצפ' כארז קשים
הבהמית  נפש נק' ע"כ הנ"ל דרא תקיפי כענין דבר מכל
נכנס  אא"כ כו' אדם אין שא' וכמו ממש כבהמה שהיא
ועכ"ז  כו'. ברוחה תמשול שלא כבהמה שטות רוח בו
בהמה  בחי' בענין וכידוע מאדם למעלה הבהמה שרש
וע"כ  האצילות שלפני דתוהו ב"ן בחי' שהוא רבה
לפי  בוימ"ב האדם בריאת קודם וחיות בהמות נבראו
וכמ"ש  דאדם לתקון התוהו בחי' קדם ג"כ שלמעלה
שמדות  הנ"ל ומטעם כו' מלך לפני כו' המלכים ואלה
דוד  א' (וע"כ כו' העצמות לבחי' יותר קרובים דתוהו
הטבעיים  אוי"ר במדות עמך הייתי בהמות כו' ואני
כח  יש זה שמטעם דאדם הדעת מן למעלה ששרשם

וראי' כו' נשבר בלב תשובה ע"י לנה"א להעלות בנה"ב
נהורא  סליק שעי"ז ומזוני חיי בבני דוקא הגוף מביטוש
ומה  האדם נפש על תכפר שבהמה מה וכן דנשמ'
לאחר  אך כנ"ל). כו' החכמה לכח יחזק בהמה שבשר
כנ"ל  נפרד יש בבחי' דק"נ בגסות למטה וירדו שנפלו
האלקי' דנשמה מ"ה שבכח הבהמה מן גבוה האדם אזי
לבחי' ומהפך מברר הוא האלקי לאין הביטול בבחי'
וכמו  לאין מיש הביטול בבחי' להיות דנה"ב ויש גסות
כו' ביצה"ר גם יצריך בב' לבבך בכל ואהבת בק"ש
דהיינו  אדם כו' תושיע ובהמה אדם ז) לו, (תהלים וזהו
ולזה  בהמה שנק' לנה"ב ומברר מתקן האלקי' הנשמה
שכבר  תיקון א"צ עצמה הנשמה כי בגוף הנשמה ירדה
כנ"ל  העליון דאדם התיקון מבחי' שרשה להיות נתקנה
דמשמע  תושיע ובהמה אדם אמר למה א"כ (אך
דלאחר  משום הוא הענין כו'. לבהמה גם שיושיע
ב) א, (ויקרא (כמו לבהמה דאדם מ"ה שמברר הבירור
לשרשה  דבהמה ב"ן בחי' עולה הרי כו') יקריב כי אדם
(כמשי"ת  מ"ה מבחי' שלמעלה דתוהו ס"ג בבחי'
לאדם  להעלות לבהמה גם שיושיע צריך ולזה בסמוך)
וד"ל. זא"ז ויעלו שיבררו וישועה עזר צריכים ושניהם
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‰‰Â בהיר אור ראו לא ועתה ך"א) ל"ז (איוב כתי'
ומזהיר, מאיר בהיר המ"צ ופי' בשחקים הוא
הרואה  לענין שסמכו פכ"ג אחרי ס"פ במד"ר וכ"מ
ענין  מורגל נ"ע הה"מ ובלשון בתקופתה, חמה
בגבורתו  השמש כצאת ענין מעין ואפ"ל בהירות,

זה  דלעומת מהבחינה זה ויובן מנרתקה. חמה מוציא
המ"כ  ופי' מבהרת, שהיתה במד"ר וארז"ל בהרת בחי'
זהו  בקדושה וא"כ כשלג, עזה להיותה והיינו חריפה,
זהו  מעת"י נמשך שהאור כו', חיוור כתלג לבושי' ענין
ממחרת  לכם וספרתם ענין יובן ומזה בהיר. אור ענין
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וכן  בהירות, לשון שהוא אמור פ' בלק"ת דכ' השבת
להמשיך  המכוון י"ל בהירות, לשון הוא ספירות עשר
נה"ב  את יזכך ידו ועל שבו ע"ק מבחי' בהיר אור
שהן  השבת ממחרת המקיפי' המשכות שהן וכמש"ש
מוחין  מחכמה הוא והשבת השבת, מבחינת למעלה
וע"י  מע"ק, זהו מהשבת שלמעלה מבחי' וא"כ דאבא,
הכלי  חצי מצחצח שהמקיף ע"ד יזכך אלו מקיפים
באדם, מבטוח בה' לחסות טוב בד"ה וכמ"ש מבחוץ,
כי  כו' אמילם כי ה' בשם סבבוני גוים כל כי והיינו
המקיף  בבחי' משא"כ זה לעומת זה יש אדם בבחי'
וז"ל  היהודים וקבל ע"פ בביאור ג"כ מזה ועיין כו',
הוא  דנה"ב מדות ז' בירור שהוא העומר ספירת וכמו
וספרתם  שעז"נ דאימא מקיפים שממשיכים ע"י דוקא
ע"י  עוונות מחילת יוהכ"פ וכן כו', השבת ממחרת לכם
וכמ"ש  עתיקא נק' דהבינה ונודע כו', ותקנח אם תבוא
שהוא  דאברהם ה' גבי לך לך ר"פ בת"א מזה הטעם
לכם  וספרתם וזהו עילאה. חכמה רם אב מבחי' למעלה
ויחי  פ' בזח"א ועיין כו'. בהיר אור להם להמשיך
ביתה  כל כי משלג לביתה תירא לא ע"פ  ע"ב דרל"ח
ופריעה, מילה כגון שנים אלא שנים א"ת שנים, לבוש
מראות  דכמו ואפ"ל חנוכה, ונר מזוזה ותפילין, ציצית

יש  בקדושה וכ"ש כמו"כ ארבע, שהן שנים נגעים
ופריעה  מילה שנים לבוש ביתה כל כי ענין וזהו עד"ז,
הוא  הטלית ותפילין ציצית ועד"ז ומל', ביסוד הם
העליון  יחוד נמשך עי"ז א"כ בז"א, והתפילין במל'
לבושי' בחי' מעת"י ההמשכה שורש שבא מה בקדושה
זה  יחוד וע"י נקא, כעמר רישי' ושער חיוור  כתלג
ענינו  זה יחוד שהרי הנ"ל, נגעים מראות ד ' יתבטלו
למעלה  שהוא כמו בבי"ע למטה גם הגילוי שיהי'
מד"ר  עיין כו'. החושך נדחה האור וע"י כו', באצי'

ראו קנ" לא ועתה ע"פ ע"ב דע"ח לך פ' ובזהר ד' א
כו' לך לך לאברהם קודב"ה דאמר בשעתא אימתי אור
ליה  לאדבקא קודב"ה דבעא בשחקים הוא בהיר
וימנע  ע"פ ועו"ש כו', דלעילא אור בההוא לאברהם
בד"ה  בת"א מזה ועיין אברהם, דא אורם מרשעים
מענין  וע' כו', חסד ורב זהו אורם דבחי' פרעה בשלח
מופלא  אור ערך סוף ובפרדס נ"א, א' במאו"א אור
ומאיר  מבהיק הוא כי מטעם מבהיק אור נק' שהכתר
וע' בהיר. אור ענין עצמו וזהו עכ"ל, הספירות לכל
הצחצחות  שער בפרדס מצוחצח אור צח אור מענין
המאירה. אספקלריא וע"ד בהיר, אור לענין קרוב וג"ז

כו'. נפשך בצחצחות והשביע וזהו
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*È‡" ואיתא כּו'. ּדֹופק" ּדֹודי קֹול ער, ולּבי יׁשנה ¬ƒְְְִִִִֵֵֵָָ
מקֹום 1ּבּזהר  ּומּכל ּבגלּותא , – יׁשנה "אני , ְְֲִִֵַַָָָָָֹ

הּגלּות  ּדבזמן הּׁשנה, ענין מהּו להבין וצרי ער". ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָָולּבי

ּבזמן  ער לּבם מקֹום ּומּכל יׁשנים, יׂשראל ְְְְִִִִִִִֵֵֵַָָָָָנקראים
כּו'. ּדֹופק ּדֹודי קֹול ולכן ְִֵֵַָָהּגלּות,

ÔÈ·‰Ïe**לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

ההערות  ואילך. 118 עמוד תש"ט המאמרים בספר נדפס (*
שם. הנדפס פי על אדמו"ר מכ"ק הם מקומות ומראי

בספר  נדפס בא, זה הנה דודי קול המתחיל דיבור מאמר (**

.107 עמ' שם המאמרים
(1- ב). (קכג, סט תיקון תקונים א. צה, ג חלק זוהר ראה

תר"צ. ישנה אני המתחיל דיבור [מאמר] כן גם ועיין
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היּו יׂשראל נׁשמֹות ולכן אלקּות, ּגּלּוי היה הּבית ְְְְְֱִִִִִֵֵַַַָָָָָֹּדבזמן
הּׂשגה  ראּיה ּבבחינת ועבֹודתם ּבפנים ּפנים ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָָּבבחינת

אּבא אֹור ּבחינת עד הּמּגיעים ויראה ,[חכמה]ואהבה ְְְְְֲִִִִַַַַַַָָָָָ

ׁשּמּגיעים  והֹוד ּבנצח היא העבֹודה הּגלּות ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּובזמן
ּברּו סֹוף אין ועצמּות ּפנימית ׁשהּוא הּכתר, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָּבפנימית

הּוא.
"לא e‡·e¯יא) ּכתיב ּדהּנה הּוא, ּבּנפׁש ּבעבֹודה הענין ≈ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

וּיבחר  ּבכם הוי' חׁשק העּמים מּכל ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻמרּבכם
ּׁשּנתן  מה ּפרּוׁש כּו', העּמים" מּכל המעט אּתם ּכי ְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבכם,
לא  ּפרּוׁש העּמים, מּכל מרּבכם לא ּומצוֹות, הּתֹורה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֻלכם
ׁשּיׁש ּומּדֹות ׂשכל הינּו ׁשּלכם, ּפנימּיים הּכחֹות ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹמּפני
הּׂשכלית  הּנפׁש ּדגם העּמים, מּבכל יֹותר ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּבכם
מּפני  ולא ׁשּבּמרּכבה, אדם מּפני הּוא יׂשראל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבנׁשמֹות

המ  אּתם "ּכי אם ּכי ּומצוֹות, הּתֹורה לכם נּתן עט זה ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָ
העּמים, מּכל הּמּורם הּמעט לֹומר רצֹונֹו העּמים", ְְִִִִַַַַַַָָָָָמּכל
העּמים, ּבכל יׁש ּׁשּלא מה ּבכם ׁשּיׁש הּמעט ּבחינת ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹהינּו
והּוא  יׂשראל, ּבנׁשמֹות ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות הּכח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹוהּוא
והּוא  כּו', ודעת מּטעם הּלמעלה הרצֹון הּבּטּול ְְְְְִִִַַַַַַַַָָָענין

מתלּבׁש ׁשּבֹו הּיחידה ניצֹוץ ׁשהּוא 2ּבחינת קטן הּניצֹוץ ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
ׁשּיׁש הּכח זה ּומּצד כּו', ׁשּבּבֹורא ּתחּתֹונה ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּבחינה
זה  ּובכח ּומצוֹות, הּתֹורה להם נֹותן יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבנׁשמֹות
ּדענין  לנׁשמע, נעׂשה ּתֹורה מּתן ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָהקּדימּו
לבחינת  וכל מּכל לגמרי הרצֹון ּבּטּול ּבחינת הּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשה
רצֹונֹותיו  ּכל מּניח זה ידי ועל הרצֹון, ּבעל סֹוף ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָאין
להוי' נאמנים יׂשראל עמדּו זה ּובכח הּמצות, ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבקּיּום
זה  ּובכח כּו', לׁשֹונם ׁשמם ׁשּנּו ׁשּלא מצרים ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹּבגלּות
הכריחּום  ׁשּׂשֹונאיהם ויון, מדי ּבגלּות יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָעמדּו

לּצלן  רחמנא הּדת על על א לעבר לכם "ּכתבּו ואמרּו ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבאלקי  חלק – וׁשלֹום חס – לכם ׁשאין הּׁשֹור ְֱֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹקרן
להוי' נאמנים יׂשראל עֹומדים זה ּובכח ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹיׂשראל",
מֹונע  מּכל להתּפעל ׁשּלא האחרֹון, זה ּבגלּות ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּולתֹורתֹו
לזמן  מּזמן והּנה ּומצוֹות. הּתֹורה את לקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָּומעּכב
ּבזמן  ּכי לקּים, יֹותר קׁשה עֹוד ּומצוֹות הּתֹורה ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָנעׂשה
היה  לא הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ּבזמן ׁשּכן וכל ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהּבית
נעׂשה  ּכ אחר א ּומצוֹות, הּתֹורה לקּים ּכ ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָקׁשה
ּבעקבֹות  אּלה ׁשּבדֹורֹותינּו עד יֹותר, וההסּתר ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַההעלם
חׁש קדרּות ׁשמים אלּביׁש ארץ, יכּסה החׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמׁשיחא
ּתֹורה  ּומקּים ׁשמים ירא ׁשהּוא ּומי ּומכּפל, ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻּכפּול
אֹותֹו ועֹוקצים יׁש, וקֹוצים חֹוחים הרּבה ְְְְְִִִִֵֵַּומצוֹות,
ּבכל  מּמּנּו ּומלעיגים ּברזל ּכבמדקרֹות אֹותֹו ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָודֹוקרים

מּמי  ללעג אי המצאֹות ּכּמה ּוממציאים לעג, ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹמיני
הּמצות את ּומקּים ׁשמים ירא ּבמדרׁשׁשהּוא (וכדאיתא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

זֹוללה") הייתי "איכה ּפסּוק על איכה קׁשה רּבה ועֹוד . ְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
איׁש הּמלעיג, הּוא ּדמי ׁשּבּפחּותים,ּביֹותר, ּפחּות ׁשהּוא ְְְְִִִִֵֶֶַַַָ

נפׁשֹו נּסתה לא ּומעֹולם טעם, ולא ׂשכל לא ּבֹו אין ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹאׁשר
פארזּוכט  ניט קיינמאל האט ער ּדּקּות, ּבאיזה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָלהחזיק

איידעלקייט  א ּבא וׁשֹותה ב האלטען אֹוכל אם ּכי , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַ
עֹולם  ותענּוגי ּתאוֹות ּבׁשארי חפץ ּׁשּלּבֹו מה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָועֹוׂשה

ליּה ניחא ּובהפקרא ּגרּוע ג הּזה, ועֹוד מּמׁש, ּכבהמה , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
מּמּנה, ּגרּוע הּוא הרי ּכבהמה הּמתנהג האדם ּכי ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָמּמּנה,
ּגם  ואף לדעת, וראּוי אדם והּוא ּדעת, לּה אין ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָּדבהמה
ּבׁשם  עצמם את הּקֹוראים ׁשּבהם ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻהּמבחרים
לזּכ חכמתם להם הֹועילה לא הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ"מׂשּכילים",
ּבנפׁשֹו ׁשּמדּמה הּגאוה ּבענין ׁשּכן וכל ׁשּלהם, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָהּמּדֹות
וכל  היא, ׁשּלֹו – ההׂשּכלה וכל אחד, חכם הּוא ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָאׁשר
חֹוׁשב  ואינֹו כּו', נגּדֹו ּכאין החכמים ּגם העֹולם ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָאנׁשי
יעלה  ּדאי כּו', מּמּנּו יֹותר ּגדֹול חכם חברֹו אּולי ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָּכלל
זה  וכל כּו', מּמּנּו ּגדֹול ׁשּיהיה מי ׁשּיהיה הּדעת ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָעל
חכמתֹו ידי על ּבנפׁשֹו הּנעׂשה והּגּסּות הּגאוה ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַַָָָמּפני
צרי ּבאמת חכם ׁשהּוא מי ּבאמת אׁשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָוהׂשּכלתֹו,
אחד  ּכל לפני עצמֹו את להׁשּפיל מּזה,  ההפ ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָלהיֹות
מלּמדי  "מּכל הּכתּוב ּוכמאמר מּמּנּו, וללמד ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹואחד

ׁשרֹוצה ּדמי לאמּתתֹוהׂשּכלּתי", חכמה ּדבר איזה לידע ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ולחׁשב  החכמים, מן ּובפרט ואחד, אחד מּכל ללמד ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֹצרי
אם  ּפנּיה, ׁשּום ּבלי היטב ּבדבריהם ולחקר ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָֹּולהתּבֹונן

לאו אם ּכדעּתֹו ּבאמת)ׁשהּוא החכם יתּברר (זהּו ּדוקא ואז , ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
אדם, ּבני על להתּגאֹות ׁשּלא ׁשּכן ּומּכל האמת, ְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹלֹו
אחד  ּכל ּבמעלת רֹואה הּוא החכם ּכי לקרבם, ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָאּדרּבה
וידּוע  ּבמציאּותֹו, מתּגאה ורק ּכן, אינֹו הּוא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָואחד,

הּגאוה  רעֹות,3ּדמּדת הּמּדֹות מּׁשארי ּביֹותר ּגרּוע הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָ
ל  מקֹור הּקנאה והּוא הם הּגרּועֹות הּמּדֹות לכל מקֹור ְְְְְִִֵַַַָָָָ

להם  הֹועילה ׁשּלא רֹואים אנּו וכאׁשר והּכבֹוד, ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹהּתאוה
הּגּוף, ותענּוגי הּתאוֹות אחרי להּמׁש ׁשּלא ְְְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹחכמתם
ּבאמת  אׁשר לחּוד, והּתאוה לחּוד אצלם ְְְְְְֱֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָוההׂשּכלה
והתגּברּות  לגמרי, הּׂשכל הפ היא הּמּדֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַהתּגּברּות
לכל  וכּידּוע הּמּדֹות, התּגּברּות לדחֹות צרי ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּׂשכל
חכמתֹו אּיה מּדֹותיו נגד לעמד יכֹול אינֹו ואם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמׂשּכיל,
יהיה  ׁשּלא הּמּדֹות לברר רק האדם ּכל זה ּדהרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹכּו',
ׁשאינֹו ּדבר, מּכל ּגם ריק ׁשהּוא מי ׁשּכן ּומּכל ְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּכבהמה.
ּומתּפאר  ּתאוֹותיו, ּבמּלּוי עֹוסק ורק חכם, ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָחֹוׁשב
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א.2) פרק מב שער חיים עץ
דודי 3) קול המתחיל דיבור השירים שיר תורה לקוטי ראה

דיבור  [מאמר] ואילך. טו מאמר ומעין קונטרס כן גם ועיין ב. פרק
ועוד. רנ"ט. החלצו המתחיל

ישמרנו.א. עדינות.ב.השם של) בדרגא ב(להיות 'להחזיק' טעם לא פעם אף בהפקרות.ג.הוא לו ונוח
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ּבהמה  ׁשהּוא נפׁשֹו, ּתאוֹות למּלאת יכֹול ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבזה
ויראי  חכמים ּתלמידי על מלעיג הּוא זה וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש,
כּו', המבּיׁש לפי והּכל לסּבל, מאד קׁשה ּדזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאלקים,
נתרּבה  אׁשר והּגּסּות החצּפא מּפני רק הּוא הּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻוסּבת
מּכיר  אדם ׁשּום ואין הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו מאד מאד ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּכעת
הפקרּות  ּדי אזֹויפיל ּגעווארען איז עם ּכלל, מקֹומֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאת

חצּפא  ּדי וכל ד אּון וערּכֹו, מקֹומֹו מּכיר אדם ׁשּום ּדאין , ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ
והּגּסּותה אּפי  הארצֹות העּמי ּגדל ּומּפני (ּגראּבקייט)ׁשוין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּגעווארען  איז וויסענׁשאפט החכמה, ער ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנתמעט
חצּפא ו נידעריג  מׁשיחא "ּבעקבי ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּונעריםז יסּגי  הּדעת)כּו', זקנים(מן חכמה)ּפני (ׁשּקנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והּקֹוצים  החֹוחים מן הּזה, ּבּזמן ּכן ואם כּו', ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַילּבינּו"
ּומצוֹות. ּדתֹורה הּקּיּום ּבמאד קׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָֹנעׂשה

.¯ev˜ ּכי" ידי על הּוא וקּיּומם ּומצוֹות הּתֹורה נתינת ƒְְְְִִִִֵַַַָָ
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּבּטּול הּמעט", ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָאּתם

י  הּגלּות. ּבזמן קּיּום ּובפרט מתקּׁשה לזמן ּדמּזמן תאר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּפחּותים  ׁשהּמלעיגים ידי על ּובפרט ּומצוֹות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ְִֵוריקים.
לֹומר ‡ÌÓיב) ּדבהכרח יבין  עכׁשו 4הּמבין ּדיׁש »¿»ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

נגד  ּגם לעמד יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּכחֹות
ׁשיחנא  ּגמלא לפּום ּדהרי הּנ"ל, והינּוח הּמֹונעים כּו', ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

עכׁשו  יׂשראל ּבנׁשמֹות ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות הּכחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּצד
ּגׁשמי  מׁשל ּפי על זה ויּובן כּו'. הּבית מּבזמן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיֹותר
ּבנקל  ּדיֹותר ּדידּוע למּטה, האדם ואברי ּבּנפׁש ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמּטה
והעֹולם  מהראׁש, רֹותחים ּבמים העקב את להכניס ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלֹו
ּכ ּכל מרּגיׁש אינֹו ׁשהעקב מּפני לזה הּטעם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרים
מה  מּפני ּגּופא זה להבין ּוצריכים הראׁש, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּכאב
ׁשאין  מּפני נאמר אם ,ּכ ּכל ּכאב מרּגיׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהעקב
הּנפׁש חּיּות ׁשהרי ּכן, אינֹו מה ּנפׁש, ּכ ּכל חּיּות ֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבׁשוה, הּגּוף ּבכל מתּפּׁשט הּוא הרי הּגּוף את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמחּיה
נמצא  אינֹו ׁשּבראׁש ּדכמֹו ׁשּבראׁש, ּבּמח ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבהעקב
ּבׂשר  חלק אין ּבהעקב כן ּכמֹו חּיּות, ּבלא ּבׂשר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחלקי
ּבאריכּות  אחר ּבמקֹום ּומבאר וכּידּוע כּו', חּיּות 5ּבלא ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹֹ

ּבעצם, חי ׁשהּנפׁש מּפני הּוא מהּנפׁש חי ּׁשהּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּדמה
ּבּגּוף  ׁשּיתלּבׁש הּנפׁש על ּגֹוזר יתּבר לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָוהּמפליא
ׁשאינֹו אי מּובן ּומּזה מהּנפׁש, מּמילא חי הּוא הרי ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאז
לראׁש, העקב ּבין הּגּוף את ׁשּמחּיה ּבחּיּות לחּלק  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּי
ּבמים  ּדוקא העקב את לתת יֹותר נקל לּמה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם
ׁשּתי  יׁש ּבּכחֹות ּדהּנה והענין, הראׁש. ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹֹרֹותחין

הּנפׁש ּכחֹות הם והּׁשנּיה הרצֹון, הּוא הראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמדרגֹות,
ּבכל  נמצא הּוא הרצֹון והּנה כּו'. והחּוׁשים ּומּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׂשכל
ּבּגּוף  מגּבל ּכלי לֹו אין הרצֹון ּדהרי ּבׁשוה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻהּגּוף
הּוא  ׁשהראׁש ּכמֹו הרצֹון, אל ּכלי הּוא זה ּדכלי ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר
הּגּוף  ּכל את מּקיף אם ּכי הּמּדֹות, ּכלי והּלב הּׂשכל, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכלי
ׁשּבראׁש, הּמח על ּכמֹו הרגל על ּפֹועל לכן ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבׁשוה,
מנענע  הּוא ּתכף ּברגל לנענע ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהראיה
אמרּו ּדלכן הּמח, על ּפֹועל וכן זמן, ׁשהּית ׁשּום ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹּבלי
חפץ", ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד "לעֹולם ז"ל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹרּבֹותינּו
ּביֹותר, ויתחּכם יׂשּכיל הרי ּבזה רצֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדמאחר
להיֹותֹו ּבׁשוה ּוברגל ּבראׁש נמצא ׁשהרצֹון מּוכח ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּדמּזה
ׂשכל  הּכחֹות אמנם כּו'. ּגֹוזר ּבדר ּופעּלתֹו ּכּלם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּקיף
ּכל  מתלּבׁשים הם הרי ּפנימּיים ּכחֹות הּנקראים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹּומּדֹות
ּבכל  ּבׁשוה ואינֹו התחּלקּות יׁש ּובהם ּדוקא, ּבכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מּפני  ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח מתלּבׁש ׁשהּׂשכל ּוכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּגּוף,
ּכלי  ׁשהּוא ּכזה ּבאפן ממּזג הּוא הּמח חמר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּדוקא
העין  ּכלי חמר ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, אֹור ּבתֹוכֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּבל
אֹור  לגּלּוי ּכלים אינם האברים ׁשארי אֹו מׁשל ּדר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
ׁשהאֹור  ּדוקא, הּמּדֹות מׁשּכן מקֹום הּוא הּלב וכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָזה,
ׁשּיהיה  וצרי ּבפנימּיּותֹו, ּבתֹוכֹו ּומתלּבׁש הּכלי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבער
ׁשהם  ּומאחר כּו', לקּבל ׁשּיּוכל ּכזה ּבאפן ממּזג ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּכלי
מכרח  מּמילא ּבפנימּיּות, ּבכלים הּמתלּבׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֻּכחֹות
ּכח  ולכן הּגּוף, ּבכל ׁשוה ואינֹו התחּלקּות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה
ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא נעלה הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּׂשכל
אם  ּכי ּבגלּוי, מאיר אינֹו ּבהּגּוף אבל ּבגלּוי, מאיר ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדׁשם

ּבּגּוף. מאירים הּמחין הֹולדת ׁשהם ְִִִִֵֶַַַַָֹהּמּדֹות
.¯ev˜ לכח העקב ּבבּטּול וימׁשיל ׁשיחנא, ּגמלא לפּום ƒְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבחּיּות  לחּלק ׁשאין אף מהראׁש, יֹותר ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרצֹון
ּפנימּיים. – ּומּדֹות ׂשכל מּקיף, – רצֹון ׁשּבהם, ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש

ּׁשּנמצא p‰Â‰יג) ּבמלאכת 6מה ּבּיד הּׂשכל ּכח ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
יד  אּמן ׁשּנקרא וכּדֹומה, ּבצּיּור ְְְִִֶֶַַָָָָָֻהאּמנּות
ּכּמה  ּבזה יׁש הרי ׁשּמׂשּכיל, ּדבר ּכל ולעׂשֹות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלצּיר
ׁשהּוא  ׁשּבּׂשכל, ּבלבד עׂשּיה רק ׁשּזה הראׁשֹון, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטעמים.
הּוא  ׁשהעּקר הּׁשני, ׁשּבּׂשכל. ּתחּתֹונה הּיֹותר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמדרגה
רק  הּוא והּיד ׁשּבמחׁשבּתֹו, והּצּיּור הּׂשכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָהׂשּכלת
ׁשּבּׂשכל, ּבעׂשּיה ׁשהׂשּכיל זה את ּפעל לידי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּמביא
מה  ּגּופא ּדזה הּׁשליׁשי, ׁשּבּמחׁשבה. הּצּיּור אפן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּולפי
התלּבׁשּות  ידי על ּדוקא הּוא ּפעל, לידי מביא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׁשהּיד
הּׂשכל, ּגּלּוי מאיר אינֹו ּדבּגּוף מּובן, זה ּומּכל ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּדֹות.
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בתחילתו.4) אידיש - המאמרים בספר זה בכל ראה
[מאמר]5) נד). (קונטרס בתחילתו תש"ח פורים מאמר ראה

ועוד. תש"ח. השנה ראש המשך ש"ת. אשרנו המתחיל דיבור
יח.6) פרק החסידות לימוד קונטרס כן גם עיין

והחוצפה.ד. ההפקרות כך כל נמוך־דרגה.ו.הפנים.ה.נתרבה נהיה ביאתו)ז.המדע שלפני (בדור המשיח בעקבות
החוצפה. הנושא).ח.תתרבה ביד כח יש כן אם אלא מעמיסים אין (כלומר, המשא כובד - הגמל לפי
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ּבהמה  ׁשהּוא נפׁשֹו, ּתאוֹות למּלאת יכֹול ׁשהּוא ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹּבזה
ויראי  חכמים ּתלמידי על מלעיג הּוא זה וגם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָמּמׁש,
כּו', המבּיׁש לפי והּכל לסּבל, מאד קׁשה ּדזה ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹאלקים,
נתרּבה  אׁשר והּגּסּות החצּפא מּפני רק הּוא הּדבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻוסּבת
מּכיר  אדם ׁשּום ואין הרּבים, ּבעוֹונֹותינּו מאד מאד ְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹּכעת
הפקרּות  ּדי אזֹויפיל ּגעווארען איז עם ּכלל, מקֹומֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָאת

חצּפא  ּדי וכל ד אּון וערּכֹו, מקֹומֹו מּכיר אדם ׁשּום ּדאין , ְְְְְְִִֵֶַָָָָֻ
והּגּסּותה אּפי  הארצֹות העּמי ּגדל ּומּפני (ּגראּבקייט)ׁשוין, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ

ּגעווארען  איז וויסענׁשאפט החכמה, ער ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנתמעט
חצּפא ו נידעריג  מׁשיחא "ּבעקבי ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֻ

ּונעריםז יסּגי  הּדעת)כּו', זקנים(מן חכמה)ּפני (ׁשּקנּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

והּקֹוצים  החֹוחים מן הּזה, ּבּזמן ּכן ואם כּו', ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַילּבינּו"
ּומצוֹות. ּדתֹורה הּקּיּום ּבמאד קׁשה ְְְֲִִִֶֶַַָָֹנעׂשה

.¯ev˜ ּכי" ידי על הּוא וקּיּומם ּומצוֹות הּתֹורה נתינת ƒְְְְִִִִֵַַַָָ
ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה הּבּטּול הּמעט", ְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָאּתם

י  הּגלּות. ּבזמן קּיּום ּובפרט מתקּׁשה לזמן ּדמּזמן תאר ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
ּפחּותים  ׁשהּמלעיגים ידי על ּובפרט ּומצוֹות, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ְִֵוריקים.
לֹומר ‡ÌÓיב) ּדבהכרח יבין  עכׁשו 4הּמבין ּדיׁש »¿»ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָ

נגד  ּגם לעמד יׂשראל ּבנׁשמֹות ְְְֲִִֵֶֶַַָֹֹּכחֹות
ׁשיחנא  ּגמלא לפּום ּדהרי הּנ"ל, והינּוח הּמֹונעים כּו', ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָ

עכׁשו  יׂשראל ּבנׁשמֹות ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות הּכחֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּצד
ּגׁשמי  מׁשל ּפי על זה ויּובן כּו'. הּבית מּבזמן ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָיֹותר
ּבנקל  ּדיֹותר ּדידּוע למּטה, האדם ואברי ּבּנפׁש ְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלמּטה
והעֹולם  מהראׁש, רֹותחים ּבמים העקב את להכניס ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹלֹו
ּכ ּכל מרּגיׁש אינֹו ׁשהעקב מּפני לזה הּטעם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאֹומרים
מה  מּפני ּגּופא זה להבין ּוצריכים הראׁש, ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹּכאב
ׁשאין  מּפני נאמר אם ,ּכ ּכל ּכאב מרּגיׁש אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהעקב
הּנפׁש חּיּות ׁשהרי ּכן, אינֹו מה ּנפׁש, ּכ ּכל חּיּות ֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּבֹו
ּבׁשוה, הּגּוף ּבכל מתּפּׁשט הּוא הרי הּגּוף את ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָהמחּיה
נמצא  אינֹו ׁשּבראׁש ּדכמֹו ׁשּבראׁש, ּבּמח ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּבהעקב
ּבׂשר  חלק אין ּבהעקב כן ּכמֹו חּיּות, ּבלא ּבׂשר ְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹחלקי
ּבאריכּות  אחר ּבמקֹום ּומבאר וכּידּוע כּו', חּיּות 5ּבלא ְְְְֲִֵַַַַַָָָֹֹ

ּבעצם, חי ׁשהּנפׁש מּפני הּוא מהּנפׁש חי ּׁשהּגּוף ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַּדמה
ּבּגּוף  ׁשּיתלּבׁש הּנפׁש על ּגֹוזר יתּבר לעׂשֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָוהּמפליא
ׁשאינֹו אי מּובן ּומּזה מהּנפׁש, מּמילא חי הּוא הרי ֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאז
לראׁש, העקב ּבין הּגּוף את ׁשּמחּיה ּבחּיּות לחּלק  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּי
ּבמים  ּדוקא העקב את לתת יֹותר נקל לּמה ּכן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואם
ׁשּתי  יׁש ּבּכחֹות ּדהּנה והענין, הראׁש. ולא ְְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹֹֹרֹותחין

הּנפׁש ּכחֹות הם והּׁשנּיה הרצֹון, הּוא הראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמדרגֹות,
ּבכל  נמצא הּוא הרצֹון והּנה כּו'. והחּוׁשים ּומּדֹות ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָׂשכל
ּבּגּוף  מגּבל ּכלי לֹו אין הרצֹון ּדהרי ּבׁשוה, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֻהּגּוף
הּוא  ׁשהראׁש ּכמֹו הרצֹון, אל ּכלי הּוא זה ּדכלי ְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּנאמר
הּגּוף  ּכל את מּקיף אם ּכי הּמּדֹות, ּכלי והּלב הּׂשכל, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָּכלי
ׁשּבראׁש, הּמח על ּכמֹו הרגל על ּפֹועל לכן ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹּבׁשוה,
מנענע  הּוא ּתכף ּברגל לנענע ּברצֹונֹו ּדכׁשעֹולה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהראיה
אמרּו ּדלכן הּמח, על ּפֹועל וכן זמן, ׁשהּית ׁשּום ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָֹּבלי
חפץ", ׁשּלּבֹו ּבמקֹום אדם ילמד "לעֹולם ז"ל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹרּבֹותינּו
ּביֹותר, ויתחּכם יׂשּכיל הרי ּבזה רצֹון לֹו ׁשּיׁש ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדמאחר
להיֹותֹו ּבׁשוה ּוברגל ּבראׁש נמצא ׁשהרצֹון מּוכח ְְְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָָָֹּדמּזה
ׂשכל  הּכחֹות אמנם כּו'. ּגֹוזר ּבדר ּופעּלתֹו ּכּלם, ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻֻמּקיף
ּכל  מתלּבׁשים הם הרי ּפנימּיים ּכחֹות הּנקראים ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַָָֹּומּדֹות
ּבכל  ּבׁשוה ואינֹו התחּלקּות יׁש ּובהם ּדוקא, ּבכלי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאחד
מּפני  ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח מתלּבׁש ׁשהּׂשכל ּוכמֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּגּוף,
ּכלי  ׁשהּוא ּכזה ּבאפן ממּזג הּוא הּמח חמר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻׁשּדוקא
העין  ּכלי חמר ּכן ּׁשאין מה הּׂשכל, אֹור ּבתֹוכֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלקּבל
אֹור  לגּלּוי ּכלים אינם האברים ׁשארי אֹו מׁשל ּדר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָעל
ׁשהאֹור  ּדוקא, הּמּדֹות מׁשּכן מקֹום הּוא הּלב וכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָזה,
ׁשּיהיה  וצרי ּבפנימּיּותֹו, ּבתֹוכֹו ּומתלּבׁש הּכלי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָּבער
ׁשהם  ּומאחר כּו', לקּבל ׁשּיּוכל ּכזה ּבאפן ממּזג ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּכלי
מכרח  מּמילא ּבפנימּיּות, ּבכלים הּמתלּבׁשים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָֹֻּכחֹות
ּכח  ולכן הּגּוף, ּבכל ׁשוה ואינֹו התחּלקּות, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּיהיה
ּדוקא, ׁשּבראׁש ּבּמח הּוא נעלה הּיֹותר ּכח ׁשהּוא ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹהּׂשכל
אם  ּכי ּבגלּוי, מאיר אינֹו ּבהּגּוף אבל ּבגלּוי, מאיר ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָּדׁשם

ּבּגּוף. מאירים הּמחין הֹולדת ׁשהם ְִִִִֵֶַַַַָֹהּמּדֹות
.¯ev˜ לכח העקב ּבבּטּול וימׁשיל ׁשיחנא, ּגמלא לפּום ƒְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹ

ּבחּיּות  לחּלק ׁשאין אף מהראׁש, יֹותר ְְֵֵֵֵֶַַַָָָֹהרצֹון
ּפנימּיים. – ּומּדֹות ׂשכל מּקיף, – רצֹון ׁשּבהם, ְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָהּנפׁש

ּׁשּנמצא p‰Â‰יג) ּבמלאכת 6מה ּבּיד הּׂשכל ּכח ¿ƒ≈ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
יד  אּמן ׁשּנקרא וכּדֹומה, ּבצּיּור ְְְִִֶֶַַָָָָָֻהאּמנּות
ּכּמה  ּבזה יׁש הרי ׁשּמׂשּכיל, ּדבר ּכל ולעׂשֹות ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלצּיר
ׁשהּוא  ׁשּבּׂשכל, ּבלבד עׂשּיה רק ׁשּזה הראׁשֹון, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָטעמים.
הּוא  ׁשהעּקר הּׁשני, ׁשּבּׂשכל. ּתחּתֹונה הּיֹותר ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמדרגה
רק  הּוא והּיד ׁשּבמחׁשבּתֹו, והּצּיּור הּׂשכל ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָהׂשּכלת
ׁשּבּׂשכל, ּבעׂשּיה ׁשהׂשּכיל זה את ּפעל לידי ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּמביא
מה  ּגּופא ּדזה הּׁשליׁשי, ׁשּבּמחׁשבה. הּצּיּור אפן ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּולפי
התלּבׁשּות  ידי על ּדוקא הּוא ּפעל, לידי מביא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּׁשהּיד
הּׂשכל, ּגּלּוי מאיר אינֹו ּדבּגּוף מּובן, זה ּומּכל ְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּמּדֹות.
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בתחילתו.4) אידיש - המאמרים בספר זה בכל ראה
[מאמר]5) נד). (קונטרס בתחילתו תש"ח פורים מאמר ראה

ועוד. תש"ח. השנה ראש המשך ש"ת. אשרנו המתחיל דיבור
יח.6) פרק החסידות לימוד קונטרס כן גם עיין

והחוצפה.ד. ההפקרות כך כל נמוך־דרגה.ו.הפנים.ה.נתרבה נהיה ביאתו)ז.המדע שלפני (בדור המשיח בעקבות
החוצפה. הנושא).ח.תתרבה ביד כח יש כן אם אלא מעמיסים אין (כלומר, המשא כובד - הגמל לפי

c"ag i`iyp epizeax zxezn

הׂשּכלֹות  להׂשּכיל ׁשּבראׁש, ּבּמח הּוא הּׂשכל ּגּלּוי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹועּקר
הּוא  אפן ּבאיזה מדרגֹות ּכּמה ּבזה ּדיׁש ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻעמּקֹות,
הּבינה  ּבמח וגם ּבחיצֹונּיּות, אֹו ּבפנימּיּות אם ְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָֹההׂשּכלה
אבל  וחיצֹונּיֹות, ּפנימּיֹות מדרגֹות ּכּמה יׁש ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּבראׁש
ּגּלּוי  הרי ּובּלב ּבגלּוי, הּׂשכל ּבֹו מאיר אינֹו הרי ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָּבּגּוף
ּובּידים  לבד, הּמּדֹות הֹולדת אפן לפי רק הּוא ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּׂשכל
ׁשהּוא  ,ההּלּו אפן לפי רק ּוברגל העׂשּיה, אפן ְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלפי
ׁשּיׁש ּוכׁשם מאד, ּבהעלם חיצֹונית הּיֹותר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהארה
התחּלקּות  יׁש הרי כן ּכמֹו ּפנימּיים, ּבהּכחֹות ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַֹהתחּלקּות
מחמר  יֹותר ּבדּקּות הּוא הראׁש חמר ולכן ּבהּכלים, ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּגם
יֹותר  ּבדּקּות הּגּוף וחמר הּגּוף, מחמר הּלב וחמר ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹֹהּלב,
האחרֹונה  הּמדרגה ׁשהּוא ׁשהעקב עד הרגל, ְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמחמר
ּדבכל  לפי הּוא והּטעם ּביֹותר, ועב ּגס חמר הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּברגל

ּבגלּוי  מאירים ּפנימים, אֹורֹות ׁשהם ׁשהּכחֹות, ְְְִִִִֵֶֶַָָֹמקֹום
מה  יבאר ּובזה כּו'. יֹותר ּבדּקּות החמרים ׁשם ְְֳִֵֵֶַַַָָָָֹיֹותר,

ּבינֹונים  ׁשל ּבספר "ּכי ט ּׁשּכתּוב לׁשֹונֹו: וזה מ, ּפרק ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָ
הּוא  לכן האחרֹון, קצה עד מאד מצמצמת ׁשּבֹו ְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻהארה

ּבכל  ּבׂשכל והּנה כּו'. וגׁשמי" מאיר חמרי אינֹו הרי ל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַָָ
ּבלּתי  הּוא הרי עצם ּדכל הּנפׁש, עצם ּפׁשיטּות ּכ ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּכל
ּבכלי  אֹור ּפנימי, אֹור הּוא הּׂשכל וכח כּו', ְְְְִִִִִֵֵֶַַַֹמתחּלק
הארה  אם ּכי הּנפׁש עצם ּבֹו מאיר אינֹו ּובמילא ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּדוקא,
מפרׁש נפׁש הּמסירּות ענין נאמר לא ולכן כּו', ְְְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹנעלמת

ׁשּבכתב  ּבחינת 7ּבּתֹורה הּוא ׁשּבכתב ּתֹורה להיֹות , ְְְְִִִִֶֶַַָָָָ
היֹות  ועם ּדוקא, ודעת טעם ּפי על הּוא וחכמה ְְְְְְֱִִַַַַַַָָָָָחכמה,
ּבעצמֹו ּבֹו ׁשּיׁש לפי התּפעלּות, מחּיב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַּדהּׂשכל
מה  זה ּכן ואם ׂשכלי, התּפעלּות והּוא ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַהתּפעלּות
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השם 7) קידוש על נפש מסירות דהרי גדול עיון צריר לכאורה
ישראל  בני בתוך ונקדשתי מדכתיב התורה מן עשה מצות היא
המצוות  (ספר המצוות מוני כל בחשבון ונכנסה לב) כב, (ויקרא
ספר  מד. סימן סמ"ק ח. עשין סמ"ג ט. עשה מצות להרמב"ם
דלרעיא  ולומר, שיטה לחדש גדול ודוחק - ועוד) רצו. החינוך
ב  חלק זוהר כן גם ועיין א. עמוד ריש צג, ג חלק (זוהר מהימנא
ליה  לקדשא דא פקודא ישראל בני בתוך ונקדשתי דמפרש א) צו,
בתורה  מפורש לימוד אין יום), בכל קדושה (אמירת יומא בכל
דהצמח  ועוד - כאן, מדבר זו סברא ולפי נפש, למסירות שבכתב
מוני  כל וכדעת השם, קידוש מצות מפרש שלו המצוות בספר צדק
ומבאר  מביא השם, חילול איסור ביאורו ואחרי הנ"ל, המצוות
זה  דאין קצת משמע מהימנא, הרעיא לדעת קדושה אמירת מצות
גם  ועיין התורה. מן עשה במצות השם קידוש שמונין למה סותר
עבדו  שיחרר אליעזר דר' בהא כ סימן ז פרק ברכות רא"ש כן
בתוך  ונקדשתי דכתיב דרבים מצוה דהוי משום לעשרה להשלים
ואפילו  ברבים בעשרה השם את דמקדשין עשה דהיינו ישראל בני
ללמוד  יש דמזה כו', ברכו קדושה לשמוע כגון דרבנן מילתא הוי
צפנת  (בשו"ת התורה מן היא קדושה דאמירת דאמר למאן דגם
פרק  ברכות בתוספתא מחלוקת דזהו לומר רוצה קמ סימן פענח
ונקדשתי. הציווי מכללות פרט אלא אינה מקומו) כאן ואין יא. א,
שער  א חלק וויטל חיים רבנו להרב קדושה בשערי כן גם ועיין
יתברך  שמו את לקדש כו' תורה של עשה מצות שכתב: ד
וספר  מפרשים כשאר תורה של עשה מצות כו' נפש במסירת
שמע  בפסוק נפש במסירות יתברך שמו את לקדש כו' הזוהר
דשניהם  בפירוש הרי - בנקדישך שמו את לקדש כו' ישראל

הזוהר. לדעת התורה מן עשה למצות נחשבים
המלות  כאן לבאר לתרץ היה אפשר גדול בדוחק והנה

מפורש - שבכתב" בתורה בתורה ·ÓÚË‰"מפורש שכתב וכמו ,
בפירוש  ב) צט, (השני איניש חייב המתחיל דיבור [מאמר] אור
וכן  כו'. נפש מסירת על טעם בתורה נזכר לא ולכן לשונו: וזה
אבל  ב. פרק תשבית ולא ביאור ויקרא פרשת תורה בלקוטי הוא

"דלהיותמלב  בפנים הכתוב הביאור אין שאז ˘·Î˙·ד ‰¯Â˙„
בשערי  כתב בפירוש הנה כלל, מתאים כו'" חכמה בחינת הוא
מסירות  אין "ולזאת ח פרק היהודים וקבל המתחיל דיבור אורה

קודש Î˙·נפש יד כתב ובגוף היא", ירושה כי ציווי בשם בתורה
ציווי  נאמר לא בתורה תרנ"ט: מיומים יחיינו המתחיל דיבור של

כו'. נפקת מחכמה אורייתא כי להיות נפש מסירות על
ישנם  בכלל, ובמצוות נפש, במסירת דהנה לומר, נראה ולכן
משאר  נפש מסירת מצות נשתנית ובשניהם הציווי. וטעם הציווי

לא כלל נאמר לא נפש מסירת על הטעם ולא ·˙Í"המצוות:
Ò"˘·נאמר לא נפש מסירת על הציווי .·˙Î·˘ ‰¯Â˙· כציווי

גו' ועשיתם גו' ושמרתם שלפניו: בפסוקים שנאמר וכמו בפירוש,
ידי  דעל ממילא, בדרך שיבוא ענין כסיפור אלא גו', תחללו ולא
ולקוטי  אור ובתורה גו'. ישראל בני בתוך ונקדשתי - עשייתכם
המתחיל  ודיבור אורה בשערי וכאן הראשון, שינוי מפרש תורה

השני. שינוי מפרש מיומים יחיינו
[=דברי  בדא"ח המבואר פי דעל בהקדים לומר, יש עוד
מחולקת  הנה הנ"ל, במקומות החסידות] תורת - חיים אלקים
התורה  דשאר ומצוות, התורה משאר נפש דמסירת עשה מצות
מן  למעלה היא נפש ומסירות ודעת, טעם פי על הם ומצוות
הבטלה  הנפש מעצמיות היא נפש מסירות - ובמילא ודעת, הטעם
כן  שאין מה מאבותינו, לנו וירושה הוא ברוך סוף אין לעצמיות
ואם  האלקית. שבנפש השכל בבחינת שדי ומצוות התורה שאר
לבן  שייך נפש מסירת דאין פשיטא זה ביאור פי על א) קשה: כן
לא  גם וכו' רש"י פירוש ולפי היא איבעיא ב עד, ובסנהדרין נח,
מספיק  אין ומצוות תורה על הציווי הנ"ל, פי על ב) איפשטא.
התורה  יסודי הלכות הרמב"ם ומלשון עליהם נפשו למסור לחייבו
המצוות  כל היו בהם וחי הכתוב דלולא משמע א הלכה ה פרק
בן  המתחיל דיבור תוספות כן גם ועיין יעבור. ואל ביהרג
דרך  דרוש דרכים ופרשת רצו מצוה חינוך מנחת ב), עד, (סנהדרין

האתרים.
שהיא  מה א) ענינים: שני נפש במסירת דיש לומר נראה ולכן
עריות  גילוי זרה עבודה מצות שמקיים היינו אחרות, במצוות פרט
וכיון  - מקיימם. זה בכל זה, ידי על שיהרג א"ל אם וגם וכו'

עבוד  ודעת,שבכלל, טעם פי על הם וכו' עריות וגילוי זרה ה
קיומם  מחיוב נח בני להוציא ואין נח. לבני גם הם שייכים
היא  ובזה יהרג. המצוה משמירת כתוצאה אשר בודדים, במקרים
עצמה  בפני מצוה שהיא מה ב) שם. בסנהדרין הסוגיא בעית
ידי  על בקיומה אופנים וכמה השם, קידוש על נפשו למסור
או  הגדר, מאחורי עמו תספר שלא ידי על דמסאנא, ערקתא
נח. בבני כלל שייך אין וזה וכו'. ממש  עריות וגילוי זרה עבודה
לקדש  ברכה חיוב לענין הענינים שני בין נפקאֿמינה יש ואפשר -

מקומו. כאן ואין ברבים. שמו
או  הבא לעולם השכר בשביל נפש: במסירות סוגים כמה -
האלקית, דנפש הבהמית דנפש הנפש, גם או הגוף לשמה,
משמע  בדא"ח בכהנ"ל אבל למעלה, מלמטה או למטה מלמעלה

זו. הערה שבתחילת הקושיא אלו סוגים בחילוקי לתרץ דאין
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ּפי  ׁשעל התּפעלּות רק הּוא התּפעלּות מחּיב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַּׁשהּׂשכל
התּפעלּות  ׁשהּוא נפׁש מסירּות ּבחינת ולא ודעת, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַֹטעם
התּגּברּות  ולכן כּו', ודעת מּטעם ׁשּלמעלה הּנפׁש ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָעצם
ׁשאינֹו ׁשּבּנפׁש והענג הרצֹון עצם על מסּתיר ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּׂשכל
ּגדֹול  מחין ּבעל ׁשהּוא מי ולכן כּו'. הארה רק ׁשם ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמאיר
ּדרכיו  ּדכל נפׁש, הּמסירּות ּכח אצלֹו לפעל לֹו ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹֹקׁשה
עצם  על מסּתיר ׁשהּוא הּׂשכל ּפי על רק הּוא ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָוהּלּוכיו
לאדם  נקל ּׁשּיֹותר מה יּובן הּנ"ל ּכל ּפי ועל כּו'. ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש
אף  מהראׁש, ּביֹותר רֹותחים ּבמים עקבֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַָֹלהֹוׁשיט
ׁשהעקב  מּפני ּבראׁש. ּכמֹו ּבעקב הּוא הּנפׁש ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשחּיּות
מּבחינת  ּבֹו ואין ׁשּבּגּוף, אחרֹונה הּיֹותר מדרגה ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָהּוא
ּביֹותר  ונעלמת אחרֹונה הּיֹותר הארה אם ּכי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹהּמחין

ּכּנ"ל) כּו' יֹותר וחמרי ּגס מקֹום הּוא זה (ולכן ּכל אמנם . ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ
ּבין  הפרׁש יׁש ׁשּבהם ּבכלל, ּפנימּיים וכחֹות ּבׂשכל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָֹהּוא
הרי  מּקיפים ּכחֹות ׁשהם וענג ּברצֹון אבל לרגל, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹראׁש
ּכּנ"ל, לרגל ראׁש ּבין הפרׁש ואין ּבׁשוה מקֹום ּבכל ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהם
והתגּברּות  ּפעּלת ואּדרּבה ׁשוה, ּבׁשניהם הרצֹון ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֻֻּדפעּלת
אין  ׁשהרי מּבראׁש, ּביֹותר ׁשם מתּפּׁשט ׁשּבּנפׁש ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהרצֹון
נפׁשֹו ּבעצם הרצֹון מּפני ולכן ּכלל, מסּתיר ּדבר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשּום
נׁשמע  הּוא ּומּיד ּתכף רֹותחים, ּבמים עקבֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָלהֹוׁשיט
הרֹותחים  לּמים ּומֹוׁשיטּה ּכלל, עּכּוב ׁשּום ּבלי ְְְְִִִִִִַַָָָלרצֹונֹו

כּו'.
.¯ev˜ אּלא אינֹו הּצּיּור, ּבאּמנּות ׁשּבּיד ּדהּׂשכל יסּביר ƒְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

עׂשּיה  הּמּדֹות ּבאמצעּות לפעל ְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹׁשּמביא
ּבהתחּלקּות, הם ּוכליהם ּפנימים הּכחֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹׁשּבּׂשכל.
ּבעקב  ּכן ּׁשאין מה הּנפׁש, עצם ׁשם מאיר אין ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּובמילא

הרצֹון. עצם מתּגּבר הּמחין מּבחינת ּבֹו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּדאין
"אני ÏÎÎeיד) ּדהּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה יּובן הּנ"ל ¿»ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָ

ער", לּבי הרי מקֹום ּומּכל ּבגלּותא, ְְֲִִִֵֵֵָָָָָיׁשנה
ּומּדֹות  מחין ּפנימּיים ׁשהּכחֹות הּוא הּׁשנה ְְְִִִִִִֵֶַַַָֹֹוענין
ּוכמֹו כּו', ּכ ּכל ּבגלּוי מאירים ואינם ונעלמים ְְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻמסּתרים
מאיר  היה הּבית ּדבזמן ׁשנה, נקרא הּגלּות זמן ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָכן
ּבבחינת  אם היתה עבֹודתם וכל ּבגלּוי, הּמחין ְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹּבחינת
ּבעמק  והבנה ּדהּׂשגה ּבהתּבֹוננּות אֹו ּדחכמה ְְְְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָֹראּיה
מה  כּו', אמּתּיים ויראה אהבה נֹולדים ּומּזה ְְֱֲֲִִִִִִֶַַָָָָֹּבאלקּות,
נתמעטּו הרּבים ׁשּבעֹונֹותינּו הּגלּות ּבזמן ּכן ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָּׁשאין

התּבֹוננּות ּבבחינת ואף והּלבבֹות, ּבחינת הּמחין (ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָֹ

כּו') ּבינה רק חיצֹונּיּות ּככּלם ורּבם מאד, מּזעיר מעט ְְְְְִִִִֵַַָָָֹֻֻ
ּכחלמים" "היינּו ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּבּנפׁש, המדּמה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבכח

נפׁש הּמסירּות ּדבחינת ער", ולּבי מקֹום "מּכל א ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָכּו',
אחד  וכל הּבית, מּבזמן יֹותר הרּבה ּבנקל עכׁשו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּוא
האהבה  ּבנפׁשֹו לעֹורר עכׁשו לֹו ּבנקל מּיׂשראל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָואחד
קדּׁשת  על נפׁשֹו ולמסר ודעת, מּטעם ׁשּלמעלה ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַַַַָֹֹֻלאלקּות
,ּכ ּכל רּבה יגיעה לזה צרי ואין ויתעּלה, יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָׁשמֹו
ּכ ּכל ּבגלּוי מאיר הּׂשכל ׁשאין ׁשּמּפני הּנֹותנת היא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָא
הּלב  נקּדת ּבעצם הרי הּנפׁש, עצם על מסּתיר ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֻואינֹו
ּפׁשּוטה  האמּונה והּוא ּבגלּוי, הּנפׁש ּומתּפּׁשט ְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָמאיר
מרע  סּור ולהיֹות מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּיׁש

ּומצוֹו ּתֹורה קּיּום ידי על ּבֹו ּולדבקה כּו',ּבתכלית ת ְְְְְְִִִֵַַָָָ
ידי  על הּוא הּגּלּוי, אל מהעלם זה רצֹון להֹוציא ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּובכדי
ועל  העצמּיים. ּכחֹות מגּלה הּוא ּדהמנּגד הּנּצחֹון, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹמּדת
הּמֹונעים  וקֹוצים חֹוחים ׁשּיׁש עכׁשו ּדדוקא יּובן זה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּפי
מּבזמן  יֹותר הרּבה ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָּומעּכבים
ּכנגּדם  לעמד ּגדֹולים ּכחֹות נּתנּו ּדוקא עּתה הּנה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹהּבית,
ׁשּיׁש נפׁש ּדמסירּות ּבכח והינּו ּומצוֹות, הּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹּולקּים
אנׁשים  מעלת ּכן ּגם יּובן ּובזה הּבית, מּבזמן יֹותר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָעכׁשו
ּכח  ּבהם יׁש ּדוקא הם ׁשהם מחין, הּבעלי על ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹּפׁשּוטים
טֹוב  ועׂשה מרע סּור להיֹות להוי' נפׁשם למסר ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹיֹותר
מּׁשּום  מתּפעל ואינֹו ודעת, מּטעם למעלה מּמׁש ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָֹּבפעל
עּתה  הּנמצאים מחין הּבעלי האנׁשים ּגם א כּו', ְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹּדבר
ּכי  ודעת, הּטעם אחרי ליל ולא ׂשכלם להּניח ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַַַָֹצריכים
הּזמן  רּוח לפי ׂשכלם ּפי על וׁשלֹום חס להּטֹות ְְְְְְִִִִַַַַַַָָיכֹולים
ּדעּתה  הּללּו, ּבעּתים המפרסמת ּוכהּטענה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֻוהּמקֹום,
לנטֹות  יכֹול ּדעת ּובלי ּדוקא, ּכזה ּבאפן להתנהג ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹצריכים
רחמנא  ׁשּבאים עד מעט מעט האמת מּדר וׁשלֹום ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָחס
נפׁשם  על לעמד צריכים ולזאת ּגמּור, לׁשּנּוי ְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹלּצלן
הּׁשלחן  מן וׁשלֹום חס לנטֹות ׁשּלא מּמׁש, נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹֻּבמסירּות
ּבכל  נצחית היא הּתֹורה ּכי יּו"ד, ׁשל ּכקּוצֹו אפּלּו ְְְֲִִִִִֶַָָָערּו
הם  עליו, הּמלעיגים מן יבֹוׁש ולא זמן, ּובכל ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָֹעת
חזק  ויעמד הּׁשֹוׁשּנה, את העֹוקצים והּקֹוצים ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹהחֹוחים

יֹותר  ריחא סלקא ועֹוד יעמד י ּבדרּכֹו והּוא יכלּו והם , ְְְְְְְֲִֵֵֵַַָָָֹ
ׁשּלא  ּדמׁשיחא, ּבעקבֹות הּזה ּבּזמן העּקר וזה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלעד,
הּתֹורה  ּבקּיּום אם ּכי ודעת והּטעם הּׂשכל אחרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָליל

כּו'. ודעת מּטעם למעלה ְְְְִִַַַַַָּומצוֹות
.¯ev˜ ולכן נעלמים, ּפנימים הּכחֹות הּגלּות ּבזמן ƒְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

ידי  על וגּלּויּה יֹותר, ּבנקל נפׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהּמסירּות
מחין  הּבעלי ּגם ּפׁשּוטים. אנׁשים מעלת ּובזה ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹהּנּצחֹון,

ּבהנה  להיֹות זֹו.צריכים גה ְְְְִִִַָָ
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.Ê עסקים ובעלי אוהל יושבי על מוטל קדוש חוב
– ברבים תורה להרבצת אחת שעה יום כל להקדיש
הישיבות  כל אלא דוקא, שלי לישיבות מתכוון אינני
ובזה  ממש, בפועל נפש במסירות – במשמע הכשרות

ביומו. יום מדי עצמי שיעור לימוד גם כבר נכלל
אתם  הישיבה: תלמידי אל אני פונה במיוחד
ללמוד  יום בכל אחת שעה לה' תרומה לתת מוכרחים
כמו  לא בעזה"י. יצליחו הם ועל־ידי־זה ילדים, עם
הם  שהוא, מקום לאיזה אותם שולחים שכאשר אלה
ב'בית' כזה, באופן רק רוצים שהם תנאים, מעמידים
מעניק  אדם אין הצטיינות אות בשין... לכאלה קראו
– הצטיינות באות אותו כשמלבישים ומאידך לעצמו,

אותה. להסיר ביכלתו אין
מה  העניין, את מסביר האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
צריכים  המדינה, משפת הניצוצות את שמבררים
מי" "עקסקיוז עדינות, מילים לשני לומר
הרחוב  את לחמם מוכרחים אותו. ו"עקספליינען"

משלנו. סביבה וליצור
כתוב  הנביא אומרים 13בשמואל ביתו", שם "כי

היכן 14רז"ל  כלומר, עמו", ביתו – שהלך מקום "כל
הזולת  את והכניס שלו, הסביבה אתו היתה שבא,
הזולת, אל שנכנסים אלה כמו שלא שלו, לסביבה
פולין, מנהג זהו הבעלי־בתים, ונעשים ממנו לוקחים

שלו. לסביבה השני את להכניס יש אלא
.Á אך נסתרים, עניינים הרבה גילו האחרון בזמן

בשנה  לגלות. יכולים שלא מאד, הרבה הרבה, עוד יש
זו  שבשנה השי"ת יעזור הרבה. הפסידו האחרונה
של  ובהוספה שעברה, בשנה שהפסדנו מה את נרוויח

זו. שנה
יהיה  אחד שלכל אומר, הייתי דמסתפינא לולי
שפעל  העניינים את יום בכל לעצמו לרשום פנקס

ברבים. תורה בהרבצת
.Ë.שליח בתור אלא מעצמי, זאת אומר אינני

פינות  בכל שיישמע רם, בקול לומר שליח אותי עשו
עצמו  את יקדיש אחד שכל הגדולה, אמריקה
בכוח, רק ולא בפועל נפש במסירות תורה להרבצת
בלב  ברגלים, ונשמתנו, רוחנו נפשנו, בגופנו, אלא
ללכת  לרגלים, שייך אחד ערכו. לפי אחד כל ובראש,
ואחד  התורה, לתלמודי ילדים ולהביא לבית מבית

וכו'. בדיבור להשפיע ולראש ללב שייך
"וישב  רבינו: במשה אנו מוצאים השליחות, בעניין

העם" דברי את למסור 15משה רוצה אני גם כך ,
יצהיר  אחד שכל רוצה אני ולכן שליחותי, את חזרה
נפש  במסירות יום כל לפעול עצמו הקדשת מידת על

תורה. הרבצת על
יצביע  כך הצבעה, של עניין במקדש שהיה וכמו
בה'. נג"ה בלבו, נגה ה' יראת אשר חיל איש כל כעת
וכ"ק  אצבעו, את הגביה מהנאספים אחד [כל

ואחד]. אחד כל בפני הביט אדמו"ר
אאמו"ר  כ"ק הוד לי אמר שנה, חמישים לפני
לא  עניינים: שלושה שלי, הבר־מצוה לקראת הרה"ק,
ולא  אחד אף להטעות לא בעצמו, מוטעה להיות
בליטות. בלי זה וכל מהשני, מוטעה להיות להרשות
חודש  מדי בכך עוסק שאני שנה חמישים כבר זה
הרי  ביום, יום ומדי בשבוע שבוע מדי בחודש,

אותי. להטעות אפשר אי שבמילא
ה  ה"אני" כל אני, מה רוצה אני אני אין "מה". וא

אלה  לכלל. נוגע זה אך לעצמי, בנוגע כאן לדבר
דדקות, בדקות אפילו אותי, מטעים שהם שחושבים
אותם. מכיר אני טועים. שהם להם, לומר צריכים
אלה  ישנם הרי מכירים, שלא אי־פעם וכשקורה
פעם  אמר הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד שמודיעים.
שמה  כוח, להפוך אפילו שיכולים לנדא, יעקב להרב 

יישמע. לא – רוצים שלא
מחזיק  יהודי שכל להקפות, כשילכו כעת, לכן
יכול  אינו הרי התורה ספר התורה. של החיים' ב'עץ
של  הרגלים נעשה והיהודי הבימה, סביב  להתהלך
בנקיטת  ביותר הגדול השבועה אופן שזה התורה,
"וחפצי  כמאמר הקב"ה, של חפצו היא התורה חפצא.
עצמם  את שמוסרים החפצא, נקיטת וזהו בה",

נפש. במסירות זו לעבודה
כלי  היא ברבים, תורה הרבצת של זו ועבודה
קרן  "צמיחת תתחיל זו שבשנה דוד", קרן ל"צמיחת

צדקנו". משיח
.È מלאכי וכל חיים, תורת תורה, שמחת היום

באוזניים  הממתינים שלוחים משמשים מעלה
מעורר  שיהודי – מילה כל – הגה כל לשמוע קשובות
שיהודים  ברכה, של מילה ולכל התורה, ללימוד
את  לחוש חיים", "שנת שתהיה "לחיים". מאחלים,
דוד", קרן "צמיחת את ו'להרגיש' האלקית החיות

משיח". של קרנו "צמיחת
במידות  שייך הרגש מורגשים, בלתי הם החיים
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הרגשה. שייכת לא בחיים ואילו ויראה, אהבה
שהאבר  הוראה זו הרי רגל, או יד מרגיש וכשאדם
אבל  האבר, את מרגיש הוא ולכן מקולקל, הזה

ממילא. ישנם הם מורגשים, אינם החיים
כולכם  ואתם שלי, ה"לחיים" את לומר ברצוני

ולברכה". "לחיים תענו
.‡È שליחותו עושה שליח  באחד 16חזקה .

כ"ק  מהוד לשמוע שזכיתי הקדשים קודש מדברי
אמר  – תרס"ט תמוז י"ב – ב'יחידות' הרה"ק אאמו"ר

לי:
שעצמות־אין־ שליחות היא בגוף הנשמה ירידת
מבצע  וכשהשליח בעולם, לבצע נשמה לכל מוסר סוף
ישראל  ובאהבת ועבודה תורה בהרבצת שליחותו את
של  בכוח ואור כוח מוסיף הוא מעלה, של הרצון כפי
שליח   "חזקה המאמר ביאור זהו כביכול. מעלה
נעשה  שליחותו, עושה כשהשליח שליחותו", עושה
העצמות־ חוזק את ממשיך הוא ה', חזק חזק"ה, אז
יורדות" ש"רגליה המלכות, בספירת ברוך־הוא,
שב'מטה  למדריגה, ממדריגה ירידה, אחרי בירידה
עצמותו  כוונת של מעלה' ה'מעלה יורגש מטה'

ך.יתבר 
היו  הטעלעגראף, שהתפשט לפני עברו, בשנים
שליחים  – שליחים ידי על חשובות ידיעות שולחים

בסוסים. הרצים
היו  המיוחד, השליח עובר היה בהם במקומות
שונות, השערות ואומרים ביניהם משוחחים אנשים
ששליח  ידעו, כולם שכן זו, נסיעת־שליחות מטרת על
בנפשות. הנוגע ביותר נחוץ לעניין רק שולחים מיוחד
השליחות  מסוג הוא לאמריקה , אליכם בואי
באמריקה  תורה הרבצת על ולזרז לעורר האמורה,

ומצוות. תורה למקום אמריקה את ולעשות
התורה, עם לרקוד להליכה והקדמה כהכנה
תורה  בהרבצת לפעול שרוצים שאלה ברבים, יכריזו
היין  את נותן ואני באצבע, יצביעו  שמים ביראת
אחרי  ואי"ה ושיצביעו, שהצביעו אלה לכל שיחלקו
כל  של האם, ושם השם שמית, רשימה יסדרו החג

לי. וימסרו המצביעים,
.·È תורה בשמחת היה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

רוח  במצב – תרס"ג או תרנ"ט שנת כמדומה –
הסוכות  חג באותו רבות התוועד בכלל, מרומם.

החג. מימי יום בכל קדושות שיחות והשמיע
אאמו"ר  כ"ק הוד אמר תורה, שמחת באותו
רבינו  כ"ק מהוד מאמר ישנו ההקפות: בשעת הרה"ק

והיה  – ממזריטש בבואו הראשונים, מהזמנים הזקן
שהייתה  אימרה – קצרות אימרות לומר אז נוהג

שלמה: 'תורה'
"אתה" האלקים". הוא הוי' כי לדעת הראת "אתה
נבראים  שגם – לדעת" "הראת, עצמות־אין־סוף, –
על־ידי  שכלית בידיעה אלקיות השגות ידעו גוף בעלי
למעלה  הוא שה'טבע' האלקים", הוא ש"הוי' ההבנה
לאדם  שיהיה היא ב'טבע' העליונה הכוונה הטבע. מן

מלבדו". עוד ש"אין להבין שכל
.‚È"נפלאות רואים 17"לעושה הנפלאות את –

רק: זה הנפלאות, של הגדולות – "גדולות" אך: כולם,
– "כי" בעצמו. הקב"ה רק יודע זאת – "לבדו"
'זעיר־אנפין  של הכלים שלושים  ל' [בגימטריא]
– הרי "עולם", להיות יכול שעל־ידם ונוקבא'
יאיר  שבעולם להיות היה יכול הרי שבאמת "חסדו",
הרי  עולם, שיהיה ברצונו עלה כך אלא בגילוי, הכל
[שלושים] ל' להיות צריכים זה ובגלל "חסדו", זה

ונוקבא'. 'זעיר־אנפין של הכלים
.„È וירושלים "ציון" – תורה" תצא מציון "כי

שאינם  המתפרצים בגלל היום, ובזויות אבילות
היהודים  הם אלה המשיח, בביאת מאמינים
וירושלים  ציון שתהיינה מבקשים אנו המעפילים,
אלה  טהורה. וירושלים טהורה ציון אמיתיות,
שאינם  ואלה תשובה, שיעשו – לתשובה ששייכים
בבעל־ מתערבים אנו אין – לתשובה שייכים

הבית'יות.
יסורים  בלי וברחמים בחסד שיהיה השי"ת יעזור
תורה  תצא מציון "כי ושיהיה יכול. כל הרי הוא ר"ל.

אמן. ממש, בקרוב מירושלים" ה' ודבר
.ÂË:שאל אדמו"ר כ"ק

לחברים? בקשר המצב מה
חברים. ונוספו המדרש בבית למטה הכריזו וענו:

אדמו"ר: כ"ק ואמר
להרבות  צריכים ונעימים, יקרים תלמידים
כל  על נפשי וחוב ופועל, עבודה בעלי בחברים

העניין. את להסביר ובן־עבודה בן־תורה
– לאו אם התורה, בעד לפעול צריכים יום כל
יש  הימים. משס"ה וחסר ר"ל, מת יום זה הרי
לאריכות  היא בפשיטות הכוונה ימים', 'אריכות
'אריכות  הוא האמיתי הפירוש אך ושנים, בימים
שפעלו  – בימים" "בא מלאים, שהימים – ימים'

אלה. בימים והשפיעו
לבנים, זקנים בעלי זקנים, אנשים להיות יכולים
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להתרוצץ  עדיין שיכולים מאד, צעירים עדיין אך
שהרי  במהותם, למעט בכוונתי אין לשולחן, מתחת

כלל. מהות להם אין
מקום  הם המים במים, חיים דגים ימא", "נוני

מתים  הם מיד – הים מן הפורשים ודגים ,18חיותם,
התורה, זו – יהודית חיות מים. הם שלהם החיות
כל  זה – התורה דיני וקיום שלנו, החיות היא התורה

שלנו. המהות
אך  הדברים, על חוזרים ואף פעם כל מדברים
לדחות  לא מהיום, ואכן בפועל, עבודה דרושה כאן
בהרבצת  ונתינה במסירה לעשות אלא זמן, ללאחר

תורה.
והבאתו  כשר, לא מתלמוד־תורה אחד ילד הצלת

מלא. עולם הוא – כשר לתלמוד־תורה
בשמחת  המיטה שעל שמע שבקריאת לכל, ידוע

צריך  האדם ישראל" "שמע כשאומרים הרי תורה,
תורה  להרבצת ונתינה מסירה עצמו על לקבל
להיות  צריך וזה ונשמתו, רוחו בגופו, נפש במסירות

שלו. המהות כל
יכולים  חב"ד, חסידי אנו, אין פנימי. כאב זה הרי
כאב  זה והרי חיצונית, בעבודה להסתפק לנו ואסור

ובוש  ביותר ירדנו"עמוק "ירוד זה הרי פנימית, ה
על  חוזרים במילים, ומדייקים ששומעים דומה רוחני.
שהחסירו  מילה שמזכיר ומי פעמים, כמה הדברים
רצון, שבעי והשומעים רצון שבע הוא הרי ב'חזרה',

מגיע. זה אין – בפועל בעבודה המכוון לתכלית אך
מיוחד  מאמר היה עבודה, בעלי החסידים, לזקני

אין" וגשם ורוח, "נשיאים כך: תנועה 19על מנגנים ,
אך  ברגלים, דופקים בידים, טופחים חב"דית,

ממקומו. זז אינו התרנגול
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תורת  כי לברוך התברר - ה' בעבודת חדשה דרך מבטאת שהחסידות העובדה על נוסף
בין  שהתקיימו בוויכוחים ברוך נוכח אחת לא עצמו. על לשלוט כוח לאדם מעניקה החסידות
מהר  הגיע לייב משה ר' אך לרתחה, נכנסו שניהם לייב. משה ור' שאול יצחק ר' הגיסים, שני
שבה  לנקודה הגיעו עם מיד הרי בטבעו, רתחן היותו למרות שאול, יצחק ר' ואילו כעס, לכלל

ושליו. רגוע להיות וחזר  עצמו על השתלט - לכעס לגלוש עלול היה

בריסון  הצלחתו לסוד כשנשאל שאול יצחק ר' הסביר - הבעלֿשםֿטוב" בשם לי אמר "אבי
אבי  לימדני ולכן תועבה, הוא שמים, יראת של מסיבה מתעורר כשהוא גם הכעס, "כי - הכעס
להשמיע  ולא לפי רסן לשים עצמי, את לבלום פשוט, עלי, כעס, לידי לבוא עומד שאני ברגע כי

מלה".

מצוי. בלתי מסוג אדם עומד לפניו כי וחש מאוד, התרשם ברוך

בשתי  שצעדו הגיסים, שני של מהותם את יותר עוד לחקור ברוך החליט כך משום דווקא
ברוך  ידע שאול יצחק ר' אודות היהודי. המחנה את אז לחצות שהחלו ומנוגדות, שונות דרכים,

לייב? משה ר' הוא מי אך הכול, כמעט

העיר  פרבר לופלוב, יליד היה הוא גדול. יחסן לייב משה ר' היה לברר ברוך שהצליח כפי
מקסטיליה  היה שמוצאה מיוחדת למשפחה עשירי דור היה הוא דנייפר. נהר שעל מוהילוב

למוהילוב. שהגיעה עד לעיר  מעיר כן ואחרי לטוסקני נדדה משם, שבספרד,
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של  תלמידם היה הוא יצחק. ר' היה דורות, עשרה שמלפני מקסטיליה, הסבא של שמו
שם  אדם רבי הצדיק הגאון של תלמידו היה כי עליו אמרו ואף זמן, באותו המפורסמים הגאונים
גדול, ועשיר סוחר היה שאביו ובשעה גדול, למדן יצחק ר' היה המשפחה מסורת לפי טוב.

במסחריו. לאביו גם סייע כי אם התורה, ללימוד בעיקר, יצחק, ר' בנו התמסר

עם  מיד לסחור החלו אלה נחמן. ר' ונכדו נתן ר' בנו עם יחד למוהילוב הגיע יצחק ר'
אשתו  מתה למוהילוב הגיעם אחרי הסביבה. כל פני על התפשט וסחרם המקומיים, האצילים

ילדי  לו שהשאירה מבלי נחמן, ר' מינסקאי,של בעלֿבית של בתו את שני בזיווג נשא הוא ם.
בטן  בפרי יתברך שאם נדר נדר סבו עצת לפי בילדים. נפקדה לא היא וגם תקופה עברה ֶֶַָאך
האב  יהושע. חיים בישראל שמו ונקרא בן אשתו לו ילדה שנים כעבור לתורה. לגמרי יקדישהו
לכת  הרחיק משה, ר' זה, של בנו ולעבודה. לתורה כליל התמסר יהושע חיים ור' נדרו, קיים
בן. אשתו לו ילדה זה  זמן ובמשך נשוי היה  אחת שנה רק הזה . העולם מענייני לגמרי והתנזר

קיומה. את המשפחה המשיכה כך

לופלוב, של המגיד היה לייב, משה ר' של סבו שהיה מי נטע, נתן ר' משה, ר' של נכדו
לו  התגלה משה, ר' שזקנו, לאחר עצמו על קיבל זה תפקיד בשער. מעולה כמוכיח והתפרסם
לייב. משה ר' של אביו עקיבא, יוסף ר' היה המגיד של בנו בכך. לעסוק עליו וציווה בחלום
שמונה  בגיל מלופלוב. העילוי בשם כל בפי ונקרא בש"ס בקי היה שנה עשרה שלוש בגיל כבר

מוהילוב. מנכבדי אחד של בתו את לו השיאו שנה עשרה

רב  צער גדולה. בשקידה תורה ולמד חותנו לשולחן סמוך עקיבא יוסף ר' ישב שנה עשרים
שכנעו  עקיבא יוסף ר' של אשתו נפטרה כאשר ילדים. להם נולדו לא שכן הזוג, חיי על העיב
שנים  שש וכעבור ילדים, לו נולדו לא ממנה גם אך הצעירה, אחותה את לאשה לשאת חותנו

היא. אף נפטרה

מסמילוביץ  מיוחד שליח אליו הגיע והנה במוהילוב, להישאר רצה לא עקיבא יוסף ר'
שם. אז שהוקמה במינה מיוחדת לישיבה עשירי כתלמיד להזמינו

אשר  לייבלע, ר' מסמילוביץ, הגדול הגביר אותו ושלח שלמה, מנחם ר' הגאון היה השליח
הגיע  עקיבא יוסף ר' של הטוב שמו חתנו. עמד שבראשה הישיבה, את מכספו שהחזיק הוא

לישיבתם. לקבלו מעוניינים היו והם אליהם

לסמילוביץ  בואו עם מיד בסמילוביץ. שנים עשרות לפני שהשתקע פראג יליד היה לייבלע ר'
לר' בתורה. תמיד ועסקו שישבו חכמים תלמידי עשרה החזיק שבו ביתֿמדרש מכספו בנה
שלו  בטלנים" מה"עשרה אחד שלח לפרקה, הבכירה בתו וכשהגיעה ובנות, בנים נולדו לייבלע
מטרוקי, העילוי בתואר שהתפרסם מי לייב, משה בר' בחר זה עבורה. חתן שם לבחור לווילנא 

מווילנא. הרחק לא זה, בשם מעיירה היה שמוצאו כיוון

לייסד  חותנו של בדעתו עלה מכן לאחר חותנו. לשולחן סמוך לייב משה ר' היה שנה עשרים
שלמה  מנחם בר' בחר כך לשם העילוי. חתנו את בראשה ולהעמיד מובחרים למדנים של ישיבה 

ו  זו. לישיבה מובהקים למדנים בהם ולחפש הערים פני על לּתּור שלוחו להיות ר'ּומינהּו אכן, ִָ
למדנות. על דעה לחוות מוסמך היה שלמה מנחם

שאהב  משום הן לסמילוביץ, לנסוע ההצעה לקבלת נלהב עקיבא יוסף ר' היה לא בעצם
ר' שהשליח, התורה דברי לייבלע. ר' חתן של בלמדנותו כלֿכך האמין שלא משום והן בדידות ,
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של  תלמידם היה הוא יצחק. ר' היה דורות, עשרה שמלפני מקסטיליה, הסבא של שמו
שם  אדם רבי הצדיק הגאון של תלמידו היה כי עליו אמרו ואף זמן, באותו המפורסמים הגאונים
גדול, ועשיר סוחר היה שאביו ובשעה גדול, למדן יצחק ר' היה המשפחה מסורת לפי טוב.

במסחריו. לאביו גם סייע כי אם התורה, ללימוד בעיקר, יצחק, ר' בנו התמסר

עם  מיד לסחור החלו אלה נחמן. ר' ונכדו נתן ר' בנו עם יחד למוהילוב הגיע יצחק ר'
אשתו  מתה למוהילוב הגיעם אחרי הסביבה. כל פני על התפשט וסחרם המקומיים, האצילים

ילדי  לו שהשאירה מבלי נחמן, ר' מינסקאי,של בעלֿבית של בתו את שני בזיווג נשא הוא ם.
בטן  בפרי יתברך שאם נדר נדר סבו עצת לפי בילדים. נפקדה לא היא וגם תקופה עברה ֶֶַָאך
האב  יהושע. חיים בישראל שמו ונקרא בן אשתו לו ילדה שנים כעבור לתורה. לגמרי יקדישהו
לכת  הרחיק משה, ר' זה, של בנו ולעבודה. לתורה כליל התמסר יהושע חיים ור' נדרו, קיים
בן. אשתו לו ילדה זה  זמן ובמשך נשוי היה  אחת שנה רק הזה . העולם מענייני לגמרי והתנזר

קיומה. את המשפחה המשיכה כך

לופלוב, של המגיד היה לייב, משה ר' של סבו שהיה מי נטע, נתן ר' משה, ר' של נכדו
לו  התגלה משה, ר' שזקנו, לאחר עצמו על קיבל זה תפקיד בשער. מעולה כמוכיח והתפרסם
לייב. משה ר' של אביו עקיבא, יוסף ר' היה המגיד של בנו בכך. לעסוק עליו וציווה בחלום
שמונה  בגיל מלופלוב. העילוי בשם כל בפי ונקרא בש"ס בקי היה שנה עשרה שלוש בגיל כבר

מוהילוב. מנכבדי אחד של בתו את לו השיאו שנה עשרה

רב  צער גדולה. בשקידה תורה ולמד חותנו לשולחן סמוך עקיבא יוסף ר' ישב שנה עשרים
שכנעו  עקיבא יוסף ר' של אשתו נפטרה כאשר ילדים. להם נולדו לא שכן הזוג, חיי על העיב
שנים  שש וכעבור ילדים, לו נולדו לא ממנה גם אך הצעירה, אחותה את לאשה לשאת חותנו

היא. אף נפטרה

מסמילוביץ  מיוחד שליח אליו הגיע והנה במוהילוב, להישאר רצה לא עקיבא יוסף ר'
שם. אז שהוקמה במינה מיוחדת לישיבה עשירי כתלמיד להזמינו

אשר  לייבלע, ר' מסמילוביץ, הגדול הגביר אותו ושלח שלמה, מנחם ר' הגאון היה השליח
הגיע  עקיבא יוסף ר' של הטוב שמו חתנו. עמד שבראשה הישיבה, את מכספו שהחזיק הוא

לישיבתם. לקבלו מעוניינים היו והם אליהם

לסמילוביץ  בואו עם מיד בסמילוביץ. שנים עשרות לפני שהשתקע פראג יליד היה לייבלע ר'
לר' בתורה. תמיד ועסקו שישבו חכמים תלמידי עשרה החזיק שבו ביתֿמדרש מכספו בנה
שלו  בטלנים" מה"עשרה אחד שלח לפרקה, הבכירה בתו וכשהגיעה ובנות, בנים נולדו לייבלע
מטרוקי, העילוי בתואר שהתפרסם מי לייב, משה בר' בחר זה עבורה. חתן שם לבחור לווילנא 

מווילנא. הרחק לא זה, בשם מעיירה היה שמוצאו כיוון

לייסד  חותנו של בדעתו עלה מכן לאחר חותנו. לשולחן סמוך לייב משה ר' היה שנה עשרים
שלמה  מנחם בר' בחר כך לשם העילוי. חתנו את בראשה ולהעמיד מובחרים למדנים של ישיבה 

ו  זו. לישיבה מובהקים למדנים בהם ולחפש הערים פני על לּתּור שלוחו להיות ר'ּומינהּו אכן, ִָ
למדנות. על דעה לחוות מוסמך היה שלמה מנחם

שאהב  משום הן לסמילוביץ, לנסוע ההצעה לקבלת נלהב עקיבא יוסף ר' היה לא בעצם
ר' שהשליח, התורה דברי לייבלע. ר' חתן של בלמדנותו כלֿכך האמין שלא משום והן בדידות ,
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ממות  מדוכא היה עקיבא יוסף ר' אך רב. רושם אצלו השאירו לא בשמו, מסר שלמה, מנחם
לנסוע  דבר  של בסופו החליט כך ומשום ילדים, לו  היו שלא  ומהעובדה השנייה אשתו

לסמילוביץ.

צריך  היה מהם אחד כל כזה: היה בסמילוביץ החדשה לישיבה התלמידים עשרת קבלת סדר
נסב  שעליה הסוגיה על ימים שלושה של מוקדמת הודעה אחרי אותו ולהשמיע פלפול, להכין
אלו. ימים במשך בעמקות הסוגיה את וילמדו היטב יתכוננו שהשומעים כדי זאת הפלפול,
לאחר  השיעור. מגיד עם ונתנו שנשאו שבעיר, הלמדנים כל לפני המדרש בבית הושמע הפלפול
חידושיו  את החדשה, הישיבה ראש לייב, משה ר' השמיע מהעשרה, אחד כל של פלפול כל
יוסף  ר' השמיע שעליה הסוגיה השומעים. ולהערות שהושמע לפלפול בהתייחסו סוגיה, באותה
דף  (זבחים הזבחים כל שבפרק כיפורים, ומחוסר יום טבול בעניין הייתה פלפולו את עקיבא
משה  ר' עמד בש"ס, שונות בסוגיות פלפוליהם את השמיעו התלמידים עשרת שכל לאחר י"ז).
מחדש. אותם ובנה תוכנם את שסתר לאחר הפלפולים, עשרת כל את  קישר עצומה ובגאונות לייב

עצום. למדן אכן הוא לייב משה ר' כי לדעת נוכח עקיבא יוסף ר'

איש  בישיבה: הלימודים סדר היה כך זו. בישיבה עקיבא יוסף ר' למד שנים שלוש
תיקון  יחד ערכו הלילה, בחצות קמים היו התלמידים חול. דברי מעולם דיבר לא מהתלמידים
עד  שחרית, לתפילת אחת שעה של הפסקה מלבד הפסק, ללא בתורה עסקו מכן ולאחר חצות,
שעה  משך ונחו קלה ארוחה סעדו מכן לאחר מנחה. תפילת התפללו שאז גדולה, מנחה לזמן
ושכבו  שנייה ארוחה סעדו שלאחריה ערבית, תפילת עד ללימודיהם שוב חזרו מכן לאחר אחת.

חצות. לתיקון שוב שקמו עד שעות לארבע לישון

לנפשו  מזור עקיבא יוסף ר' מצא לא ובעבודה, בתורה שקוע היה בה זו, בישיבה גם ברם,
סמילוביץ. את לעזוב אפוא , החליט, הוא הכואבת.

עלי  ידע: אחת מבטו. אליו להפנות ּכיוּון עדיין מצא לא זו החלטתו שלמרות לעזוב אלא ו ִ
פגומה  הביטחון שמידת כך על קשות שהוכיחו אביו, את בחלום ראה אחד לילה המקום. את
הטיל  זאת עם מנוחה. סוףֿסוף ימצא בה קרושטה, ששמה לעיירה שייסע עליו וציווה אצלו,
תעניות, ארבעים שיצום כך עלֿידי סמילוביץ, את עזבו לפני עוד שלו, החטא את לתקן עליו
נמשך  - העומר ספירת ימי של בעיצומם זה שהיה כיוון וחמישי. שני ימי של לתעניות נוסף

תעניותיו. מספר הושלם שאז תמוז, חודש סוף עד הדבר

שהגיע  עד לכפר ומכפר לעיירה מעיירה ונסע סמילוביץ את עזב אב, חודש באמצע
בכפר  התעכב לקרושטה נכנס בטרם עוד הסליחות. ימי לפני מספר ימים בא לשם לקרושטה,
זו  באכסניה בהיותו הכפר. מבני יהודי של בביתו התאכסן שם העיירה, לפני ויורסט מספר קטן,
הוטלה  וכי כולה, והסביבה המקום יהודי לכל ציבור תענית בקרושטה הוכרזה למחר כי שמע
הרב  של התוכחה דברי את לשמוע העיירה של בביתֿהמדרש להתאסף היהודים כל על חובה

לסליחות. כהכנה

להגיע  הספיקו הם לקרושטה. בדרכם הכפריים למארחיו עקיבא יוסף ר' הצטרף למחרת
גדולה  בציבור. וערבית מנחה ולהתפלל הרב דרשת את לשמוע כדי המתאים בזמן המדרש לבית
לו  והושיט הרב אליו ניגש ערבית תפילת לאחר מיד כאשר עקיבא יוסף ר' של הפתעתו הייתה
ראה  מכן לאחר המתפללים. ושאר הגבאים כך עשו ואחריו לבבית, עליכם" "שלום לברכת ידו
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קלפי  ומכין זכרונות" "ספר מוציא השמש כיֿאם התענית, לאחר לביתו, מתפזר אינו שהציבור
גורל. להטלת

ארוחת  את עקיבא, יוסף ר' כלומר, האורח, יאכל מי אצל לקבוע נועד הגורל כי התברר
על  פליאתו את עקיבא יוסף ר' כשהביע בקרושטה. היותו זמן כל יתאכסן הוא מי ואצל הערב
מצוות  לקיים מאוד שאפו העיירה בני כל עיירה. באותה קבוע מנהג זה היה כי לו הוסבר כך
הרי  אחרים, על הזאת החובה את אחד כל הטיל בהם אחרים למקומות ובניגוד אורחים, הכנסת
זו, מצוה מרעהו "יחטוף" לא שאיש כדי האורחים. להכנסת הזכות על נאבקו בקרושטה, שם,
לביתו. האורח את מקבל והזוכה גורל, יוטל לעיירה אורח שמזדמן עת בכל כי תקנה נקבעה
בני  לכל הזדמנות ולתת לאפשר כדי הבא, לגורל ייכנס לא בגורל שזכה שמי סודר לכך נוסף

המצוה. את לקיים העיירה 

שמצא  כמי קרנו פניו מאוד. גדולה הייתה ושמחתו שלמה, ר' העיירה, קצב בגורל זכה עתה
עשה  הדבר עתק. בהון שזכה כמי טוב", "מזל לו איחלו הקהילה, בני ושאר הרב, טובה. אבן

נא  מצידו הוא אך עקיבא, יוסף ר' על רב מיותרת,רושם הייתה הטרחה כל כי בצער להודיע לץ
בשבילו. יטרח שמישהו רוצה הוא אין וכי מאיש, דבר דורש הוא אין שכן

הדבר  אין כי לו ולהוכיח איתו להתווכח החל הרב העדה. כל ואת הקצב את אכזב הדבר
יהודי  כל על שמצוה כשם דבר, של לאמתו וכי, גדולה, במצוה כיֿאם טרחה, בשום כלל כרוך
המצוה  הופכת וכך זו, מצוה בו לקיים ליהודי לאפשר האורח על מצוה כך - אורחים להכניס

לביתו. בדרכו שלמה לר' והצטרף השתכנע עקיבא יוסף ר' משותפת. להיות

הודיע  עקיבא יוסף ר' אך טוב, כל לשולחן הגישו רב. בכבוד קבלוהו שלמה ר' של בביתו
שלמה  ר' של ביתו בני  במועט. מסתפק הוא הרי בכלל וכי החול, בימי בשר אוכל הוא שאין

האפשר. ככל יותר מהם ייהנה שהאורח רצה  מהם אחד שכל כיוון מכך, מאוד הצטערו

ככולם  רובם משפחות, וחמש משלושים מורכבת הייתה בקרושטה היהודית הקהילה כל
שונים: מלאכה בעלי גם שם היו אך גינותיהם, של ומהירק שלהם השדות מתבואת התפרנסו
תורה  בני מהם ניכר וחלק ספר, יודעי כולם היו מאידך וסנדלרים. חייטים אורגים, סורקיֿצמר,
ובימים  בציבור. תפילה על מאוד הקפידו הם טובות. מדות ובעלי שמים יראי היו כולם ממש. של
כיפת  תחת בציבור ומתפללים בשדה מתאספים היו לביתֿהמדרש להגיע הצליחו לא בהם

כך. לשם מלכתחילה מגודר מיוחד מקום זה היה השמים,

בינתיים  שלמה. ר' של בביתו עקיבא יוסף ר' נשאר השבת, יום ובכללם ימים, ארבעה משך
לפי  דירה לרשותו להעמיד בעיירה והוחלט פשוט, באורח כאן מדובר אין כי בעיירה התברר
על  היא צרכיהם וסיפוק אורחים להכנסת הכללית האחריות כי היה בקרושטה הנוהג כבודו.
לאכסן  שלו, האמצעים מבחינת מסוגל, היה לא בגורל הזוכה אם למשל, וכך, כולה, הקהילה

הקהל. מקופת סיוע כך לשם קיבל האורח, את

ומכספי  החזן, שמואל אליקום אצל עקיבא יוסף ר' עבור דירה הקהילה אפוא, שכרה,
כבודו. לפי צרכיו כל עם האורח להחזקת לו שילמו הקהילה

נוכחו  הקהילה בני וכל ברבים. שיעור לומר עקיבא יוסף מר' הרב ביקש תשובה ימי בעשרת
יוסף  ר' את בראשה ולהעמיד במקום ישיבה לפתוח הקהילה החליטה זאת, לאור בלמדנותו.
אלמנה. היא אף שהייתה אחותו, עם להשתדך לו הציע אלמן הוא כי לרב נודע כאשר עקיבא.
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בן, להם נולד שנים ארבע כעבור קצר. זמן תוך נערכו והנישואין לכך הסכים עקיבא יוסף ר'
שלו. בישיבה למד עקיבא יוסף שר' מטרוקי, העילוי שם על לייב, משה בישראל נקרא ושמו

בדוברומיסל. הנפח ראובן, אליעזר ר' של לחתנו כן אחרי שנעשה זה היה לייב משה אותו

היה  עקיבא יוסף ר' בבישנקוביץ. ישיבה לראש עקיבא יוסף ר' התמנה שנים חמש כעבור
ולמד  המדרש בבית לפינה לו התכנס שיעוריו את כשסיים להתבודד. אוהב והיה בטבעו, שתקן
בשמחה  להשתתף מנת על או מישהו, עם לשוחח מנת על שולחן ליד התיישב לא מעולם בלחש.

צוחק. ראהו לא ואיש פניו, על חיוך נראה לא מעולם מצוה. שמחת לא ואפילו כלשהי,

דרשתו  השמיע לייב משה חגיגה. שום לו נערכה לא המצוות, לגיל לייב משה הגיע כאשר
המשקה  את זה, לכל לב שם לא עקיבא יוסף ר' ומגדנות. משקה לישיבה הביאה ואמו בישיבה,

הציבור. בין השמש וואלף ר' חילק והמטעמים

אליהו, גרונם בשם ילד, לו היה כשלעצמו. מעניין טיפוס היה מבישנקוביץ, השמש וואלף ר'
עם  מתחבר וואלף, ר' אביו, כי לייב למשה נודע אליהו גרונם מפי לייב. משה של חברו שהיה
לגילוי  זכו מהם וכמה ומקובלים, נסתרים צדיקים הם מהם חלק אשר חשובים, אורח עוברי

לייב. משה את מאוד עניין הדבר אליהו.
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תרצ"ד  ניסן, י"א ב"ה,

ווארשא 

אי"א  וו"ח נעלה והכי הנכבד ידידי

שי' אייזיק יהושע מוה"ר

שאלותיו: על במענה

רצ"ב, עינינו והאר בד"ה מ"ש א)

יודע  אני ואין רצ"ג סיון מכ"ח במכתבי לו בארתי כבר

בזה. שאלתו מה

רצ"ג. סיון דכ"ח בהמכתב מ"ש ב)

במוח  הדבר הצטיירות היא השגה הדבר, כן תשובה:

שטחית. ידיעה כ"א השגה זה אין זאת ולולי המשיג, ושכל

על  הדעת למוח יתרון יש דהצטיירות זה בענין אמנם

הענינים  אחד זהו ההצטיירות להיות חו"ב המוחין

החכמה  למוח כהנקודה ביחוד הדעת למוח המתייחסים

הבינה. למוח והעיון

כו' רצון שהוא מצוה בענין ג)

מהות  אופן לפי תלוי המצוה קיום הדבר, כן תשובה:

ומהותו, המצווה מעלת לפי הוא שהרצון כלומר המצווה,

פשוטים  אנשים שבין בההפרש בארוכה במ"א וכמ"ש

קיום  אופני בב' רצונות ב' שהם נאמר כאלו תורה, ליודעי

שמצד  ובמי בהידור, וקיומה בפשוטה קיומה המצוה,

בעצם  נוגע ההידור הנה בהידור, לקיום שייך מהותו

ח"ו  זה שאין בזה נ"מ הוי ועונש שכר לענין ומ"מ המצוה,

המצוות. קיום כהעדר

ההשאלה  הכרח בענין המבאר הנ"ל דסיון המכתב

ובביטויים  מושאלים) ותוארים במלות להשתמש (כלומר

החסידות. בלימוד גדול כלל הוא שונים

החסידות  עיוני, שכל לימוד הוא החסידות תורת

(הערות  אלקי [ש]כל ביותר, עמוקים בשכלים עשירה

תר"ץ), דש"ת בהשיחה בקצרה מבואר זה בענין והארות

נקודת  מן להטות שלא יתירה זהירות צריכים וע"כ

מן  והוא הכבד, אל הקל מן הבא מושג שכל דישנו האמת,

(נתפס  משוער שכל הוא אלקי ושכל הנמשל, אל המשל

אל  הנמשל מן והוא הקל, אל הכבד מן הבא בהשערה)

המשל.

שלם. בלב ית' לעבדו לבבנו ויעיר עינינו יאיר השי"ת

המברכו 

שניאורסאהן  יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



ipyרס ,oey`x - a ,` - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àø÷éå úùøô
àïåùàøàø÷iåàìäàî åéìà ýåýé øaãéå äLî-ìà ©¦§−̈¤¤®©§©¥³§Ÿ̈Æ¥½̈¥¬Ÿ¤

:øîàì ãrBîázøîàå ìàøNé éða-ìà øac ¥−¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´
-ïî ýåýéì ïaø÷ íkî áéø÷é-ék íãà íäìà£¥¤½¨À̈¦©§¦¬¦¤²¨§−̈©«Ÿ̈®¦
-úà eáéø÷z ïàvä-ïîe ø÷aä-ïî äîäaä©§¥À̈¦©¨¨Æ¦©½Ÿ©§¦−¤

:íëðaø÷âíéîz øëæ ø÷aä-ïî Bðaø÷ äìò-íà ¨§©§¤«¦Ÿ¨³¨§¨Æ¦©¨½̈¨¨¬¨¦−
Bðöøì Búà áéø÷é ãrBî ìäà çút-ìà epáéø÷é©§¦¤®¤¤¹©³Ÿ¤¥Æ©§¦´Ÿ½¦§Ÿ−

:ýåýé éðôìãäöøðå äìòä Làø ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©´¨½©−´Ÿ¨«Ÿ®̈§¦§¨¬
:åéìr øtëì Bì(éåì)äéðôì ø÷aä ïa-úà èçLå −§©¥¬¨¨«§¨©²¤¤¬©¨−̈¦§¥´

ícä-úà íéðäkä ïøäà éða eáéø÷äå ýåýé§Ÿ̈®§Â¦§¦Â§¥̧©«£³Ÿ©«Ÿ£¦Æ¤©½̈
çút-øLà áéáñ çaænä-ìr ícä-úà e÷øæå§¨«§¸¤©¨³©©¦§¥̧©Æ¨¦½£¤¤−©

:ãrBî ìäàådúà çzðå äìòä-úà èéLôäå ¬Ÿ¤¥«§¦§¦−¤¨«Ÿ¨®§¦©¬Ÿ−̈
:äéçúðìæçaænä-ìr Là ïäkä ïøäà éða eðúðå ¦§¨¤«¨§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ©Ÿ¥²¥−©©¦§¥®©

:Làä-ìr íéör eëøråçïøäà éða eëørå §¨«§¬¥¦−©¨¥«§¨«§À§¥³©«£ŸÆ
øãtä-úàå Làøä-úà íéçúpä úà íéðäkä©´Ÿ£¦½¥µ©§¨¦½¤¨−Ÿ§¤©¨®¤
:çaænä-ìr øLà Làä-ìr øLà íéörä-ìr©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½£¤−©©¦§¥«©

è-úà ïäkä øéè÷äå íéna õçøé åérøëe Baø÷å§¦§¬§¨−̈¦§©´©¨®¦§¦§¦̧©Ÿ¥³¤
:ýåýéì çBçéð-çéø äMà äìò äçaænä ìkäñ ©ŸÆ©¦§¥½¨Ÿ¨²¦¥¬¥«©¦−©©«Ÿ̈«

(ìàøùé)éBà íéáNkä-ïî Bðaø÷ ïàvä-ïî-íàå§¦¦©¸Ÿ¨§¨¯¦©§¨¦²¬
:epáéø÷é íéîz øëæ äìòì íéfrä-ïîàéèçLå ¦¨«¦¦−§Ÿ¨®¨¨¬¨¦−©§¦¤«§¨©̧

éða e÷øæå ýåýé éðôì äðôö çaænä Cøé ìr BúàŸ¹©´¤¯¤©¦§¥²©¨−Ÿ¨¦§¥´§Ÿ̈®§¨«§¿§¥Á
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà íéðäkä ïøäà©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

áéBøãt-úàå BLàø-úàå åéçúðì Búà çzðå§¦©³ŸÆ¦§¨½̈§¤Ÿ−§¤¦§®
Làä-ìr øLà íéörä-ìr íúà ïäkä Cørå§¨©³©Ÿ¥ÆŸ½̈©¨«¥¦Æ£¤´©¨¥½

:çaænä-ìr øLàâéõçøé íérøkäå áøwäå £¤−©©¦§¥«©§©¤¬¤§©§¨©−¦¦§©´
äçaænä øéè÷äå ìkä-úà ïäkä áéø÷äå íéna©¨®¦§¦§¦¸©Ÿ¥³¤©ŸÆ§¦§¦´©¦§¥½¨

:ýåýéì ççéð çéø äMà àeä äìòô Ÿ¨´À¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(1306 'r c"g zegiy ihewl)

‰¯Bz ÈLnÁ ‰MÓÁ „‚k ,'‰¯B‡' Ô‡k ·È˙k ÌÈÓÚt LÓÁ»≈¿»ƒ¿ƒ»»¿∆∆¬ƒ»À¿≈»
‡e‰L ,‡¯˜iÂ ¯ÙÒ „‚k Y '·BË Èk ¯B‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯iÂ' . .««¿¡…ƒ∆»ƒ¿∆∆≈∆«ƒ¿»∆

˙Ba¯ ˙BÎÏ‰ ‡ÏÓ(ה פ"ג, רבה (בראשית »≈¬»«
למרֹות  'טֹוב', ּבֹו נאמר 'וּיקרא' ספר ׁשּדוקא לכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָההסּבר

ּדברי  עלּֿפי הּוא רּבֹות'. הלכֹות 'מלא ּדברים ספר ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּגם

"ּכּמה  לידי מביאים הּתֹורה ּבלּמּוד ועמל ׁשּיגיעה ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּזהר,

עלֿידי  ּכׁשּמּגיע הּתֹורה לּמּוד על נאמר ׁש'ּטֹוב' ּדהינּו ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָטבין",

מּפני  'טֹוב', נאמר וּיקרא ּבספר ּדוקא ולכן ועמל. ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיגיעה

ה'ּתֹוספֹות' ּכדברי הּתֹורה. ספרי מּבין ּבהבנה הּקׁשה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשהּוא

ׁשּבֹו ׁשּבּספרים', 'חמּור וּיקרא ספר על ּברכֹות ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבמסכת

להבינֹו. ּבכדי רּבה יגיעה ְְְְִִִֵַָָָָּדרּוׁשה

éðùãéáéø÷äå ýåýéì Bðaø÷ äìò óBòä-ïî íàå§¦¯¦¨²Ÿ¨¬¨§¨−©«Ÿ̈®§¦§¦´
:Bðaø÷-úà äðBiä éða-ïî Bà íéøzä-ïî¦©Ÿ¦À²¦§¥¬©−̈¤¨§¨«

åèBLàø-úà ÷ìîe çaænä-ìà ïäkä Báéø÷äå§¦§¦³©Ÿ¥Æ¤©¦§¥½©¨©Æ¤Ÿ½
:çaænä øé÷ ìr Bîã äöîðå äçaænä øéè÷äå§¦§¦−©¦§¥®¨§¦§¨´¨½©−¦¬©¦§¥«©

æèéìLäå dúöða Búàøî-úà øéñäådúà C §¥¦¬¤ª§¨−§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧Ÿ¹̈
:ïLcä íB÷î-ìà äîã÷ çaænä ìöàæéòqLå ¥³¤©¦§¥̧©Æ¥½§¨¤§−©¨«¤§¦©̧

ïäkä Búà øéè÷äå ìécáé àì åéôðëá BúàŸ´¦§¨¨»´Ÿ©§¦¼§¦§¦̧Ÿ³©Ÿ¥Æ
àeä äìò Làä-ìr øLà íéörä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨«¥¦−£¤´©¨¥®Ÿ¨´À

:ýåýéì ççéð çéø äMàñáà-ék Lôðå ¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¤À¤¦«
÷ áéø÷úBðaø÷ äéäé úìñ ýåýéì äçðî ïaø ©§¦º¨§©³¦§¨Æ©«Ÿ̈½−Ÿ¤¦«§¤´¨§¨®

:äðáì äéìr ïúðå ïîL äéìr ÷öéåádàéáäå §¨©³¨¤̧¨Æ¤½¤§¨©¬¨¤−¨§Ÿ¨«¤«¡¦À̈
Böî÷ àìî íMî õî÷å íéðäkä ïøäà éða-ìà¤§¥´©«£Ÿ»©«Ÿ£¦¼§¨©̧¦¹̈§´Ÿª§À
ïäkä øéè÷äå dúðáì-ìk ìr dðîMîe dzìqî¦¨§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨¨®§¦§¦̧©Ÿ¥¹
:ýåýéì ççéð çéø äMà äçaænä dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ©¦§¥½¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

âLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤
:ýåýé éMàî íéLã÷ñãïaø÷ áø÷ú éëå ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«§¦¬©§¦²¨§©¬

úìeìa úvî úBlç úìñ øepú äôàî äçðî¦§−̈©«£¥´©®´Ÿ¤©³©ŸÆ§´Ÿ
:ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMañä-íàå ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦¬©¨«¤§¦

ðaø÷ úáçnä-ìr äçðîïîMá äìeìa úìñ E ¦§¨¬©©©«£©−¨§¨¤®²Ÿ¤§¨¬©¤−¤
:äéäú ävîåäéìr z÷öéå íézt dúà úBút ©¨¬¦«§¤«¨³Ÿ¨Æ¦¦½§¨«©§¨¬¨¤−¨

:àåä äçðî ïîLñ ¨®¤¦§−̈¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(488 'r a"g zeiecreezd ± mgpn zxez)

ÂÈÏ‡ '‰ ¯a„ÈÂ ‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ(א (א, «ƒ¿»∆…∆«¿«≈≈»
,‰‡È¯˜ ‰Ó„˜ ÌÈÈeeˆ ÏÎÏe ˙B¯ÈÓ‡‰ ÏÎÏe ˙B¯ac‰ ÏÎÏ¿»«ƒ¿¿»»¬ƒ¿»ƒƒ»¿»¿ƒ»

‰aÁ ÔBLÏ(רש"י) ¿ƒ»
'אמירֹות' 'ּדּברֹות', לׁשֹונֹות ׁשלֹוׁש ּומביא מדּיק ְְְֲִִִִֵֵַַָרׁש"י

זֹו". אף זֹו "לא לֹומר ּכבא ְְִִַַָֹו'צּוּויים',

"˙B¯ac" ׁשּדּבּור מּפני חּבה, ׁשל לׁשֹון ׁשּיקּדים מּובן : ƒ¿ְְִִִִֵֶֶֶַָָָ

יקּדים  הּׁשֹומע את להבהיל ׁשּלא ּובכדי קׁשה, לׁשֹון ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּוא

.ר צריB¯ÈÓ‡"˙"לׁשֹון אין 'אמירה' ׁשּקדם לחׁשב יכלנּו : ַָ¬ƒְְֲִִֵֶֶַָָָֹֹֹ

רׁש"י  מחּדׁש רּכה, לׁשֹון היא ׁשאמירה מּפני חּבה, ׁשל ְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלׁשֹון

חּבה. לׁשֹון נאמר "אמירֹות" קדם לכאֹורה "ˆÌÈÈee"ׁשּגם : ְֱֲִִֶֶֶַַָֹƒƒְִָ
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ׁשּצּוּוי  מּפני מּזיקה, חּבה ׁשּלׁשֹון לחׁשב מקֹום היה ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּב'צּוּויים'

את  להחליׁש יכֹול חּבה ּולׁשֹון ואיתנה, מחלטת אמירה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֻהּוא

קדם  ׁשּגם יֹותר, ּגדֹול חּדּוׁש רׁש"י מחּדׁש הּצּוּוי. ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹּתקף

חּבה. לׁשֹון נאמר ְֱִִִֶַַָל"צּוּויים"

éùéìùæðaø÷ úLçøî úçðî-íàåïîMa úìñ E §¦¦§©¬©§¤−¤¨§¨¤®¬Ÿ¤©¤−¤
:äNrzçäNré øLà äçðnä-úà úàáäå ¥«¨¤«§¥«¥¨´¤©¦§À̈£¤¯¥«¨¤²

-ìà dLébäå ïäkä-ìà dáéø÷äå ýåýéì älàî¥¥−¤©«Ÿ̈®§¦§¦¨Æ¤©Ÿ¥½§¦¦−̈¤
:çaænäèdúøkæà-úà äçðnä-ïî ïäkä íéøäå ©¦§¥«©§¥¦¸©Ÿ¥³¦©¦§¨Æ¤©§¨´̈½̈

ççéð çéø äMà äçaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦−©¦§¥®¨¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«
éLã÷ åéðáìe ïøäàì äçðnä-ïî úøúBpäå§©¤̧¤Æ¦©¦§½̈§©«£−Ÿ§¨¨®¬Ÿ¤

:ýåýé éMàî íéLã÷àéeáéø÷z øLà äçðnä-ìk ¨«¨¦−¥«¦¥¬§Ÿ̈«¨©¦§À̈£¤³©§¦¸Æ
Lác-ìëå øàN-ìë ék õîç äNrú àì ýåýéì©«Ÿ̈½¬Ÿ¥«¨¤−¨¥®¦³¨§ŸÆ§¨§©½

:ýåýéì äMà epnî eøéè÷ú-àìáéúéLàø ïaø÷ «Ÿ©§¦¯¦¤²¦¤−©«Ÿ̈«¨§©¬¥¦²
çéøì eìré-àì çaænä-ìàå ýåýéì íúà eáéø÷z©§¦¬Ÿ−̈©«Ÿ̈®§¤©¦§¥¬©Ÿ©«£−§¥¬©

:ççéðâéàìå çìîz çìna Eúçðî ïaø÷-ìëå ¦«Ÿ©§¨¨§©´¦§¨«§»©¤´©¦§¨¼§´Ÿ
éäìà úéøa çìî úéaLúìr Eúçðî ìrî E ©§¦À¤µ©§¦´¡Ÿ¤½¥©−¦§¨¤®©¬

ðaø÷-ìk:çìî áéø÷z Eñãéúçðî áéø÷z-íàå ¨¨§¨«§−©§¦¬¤«©§¦©§¦²¦§©¬
ìîøk Nøb Làa éeì÷ áéáà ýåýéì íéøeka¦¦−©«Ÿ̈®¨¦º¨³¨¥Æ¤´¤©§¤½

éøeka úçðî úà áéø÷z:EåèïîL äéìr zúðå ©§¦¾¥−¦§©¬¦¤«§¨«©¨³¨¤̧¨Æ¤½¤
:àåä äçðî äðáì äéìr zîNåæèïäkä øéè÷äå §©§¨¬¨¤−¨§Ÿ®̈¦§−̈¦«§¦§¦̧©Ÿ¥¹

dúðáì-ìk ìr dðîMîe dNøbî dúøkæà-úà¤©§¨«¨À̈¦¦§¨Æ¦©§½̈©−¨§«Ÿ¨®̈
:ýåýéì äMàô ¦¤−©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(9 'r f"ig zegiy ihewl)

'‰Ï Ôa¯˜ ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆»¿»«
ÔÈÚ‰ ¯ac ‰·„ ˙Ba¯˜a(רש"י) ¿»¿¿¿»»ƒ∆»ƒ¿»

ּדוקא, יחיד קרּבנֹות ּבדיני ּפֹותחת הּתֹורה מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָההסּבר

נדבה  קרּבנֹות מקּדימה יחיד ּובקרּבנֹות צּבּור, ּבקרּבנֹות ְְְְְְְְְְְִִִַָָָָָָָֹולא

וחֹובה  צּבּור קרּבנֹות ׁשּלכאֹורה למרֹות - חֹובה ְְְְְְְְִִֶַָָָָָלקרּבנֹות

נאמרּו וצו) (וּיקרא אּלּו ׁשּפרׁשּיֹות מּפני הּוא - יֹותר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָחׁשּובים

ּומּטרת  ׁשמיני). (ׁשּבפרׁשת והקמתֹו הּמׁשּכן לחנּכת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻקדם

מעׂשית  הֹוראה ּבניֿיׂשראל את ללּמד היא אּלּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּפרׁשּיֹות

הּמׁשּכן. חנּכת ְְֲִִַַַָֻלקראת

ׁשמֹונת  ּבמׁש ּכי ללּמד, עדין צר אין הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאת

לכן  הּצּבּור, קרּבנֹות את רּבנּו מׁשה הקריב הּמּלּואים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹימי

יחיד  ּובקרּבנֹות זֹו. ּבפרׁשה ּכלל מֹופיעים לא ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹּדיניהם

הּקרּבנֹות  ׁשהרי לחֹובה, נדבה קרּבנֹות הּתֹורה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָמקּדימה

ּכי  נדבה, קרּבנֹות היּו הּמׁשּכן ּבהקמת (ּבעּקר) ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָׁשהּובאּו

מסּתּבר  ולא חטאים, על ּככּפרה מּגיעים חֹובה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹקרּבנֹות

לכן  ּבניֿיׂשראל. חטאּו הּמׁשּכן ּכהקמת נׂשּגב ּכה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזמן

חֹובה. לקרּבנֹות הּתֹורה אֹותם ְְְְִַַָָָָָמקּדימה

éòéáøâàø÷aä-ïî íà Bðaø÷ íéîìL çáæ-íàå§¦¤¬©§¨¦−¨§¨®¦³¦©¨¨Æ
epáéø÷é íéîz äá÷ð-íà øëæ-íà áéø÷î àeä́©§¦½¦¨¨Æ¦§¥½̈¨¦¬©§¦¤−

:ýåýé éðôìáBèçLe Bðaø÷ Làø-ìr Bãé Cîñå ¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¨Æ©´Ÿ¨§¨½§¨¾
íéðäkä ïøäà éða e÷øæå ãrBî ìäà çút¤−©´Ÿ¤¥®§¨«§¿§¥Á©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦¯

:áéáñ çaænä-ìr ícä-úàâçáfî áéø÷äå ¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦Æ¦¤´©
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà íéîìMä©§¨¦½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà: ¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

ãïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½
-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©

:äpøéñé úBéìkääïøäà-éðá Búà eøéè÷äå ©§¨−§¦¤«¨§¦§¦̧Ÿ³§¥©«£ŸÆ
øLà íéörä-ìr øLà äìòä-ìr äçaænä©¦§¥½¨©¨´Ÿ½̈£¤¬©¨«¥¦−£¤´

:ýåýéì ççéð çéø äMà Làä-ìrôå-ïî-íàå ©¨¥®¦¥²¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦¦
äá÷ð Bà øëæ ýåýéì íéîìL çáæì Bðaø÷ ïàvä©¯Ÿ¨§¨²§¤¬©§¨¦−©«Ÿ̈®¨¨Æ´§¥½̈

:epáéø÷é íéîzæ-úà áéø÷î-àeä áNk-íà ¨¦−©§¦¤«¦¤¬¤«©§¦−¤
:ýåýé éðôì Búà áéø÷äå Bðaø÷çBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦¬Ÿ−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ

ãrBî ìäà éðôì Búà èçLå Bðaø÷ Làø-ìr©´Ÿ¨§¨½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®
:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éða e÷øæå§Â¨«§Â§¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«

èBaìç ýåýéì äMà íéîìMä çáfî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤´©©§¨¦»¦¤´©«Ÿ̈¼¤§Æ
-úàå äpøéñé äörä únrì äîéîú äéìàä̈«©§¨´§¦½̈§ª©¬¤«¨¤−§¦¤®¨§¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìréøLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´
-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäìr£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©

:äpøéñé úéìkä-ìr ãákäàéïäkä Bøéè÷äå ©¨¥½©©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¬©Ÿ¥−
:ýåýéì äMà íçì äçaænäôáéær-íàå ©¦§¥®¨¤¬¤¦¤−©«Ÿ̈«§¦¥−

:ýåýé éðôì Báéø÷äå Bðaø÷âéBãé-úà Cîñå ¨§¨®§¦§¦−¦§¥¬§Ÿ̈«§¨©³¤¨Æ
Búà èçLå BLàø-ìre÷øæå ãrBî ìäà éðôì ©Ÿ½§¨©´Ÿ½¦§¥−´Ÿ¤¥®§Â¨«§Â

:áéáñ çaænä-ìr Bîc-úà ïøäà éðaãéáéø÷äå §¥̧©«£¯Ÿ¤¨²©©¦§¥−©¨¦«§¦§¦³
äqëîä áìçä-úà ýåýéì äMà Bðaø÷ epnî¦¤̧Æ¨§¨½¦¤−©«Ÿ̈®¤©¥̧¤Æ©«§©¤´
:áøwä-ìr øLà áìçä-ìk úàå áøwä-úà¤©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−©©¤«¤

åèïäìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½



iyingרסב - c - `xwie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

-ìr ãákä-ìr úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©
:äpøéñé úéìkäæèäçaænä ïäkä íøéè÷äå ©§¨−Ÿ§¦¤«¨§¦§¦¨¬©Ÿ¥−©¦§¥®¨

:ýåýéì áìç-ìk ççéð çéøì äMà íçìæéúwç ¤³¤¦¤Æ§¥´©¦½Ÿ©¨¥−¤©«Ÿ̈«ª©³
áìç-ìk íëéúáLBî ìëa íëéúøãì íìBò¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨¥¬¤

:eìëàú àì íc-ìëåô §¨−̈¬ŸŸ¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(23 'r e"hg zegiy ihewl)

'‰Ï ·ÏÁ Ïk(טז (ג, »≈∆«
ÔÓ Ba¯˜ ‡È·ÈÂ ,Ú¯‰ B¯ˆÈ ÛÎÈ - BÓˆÚ ˙BkÊÏ ‰ˆB¯‰»∆¿««¿»…ƒ¿»«¿»ƒ»¿»ƒ
‡e‰ ÔÎÂ . . epnÓ ‡È·iL ÔÈn‰ B˙B‡aL ¯˙BÈa ÁaLn‰ ‰Ùi‰«»∆«¿À»¿≈∆¿«ƒ∆»ƒƒ∆¿≈

'‰Ï ·ÏÁ Ïk :¯ÓB‡(מזבח איסורי הל' סוף (רמב"ם ≈»≈∆«
ׁשעל  לה'", חלב "ּכל לפרׁש הרמּב"ם צרי היה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָלכאֹורה

ויׁש הּמינים? ׁשּבכל והמׁשּבח הּמבחר מן להביא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָֻֻהאדם

ׁשל  ּבבעלּותֹו האדם להּכרת ּבּטּוי הּוא לה'" חלב "ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹומר,

ולכן  - ּומלֹואּה הארץ לה' - ּכּלֹו העֹולם ּכל על ְְֵֶַַַָָָָָָָָָֻהּקּב"ה

מינים  ּכלּולים ׁשּבּבריאה והיֹות והמׁשּבח. הּמבחר מן ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻמקריב

ּוגרּועים, ּפׁשּוטים וחלקם ּומׁשּבחים יפים חלקם ְְְְְְִִִִִֶֶָָָָֻׁשֹונים,

והמׁשּבח  הּמבחר על מדּבר לה'" חלב ׁש"ּכל לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻֻצרי

ּבכ  ּכי מין. לגּלֹות ׁשּבאֹותֹו צרי והּגרּוע, המׁשּבח ומין, מין ל ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

הּקּב"ה. ׁשל ּבבעלּותֹו ְֲֵֶֶַַָָׁשהם

éùéîçãà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáøac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º
äââLá àèçú-ék Lôð øîàì ìàøNé éða-ìà¤§¥´¦§¨¥»¥Ÿ¼¤À¤¦¤«¡¨³¦§¨¨Æ
äNrå äðéNrú àì øLà ýåýé úåöî ìkî¦ŸÆ¦§´Ÿ§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§¨¾̈

:äpäî úçàîâàèçé çéLnä ïäkä íà ¥«©©−¥¥«¨¦´©Ÿ¥¯©¨¦²©¤«¡−̈
àèç øLà Búàhç ìr áéø÷äå írä úîLàì§©§©´¨¨®§¦§¦¿©´©¨Á£¤̧¨¹̈

:úàhçì ýåýéì íéîz ø÷a-ïa øtãàéáäå ©´¤¨¨¬¨¦²©«Ÿ̈−§©¨«§¥¦´
Cîñå ýåýé éðôì ãrBî ìäà çút-ìà øtä-úà¤©À̈¤¤²©¬Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®§¨©³
éðôì øtä-úà èçLå øtä Làø-ìr Bãé-úà¤¨Æ©´Ÿ©½̈§¨©¬¤©−̈¦§¥¬

:ýåýéäàéáäå øtä ícî çéLnä ïäkä ç÷ìå §Ÿ̈«§¨©²©Ÿ¥¬©¨¦−©¦©´©¨®§¥¦¬
:ãrBî ìäà-ìà BúàåBòaöà-úà ïäkä ìáèå Ÿ−¤¬Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²¤¤§¨−

ýåýé éðôì íéîrt òáL ícä-ïî äfäå íca©¨®§¦¨̧¦©¹̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
Lãwä úëøt éðt-úà:æícä-ïî ïäkä ïúðå ¤§¥−¨¬Ÿ¤©«Ÿ¤§¨©Á©Ÿ¥̧¦©¹̈

ýåýé éðôì íénqä úøè÷ çaæî úBðø÷-ìr©©Â§Â¦§©̧§³Ÿ¤©©¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
CtLé øtä íc-ìk | úàå ãrBî ìäàa øLà£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´¨©´©À̈¦§ŸÆ
:ãrBî ìäà çút-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤¤−©¬Ÿ¤¥«

ç-úà epnî íéøé úàhçä øt áìç-ìk-úàå§¤¨¥²¤©¬©«©−̈¨¦´¦¤®¤
øLà áìçä-ìk úàå áøwä-ìr äqëîä áìçä©¥̧¤Æ©«§©¤´©©¤½¤§¥Æ¨©¥½¤£¤−

:áøwä-ìrèáìçä-úàå úéìkä ézL úàå ©©¤«¤§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ
úøúiä-úàå íéìñkä-ìr øLà ïäéìr øLà£¤´£¥¤½£¤−©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ

:äpøéñé úBéìkä-ìr ãákä-ìréíøeé øLàk ©©¨¥½©©§¨−§¦¤«¨©«£¤´½̈
çaæî ìr ïäkä íøéè÷äå íéîìMä çáæ øBMî¦−¤©́©§¨¦®§¦§¦¨Æ©Ÿ¥½©−¦§©¬

:äìòäàé-ìr BøNa-ìk-úàå øtä øBò-úàå ¨«Ÿ¨«§¤³©¨Æ§¤¨§¨½©
:BLøôe Baø÷å åérøk-ìrå BLàøáéàéöBäå Ÿ−§©§¨¨®§¦§−¦§«§¦´

øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà øtä-ìk-úà¤¨©ÂÂ̈¤¦¸©©«£¤¹¤¨³¨Æ
Làa íéör-ìr Búà óøNå ïLcä CôL-ìà¤¤´¤©¤½¤§¨©¬Ÿ²©¥¦−¨¥®

:óøOé ïLcä CôL-ìrôâéúãr-ìk íàå ©¤¬¤©¤−¤¦¨¥«§¦̧¨£©³
eNrå ìäwä éðérî øác íìrðå ebLé ìàøNé¦§¨¥Æ¦§½§¤§©´¨½̈¥«¥¥−©¨®̈Â§¨Â
äðéNrú-àì øLà ýåýé úåöî-ìkî úçà©©̧¦¨¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ¥«¨¤−¨

:eîLàåãéäéìr eàèç øLà úàhçä ärãBðå §¨¥«§«§¨Æ©«©½̈£¤¬¨«§−¨¤®¨
eàéáäå úàhçì ø÷a-ïa øt ìäwä eáéø÷äå§¦§¦¸©¨¹̈©³¤¨¨Æ§©½̈§¥¦´

:ãrBî ìäà éðôì Búàåèäãrä éð÷æ eëîñå Ÿ½¦§¥−¬Ÿ¤¥«§Â¨«§Â¦§¥̧¨«¥¨¯
èçLå ýåýé éðôì øtä Làø-ìr íäéãé-úà¤§¥¤²©¬Ÿ©−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨©¬

:ýåýé éðôì øtä-úàæèçéLnä ïäkä àéáäå ¤©−̈¦§¥¬§Ÿ̈«§¥¦²©Ÿ¥¬©¨¦−©
:ãrBî ìäà-ìà øtä ícîæéïäkä ìáèå ¦©´©®̈¤−Ÿ¤¥«§¨©¯©Ÿ¥²

òáL äfäå ícä-ïî Bòaöàýåýé éðôì íéîrt ¤§¨−¦©¨®§¦º̈¤³©§¨¦Æ¦§¥´§Ÿ̈½
:úëøtä éðt úàçéúðø÷-ìr | ïzé ícä-ïîe ¥−§¥¬©¨«Ÿ¤¦©º̈¦¥´©©§´Ÿ

úàå ãrBî ìäàa øLà ýåýé éðôì øLà çaænä©¦§¥À©£¤Æ¦§¥´§Ÿ̈½£¤−§´Ÿ¤¥®§¥´
-øLà äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé ícä-ìk̈©À̈¦§ŸÆ¤§Æ¦§©´¨«Ÿ½̈£¤

:ãrBî ìäà çútèéepnî íéøé Baìç-ìk úàå ¤−©¬Ÿ¤¥«§¥¬¨¤§−¨¦´¦¤®
:äçaænä øéè÷äåëäNr øLàk øtì äNrå §¦§¦−©¦§¥«¨§¨¨´©½̈©«£¤³¨¨Æ

ïäkä íäìr øtëå Bl-äNré ïk úàhçä øôì§©´©«©½̈¥−©«£¤®§¦¤¯£¥¤²©Ÿ¥−
:íäì çìñðåàëõeçî-ìà øtä-úà àéöBäå §¦§©¬¨¤«§¦´¤©À̈¤¦Æ

øtä úà óøN øLàk Búà óøNå äðçnì©©«£¤½§¨©´Ÿ½©«£¤´¨©½¥−©¨´
:àeä ìäwä úàhç ïBLàøäôáëàéNð øLà ¨«¦®©©¬©¨−̈«£¤¬¨¦−

åéäìà ýåýé úåöî-ìkî úçà äNrå àèçé¤«¡®̈§¨¿̈©©´¦¨¦§ŸÁ§Ÿ̈¸¡Ÿ¹̈
:íLàå äââLa äðéNrú-àì øLàâëòãBä-Bà £¤¯Ÿ¥«¨¤²¨¦§¨−̈§¨¥««©³

Bðaø÷-úà àéáäå da àèç øLà Búàhç åéìà¥¨Æ©¨½£¤¬¨−̈®̈§¥¦¯¤¨§¨²
:íéîz øëæ íéfr øérNãëLàø-ìr Bãé Cîñå §¦¬¦¦−¨¨¬¨¦«§¨©³¨Æ©´Ÿ

-úà èçLé-øLà íB÷îa Búà èçLå øérOä©¨¦½§¨©´Ÿ½¦§²£¤¦§©¬¤
:àeä úàhç ýåýé éðôì äìòääëïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ−̈¦§¥´§Ÿ̈®©−̈«§¨©̧©Ÿ¥¹
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çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä ícî¦©³©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´
äìòä çaæî ãBñé-ìà CtLé Bîc-úàå äìòä: ¨«Ÿ®̈§¤¨´¦§½Ÿ¤§−¦§©¬¨«Ÿ¨«

åëçáæ áìçk äçaænä øéè÷é Baìç-ìk-úàå§¤¨¤§Æ©§¦´©¦§¥½¨§¥−¤¤©́
çìñðå Búàhçî ïäkä åéìr øtëå íéîìMä©§¨¦®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨−§¦§©¬

:Bìô «
ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r a"ig zegiy ihewl)

ÌkÓ ·È¯˜È Èk Ì„‡(ב (א, »»ƒ«¿ƒƒ∆

ּדוקא  ּדהינּו מּכם", יקריב ּכי "אדם הּכתּוב מדּגיׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָמּדּוע

קרּבנֹות  להביא יכֹולים נכרים ּגם להלכה הרי ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָמּבניֿיׂשראל,

ּפעמים  מסּפר נכּתב הּקרּבנֹות ׁשּבפרׁשת לֹומר, ויׁש ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָנדבה?

רׁש"י: ּכ על ּומסּביר לה'", ניחֹוח ריח "אּׁשה ְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָׁשהּקרּבן

הּכתּוב, מדּגיׁש לכן רצֹוני". ונעׂשה ׁשאמרּתי לפני ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָ"נחתֿרּוח

היא  הּקרּבן, ע"י ׁשּנגרמת רּוח' ה'ּנחת מּכם", יקריב ּכי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָ"אדם

העֹולם. אּמֹות קרּבנֹות ולא ּבניֿיׂשראל, קרּבנֹות ע"י ְְְְְְְְִֵֵַָָָָָָֹֻּדוקא

éùùæëírî äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¯¤©©²¤«¡¨¬¦§¨−̈¥©´
-àì øLà ýåýé úåönî úçà dúNra õøàä̈®̈¤Â©«£Â̈©©̧¦¦§¯Ÿ§Ÿ̈²£¤¬Ÿ

:íLàå äðéNrúçëøLà Búàhç åéìà òãBä Bà ¥«¨¤−¨§¨¥«µ©´¥½̈©¨−£¤´
äá÷ð äîéîz íéfr úøérN Bðaø÷ àéáäå àèç̈¨®§¥¦̧¨§¨¹§¦©³¦¦Æ§¦¨´§¥½̈

:àèç øLà Búàhç-ìrèëìr Bãé-úà Cîñå ©©¨−£¤¬¨¨«§¨©Æ¤¨½©−
íB÷îa úàhçä-úà èçLå úàhçä LàǿŸ©«©¨®§¨©Æ¤©´©½̈¦§−

:äìòäìïúðå Bòaöàa dîcî ïäkä ç÷ìå ¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥³¦¨¨Æ§¤§¨½§¨©¾
CtLé dîc-ìk-úàå äìòä çaæî úðø÷-ìr©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ®̈§¤¨¨¨´¦§½Ÿ

:çaænä ãBñé-ìààìøéñé daìç-ìk-úàå ¤§−©¦§¥«©§¤¨¤§¨´¨¦À
øéè÷äå íéîìMä çáæ ìrî áìç øñeä øLàk©«£¤̧©´¥»¤»¥©´¤©́©§¨¦¼§¦§¦³
åéìr øtëå ýåýéì ççéð çéøì äçaænä ïäkä©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨§¥¬©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®§¦¤¬¨¨²

:Bì çìñðå ïäkäôáìBðaø÷ àéáé Nák-íàå ©Ÿ¥−§¦§©¬«§¦¤²¤¨¦¬¨§¨−
:äpàéáé äîéîú äá÷ð úàhçìâìBãé-úà Cîñå §©¨®§¥¨¬§¦−̈§¦¤«¨§¨©Æ¤¨½

íB÷îa úàhçì dúà èçLå úàhçä Làø ìr©−´Ÿ©«©®̈§¨©³Ÿ¨Æ§©½̈¦§¾
:äìòä-úà èçLé øLàãìícî ïäkä ç÷ìå £¤¬¦§©−¤¨«Ÿ¨«§¨©̧©Ÿ¥¹¦©³

äìòä çaæî úðø÷-ìr ïúðå Bòaöàa úàhçä©«©¨Æ§¤§¨½§¨©¾©©§−Ÿ¦§©´¨«Ÿ¨®
:çaænä ãBñé-ìà CtLé dîc-ìk-úàåäì-úàå §¤¨¨¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©§¤

k øéñé daìç-ìkçáfî áNkä áìç øñeé øLà ¨¤§¨´¨¦À©«£¤̧©´¥´¤©¤»¤»¦¤´©
éMà ìr äçaænä íúà ïäkä øéè÷äå íéîìMä©§¨¦¼§¦§¦̧©Ÿ¥³Ÿ¨Æ©¦§¥½¨©−¦¥´
àèç-øLà Búàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ýåýé§Ÿ̈®§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²©©¨¬£¤¨−̈

:Bì çìñðåôäàärîLå àèçú-ék Lôðå §¦§©¬«§¤´¤¦¤«¡À̈§¨«§¨Æ
àBì-íà òãé Bà äàø Bà ãr àeäå äìà ìB÷́¨½̈§´¥½¬¨−̈´¨¨®¦¬

:Bðår àNðå ãébéáøác-ìëa òbz øLà Lôð Bà ©¦−§¨¨¬£Ÿ«´¤À¤£¤´¦©»§¨¨¨´
äîäa úìáða Bà äàîè äiç úìáðá Bà àîè̈¥¼Á§¦§©̧©¹̈§¥À̈µ§¦§©Æ§¥¨´
àeäå epnî íìrðå àîè õøL úìáða Bà äàîè§¥½̈¾§¦§©−¤´¤¨¥®§¤§©´¦¤½§¬

:íLàå àîèâìëì íãà úàîèa òbé éë Bà ¨¥−§¨¥«´¦³¦©Æ§ª§©´¨½̈§ŸÆ
òãé àeäå epnî íìrðå da àîèé øLà Búàîèª§¨½£¤¬¦§−̈¨®§¤§©´¦¤½§¬¨©−

:íLàåãíéúôNá àháì òáMú ék Lôð Bà §¨¥«´¤¿¤¦´¦¨©Á§©¥̧¦§¨©¹¦
íãàä àháé øLà ìëì áéèéäì Bà | òøäì§¨©´´§¥¦À§ÂÂŸ£¤̧§©¥¯¨«¨¨²
úçàì íLàå òãé-àeäå epnî íìrðå äráLa¦§ª−̈§¤§©´¦¤®§«¨©¬§¨¥−§©©¬

:älàîääcåúäå älàî úçàì íLàé-éë äéäå ¥¥«¤§¨¨¬¦«¤§©−§©©´¥¥®¤§¦̧§©½̈
:äéìr àèç øLàåìr ýåýéì BîLà-úà àéáäå £¤¬¨−̈¨¤«¨§¥¦´¤£¨´©«Ÿ̈¿©´

äaNk ïàvä-ïî äá÷ð àèç øLà Búàhç©¨Á£¤̧¨¹̈§¥¨̧¦©¯Ÿ¦§¨²
ïäkä åéìr øtëå úàhçì íéfr úøérN-Bà«§¦©¬¦¦−§©®̈§¦¤¬¨¨²©Ÿ¥−

:Búàhçîæàéáäå äN éc Bãé rébú àì-íàå ¥«©¨«§¦¸Ÿ©¦´©¨»¥´¤¼§¥¦̧
éðL-Bà íéøú ézL àèç øLà BîLà-úà¤£¨¹£¤´¨À̈§¥¬Ÿ¦²«§¥¬
:äìòì ãçàå úàhçì ãçà ýåýéì äðBé-éðá§¥«−̈©«Ÿ̈®¤¨¬§©−̈§¤¨¬§Ÿ¨«

çøLà-úà áéø÷äå ïäkä-ìà íúà àéáäå§¥¦³Ÿ¨Æ¤©Ÿ¥½§¦§¦²¤£¤¬
Btør ìenî BLàø-úà ÷ìîe äðBLàø úàhçì©«©−̈¦«¨®¨©¯¤Ÿ²¦¬¨§−

ìécáé àìå:èøé÷-ìr úàhçä ícî äfäå §¬Ÿ©§¦«§¦º̈¦©³©«©¨Æ©¦´
çaænä ãBñé-ìà äöné íca øàLpäå çaænä©¦§¥½©§©¦§¨´©½̈¦¨¥−¤§´©¦§¥®©

:àeä úàhçéètLnk äìò äNré éðMä-úàå ©−̈«§¤©¥¦²©«£¤¬Ÿ−̈©¦§¨®
çìñðå àèç-øLà Búàhçî ïäkä åéìr øtëå§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²¥«©¨¬£¤¨−̈§¦§©¬

:Bìñ «
ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r a"kg zegiy ihewl)

ÔÈÏÈÁ˙Ó ÔÈ‡Â ,ÌÈ‰k ˙¯B˙a ˙B˜BÈ˙Ï ÔÈÏÈÁ˙n ‰Ó ÈtÓƒ¿≈««¿ƒƒ¿ƒ¿«…¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
;ÔÈ¯B‰Ë ˙Ba¯w‰Â ÔÈ¯B‰Ë ˙B˜BÈz‰L ‡l‡ ?˙ÈL‡¯·aƒ¿≈ƒ∆»∆«ƒ¿ƒ¿«»¿»¿ƒ

ÔÈ¯B‰Ëa e˜qÚ˙ÈÂ ÔÈ¯B‰Ë e‡B·È(ג פ"ז, רבה (ויקרא »¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
הּתֹורה  מצּינת נח, אצל הּקרּבנֹות הקרבת ְְְֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹאֹודֹות

הּטהֹור' העֹוף ּומּכל הּטהֹורה הּבהמה 'מּכל היּו ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהּקרּבנֹות

טהֹורים  לׁשאינם טהֹורים קרּבנֹות ּבין ׁשההבּדל למרֹות –ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

היתה  לכן קדם ׁשּׁשנים הּתֹורה מסּפרת ּתֹורה, ּבמּתן רק ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹנקּבע

הׁשּפעה  ּכדי עד והּמצוֹות, הּתֹורה עלֿידי ּבעֹולם ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָהׁשּפעה

ילדי  מתחילים לכן הּקרּבנֹות. ּבהקרבת נח ׁשל התנהגּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹעל

ׁשהקרבת  ׁשּכמֹו ללּמדם הּקרּבנֹות, ּבענין ּתֹורה ללמד ְְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹיׂשראל

ּכ והּמצוֹות, מהּתֹורה הׁשּפעה מּתןּֿתֹורה קדם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּקרּבנֹות
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והּמצוֹות, מהּתֹורה מׁשּפעים להיֹות צריכים ׁשּלהם ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻחּייהם

ׁשּקדם  הּמּצב עלּֿדר – ּבמצוֹות חּיבים אינם ׁשעדין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָלמרֹות

ּתֹורה. ְַַָלמּתן

éòéáùàéì Bãé âéOú àì-íàåì Bà íéøú ézLéðL §¦ŸÁ©¦̧¨¹¦§¥´Ÿ¦À»¦§¥´
úøéNr àèç øLà Bðaø÷-úà àéáäå äðBé-éðá§¥«¨¼§¥¦̧¤¨§¨¹£¤´¨À̈£¦¦¯
ïîL äéìr íéNé-àì úàhçì úìñ äôàä̈«¥¨²−Ÿ¤§©®̈«Ÿ¨¦̧¨¤¹¨¤À¤

:àåä úàhç ék äðáì äéìr ïzé-àìåáédàéáäå §«Ÿ¦¥³¨¤̧¨Æ§Ÿ½̈¦¬©−̈¦«¤«¡¦¨»
Böî÷ àBìî äpnî | ïäkä õî÷å ïäkä-ìà¤©Ÿ¥¼§¨©´©Ÿ¥´Â¦¤Â¨§¸ª§¹
ýåýé éMà ìr äçaænä øéè÷äå dúøkæà-úà¤©§¨«¨¨Æ§¦§¦´©¦§¥½¨©−¦¥´§Ÿ̈®

:àåä úàhçâéBúàhç-ìr ïäkä åéìr øtëå ©−̈¦«§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©©¨¯
äúéäå Bì çìñðå älàî úçàî àèç-øLà£¤¨¨²¥«©©¬¥¥−¤§¦§©´®§¨«§¨¬

:äçðnk ïäkìñãéäLî-ìà ýåýé øaãéå ©Ÿ¥−©¦§¨«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlåèäââLa äàèçå ìrî ìòîú-ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦«¦§´Ÿ©©½§¨«§¨Æ¦§¨½̈

ìéà ýåýéì BîLà-úà àéáäå ýåýé éLãwî¦¨§¥−§Ÿ̈®§¥¦Á¤£¨¸©«Ÿ̈¹©¯¦
-ì÷La íéì÷L-óñk Ekøra ïàvä-ïî íéîz̈¦´¦©ÀŸ§¤§§²¤«¤§¨¦¬§¤«¤

:íLàì LãwäæèLãwä-ïî àèç øLà úàå ©−Ÿ¤§¨¨«§¥´£¤Á¨¨̧¦©¹Ÿ¤
ïäkì Búà ïúðå åéìr óñBé BúLéîç-úàå ílLé§©¥À§¤£¦«¦Æ¥´¨½̈§¨©¬Ÿ−©Ÿ¥®

ìñðå íLàä ìéàa åéìr øtëé ïäkäå:Bì çô §©Ÿ¥À§©¥¬¨¨²§¥¬¨«¨−̈§¦§©¬«
æéúåöî-ìkî úçà äúNrå àèçú ék Lôð-íàå§¦¤̧¤Æ¦´¤«¡½̈§¨«§À̈©©Æ¦¨¦§´Ÿ

àNðå íLàå òãé-àìå äðéNrú àì øLà ýåýé§Ÿ̈½£¤−´Ÿ¥«¨¤®¨§«Ÿ¨©¬§¨¥−§¨¨¬
:BðårçéEkøra ïàvä-ïî íéîz ìéà àéáäå £Ÿ«§Â¥¦Â©´¦¨¦¯¦©²Ÿ§¤§§¬

BúââL ìr ïäkä åéìr øtëå ïäkä-ìà íLàì§¨−̈¤©Ÿ¥®§¦¤Á¨¨̧©Ÿ¥¹©´¦«§¨¯
:Bì çìñðå òãé-àì àeäå ââL-øLàèéàeä íLà £¤¨¨²§¬«Ÿ¨©−§¦§©¬«¨−̈®

:ýåýéì íLà íLàôëäLî-ìà ýåýé øaãéå ¨¬Ÿ¨©−©«Ÿ̈«©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬
:øîàlàëýåýéa ìrî äìrîe àèçú ék Lôð ¥«Ÿ¤µ¤¦´¤«¡½̈¨«£¨¬©−©©«Ÿ̈®

ìæâá Bà ãé úîeNúá-Bà ïBãwôa Búéîra Lçëå§¦¥̧©«£¦¹§¦¨À«¦§³¤¨Æ´§¨¥½
:Búéîr-úà ÷Lr BàáëLçëå äãáà àöî-Bà −¨©¬¤£¦««¨¨¯£¥¨²§¦¬¤

äNré-øLà ìkî úçà-ìr ø÷L-ìr òaLðå dä−§¦§©´©¨®¤©©©À¦²Ÿ£¤©«£¤¬
:äpäá àèçì íãàäâëíLàå àèçé-ék äéäå ¨«¨−̈©«£¬Ÿ¨¥«¨§¨¨»¦¤«¡¨´§¨¥¼

÷Lòä-úà Bà ìæb øLà äìæbä-úà áéLäå§¥¦̧¤©§¥¹̈£¤´¨À̈³¤¨¸¤Æ
Bà Bzà ã÷ôä øLà ïBãwtä-úà Bà ÷Lr øLà£¤´¨½̈µ¤©¦¨½£¤¬¨§©−¦®¬

:àöî øLà äãáàä-úàãëòáMé-øLà ìkî Bà ¤¨«£¥−̈£¤¬¨¨«Â¦ºŸ£¤¦¨©´
óñé åéúLîçå BLàøa Búà ílLå ø÷Mì åéìr̈¨»©¤¼¤¼§¦©³ŸÆ§Ÿ½©«£¦«¦−̈Ÿ¥´

:BúîLà íBéa epðzé Bì àeä øLàì åéìr̈¨®©«£¤̧¬²¦§¤−§¬©§¨«
äëïàvä-ïî íéîz ìéà ýåýéì àéáé BîLà-úàå§¤£¨¬¨¦−©«Ÿ̈®©´¦¨¦¯¦©²Ÿ

äkä-ìà íLàì Ekøra:ïåëïäkä åéìr øtëå §¤§§¬§¨−̈¤©Ÿ¥«§¦¤̧¨¨¯©Ÿ¥²
äNré-øLà ìkî úçà-ìr Bì çìñðå ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈−§¦§©´®©©©²¦¬Ÿ£¤«©«£¤−
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זכר  ּבלׁשֹון ולא 'זּו', - נקבה ּבלׁשֹון הּפסּוק ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹהׁשּתּמׁשּות

ׁשהּוא  האדם על מֹורה נקבה החסידּות: ּתֹורת ע"פ יּובן ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ'זה',

מעצמֹו, ּורצֹונֹות ׁשאיפֹות אין ׁשּלֹו ּדהינּו 'מקּבל', ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבבחינת

מׁשּתּמׁש לכן מקּבל. ׁשּמּמּנּו לּדבר התּבּטלּות ּכּלֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻוכל

מקּבל  ּבבחינת ׁשּנמצא אדם רק לֹומר, נקבה, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּפסּוק

ׁשאינֹו אדם א הּקּב"ה. ׁשל ּבתהּלתֹו לסּפר יכֹול ּבּטּול, -ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכי  ּבתהּלתֹו, לסּפר יכֹול אינֹו הּקּב"ה ּבפני ּבהתּבּטלּות ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָנמצא

עצמאית. למציאּות מקֹום אין הּקּב"ה ְְְִִִִֵֵַַָָָָלפני
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"‰LÓ Ï‡ ‡¯˜iÂ" לכל ׁשּקדמה חּבה ׁשל קריאה הינּו - «ƒ¿»∆…∆ְְְְִִֶֶַָָָָָ

ליׂשראל, הּקּב"ה ׁשל העצמית חּבתֹו ּכלֹומר: הּתֹורה, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָצּוּויי

הּתֹורה. מצֹות על ׁשעבר יהּודי לגּבי אף ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָהּקּימת

"BÏ ÁÏÒÂ" ׁשהּקּב"ה ּבכ ּביטּוי לידי ּבאה זֹו אהבה - ¿ƒ¿«ְֲִִֵֶַַָָָָָָ

להם. ּומֹוחל וסֹולח לּׁשבים יד ְִֵֵֵֶַַָָָנֹותן
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ïécä úà ïzéì íä ïéãéúòå âäBð Bâäðîk íìBòåè :Bîöò õòä BúBàîäéäå ¨§¦§¨¥©£¦¦¥¦¥¤©¦¥¨¥©§§¨¨³
Búö÷îøráì íãàìíää íéöòäîe ,Làä úà Baíçiå íäî çwiå ¦§¨§¨¨Æ§¨¥½¤¨¥¥¨¥¦¨¥©¦©³¥¤Æ©½̈¨

Ba ínçúäì÷éOé-óàøepzä ÷éqéíçì äôàåçwé íäîìà-ìrôé-óà §¦§©¥©©¦−©¦©©§¨´¨®̈¤¥¤¦©©¦§©¥Æ
eçzLiåíb åéìàBîì-ãbñiå ìñô eäNrBìæè :BéöçBúö÷îBîa óøNCBúaBéöç-ìr Là-Búö÷îìëàé øNaékéìö äìöéìëàéåòaNéå ©¦§½̈¥¨©¨¨¬¤¤−©¦§¨¨«¤§Æ¦§¨¨©´§§¥½©¤§Æ¦§¨¨¨´Ÿ¥½¦¦§¤¬¨¦−§Ÿ©§¦§®̈



רסח

:øeà éúéàø éúBnç çàäæéBúéøàLe ¤½̈©¦−¨¦¬¦«§¥´¦½
Bìñôì äNr ìûìeçzLéå Bì-ãbñé §¥¬¨−̈§¦§®¦§¨³§¦§©̧Æ

éìà ék éðìévä øîàéå åéìà ìltúéå§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−
:äzàçéçè ék eðéáé àìå eòãé àì ¨«¨¬Ÿ¨«§−§´Ÿ¨¦®¦´©³

:íúaì ìékNäî íäéðér úBàøî¥«§Æ¥«¥¤½¥«©§¦−¦Ÿ¨«
èé-àìå úrã àìå Baì-ìà áéLé-àìå§«Ÿ¨¦´¤¦À§¸Ÿ©¬©§«Ÿ

Là-Bîá ézôøN Béöç øîàì äðeáú§¨»¥Ÿ¼¤§º¨©´§¦§¥À
øNá äìöà íçì åéìçb-ìr éúéôà óàå§Â©Â¨¦³¦©¤«¨¨Æ¤½¤¤§¤¬¨−̈
õr ìeáì äùrà äárBúì Bøúéå ìëàå§Ÿ¥®§¦§Æ§«¥¨´¤«¡¤½Ÿ§¬¥−

:ãBbñàëeähä ìúeä áì øôà ärø ¤§«Ÿ¤´¥½¤¥¬©−¦¨®
àBìä øîàé àìå BLôð-úà ìévé-àìå§«Ÿ©¦³¤©§Æ§´ŸŸ©½£¬

:éðéîéa ø÷Làëá÷ré älà-øëæ ¤−¤¦«¦¦«§¨¥´¤©«£½Ÿ
ézøöé äzà-écár ék ìûøNéåàì ìûøNé äzà éì-ãár E §¦§¨¥−¦´©§¦¨®¨§©§¦³¤«¤¦Æ©½¨¦§¨¥−¬Ÿ

:éðLðúáëérLt árë éúéçîéúàhç ïðrëå Eék éìà äáeL E ¦¨¥«¦¨¦³¦¨¨Æ§¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬¥©−¦¬
ézìàâ:Eâëõøà úBizçz eòéøä ýåýé äNr-ék íéîL epø §©§¦«¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¨¦¸Æ©§¦´½̈¤

ìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ék Ba õr-ìëå øré äpø íéøä eçöt¦§³¨¦Æ¦½̈©−©§¨¥´®¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−
:øàtúé¦§¨¨«

`xenl iy
.éôeb,øeà éúéàø.äøéàî Là úáäìL,Bì ãbñé (æé.Bì äåçzLéçè (çé ¦¨¦¦©§¤¤¥§¦¨¦§¨¦§©£¤©

,úBàøî.úBàøì ìëeé àìå çéèa çeøî elàk,Bøúéå (èé.epnî øúBpä úàå ¥§§¦¨©§¦©§Ÿ©¦§§¦§§¤©¨¦¤

,äNòà äáòBúì.'ä úáòBz àeäL øáãì äNòàáì ,øôà äòBø (ë §¥¨¤¡¤¤¡¤§¨¨¤£©¤¥¤¥
,eähä ìúeäìL äòBø Bì úBNòì eähä ,òøä øöiä éãé ìò ìúeä øLà Baì ©¦¨¦£¤©©§¥©¥¤¨¨¦¨©£¤¤

äNòð Béöç øLà õòä ìea àeäL ,øôà¥¤¤¨¥£¤¤§©£¨

øôàä ìà áeLé ìñtä íâå ,øôà¥¤§©©¤¤¨¤¨¥¤

.eäeôøNiLkBLôð úà ìévé àìå §¤¦§§§Ÿ©¦¤©§
,'åâåtä äNBò ïnàäéøö äéä ìñC ¨¨¨¥©¤¤¨¨¨¦

ø÷L àìä" Bøîàa BLôð úà ìéväì§©¦¤©§§¨§£Ÿ¤¤

."éðéîéaézøöé (àë,éì ãáò E ¦¦¦§©§¦¤¤¦
éúàøa.ãáò éì úBéäì E,éðLpú àì §¨¦¦§¦¤¤Ÿ¦¨¥¦

.éúàøiî çeëL äéäz àìéúéçî (áë Ÿ¦§¤¨©¦¦§¨¦¨¦¦
éòLt áòë,'åâå Eøaãnáe íéøöîa ¨¨§¨¤§¦§©¦©¦§¨

éòLt éúéçîäzò íb ,ïðòëe áòk E ¨¦¦§¨¤§¨§¨¨©©¨

.éìà äáeLézìàâ ék,Eàeä éðà ék ¨¥©¦§©§¦¦£¦

.EúBà ìàBbä,epø (âëìäððø ïBL ©¥§¨§§¨¨

.äçîNå,íéîL epøìLî Cøc ìò §¦§¨¨¨©¦©¤¤¨¨

éða úàöa çîNé íìBòä ìk elàk§¦¨¨¨¦§©§¥§¥

.úeìbäî ìàøNé,'ä äNò ékäNòL ¦§¨¥¥©¨¦¨¨¤¨¨

.ìàøNé úà ìàâì çéèáäM äî,eòéøä ©¤¦§¦©¦§Ÿ¤¦§¨¥¨¦
.äçîN úòeøúa,õøà úBizçz ¦§©¦§¨©§¦¨¤

.õøàä úBãBñé,eçötíéøäì ät eçút §¨¨¤¦§¦§¤§¨¦

.ìB÷,øàtúé ìàøNéáeúlàb éãé ìò §¦§¨¥¦§¨¨©§¥§ª©

.ìk éôa øàtúé ìàøNé¦§¨¥¦§¨¥§¦Ÿ

mixn zxhr
íçé-óàçîNéå BøNaéúBnç çàä øîàéåéîöò úà ézînç äpäéúéàø ©¨ŸÆ§¨§¦§©§Ÿ©´¤½̈©¦−¦¥¦©§¦¤©§¦¨¦¬¦

øeàLàä øeàa áLBé úBéäì éúðäð óà:æéBúéøàLeõòäî øàLpäìûì «©¤§¥¦¦§¥§¨¥§¥´¦½©¦§¨¥¨¥§¥¬
Bìñôì äNr,BlL ìàä eäæBì-ãbñéäòéøëaeçzLéåíéãé èeMéôa Bì ¨−̈§¦§®¤¨¥¤¦§¨³¦§¦¨§¦§©̧Æ§¦¨©¦

íéìâøåçé :äzà éìà ék éðìévä øîàéå åéìà ìltúéåeòãé àìïéà §©§©¦§¦§©¥´¥½̈§Ÿ©Æ©¦¥½¦¦¬¥¦−¨«¨¬Ÿ¨«§−¥

úòc íäaeðéáé àìåäðéa íäa ïéà ¨¤©©§´Ÿ¨¦®¥¨¤¦¨

ékòøä øöiäçèíBøâì çéè çøî ¦´©¥¤¨¨©³¨©¦©¦§

íäéðér úBàøîeàøé àì íäéðéòL ¥«§Æ¥«¥¤½¤¥¥¤Ÿ¦§

éãkíúaì ìékNäîeðéáé àì íaì: §¥¥«©§¦−¦Ÿ¨«¦¨Ÿ¨¦

èéáéLé-àìåïúBð BðéàBaì-ìà §«Ÿ¨¦´¥¥¤¦À
Ba ïéàå ,øáca ïBçáìúrã àìå ¦§©¨¨§¥§¸Ÿ©¬©
øîàì äðeáú-àìåàìäBéöç §«Ÿ§¨»¥Ÿ¼£Ÿ¤§º

éúéôà óàå Là-Bîá ézôøN̈©´§¦§¥À§Â©Â¨¦³¦
íçì åéìçb-ìråøNá äìöà ©¤«¨¨Æ¤½¤§¤§¤¬¨−̈

ìëàåéàåCøúéåBøúBpääárBúì §Ÿ¥®§¥§¦§Æ©¨§«¥¨´
äùràéàå ,'ä éðéòa áòBúîä ìñtìC ¤«¡¤½Ÿ©¤¤©§¨§¥¥§¥

ãBbñà õr ìeáìäåçzLà: §¬¥−¤§«¤§©£¤

ëáì øôà ärøøLà Baììúeä Ÿ¤´¥½¤¥¬¦£¤©−
eähäøôà ìL äòBø Bì úBNòì ¦®̈©£¤¤¥¤

óà ,øôà äNòðå Béöç óøNpL úeîcä©§¤¦§©¤§§©£¨¥¤©

ìñtä äNBòä ïneàä-úà ìévé-àìå ¨¨¨¤©¤¤§«Ÿ©¦³¤
àBìä øîàé àìå BLôðäî ©§Æ§´ŸŸ©½£¬©

àeä éúéNòMéðéîéa ø÷LBa ïéàå ¤¨¦¦¤−¤¦«¦¦«§¥

àeä éãé äNòî ék úìòBzàë :íà ¤¤¦©£¥¨©¦

úàæ úà eðéáé àì íéBbäälà-øëæ ©¦Ÿ¨¦¤Ÿ§¨¥´¤
íéøácäìûøNéå á÷réäztúz àìå ©§¨¦©«£½Ÿ§¦§¨¥−§Ÿ¦§©¤

íäéøçàäzà-écár ékãáò àìå ©£¥¤¦´©§¦®̈¨§Ÿ¤¤

ìéìàäézøöéEéúàøaúBéäì E-ãár ¨¡¦§©§¦³§¨¦¦§¤«¤
éìåéðLðú àì ìûøNé äzààì ¦Æ§©½¨¦§¨¥−¬Ÿ¦¨¥«¦Ÿ

çkLzáë :íìBòîárë éúéçî ¦§©¥¨¨¦³¦¨¨Æ
úà äçîà ïk çeøä éãé ìò øfôîä©§©¥©§¥¨©¥¤§¤¤

érLtéúàhç ïðrëå EäáeL E §¨¤½§¤«¨−̈©Ÿ¤®¨¬
éìàäáeLúa éìà áeLz íà éàðúa ¥©−¦§©¦¨¥©¦§¨

ékäzòézìàâEúeìbäî Eìàâà: ¦¬©¨§©§¦«¤§¨§¥©¨

âëìLî Cøc àeäýåýé äNr-ék íéîL epø,úëøònä úà âéäðîe íéîMä úàõøà úBizçz eòéøäBúçbLäå 'ä ãBák äàøúé íL íb ékíéøä eçöt ¤¤¨¨¨¸¨©¹¦¦«¨¨´§Ÿ̈À¤©¨©¦©§¦¤©©£¤¤¨¦¸Æ©§¦´½̈¤¦©¨¦§¨¤§§©§¨¨¦§³¨¦Æ
Ba õr-ìëå øré äpø?BúçbLä eøéké änáeìûøNéáe á÷ré ýåýé ìàâ-ékìàøNé úleàb éãé ìò:øàtúé ¦½̈©−©§¨¥´®©¤©¦©§¨¨¦«¨©³§Ÿ̈Æ©«£½Ÿ§¦§¨¥−©§¥§©¦§¨¥¦§¨¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨



רסט

ùãå÷ úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
åïåùàøà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáåö-úà ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³¤

äìòä úøBz úàæ øîàì åéða-úàå ïøäà©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−¨«Ÿ¨®
ìr äìòä àåäîäìélä-ìk çaænä-ìr äã÷B ¦´¨«Ÿ¿̈©Á«§¨̧©©¦§¥³©¨©©̧§¨Æ

:Ba ã÷ez çaænä Làå ø÷aä-ãrâLáìå ©©½Ÿ¤§¥¬©¦§¥−©¬©«§¨©̧
BøNa-ìr Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøäå§¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìr äìòä(éåì) ¨«Ÿ−̈©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©
ãíéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®

-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà àéöBäå§¦³¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤
:øBäè íB÷îäBa-ã÷ez çaænä-ìr Làäå ¨−¨«§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ

ø÷aa íéör ïäkä äéìr øráe äaëú àì́Ÿ¦§¤½¦¥̧¨¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤
éáìç äéìr øéè÷äå äìòä äéìr Cørå ø÷aa©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬

:íéîìMäåàì çaænä-ìr ã÷ez ãéîz Là ©§¨¦«¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ
:äaëúñ(ìàøùé)æáø÷ä äçðnä úøBz úàæå ¦§¤«§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧

:çaænä éðt-ìà ýåýé éðôì ïøäà-éða dúàŸ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©
çäçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ

äçðnä-ìr øLà äðálä-ìk úàå dðîMîe¦©§½̈§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®
dúøkæà ççéð çéø çaænä øéè÷äå:ýåýéì §¦§¦´©¦§¥À©¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«

èúBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³
ãrBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa ìëàz¥«¨¥Æ§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−

:äeìëàéédúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì «Ÿ§«¨³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷ Lã÷ éMàî¥«¦®̈³Ÿ¤¨«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

àéíìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ
íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−

:Lc÷éô ¦§¨«

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî .éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé .CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨

חסיד יוצר סביבה. אם לא – עליו לבדוק את עצמו, מה מצבו האישי, ודבר זה עצמו, שאינו יוצר סביבה – צריך לשברו כקיסם. ועליו 
לשאול את עצמו: מה אני עושה בעולם הזה?

היום יום ל אדר א



לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - בערים שונות בעולם ער
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
5:525:458:168:118:498:459:519:4712:2012:1917:4817:5218:1418:1817:3218:28באר שבע )ח(

5:525:448:148:098:498:449:509:4612:1912:1817:5017:5518:1318:1817:2118:28חיפה )ח(

5:515:438:148:098:488:439:499:4612:1812:1717:5117:5518:1218:1717:1518:27ירושלים )ח(

5:525:458:158:118:498:459:519:4712:2012:1917:4817:5218:1418:1817:3018:29תל אביב )ח(

6:336:278:598:559:309:2610:3210:2913:0213:0018:3118:3418:5518:5818:1319:07אבו דאבי )ח(

6:105:578:218:139:058:5810:0610:0112:3412:3217:5918:0718:3218:4117:4818:54אוסטריה, וינה )ח(

7:177:239:449:4610:2110:2311:2511:2614:0013:5819:4219:3320:0920:0019:1520:11אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:126:008:258:189:079:0110:0810:0312:3612:3518:0118:1018:3418:4217:5018:55אוקראינה, אודסה )ח(

5:445:327:557:488:398:329:409:3512:0812:0717:3317:4218:0618:1517:2218:28אוקראינה, דונייצק )ח(
אוקראינה, דנייפרופטרובסק 

)ח(
5:555:438:067:588:508:439:519:4612:1912:1817:4417:5318:1718:2617:3318:39

6:216:088:308:229:169:0910:1710:1212:4412:4318:0918:1818:4318:5317:5919:07אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

6:146:018:228:149:099:0110:1010:0412:3712:3618:0118:1118:3618:4617:5119:00אוקראינה, קייב )ח(

6:386:268:518:459:339:2710:3410:2913:0213:0118:3018:3818:5919:0718:1719:20איטליה, מילאנו )ח(

6:206:188:518:499:199:1810:2210:2012:5312:5218:2618:2518:4818:4718:0718:55אקוואדור, קיטו )ח(

6:526:579:209:229:559:5710:5911:0013:3413:3119:1419:0519:4019:3118:4819:42ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:427:4810:0710:1010:4610:4811:5011:5114:2514:2320:0619:5620:3620:2519:4020:37ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:197:099:389:3210:1510:1011:1711:1313:4513:4419:1319:1919:4119:4719:0019:59ארה״ב, בולטימור )ק(

7:096:599:279:2010:059:5911:0611:0213:3513:3319:0219:0819:3119:3718:4919:49ארה״ב, ברוקלין )ק(

7:096:599:279:2110:0510:0011:0711:0213:3513:3419:0219:0919:3119:3818:5019:49ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

7:457:3510:029:5610:4110:3511:4311:3814:1114:1019:3819:4520:0820:1519:2620:26ארה״ב, דטרויט )ק(

7:327:259:569:5210:2910:2511:3111:2814:0013:5919:3019:3419:5519:5819:1420:08ארה״ב, האוסטון )ק(

7:036:559:269:2010:009:5511:0210:5813:3113:3018:5919:0419:2619:3118:4519:41ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

7:317:259:579:5310:2810:2411:3011:2714:0013:5919:3019:3219:5419:5719:1420:06ארה״ב, מיאמי )ק(

7:056:559:229:1610:019:5511:0210:5813:3113:2918:5819:0419:2719:3418:4519:45ארה״ב, ניו הייבן )ק(

7:337:239:519:4510:2910:2311:3011:2613:5913:5819:2619:3219:5520:0119:1320:13ארה״ב, פיטסבורג )ק(

7:046:539:219:1410:009:5411:0110:5713:3013:2818:5619:0319:2619:3318:4419:44ארה״ב, שיקגו )ק(

6:356:379:079:069:369:3610:3910:3913:1213:1018:4818:4319:1119:0618:2619:15בוליביה, לה-פס )ח(

6:586:459:068:589:539:4610:5410:4813:2113:2018:4618:5619:2119:3118:3619:45בלגיה, אנטוורפן )ח(

6:586:459:068:589:539:4610:5410:4913:2213:2018:4618:5619:2119:3118:3619:45בלגיה, בריסל )ח(

6:086:108:388:399:109:1010:1310:1312:4612:4418:2718:2218:4718:4118:0018:51ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:565:598:278:278:588:5810:0110:0112:3412:3218:1118:0518:3518:2917:4818:39ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

6:166:038:248:159:119:0410:1210:0612:4012:3818:0518:1518:3918:4917:5719:03בריטניה, לונדון )ח(

6:266:118:308:219:209:1210:2110:1512:4812:4718:1118:2318:4919:0018:0619:15בריטניה, מנצ'סטר )ח(

6:236:098:298:209:189:1010:1810:1312:4612:4418:1118:2118:4618:5618:0019:11גרמניה, ברלין )ח(

6:416:288:508:429:369:2910:3710:3213:0513:0318:2918:3919:0319:1318:1919:27גרמניה, פרנקפורט )ח(

6:086:118:388:399:109:1110:1310:1312:4712:4518:3118:2518:4918:4318:0118:52דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:486:439:169:129:469:4210:4810:4513:1813:1618:4818:4919:1119:1318:3119:22הודו, מומבאי )ח(

6:446:399:129:089:429:3810:4410:4113:1413:1218:4418:4619:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

5:595:478:108:038:548:479:559:5012:2312:2117:4817:5618:2018:2917:3718:42הונגריה, בודפשט )ח(

6:146:048:318:259:109:0410:1110:0712:3912:3818:0618:1218:3518:4217:5318:53טורקיה, איסטנבול )ח(

6:386:298:578:529:349:2910:3610:3113:0413:0318:3118:3718:5919:0518:1819:16יוון, אתונה )ח(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויקרא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:206:088:328:259:159:0810:1610:1112:4412:4218:0918:1718:4118:5017:5819:03מולדובה, קישינב )ח(

6:456:409:139:099:439:3910:4510:4213:1513:1318:4518:4719:0919:1018:2919:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

6:336:408:518:549:329:3510:3510:3613:0713:0518:4018:2919:1119:0018:1219:12ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:146:088:398:359:129:0810:1410:1012:4312:4118:1218:1518:3718:4017:5618:50נפאל, קטמנדו )ח(

6:286:188:468:409:249:1810:2510:2112:5312:5218:2018:2618:4918:5518:0519:06סין, בייג'ין )ח(

7:117:099:429:4010:1010:0811:1311:1113:4413:4219:1719:1519:3919:3718:5819:46סינגפור, סינגפור )ח(

5:525:387:597:508:478:399:489:4212:1512:1417:3917:4918:1518:2617:3018:40פולין, ורשא )ח(

6:126:128:438:439:139:1210:1510:1412:4812:4618:2218:1918:4518:4118:0118:50פרו, לימה )ח(

6:556:449:099:029:519:4410:5210:4713:2013:1818:4518:5319:1719:2518:3419:38צרפת, ליאון )ח(

7:066:539:169:0910:019:5411:0210:5713:3013:2818:5619:0519:2819:3718:4419:51צרפת, פריז )ח(

6:036:008:348:329:029:0010:0510:0312:3612:3418:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

7:317:209:479:4010:2710:2111:2811:2413:5713:5519:2519:3319:5320:0119:1120:13קנדה, טורונטו )ק(

7:086:579:229:1510:049:5711:0511:0013:3313:3219:0019:0819:3119:3918:4819:51קנדה, מונטריאול )ק(

6:586:499:199:149:549:4910:5610:5213:2513:2318:5218:5719:1919:2418:3819:35קפריסין, לרנקה )ק(

7:146:589:169:0710:089:5911:0811:0213:3513:3418:5819:1019:3719:4818:5020:04רוסיה, ליובאוויטש )ח(

6:476:328:488:399:419:3310:4210:3613:0913:0718:3418:4719:1019:2318:2319:39רוסיה, מוסקבה )ח(

6:366:248:488:419:319:2510:3310:2713:0012:5918:2518:3418:5819:0618:1419:19רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

6:416:298:538:459:369:2910:3710:3213:0513:0418:3418:4319:0319:1118:1919:24שוויץ, ציריך )ח(

6:276:228:568:539:259:2210:2710:2512:5712:5618:2818:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךבער

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 

Dvar  Malchus
Issue # 00776
14/03/2021

P.P.
שולם
1949

תל אביב

   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 


	סדר הנחת תפילין 
	מזמורי תהלים
	מפתח כללי
	מאמר - ד"ה החודש הזה לכם ה'תש"ל
	התוועדויות - ש"פ מצורע שבת הגדול ה'תש"ל
	לקוטי שיחות - פרשת ויקרא, כרך יז
	ילקוט לוי יצחק
	ילקוט גאולה ומשיח
	חומש יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	תניא יומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	הנשיא היומי
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	היום יום
	הלכה יומית לעיון ברמב"ם
	רמב"ם - שלושה פרקים ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - פרק אחד ליום
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	רמב"ם - ספר המצוות
	יום ראשון
	יום  שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	נביאים
	כתובים
	משניות
	עין יעקב
	גמרא - מסכת פסחים
	יום ראשון
	יום שני
	יום שלישי
	יום רביעי
	יום חמישי
	יום שישי
	שבת קודש

	מתורת רבותינו נשיאי חב"ד
	שולח ערוך עם הערות וציונים
	שולחן ערוך לפי לוח "רב יומי"
	לקוטי תורה
	תורת חיים
	דרך מצותיך
	תורת שמואל - תרל"ב
	ספר המאמרים - תרמ"ג
	ספר המאמרים - תש"ט
	ספר השיחות - ה'תש"ד בלה"ק
	ספר הזכרונות - פרק נג
	אגרות קודש - כ"ק אדמו"ר הריי"צ

	חומש לקריאה בציבור
	לוח זמנים
	תפילת הדרך



