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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
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`"iyz'd mixet .c"qa*

Ïa˜Â לעׂשֹות החּלּו אׁשר את ,1הּיהּודים ¿ƒ≈ְֲֲִֵֵֵֶַַ

אדמֹו"ר  חמי מֹורי קדּוּׁשת ּכבֹוד ְְְְִִֵַַָָּומבאר

זה  הּמתחיל ּדיּבּור לאֹור 2ּבמאמרֹו (ׁשּיצא ְְֲִִֶֶַַַָָָָ

ּתֹורה.3עכׁשיו  ּדמּתן ּבהּזמן ּׁשהחּלּו מה ׁשּקּבלּו ( ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָ

התחלה  רק היתה ונׁשמע נעׂשה ׁשאמרּו ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָּדזה

ּגזירת  (ּבזמן אחׁשורֹוׁש ּובימי לעׂשֹות), ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַ(החּלּו

הּיהּודים  וקּבל הּקּבלה, היתה ּומדּייק 4המן) . ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָ

ּפלא  ּדבר הּוא ׁשּלכאֹורה ּבמּתן 5ּבזה, ׁשהרי , ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ּבגׁשמּיּות  הן העיּלּוי, ּבתכלית יׂשראל היּו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּתֹורה

ּבענין  ּביֹותר מׁשּוּבח ּומּצב ּבמעמד אז ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשהיּו

ּגיּלּוי 6החירּות  אצלם אז ׁשהיה ּברּוחנּיּות והן , ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ

נעלית  הכי ּבדרּגא אחׁשורֹוׁש7אלקּות ּובימי , ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵַַַָֹ

לההעלם  ּדנֹוסף הירידה, ּבתכלית יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָהיּו

ארץ  יכּסה החֹוׁש אׁשר ּגלּות ׁשּבכל 8והסּתר ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ

אז  הּנה והסּתרים, והעלמֹות צמצּומים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָּבריּבּוי

עֹוד  וההסּתר ההעלם היה המן) ּגזירת ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ(ּבזמן
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(המו"ל). תשמ"ט פורים לקראת שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר כג.1)*) ט, פורים 2)אסתר תשא "ה' שנאמר

הבאה). שבהערה ב"התמים") (ועד"ז תרפ"ז בסה"מ המאמר (כותרת רפ"ז" (ה'תשי"א).3)קטן, זו שנה פורים בקונטרס

ג] [שלו, ג לה, ז חוברת ב"התמים" – זה ולפני ואילך. קי ע' תרפ"ז ואילך. 180 ע' ה'תשי"א בסה"מ גם אח"כ נדפס

צח,4)ואילך. א. צ, שם בתו"א גם וכ"ה ב). פח, הפורים (שער אורה ובשערי ג) צו, (מג"א בתו"א זה ברד"ה גם וכ"ה

דתרפ"ז  ובהמאמר א) (צח, שם שבתו"א ולהעיר, ובכ"מ. קצו). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח זה רד"ה א. נד, אורה שערי א.

[אף  כבר שקבלו מה קיימו היהודים וקבלו קיימו כז) ט, (אסתר עה"כ א) פח, (שבת שארז"ל ע"ד שהוא (בתחלתו)

שקבלו" מה "קיימו משא"כ הקבלה, היתה בפורים שרק הוא החלו" אשר את היהודים ד"וקבל ענינים, שני הם שלכאורה

ועד"ז  המקומות), (בשני שם אורה ובשערי סי"ב]. לקמן וראה קיום. לה היה שלא אלא הקבלה* היתה במ"ת שגם הוא

"ארז"ל". בשם היהודים) וקבל (עה"פ עצמו זה פירוש הובא תרע"ח, זה ד"ה 5)ברד"ה ראה – זה לשון בדיוק הביאור

שיז). ע' ח"א מלוקט (סה"מ ס"א ה'תשל"ח קטן דפורים היהודים זח"ב 6)וקבל ג. פי"ח, ויק"ר ז. פמ"א, שמו"ר ראה

ב. נד, עירובין גם וראה ואילך. סע"ב דלע"ל.7)קיג, הגילוי מעין הי' תורה דמתן שהגילוי פל"ו תניא הכתוב 8)ראה לשון

ב. ס, ישעי' –

סה"מ  ב). צ, ב. פח, שם (ועד"ז א נד, שם אורה שערי סע"א). צט, ג. צו, שם (ועד"ז א צ, שם (תו"א בהדרושים מדייק שלכן לומר, יש ואולי (*

הקבלה. גמר הי' מרדכי שבימי הוא החלו" אשר את היהודים "וקבל דפירוש שם) תרע"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אסתר: במגילת נאמר

˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡ ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â1, הכתוב פשוטו לפי ¿ƒ≈«¿ƒ≈¬∆≈≈«¬
ימי  את לחגוג, היינו לעשות, עצמם על קבלו ישראל שבני כך על מדבר

היהודי, מרדכי להם שכתב כפי ושנה שנה בכל B·k„הפורים ¯‡·Óe¿»≈¿
¯"BÓ„‡ ÈÓÁ È¯BÓ ˙Me„¿̃«ƒ»ƒ«¿

הריי"צ  eaÈc¯הרבי B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
‰Ê ÏÈÁ˙n‰2'היהודים 'וקבל ««¿ƒ∆

ÂÈLÎÚ ¯B‡Ï ‡ˆiL)3 לפורים ∆»»»«¿»
שנים  באותן הרבי כהנהגת תשי"א,

ומועד  חג כל לקראת לאור להוציא

הריי"צ  הרבי של eÏawLמאמר בני ) ∆ƒ¿
פורים נס בתקופת »Ó‰ישראל

elÁ‰M עצמם על ÔÓf‰aלקבל ∆≈≈¿«¿«
e¯Ó‡L ‰Êc .‰¯Bz ÔzÓc בני ¿««»¿∆∆»¿

תורה  מתן בעת ∆¬»NÚ‰ישראל
ÚÓLÂ את עצמם על קבלו ובכך ¿ƒ¿»

והמצוות  ¯˜התורה ‰˙È‰»¿»«
‰ÏÁ˙‰ זו קבלה כלשון (של «¿»»

כאן התחילו ‰elÁהכתוב רק ≈≈
LB¯ÂLÁ‡ ÈÓÈ·e ,(˙BNÚÏ«¬ƒ≈¬«¿≈
‰˙È‰ (ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa)ƒ¿«¿≈«»»»¿»

‰Ïaw‰ נאמר כך שעל השלימה, ««»»
‰ÌÈ„e‰iכאן  Ïa˜Â4 בדומה) ¿ƒ≈«¿ƒ

במגילת  אחר כתוב על הגמרא למאמר

שבימי  היהודים' וקבלו 'קיימו אסתר,

מה  קיימו ישראל בני אחשורוש,

כ  תורה).שקבלו במתן בר

‰Êa ˜Èi„Óe,הנזכר במאמר הריי"צ ‰e‡הרבי ‰¯B‡ÎlL הדבר ¿«≈»∆∆ƒ¿»

על  לקבל החלו רק ישראל בני תורה במתן ונשמע' 'נעשה שבאמירת האמור

בשלימות הקבלה הייתה אחשורוש ובימי והמצוות התורה את »¿c·¯עצמם
‡Ït5‰¯Bz ÔzÓa È¯‰L ונשמע', 'נעשה אמרו Ï‡¯NÈשאז eÈ‰ ∆∆∆¬≈¿««»»ƒ¿»≈

eÈ‰L ˙eiÓL‚a Ô‰ ,ÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ישראל מתן ‡Êבני בעת ¿«¿ƒ»ƒ≈¿«¿ƒ∆»»
ÁaeLÓתורה  ·vÓe „ÓÚÓa¿«¬»«»¿»

‰e¯ÈÁ˙ונעלה  ÔÈÚa ¯˙BÈa6, ¿≈¿ƒ¿««≈
עבדים  היו שם ממצרים שיצאו לאחר

פרך  עבודת eiÁe¯a˙ועבדו Ô‰Â¿≈¿»ƒ
תורה  מתן בעת רוחנית, מבחינה וגם

ונעלה  משובח במצב ישראל בני היו

‡Êמאד  ‰È‰L תורה מתן בעת ∆»»»
ÌÏˆ‡ ישראל בני ÈelÈbאצל ∆¿»ƒ

˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‡b¯„a ˙e˜Ï‡7, ¡…¿«¿»¬ƒ«¬≈
התגלה  בעצמו הקדושֿברוךֿהוא כי

סיני, בהר ≈ÈÓÈ·eƒאליהם
LB¯ÂLÁ‡ זאת ‰eÈלעומת ¬«¿≈»

‰„È¯È‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ«¿ƒ»
רוחנית, ÌÏÚ‰‰Ïמבחינה ÛÒBc¿»¿«∆¿≈

¯zÒ‰Â האלוקות ועל הרוחניות על ¿∆¿≈
¯L‡ ,˙eÏb ÏÎaL הגלות בזמן ∆¿»»¬∆

כלשון  להיפך, אלא אלוקות גילוי אין

בישעיה  qÎÈ‰הכתוב CLBÁ‰«∆¿«∆
ı¯‡8 האלוקות על וההסתר וההעלם ∆∆

ˆÌÈÓeˆÓהוא  ÈeaÈ¯a הממעטים ¿ƒƒ¿ƒ
האלוקות  והארת גילוי «¬»¿BÓÏÚ‰Â˙את

zÒ‰ÂÌÈ¯,רבים‰p‰ בנוסף ¿∆¿≈ƒƒ≈
גלות, שבכל ולהסתרים הרי לצמצומים

„BÚ ¯zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰ ‰È‰ (ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) Ê‡»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

 

 

כללי  מפתח  

 ב   ......................................   סדר החת תפילין  )א
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   ה וקיבל היהודים"מאמר ד  ) ג
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    מגילה קראתה "מאמר ד  )ד

 כד  ................................. ה "כה'תש ,) בפורים (מאמר 
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 חמ  .......................  'תשכ"ה שיחת חג הפורים, ה  )ו

    , צושיחת ש"פ   )ז
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 ור  ...................................................  אור קהתי יב
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  ביאורים עם  יבמות תמסכ  ) כג
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    יםעם הערות וציו לכות שבת ה  וךן ערשולח  )כד
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  עירובין ת ך הלכושולחן ערו  )כה

  הרמ  ..............................  קן זה  אדמו"ר  יומיוח רב לפי ל

  ויושט המלך לאסתר  אור הרתו  )כו

 מחר  ................................................  זקן ה ר ו"מאד 

   םיחי תתור  )כז

 דר  ..............................................  אמצעי ר ה "אדמו

  ותיך מצ ךדר – צ"צה ימרמא  )כח

 הר  ........................................  דק"צ ח מה"צ ר"דמוא

   ואל תרל"בשמ רתות  )כט

 חר  ..............................................  הר"ש ומ דמו"רא

   "בהמשך תער –המאמרים ספר   ) ל

 טר  .............................................  מו"ר מוהרש"באד

  גם) (מתור אידיש –ם ימאמרר הספ  )לא
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  קה"בל תש"ה ה'-דש"ה'תת ושיחהר פס  )לב
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 וסר  ............................................  ק פרק  כרוותזה ספר  ) לג

  קודש   ותרגא  )לד
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 ער  ..................................  ומש לקריאה בציבורח  ) לה

 עזר  .................  דשקו -בתשת חהתורה למ תאקרי  ) לו

 עח ר  ..........................  צופרשת לשבוע  ים מוח זל  ) לז

 עטר  ............  ודשקשבת  ל ות רקת דלהצות סדר מ  ) לח



zeyrlו elgd xy` z` micedid laiwe

הּמּצב 9יֹותר  ּבׁשפל אז היּו ּבגׁשמּיּות וגם , ְְְְִֵֵֶַַַַָָָ

ּולאּבד  להרֹוג להׁשמיד הּגזירה ׁשהיתה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבתכלית,

טף  זקן ועד מּנער הּיהּודים ּכל את וׁשלֹום ְְְִִֵֶַַַַַַָָָחס

אח  ּביֹום מּתן 10ד ונׁשים ּבזמן כן, ּפי על ואף , ְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

רק  היתה העיּלּוי, ּבתכלית  יׂשראל ּכׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּתֹורה,

המן, ּגזירת  ּובזמן לעׂשֹות), (החּלּו ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָההתחלה

מה  קּבל ּו ּדוקא אז הּׁשפלּות, ּבתכלית ְְְְְְִִִֶַַַַָָָּכׁשהיּו

ּבזה  ּומבאר ּתֹורה. ּבמּתן ׁשּבזמן 11ּׁשהחּלּו , ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשּלהם  ּומצֹות הּתֹורה קּיּום היה ְְִִֵֶֶַַָָָָָהּגזירה,

אֹור  ּדבתֹורה [ּולהעיר, נפׁש. מבֹואר,12ּבמסירּות ְְְְִִִִֶֶָָָ

ׁשּבאם  היא אז ׁשהיתה ׁשּלהם נפׁש ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָּדהּמסירּות

עֹוׂשים  היּו לא וׁשלֹום חס ּדתם ממירים ְְִִִַָָָָָֹהיּו

הּיהּודים, על רק היתה הּגזירה ּכי ּכלּום, ְְְְִִֵֶַַַַָָָָלהם

חּוץ  מחׁשבת ּדעּתם על עלתה לא כן ּפי על ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹואף

ׁשּלהם  נפׁש ׁשהּמסירֹות ּומבאר, וׁשלֹום. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָחס

אּלא  וׁשלֹום, חס לכּפֹור ׁשּלא רק (לא ְְְִֶֶַַָָָָֹֹהיתה

ּומצֹות  הּתֹורה קּיּום על ּגם) נפׁשם ,13ׁשּמסרּו ְְְִִֶַַַַָָָ

ּתֹורה  ללמֹוד ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהילּו ְְְְִִִִִֶַַָָועד

נפׁש הּמסירּות והתעֹוררּות נפׁש]. ְְְְְִִִִֶֶֶֶַּבמסירּות

מׁשה  הּיהּודי, מרּדכי ידי על היתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹׁשּלהם

את 14ׁשּבדֹורֹו לחּזק ּברּבים קהּלֹות ׁשהקהיל , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

ועיּקר  היתה 15אמּונתם. מרּדכי ׁשל עבֹודתֹו ְְְְֱֲִֶַַָָָָָָ

ׁשהם  רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות עם הּתֹורה ְִִִֵֵֶֶַַָָּבליּמּוד

ּבארּוּכה  [ּכמבֹואר יׂשראל ּכל ׁשל ְְְֲִֵֶַַַָָָָהיסֹוד

ּבית 16ּבהּמאמר  ׁשל ּתינֹוקֹות הבל מעלת ּבגֹודל ְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָ

ּבּמדרׁש ּכדאיתא הּיהּודי 17רּבן], מרּדכי ׁשּקיּבץ ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
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שאפילו 9) ולהעיר, אסתיר". הסתר ואנכי יח)] לא, (וילך [דכתיב מנין התורה מן "אסתר ב) קלט, (חולין ממחז"ל ולהעיר

ד  צ, שם תו"א (ראה אסתיר הסתר מלשון אסתר בשם כנס"י נק' בטבע) מלובש הי' שהנס (מכיון דפורים הנס לאחרי

הגזירה. בזמן ומכ"ש יג.10)ואילך). ג, ואילך.11)אסתר ס"ח 12)בפ"ג שם אורה בשערי וכ"ה ב. צט, א. צז, ב. צא, שם

(ה'תש"ח) תרפ"א שו). ע' עטר"ת (סה"מ ס"ד עטר"ת אינש חייב ד"ה רד). ע' תרע"ח (סה"מ תרע"ח וקבל סד"ה ב). (צ,

במגילת  וכ"ה ועוד. .(9 ע' ה'ש"ת (סה"מ פ"ה ה'ש"ת ההוא בלילה ד"ה .(118 ע' ה'תש"ח קצא. ע' תרפ"א (סה"מ ס"ה

שם. אסתר עה"פ ובכ"מ).13)סתרים פי"ח. (תניא נפשו מוסר שבקלים קל גם לאמונה, בנוגע כי יותר, גדול חידוש שזהו

שבדורו 14) דמשה האתפשטותא הי' ומרדכי א), קיד, א. קיב, – תס"ט (תקו"ז דרא בכל דמשה שאתפשטותא לזה דנוסף

בדורו. כמשה בדורו שקול מרדכי שהי' פ"ג) בהמאמר הובא ב. פ"ו, (אסת"ר במדרש איתא – פט"ו) בהמאמר (ראה

ופט"ו.15) פ"ג בהמאמר ופט"ו.16)ראה פ"א שם גם וראה ויק"ר 17)פ"ב. תתרנח. רמז אסתר יל"ש ד. פ"י, אסת"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ9,גלות בכל ‰eÈמאשר ˙eiÓL‚a Ì‚Â ישראל גזירת ‡Êבני בזמן ≈¿«¿«¿ƒ»»

B¯‰Ï‚המן  „ÈÓL‰Ï ‰¯ÈÊb‰ ‰˙È‰L ,˙ÈÏÎ˙a ·vn‰ ÏÙLa¿≈∆««»¿«¿ƒ∆»¿»«¿≈»¿«¿ƒ«¬
ÛË Ô˜Ê „ÚÂ ¯ÚpÓ ÌÈ„e‰i‰ Ïk ˙‡ ÌBÏLÂ ÒÁ „a‡Ïe¿«≈«¿»∆»«¿ƒƒ««¿«»≈«

„Á‡ ÌBÈa ÌÈLÂ10, לא שמעולם מאוד וחמורה קשה גזירה שהיא ¿»ƒ¿∆»
כמוה ÔÎ,הייתה Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈

בזמן  ישראל בני של מצבם למרות

בגשמיות, והן ברוחניות הן המן, גזירת

לגבי  שיעור לאין וירוד נחות היה

זאת  בכל תורה, מתן בזמן מצבם

eÈ‰Lk ,‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaƒ¿«««»¿∆»
ÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ הן ƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ

לעיל, כאמור ברוחניות, והן בגשמיות

‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰ קבלת של »¿»«««¿»»
הכתוב(התורה בלשון ≈≈‰elÁכנרמז

,ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊ·e ,(˙BNÚÏ«¬ƒ¿«¿≈«»»
Ê‡ ,˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰Lk¿∆»¿«¿ƒ«ƒ¿»
ÔzÓa elÁ‰M ‰Ó eÏa˜ ‡˜Âc«¿»ƒ¿«∆≈≈¿««

‰¯Bz.פלא דבר כאמור, זה, והרי »
‰Êa ¯‡·Óe11, הריי"צ הרבי ¿»≈»∆

הנזכר  ‰ÈÊb¯‰במאמר ÔÓÊaL של ∆ƒ¿««¿≈»
ישראל, בני על ˜Ìeiהמן ‰È‰»»ƒ

Ì‰lL ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ כל של «»ƒ¿∆»∆
ישראל  LÙבני ˙e¯ÈÒÓa למרות ƒ¿ƒ∆∆

B˙·c¯‰הגזירות. ,¯ÈÚ‰Ïe]¿»ƒƒ¿»
¯B‡12 הזקן «¿B·Ó‡¯,לאדמו"ר

Ì‰lL LÙ ˙e¯ÈÒn‰c בני של ¿«¿ƒ∆∆∆»∆
‡Êישראל  ‰˙È‰L המן גזירת בזמן ∆»¿»»

Ì˙c ÌÈ¯ÈÓÓ eÈ‰ Ì‡aL ‡È‰ƒ∆¿ƒ»¿ƒƒ»»
אחרת  לדת היהודית »ÒÁהדת

eÈ‰ ‡Ï ÌBÏLÂ ושונאיהם המן ¿»…»
Èk ,ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆¿ƒ

‰¯ÈÊb‰ ושלום חס ולהרוג להשמיד «¿≈»
Û‡Â ,ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ ˜¯ ‰˙È‰»¿»«««¿ƒ¿«

ÔÎ Èt ÏÚ ממירים היו שאם למרות «ƒ≈
ניצלים  היו ושלום, חס דתם, את

ÌzÚcמהגזירה, ÏÚ ‰˙ÏÚ ‡Ï הכלל מן יוצא בלי ישראל, בני כל של …»¿»««¿»
ıeÁ ˙·LÁÓראוייה לא חיצונית Óe·‡¯מחשבה .ÌBÏLÂ ÒÁ הרבי «¿∆∆«¿»¿»≈
במאמר, Ì‰lLהריי"צ LÙ ˙B¯ÈÒn‰L גזירת בימי ישראל בני של ∆«¿ƒ∆∆∆»∆

ÌBÏLÂהמן  ÒÁ ¯BtÎÏ ‡lL ˜¯ ‡Ï) ‰˙È‰ בקדושֿברוךֿהוא »¿»…«∆…ƒ¿«¿»
דתם, את להמיר e¯ÒnLולא ‡l‡∆»∆»¿

ÌLÙ בהשם האמונה על מלבד «¿»
‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ (Ìb««ƒ«»

˙BˆÓe13,בפועלeÏÈ‰˜‰L „ÚÂ ƒ¿¿«∆ƒ¿ƒ
‰¯Bz „BÓÏÏ ÌÈa¯a ˙Bl‰¿̃ƒ»«ƒƒ¿»

.[LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰Â¿ƒ¿¿«¿ƒ∆∆

Ì‰lL גזירת בעת ישראל בני של ∆»∆
ÈÎc¯Óהמן  È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

B¯B„aL ‰LÓ ,È„e‰i‰14, «¿ƒ…∆∆¿
יש  ודור דור שבכל הזוהר כדברי

של  במובן (התפשטות 'אתפשטותא'

ובזמן  רבנו, ממשה וניצוץ) הארה

מ  המן, משה גזירת היה היהודי רדכי

הדור  ˜‰Bl˙של ÏÈ‰˜‰L∆ƒ¿ƒ¿ƒ
Ì˙eÓ‡ ˙‡ ˜fÁÏ ÌÈa¯a של »«ƒ¿«≈∆¡»»

ישראל. בני

¯wÈÚÂ15ÈÎc¯Ó ÏL B˙„B·Ú ¿ƒ«¬»∆»¿¿«
בעת  ישראל בני של האמונה בחיזוק

המן  שמבואר ‰È˙‰גזירת כפי »¿»
הריי"צ  הרבי של המאמר בהמשך

˙B˜BÈz ÌÚ ‰¯Bz‰ „enÈÏa¿ƒ«»ƒƒ
Ì‰L ,Ôa¯ ˙Èa ÏL הילדים ∆≈«»∆≈

Ï‡¯NÈ Ïk ÏL „BÒÈ‰«¿∆»ƒ¿»≈
‰ke¯‡a ¯‡B·Ók]«¿»«¬»

¯Ó‡n‰a16˙ÏÚÓ Ï„B‚a ¿««¬»¿∆«¬«
Ï·‰ של Èa˙פיהם ÏL ˙B˜BÈz ∆∆ƒ∆≈
Ôa¯ תורה È‡„k˙‡הלומדים ,[ «»ƒ¿ƒ»

L¯„na17ıaÈwLכמובא  «ƒ¿»∆ƒ≈
È„e‰i‰ ÈÎc¯Ó של ימים באותם »¿¿««¿ƒ

המן  ‡ÛÏגזירת ÌÈLe ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«ƒ∆∆
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ז `"iyz'd ,mixet

ּתלמידים  אלף ּוׁשנים ּתֹורה 18עׂשרים וליּמדם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָ

ּומרּדכי  הרׁשע המן ׁשּכׁשּבא עד נפׁש, ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּבמסירּות

אמרּו ּבגחלּתי ּתּכוּו ׁשּלא לכם ּברחּו להם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹאמר

ׁשּקּבלּו לּמות, ּובין לחּיים ּבין אנחנּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָאּת

להּפרד  ׁשּלא ורק א ׁשּיהיה עֹונׁש ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹעליהם

אׁשר את הּיהּודים  וקּבל וזהּו החּלּומהּתֹורה. ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ

ּובזמן  ההתחלה רק היתה ּתֹורה ׁשּבמּתן ְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָלעׂשֹות,

להם  ׁשהיה ידי על ּכי הּקּבלה, היתה המן ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּגזירת

נתעּלּו ּומצֹות ּתֹורה על ּבפֹועל נפׁש מסירּות ְְְְִִִֶֶַַַָָאז

ׁשהיּו מּכמֹו יֹותר נעלית למדריגה אחד) ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָ(ּבענין

ולכן  ּתֹורה, מּתן הּקּבלה,19ּבזמן היתה ּדוקא אז ְְְְִֵַַַַַַָָָָָָָָ

הּיהּודים. ְְִִֵַוקּבל

ּבהּמאמר CÈ¯ˆÂב) הּביאּור נקּוּדת הרי להבין, ¿»ƒְְְֲֲִֵֵַַַַָָ

הּגזירה  ּבזמן ׁשּדוקא ּדזה ְְְְִִֵֶֶַַַָָהיא,

ׁשּלהם, נפׁש הּמסירּות מּצד הּוא הּקּבלה ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָהיתה

נפׁש הּמסירּות ׁשהתעֹוררּות ּכאן ּנֹוגע ְְְִִֵֶֶֶַַַָּומה

ׁשל  עבֹודתֹו וׁשעיּקר  מרּדכי ידי על היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלהם

ּבית  ׁשל ּתינֹוקֹות עם הּתֹורה ליּמּוד היתה ְְְִִִֵֶַַָָָָמרּדכי

ּבהּדּיּוק  ּׁשּכתב ּבמה ּביאּור צרי וגם ְְְִִֵֶַַַַַָָָרּבן.

היּו ּתֹורה  מּתן ׁשּבזמן ּדזה הּמאמר) ְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָ(ּבהתחלת

היּו הּגזירה ּובזמן העיּלּוי ּבתכלית ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל

והן  ּברּוחנּיּות הן הּוא הּׁשפלּות, ְְְְְִִִֵֵַַָּבתכלית

ׁשּבהּמאמר, להּדּיּוק ּדלכאֹורה, ְְְְְְֲִִִֶַַַַָָּבגׁשמּיּות.

היתה  העיּלּוי ּבתכלית ׁשהיּו ׁשּבזמן יּתכן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּדהאי

אז  הּׁשפלּות ּבתכלית ׁשהיּו ּובעת ההתחלה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָרק

והּׁשפלּות  העיּלּוי נֹוגע הּקּבלה, היתה ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָּדוקא

ּבהּמאמר  מביא ולּמה ׁשּלהם, הרּוחני ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּבּמּצב

ׁשּבזמן  והּׁשפלּות ּתֹורה מּתן ׁשּבזמן ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשהעיּלּוי

ּבגׁשמּיּות. ּגם היּו ְְְִֵַַַָָהּגזירה

להבין p‰Â‰ג) צרי ּדלעיל, להּדּיּוקים נֹוסף ¿ƒ≈ְְְִִִִִֵַָָָ

ּדזה  (ׁשּבהּמאמר) הּביאּור ּבתֹוכן ְְְֲֵֶֶֶַַַַָּגם
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העומר). (פ' פי"ח פס"ר העומר. את והניף יא) כג, (אמור עה"פ תתרמג) (רמז אמור ויל"ש ו) אסת"ר 18)(פכ"ח, ראה

תתרנז. רמז אסתר יל"ש ד. ד"ה 19)פ"ט, ב). (צ, ס"ח זה ד"ה אורה ובשערי סע"ד) שם, א. (צז, זה ד"ה בתו"א גם וכ"ה

ב). (נט, פט"ו מלכות לבוש יביאו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„ÈÓÏz18,LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰¯Bz Ì„nÈÏÂהגזירות Ú„למרות «¿ƒƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ∆∆«

ÚL¯‰ ÔÓ‰ ‡aLkL היהודי במרדכי לפגוע כוונה ÈÎc¯Óeמתוך ∆¿∆»»»»»»»¿¿«
Ì‰Ï ¯Ó‡ תורה שלימדם הילדים אלף ושניים ÌÎÏלעשרים eÁ¯a »«»∆ƒ¿»∆

ÈzÏÁ‚a eÂkz ‡lL ייפגעו לא הילדים במרדכי, יפגע המן ‡e¯Óשאם ∆…ƒ»¿««¿ƒ»¿
למרדכי ÔÈaהילדים eÁ‡ Ez‡ƒ¿¬«¿≈

˙ÂnÏ ÔÈ·e ÌÈiÁÏ להצעת וסירבו ¿«ƒ≈«»∆
לברוח, Ì‰ÈÏÚמרדכי eÏawL∆ƒ¿¬≈∆

הללו  È‰iL‰הילדים LBÚ Ïk»∆∆ƒ¿∆
החיים  היפך lL‡ואפילו ˜¯Â C‡«¿«∆…

.‰¯Bz‰Ó „¯t‰Ï¿ƒ»≈≈«»
e‰ÊÂ לעיל לאמור הפנימי הטעם ¿∆

הכתוב  ‰ÌÈ„e‰iבפירוש Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ
,˙BNÚÏ elÁ‰ ¯L‡ ˙‡≈¬∆≈≈«¬

‰¯Bz ÔzÓaL אמרו ישראל כשבני ∆¿««»
ונשמע' ¯˜'נעשה ‰˙È‰»¿»«

‰ÏÁ˙‰‰ התורה קבלת של ««¿»»
ישראל  בני ידי על »¿ÔÓÊ·eƒוהמצוות

‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb¿≈«»»»¿»««»»
כיצד  השאלה נשאלה ולעיל בשלימות,

בני  היו תורה במתן והרי הדבר ייתכן

בגשמיות  נעלה במצב ישראל

היו  המן גזירת בזמן ואילו וברוחניות

המענה  בא כך ועל נחות, במצב

יותר  חשובה מרדכי בימי Èkƒשהקבלה
Ê‡ Ì‰Ï ‰È‰L È„È ÏÚ בימי «¿≈∆»»»∆»

המן  ÏÚBÙaגזירת LÙ ˙e¯ÈÒÓ¿ƒ∆∆¿«
elÚ˙ ˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ«»ƒ¿ƒ¿«

„Á‡ ÔÈÚa) העניינים בשאר ואמנם ¿ƒ¿»∆»
נעלה  יותר היה תורה מתן בימי )המצב

BÓkÓ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰‚È¯„ÓÏ¿«¿≈»«¬≈≈ƒ¿
eÈ‰L ישראל ÔzÓבני ÔÓÊa ∆»ƒ¿«««

ÔÎÏÂ ,‰¯Bz19 המעלה בגלל »¿»≈
נפש המסירות עניין של «‡Êהמיוחדת

המן  גזירת ‰È˙‰בעת ‡˜Âc«¿»»¿»
‰Ïaw‰ נאמר זה ועל בשלימות, ««»»

אסתר  ‰ÌÈ„e‰i.במגילת Ïa˜Â¿ƒ≈«¿ƒ
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ לעיל ·) באמור ¿»ƒ¿»ƒ

ישראל  בני של נפש המסירות אודות

המן  גזירת ce˜˙בזמן È¯‰¬≈¿«
¯Ó‡n‰a ¯e‡Èa‰ של הנזכר «≈¿««¬»

הריי"צ  ÂcL˜‡הרבי ‰Êc ,‡È‰ƒ¿∆∆«¿»
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‰¯ÈÊb‰ ÔÓÊaƒ¿««¿≈»»¿»««»»

בשלימות ומצוות התורה את קבלו ישראל ‰e¯ÈÒn˙שבני „vÓ ‡e‰ƒ««¿ƒ
,Ì‰lL LÙ לג המן גזירת בימי ישראל של מעלתם היא מצבם ובזה בי ∆∆∆»∆
תורה מתן LÙבעת ˙e¯ÈÒn‰ ˙e¯¯BÚ˙‰L Ô‡k Ú‚Bp ‰Óe«≈«»∆ƒ¿¿«¿ƒ∆∆

ÈÎc¯Ó ÏL B˙„B·Ú ¯wÈÚLÂ ÈÎc¯Ó È„È ÏÚ ‰˙È‰ Ì‰lL∆»∆»¿»«¿≈»¿¿«¿∆ƒ«¬»∆»¿¿«
ÌÚ ‰¯Bz‰ „enÈÏ ‰˙È‰»¿»ƒ«»ƒ

Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz הם שאלה ƒ∆≈«»
ישירות  קשורים שלא פרטים לכאורה

מוסיפים  לא ולכן נפש המסירות לנושא

הקבלה  על אז הקבלה במעלת ביאור

תורה? במתן

Ì‚Â הקודמת לשאלה ˆ¯CÈבנוסף ¿«»ƒ
˜eic‰a ·˙kM ‰Óa ¯e‡Èa≈¿«∆»«¿«ƒ

‰Ó‡n¯)בשאלה ˙ÏÁ˙‰a)¿«¿»«««¬»
eÈ‰ ‰¯Bz ÔzÓ ÔÓÊaL ‰Êc¿∆∆ƒ¿«««»»
ÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«¿ƒ»ƒ
˙ÈÏÎ˙a eÈ‰ ‰¯ÈÊb‰ ÔÓÊ·eƒ¿««¿≈»»¿«¿ƒ
˙eiÁe¯a Ô‰ ‡e‰ ,˙eÏÙM‰«ƒ¿≈¿»ƒ
אלוקות  גילוי היה תורה במתן כי

ביותר נעלה eiÓL‚a˙באופן Ô‰Â¿≈¿«¿ƒ
חורין. בני והיו ממצרים שיצאו

˜eic‰Ï ,‰¯B‡ÎÏc השאלה ¿ƒ¿»¿«ƒ
ÔÎzÈ CÈ‡‰c ,¯Ó‡n‰aL∆¿««¬»¿»≈ƒ»≈
ÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰L ÔÓÊaL∆ƒ¿«∆»¿«¿ƒ»ƒ

‰ÏÁ˙‰‰ ˜¯ ‰˙È‰ הקבלה של »¿»«««¿»»
˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a eÈ‰L ˙Ú·e¿≈∆»¿«¿ƒ«ƒ¿
‰Ïaw‰ ‰˙È‰ ‡˜Âc Ê‡»«¿»»¿»««»»

‰ÈelÈÚבשלימות, Ú‚B≈«»ƒ
˙eÏÙM‰Â לעומת העילוי כלומר, ¿«ƒ¿

Ì‰lLהשפלות  ÈÁe¯‰ ·vna««»»»ƒ∆»∆
ישראל  של מצבם על מדובר שהרי

והמצוות, התורה קבלת ««¿nÏÂ‰לגבי
¯Ó‡n‰a ‡È·Ó מהשאלה כחלק ≈ƒ¿««¬»

ÔzÓהזו  ÔÓÊaL ÈelÈÚ‰L∆»ƒ∆ƒ¿«««
ÔÓÊaL ˙eÏÙM‰Â ‰¯Bz»¿«ƒ¿∆ƒ¿«

˙eiÓL‚a Ìb eÈ‰ ‰¯ÈÊb‰ והרי «¿≈»»«¿«¿ƒ
אינו  בגשמיות משובח מצב לכאורה

והמצוות? התורה לקבלת ישירה סיבה

ÌÈ˜eic‰Ï ÛÒB ‰p‰Â (‚¿ƒ≈»¿«ƒƒ
,ÏÈÚÏc שבאו המאמר על השאלות ƒ¿≈

לשאלות  בעיקר המתייחסות ב בסעיף

המאמר  ÔÈ·‰Ïˆ¯שבתחילת CÈ »ƒ¿»ƒ
¯e‡Èa‰ ÔÎB˙a Ìb«¿∆«≈
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zeyrlח elgd xy` z` micedid laiwe

מּפני  הּוא הּגזירה  ּבזמן היה הּיהּודים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָׁשּוקּבל

ּומצֹות, ּתֹורה על נפׁש מסירּות להם היה ְְִִֶֶֶֶַָָָָָׁשאז

הּמצוֹות  ׁשל ּככּוּלם ּברּוּבם הרי ְְְְְֲִִֵֶַָָָּדלכאֹורה,

וגם 20ּכתיב  ּבהם, וחי האדם אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָ

ואל ּבׁשלׁשת  יהרג ּבהם ׁשּנאמר הּמצוֹות ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ׁשאֹופן 21יעבֹור  אּלא נפׁש הּמסירּות ענין אינם ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָ

זה  ידי על יהרג אם אפיּלּו הּוא ,22קּיּומם ְֲִִִֵֵֵֶַָָ

רק  היא הּׁשם קיּדּוׁש על נפׁש ּדמסירּות ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָוהּמצוה

ּבׁשביל  נפׁש ּבמסירּות ההכרח ּומהּו אחת, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָמצוה

ּומה  הּתֹורה. ּדכללּות הּיהּודים) (וקּבל ְְְִִִֵַַַַַָָָָהּקּבלה

ּבּתניא  מׁשה 23ּׁשּכתב ׁשּצּוה זה על ּדהּטעם , ְְִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

ׁשמע  קריאת לקרֹות לארץ ׁשּנכנסּו לּדֹור ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָרּבינּו

ׁשמים  מלכּות עליו לקּבל יֹום ּבכל ְְְֲִִֵַַַַַָָָָּפעמים

ּפחּדכם  להם ׁשהבטיח (אף נפׁש ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָּבמסירּות

וגֹו' ה' יּתן ׁשּקּיּום 24ּומֹוראכם מּפני הּוא ( ְְֲִִִֵֵֶֶַ

ענין  ּתמיד ׁשּיזּכֹור ּבזה ּתלּוי ּומצוֹותיה ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָהּתֹורה

ׁשּבֹו נפׁש הּמסירּות ענין הרי לה', נפׁשֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַמסירת

ּבכח  נפׁש מסירּות הּוא ּומצֹות הּתֹורה קּיּום ְְְִִִֶֶַַָָֹּתלּוי

הּתֹורה  קּיּום על נפׁש למסירּות יצטר ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ(ׁשּבאם

ּבפֹועל, נפׁש מסירּות ולא לזה) מּוכן הּוא ְְְְִִֶֶֶַָָֹּומצֹות

ונׁשמע  נעׂשה ּכׁשאמרּו ּתֹורה, ּבמּתן ּגם ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָוהרי

ׁשמע  קריאת לקרֹות ׁשּנצטּוּו לאחרי ׁשּכן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָ(ּומּכל

מה  ּכל לקּיים עליהם קיּבלּו יֹום) ּבכל ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָּפעמים

על  נפׁש למסירּות צרי יהיה ּבאם ּגם ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָּׁשּיצטּוּו

ּגמּורה  קּבלה היתה לא כן, ּפי על ואף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹזה,

ּכׁשהיה  המן, ּגזירת לזמן עד הּיהּודים) ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָ(וקּבל

ּבפֹועל  נפׁש מסירּות .25להם ְְִֶֶֶַָ
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ולא 20) בהם "וחי ספט"ז) שבת תוספתא א. עד, סנהדרין ב. פה, (מיומא ה"א פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם וראה ה. יח, אחרי

בהם". שם).21)שימות ותוספתא סנהדרין א. פב, (מיומא ה"ב  שם בהערה.22)רמב"ם 123 ע' ה'תש"ט סה"מ בארוכה ראה

ואילך).23) סע"א (לב, כה.24)פכ"ה יא, נגמרה 25)עקב תורה שבמתן שהקבלה דזה ב) צ, א. (סא, שם אורה בשערי

בפו"מ") נפשם למסור לבבם הי' נכון "בודאי ונשמע נעשה כשאמרו שגם (אף הפורים בימי שהי' בפועל נפש המסירות ע"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜eL ‰Êc (¯Ó‡n‰aL) יותר ונעלה יותר שלם באופן ∆¿««¬»¿∆∆¿ƒ≈«¿ƒ

ההתחלה) רק הייתה תורה (שבמתן תורה מתן ‰ÈÊb¯‰לגבי ÔÓÊa ‰È‰»»ƒ¿««¿≈»
,˙BˆÓe ‰¯Bz ÏÚ LÙ ˙e¯ÈÒÓ Ì‰Ï ‰È‰ Ê‡L ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»»»»∆¿ƒ∆∆«»ƒ¿

·È˙k ˙BÂˆn‰ ÏL ÌleÎk Ìae¯a È¯‰ ,‰¯B‡ÎÏc20 בתורה ¿ƒ¿»¬≈¿»¿»∆«ƒ¿¿ƒ
ÈÁÂ Ì„‡‰ Ì˙B‡ ‰NÚÈ ¯L‡¬∆«¬∆»»»»»«

,Ì‰a בגמרא למדים זה ומפסוק »∆
"וחי  שיהיה מנת על ניתנו שהמצוות

נפש  ופיקוח בהם" שימות ולא בהם,

מה  כן ואם התורה, כל את דוחה

לימוד  של הגדולה המעלה ומה העניין

הרי  נפש, במסירות מצוות וקיום תורה

התורה  קיום שאם היא התורה הוראת

צריך  נפשות, סכנת הוא והמצוות

לימוד  על ולוותר בחיים להישאר

המצוות  וקיום LÏLa˙התורה Ì‚Â¿«ƒ¿…∆
˙BÂˆn‰ הכלל מן היוצאות «ƒ¿

Ï‡Â ‚¯‰È Ì‰a ¯Ó‡pL∆∆¡«»∆≈»≈¿«
¯B·ÚÈ21 עריות גילוי זרה, עבודה «¬

אסור  אלה שבמצוות דמים, ושפיכות

אם  אפילו העבירה את לעבור ליהודי

לכאורה  כן, ואם אותו, יהרגו זה בגלל

נדרשת  כן אלו מצוות בשלוש לפחות

מכל  החיים, על ויתור של נפש מסירות

אלה מצוות שלוש גם «≈‡ÌÈמקום
‡l‡ LÙ ˙e¯ÈÒn‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ∆∆∆»

ÌÓei˜ ÔÙB‡L בפועל‡e‰ ∆∆ƒ»
אלה  עבירות לעבור elÈÙ‡¬ƒשאסור

‰Ê È„È ÏÚ ‚¯‰È Ì‡22, ƒ≈»≈«¿≈∆
ÏÚ LÙ ˙e¯ÈÒÓc ‰Âˆn‰Â¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆∆«
‰ÂˆÓ ˜¯ ‡È‰ ÌM‰ LecÈƒ̃«≈ƒ«ƒ¿»

˙Á‡,המצוות תרי"ג כל e‰Óeמבין «««
LÙ ˙e¯ÈÒÓa Á¯Î‰‰«∆¿≈«ƒ¿ƒ∆∆
Ïa˜Â) ‰Ïaw‰ ÏÈ·Laƒ¿ƒ««»»¿ƒ≈
‰¯Bz‰ ˙eÏÏÎc (ÌÈ„e‰i‰«¿ƒƒ¿»«»
צריך  לא בכלל ההלכה לפי והרי

המצוות? כל על הנפש את למסור

·˙kM ‰Óe הזקן אדמו"ר «∆»«
‡Èza23‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c , ««¿»¿««««∆

ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï ı¯‡Ï eÒÎpL ¯BcÏ eÈa¯ ‰LÓ ‰evL∆ƒ»…∆«≈«∆ƒ¿¿»»∆ƒ¿¿ƒ«¿«
ÂÈÏÚ Ïa˜Ï ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt,שמע קריאת שקורא ואחד אחד שכל «¬«ƒ¿»¿«≈»»

מאודך' ובכל נפשך בכל לבבך, 'בכל להיות צריכה ה' שאהבת נאמר שם

ישראל' 'שמע באמירת עצמו על LÙיקבל ˙e¯ÈÒÓa ÌÈÓL ˙eÎÏÓ«¿»«ƒƒ¿ƒ∆∆
ÁÈË·‰L Û‡) הקדושֿברוךֿהואÌ‰Ï לארץ הנכנסים ישראל לבני «∆ƒ¿ƒ«»∆

B‚Â'ישראל  '‰ ÔzÈ ÌÎ‡¯BÓe ÌÎcÁt24 על יפיל שהשם היינו «¿¿∆«¬∆ƒ≈¿
שבה  מציאות תהיה לא לכאורה כן ואם ישראל, בני מפני ומורא פחד האומות

נפשם  את למסור יצטרכו ישראל בני

זאת  ובכל ומצוות, תורה ענייני על

לפני  ישראל בני את מצווה רבנו משה

מלכות  עצמם על לקבל לארץ הכניסה

נפש  במסירות הדבר )שמים וטעם

‰¯Bz‰ ÌeiwL ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆ƒ«»
¯BkÊiL ‰Êa ÈeÏz ‰È˙BÂˆÓeƒ¿∆»»¿∆∆ƒ¿
,'‰Ï BLÙ ˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz»ƒƒ¿«¿ƒ««¿«
היה  שבתניא, אלה מדברים ולכאורה

לקיים  הכרח קיים שכן להבין אפשר

אבל  נפש, במסירות ומצוות תורה

על  קושיא זו אין דבר של לאמיתו

הכרח  אין שלמעשה לעיל האמור

כי נפש, ÔÈÚבמסירות È¯‰¬≈ƒ¿«
ÈeÏz BaL LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆∆»

˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ מזהיר ועליו ƒ«»ƒ¿
רבנו LÙמשה ˙e¯ÈÒÓ ‡e‰¿ƒ∆∆
) ÁÎa החלטה עצמו על שמקבל ¿…«

LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ C¯ËˆÈ Ì‡aL∆¿ƒƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆∆
‡e‰ ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ«ƒ«»ƒ¿
LÙ ˙e¯ÈÒÓ ‡ÏÂ (‰ÊÏ ÔÎeÓ»»∆¿…¿ƒ∆∆

,ÏÚBÙa דורש לא רבינו משה אבל ¿«
ולהיהרג  נפשם את למסור ישראל מבני

בפועל, ומצוות תורה Ìbלמען È¯‰Â«¬≈«
‰NÚ e¯Ó‡Lk ,‰¯Bz ÔzÓa¿««»¿∆»¿«¬∆
¯Á‡Ï ÔkL ÏkÓe) ÚÓLÂÈ ¿ƒ¿»ƒ»∆≈¿«¬≈

ÚÓL ˙‡È¯˜ ˙B¯˜Ï eeËˆpL∆ƒ¿«ƒ¿¿ƒ«¿«
ÌBÈ ÏÎa ÌÈÓÚt זו ובאמירה «¬«ƒ¿»

במסירות  שמים מלכות עול לקבל

Ïkנפש  ÌÈi˜Ï Ì‰ÈÏÚ eÏaÈ˜ (ƒ¿¬≈∆¿«≈»
‰È‰È Ì‡a Ìb eeËˆiM ‰Ó«∆ƒ¿««¿ƒƒ¿∆
,‰Ê ÏÚ LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ∆∆«∆

,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â במתן שגם למרות ¿««ƒ≈
ימסרו  יצטרכו שאם קבלה הייתה תורה

נפשם eÓb¯‰את ‰Ïa˜ ‰˙È‰ ‡Ï בני ידי על והמצוות התורה של …»¿»«»»¿»
Ì‰Ïישראל ‰È‰Lk ,ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊÏ „Ú (ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Â)¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ¿«¿≈«»»¿∆»»»∆

ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓ25 המסירות של המיוחד והיתרון שהחידוש וכיוון ¿ƒ∆∆¿«
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ט `"iyz'd ,mixet

‰p‰Âנפׁש מסירּות היתה זמּנים ׁשּבׁשני ידּוע ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ

ּתֹורה  על יׂשראל] ּכלל [ׁשל ְְְִֵֶַַָָָּבפֹועל

(ּבזמן  ּובפּורים יון) ּגזירת (ּבזמן ּבחנּוּכה ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּומצֹות,

הם  ׁשּבּתֹורה הענינים ׁשּכל וכיון המן). ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּגזירת

ּדוקּבל  ׁשהענין ּדזה לֹומר, צרי הּדּיּוק, ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָּבתכלית

נפׁש הּמסירּות ידי על ּדוקא היה ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּיהּודים

ׁשה  מּפני רק (לא הּוא נפׁשּדפּורים, ּמסירּות ְְְִִִֵֶֶֶַַֹ

אּלא  ּדחנּוּכה, נפׁש הּמסיר ּות לפני היתה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּדפּורים

יֹותר  ׁשּיכת ּדפּורים נפׁש ׁשהּמסירּות מּפני ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַּגם)

ּבין  החיּלּוק להבין וצרי הּתֹורה. קּבלת ְְְִִִִֵַַַַַָָָָל(גמר)

נפׁש להּמסירּות ּדחנּוּכה נפׁש ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָהּמסירּות

ּדקּבלת 26ּדפּורים  הּגמר זה, חיּלּוק ׁשּמּפני , ְְְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּדפּורים. נפׁש הּמסירּות ידי על ּדוקא הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּתֹורה

ּבהקּדים Ô·eÈÂד) ׁשהחיּדּוׁש28הּידּוע 27זה ¿«ְְִִֶֶַַַַָ

ּומצֹות  הּתֹורה לגּבי ּתֹורה ְְְִֵַַַַָָּדמּתן

ׁשל  ׁשהּמצוֹות הּוא ּתֹורה, מּתן קֹודם ְִֶֶֶֶַַַָָׁשהיּו

רק  היּו ּתֹורה) מּתן קֹודם – (ּובכלל ְִֶַַַָָָָָהאבֹות

מצוֹות  וכּמה ׁשּכּמה לזה ּדנֹוסף ְְְְִִֶֶַַָָָָָּברּוחנּיּות.

ּבהם  ׁשּנזּכר  ּתפיּלין (ּכמֹו ּברּוחנּיּות רק ְְְְְִִִִִֶֶַָָָקּיימּו

מצרים), ּגלּות היה לא עדין ואז מצרים, ְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָֹיציאת

היתה  ּבגׁשמּיּות, ׁשּקּיימּו ּבהּמצוֹות ּגם ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּנה

ּבּדבר  ולא ּברּוחנּיּות רק הּקדּוּׁשה ְְְְִַַַַַָָָָָֹהמׁשכת

הּמצוה  קּיימּו ׁשּבֹו מּתן 29הּגׁשמי קֹודם ּכי . ְְְִִִִֶֶַַַַַָ

למּטה  ירדּו לא ּדעליֹונים הּגזירה היתה ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹּתֹורה

למעלה  יעלּו לא היה 30ותחּתֹונים לא ולכן , ְְְְְֲִֵַַַָָָָֹֹ
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קבלת  בשביל צריך מדוע ביאור, צריך אבל מתו"מ". גם נעלה מאד מעלה למעלה ש"מגיע בפועל דמס"נ המעלה מצד הוא

מתומ"צ. שלמעלה לדרגא להגיע והמס"נ 26)התורה המשפיע" "כח מצד הי' דפורים שהמס"נ בהקדמה אורה בשערי

המבואר  וע"פ דוקא. דפורים המס"נ ע"י הי' ש"וקבל" זה על ביאור אינו זה חילוק לכאורה אבל המקבל". "מצד דחנוכה

אז  שהמס"נ מפני הוא לעשות" "החלו רק הי' שבמ"ת דזה ואילך) א (צז, שם אורה ובשערי ואילך) ב (צט, שם בתו"א

שעל  לכאורה ראוי הי' המקבל", "מצד הי' דחנוכה שהמס"נ מכיון – דפורים המס"נ משא"כ דלמעלה הגילוי מפני הי'

"וקבל". יהי' מה 27)ידה קבלו אחשורוש (שבימי זה שענין ב), (פח, אורה ובשערי ג) (צו, בתו"א וקבל רד"ה גם ראה

תורה. מתן ענין תחלה בהקדים יובן תורה) במתן וש"נ.28)שהחלו .79 ע' שם ואילך. 88 ע' ח"ה לקו"ש בארוכה ראה

שם.29) ובהערות 223 ע' ה'תש"י סה"מ טו.30)ראה וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השאלה, חוזרת בפועל, נפש מסירות הייתה שאז הוא המן גזירת בימי נפש

הרי, בפועל, נפש מסירות ידי על דווקא היא בשלימות התורה קבלת מדוע

נפש  במסירות הכרח ואין בהם' 'וחי נאמר והמצוות התורה על לעיל, כמבואר

בפועל?

ÌÈpÓÊ ÈLaL Úe„È ‰p‰Â¿ƒ≈»«∆ƒ¿≈¿«ƒ
LÙשונים  ˙e¯ÈÒÓ ‰˙È‰»¿»¿ƒ∆∆

Ï‡¯NÈ ÏÏk ÏL] ÏÚBÙa ולא ¿«∆¿»ƒ¿»≈
אחדים  אנשים של Bz¯‰רק ÏÚ [«»

,˙BˆÓe הוא אחד keÁa‰זמן ƒ¿«¬»
ÔÂÈ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) להשכיחם' שרצו ƒ¿«¿≈«»»

רצונך' מחוקי ולהעבירם )תורתך
ÔÓ‰ ˙¯ÈÊb ÔÓÊa) ÌÈ¯eÙ·e¿ƒƒ¿«¿≈«»»
כל  את ולהרוג להשמיד שרצה

‰ÌÈÈÚהיהודים  ÏkL ÔÂÈÎÂ .(¿≈»∆»»ƒ¿»ƒ
,˜eic‰ ˙ÈÏÎ˙a Ì‰ ‰¯BzaL∆«»≈¿«¿ƒ«ƒ
ÔÈÚ‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿∆∆»ƒ¿»

ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Âc‡˜Âc ‰È‰ ƒ¿ƒ≈«¿ƒ»»«¿»
LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ«¿≈«¿ƒ∆∆

,ÌÈ¯eÙc המסירות ידי על נפעל ולא ¿ƒ
בחנוכה  ישראל בני של ‰e‡נפש

˙e¯ÈÒn‰L ÈtÓ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ¿≈∆«¿ƒ
ÌÈ¯eÙc LÙ בתקופת שהייתה ∆∆¿ƒ

בית  חורבן שבין בזמן בבל, גלות

ב  לבניין שני ראשון ÈÙÏית ‰˙È‰»¿»ƒ¿≈
‰keÁc LÙ ˙e¯ÈÒn‰ שהייתה «¿ƒ∆∆«¬»

שני, בית ÈtÓבתקופת (Ìb ‡l‡∆»«ƒ¿≈
כיוון  בתוכנם, העניינים שני בין ההבדל

ÌÈ¯eÙc LÙ ˙e¯ÈÒn‰L∆«¿ƒ∆∆¿ƒ
˙Ïa˜ (¯Ó‚)Ï ¯˙BÈ ˙ÎiL«∆∆≈ƒ¿««»«

‰¯Bz‰ של נפש המסירות מאשר «»
‰elÈÁ˜חנוכה. ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ

העניין  ומהות בתוכן ≈ÔÈaההבדל
‰keÁc LÙ ˙e¯ÈÒn‰«¿ƒ∆∆«¬»

ÌÈ¯eÙc LÙ ˙e¯ÈÒn‰Ï26, ¿«¿ƒ∆∆¿ƒ
¯Ób‰ ,‰Ê ˜elÈÁ ÈtnL∆ƒ¿≈ƒ∆«¿»

‰e‡והשלימות  ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c¿«»««»
ÌÈ¯eÙc LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc.להלן שיוסבר וכפי «¿»«¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒ

‰Ê Ô·eÈÂ נפש „) למסירות התורה קבלת ושלימות גמר של המיוחד הקשר ¿«∆
פורים  החסידות ÌÈc˜‰a27Úe„i‰28של והיתרון LecÈÁ‰Lבתורת ¿«¿ƒ«»«∆«ƒ

‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ eÈ‰L ˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Èa‚Ï ‰¯Bz ÔzÓc¿««»¿«≈«»ƒ¿∆»∆««»
שניתנה, קודם כולה התורה כל את קיימו שהאבות ז"ל חכמינו אמרו שהרי

˙B·‡‰ ÏL ˙BÂˆn‰L ‡e‰∆«ƒ¿∆»»
Y ÏÏÎ·e) לאו שאנשים, המצוות כל ƒ¿»

קיימו  האבות, ÔzÓדוקא Ì„B˜∆««
˙eiÁe¯a ˜¯ eÈ‰ (‰¯Bz»»«¿»ƒ
עניין  היתה שלהם והפעולה וההשפעה

הזה  בעולם והשפעה פעולה ולא רוחני

nkL‰הגשמי. ‰ÊÏ ÛÒBc¿»»∆∆«»
˜¯ eÓÈi˜ ˙BÂˆÓ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ¿«

˙eiÁe¯a המצווה פעולת עשו ולא ¿»ƒ
ÔÈlÈÙzלמשל (BÓkבגשמיות ¿¿ƒƒ

Ì‰a ¯kÊpL התורה בפסוקי ∆ƒ¿»»∆
בתוך  שנמצאות בפרשיות הכתובים

Ê‡Âהתפילין ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»
האבות  eÏb˙בימי ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»»»

ÌÈ¯ˆÓ במציאות ייתכן שלא כך ƒ¿«ƒ
התפילין  כמו תפילין לאבות שהיו

תורה  מתן Ìbשאחרי ‰p‰ ,(ƒ≈«
,˙eiÓL‚a eÓÈiwL ˙BÂˆn‰a¿«ƒ¿∆ƒ¿¿«¿ƒ
לקיים  אפשרות הייתה שכן מצוות

תורה  מתן לפני גם «¿«‰È˙‰בפועל
‰Me„w‰ ˙ÎLÓ‰ מעשה ידי על «¿»««¿»

ÏÂ‡המצווה  ˙eiÁe¯a ˜«̄¿»ƒ¿…
eÓÈi˜ BaL ÈÓLb‰ ¯·ca«»»««¿ƒ∆ƒ¿

‰Âˆn‰29 הפך לא הגשמי והדבר «ƒ¿»
לכך  והסיבה קדושה. של חפץ להיות

לא  תורה מתן קודם המצוות שקיום

היא  הגשמית במציאות קדושה המשיך

‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓ Ì„B˜ Èkƒ∆««»»¿»
‰¯ÈÊb‰,הקדושֿברוךֿהוא שגזר «¿≈»

המדרש, Ï‡כדברי ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒ…
‰hÓÏ e„¯È שנמצאת הקדושה ≈¿¿«»

תרד  לא הרוחניים העליונים בעולמות

התחתון  הגשמי הזה לעולם ÏÚÓÏ‰ותומשך eÏÚÈ ‡Ï ÌÈBzÁ˙Â30 ¿«¿ƒ…«¬¿«¿»
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zeyrlי elgd xy` z` micedid laiwe

הּדבר  עם (עליֹונים) הּמצוה ּדקדּוּׁשת ְְְִִִִִֶַַַַָָָהחיּבּור

מה  (ּתחּתֹונים), הּמצוה נעׂשית ׁשּבֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָהּגׁשמי

הּמצוֹות  ּבקּיּום ּכן ּתֹורה,31ּׁשאין מּתן ׁשּלאחרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָ

עליֹונים  ׁשּבין והמחיּצה הּגזירה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשּבטלה

הּגׁשמי 30לתחּתֹונים  ּדבר ׁשל החיּבּור נעׂשה , ְְְֲִִִֶַַַַַָָָ

ועד  הּמצוה, קדּוּׁשת עם הּמצוה) מקּיימים ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָ(ׁשּבֹו

ה  הּדבר נעׂשה מצוֹות, ׁשל ׁשּבכּמה חפצא ּגׁשמי ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָ

הּידּוע 32מצוה  ּפי ועל דברים 33. ּדׁשני ׁשהחיּבּור ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

מּׁשניהם, ׁשּלמעלה ענין ידי על הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהפּכים

ׁשּנעׂשה  ותחּתֹונים ּדעליֹונים ׁשהחיּבּור ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָמּובן,

היתה  ּתֹורה ׁשּבמּתן ידי על הּוא ּתֹורה ְְְְֵֶַַַַַָָָָּבמּתן

ּדמעלה  מהּגדר ׁשּלמעלה סֹוף אין אֹור ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָהמׁשכת

מּובן, זה ּומּכל ותחּתֹונים). (עליֹונים ְְְִִִֶֶַַָָָּומּטה

ענינים. ׁשלׁשה ּתֹורה, מּתן ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשּבהּמצוֹות

ׁשהּדבר  ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם [ׁשהרי ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּתחּתֹון

ׁשל  חפצא נעׂשה  הּמצוה מקּיימים ׁשּבֹו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָהּגׁשמי

ּגׁשמי], ּדבר ונׁשאר לרּוחני נהפ לא ְְְְְֱִִִִֶַָָָָָָֹמצוה,

ּכׁשּקדּוּׁשת  ּתֹורה, מּתן לאחרי ּגם [ׁשהרי ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַַַָָהעליֹון

היא  הּגׁשמי, ּבהּדבר ונקּבעת נמׁשכת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָָָהּמצוה

העליֹון  ּגדרי ׁשל והּביּטּול רּוחני], ְְְְִִִִֵֶֶַָָָענין

זה  מתחּברים והּתחּתֹון ׁשהעליֹון ּדזה ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָוהּתחּתֹון,

ּביּטּול  ידי על הּוא הפּכים) היֹותם (עם זה ְְֱִִִִֵֶַָָעם

אין  אֹור המׁשכת ידי על ׁשּנעׂשה ׁשּלהם, ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָהּגדר

ׁשּׁשלׁשה  לֹומר, ויׁש מּׁשניהם. ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹסֹוף
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לקו"ש 31) בארוכה ראה – הלומדה בהאדם שינוי יפעול התורה שלימוד הכח ניתן תורה במתן שדוקא בתורה, הוא ועד"ז

ע' וש"ס הרמב"ם על הדרנים – מנחם (בתורת הש"ס על הדרן ראה – במצוות הוא זה ענין שעיקר אלא .214 ע' חט"ז

.31 הערה 32.16)תיח) הערה 213 ע' שם לקו"ש ובכ"מ.33)ראה ג. כג, תזריע לקו"ת סי"ב. אגה"ק

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העולמות  קדושת את בתוכם לקבל למעלה יתעלו לא התחתונים והעולמות

זו ÔÎÏÂהעליונים, 'גזירה' ‰Âˆn‰בגלל ˙Me„˜c ¯eaÈÁ‰ ‰È‰ ‡Ï ¿»≈…»»«ƒƒ¿««ƒ¿»
¯·c‰ ÌÚ (ÌÈBÈÏÚ)החפץ‰Âˆn‰ ˙ÈNÚ BaL ÈÓLb‰ ∆¿ƒƒ«»»««¿ƒ∆«¬≈«ƒ¿»

(ÌÈBzÁz) הקדושה גשמי, בדבר שימוש תוך המצווה את שעשו ולמרות «¿ƒ
הגשמי, בדבר חדרה ולא נמשכה לא

Ìei˜a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿ƒ
˙BÂˆn‰31 ישראל בני של «ƒ¿

,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»
‰¯ÈÊb‰ ‰ÏËaLk‰vÈÁÓ‰Â ¿∆»¿»«¿≈»¿«¿ƒ»

ÌÈBzÁ˙Ï ÌÈBÈÏÚ ÔÈaL30, ∆≈∆¿ƒ¿«¿ƒ
אל  השם 'וירד שהפסוק המדרש כדברי

עליונים  ירידת על מכוון סיני' הר

אמר  משה 'ואל והפסוק לתחתונים

תחתונים  עליית על מכוון ה' אל עלה

ÏLלעליונים, ¯eaÈÁ‰ ‰NÚ«¬»«ƒ∆
ÌÈÓÈi˜Ó BaL) ÈÓLb‰ ¯·c»»««¿ƒ∆¿«¿ƒ
‰Âˆn‰ ˙Me„˜ ÌÚ (‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿»
הגשמי  בדבר נמשכת והקדושה

בו, BÂˆÓ˙,וחודרת ‰nÎaL „ÚÂ¿«∆¿«»ƒ¿
מזוזה  ומצוות תפילין מצוות כמו

‡ˆÙÁ ÈÓLb‰ ¯·c‰ ‰NÚ«¬∆«»»««¿ƒ∆¿»
ÂˆÓ‰דבר ,חפץ  ÏL32 עצמו והוא ∆ƒ¿»

התקדש.

Úe„i‰ Èt ÏÚÂ33 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«
ÌÈ¯·„ ÈLc ¯eaÈÁ‰L∆«ƒƒ¿≈¿»ƒ
ÔÈÚ È„È ÏÚ ‡e‰ ÌÈkÙ‰»¿ƒ«¿≈ƒ¿»

Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆
שבספר  הקודש' ב'אגרת שמבואר וכפי

מים  של שר מיכאל ..." התניא:

את  זה מכבין ואין אש של שר וגבריאל

חסד  של שר שמיכאל כלומר זה,

גבוה  ממקום היורדים מים בשם הנקרא

ההשפעה  בחינת והוא נמוך למקום

עליונים  מעולמות החיות והתפשטות

והסתלקות  הגבורה בחינת היא למעלה לעלות שטבעה אש ובחינת לתחתונים

מדות  והן ורב עצום בצמצום רק להשפיע שלא למעלה ממטה החיים השפעת

הקדושֿברוךֿ אך לבדן. מידות בבחינת כשהן והיינו לזו זו והפכיות נגדיות

רבה  הארה בהן שמתגלה גילוי עלֿידי דהיינו ביניהם, שלום עושה הוא

שאינו  הוא כן כשמו אשר ברוךֿהוא איןֿסוף מאור  מאוד עצומה והשפעה

של  נגדיות המידות ואזי קץ... אין עד מעלה למעלה אלא ח"ו מדה בבחינת

באורו  ובטלים ממש לאחדים והיו ושורשן במקורן נכללות וגבריאל מיכאל

NÚpL‰יתברך..."), ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc ¯eaÈÁ‰L ,Ô·eÓ»∆«ƒ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ∆«¬»

˙ÎLÓ‰ ‰˙È‰ ‰¯Bz ÔzÓaL È„È ÏÚ ‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓa¿««»«¿≈∆¿««»»¿»«¿»«
hÓe‰והתגלות  ‰ÏÚÓc ¯„b‰Ó ‰ÏÚÓlL ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡≈∆¿«¿»≈«∆∆¿«¿»«»

(ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚ)'מעלה' מהגדרים למעלה הוא סוף שהאין וכיוון ∆¿ƒ¿«¿ƒ
עליהם, מאיר וכשהוא ביניהם הבדל קיים לא מלכתחילה לגביו הרי ו'מטה',

מתבטלים. ביניהם והמחיצות ההבדלים

‰Ê ÏkÓe אודות לעיל המבואר ƒ»∆
מתן  לפני המצוות קיום בין ההבדל

תורה, מתן אחרי המצוות לקיום תורה

המצווה  פעולת תורה מתן לאחר שרק

בדברים  קדושה ומחדירה ממשיכה

BÂˆn‰aL˙הגשמיים  ,Ô·eÓ»∆¿«ƒ¿
‰LÏL ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡lL∆¿«¬≈««»¿…»

.ÌÈÈÚ במצוות הראשון העניין ƒ¿»ƒ
הוא  תורה מתן ¿»»‰ÔBzÁzשאחרי

,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡Ï Ìb È¯‰L]∆¬≈«¿«¬≈««»
BaL ÈÓLb‰ ¯·c‰L∆«»»««¿ƒ∆
‰NÚ ‰Âˆn‰ ÌÈÓÈi˜Ó¿«¿ƒ«ƒ¿»«¬∆

‡ˆÙÁ דבר Ï‡חפץ, ,‰ÂˆÓ ÏL ∆¿»∆ƒ¿»…
CÙ‰ את מקיימים שבו הדבר ∆¡»

התפילין  קלף למשל כמו המצווה

c·¯והמזוזה  ¯‡LÂ ÈÁe¯Ï¿»ƒ¿ƒ¿»»»
ÈÓLb'כ'תחתון מוגדר הוא ],ולכן «¿ƒ

מתן  שאחרי שבמצוות השני העניין

הוא  Ìbתורה È¯‰L] ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆¬≈«
˙Me„wLk ,‰¯Bz ÔzÓ È¯Á‡Ï¿«¬≈««»¿∆¿«
˙Úa˜Â ˙ÎLÓ ‰Âˆn‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆¿ƒ¿««

‡È‰ ,ÈÓLb‰ ¯·c‰a הקדושה ¿«»»««¿ƒƒ
היא ¯ÈÁeאלוקי ÔÈÚנשארת  ולכן ƒ¿»»ƒ

'עליון' השלישי ],מוגדרת והעניין

תורה  מתן שאחרי המצוות בקיום

ÔBÈÏÚ‰ È¯„b ÏL ÏehÈa‰Â¿«ƒ∆ƒ¿≈»∆¿
,ÔBzÁz‰Â ביטול את שגורם ¿««¿

ומאפשר  ביניהם וההבדלים המחיצה

בדברים  הקדושה המשכת את

(ÌÚהגשמיים  ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯aÁ˙Ó ÔBzÁz‰Â ÔBÈÏÚ‰L ‰Êc¿∆∆»∆¿¿««¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆ƒ
ÌÈkÙ‰ Ì˙BÈ‰ למהות ומנוגדת הפוכה 'עליון' של והגדר שהמהות למרות ¡»»¿ƒ
'תחתון' של Ì‰lLולגדר ¯„b‰ ÏehÈa È„È ÏÚ ‡e‰ העליון ) שהן «¿≈ƒ«∆∆∆»∆

שלהם, ומהמציאות שלהם מהגדרים מתבטלים התחתון ביטול NÚpL‰והן ∆«¬∆
‰ÎLÓ˙זה  È„È ÏÚעליהם ומאיר ÏÚÓlL‰שנמשך ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ «¿≈«¿»«≈∆¿«¿»

Ì‰ÈMÓ סוף אין האור והמשכת גילוי ידי שעל לעיל המובא (בדוגמת ƒ¿≈∆
אש). של שר וגבריאל מים של שר מיכאל בין ההבדלים מתבטלים

el‡ ÌÈÈÚ ‰LÏML ,¯ÓBÏ LÈÂ תורה מתן לאחר המצוות בקיום ¿≈«∆¿…»ƒ¿»ƒ≈
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יי `"iyz'd ,mixet

הּמצוֹות. ּבקּיּום ּגם ּדּוגמתם יׁש אּלּו ְְְְִִִִֵֵַַָָָענינים

מצות  ּבדר הּמצוֹות את מקּיים ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכׁשהאדם

מלּוּמדה  ׁשהּורּגל 34אנׁשים ההרּגל מחמת היינּו , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

טבע 35ּכן  נעׂשה ׁשהרּגל ּכיון הּמצוֹות 36, קּיּום , ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

ּתחּתֹון  הּטבעית, ונפׁש הּגּוף טבע מּצד הּוא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַׁשּלֹו

ׁשאֹוהב 37ׁשּבאדם  מּפני הּמצוֹות את ּוכׁשּמקּיים , ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּבֹו לדבקה אפׁשר ואי ּבֹו לדבקה וחפץ הוי' ְְְְְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָאת

ׁשהם  ּפיּקּודין רמ"ח ּבקּיּום אם ּכי 38ּבאמת ְֱִִִִִֵֶֶֶָָ

ּדמלּכא  אברין הּוא 39רמ"ח ׁשּלֹו הּמצוֹות קּיּום , ְְְִִִֵֶַַָָָָ

ה  (נפׁש הּנׁשמה ׁשּבאדם מּצד עליֹון .37אלקית), ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּתֹועלת  מּצד לא לׁשמן, הּמצוֹות את ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹּוכׁשּמקּים

רּוחנית) ּתֹועלת לא (ּגם זה ידי על לֹו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשּתהיה

קּיּום  ,יתּבר רצֹונֹו הם ׁשּמצוֹות זה מּצד ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָאּלא

(ּגם  ׁשּלֹו הּמציאּות מּצד לא הּוא ׁשּלֹו ְְִִִֶֶַַַַֹהּמצוֹות

ׁשּכל  ּבביּטּול, אּלא ּדהּנׁשמה) הּמציאּות ְְְְִִֶֶַַָָָָֹלא

רק  הּוא הּמצוה) את ׁשּמקּיים (ּבׁשעה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָענינֹו

העליֹון. רצֹון ְְְֵֶַָלקּיים

אּלּוLÈÂה) אפנים ּדׁשלׁשה ׁשהּׁשרׁש להֹוסיף, ¿≈ְְֳִִִֵֶֶַָָֹֹ

ּבּמצוֹות  ּגם ּכי הּוא, הּמצוֹות, ְְְִִִִַַַּבקּיּום

ׁשלׁשת  (ּבדּוגמת ענינים ׁשלׁשה יׁש ְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹעצמם

ּדנתינת  הּוא, והענין הּמצוֹות). ׁשּבקּיּום ְְְְְֳִִִִִִֶַַָָָָהאפנים

רז"ל  ּכמאמר היא (למּטה) ניּתנּו40הּמצוֹות לא ְְְְֲִִִַַַַַַָֹ

היינּו, הּברּיֹות. את ּבהן לצרף אּלא ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָהּמצוֹות

ּבׁשביל  (לא היא הּמצוֹות ּבנתינת ְְְִִִִִִֶַַַַָָֹׁשהּכּוונה

והּזיּכּו הּבירּור ּבׁשביל אּלא) עצמם, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּמצוֹות

הּמצוה, את ׁשּמקּיים האדם ואברי ּכחֹות ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשל

ׁשּבעֹולם  הּדברים ׁשל והּזיּכּו הּבירּור ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּובׁשביל

הּמצוה  את מקּיימים נעלה 41ׁשּבהם ענין ויׁש . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

רז"ל  ּכדרׁשת הּקּב"ה, ׁשל מצוֹותיו ׁשהם ּבמצוֹות, הּפסּוק 42יֹותר מּגיד 43על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
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יג.34) כט, ב).35)ישעי' (נג, פל"ט נתיב 36)תניא אמונה שבילי א). (כא, פט"ו ספי"ד. שם גם וראה ב). (סג, פמ"ד תניא

סל"ו. מפאנו הרמ"ע שו"ת ב. שער ומעין 37)ד קונטרס ואילך. ד ג, בראשית תו"א וראה ח. פי"ב, יא. פ"ח, ב"ר ראה

ובכ"מ. תצה. ע' תרס"ו המשך טו. ועוד.38)מאמר רפכ"ג. שם הבאה. שבהערה בתניא הובא סע"א). (עד, ת"ל תקו"ז ראה

פ"ד.39) פכ"ו.40)תניא ח"ג מו"נ וראה וש"נ. רפמ"ד. ב"ר ז). שם (וראה ח שמיני פל"ז.41)תנחומא תניא בארוכה ראה

ה"ג.42) פ"א ר"ה ירושלמי גם וראה ט. פ"ל, יט.43)שמו"ר קמז, תהלים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביניהם  המחבר סוף והאין התחתון העליון, Ìbשהם Ì˙Ó‚ec LÈ≈¿»»«

˙BÂˆn‰ Ìei˜a.ומפרט שממשיך ‡˙כפי ÌÈi˜Ó Ì„‡‰Lk ¿ƒ«ƒ¿¿∆»»»¿«≈∆
‰„neÏÓ ÌÈL‡ ˙ÂˆÓ C¯„a ˙BÂˆn‰34, בישעיה הכתוב כלשון «ƒ¿¿∆∆ƒ¿«¬»ƒ¿»»

eÈÈ‰ מצוות מקיים והוא אותו לימדו שכך משום אלא הלב מתוך קיום לא «¿
Ôk Ïb¯e‰L Ïb¯‰‰ ˙ÓÁÓ35, ≈¬««∆¿≈∆¿«≈
Ú·Ë ‰NÚ Ïb¯‰L ÔÂÈk36, ≈»∆∆¿≈«¬∆∆«
‡e‰ BlL ˙BÂˆn‰ Ìei˜ לא ƒ«ƒ¿∆

אלא  האלוקית והנפש הנשמה מצד

LÙÂ Ûeb‰ Ú·Ë „vÓƒ«∆««¿∆∆
,˙ÈÚ·h‰ חלק ÔBzÁzשהם «ƒ¿ƒ«¿
Ì„‡aL37˙‡ ÌÈi˜nLÎe , ∆»»»¿∆¿«≈∆

˙‡ ·‰B‡L ÈtÓ ˙BÂˆn‰«ƒ¿ƒ¿≈∆≈∆
È‡Â Ba ‰˜·„Ï ıÙÁÂ 'ÈÂ‰¬»»¿»≈¿»¿»¿ƒ

˙Ó‡a Ba ‰˜·„Ï ¯LÙ‡ שהרי ∆¿»¿»¿»∆¡∆
ומרומם  נעלה הקדושֿברוךֿהוא

ערוך  באין Ìei˜aמהאדם Ì‡ Èkƒƒ¿ƒ
ÔÈ„ewÈt Á"Ó¯ עשה מצוות »»ƒƒ

ושמונה  וארבעים מאתיים שמספרם

Ì‰L38ÔÈ¯·‡ Á"Ó¯ ∆≈»»≈»ƒ
‡kÏÓc39,ֿהקדוש של 'אברים' ¿«¿»

עשה  מצוות רמ"ח כביכול, ברוךֿהוא,

כי  רמ"ח, שמספרם הגוף לאברי נמשלו

לכוחות  כלים הם הגוף שאברי כשם

בהם, ופועלים בהם המתלבשים הנפש

לרצון  'לבושים' הם המצוות כך

ומתגלה  נמשך ודרכם העליון האלוקי

מצוות  מקיים האדם וכאשר אלוקי, אור

אזי  האלוקי, באור לדבוק רצון מתוך

„vÓ ‡e‰ BlL ˙BÂˆn‰ Ìeiƒ̃«ƒ¿∆ƒ«
,(˙È˜Ï‡‰ LÙ) ‰ÓLp‰ היא «¿»»∆∆»¡…ƒ

Ì„‡aLחלק  ÔBÈÏÚ37. ∆¿∆»»»
,ÔÓLÏ ˙BÂˆn‰ ˙‡ Ìi˜nLÎe¿∆¿«≈∆«ƒ¿ƒ¿»

השם  רצון את לעשות כדי …Ï‡רק
ÏÚ BÏ ‰È‰zL ˙ÏÚBz‰ „vÓƒ««∆∆∆ƒ¿∆«

Ìb) ‰Ê È„È אפילו‡Ï בשביל ¿≈∆«…
שהיא איזו ∆∆ÏÚBz˙להרוויח

‡l‡ (˙ÈÁe¯ המצוות את מקיים »ƒ∆»
¯ˆBBרק Ì‰ ˙BÂˆnL ‰Ê „vÓƒ«∆∆ƒ¿≈¿

BlL ˙BÂˆn‰ Ìei˜ ,C¯a˙Èƒ¿»≈ƒ«ƒ¿∆

Ìb) BlL ˙e‡Èˆn‰ „vÓ ‡Ï ‡e‰ אפילו˙e‡Èˆn‰ ‡Ï …ƒ««¿ƒ∆«…«¿ƒ
‰ÓLp‰c שבאדם 'עליון' בחינת ÏehÈ·aשהיא ‡l‡ שלו ) המציאות ¿«¿»»∆»¿ƒ

שלו, המציאות מגדרי (ויציאה BÈÚ ÏkL לפחותÌÈi˜nL ‰ÚLa ∆»ƒ¿»¿»»∆¿«≈
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ ÌÈi˜Ï ˜¯ ‡e‰ (‰Âˆn‰ רצונות ‡˙ בכך לערב מבלי ∆«ƒ¿»«¿«≈¿»∆¿

אישית. ותועלת אישיים

L¯M‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ∆«…∆
Ìei˜a el‡ ÌÈÙ‡ ‰LÏLcƒ¿…»√»ƒ≈¿ƒ

,˙BÂˆn‰ הטבעית הנפש מצד «ƒ¿
האלוקית  הנפש מצד ('תחתון'),

המציאות  ביטול ומצד ‰e‡,('עליון')
,ÌÓˆÚ ˙BÂˆna Ìb Èk רק ולא ƒ««ƒ¿«¿»

קיומם, ÌÈÈÚבאופן ‰LÏL LÈ≈¿…»ƒ¿»ƒ
ÌÈÙ‡‰ ˙LÏL ˙Ó‚e„a)¿¿«¿…∆»√»ƒ

˙BÂˆn‰ Ìei˜aL המקבילים ∆¿ƒ«ƒ¿
ומבאר.),להם  שממשיך כפי

˙BÂˆn‰ ˙È˙c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ««ƒ¿
Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók ‡È‰ (‰hÓÏ)40 ¿«»ƒ¿«¬«««

‡l‡במדרש  ˙BÂˆn‰ ezÈ ‡Ï…ƒ¿«ƒ¿∆»
Û¯ˆÏ ולעדן ‡˙לזכך Ô‰a ¿»≈»∆∆

‰Âek‰L ,eÈÈ‰ .˙Bi¯a‰«¿ƒ«¿∆««»»
‡Ï) ‡È‰ ˙BÂˆn‰ ˙È˙aƒ¿ƒ««ƒ¿ƒ…

ÏÈ·La בעניין ותוספת תועלת ƒ¿ƒ
ÏÈ·La (‡l‡ ,ÌÓˆÚ ˙BÂˆn‰«ƒ¿«¿»∆»ƒ¿ƒ

CekÈf‰Â ¯e¯Èa‰ והעידוןÏL «≈¿«ƒ∆
ÌÈi˜nL Ì„‡‰ È¯·‡Â ˙BÁk…¿≈¿≈»»»∆¿«≈
¯e¯Èa‰ ÏÈ·L·e ,‰Âˆn‰ ˙‡∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈
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וזיכוך  האדם זיכוך מעניין נעלה יותר
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מה  ליׂשראל, ּומׁשּפטיו חּוּקיו ליעקב ְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹּדבריו

ּדזה  לעׂשֹות , ליׂשראל אֹומר הּוא עֹוׂשה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָּׁשהּוא

(קֹודם  הּמצוֹות את מקּיים ׁשאֹומר 44ׁשהּקּב"ה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(מּצד  עצמֹו מּצד הּוא לעׂשֹות) ְְְֲִִִֵַַַַָליׂשראל

הם  ּפיּקּודין ׁשרמ"ח מּזה ּגם [וכּמּובן ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלמעלה).

ּדמלּכא  אברין ׁשה 45רמ"ח ּדזה הם , ּמצוֹות ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ועל  למעלה]. מּצד הּוא ּכביכֹול ׁשּלֹו ְְְְִִִֵֶַַַָָָָהאברים

עֹוׂשה, ׁשהּוא הּמצוֹות את עֹוׂשים ׁשּיׂשראל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָידי

הּקּב"ה  ׁשל ּבדרכיו הֹולכים ּבֹו46הם ,47ּודבּוקים ְְְִִִֵֶַָָָָ

ׁשּמקּיים  להאדם חּיּות נמׁש זה ידי ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָועל

ׁשּכתּוב  ּכמֹו האדם 48הּמצוֹות, אֹותם יעׂשה אׁשר ְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָ

הּוא  הּמצו ֹות עׂשּיית ידי על ּכי ּבהם, ְְֲִִִֵֶַַַַָָוחי

ואּתם  ידי ועל לעיל), (ּכּנזּכר ּבהּקּב"ה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָמתּדּבק

ּכּלכם  חּיים זה) ידי (על אלקיכם ּבהוי' ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּדבקים

ּדרכיו 49הּיֹום  (ׁשהם ׁשּבּמצוֹות זה ׁשענין וכיון . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

את  עֹוׂשה ׁשהּקּב"ה זה ידי על הּקּב"ה, ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

לכן, לעֹולמֹות, מּׁשּייכּות למעלה הּוא ְְְִִֵַַַָָָָָהּמצוֹות)

הּמצוֹות  את ׁשּמקּיים להאדם ׁשּנמׁש החּיּות ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּגם

הּוא  עצמֹו ׁשּמּצד סֹובב, ּדבחינת החּיּות ְְִִִֵֶַַַַַהּוא

ידי  על כן ּפי על ואף מעֹולמֹות, ּומּובּדל ְְְִֵֵֵַַַָָָקדֹוׁש

ּפנימי  ּבחּיּות ּבהם חי הּוא הּמצוֹות .50קּיּום ְְְִִִִֶַַַָ

ׁשּיׁש ּבדרּגא הּוא ׁשּבּמצוֹות, זה ענין ּגם ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָאמנם

הם  זֹו ׁשּבדרּגא הּמצוֹות ולכן צּיּור. ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבּה

רּבים) (לׁשֹון הוי' ּדרכי רמ"ח 51ּבהתחּלקּות, , ְְְְְֲִִֵַַַָָָָ
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במעלה.44) קדימה הוא ד"קודם" הפירוש – מהזמן למעלה הוא שלמעלה זה 45)ומכיון ענין מובא שבכ"מ ולהעיר

שם  אורה שערי ד. לד, מקץ (תו"א המצוות את מקיים שהקב"ה לזה בהמשך דמלכא) אברין רמ"ח הן פיקודין (שרמ"ח

ועוד). ב). (צד, ח"א 46)פכ"ט זהר גם וראה ב. יו"ד, הוריות א. כג, נזיר בסופו. (הושע הוי' דרכי נק' שמצוות כידוע

ע' חל"ד לקו"ש רה. ע' ח"א מלוקט סה"מ (ראה כמ"פ דובר וכבר ובכ"מ). דאורייתא". ושבילין ארחין "ואינון ב קעה,

דרכיו" בכל "ללכת שפירוש שארז"ל וזה המצוות. עשיית הוא יב) יו"ד, (עקב דרכיו" בכל "ללכת דפירוש ואילך) 153

כב). (יא, עקב שבס"פ עה"פ הוא כו') רחום הוא (מה הקב"ה של מדותיו על תדבקון 47)קאי ובו עה"פ מפרש"י להעיר

"ובו  עי"ז – הקב"ה" שעשה "כמו בדרכיו הדביקות שע"י היינו הקב"ה", שעשה כמו . . בדרכיו "הדבק ה) יג, (ראה

מהם 48)תדבקון". שמקבל – בהם "וחי ואילך)] א (פב, פע"ה חיים בדרך [ועד"ז א ב, שה"ש ובלקו"ת ה. יח, אחרי

ספל"ד.49)חיות". אדר"נ וראה ד. ד, "שהיא 50)ואתחנן במצותיו, קדשנו אשר בפירוש א) (סו, פמ"ו מתניא להעיר

(נפש  היא (ואעפ"כ) . . סובב בחי' . . מהעולמות מובדל הוא שהקב"ה מה . . ובעצמו בכבודו הקב"ה של קדושתו

ארחין.51) תרי"ג בענין ד כא, ראה מלקו"ת ולהעיר
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מצוה  ּכל ידי  ׁשעל  ּדההמׁשכה ּדמלּכא, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָאברים

ּבעין  הראּיה ּכח (ּדּוגמת ּפרטית המׁשכה ְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹהיא

יעׂשה  ׁשהאדם ׁשּייך ולכן ּבאֹוזן). הּׁשמיעה ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹוכח

האברים  רמ"ח ּכי עֹוׂשה, ׁשהּקּב"ה הּמצוֹות ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָאת

רמ"ח  ּבדּוגמת ּכביכֹול הם הּתחּתֹון ְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּבאדם

ּכדמּותנּו ּבצלמנּו אדם נעׂשה ּדמלּכא, .52אברים ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָ

הם  ׁשהּמצוֹות זה ּבּמצוֹות, יֹותר נעלה ענין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָויׁש

ּדהרצֹון  מהּטעם), ׁשּלמעלה (רצֹון העליֹון ְְְְְֵֶֶַַַַָָָָָרצֹון

ּבׁשוה  הּמצוֹות ּתרי"ג ּבכל הּוא ְְְְְִִֶֶַַַַָָׁשּבּמצוֹות

ׁשהרצֹון  וכיון אברים). מרמ"ח ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָָ(למעלה

מהאדם ׁשּבּמצו  ערֹו ּבאין למעלה הּוא ֹות ְְְְֲִֵֵֶַַָָָָ

מּזה  ׁשּכן (ּבמּכל  הּמצוה את ׁשּמקּיים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּתחּתֹון

לכן, העליֹון), ּדאדם מהּצּיּור למעלה ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשהּוא

אין 53לגּבי  עצמּה) מּצד ׁשהיא (ּכמֹו זֹו ּדרּגא ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּתפיסת  ּדהעּדר ּדהּביּטּול מקֹום, ּתֹופס ְְְְִִֵֵֶַַָָָָהאדם

ּבמציאּות  ּביּטּול הּוא לאחרי 54מקֹום וגם . ְְְֲִִִֵַַָ

נעׂשה  הּוא זה ידי ׁשעל להאדם הּציּוּוי ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּיׁשנֹו

את  למּלאות רק היא מציאּותֹו ּכל ְְְִִִֶַַָֹמציאּות,

הּוא  הּציּוּוי את ממּלא ׁשהּוא ידי ועל ְְְִִֵֵֶֶַַַַהּציּוּוי,

וחיּבּור  צוותא מּלׁשֹון (מצוה עם 55מתחּבר ( ְְְְְִִִִִֵַַָָ

.(ערֹו ּבאין מּמּנּו למעלה (ׁשהּוא ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָהמצ ּווה

ּבזה ÏÚÂו) ׁשּיׁש הּתֹורה, ּבליּמּוד הּוא זה ּדר ¿«ְִֵֶֶֶֶֶַָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

כו.52) א, סה"מ 53)בראשית ואילך. שסט ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש ראה הסעיף) סוף (עד לקמן בהבא

.55 שבהערה וה'תש"י ה'ש"ת ואילך.54)תרח"ץ, ספי"ב תרפ"ז) וקבל (ד"ה בהמאמר גם מה,55)ראה בחוקותי לקו"ת

ע' ח"ז לקו"ש ואילך. 71 ע' ה'תש"י ואילך. 73 ע' ה'ש"ת נב. ע' תרח"ץ סה"מ סע"ב). (נב, התפלה שער חיים דרך ג.

וחיבור  צוותא הוא "דציווי תצוה" "ואתה בפי' פ"ד בהמאמר וראה צוה". "אשר בפי' ד) (נז, חוקת לקו"ת ואילך. 30

העולם  כל סע"ב) ו, (ברכות כשאמרז"ל יצוה, פ"ג: מיניו) וד' הלולב (שער כט שער פע"ח וראה ההתקשרות". ענין שהוא

חיבור. לשון שהוא לזה, לצוות אלא נברא לא כולו

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÌÈa¯51,של גדול במספר ובאים ויחיד, אחד עניין רק ¯Á"Óולא «ƒ»»

‡È‰ ‰ÂˆÓ Ïk È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰c ,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡≈»ƒ¿«¿»¿««¿»»∆«¿≈»ƒ¿»ƒ
˙ÈË¯t ‰ÎLÓ‰ בפרט זו למצווה המיוחדת המצוות (מסויימת, וכאמור «¿»»¿»ƒ

הוא  והדבר ל'אברים' ÁÎÂנמשלו ÔÈÚa ‰i‡¯‰ Ák ˙Ó‚ec¿«…«»¿ƒ»»«ƒ¿…«
ÔÊB‡a ‰ÚÈÓM‰ כוחות שהם «¿ƒ»»∆

כוח  וכל מזה, זה שונים נפרדים,

לו  המתאים שונה, באבר מתלבש

ÍÈiLבפרט  ÔÎÏÂ ייתכן ). ¿»≈«»
˙BÂˆn‰ ˙‡ ‰NÚÈ Ì„‡‰L∆»»»«¬∆∆«ƒ¿

,‰NBÚ ‰"aw‰L שכמובן למרות ∆«»»∆
הבורא  בין ערוך ואין דימיון אין

‰‡·¯ÌÈלנברא, Á"Ó¯ Èkƒ»»»≈»ƒ
ÔBzÁz‰ Ì„‡aL את העושה ∆»»»««¿

Ó‚e„a˙המצוות ÏBÎÈ·k Ì‰≈ƒ¿»¿¿«
,‡kÏÓc ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯ ככתוב »»≈»ƒ¿«¿»

הראשון  אדם בריאת שלפני בתורה

הקדושֿברוךֿהוא  ‡„Ìאמר ‰NÚ«¬∆»»
e˙eÓ„k eÓÏˆa52 וכיוון ¿«¿≈ƒ¿≈

שיש  באופן מלכתחילה נברא שהאדם

בין  מסויים במובן דימיון, שהוא איזה

הקדושֿ של ל'אברים' האדם אברי

האפשרות  לאדם ניתנה ברוךֿהוא,

מצוותיו  שהן המצוות את לעשות

הקדושֿברוךֿהוא. של ומעשיו

האמורים  העניינים שני ביאור ולאחר

לזיכוך  כאמצעי המצוות (עניין במצוות

ועניין  הגשמיים והדברים האדם

הקדושֿ של ומעשיו כמצוותיו המצוות

העניין  את ומבאר ממשיך ברוךֿהוא)

גם  יותר עוד הנעלה במצוות, השלישי

השני. מהעניין

,˙BÂˆna ¯˙BÈ ‰ÏÚ ÔÈÚ LÈÂ¿≈ƒ¿»«¬∆≈«ƒ¿
ÓlL ÔBˆ¯) ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ¯ Ì‰ ˙BÂˆn‰L ‰ÊÌÚh‰Ó ‰ÏÚ ∆∆«ƒ¿≈¿»∆¿»∆¿«¿»≈«««

כוח  הנפש שבכוחות כשם והשכל, הטעם מעניין יותר ופנימי עמוק עניין

השכל  מכוח יותר ועמוק יותר נעלה ‰e‡הרצון ˙BÂˆnaL ÔBˆ¯‰c ,(¿»»∆«ƒ¿
‰ÂLa ˙BÂˆn‰ ‚"È¯z ÏÎa בשווה המצוות בכל כללי אחד רצון ¿»«¿««ƒ¿¿»∆

ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯Ó ‰ÏÚÓÏ) מצווה לכל פרטיים ולבושים כלים שהם ¿«¿»≈»»≈»ƒ
לעיל  כמבואר מזה, זה וחלוקים BÂˆnaL˙בפרט ÔBˆ¯‰L ÔÂÈÎÂ .(¿≈»∆»»∆«ƒ¿

CB¯Ú ÔÈ‡a ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ והשוואה יחס כל ללא שיעור, לאין נעלה ¿«¿»¿≈¬

‰fÓ ÔkL ÏkÓa) ‰Âˆn‰ ˙‡ ÌÈi˜nL ÔBzÁz‰ Ì„‡‰Ó≈»»»««¿∆¿«≈∆«ƒ¿»¿ƒ»∆≈ƒ∆
ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡c ¯eiv‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰L שהרצון מכך וחומר קל ∆¿«¿»≈«ƒ¿»»»∆¿

בוודאי  והוא באלוקות, למעלה שהיא כפי 'אדם' מבחינת ביותר נעלה העליון

כללות  לגבי לעיל מהאמור בשונה התחתון, מהאדם שיעור לאין נעלה יותר

שיש  עניין שהוא למעלה המצוות עניין

האדם  של המצוות לקיום שייכות ),לו
Èa‚Ï ,ÔÎÏ53BÊ ‡b¯c הרצון של »≈¿«≈«¿»

המצוות  של È‰L‡העליון BÓk)¿∆ƒ
ÒÙBz Ì„‡‰ ÔÈ‡ (dÓˆÚ „vÓƒ««¿»≈»»»≈

ÌB˜Ó הערך בריחוק הוא שהרי »
לבחינה  דימיון כל לו ואין זה מעניין

ÒÈÙz˙זו, ¯cÚ‰c ÏehÈa‰c¿«ƒ¿∆¿≈¿ƒ«
ÏehÈa ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ

˙e‡ÈˆÓa54, של ביטול רק לא ƒ¿ƒ
מוחלט  ביטול אלא היישות תחושת

כלל. במציאות קיים אינו כאילו

Ì‚Â אפילוBLiL È¯Á‡Ï ¿«¿«¬≈∆∆¿
Ì„‡‰Ï ÈeeÈv‰ שהציווי לאחר גם «ƒ¿»»»

לאדם  ניתן העליון הרצון »∆ÏÚLשל
‰Ê È„È מהבורא ציווי קיבל שהאדם ¿≈∆

‡e‰ האדם,˙e‡ÈˆÓ ‰NÚ גם «¬∆¿ƒ
בטל נשאר האדם גם אז כי במציאות

הציווי  קבלת B˙e‡ÈˆÓלאחר Ïk»¿ƒ
‡È‰ וממוקדת לעניין ¯˜מכוונת ƒ«
‰ÈeeÈvאחד  ˙‡ ˙Â‡lÓÏ ולקיים ¿«…∆«ƒ

רצונות  שום לו ואין בפועל, אותו

e‰L‡משלו  È„È ÏÚÂ האדם ¿«¿≈∆
ÈeeÈv‰ ˙‡ ‡lÓÓ את ומקיים ¿«≈∆«ƒ

בפועל  ≈»¿aÁ˙Óƒ¯האדם‰e‡המצוות
¯eaÈÁÂ ‡˙ÂÂˆ ÔBLlÓ ‰ÂˆÓ)ƒ¿»ƒ¿«¿»¿ƒ

וחסידות  בקבלה 55ÌÚכמבואר (ƒ
∆»¿»‰ÂeˆÓ‰הקדושֿברוךֿהוא 

‡e‰L) המצוות את המצווה שהוא epnÓהקדושֿברוךֿהוא ‰ÏÚÓÏ ∆¿«¿»ƒ∆
מהאדם  CB¯Úנעלה ÔÈ‡a יחס כל ללא שיעור, לאין שהוא בעילוי ¿≈¬

).והשוואה 
‰Ê C¯c ÏÚÂ (Â שלושה בהם שיש המצוות לגבי לעיל למבואר בדומה ¿«∆∆∆

הגשמיים, הדברים ואת האדם את ולזכך לברר שנועדו כפי האחד אופנים,

מצד  שהן כפי והשלישי הקדושֿברוךֿהוא של ומעשיו מצותיו שהם כפי השני

כך מהטעם, שלמעלה העליון Êa‰הרצון LiL ,‰¯Bz‰ „enÈÏa ‡e‰¿ƒ«»∆≈»∆
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zeyrlיד elgd xy` z` micedid laiwe

האפנים  לׁשלׁשת ּדנֹוסף אּלּו. אפנים ְְְֳֳִִִֵֶָָָָָֹֹׁשלׁשה

הּמצוֹות), (ּכבכל ּתֹורה ּתלמּוד ּבמצות ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָׁשּיׁשנם

יׁשנם  עצמֹו הּתֹורה ּדליּמּוד ּבהענין ּגם ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּנה

ּתֹורה  ּדכׁשּלֹומד אּלּו. אפנים ׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶַָָָֹ(ּדּוגמת)

היא  ׁשהּתֹורה  ׁשּבּה, והּׂשכל החכמה ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָמּצד

העּמים  לעיני (אפיּלּו) ּובינתכם ,56חכמתכם ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ונפׁשֹו ּגּופֹו טבע מּצד הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ְְִִֶֶַַַַָליּמּוד

מּוׂשּכלֹות. אֹוהב הּוא ׁשּבטבע ֹו ְְְְִִִֵֶַָהּטבעית,

ׁשהּתֹורה  זה מּצד הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ְִִֶֶֶֶַַַָָּוכׁשּליּמּוד

הּוא, ּברי וקּודׁשא יׂשראל המקּׁשר ממּוּצע ְְְְְְִִִֵֵַַָָָהיא

הּזהר  ּבדא,57ּכמאמר ּדא מתקׁשראן קׁשרין ּתלת ְְְְְְֲִִַַַַַָָָָָֹ

ידי  ּדעל הּוא, ּברי וקּודׁשא אֹורייתא ְְְְְְְִִֵֵַַָָָיׂשראל

מתקּׁשרים  הם ּבאֹורייתא מתקׁשראן ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׂשראל

הּנׁשמה  מּצד הּוא ׁשּלֹו הּתֹורה ליּמּוד ְְִִֶַַַַָָָָָּבהּקּב"ה,

הּוא  הּתֹורה ּבליּמּוד זה אֹופן ׁשּגם היינּו, ְְִֶֶֶֶַַַָׁשּבֹו.

אּלא  ּבהּקּב"ה) קׁשּור (ׁשּיהיה מציאּותֹו ְְְִִִֶֶֶַַָָָָמּצד

יֹותר  נעלה אֹופן ויׁש ּדהּנׁשמה. הּמציאּות ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּוא

(לא  הּוא ּתֹורה ׁשּלֹומד  ּדזה הּתֹורה, ְְִֵֶֶַָָֹּבליּמּוד

מּצד  אּלא) זה, ידי על לֹו ׁשּיהיה העיּלּוי ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָמּפני

ּברי וקּודׁשא ׁשאֹורייתא ּדמּכיון עצמּה. ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָהּתֹורה

חד  ּכּוּלא עם 58הּוא חד ׁשהיא מּזֹו ויתירה , ִִִִֵֶַַָָ

רז"ל  ּכמאמר ראׁשי 59העצמּות, הּוא ׁשאנכי ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹ

(נפׁשי) ּדאנא יהבית, ּכתבית נפׁשי אנא ְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָתיבֹות

ּכתבית  נפׁשי אנא ּופירּוׁש ,יתּבר עצמּותֹו ְְְְֲִִִֵֵַַָָָהּוא

הּוא  אּון 60יהבית אריינגעׁשריּבן האט ער אז ְְְְְִִֶֶַַַָָ

ידי  ׁשעל  נפׁשי, אנא אליין,  זי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָאריינגעגע ּבן

לֹוקחים  אּתם אֹותי ׁשהּקּב"ה 61הּתֹורה ּכמֹו לכן , ְְִִֵֶֶַַַָָָָ

אחר  ענין לאיזה אמצעי וׁשלֹום חס ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָאינֹו

זה  ּדר על ּבעצמֹו, ּבֹו הּוא הּוא 62וה"ּתכלית" ְְְְִֶֶֶַַַַ

אצלֹו ׁשּנרּגׁש ּדהאדם, הּתֹורה ּבליּמּוד ְְְְִִֶֶַַָָָָָּגם
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ו.56) ד, כח.57)ואתחנן ס"ע תרנ"ז סה"מ וראה א. עג, זח"ג במאמרי 58)ראה הנסמן וראה הזהר. בשם ורפכ"ג פ"ד תניא

מו, נצבים  לקו"ת א). (סד, תכ"ב ב). (כא, ת"ו תקו"ז א. ס, ח"ב א. כד, ח"א זהר וראה רפה. ע' ח"א ויקרא אדהאמ"צ

ועוד. יעקב).59)א. העין (כגירסת א קה, ואילך.60)שבת סע"ד מח, שלח תנחומא 61)לקו"ת ו. שם, א. פל"ג, שמו"ר ראה

שם. לקו"ת פמ"ז. תניא ג. 62.182)תרומה ע' חי"ט לקו"ש גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÂˆÓa ÌLiL ÌÈÙ‡‰ ˙LÏLÏ ÛÒBc .el‡ ÌÈÙ‡ ‰LÏL¿…»√»ƒ≈¿»ƒ¿…∆»√»ƒ∆∆¿»¿ƒ¿«

‰¯Bz „eÓÏz מצווה ‰BÂˆn˙בתור ÏÎ·k) תורה תלמוד מצוות ובזה «¿»ƒ¿»«ƒ¿
המצוות  לכל BÓˆÚשווה ‰¯Bz‰ „enÈÏc ÔÈÚ‰a Ìb ‰p‰ ,(ƒ≈«¿»ƒ¿»¿ƒ«»«¿
˙Ó‚ec) ÌLÈ עניין אותו ממש אינו אבל דומה שהדבר LÏL‰היינו ( ∆¿»¿«¿…»

el‡ ÌÈÙ‡.ומבאר שממשיך כפי √»ƒ≈
הוא  הראשון BlLÎc„Óהאופן ƒ¿∆≈

ÏÎO‰Â ‰ÓÎÁ‰ „vÓ ‰¯Bz»ƒ««»¿»¿«≈∆
,daL כיוון הוא והלימוד ∆»

ÌÎ˙ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿«¿∆
ÌÎ˙È·e ישראל בני (‡elÈÙ)של ƒ«¿∆¬ƒ

ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ56„enÈÏ , ¿≈≈»«ƒƒ
‡e‰ BlL ‰¯Bz‰ונובע vÓ„בא «»∆ƒ«

,˙ÈÚ·h‰ BLÙÂ BÙeb Ú·Ë∆«¿«¿«ƒ¿ƒ
·‰B‡ ‡e‰ BÚ·ËaL∆¿ƒ¿≈

˙BÏkNeÓ בדברי להתעסק ונהנה ¿»
שכל.

e השני ‰Bz¯‰האופן „enÈlLÎ¿∆ƒ«»
‰¯Bz‰L ‰Ê „vÓ ‡e‰ BlL∆ƒ«∆∆«»

¯M˜Ó‰ ÚveÓÓ ‡È‰ את ומחבר ƒ¿»«¿«≈
,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿ƒ

¯‰f‰ ¯Ó‡Ók57ÔÈ¯L˜ ˙Ïz ¿«¬««…«¿»¿»ƒ
,‡„a ‡c Ô‡¯L˜˙Ó שלושה ƒ¿«¿»»¿»
בזה זה מתקשרים ≈«¿Ï‡¯NÈƒקשרים

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡«¿»¿¿»¿ƒ
והקדושֿברוךֿהוא  התורה ישראל בני

Ô‡¯L˜˙Ó Ï‡¯NiL È„È ÏÚc¿«¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿«¿»
‡˙ÈÈ¯B‡a על הרי בתורה, מתקשרים ¿«¿»

זה  ישראל ‰Ìידי ÌÈ¯M˜˙Óבני ≈ƒ¿«¿ƒ
‰"aw‰a ורצונו חכמתו היא שהתורה ¿«»»

זו  כי תורה שלומד ומי התורה, נותן והוא

הקדושֿברוךֿהוא  עם להתקשר הדרך

‰e‡הרי  BlL ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»∆
‰ÓLp‰ „vÓ האלוקית.BaL ƒ««¿»»∆

„enÈÏa ‰Ê ÔÙB‡ ÌbL ,eÈÈ‰«¿∆«∆∆¿ƒ
B˙e‡ÈˆÓ „vÓ ‡e‰ ‰¯Bz‰ עם «»ƒ«¿ƒ

שלה  הגדרים האדם (כל של והרצון

‰È‰iL בגדרי שהוא כפי הוא ∆ƒ¿∆
שלו  aw‰a"‰)המציאות ¯eL»̃¿«»»

‡e‰L ‡l‡ מדובר שלא אלא ∆»∆
אלא  הטבעית ונפש הגוף של במציאות

.‰ÓLp‰c ˙e‡Èˆn‰«¿ƒ¿«¿»»

ÔÙB‡ LÈÂשלישי„ÓBlL ‰Êc ,‰¯Bz‰ „enÈÏa ¯˙BÈ ‰ÏÚ ¿≈∆«¬∆≈¿ƒ«»¿∆∆≈
BÏ ‰È‰iL ÈelÈÚ‰ ÈtÓ ‡Ï) ‡e‰ ‰¯Bz האישית ולמציאות עצמו »…ƒ¿≈»ƒ∆ƒ¿∆

dÓˆÚ.שלו  ‰¯Bz‰ „vÓ (‡l‡ ,‰Ê È„È ÏÚ מה הזה ובאופן «¿≈∆∆»ƒ««»«¿»
הוא  תורה ללמוד האדם את L„e˜Â‡שמניע ‡˙ÈÈ¯B‡L ÔÂÈkÓc¿ƒ≈»∆«¿»¿¿»

„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a58, כיון ¿ƒ»«
אחד  הכול והקדושֿברוךֿהוא שהתורה

‡È‰L BfÓ ‰¯È˙ÈÂ התורה„Á ƒ≈»ƒ∆ƒ«
ממש  ‰eÓˆÚ˙,אחד ÌÚ עצמות ƒ»«¿

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא ומהות

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók59בגמראÈÎ‡L ¿«¬«««∆»…ƒ
של  הראשון הפסוק פותח שבה המילה

אלוקיך' השם 'אנכי הדברות, עשרת

התורה  כללות ¯‡ÈLשהם ‡e‰»≈
˙È·˙k ÈLÙ ‡‡ ˙B·È≈̇¬»«¿ƒ¿»ƒ

,˙È·‰È,אומר שהקדושֿברוךֿהוא ¿»ƒ
נתתי  כתבתי עצמי את «¬»‡c‡אני

ÈLÙ) עצמי B˙eÓˆÚאני ‡e‰ ( «¿ƒ«¿
,C¯a˙È לעצמות היא ב'אני' והכוונה ƒ¿»≈

שהן  דרגות רק ולא האלוקות, ומהות

מהעצם, בלבד ‡‡הארה Le¯ÈÙe≈¬»
‡e‰ ˙È·‰È ˙È·˙k ÈLÙ60Ê‡ «¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ«

Ôe‡ ÔaÈ¯LÚ‚ÈÈ¯‡ Ë‡‰ ¯Ú∆»««¿¿∆¿ƒ¿
,ÔÈÈÏ‡ CÈÊ ÔaÚ‚Ú‚ÈÈ¯‡,שהוא ««¿¿∆∆¿ƒ«≈

בתורה  והכניס כתב הקדושֿברוךֿהוא

עצמותו  È„Èאת ÏÚL ,ÈLÙ ‡‡¬»«¿ƒ∆«¿≈
ÌÈÁ˜BÏ Ìz‡ È˙B‡ ‰¯Bz‰61, «»ƒ«∆¿ƒ

לי  'ויקחו הכתוב על המדרש כדברי

ש  בנוהג תרומה' כי אותי, מתפרש 'לי'

קונה  הוא חפץ קונה כשאדם שבעולם

אבל  בעליו את ולא החפץ את רק

את  ישראל לבני נתן הקדושֿברוךֿהוא

אתם  (אותי) 'לי וכביכול התורה

aw‰L"‰לוקחים' BÓk ÔÎÏ»≈¿∆«»»
‡ÈÚˆÓבעצמו  ÌBÏLÂ ÒÁ BÈ‡≈«¿»∆¿»ƒ

¯Á‡ ÔÈÚ ‰ÊÈ‡Ï להשיג כדי ¿≈∆ƒ¿»«≈
שחוץ  אחר עניין שהוא איזו באמצעותו

Baממנו  ‡e‰ "˙ÈÏÎz"‰Â¿««¿ƒ
,BÓˆÚa בו היא המטרה וודאי אלא ¿«¿

Ê‰עצמו  C¯c ÏÚ62Ìb ‡e‰ «∆∆∆«
,Ì„‡‰c ‰¯Bz‰ „enÈÏa באופן ¿ƒ«»¿»»»

‡ˆBÏזה  Lb¯pL את כשלומד ∆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

77

78

79

80

81

82



טו `"iyz'd ,mixet

הּתֹורה  היא ׁשּלֹו הּתֹורה ּדליּמּוד ְְִִִֶֶַַַַָָׁשהּתכלית

ּברי וקּודׁשא ׁשאֹורייתא ׁשּיֹודע ּדזה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָעצמּה.

את  ונֹותן ׁשּמֹוסר עליו ּפֹועל חד, ּכּוּלא ְֵֵֵֶֶַָָָהּוא

לא  (ּגם חׁשּבֹונֹות ּכל ּבלי הּתֹורה לליּמּוד ְְְְִִֶַַַָָֹעצמֹו

וליּמּוד  ּבהּקּב"ה), יתקּׁשר זה ידי ׁשעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָהחׁשּבֹון

ּוׁשלׁשה  הּביּטּול. ּבתכלית הּוא ׁשּלֹו ְְְִִֶַַַָָֹהּתֹורה

מּׁשלׁשת  נמׁשכים הּתֹורה ׁשּבליּמּוד אּלּו ְְְֳִִִִִֵֶֶַָָָֹאפנים

חכמה  היא ׁשהּתֹורה עצמּה, ׁשּבּתֹורה ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָהענינים

ּכ ואחר  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא (היינּו ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׂשכל

האדם  ּבׂשכל ונתלּבׁשה היא 63ירדה ׁשהּתֹורה ,( ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּוא, ּברי ּבקּודׁשא יׂשראל המקּׁשר ְְְְְְִִֵֵַַָָָממּוּצע

חד. ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא ְְְְְִֶַַָָָוׁשאֹורייתא

יׁשp‰Â‰ז) לעיל הּנזּכרים ענינים ׁשלׁשת ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ

ּתלמּוד  והלכֹות ּבדיני ּגם ְְְְְִִֵַַָָּדּוגמתם

ללמֹוד  ּדהחּיּוב הּצריכֹות ּתֹורה. ההלכֹות ְְְֲִִִַַַָָ

יעׂשה,64למעׂשה  אׁשר הּמעׂשה את לידע ּבכדי ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַ

הּגּוף  (טבע) ׁשּמּצד הּתֹורה ליּמּוד ּדר על ִִֶֶֶֶַַַַַָהּוא

(ּכֹולל  הּמצוֹות ׁשעׂשּיית מּכיון הּטבעית, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָונפׁש

ּבדיּבּור  הּתלּויֹות הּגּוף 65הּמצוֹות ידי על הּוא ( ְְְְִִֵַַַַ

החּיּונית  הּתֹורה,66ונפׁש ידיעת ּדמצות והחּיּוב . ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ

ׁשאינם  הענינים (ּגם ּכּוּלּה הּתֹורה ּכל ְִִֵֵֶַַַָָָָָָלידע

הּוא  זֹו מצוה ׁשל ׁשענינּה ּכיון למעׂשה), ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָצריכים

ליּמּוד  ּדר על הּוא הּתֹורה, את ידע ִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשהאדם

הּטעם  ׁשּזהּו לֹומר , ויׁש הּנׁשמה. ּבׁשביל ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָהּתֹורה

ּדידיעת  להּמצוה וקצבה ׁשיעּור ׁשּיׁש זה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָעל

ּׁשּכתּוב  [ּדמה הּוא 67הּתֹורה מּדּה מארץ ארּכה ְֲִֵֶֶֶַַָָָָֻ

ההלכֹות  אבל ההלכֹות, טעמי לעֹומק קץ ְֲֲֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָׁשאין

ּומסּפר  קץ להם יׁש וכּו' הּמדרׁשים וכן 68עצמם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

הּתֹורה  ּכל וידעּו ׁשּלמדּו וכּמה ּכּמה ְְְְְֶַַַָָָָָָָוהיּו

היא 69ּכּוּלּה הּתֹורה ּדידיעת ׁשהּמצוה מּכיון ּכי ,[ ְִִִִִִֵֶַַַָָָָ
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פ"ד.63) תניא ה"ט.64)ראה פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' – כ"כ למעשה צריך שאין ההלכות כל שאר על קדימה דין להם שיש

ואכ"מ.65) אחר. באופן א) (מה, פל"ה בתניא אבל א). (מז, רפל"ז שם.66)תניא פל"ה תניא בארוכה יא,67)ראה איוב

ה"ה.68)ט. פ"א שם ת"ת ב]).69)הלכות [תתמג, 1686 (ע' א אות ה"א פ"ג שם ת"ת להל' קו"א ב. צט, מנחות ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Bz¯‰והמטרה ÈÏÎz‰L˙התורה  ‡È‰ BlL ‰¯Bz‰ „enÈÏc ∆««¿ƒ¿ƒ«»∆ƒ«»

dÓˆÚ.כלשהו אחר עניין להשיג אמצעי בתור Ú„BiLולא ‰Êc «¿»¿∆∆≈«
,„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â ‡˙ÈÈ¯B‡L ידי שעל הידיעה עצם ∆«¿»¿¿»¿ƒ»«

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא עם ומתאחד מתחבר הוא התורה ≈ÏÚBtלימוד
‡˙ומשפיע  Ô˙BÂ ¯ÒBnL ÂÈÏÚ»»∆≈¿≈∆

Ïk ÈÏa ‰¯Bz‰ „enÈÏÏ BÓˆÚ«¿¿ƒ«»¿ƒ»
˙BBaLÁ בזה מעורבים שיהיו מבלי ∆¿

שיקולים  ‰ÔBaLÁשום ‡Ï Ìb)«…«∆¿
‰"aw‰a ¯M˜˙È ‰Ê È„È ÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿«≈¿«»»
של  שיקול לא אפילו הוא הלימוד

עם  בהתקשרות והתועלת הריוח

enÈÏÂ„הקדושֿברוךֿהוא  ,(¿ƒ
˙ÈÏÎ˙a ‡e‰ BlL ‰¯Bz‰«»∆¿«¿ƒ

ÏehÈa‰ באופן מוחלט, בביטול «ƒ
שום  אין שלו האישית שלמציאות

משמעות. ושום מקום

„enÈÏaL el‡ ÌÈÙ‡ ‰LÏLe¿…»√»ƒ≈∆¿ƒ
‰¯Bz‰השכל הלימוד מצד «»

שעלֿידי  מצד הלימוד שבתורה,

ברוך  הקדוש עם מתקשרים התורה

עצמה  התורה מצד והלימוד הוא,

ÌÈÈÚ‰ ˙LÏMÓ ÌÈÎLÓƒ¿»ƒƒ¿…∆»ƒ¿»ƒ
,dÓˆÚ ‰¯BzaL הראשון העניין ∆«»«¿»

ÏÎNÂ ‰ÓÎÁ ‡È‰ ‰¯Bz‰L∆«»ƒ»¿»¿≈∆
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L eÈÈ‰)«¿∆ƒ»¿»∆
‰„¯È Ck ¯Á‡Â ‰"aw‰«»»¿««»»¿»

Ì„‡‰ ÏÎNa ‰LaÏ˙Â ונמצא ¿ƒ¿«¿»¿≈∆»»»
והן  בשורשה היא שהתורה כפי שהן

חכמה  של עניין היא למטה שירדה כפי

השני ),63ושכל  «»∆Bz‰L¯‰והעניין
¯M˜Ó‰ ÚveÓÓ ‡È‰ ומחבר ƒ¿»«¿«≈

,‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜a Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
Â השלישי התורה ÈÈ¯B‡L˙‡העניין ¿∆«¿»

‰e‡עצמה  CÈ¯a ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ
.„Á ‡lek»«

ÌÈÈÚ ˙LÏL ‰p‰Â (Ê¿ƒ≈¿…∆ƒ¿»ƒ
Ì˙Ó‚ec LÈ ,ÏÈÚÏ ÌÈ¯kÊp‰«ƒ¿»ƒ¿≈≈¿»»
„eÓÏz ˙BÎÏ‰Â ÈÈ„a Ìb«¿ƒ≈¿ƒ¿«¿

‰¯Bz תורה ללמוד והחובה המצווה »
והלכות, דינים פרטי הרבה בה שיש

אופנים  שלושה יש זה בעניין שגם

התורה. ובלימוד המצוות בקיום לעיל המבוארים הענינים שלושת בדוגמת

הוא  תורה תלמוד בהלכות הראשון ‰‰BÎÏ˙האופן „BÓÏÏ ·eiÁ‰c¿«ƒƒ¿«¬»
‰NÚÓÏ ˙BÎÈ¯v‰64,‰NÚÈ ¯L‡ ‰NÚn‰ ˙‡ Ú„ÈÏ È„Îa «¿ƒ¿«¬∆ƒ¿≈≈«∆««¬∆¬∆«¬∆

C¯c ÏÚ ‡e‰ של לעניין דומה הוא אבל הדבר אותו ממש לא היינו «∆∆
ÔÂÈkÓ ,˙ÈÚ·h‰ LÙÂ Ûeb‰ (Ú·Ë) „vnL ‰¯Bz‰ „enÈÏƒ«»∆ƒ«∆««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ≈»
ÏÏBk) ˙BÂˆn‰ ˙ÈiNÚL∆¬ƒ««ƒ¿≈

¯eaÈ„a ˙BÈeÏz‰ ˙BÂˆn‰ כמו «ƒ¿«¿¿ƒ
מדובר  שבה תורה תלמוד מצוות

‰65Ûebכאן  È„È ÏÚ ‡e‰ («¿≈«
˙ÈeiÁ‰ LÙÂ של עניינו זה והרי ¿∆∆«ƒƒ

בקיום  שקשור לימוד זה, לימוד

.66בפועל 

תורה, תלמוד בהלכות השני והאופן

הלימוד  עניין Â˙ÂˆÓc‰הוא ·eiÁ ¿«ƒ¿ƒ¿«
,‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„È מנת על לימוד ¿ƒ««»

החובה את Ïkלקיים Ú„ÈÏ≈«»
ÌÈÈÚ‰ Ìb) dlek ‰¯Bz‰«»»«»ƒ¿»ƒ

‰NÚÓÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L ולא ∆≈»¿ƒƒ¿«¬∆
ממש  בפועל המצוות לקיום ),קשורים

BÊ ‰ÂˆÓ ÏL dÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»»∆ƒ¿»
התורה  כל את לדעת כדי התורה לימוד

‰¯Bz‰ ˙‡ Ú„È Ì„‡‰L ‡e‰∆»»»≈«∆«»
בנפשו, בו תחדור ÏÚוהתורה ‡e‰«

ÏÈ·La ‰¯Bz‰ „enÈÏ C¯c∆∆ƒ«»ƒ¿ƒ
.‰ÓLp‰«¿»»

ÌÚh‰ e‰fL ,¯ÓBÏ LÈÂ הפנימי ¿≈«∆∆«««
‰·ˆ˜Â ¯eÚÈL LiL ‰Ê ÏÚ«∆∆≈ƒ¿ƒ¿»

ÚÈ„Èc˙והגבלה ‰Âˆn‰Ï¿«ƒ¿»ƒƒ«
·e˙kM ‰Óc] ‰¯Bz‰67 על «»¿«∆»

שהיא  באיוב ı¯‡Óהתורה ‰k¯‡¬À»≈∆∆
dcÓ היא שהתורה מכך ללמוד ויש ƒ»

סתירה  זו אין מידה, לה ואין גבול בלי

גבול  יש התורה שלהלכות כאן לאמור

מארץ  'ארוכה הכתוב פירוש כי ומידה

הוא  ÓBÚÏ˜מדה' ı˜ ÔÈ‡L ‡e‰∆≈≈¿∆
˙BÎÏ‰‰ ÈÓÚË הביאורים היינו «¬≈«¬»

ÌÓˆÚוהסברות, ˙BÎÏ‰‰ Ï·‡¬»«¬»«¿»
Ì‰Ï LÈ 'eÎÂ ÌÈL¯„n‰ ÔÎÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈»∆

¯tÒÓe ı˜ וגבול במידה כן 68והם ≈ƒ¿»
‰nÎÂ ‰nk eÈ‰Â ישראל מחכמי ¿»«»¿«»

‰¯Bz‰ Ïk eÚ„ÈÂ e„ÓlL∆»¿¿»¿»«»
dlek69,[ גבול שיש לכך והסיבה »

היא  התורה ‰È‡להלכות ‰¯Bz‰ ˙ÚÈ„Èc ‰Âˆn‰L ÔÂÈkÓ Èkƒƒ≈»∆«ƒ¿»ƒƒ««»ƒ
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מּוגּבל, הּוא והאדם הּתֹורה, את ידע ְְֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהאדם

היא  זֹו) למצוה (ׁשּׁשּייכת הּתֹורה ּגם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָלכן

יֹומם  ּבֹו ּדוהגית והחּיּוב והגּבלה. ְְְְְִִִִִַַָָָָָָּבמדידה

ּדר70ולילה  ועל הּתֹורה, ּכל ׁשּלמד לאחרי [ּגם ְְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ

יּגיעּו ולא קצרה ׁשּדעּתם לאּלה ּבנֹוגע ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹזה

הּתֹורה  ּכל ּדליּמּוד 71לידיעת החּיּוב הּוא [ ְִִִִַַַָָ

(ּכמֹו ׁשהּתֹורה וכיון עצמּה. הּתֹורה מּצד ְְְִֵֶַַַַַָָָָָהּתֹורה

מּמדידה  למעלה היא עצמּה) מּצד ְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשהיא

הּמצוה  ּגם לכן, מּדּה), מארץ (ארּכה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻוהגּבלה

הּת מּצד ׁשהיא (ּכמֹו ּתֹורה עצמּה)ּדתלמּוד ֹורה ְְְְִִֶַַַַָָָ

רגע  ּבכל ולילה יֹומם ּתמיד ּבּה ׁשּיעסֹוק ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָהיא

והגּבלה  מּמדידה למעלה .72ּפנּוי, ְְְְְִִַַָָָָָ

הּמצוה LÈÂח) ׁשּגם יֹותר, ּבעֹומק לֹומר ¿≈ְְִֵֶֶַַַָ

ּכיון  ולילה, יֹומם ּבֹו ְְִִֵַָָָָָָּדוהגית

ּכהּתֹורה  [ּודלא להאדם ציּוּוים הם ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹׁשהּמצוֹות

(ׁשּלמעלה  הּקּב"ה ׁשל חכמתֹו ׁשהיא ְְְְִֶֶֶַַָָָָָּכמֹו

למּטה], ירדה ּכ ׁשאחר ורק לעֹולם) ְְְִֶַַַַַָָָָָָָמּׁשּייכּות

ּבֹו ּדוהגית הּמצוה מּצד ׁשּלֹומדים הּתֹורה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָהרי

מּצד  ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה (לא היא ולילה ְְִִִֶַַַָָָָֹיֹומם

ואמיּתית  להאדם. ׁשּׁשּייכת ּכמֹו אּלא) ְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָעצמּה,

למעלה  ׁשהיא (ּכמֹו עצמּה הּתֹורה ּדליּמּוד ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָהענין

לׁשמּה, הּתֹורה ּבליּמּוד הּוא לאדם) ְְִִִַַָָָָָָמּׁשּייכּות

ּתלמּוד  מצות לקּיים ּבכדי לא הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַֹׁשהּליּמּוד

עצמּה. הּתֹורה מּצד אּלא ְִֶַַַָָָָּתֹורה

LÈÂלׁשמּה הּתֹורה ּבליּמּוד ׁשהּמעלה להֹוסיף, ¿≈ְְְֲִִִֶַַַָָָ

ּתלמּוד  מצות לקּיים ּבכדי הּליּמּוד ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַלגּבי

ּגם  אּלא הּליּמּוד ּבכּונת רק לא הּוא ְִֶַַַַַָָָֹּתֹורה

ּבכדי  הּוא הּליּמּוד ּדכאׁשר ּבפֹועל. ְְְְֲִִִֵֶַַַַּבהּליּמּוד

הּוא  הּליּמּוד ּתֹורה, ּתלמּוד מצות ְְְִִֵַַַַָלקּיים

יׁש ולילה יֹומם ּבֹו והגית ּבמצות ּדגם ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָּבהגּבלה,

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

ידיעת 70) שמצוות שם בקו"א ענינים. שני הם בו והגית ומצות התורה ידיעת דמצות שם קו"א בארוכה וראה ח. א, יהושע

שאינה  לזה בנוגע הוא עדיפא התורה ידיעת שמצות זה כי בפנים, למ"ש סתירה מזה אין אבל והגית, ממצות עדיפא התורה

אחרת. מצוה מפני וד'.71)נדחית ה"ג פ"ג שם ת"ת הל' אופנים 72)ראה כמה שיש (פ"ג) שם ת"ת בהל' שמבואר ואף

הרי  – ה"ד) פ"ג שם ת"ת (הל' וערבית שחרית ק"ש ע"י והגית מצות קיים הדחק שבשעת ועד והגית, מצות בקיום

רגע. בכל היא דוהגית המצוה – הפנוי לזמן בנוגע אבל בפרנסה, טרוד כשהוא רק הם החילוקים

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‚eÓ ‡e‰ Ì„‡‰Â ,‰¯Bz‰ ˙‡ Ú„È Ì„‡‰LÏa וביכולות בכוחות ∆»»»≈«∆«»¿»»»¿»

תורה, דברי במוחו ולקלוט ולדעת ללמוד ‰Bz¯‰שלו Ìb ÔÎÏ»≈««»
BÊ ‰ÂˆÓÏ ˙ÎÈiML) התורה כל את לדעת È„Óa„‰המצווה ‡È‰ ( ∆«∆∆¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

Â .‰Ïa‚‰Âאילו‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Âc ·eiÁ‰70 החובה ¿«¿»»¿«ƒƒ¿»ƒ»»»«¿»
תמיד  בתורה לעסוק וחובה [ההלכתית

קיימת  Ïkזו „ÓlL È¯Á‡Ï Ìb«¿«¬≈∆»«»
‰¯Bz‰ כל את יודע כבר והוא «»

התורה, Ê‰הלכות C¯c ÏÚÂ החובה ¿«∆∆∆
ולילה, יומם תמיד, בתורה לעסוק

גם ÌzÚcLקיימת ‰l‡Ï Ú‚Ba¿≈«¿≈∆∆«¿»
יותר ˜ˆ¯‰ eÚÈbÈומוגבלת ‡ÏÂ ¿»»¿…«ƒ

אופן  Ïkבשום ˙ÚÈ„ÈÏƒƒ«»
‰¯Bz‰71·eiÁ‰ ‡e‰ [ «»«ƒ

‰¯Bz‰ „vÓ ‰¯Bz‰ „enÈÏc¿ƒ«»ƒ««»
dÓˆÚ ומטרה תועלת בשביל ולא «¿»
(BÓkכלשהי. ‰¯Bz‰L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆«»¿

‡È‰ (dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L∆ƒƒ««¿»ƒ
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»»

כלשון ( אכן היא התורה זה ולעניין

לעיל  המובא ı¯‡Óהכתוב ‰k¯‡¬À»≈∆∆
‰Âˆn‰ Ìb ,ÔÎÏ ,(dcÓƒ»»≈««ƒ¿»
‡È‰L BÓk) ‰¯Bz „eÓÏ˙c¿«¿»¿∆ƒ
‡È‰ (dÓˆÚ ‰¯Bz‰ „vÓƒ««»«¿»ƒ

והחובה  daהמצווה ˜BÒÚiL∆«¬»
בתורה  יעסוק ÌÓBÈשהאדם „ÈÓz»ƒ»

,Èet Ú‚¯ ÏÎa ‰ÏÈÏÂ מצוה וזו »«¿»¿»∆«»
È„nÓ„‰וחובה  ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰Ïa‚‰Â אלא בזמן מוגבלת שאינה ¿«¿»»
הפסק  ללא תמידית, .72היא

,¯˙BÈ ˜ÓBÚa ¯ÓBÏ LÈÂ (Á¿≈«¿∆≈
ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Âc ‰Âˆn‰ ÌbL∆««ƒ¿»ƒ¿»ƒ»»

,‰ÏÈÏÂ לעיל נאמר זו מצווה שעל »«¿»
לאמיתו  הנה ומידה, גבול בלי שהיא

עניין  בה יש זו מצווה גם דבר של

הגבלה של BÂˆn‰L˙מסויים ÔÂÈk≈»∆«ƒ¿
Ì„‡‰Ï ÌÈeeÈˆ Ì‰ גם והרי ≈ƒƒ¿»»»

מצד  הוא כזה באופן התורה לימוד

של  החובה את למלא וכדי המצווה

המצווה  Bz‰k¯‰קיום ‡Ï„e]¿…¿«»
ÏL B˙ÓÎÁ ‡È‰L BÓk¿∆ƒ»¿»∆

ÌÏBÚÏ ˙eÎÈiMÓ ‰ÏÚÓlL) ‰"aw‰ הציווי מעניין למעלה וגם «»»∆¿«¿»ƒ«»»»
בתורה  לעסוק מוגבל, שהוא האדם, על È¯„‰והחובה Ck ¯Á‡L ˜¯Â (¿«∆««»»¿»

‰hÓÏ התורה ועדיין האדם, בשכל המובנים גשמיים בעניינים ונתלבשה ¿«»
והעולם  מהאדם למעלה היא עצמה ÌÈ„ÓBlLמצד ‰¯Bz‰ È¯‰ ,[¬≈«»∆¿ƒ

‰Âˆn‰ „vÓ האדם על המוטלת ƒ««ƒ¿»
‡È‰ ‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ Ba ˙È‚‰Âcƒ¿»ƒ»»»«¿»ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰ ‡Ï)…«»¿∆ƒƒ«

dÓˆÚ ולמעלה מהאדם למעלה «¿»
לגמרי, BÓkהתורה ‡l‡)מהעולם ∆»¿

Ì„‡‰Ï ˙ÎÈiML,כאמור כן, ואם ∆«∆∆¿»»»
הגבלה. של עניין איזה בזה יש

„enÈÏc ÔÈÚ‰ ˙ÈzÈÓ‡Â«¬ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ
‡È‰L BÓk) dÓˆÚ ‰¯Bz‰«»«¿»¿∆ƒ
‡e‰ (Ì„‡Ï ˙eÎÈiMÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ«»»»»

,dÓLÏ ‰¯Bz‰ „enÈÏa לשם ¿ƒ«»ƒ¿»
עצמה, ‰e‡התורה „enÈl‰L לא ∆«ƒ

מטרה, שהיא איזו להשיג בשביל

ÂˆÓ˙אפילו  ÌÈi˜Ï È„Îa ‡Ï…ƒ¿≈¿«≈ƒ¿«
‰¯Bz „eÓÏz,שיהיה אופן באיזה «¿»

נעלה  הכי באופן לימוד ‡l‡גם ∆»
ורק  אך ‰Bz¯‰התורה „vÓƒ««»

.dÓˆÚ«¿»
‰ÏÚn‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ∆««¬»

המיוחד  ‰Bz¯‰והיתרון „enÈÏa¿ƒ«»
È„Îa „enÈl‰ Èa‚Ï dÓLÏƒ¿»¿«≈«ƒƒ¿≈
‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ ÌÈi˜Ï¿«≈ƒ¿««¿»
לעיל  האמורים השונים האופנים בכל

˜¯ ‡Ï ‡e‰ מעלה˙eÎa …«¿«»«
„enÈl‰ איננו 'לשמה' שהלימוד «ƒ

אלא  מסויימת ומטרה כוונה בשביל

עצמה  התורה המעלה ‡l‡לשם ∆»
הוא  לשמה לימוד של »Ìbוהייתרון

,ÏÚBÙa „enÈl‰a שממשיך כפי ¿«ƒ¿«
ומבאר.

È„Îa ‡e‰ „enÈl‰ ¯L‡Îc¿«¬∆«ƒƒ¿≈
,‰¯Bz „eÓÏz ˙ÂˆÓ ÌÈi˜Ï¿«≈ƒ¿««¿»

‡e‰ „enÈl‰ בהכרח,‰Ïa‚‰a «ƒ¿«¿»»
Ì‚c אפילוBa ˙È‚‰Â ˙ÂˆÓa ¿«¿ƒ¿«¿»ƒ»

‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ תמידית מצווה שהיא »»«¿»
לציווי  נחשב הדבר שלכן לעיל ונתבאר
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ּתלמּוד  ּבהלכֹות ּכמבֹואר הגּבלֹות וכּמה ְְְְְְִַַַַַָָָָּכּמה

אינֹו לׁשמּה, הּתֹורה ּבליּמּוד ּכן ּׁשאין מה ְְִִֵֵֵֶַַָָָּתֹורה.

ּכזה  ּבאֹופן ּגם (אם והג ּבלֹות ּבמדידֹות ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָמתחּׁשב

לא  אֹו ללמֹוד מחּוּייב ׁשּלֹו73הּוא והּליּמּוד ,( ְְְִִֶַָֹ

ּדר ועל הּזמן, והגּבלת מּמדידת למעלה ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָהּוא

ּכמאמר  ּדמקֹום והגּבלה מהּמדידה למעלה ְְְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָזה

(ּבפנימּיּות 74רז"ל  לזה והּטעם ׁשאני. לאנסֹו ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

ציּוּוי  היא ּדוהגית הּמצוה ּכי הּוא, ְְְִִִִִִִִַָָָָָהענינים)

מה  האדם). (לפי הגּבלֹות ּבּה יׁש לכן ְְְִֵֵַַָָָָָָָָָלהאדם,

ׁשהּתֹורה  מּכיון לׁשמּה, הּתֹורה ּבליּמּוד ּכן ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּׁשאין

מּמדידה  למעלה היא עצמּה) מּצד ׁשהיא ְְְְְִִִִִֶַַַָָָ(ּכמֹו

ליּמּוד והגּבל  ּגם לכן, מּדּה), מארץ (ארּכה ה ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ

לׁשמּה הּוא ׁשּלֹו ּכׁשהּליּמּוד האדם, ׁשל ְְִִֶֶֶַַָָָָָהּתֹורה

יֹוצא  ׁשהּוא ּבאֹופן הּוא עצמּה), הּתֹורה ְְִֵֶֶַַַָָ(מּצד

ּומקֹום. ּדזמן ְְִֵַַַָָמההגּבלֹות

ותחּתֹונים LÈÂט) ּדעליֹונים ׁשהחיּבּור לֹומר, ¿≈ְְְְִִִֶֶַַַ

מתּגּלה  הּוא ּתֹורה ּבמּתן ְְְִִֵֶֶַַַַָׁשּנתחּדׁש

זה  על ּדנֹוסף לׁשמּה. הּתֹורה ּבליּמּוד ְְְְִִִֶַַָָָָּבעיּקר

ּדעליֹונים  החיּבּור להיֹות ׁשּיּוכל ְְְְִִִִֵֶֶֶַַׁשּבכדי

ּדעליֹון  הּגדר ּביּטּול ידי על הּוא ְְְְְִִֵֶֶֶַַַותחּתֹונים

ׁשּלמעלה  סֹוף אין אֹור המׁשכת ידי על ְְְְְְֵֵֶַַַַַָָותחּתֹון

ׁשּדּוגמתֹו ד'), סעיף לעיל (ּכּנזּכר ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשניהם

הּוא  ׁשאז לׁשמּה ּבּתֹורה ּכׁשעֹוסק הּוא ְְִֵֶֶַָָָָָָּבאדם

והן  (ּתחּתֹון) להּגּוף ּבנֹוגע הן הּמציאּות ְְְְְְִִֵֵֵַַַַּבביּטּול

החיּבּור  ּגם הּנה (עליֹון), להּנׁשמה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָּבנֹוגע

זה, ּבליּמּוד מתּגּלה עצמֹו ותחּתֹונים ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַּדעליֹונים
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"כך 73) ד) פ"ו, (אבות מרז"ל בפירוש ב]) [תתמד, 1688 (ע' שם מקו"א ולהעיר ואילך. 304 ע' ח"ב לקו"ש בארוכה ראה

זה  דענין הכוונה, י"ל דלכאורה דוקא", תורה של דרכה שזו "אלא חיוב זה שאין תחי'" צער חיי כו' תורה של דרכה היא

זו  מצוה לקיים לבו שנשאו "מי בתחלתה ה"ג פ"ג שם ראה אבל תורה". של "דרכה אלא תורה תלמוד  מצות מצד אינו

תחי'". צער חיי . . ספ"ג.74)כראוי שם ת"ת הל' א. לג, קידושין

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
זה  בחיוב גם דבר של לאמיתו מוגבל, ‰‚BÏa˙בלתי ‰nÎÂ ‰nk LÈ≈«»¿«»«¿»

‰¯Bz „eÓÏz ˙BÎÏ‰a ¯‡B·Ók לפי שונים, אנשים בין הבדלים שיש «¿»¿ƒ¿«¿»
ולילה. יומם בתורה לעסוק חייבים הם כמה וכו', שלהם הפנאי »Ó‰מידת

˙B„È„Óa ·MÁ˙Ó BÈ‡ ,dÓLÏ ‰¯Bz‰ „enÈÏa Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ«»ƒ¿»≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ
˙BÏa‚‰Â שום בחשבון לוקח ואינו ¿«¿»

וחישובים  לגביו (שיקולים הבדל ואין

‰e‡כלל  ‰Êk ÔÙB‡a Ìb Ì‡ƒ«¿∆»∆
‡Ï B‡ „BÓÏÏ ·ÈieÁÓ אם וגם ¿»ƒ¿…

בזמן  ללמוד מחוייב שאינו יתברר

גם  בתורה יעסוק זאת בכל מסויים,

‰e‡73אז  BlL „enÈl‰Â ,(¿«ƒ∆
˙Ïa‚‰Â ˙„È„nÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿ƒ«¿«¿»«

,ÔÓf‰ הרי לשמה, תורה והלומד «¿«
זמן  הגבלות בלי לומד הוא למעשה

‰Ê C¯c ÏÚÂ לשמה שהלימוד כשם ¿«∆∆∆
הוא  לשמה הלימוד כך בזמן מוגבל לא

Ïa‚‰Â‰גם  ‰„È„n‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿ƒ»¿«¿»»
ÌB˜Óc יש כלל בדרך כלומר, ¿»

המקום, מצד התורה בלימוד הגבלות

מקום  איננו למשל, המרחץ, בית

באופנים  אבל התורה, ללימוד מתאים

קיימת  לא הזו ההגבלה מיוחדים

Ï"Ê¯ ¯Ó‡Ók74 בגמראBÒ‡Ï ¿«¬«««¿»¿
È‡L שהוא 'פעמים רש"י: ופירש «≈

כניסתו  לפני בשמעתיה ומעיין טרוד

וליבו  בפיו שגורה היא כן ועל למרחץ

המרחץ'. בבית בה מעיין

‰ÊÏ ÌÚh‰Â למעלה ההסבר ¿«««»∆
לשמה  התורה שבלימוד הזה והייתרון

אפילו  המצווה מצד התורה לימוד על

יומם  בו 'והגית של הנעלה באופן

‰ÌÈÈÚ)ולילה' ˙eiÓÈÙa)ƒ¿ƒƒ»ƒ¿»ƒ
‡È‰ ˙È‚‰Âc ‰Âˆn‰ Èk ,‡e‰ƒ«ƒ¿»ƒ¿»ƒ»ƒ

Ì„‡‰Ï ÈeeÈˆ ידי על היא וקיומה ƒ¿»»»
מוגבל, ‰‚BÏa˙אדם da LÈ ÔÎÏ»≈≈»«¿»

Ì„‡‰ ÈÙÏ) מציאות שהוא ¿ƒ»»»
ÔÂÈkÓמוגבלת  ,dÓLÏ ‰¯Bz‰ „enÈÏa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .(«∆≈≈¿ƒ«»ƒ¿»ƒ≈»

dÓˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk) ‰¯Bz‰L שהיא כפי לא בשורשה, למעלה ∆«»¿∆ƒƒ««¿»
בתורה  לעסוק האדם על המצווה È„nÓ„‰מצד ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ (ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ»

,ÔÎÏ ,(dcÓ ı¯‡Ó ‰k¯‡) ‰Ïa‚‰Â היא עצמה מצד שהתורה כיוון ¿«¿»»¬À»≈∆∆ƒ»»≈

הגבלה  מכל enÈl‰Lk„למעלה ,Ì„‡‰ ÏL ‰¯Bz‰ „enÈÏ Ìb«ƒ«»∆»»»¿∆«ƒ
,(dÓˆÚ ‰¯Bz‰ „vÓ) dÓLÏ ‡e‰ BlL עצמו שהאדם למרות אזי ∆ƒ¿»ƒ««»«¿»

לשמה לומד כשהוא שלו התורה לימוד זאת בכל מוגבלת, מציאות ‰e‡הוא
e‰L‡לימוד  ÔÙB‡a האדםÌB˜Óe ÔÓÊc ˙BÏa‚‰‰Ó ‡ˆBÈ ¿∆∆≈≈««¿»ƒ¿«»

לעיל. כמבואר

¯eaÈÁ‰L ,¯ÓBÏ LÈÂ (Ë¿≈«∆«ƒ
ÌÈBÈÏÚcהאלוקותÌÈBzÁ˙Â ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ

הגשמית  המציאות הבריאה,

‰¯Bz ÔzÓa LcÁ˙pL כמבואר ∆ƒ¿«≈¿««»
ד  סעיף lb˙Ó‰לעיל ‡e‰ בלימוד ƒ¿«∆

למטה  enÈÏa„התורה ¯wÈÚa¿ƒ»¿ƒ
dÓLÏ ‰¯Bz‰ בשאר מאשר יותר «»ƒ¿»

כפי  התורה, לימוד של האופנים

ומבאר. Ê‰שממשיך ÏÚ ÛÒBc¿»«∆
aL¯eaÈÁ‰ ˙BÈ‰Ï ÏÎeiL È„Î ∆ƒ¿≈∆«ƒ¿«ƒ

ÏÚ ‡e‰ ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒ¿«¿ƒ«
ÔBÈÏÚc ¯„b‰ ÏehÈa È„È¿≈ƒ«∆∆¿∆¿

ÔBzÁ˙Â בלבד זו לא כלומר, ¿«¿
בין  המפסקת המחיצה שמתבטלת

הגדר  שכל אלא ו'תחתונים' 'עליונים'

מתבטל  ו'תחתון' 'עליון' È„Èשל ÏÚ«¿≈
ÛBÒ ÔÈ‡ ¯B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«≈
¯kÊpk) Ì‰ÈMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿≈∆«ƒ¿»

'„ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ דומה שהדבר ¿≈»ƒ
שמיכאל  ז"ל חכמינו דברי על למבואר

שר  וגבריאל החסד, מידת מים, של שר

מכבים  אינם הגבורה, מידת אש, של

האין  לאור בטלים שניהם כי זה את זה

מוגדר  ואינו משניהם שלמעלה סוף

מוגדרים  שהם ובהגדרות בהגבלות

B˙Ó‚ecLומוגבלים  זה ), עניין של ∆¿»
ו'תחתון' 'עליון' של הגדרים ביטול של

Ì„‡a עצמו˜ÒBÚLk ‡e‰ »»»¿∆≈
dÓLÏ ‰¯Bza שיהיו מבלי «»ƒ¿»

של  חישובים שום בלימודו מעורבים

שלו  במציאות הקשורים ותועלת מטרה

‡e‰ Ê‡L כזה באופן תורה הלומד ‰Ôהאדם ˙e‡Èˆn‰ ÏehÈ·a ∆»¿ƒ«¿ƒ≈
,(ÔBÈÏÚ) ‰ÓLp‰Ï Ú‚Ba Ô‰Â (ÔBzÁz) Ûeb‰Ï Ú‚Ba כי ¿≈«¿««¿¿≈¿≈«¿«¿»»∆¿

ולכן  לגמרי שלו הגדרים מכל יוצא האדם 'לשמה' Ìbבלימוד ‰p‰ƒ≈«
,‰Ê „enÈÏa ‰lb˙Ó BÓˆÚ ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc ¯eaÈÁ‰ כיון «ƒ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ¿«∆¿ƒ∆
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zeyrlיח elgd xy` z` micedid laiwe

האדם  על ּפֹועל (עליֹונים) ּדתֹורה גבּול ְְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשהּבלי

למעלה  יהיה ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּליּמּוד ְְְְִִִֶֶֶַַַָָ(ּתחּתֹונים)

גבּול  ׁשהּבלי ידי ּדעל להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָמהגּבלה.

ידי  על זה ּדר (ועל ּבהאדם ּגם ּפֹועל ְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָּדתֹורה

גבּול  הּבלי מתּגּלה ּבכלל), למּטה הּתֹורה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָירידת

גבּול  ּבלי היא ׁשהּתֹורה ּדזה יֹותר, עֹוד ְְְְִִֵֶֶַָָּדתֹורה

אּלא  הּתֹורה ׁשל והּדרּגא ּבהּמקֹום רק לא ְְְֶֶַַַַַָָָָֹהּוא

למּטה  ּגם נמׁשכת ּבהמׁשכתּה75ׁשהיא וגם ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשּגם  ׁשּבּה, גבּול הּבלי ּבגיּלּוי נרּגׁש ְְְְְִִִֶֶַַַָָָלמּטה

ּדבלי  ּבאֹופן הּוא האדם ׁשל הּתֹורה ְְִִִֶֶַָָָָליּמּוד

.76גבּול  ְ

הּטעם ÏÚÂיו"ד) לֹומר יׁש לעיל הּנזּכר ּכל ּפי ¿«ְְִִֵֵַַַַַָָ

(וקּבל  הּתֹורה קּבלת ׁשּגמר זה ְְִֵֶֶַַַַַָָעל

החיּבּור  ּכי נפׁש, ּבמסירּות ּתלּוי ְְִִִִִֶֶַַָהּיהּודים)

הּגדרים  ּביּטּול ידי על הּוא ותחּתֹונים ְְְְְְִִִִֵֶַַַָּדעליֹונים

ולכן, לעיל), (ּכּנזּכר ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָוהּמציאּות

הּוצר הּתֹורה, ּדקּבלת הּׁשלימּות ׁשּתהיה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבכדי

ּבׁשעת  ׁשּגם ואף נפׁש. ּדמסיר ּות הּביּטּול ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַלהיֹות

עליהם  קיּבלּו ונׁשמע נעׂשה ּכׁשאמרּו ּתֹורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָמּתן

צרי יהיה ּבאם ּגם ּׁשּיצטּוּו מה ּכל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָלעׂשֹות

ׁשהּמסירּות  זמן ּכל הרי זה, על נפׁש ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָלמסירּות

ּבהּגּוף, ואינֹו הּנׁשמה מּצד הּוא ּבכח היא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹנפׁש

החיּבּור  נעׂשה ידֹו (ׁשעל ׁשהּביּטּול ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָוכיון

ּבהעליֹון  הן להיֹות צרי ותחּתֹונים) ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָּדעליֹונים

הּתֹורה  ּדקּבלת הּׁשלימּות לכן ּבהּתחּתֹון, ְְְְְֵֵֵַַַַַַָָָוהן

נפׁש הּמסיר ּות ּכי ּבפֹועל , נפׁש ּבמסירּות  ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָּתלּויה

היא  הּטבעית.77ּבפֹועל ונפׁש ּבהּגּוף ְְְְִִִֶֶַַַ
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"הוא 75) להתפשטותו א"ס דאצילות שהאור דזה מאצילות, שלמעלה להא"ס שבאצילות הא"ס שבין החילוק וע"ד

שנמשך  ממש להתפשטותו א"ס "בבחי' הוא מאצילות שלמעלה ואוא"ס לאצילות" חוץ ומתגלה יורד ואינו גופא באצילות

ואילך). תק ע' תרס"ו (המשך ההשתלשלות" הוא 76)בכל שלו התורה לימוד ואעפ"כ (גבול) במציאותו נשאר שהאדם וזה

מהגבלה והי'77)למעלה ד"ה בארוכה וראה ואילך. סע"א) (ח, פי"ט בכסליו בכ"ה ד"ה החנוכה שער אורה שערי ראה

וש"נ. עב). ע' ח"ב מלוקט (סה"מ ס"ה ה'תשכ"ז עקב

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
(ÌÈBzÁz) Ì„‡‰ ÏÚ ÏÚBt (ÌÈBÈÏÚ) ‰¯B˙c Ïe·‚ ÈÏa‰L∆«¿ƒ¿¿»∆¿ƒ≈«»»»«¿ƒ
,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .‰Ïa‚‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‰È‰È BlL ‰¯Bz‰ „enÈlL∆ƒ«»∆ƒ¿∆¿«¿»≈«¿»»¿≈¿ƒ

ÏÚBt ‰¯B˙c Ïe·‚ ÈÏa‰L È„È ÏÚc השפעה לו Ì„‡‰aויש Ìb ¿«¿≈∆«¿ƒ¿¿»≈«¿»»»
לגמרי  המציאות מגדרי למעלה של לביטול מגיע האדם Ê‰וגם C¯c ÏÚÂ)¿«∆∆∆

‰hÓÏ ‰¯Bz‰ ˙„È¯È È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ««»¿«»
ÏÏÎa ירידת כללות מצד גם וכך ƒ¿»

למעלה  היא עצמה שמצד התורה

למטה  העולם אל lb˙Ó‰מהעולם ,(ƒ¿«∆
˙BÈ „BÚ ‰¯B˙c Ïe·‚ ÈÏa‰¯ «¿ƒ¿¿»≈

בתורה  גבול הבלי של עניינו מאשר

ומתגלה  עצמה, מצד בתורה שהוא כפי

‰È‡ומתחדש  ‰¯Bz‰L ‰Êc¿∆∆«»ƒ
˜¯ ‡Ï ‡e‰ Ïe·‚ ÈÏa¿ƒ¿…«
‰¯Bz‰ ÏL ‡b¯c‰Â ÌB˜n‰a¿«»¿««¿»∆«»

באלוקות למעלה שהיא «∆‡l‡כפי
‡È‰L התורה˙ÎLÓ ויורדתÌb ∆ƒƒ¿∆∆«
‰hÓÏ75 הגשמית המציאות תוך אל ¿«»

d˙ÎLÓ‰aאפילו Ì‚Âהמוגבלת ¿«¿«¿»»»
ÈÏa‰ ÈelÈ‚a Lb¯ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ

,daL Ïe·‚ מתגלה שבה והדרך ¿∆»
למטה  התורה של גבול הבלי ונרגש

ÏLהיא  ‰¯Bz‰ „enÈÏ ÌbL∆«ƒ«»∆
Ì„‡‰,מוגבלת מציאות הוא שבעצם »»»

Ïe·‚ ÈÏ·c ÔÙB‡a ‡e‰ ולמעלה ¿∆ƒ¿ƒ¿
לעיל  כמבואר והמקום, הזמן מהגבלות

.76באריכות 
ÏÈÚÏ ¯kÊp‰ Ïk Èt ÏÚÂ („"ÂÈ¿«ƒ»«ƒ¿»¿≈
התורה  בלימוד השונים האופנים אודות

הקשור  לשמה התורה לימוד ומעלה

והגבלות  ממדידות ÓBÏ¯ביציאה LÈ≈«
ÌÚh‰ הפנימי¯ÓbL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆¿«

Ïa˜Â) ‰¯Bz‰ ˙Ïa«̃»««»¿ƒ≈
˙e¯ÈÒÓa ÈeÏz (ÌÈ„e‰i‰«¿ƒ»ƒ¿ƒ

,LÙ השאלה מיושבת ובזה ∆∆
שמעלת  כך על המאמר שבתחילת

המן  גזירת בימי והמצוות התורה קבלת

במתן  והמצוות התורה קבלת מעלת על

הרי  נפש, המסירות עניין היא תורה

בא  זה ועל המצוות בקיום הכרחי דבר לא הוא נפש המסירות עניין לכאורה

נפש  במסירות תלוייה התורה קבלת ששלימות כאן ‰eaÈÁ¯הביאור Èkƒ«ƒ
ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc במתן החידוש עיקר שזהו והבריאה, האלוקות ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ

BÈÏÚcתורה  ˙e‡Èˆn‰Â ÌÈ¯„b‰ ÏehÈa È„È ÏÚ ‡e‰ÔBzÁ˙Â Ô «¿≈ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒ¿∆¿¿«¿
ÏÈÚÏ ¯kÊpk) משניהם שלמעלה סוף האין האור גילוי ידי על ),הנפעל «ƒ¿»¿≈

˙eÓÈÏM‰ ‰È‰zL È„Îa ,ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿≈
‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c של והגדרים ¿«»««»

לגמרי, יתבטלו אכן ו'תחתון' 'עליון'

ÏehÈa‰ ˙BÈ‰Ï C¯ˆe‰¿«ƒ¿«ƒ
LÙ ˙e¯ÈÒÓc ביטול שהוא ƒ¿ƒ∆∆

האדם. של המציאות גדרי של מוחלט

‰¯Bz ÔzÓ ˙ÚLa ÌbL Û‡Â¿«∆«ƒ¿«««»
eÏaÈ˜ ÚÓLÂ ‰NÚ e¯Ó‡Lk¿∆»¿«¬∆¿ƒ¿»ƒ¿
‰Ó Ïk ˙BNÚÏ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«¬»«
CÈ¯ˆ ‰È‰È Ì‡a Ìb eeËˆiM∆ƒ¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ

,‰Ê ÏÚ LÙ ˙e¯ÈÒÓÏ כמובא ƒ¿ƒ∆∆«∆
תורה  במתן גם לכאורה כן ואם לעיל,

קבלת  שלימות ולמה ביטול, היה

נפש  במסירות דווקא תלוייה התורה

בא  כך על המן, גזירת בימי שהייתה

שאם  תורה במתן שבקבלה הביאור

כי  די, לא נפשם את ימסרו יצטרכו

LÙ ˙e¯ÈÒn‰L ÔÓÊ Ïk È¯‰¬≈»¿«∆«¿ƒ∆∆
ÁÎa ‡È‰ ולא החלטה, בתור ƒ¿…«

‰ÓLp‰בפועל , „vÓ ‡e‰ שהרי ƒ««¿»»
ולא  נפש למסירות נכונות על מדובר

בפועל נפש מסירות ≈¿BÈ‡Âעל
ÏehÈa‰L ÔÂÈÎÂ ,Ûeb‰a¿«¿≈»∆«ƒ
¯eaÈÁ‰ ‰NÚ B„È ÏÚL)∆«»«¬∆«ƒ
CÈ¯ˆ (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
Ô‰Â ÔBÈÏÚ‰a Ô‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈¿»∆¿¿≈

,ÔBzÁz‰a צריך הוא כך ומשום ¿««¿
(עליון) בנשמה הן להתבטא ומוכרח

(תחתון), בגוף ‰eÓÈÏM˙והן ÔÎÏ»≈«¿≈
‰ÈeÏz ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c¿«»««»¿»
Èk ,ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆¿«ƒ

ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰ בשונה «¿ƒ∆∆¿«
למסירות  נכונות בכוח, נפש ממסירות

נפש  המסירות הרי בנשמה, שהיא נפש,

‰È‰77.˙ÈÚ·h‡בפועל  LÙÂ Ûeb‰a ƒ¿«¿∆∆«ƒ¿ƒ
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יט `"iyz'd ,mixet

ÏÚÂנפׁש ּבמסירּות הּמעלה ּגם יּובן זה ּפי ¿«ְֲִִִֶֶֶַַַַָ

ּגם  ּכי ּדחנּוּכה, נפׁש הּמסירּות על ְְֲִִִֶֶַַַַָּדפּורים

הּנׁשמה, מּצד ּבעיּקר היא ּבפֹועל נפׁש ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהּמסירּות

ּגם  ּפֹועלת ּדהּנׁשמה נפׁש ׁשהּמסירּות ְְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָאּלא

ונפׁש ׁשהּגּוף  ּומּכיון הּטבעית, ּובּנפׁש ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָּבהּגּוף

הּגיּלּוי  לכן מציאּות, הם ענינם) (מּצד ְְְִִִִִִֵֵַַַָָָהּטבעית

ותחּתֹונים) ּדעליֹונים (החיּבּור ּתֹורה ְְְְְִִִֶַַַַָּדמּתן

נפׁש ּדמסירּות הּביּטּול ידי על ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּנמׁש

וזֹוהי  עליהם. נֹוסף ּדבר הּוא הּנׁשמה ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשּמּצד

הּמסירּות  על ּדפּורים נפׁש ּדהּמסירּות ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָהּמעלה

הּביּטּול  ּבתכלית היּו ׁשּבפּורים ּדחנּוּכה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָנפׁש

הּגּוף  מּצד ּגם הפקר 78(והּׁשפלּות) היּו ׁשהרי , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

לא  הּטבע  ּובדר ׁשּירצה, מי לכל להריגה ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹּגמּור

רק  היתה ׁשהּגזרה [ואף מּזה. להּנצל ּדר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהיה

לא  וׁשלֹום חס ּכֹופרים היּו ּובאם הּיהּודים ְְְְִִִַַַָָֹעל

א' סעיף לעיל (ּכּמּובא ּכלּום להם עֹוׂשים ְְִִֵֶַָָָָהיּו

אז  ׁשהּגזירה מּכיון מקֹום, מּכל אֹור), ְִִִֵֵֶַָָָָָָמּתֹורה

הּגּוף, על אּלא ּומצֹות הּתֹורה קּיּום על לא ְְִִֶַַַַָָָָֹהיתה

ׁשהּגּופים  נמצא, וׁשלֹום, חס ּולאּבד ְְְֲִִֵֶַַַַָָלהרֹוג

ּדכאׁשר  הּׁשפלּות. ּבתכלית אז היּו ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָׁשּלהם

ּבחנּוּכה  (ּכמֹו ּומצֹות הּתֹורה על היא 79הּגזירה ְְְֲִִֵַַַַָָָ

ּולהעבירם  ּתֹורת להׁשּכיחם היתה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּגזירה

רצֹונ יהרגּו80מחּקי ּומצֹות ּתֹורה יקּיים ׁשּבאם ( ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֻ

מה  ּכהפקר. אינֹו ענינֹו) (מּצד הּגּוף אזי, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָאֹותֹו,

חס  ּולאּבד  להרֹוג היא ּכׁשהּגזירה ּכן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָּׁשאין

מהּגזירה  להּנצל אפׁשרּות לֹו ׁשּיׁש אּלא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוׁשלֹום

ׁשהּגזירה  מּכיון וׁשלֹום, חס ׁשּיכּפֹור ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל

ׁשהּגּוף  נמצא הּגּוף, על אּלא) לכּפֹור, רֹוצה ׁשאינֹו מּפני (לא היא אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹלהרֹוג

ּכהפקר  הּוא ענינֹו) ].81(מּצד ְְְִִֵֶַָ

e‰ÊÂ והּׁשלימּות הּגמר היה ּדוקא ּדפּורים נפׁש הּמסירּות ידי ּׁשעל מה ¿∆ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּגּוף, מּצד ּגם היה אז ׁשּלהם ׁשהּביּטּול ידי על ּכי הּתֹורה, ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָּדקּבלת

לֹומר  ויׁש הּגּוף. מּצד והן הּנׁשמה מּצד הן ּתֹורה ּדמּתן להּגיּלּוי ּכלים היּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָלכן
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אחר).78) באופן הוא שם שהביאור (אלא פי"א וקבל ד"ה אורה שערי בארוכה חנוכה 79)ראה הל' או"ח לבוש ראה

סק"ג. שם בט"ז הובא ס"ב, דחנוכה.80)סתר"ע הנסים" "ועל הודאת הוא 81)נוסח אלו אופנים שני בין שהחילוק להעיר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÏÚ ÌÈ¯eÙc LÙ ˙e¯ÈÒÓa ‰ÏÚn‰ Ìb Ô·eÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ¿«ƒ∆««««¬»ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ«

,‰keÁc LÙ ˙e¯ÈÒn‰ לאחר לעיל, שנשאלה השאלה על המענה וזה «¿ƒ∆∆«¬»
על  נפעל הדבר מדוע נפש, במסירות קשורה התורה קבלת ששלימות שהוסבר

פורים של נפש המסירות חנוכה,ידי של נפש המסירות ידי על ולא Èkƒדווקא
ÏÚBÙa LÙ ˙e¯ÈÒn‰ Ìb««¿ƒ∆∆¿«

‰ÓLp‰ „vÓ ¯wÈÚa ‡È‰ שהרי ƒ¿ƒ»ƒ««¿»»
מצד  הטבעית והנפש שהגוף מובן

למען  נפשם את ימסרו לא עצמם

רוחניים, e¯ÈÒn‰L˙עניינים ‡l‡∆»∆«¿ƒ
Ìb ˙ÏÚBt ‰ÓLp‰c LÙ∆∆¿«¿»»∆∆«
,˙ÈÚ·h‰ LÙp·e Ûeb‰a¿««∆∆«ƒ¿ƒ
˙ÈÚ·h‰ LÙÂ Ûeb‰L ÔÂÈkÓeƒ≈»∆«¿∆∆«ƒ¿ƒ

ÌÈÚ „vÓ) ההשפעה מצד ולא ƒ«ƒ¿»»
עליהם  לנשמה e‡ÈˆÓ˙שיש Ì‰ (≈¿ƒ

בטלה, איננה עצמה ≈«ÔÎÏשמצד
¯eaÈÁ‰) ‰¯Bz ÔzÓc ÈelÈb‰«ƒ¿««»«ƒ
CLÓpL (ÌÈBzÁ˙Â ÌÈBÈÏÚc¿∆¿ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«

Ì‰aהטבעית ובנפש È„Èבגוף ÏÚ »∆«¿≈
„vnL LÙ ˙e¯ÈÒÓc ÏehÈa‰«ƒƒ¿ƒ∆∆∆ƒ«
ÛÒB ¯·c ‡e‰ ‰ÓLp‰«¿»»»»»

Ì‰ÈÏÚ זה מסוג נפש ובמסירות ¬≈∆
המציאות. של מוחלט ביטול אין עדיין

˙e¯ÈÒn‰c ‰ÏÚn‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¬»¿«¿ƒ
˙e¯ÈÒn‰ ÏÚ ÌÈ¯eÙc LÙ∆∆¿ƒ««¿ƒ
eÈ‰ ÌÈ¯eÙaL ,‰keÁc LÙ∆∆«¬»∆¿ƒ»

ישראל  בני ‰ÏehÈaכל ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ
Ûeb‰ „vÓ Ìb (˙eÏÙM‰Â)78, ¿«ƒ¿«ƒ««

¯eÓb ¯˜Ù‰ eÈ‰ È¯‰L∆¬≈»∆¿≈»
‰‚È¯‰Ïהגוף ÈÓשל ÏÎÏ «¬ƒ»¿»ƒ
,‰ˆ¯iL הדברים פרטי ככל ∆ƒ¿∆

אסתר  במגילת ∆∆¿C¯„·eהאמורים
Ïˆp‰Ï C¯c ‰È‰ ‡Ï Ú·h‰«∆«…»»∆∆¿ƒ»≈
˜¯ ‰˙È‰ ‰¯Êb‰L Û‡Â] .‰fÓƒ∆¿«∆«¿≈»»¿»«
eÈ‰ Ì‡·e ÌÈ„e‰i‰ ÏÚ««¿ƒ¿ƒ»
eÈ‰ ‡Ï ÌBÏLÂ ÒÁ ÌÈ¯ÙBk¿ƒ«¿»…»
‡·enk) ÌeÏk Ì‰Ï ÌÈNBÚƒ»∆¿«»
,(¯B‡ ‰¯BzÓ '‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ¿≈»ƒƒ»
רק  היתה לא הגזירה לכאורה זה ולפי

ומדוע  רוחני עניין אלא הגוף על גזירה

של  שהחידוש כאן מבואר כן אם

שמדובר  הוא בפורים נפש המסירות

בא  כך על הגוף, מצד נפש מסירות על

כי  ÔÂÈkÓהמענה ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»ƒ≈»

Ê‡ ‰¯ÈÊb‰L אחשורוש BˆÓe˙בימי ‰¯Bz‰ Ìei˜ ÏÚ ‡Ï ‰˙È‰ ∆«¿≈»»»¿»…«ƒ«»ƒ¿
‡l‡ גזירה,‡ˆÓ ,ÌBÏLÂ ÒÁ „a‡Ïe ‚B¯‰Ï ,Ûeb‰ ÏÚ ∆»«««¬¿«≈«¿»ƒ¿»

˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ê‡ eÈ‰ Ì‰lL ÌÈÙeb‰L של לאמיתו כן ועל ∆«ƒ∆»∆»»¿«¿ƒ«ƒ¿
הגוף. מצד נפש מסירות על מדובר כן ÏÚדבר ‡È‰ ‰¯ÈÊb‰ ¯L‡Îc¿«¬∆«¿≈»ƒ«

BÓk) ˙BˆÓe ‰¯Bz‰«»ƒ¿¿
‰keÁa79‰˙È‰ ‰¯ÈÊb‰L כפי «¬»∆«¿≈»»¿»

הניסים' 'ועל בנוסח שאומרים

Ì¯È·Ú‰Ïe E˙¯Bz ÌÁÈkL‰Ï¿«¿ƒ»»∆¿«¬ƒ»
EBˆ¯ ÈwÁÓ80ÌÈi˜È Ì‡aL ( ≈À≈¿∆∆¿ƒ¿«≈

,B˙B‡ e‚¯‰È ˙BˆÓe ‰¯Bz»ƒ¿««¿
BÈÚ „vÓ) Ûeb‰ ,ÈÊ‡ בתור ¬««ƒ«ƒ¿»

מהנשמה  מושפע שהוא כפי לא )גוף,
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .¯˜Ù‰k BÈ‡≈¿∆¿≈«∆≈≈
„a‡Ïe ‚B¯‰Ï ‡È‰ ‰¯ÈÊb‰Lk¿∆«¿≈»ƒ«¬¿«≈
BÏ LiL ‡l‡ ÌBÏLÂ ÒÁ«¿»∆»∆≈
ÏÚ ‰¯ÈÊb‰Ó Ïˆp‰Ï ˙e¯LÙ‡∆¿»¿ƒ»≈≈«¿≈»«
,ÌBÏLÂ ÒÁ ¯BtÎiL È„È¿≈∆ƒ¿«¿»
B˙B‡ ‚B¯‰Ï ‰¯ÈÊb‰L ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¿≈»«¬
‰ˆB¯ BÈ‡L ÈtÓ ‡Ï) ‡È‰ƒ…ƒ¿≈∆≈∆

(‡l‡ ,¯BtÎÏ גזירה,Ûeb‰ ÏÚ ƒ¿∆»««
(BÈÚ „vÓ) Ûeb‰L ‡ˆÓƒ¿»∆«ƒ«ƒ¿»

¯˜Ù‰k ‡e‰ המסירות דווקא ולכן ¿∆¿≈
של  נפש המסירות ולא פורים, של נפש

מצד  נפש מסירות נחשבת חנוכה,

].81הגוף 
e‰ÊÂ על הפנימי ÏÚMהטעם ‰Ó ¿∆«∆«

ÌÈ¯eÙc LÙ ˙e¯ÈÒn‰ È„È¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒ
‡˜Âc של ולא נפש המסירות ידי על «¿»
eÓÈÏM‰Â˙חנוכה  ¯Ób‰ ‰È‰»»«¿»¿«¿≈

‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c מה ונשלם ¿«»««»
תורה, במתן È„Èשהתחיל ÏÚ Èkƒ«¿≈

Ê‡ Ì‰lL ÏehÈa‰L בימי ∆«ƒ∆»∆»
‰Ûeb,הפורים  „vÓ Ìb ‰È‰ ולא »»«ƒ««

הנשמה, מצד ÌÈÏkרק eÈ‰ ÔÎÏ»≈»≈ƒ
„vÓ Ô‰ ‰¯Bz ÔzÓc ÈelÈb‰Ï¿«ƒ¿««»≈ƒ«

p‰Ûeb‰ „vÓ Ô‰Â ‰ÓL ובזה «¿»»¿≈ƒ««
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היּו הּגזירה ׁשּבזמן ּבהּמאמר ּׁשּכתב מה ּגם ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָּדזהּו

ּבזה  ּכי ּבגׁשמ ּיּות, ּגם הּׁשפלּות ּבתכלית ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָיׂשראל

להּגיּלּוי  ּכלים אז ׁשהיּו זה על הּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָמרּמז

הּגּוף. מּצד ּגם ּתֹורה ְִַַַַַָּדמּתן

ד')p‰Â‰יא) (סעיף לעיל המבֹואר ּפי על ¿ƒ≈ְְִִֵַַָָ

ׁשלׁשה  יׁש ותחּתֹון עליֹון ְְְְְִֵֶֶַָֹׁשּבחיּבּור

– ׁשּלהם והּביּטּול הּתחּתֹון העליֹון, – ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָענינים

ּדקּבלת  והּׁשלימּות להּגמר לזּכֹות ׁשּבכדי ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמּובן,

ּודהּגּוף, ּדהּנׁשמה הּביּטּול מסּפיק אין ְְְְִִֵַַַַַָָָהּתֹורה

ּוכמֹו ׁשּלהם, הּמציאּות ּגם ׁשּתהיה צרי ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשּלהם  וׁשהּמציאּות הּׁשלימּות, ּבתכלית ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשהם

ּדר ועל הּתֹורה. עם ּומחּוּברת קׁשּורה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָּתהיה

ׁשהּמעלה  ח') וסעיף ו' (סעיף לעיל ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּנתּבאר

ּבענין  רק לא היא לׁשמּה הּתֹורה ְְְְִִִִַַַָָֹּדליּמּוד

ׁש (ׁשהּליּמּוד ּבׁשביל הּביּטּול לא הּוא ּלֹו ְִִִִֶֶַַֹ

הּׁשלימּות  ּבׁשביל לא ּגם ׁשּלֹו, ְְְִִֵֵֶַַַֹהּׁשלימּות

האדם  ׁשל ׁשּמציאּותֹו זה ּגם אּלא ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּדהּנׁשמה)

הּתֹורה  עם מתחּברת והּגּוף) (הּנׁשמה ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּלֹומד

ּומתעּלה  מהגּבלֹותיו יֹוצא הּוא זה ידי ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשעל

ׁשּמביא  ּדזהּו לֹומר, ויׁש ּדתֹורה. גבּול ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָלהּבלי

ּדיׂשראל  נפׁש הּמסיר ּות ׁשהתעֹוררּות ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָּבהּמאמר

ּדליּמּוד  ׁשּבדֹורֹו, מׁשה מרּדכי, ידי על ְְְְְְִֵֶֶַַָָָֹהיתה

ידי  ועל העיּלּוי, ּבתכלית היה מרּדכי ׁשל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָהּתֹורה

נפׁש ּבמסירּות ּתֹורה ללמֹוד יׂשראל את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָׁשעֹורר

ּדר (על הּדֹור  ראׁש היה ׁשּמרּדכי ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ[ּובפרט

המׁשי האברים], לכל נמׁש ׁשּמּמּנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָֹמׁשה)

העיּלּוי  ּגם אּלא) הּביּטּול, ענין רק (לא ְִִִֶֶַַַַָָָֹּבהם

הּׁשלימּות  מּצד ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ְְְִִִֵֶַַַָּדליּמּוד

ּודהּגּוף. ּדהּנׁשמה הּׁשלימּות ְְְְְֵַַַָָָָָּדהאדם,

ÏÚÂ ּבהּמאמר ּׁשּמביא מה ּגם לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

אלף  ּוׁשנים עׂשרים קיּבץ ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמרּדכי

ּבליּמּוד  זֹו מעלה ּכי רּבן, ּבית ׁשל ְֲִִִֵֶַַָָּתינֹוקֹות
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היא  השלימות ראשית כי תורה במתן שהתחיל התורה קבלת עניין נשלם

הגוף. מצד נפש במסירות דוקא צורך היה ושנית נפש מסירות ידי על בקבלה

·˙kM ‰Ó Ìb e‰Êc ¯ÓBÏ LÈÂ הריי"צ 'וקבל Ó‡n‰a¯הרבי ¿≈«¿∆««∆»«¿««¬»
קבלת  של היתרון מה בשאלה (בדבריו תשי"א בשנת לאור שיצא היהודים'

בעת  הקבלה על הפורים בימי התורה

היו  תורה במתן והרי תורה מתן

היו  בפורים ואילו עליונה במדריגה

‰ÈÊb¯‰בשפלות) ÔÓÊaL המן של ∆ƒ¿««¿≈»
˙eÏÙM‰ ˙ÈÏÎ˙a Ï‡¯NÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿«¿ƒ«ƒ¿

,˙eiÓL‚a Ìb המאמר ובתחילת «¿«¿ƒ
הזו  ההדגשה מדוע השאלה נשאלה

כך  ועל נפש, המסירות לענין חשובה

כאן  הביאור Ên¯Óבא ‰Êa Èkƒ»∆¿«≈
eÈ‰L ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ישראל בני ««««∆∆»

Ê‡ המן גזירת ראויים ÌÈÏkבימי »≈ƒ
„vÓ Ìb ‰¯Bz ÔzÓc ÈelÈb‰Ï¿«ƒ¿««»«ƒ«

Ûeb‰ מעלת באריכות לעיל וכמבואר «
הדבר. וחשיבות

¯‡B·Ó‰ Èt ÏÚ ‰p‰Â (‡È¿ƒ≈«ƒ«¿»
¯eaÈÁaL ('„ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈»ƒ∆¿ƒ
‰LÏL LÈ ÔBzÁ˙Â ÔBÈÏÚ∆¿¿«¿≈¿…»
ÔBzÁz‰ ,ÔBÈÏÚ‰ Y ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»∆¿««¿

Ì‰lL ÏehÈa‰Â חיבור היינו ¿«ƒ∆»∆
ששניהם  ידי על והתחתון העליון

סוף  האין אור לגבי מתבטלים

– משניהם È„ÎaLשלמעלה ,Ô·eÓ»∆ƒ¿≈
˙eÓÈÏM‰Â ¯Ób‰Ï ˙BkÊÏƒ¿¿«¿»¿«¿≈

‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c בימי היה שכאמור ¿«»««»
המן  ‰ÏehÈaגזירת ˜ÈtÒÓ ÔÈ‡≈«¿ƒ«ƒ

‰ÓLp‰c עליון Ûeb‰„eבחינת ¿«¿»»¿«
תהיה  לא שמציאותם כך תחתון, בחינת

כלל, ונרגשת ˆ¯CÈניכרת ‡l‡∆»»ƒ
‰È‰zLקיימת˙e‡Èˆn‰ Ìb ∆ƒ¿∆««¿ƒ
,Ì‰lL הגוף של והן הנשמה של הן ∆»∆

Ì‰L BÓÎe והגוף הנשמה ¿∆≈
,˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈

Ì‰lL ˙e‡Èˆn‰LÂ הנשמה ¿∆«¿ƒ∆»∆
והתחתון  העליון ∆¿È‰zƒ‰והגוף,

.‰¯Bz‰ ÌÚ ˙¯aeÁÓe ‰¯eL¿̃»¿∆∆ƒ«»
ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL C¯c ÏÚÂ¿«∆∆∆ƒ¿»≈»≈
('Á ÛÈÚÒÂ 'Â ÛÈÚÒ)»ƒ¿»ƒ
‰¯Bz‰ „enÈÏc ‰ÏÚn‰L∆««¬»¿ƒ«»
ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ dÓLÏƒ¿»ƒ…«¿ƒ¿«

BlL „enÈl‰L) ÏehÈa‰ לא «ƒ∆«ƒ∆
הלימוד  ולכן עצמו ולתועלת לטובת כוונות שום בו ואין מציאותו עם קשור

˙eÓÈÏM‰ ÏÈ·La ‡Ï ‡e‰ האישיתÌb ,BlL אפילוÏÈ·La ‡Ï …ƒ¿ƒ«¿≈∆«…ƒ¿ƒ

‰ÓLp‰c ˙eÓÈÏM‰ הביטול בענין רק מתאפיין אינו 'לשמה' )והלימוד «¿≈¿«¿»»
‡l‡ הוא 'לשמה' הלימוד של והמהות ÏLהתוכן B˙e‡ÈˆnL ‰Ê Ìb ∆»«∆∆¿ƒ∆

ÏÚL ‰¯Bz‰ ÌÚ ˙¯aÁ˙Ó (Ûeb‰Â ‰ÓLp‰) „ÓBl‰ Ì„‡‰»»»«≈«¿»»¿«ƒ¿«∆∆ƒ«»∆«
‰Ê È„È מתחברת בשלימותה, שהיא כפי ודווקא האדם, של שהמציאות ¿≈∆

התורה  עם BÈˆ‡ומתאחדת ‡e‰≈
ÂÈ˙BÏa‚‰Ó המציאות גדרי ≈«¿»»
שלו  ÈÏa‰Ïהמוגבלת ‰lÚ˙Óeƒ¿«∆¿«¿ƒ

.‰¯B˙c Ïe·‚¿¿»
e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ שלימוד זה עניין ¿≈«¿∆

עם  האדם את מחבר לשמה התורה

של  המציאות שלימות מתוך התורה

על  הפנימי הטעם הוא והגוף, הנשמה

הריי"צ È·nL‡כך הרבי ∆≈ƒ
˙e¯¯BÚ˙‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆ƒ¿¿

Ï‡¯NÈc LÙ ˙e¯ÈÒn‰ בעת «¿ƒ∆∆¿ƒ¿»≈
המן  ÈÎc¯Ó,גזירת È„È ÏÚ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿¿«

בחינת  של והניצוץ ∆…LÓ‰ההתפשטות
,B¯B„aL השאלה נשאלה ולעיל ∆¿

והביאור  זאת, להדגיש חשוב מדוע

ÏLהוא  ‰¯Bz‰ „enÈÏc¿ƒ«»∆
,ÈelÈÚ‰ ˙ÈÏÎ˙a ‰È‰ ÈÎc¯Ó»¿¿«»»¿«¿ƒ»ƒ

L È„È ÏÚÂ¯¯BÚ מרדכי˙‡ ¿«¿≈∆≈∆
‰¯Bz „BÓÏÏ Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿»
Ë¯Ù·e] LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»
ÏÚ) ¯Bc‰ L‡¯ ‰È‰ ÈÎc¯nL∆»¿¿«»»…««

epnnL (‰LÓ C¯c מהראש ∆∆…∆∆ƒ∆
CLÓוהשפעה ÏÎÏחיות ƒ¿»¿»

ÌÈ¯·‡‰ משפיע רבינו משה וכך »≈»ƒ
של  זה עניין וגם ישראל בני בכל חיות

בני  את שמחבר באופן התורה לימוד

התורה  עם CÈLÓ‰ƒ¿ƒמרדכי ],ישראל
,ÏehÈa‰ ÔÈÚ ˜¯ ‡Ï) Ì‰a»∆…«ƒ¿««ƒ
„enÈÏc ÈelÈÚ‰ Ìb (‡l‡∆»«»ƒ¿ƒ
„vÓ ‡È‰L BÓk ‰¯Bz‰«»¿∆ƒƒ«
˙eÓÈÏM‰ ,Ì„‡‰c ˙eÓÈÏM‰«¿≈¿»»»«¿≈

Ûeb‰„e ‰ÓLp‰c חיבורם היינו ¿«¿»»¿«
דווקא  התורה לימוד ידי על לאלוקות

של  המציאות שלימות מצד שהם כפי

האדם.

‰Ê Èt ÏÚÂ במעלת לעיל המבואר ¿«ƒ∆
כאשר  דווקא לשמה התורה לימוד

בשלימות  היא והגוף הנפש מציאות

‡È·nM ‰Ó Ìb ¯‡·Ï LÈ הרבי ≈¿»≈««∆≈ƒ
ÈÎc¯nLהריי"צ  ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆»¿¿«

Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÛÏ‡ ÌÈLe ÌÈ¯NÚ ıaÈ˜ איתם ולמד ƒ≈∆¿ƒ¿«ƒ∆∆ƒ∆≈«»
‰eÓÈÏM˙תורה, „vÓ ‡È‰L) ‰¯Bz‰ „enÈÏa BÊ ‰ÏÚÓ Èkƒ«¬»¿ƒ«»∆ƒƒ««¿≈
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כי `"iyz'd ,mixet

ּודהּגּוף) ּדהּנׁשמה הּׁשלימּות מּצד (ׁשהיא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָהּתֹורה

על  זה ויּובן רּבן. ּבית ׁשל ּבתינֹוקֹות ּבעיּקר ְְְִִִֵֶֶַַַָָהיא

רז"ל  ּׁשאמרּו מה אּלא 82ּפי מתקּים העֹולם אין ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

רב  ליּה אמר רּבן, ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות הבל ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָּבׁשביל 

אינֹו ליּה אמר מאי, ודיד ּדידי לאּבּיי ְְִִִֵֵֵַַַַַָָָּפּפא

חטא. ּבֹו ׁשאין להבל חטא ּבֹו ׁשּיׁש הבל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶּדֹומה

היה  ואּבּיי ּפּפא רב ׁשל הּתֹורה ׁשּליּמּוד ְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָּדהגם

וליּמּוד  נעלֹות הכי ּבּדרּגֹות לׁשמּה ְְְְֲֲִִִַַַַַָ(ּבוּדאי)

יראת  מּצד הּוא רּבן ּבית ׁשל ּדתינֹוקֹות ְְִִִֵֶַַַַָָהּתֹורה

ּבהבל 83הרצּועה  יתרֹון יׁש כן, ּפי על אף , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ

ּדוקא  זה הבל ׁשעל רּבן, ּבית ׁשל ְִֵֶֶֶֶֶַַַָָּתינֹוקֹות

ּבזה  הּביאּור וידּוע מתקּים. ּדהּמעלה 84העֹולם , ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָ

מּצד  הן הּוא רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ְִִֵֵֶֶֶַַָּבהבל

ׁשּזה  מּפני לאלקּות  יֹותר קרֹובה ׁשהיא ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹנׁשמתם,

הּגּוף  מּצד והן הרּוחני, מעֹולם ּבאה ְִִִֵֵַַָָָָָָמּקרֹוב

ּוׁשתּיה  ּבאכילה ּכ ּכל נתּגּׁשם ׁשּלא ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלהם

ּבארּוּכ אחר ּבמקֹום ּכמבֹואר ּפי ּובתאוֹות, ועל ה. ְְְְֲֲִֵַַַַַָָָ

ׁשּבזמן  ּבהּמאמר ׁשּמביא ּדזה לֹומר, יׁש ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָזה

אלף  ּוׁשנים עׂשרים מרּדכי קיּבץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּגזירה

לבאר  ּבכדי הּוא, רּבן, ּבית ׁשל ְְִִֵֵֵֶַָָּתינֹוקֹות

רק  (לא היה אז, ׁשהיה  הּתֹורה ְִֶֶַַָָָָָָֹׁשּבליּמּוד

הּׁשלימּות  ּגם אּלא) ּודהּגּוף, ּדהּנׁשמה ְְְְִֵֶַַַַַָָָהּביּטּול

הּנׁשמה  ׁשּמעלת [אּלא ּודהּגּוף. ְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָּדהּנׁשמה

(ּכ (ּכל ׁשּיכת אינּה רּבן ּבית ׁשל ְִֵֵֶֶֶַַָָָָּדתינֹוקֹות

ׁשּלהם  ׁשהּליּמּוד מּכיון ׁשּלהם, הּתֹורה ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָלליּמּוד

מּצד  ולא הּגּוף) (טבע הרצּועה יראת מּפני ְְְְִִִֵֶַַַַָָֹהּוא

נפׁש, ּדמסירּות הּביּטּול ּבזה אין וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָהּנׁשמה,

ׁשל  ּדתינֹוקֹות ׁשהּליּמּוד ּבהּמאמר מביא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָולכן

היה  זה ידי ׁשעל מרּדכי, ידי על היה רּבן ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבית

ּכמבֹואר  נפׁש ּבמסירּות ׁשּלהם הּתֹורה ליּמּוד ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָּגם

קיּבץ  ׁשּמרּדכי ידי ּדעל להֹוסיף, ויׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָּבהּמאמר].
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ואל יהרג בו שנאמר מי גם בהלכה: ב.82)גם קיט, (קנה,83)שבת היחודים בשער מ"ש להבין סד"ה קו"א תניא ראה

ד).84)א). (פב, פע"ו חיים דרך

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙a ¯wÈÚa ‡È‰ (Ûeb‰„e ‰ÓLp‰c כפי ¿«¿»»¿«ƒ¿ƒ»¿ƒ∆≈«»

ומבאר. שממשיך

Ï"Ê¯ e¯Ó‡M ‰Ó Èt ÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ82 בגמראÌÏBÚ‰ ÔÈ‡ ¿«∆«ƒ«∆»¿««≈»»
Ï·‰ ÏÈ·La ‡l‡ Ìi˜˙Ó של ¯Ôaפיהם ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ∆∆ƒ∆≈«»

תורה, dÈÏהלומדים ¯Ó‡ לו אמר »«≈
C„È„Â È„Èc Èia‡Ï ‡tt ·«̄«»¿««≈ƒƒ¿ƒ»

,È‡Ó שלי התורה לימוד לגבי ומה «
בזכותו  מתקיים העולם אין האם ושלך,

dÈÏ ¯Ó‡ פפא לרב אביי לו אמר »«≈
‡ËÁ Ba LiL Ï·‰ ‰ÓBc BÈ‡≈∆∆∆∆≈≈¿

‡ËÁ Ba ÔÈ‡L Ï·‰Ï ומעלתו ¿∆∆∆≈≈¿
של  תינוקות של הלימוד של המיוחדת

'הבל  הוא פיהם שהבל היא רבן בית

חטא'. בו enÈlL„שאין Ì‚‰c«¬«∆ƒ
Èia‡Â ‡tt ·¯ ÏL ‰¯Bz‰«»∆««»¿««≈
˙Bb¯ca dÓLÏ (È‡cÂa) ‰È‰»»¿««ƒ¿»««¿

˙BÏÚ ÈÎ‰'לשמה' לימוד של ¬ƒ«¬
ÏL ˙B˜BÈ˙c ‰¯Bz‰ „enÈÏÂ¿ƒ«»¿ƒ∆

‡e‰ Ôa¯ ˙Èa רק אלא 'לשמה' לא ≈«»
‰Úeˆ¯‰ ˙‡¯È „vÓ83 ƒ«ƒ¿«»¿»

אופן  לגבי התניא בספר (וכמבואר

לומד  שהאדם התורה שבו הלימוד

שלא  שאינה סתם "תורה למעלה, עולה

לא  טבעית מסותרת מאהבה רק לשמה

של  פיהן מהבל פחותה] [איננה גרעא

לעילא  דסליק רבן בית של תינוקת

הבל  שהוא מפני למעלה] [שעולה

אם  אף לעילא וסליק חטא בו שאין

הלימוד  [אלא ממש לשמה שלא הוא

הסופר  שביד הרצועה מיראת רק הוא

התינוקות]"), את ÏÚ[המלמד Û‡««
,ÔÎ Èt התינוקות שלימוד למרות ƒ≈

'לשמה' Ï·‰aאינו ÔB¯˙È LÈ≈ƒ¿¿∆∆
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz לגבי ƒ∆≈«»

של  בדרגה אפילו לשמה התורה לימוד

ואביי, פפא Ê‰רב Ï·‰ ÏÚL∆«∆∆∆
Úe„ÈÂ .Ìi˜˙Ó ÌÏBÚ‰ ‡˜Âc«¿»»»ƒ¿«≈¿»«

‰Êa ¯e‡Èa‰84,,בחסידות «≈»∆
‰ÏÚn‰c המיוחד Ï·‰aוהיתרון ¿««¬»¿∆∆

Ô‰ ‡e‰ Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈzƒ∆≈«»≈
‰·B¯˜ ‡È‰L ,Ì˙ÓL „vÓƒ«ƒ¿»»∆ƒ¿»
‰fL ÈtÓ ˙e˜Ï‡Ï ¯˙BÈ≈∆¡…ƒ¿≈∆∆

ÈÁe¯‰ ÌÏBÚÓ ‰‡a ·B¯wÓ לפני שבאה המבוגרים של נשמתם ואילו ƒ»»»≈»»»ƒ

הרוחני, ממקורה להתרחק הספיקה כבר רב Ì‰lLזמן Ûeb‰ „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ««∆»∆
˙BÂ‡˙·e ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡a Ck Ïk ÌMb˙ ‡lL של הגוף לעומת ∆…ƒ¿«≈»»«¬ƒ»¿ƒ»¿«¬

ושת  באכילה עוסקים שכבר רבות,המבוגרים שנים תאוות ומלאים ייה

.‰ke¯‡a ¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡B·Ók«¿»¿»«≈«¬»
‰Ê Èt ÏÚÂ במעלת לעיל האמור ¿«ƒ∆

רבן, בית של תינוקות של פיהם הבל

שהם  גופם מצד והן נשמתם מצד הן

והגופים  מהנשמות יותר וזכים עדינים

המבוגרים  Êc‰של ,¯ÓBÏ LÈ≈«¿∆
‡È·nL הריי"צ Ó‡n‰a¯הרבי ∆≈ƒ¿««¬»

ÈÎc¯Ó ıaÈ˜ ‰¯ÈÊb‰ ÔÓÊaL∆ƒ¿««¿≈»ƒ≈»¿¿«
˙B˜BÈz ÛÏ‡ ÌÈLe ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ¿«ƒ∆∆ƒ

Ôa¯ ˙Èa ÏL,תורה איתם ולמד ∆≈«»
„enÈÏaL ¯‡·Ï È„Îa ,‡e‰ƒ¿≈¿»≈∆¿ƒ
‡Ï) ‰È‰ ,Ê‡ ‰È‰L ‰¯Bz‰«»∆»»»»»…
‰ÓLp‰c ÏehÈa‰ ˜«̄«ƒ¿«¿»»
˙eÓÈÏM‰ Ìb (‡l‡ ,Ûeb‰„e¿«∆»««¿≈

Ûeb‰„e ‰ÓLp‰c לעיל וכאמור ¿«¿»»¿«
של  המציאות שלימות עם לימוד דווקא

של  חיבור הפועל הוא והגוף הנשמה

נעלה. באופן האלוקות עם האדם

‰ÓLp‰ ˙ÏÚnL ‡l‡]∆»∆«¬««¿»»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈ˙c שבאה ¿ƒ∆≈«»

לא  ועדיין רב זמן לפני לעולם

מעלה  אמנם היא כך, כל התגשמה

בשלימות  היא שלהם הנשמה שבגללה

זו מעלה אבל «≈‡dÈמציאותה,
„enÈÏÏ (Ck Ïk) ˙ÎiL«∆∆»»¿ƒ
ÔÂÈkÓ ,Ì‰lL ‰¯Bz‰«»∆»∆ƒ≈»

Ì‰lL „enÈl‰Lבפועל‡e‰ ∆«ƒ∆»∆
Ú·Ë) ‰Úeˆ¯‰ ˙‡¯È ÈtÓƒ¿≈ƒ¿«»¿»∆«
Ì‚Â ,‰ÓLp‰ „vÓ ‡ÏÂ (Ûeb‰«¿…ƒ««¿»»¿«
˙e¯ÈÒÓc ÏehÈa‰ ‰Êa ÔÈ‡≈»∆«ƒƒ¿ƒ

,LÙ זה לימוד יפעל כיצד כן ואם ∆∆
לאלוקות ההחברות È·Ó‡את ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ

˙B˜BÈ˙c „enÈl‰L ¯Ó‡n‰a¿««¬»∆«ƒ¿ƒ
È„È ÏÚ ‰È‰ Ôa¯ ˙Èa ÏL∆≈«»»»«¿≈

ÈÎc¯Ó היה כן הרי מרדכי שאצל »¿¿«
נפש, מסירות של È„Èביטול ÏÚL∆«¿≈

‰Ê מרדכי ידי על היה ‰È‰שלימודם ∆»»
Ì‰lL ‰¯Bz‰ „enÈÏ Ìb«ƒ«»∆»∆
¯‡B·Ók LÙ ˙e¯ÈÒÓaƒ¿ƒ∆∆«¿»
ÌÈ¯NÚ ıaÈ˜ ÈÎc¯nL È„È ÏÚc ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ .[¯Ó‡n‰a¿««¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈∆»¿¿«ƒ≈∆¿ƒ
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zeyrlכב elgd xy` z` micedid laiwe

נּתֹוסף  רּבן ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות אלף ּוׁשנים ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָעׂשרים

רּבן  ּבית ׁשל ּתינֹוקֹות ּדהבל העיּלּוי ועל 85אצלֹו , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ

זה  הּיהּודים 86ידי ּבכל ּגם זה ענין המׁשי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ

ְֶׁשּבדֹורֹו.

אינׁשÏÚÂיב) ּׁשחּייב מה ּגם לבאר יׁש זה ּפי ¿«ְִִֵֵֶֶַַַַָָ

ידע  ּדלא עד ּבפּורּיא ּכי 87לבסּומי , ְְְִִֵַַַָָָ

הענין  ונעֹור חֹוזר וׁשנה ׁשנה ּבכל הּפּורים ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָּבימי

הראׁשֹונה, ּבּפעם ׁשהיה ּכמֹו הּיהּודים ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּדוקּבל

ּבּקֹודׁש ּדמעלין ּבאֹופן – [ויׁש88ואּדרּבא . ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָ

מּתן  לגּבי הּפּורים ּבימי ׁשהחיּדּוׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַַלהֹוסיף,

היה  הּפּורים ׁשּבימי ענינים. ּבׁשני הּוא ְְִִִִִֵֵֶַָָָָּתֹורה

(וקּבל  הּתֹורה ּדקּבלת והּׁשלימּות ְְְְְִֵֵַַַַַָָָהּגמר

קּיּום  וגם ּבארּוּכה, לעיל ּכנתּבאר ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָהּיהּודים),

ּבּגמרא  ּכדאיתא הּפסּוק 89הּתֹורה, קּיימּו90על ְְְִִִַַַַָָָָָ

ּדזה  ּכבר, ּׁשּקּבלּו מה קּיימּו הּיהּודים ְְְְְְְִִִִֶֶַַָוקּבלּו

נצחי, ּדקּיּום ּבאֹופן היה לא ּתֹורה ּבמּתן ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹׁשּקּבלּו

עדים  את התנּצלּו ּבעגל ׁשחטאּו ,91ּדלאחרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכתיב  הּפּורים לא 92ּובימי האּלה הּפּורים וימי ְִִִִִֵֵֵֶַַָֹ

ׁשּקּבלּו ּדזה מּזרעם, יסּוף לא וזכרם ּגֹו' ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹיעברּו

נצחי  ּבקּיּום קּיים הּוא 93ּבפּורים זה ּדר ועל . ְְְְִִִִֶֶֶַַָ

ׁשני  ּבזה ׁשּיׁש וׁשנה, ׁשנה ּבכל הּפּורים ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבימי

ּבהּׁשלימּות  נּתֹוסף ׁשנה ׁשּבכל אּלה. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָענינים

זֹו הֹוספה וׁשּגם לעיל), (ּכּנזּכר הּתֹורה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָּדקּבלת

להיֹות  צרי ּבפּורים ולכן נצחי]. קּיּום לּה ְְְְִִִִִִֵֵָָָיׁש

ּכי  ,זי פ ּון ארֹויסגיין ידע, ּדלא ְְְְֲִִֵַַָָָֹהעבֹודה

הּביּטּול. ידי על ּבאה הּתֹורה ּדקּבלת ְְְִֵֵַַַַַַָָָָהּׁשלימּות

ידע) ּדלא (עד מּמציאּותֹו ׁשהיציאה ּגם ְְְְִִִֶֶַַַַָָָוזהּו

ּביין  לבסּומי ידי על להיֹות ּכי 94צריכה (ּגׁשמי), ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָ

הּגּוף, מּצד ּגם להיֹות צרי (ּדפּורים) ְְִִִִִַַַַָהּביּטּול

ּכח  הּנתינת נמׁש ּומּזה  ּבארּוּכה. לעיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכּנתּבאר
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בהמאמ 85) המבואר במשה".וע"ד אור נתוסף . . העם רגלי ידי "דעל ספ"ה "עמד 86)ר בסופו בהמאמר ממ"ש להעיר

רבן". בית של תינוקות לימוד ע"י בכלל) ישראל של (אמונתם בהוי' אמונתם לחזק ברבים קהלות והקהיל . . מרדכי

(87.1 הערה קעט ע' תרפ"א סה"מ וראה ב. ז, וש"נ.88)מגילה א. כח, א.89)ברכות פח, כז.90)שבת ט, תשא 91)אסתר

שם. שבת ו. כח.92)לג, שם, א).93)אסתר (צד, פ"כ וקבל ד"ה אורה שערי בארוכה שם.94)ראה מגילה פרש"י

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙Èa ÏL ˙B˜BÈz ÛÏ‡ ÌÈLeBÏˆ‡ ÛÒBz Ôa¯ אצל גם היינו ¿«ƒ∆∆ƒ∆≈«»ƒ≈∆¿

שאין  ואביי פפא רב של ללימוד דומה לימודו הרי עצמו שמצד עצמו מרדכי

ניתוסף  התינוקות עם בלימודו אבל חטא', בו שאין 'הבל של המעלה את בו

עצמו  מרדכי אצל גם Èa˙ונתחדש ÏL ˙B˜BÈz Ï·‰c ÈelÈÚ‰»ƒ¿∆∆ƒ∆≈
Ôa¯85‰Ê È„È ÏÚÂ שהדבר 86, «»¿«¿≈∆

עצמו  בו ÔÈÚמרדכי ‰CÈLÓנוסף ƒ¿ƒƒ¿»
B¯B„aL ÌÈ„e‰i‰ ÏÎa Ìb ‰Ê∆«¿»«¿ƒ∆¿
של  הלימוד של זו למעלה זכו שכולם

רבן. בית של תינוקות

Ìb ¯‡·Ï LÈ ‰Ê Èt ÏÚÂ (·È¿«ƒ∆≈¿»≈«
‰Ó בגמרא ‡LÈשנאמר ·ÈiÁM «∆«»ƒ«

‡Ïc „Ú ‡i¯eÙa ÈÓeÒ·Ïƒ¿≈¿«»«¿»
Ú„È87, בפורים להתבשם אדם חייב »«

בין  (להבדיל יידע שלא כך כדי עד

מרדכי') ל'ברוך המן' ÈÓÈa'ארור Èkƒƒ≈
¯ÊBÁ ‰LÂ ‰L ÏÎa ÌÈ¯et‰«ƒ¿»»»¿»»≈

¯BÚÂ מחדש ומתעורר ‰ÔÈÚחוזר ¿≈»ƒ¿»
ÌÈ„e‰i‰ Ïa˜Âc גמר שהוא ƒ¿ƒ≈«¿ƒ

שהתחילה  התורה קבלת ושלימות

תורה ÌÚtaבמתן ‰È‰L BÓk¿∆»»«««
,‰BL‡¯‰ נס התרחש שבה בשנה »ƒ»
בפועל  Yפורים ‡a¯c‡Â רק ולא ¿«¿«»

בכל  ומתעורר חוזר אז שהיה שמה

היא ההתעוררות אלא ∆¿ÔÙB‡aשנה
L„Bwa ÔÈÏÚÓc88 לכלל בהתאם ¿«¬ƒ«∆

להיות  צריכה קדושה שבענייני ההלכתי

התורה  קבלת ועליה, תוספת תמיד

רק  לא היא שנה, בכל בפורים מחדש

יותר  עוד אלא הראשונה בפעם כמו

הראשונה. בפעם ≈¿[LÈÂמאשר
ÈÓÈa LecÈÁ‰L ,ÛÈÒB‰Ï¿ƒ∆«ƒƒ≈
‡e‰ ‰¯Bz ÔzÓ Èa‚Ï ÌÈ¯et‰«ƒ¿«≈««»

.ÌÈÈÚ ÈLa אחד ÈÓÈaLעניין ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ≈
¯Ób‰ ‰È‰ ÌÈ¯et‰«ƒ»»«¿»
‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c ˙eÓÈÏM‰Â¿«¿≈¿«»««»

Ïa˜Â)¯‡a˙k ,(ÌÈ„e‰i‰ ¿ƒ≈«¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰ke¯‡a ÏÈÚÏ קבלת של החידוש ¿≈«¬»

המסירות  עניין מצד בפורים התורה

חידוש  שהוא השני והעניין ועוד, נפש

תורה מתן לגבי בפורים »¿Ì‚Âומעלה
‡˙È‡„k ,‰¯Bz‰ Ìei˜ כמובא ƒ«»ƒ¿ƒ»

‡¯Óba89˜eÒt‰ ÏÚ90 אסתר ‰ÌÈ„e‰iבמגילת eÏa˜Â eÓÈi˜ «¿»»««»ƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ
eÓÈi˜ פורים נס k·¯בעת eÏawM ‰Ó,תורה מתן eÏawLבעת ‰Êc ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿∆∆ƒ¿

e‡ËÁL È¯Á‡Ïc ,ÈÁˆ Ìei˜c ÔÙB‡a ‰È‰ ‡Ï ‰¯Bz ÔzÓa¿««»…»»¿∆¿ƒƒ¿ƒƒ¿«¬≈∆»¿
Ï‚Úa בתורה שכתוב כמו ÌÈ„Úהרי ˙‡ eÏv˙‰91, נאלצו ישראל בני »≈∆ƒ¿«¿∆∆¿»

במתן  שקבלו התכשיטים את להסיר

המשמעות  ולפי סיני, בהר תורה

את  שאיבדו היא הכוונה הרוחנית

ונמצא  תורה, במתן לו שהגיעו העילוי

לזמן  רק היתה תורה במתן שהקבלה

נפסקה  כך ואחר ≈ÈÓÈ·eƒמסויים
·È˙k ÌÈ¯et‰92ÌÈ¯et‰ ÈÓÈÂ «ƒ¿ƒƒ≈«ƒ

Ì¯ÎÊÂ 'Bb e¯·ÚÈ ‡Ï ‰l‡‰»≈∆…««¿¿ƒ¿»
ÌÚ¯fÓ ÛeÒÈ ‡Ï,לעולם‰Êc …»ƒ«¿»¿∆

ÌÈ¯eÙa eÏawL לקבלה והכוונה ∆ƒ¿¿ƒ
התורה  כללות לעולם ˜ÌÈiשל «»

ÈÁˆ Ìei˜a93‰Ê C¯c ÏÚÂ . ¿ƒƒ¿ƒ¿«∆∆∆
‰L ÏÎa ÌÈ¯et‰ ÈÓÈa ‡e‰ƒ≈«ƒ¿»»»
ÌÈÈÚ ÈL ‰Êa LiL ,‰LÂ¿»»∆≈»∆¿≈ƒ¿»ƒ

.‰l‡ אחד L‰עניין ÏÎaL ≈∆∆¿»»»
˙Ïa˜c ˙eÓÈÏM‰a ÛÒBzƒ≈¿«¿≈¿«»«

‰¯Bz‰ הקודמות השנים לגבי «»
Â ,(ÏÈÚÏ ¯kÊpk) השני העניין «ƒ¿»¿≈¿

Ìei˜ dÏ LÈ BÊ ‰ÙÒB‰ ÌbL∆«»»≈»ƒ
.[ÈÁˆƒ¿ƒ

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌÈ¯eÙa ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿
ÔÈÈ‚ÒÈB¯‡ ,Ú„È ‡Ïc ‰„B·Ú‰»¬»¿…»««¿¿≈¿

,CÈÊ ÔeÙ מגדרי מעצמו, לצאת ƒ
שלו, ‰eÓÈÏM˙המציאות Èkƒ«¿≈

È„È ÏÚ ‰‡a ‰¯Bz‰ ˙Ïa˜c¿«»««»»»«¿≈
ÏehÈa‰.באריכות לעיל כמבואר «ƒ
Ìb e‰ÊÂ לכך הפנימי והטעם ההסבר ¿∆«

) B˙e‡ÈˆnÓ ‰‡ÈˆÈ‰L וכדברי ∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ
להיות  צריך בפורים שהביסום הגמרא

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (Ú„È ‡Ïc „Ú«¿»»«¿ƒ»ƒ¿
ÔÈÈa ÈÓeÒ·Ï È„È ÏÚ94 «¿≈ƒ¿≈¿«ƒ

ÏehÈa‰ Èk ,(ÈÓLb)«¿ƒƒ«ƒ
Ìb ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ (ÌÈ¯eÙc)¿ƒ»ƒƒ¿«

Ûeb‰ „vÓ,הנשמה מצד רק ולא ƒ««
‰fÓe .‰ke¯‡a ÏÈÚÏ ¯‡a˙pk«ƒ¿»≈¿≈«¬»ƒ∆
דלא  'עד המציאות, מגדרי מהיציאה

בפורים  Ákידע' ˙È˙p‰ CLÓƒ¿»«¿ƒ«…«
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כג `"iyz'd ,mixet

מקֹום  יתּפסּו לא הּגּוף ׁשעניני הּׁשנה, ּכל ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹעל

הּגּוף  מּצד מניעה ּתהיה לא ּובמילא ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹאצלֹו

הּתֹורה. ְִַָלליּמּוד

ÏÚÂ ליּמּוד ּדמעלת לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּפי ¿«ְְְֲִִִֵֵֶַַַָ

הּביּטּול  ּבענין רק לא היא לׁשמּה ְְְִִִִַַַַָָֹהּתֹורה

ּדבלי  ּבאֹופן הּוא האדם ׁשל ׁשהּליּמּוד ּגם ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָאּלא

(ּכ (אחר ּפֹועל ׁשּזה ידע, ּדלא ּבעד ּגם הּוא זה ּדר ׁשעל לֹומר, יׁש ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָגבּול,

ׁשּמבין  ּדוקא], והּׂשגה ּבהבנה להיֹות צרי הּתֹורה [ּדליּמּוד ּבהידיעה ּגם ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָעלּיה

קדּוּׁשת  ּכבֹוד ׁשּביאר ּוכמֹו לזה. ׁשּיי היה לא ׁשּקֹודם ּבּתֹורה ענינים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבׂשכלֹו

ּדפּורים  הּׂשיחֹות ּבאחת אדמֹו"ר חמי ׁשּמּגיעי 95מֹורי ידי ׁשעל לא , לדרּגת ם ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָ

הּמּוגּבל  ׁשהּׂשכל הּוא ּובכללּות לגמרי. אחר ּבאֹופן הּוא ּכ ׁשאחר הּידע ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָידע,

חד  נעׂשה זה ידי ועל מּוגּבלת, הּבלּתי ׁשּלֹומד הּתֹורה עם מתאחד האדם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשל

חד. ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא אֹורייתא יׂשראל הּוא, ּברי קּודׁשא עם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּגם
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ואילך).95) 23 ס"ע תש"ו (סה"ש ס"ב תש"ו פורים שיחת ראה

•

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BÏˆ‡ ÌB˜Ó eÒt˙È ‡Ï Ûeb‰ ÈÈÚL ,‰M‰ Ïk ÏÚ תהיה ולא «»«»»∆ƒ¿¿≈«…ƒ¿¿»∆¿

בעיניו חשיבות כל ‰Ûebלהם „vÓ ‰ÚÈÓ ‰È‰z ‡Ï ‡ÏÈÓ·e¿≈»…ƒ¿∆¿ƒ»ƒ««
.‰¯Bz‰ „enÈÏÏ¿ƒ«»

dÓLÏ ‰¯Bz‰ „enÈÏ ˙ÏÚÓc ÏÈÚÏ ¯‡a˙pM ‰Ó Èt ÏÚÂ¿«ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈¿«¬«ƒ«»ƒ¿»
ÏehÈa‰ ÔÈÚa ˜¯ ‡Ï ‡È‰ƒ…«¿ƒ¿««ƒ
Ì„‡‰ ÏL „enÈl‰L Ìb ‡l‡∆»«∆«ƒ∆»»»

,Ïe·‚ ÈÏ·c ÔÙB‡a ‡e‰ וכמו ¿∆ƒ¿ƒ¿
למעלה  הלימוד עניין שנתבאר

מהגבלות  ולמעלה הזמן מהגבלות

Ê‰המקום, C¯c ÏÚL ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«∆∆∆
‰fL ,Ú„È ‡Ïc „Úa Ìb ‡e‰«¿«¿»»«∆∆

Ck ¯Á‡) ÏÚBt הבאים בימים ≈««»
הפורים  ימי Ìbאחרי ‰iÏÚ (¬ƒ»«

‰¯Bz‰ „enÈÏc] ‰ÚÈ„È‰a¿«¿ƒ»¿ƒ«»
‰‚O‰Â ‰·‰a ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿«¬»»¿«»»

,[‡˜Âc התעלה שכבר שכיוון «¿»
גם  מתבטא הדבר מההגבלות, למעלה

וההבנה  הידיעה ÔÈ·nL∆≈ƒבעניין
Ì„BwL ‰¯Bza ÌÈÈÚ BÏÎNa¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«»∆∆
BÓÎe .‰ÊÏ CÈiL ‰È‰ ‡Ï…»»«»»∆¿

˙Me„˜ „B·k ¯‡ÈaLÈ¯BÓ ∆≈≈¿¿«ƒ

¯"BÓ„‡ ÈÓÁ הריי"צ ÌÈ¯eÙcהרבי ˙BÁÈO‰ ˙Á‡a95ÏÚL , »ƒ«¿¿«««ƒ¿ƒ∆«
Ú„È ‡Ï ˙b¯„Ï ÌÈÚÈbnL È„È,בפוריםCk ¯Á‡L Ú„i‰ בימים ¿≈∆«ƒƒ¿«¿«»»««»«∆««»

פורים  eÏÏÎ·e˙שאחרי .È¯Ó‚Ï ¯Á‡ ÔÙB‡a ‡e‰ כללי באופן ¿∆«≈¿«¿≈ƒ¿»
פירושה  גבול בלי ‰‡„Ìידיעה ÏL Ïa‚en‰ ÏÎO‰L ‡e‰∆«≈∆«¿»∆»»»

„ÓBlL ‰¯Bz‰ ÌÚ „Á‡˙Óƒ¿«≈ƒ«»∆≈
ÏÚÂהתורה  ,˙Ïa‚eÓ ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿∆∆¿«

‰NÚ ‰Ê È„È האדם„Á אחד ¿≈∆«¬∆«
CÈ¯aממש  ‡L„e˜ ÌÚ Ìb«ƒ¿»¿ƒ

,‡e‰ שהרי‡˙ÈÈ¯B‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¿»
„Á ‡lek ‡e‰ CÈ¯a ‡L„e˜Â¿¿»¿ƒ»«
והקדושֿברוךֿהוא, התורה ישראל בני

אחד. הכול
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zenai(iyily meil)

meai(d dk mixac)jkne ,'DnAie dX`l Fl DgwlE dilr `ai Dnai'§¨¨¨Ÿ¨¤¨§¨¨§¦¨§¦§¨
xn`p `lyç÷ìå'`l` 'dy`l eldç÷ìe'rnyn ,'dy`l el §¨©§¨¨

` ,gwel `ed ef z` `weecy ,herinepi`y zxg` dnai yi la
xn`p `ly dnn oke .dy`l el gwel'íaéå'`l`,'dîaéå'rnyn §¦¥§¦§¨

epcnl o`kn .zxg` `le ef `weec ,herinøBñàìz`úBøözeixrd ¤¡¨
åd z` okúBéøòopi` onvr zeixrd s` ik epl ixd .meaia onvr §£¨

`ax ixack `le ,dyxcn mhrnl jixv `l` `xaqn zexq`p
znaiizn dpi` `l` ,herin dkixv `l dnvr dexry xne`d

.zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`y meyn
:`xnbd zvxznàîéàzexv xeq`l' iax ixaca yxtl yi - ¥¨

,'zeixre,úBéøò ìL úBøö øBñàìick dyxc jixv oi` mlerle ¤¡¨¤£¨
.onvr zeixrd z` xeq`l

:`xnbd dywn aeydéì áéñð÷ éàø÷ éøz àäåmiaezk ipy `lde - §¨§¥§¨¥¨¨¦¥
el` ze`xwnn xeq`l `ay rnyne ,'dnaie' 'dgwle' ,iax `iad

,mixac ipyãç åàì éàî`xwìxeq`ãçå ,äåøò`xwìq`xe.äøö ©¨©§¤§¨§©§¨¨
.`xw dkixv `l dnvr dexry `ax xn` ji` ok m`e

:`xnbd zvxznàìxeq`l zexen`d zeyxcdn zg` s` d`a Ÿ
`l` ,dexréãéàå éãéàmi`a mdipy ,'dnaie'd mbe 'dgwle'd mb - ¦¦§¦¦

ìxeq`ãç ,äøö`a 'dgwle' -äøö øñéîìmaid lräåöî íB÷îa ¤¨¨©§¥©¨¨¦§¦§¨
,meai lyãçå`a 'dnaie' -éøLéîì[xizdl-]äøödexr lyàlL §©§¦§¥¨¨¤Ÿ

.äåöî íB÷îaeig`l ze`eyp dzxve dexrd eid `ly mewnay ¦§¦§¨
zzin xg`le ,eilr dzxv z` zxqe` dexrd oi` ,xf mc`l `l`

.cala dexra `l` xeq` epi` lrad
:dxen`d dyxcdn df oic yxcp ji` `xnbd zyxtnàîòè éàî©©§¨

xn`p `ly meyn ,devn mewna `l` dxeq` dxvd oi`'íaéå'§¦¥
`l`,'dîaéå'`weecy epcnln df xezieàøéñàc àeä íeaéé íB÷îa §¦§¨¦§¦©£¦¨
,äøöla` ,'dgwle' herin xn`p meaia wxeíeaéé íB÷îa àlL ¨¨¤Ÿ¦§¦
àéøL[zxzen-].äøö ©§¨¨¨

:`ax ixack epzpyn oeyln giken iy` axïéúéðúî ,éLà áø øîà̈©©©¦©§¦¦
à÷éc éîðdnvr dexry `ax ixack wiecn mb epzpyn oeyln ± ©¥©§¨

.`xw dkixv `leléàå ,ïäéúBøö 'úBøèBt' íéLð äøNò Lîç ,éðz÷c§¨¨¥£¥¤§¥¨¦§¨¥¤§¦
.éðz÷ àì 'úBøèBôe úBøeèt'dexrd xehta dpc dpynd oi`y ixd §§Ÿ¨¨¥

dxeht dnvr dexrdy meyn `ede ,dzxv xehta wx `l` dnvr
oi`e ,zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`y iptn ,`xaqn

:`xnbd dwiqn .znaiizn dpi`y eprinydl dkixv dpyndòîL§©
dpéî.`xaqn dxeht dnvr dexry ,`ax ixack epzpynn ¦¨

:`ax ixac lr dywn `xnbdàø÷ àëéøö àìc äåøò àðL éàîeick ©§¨¤§¨§Ÿ§¦¨§¨
meyn `ed `ld ,meai mewna s` dxqe`làì äçBc äNò ïéàc§¥£¥¤Ÿ

,úøk Ba LiL äNòúok m`e,àø÷ éòaéz àì éîð äøöixdy ©£¤¤¥¨¥¨¨©¥Ÿ¦¨¥§¨
dxqe`l yi ok enke ,zxkl dxvd z` s` miaxn ep` 'xexvl'n

meaia,úøk Ba LiL äNòú àì äçBc äNò ïéàc íeMîjxvp recne ¦§¥£¥¤Ÿ©£¤¤¥¨¥
.meaia dxv xeq`l 'dilr'd

:`xnbd zvxznéëä ,àðéáøì øî éáéa øa àçà áø déì øîà̈©¥©©¨©¥©©§©¦¨¨¦
,àáøc déîMî ïðéøîà÷ok`éøèöéà àì éîð äøö,àø÷ Cxg`le ¨©§¦©¦§¥§¨¨¨¨©¥Ÿ¦§§¦§¨

,meai mewna mb `xaqn dxqe`l yi aey 'xexvl' meyn dxq`py
e .zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` okyéøèöéà ékàø÷ C ¦¦§§¦§¨

,'dilr'c
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שלישי עמ' א



כד

   


(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
‰ÏÈ‚Ó, ע ׂשר ּבׁשנים  ע ׂשר , ּבאחד  נקראת  ¿ƒ»ְְְִִֵֵַַָָָָ

ּבחמ ׁשה  ע ׂשר , ּבאר ּבעה  ע ׂשר , ְְְֲִִַַָָָָָָָָֹּבׁשל ׁשה 

יֹותר  ולא  ּפח ֹות  לא  אדמ ֹו"ר 1ע ׂשר , כ "ק  ּומבאר  . ְְְֵֵַָָָָֹֹ

אדמ ֹו"ר 2מהר "ׁש כ "ק  ּבמאמר  ה ּוא  (וכן ְְְֲֲֵַַַַַ

תרע "ה  ּבפ ּורים  ֿ עדן נׁשמת ֹו לפני 3מה ֹור ׁש"ּב , ְְְְִִִֵֵֶַָָ

ה 'ּׁשל "ה ' ּדברי יס ֹוד  על  ׁשנה ), ׁש'אחד 4חמ ּׁשים  , ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ע ׂשר ' ו'חמ ׁשה  הוי', ּדׁשם  ו"ה  ּבחינת  ה ּוא  ְְֲֲִִֵַַָָָָָָָע ׂשר '

המגלה , ּבקריאת  העל ּיה  ותכלית  ה ּסּיּום  ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָ(ׁשּזה ּו

ּדׁשם  י"ה  ּבחינת  ה ּוא  ּכתיב ) יעב ֹור " "ולא  ְְְְֲֲִִֵֵֶַַֹׁשהרי

י"ב  ּדי"א  ׁשה ּמס ּפר  מה ּיד ּוע  ּגם  (ּולהעיר  ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָהוי'

ּבגימטר ּיא  ס "ה , ה ּוא  ּביחד  וט "ו י"ד  ְְְְִִַַַָי"ג 

אדנ"י)5אדנ"י  ּבגימטר ּיא  (היכל  ההיכל  ׁשּזה ּו ,ְְִִֵֵֶֶַַָָָ

נאמר  זה  ועל  הוי', קד ׁשֹו).6ּדׁשם  ּבהיכל  והוי' ְְְְֱֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הינּו, ע ׂשר ", ּבאחד  נקראת  "מגלה  ְְְְְִִֵֶַַַָָָוזה ּו

מעצמ ּה ׁשּנקראת  ּכפי המגלה , קריאת  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהתחלת 

לפי  והינּו ו"ה , מ ּבחינת  היא  הוי', ׁשם  ֿ ידי ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָעל 

למעלה , ּדמ ּלמ ּטה  ּבא ֹופן היא  האדם  ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָׁשעב ֹודת 

ה ּׁשמימה " מ ּגיע  "רא ׁשֹו ּכ ֿ ׁשּבא 7ואחר  עד  , ְְִֶַַַַַַָָָָָֹ

ׁשהענין  וזה ּו ע ׂשר ). (חמ ׁשה  י"ה  ְְְֲִִִִֶֶַָָָָָלבחינת 

אר ּבעה  (לפני כ ּו' ע ׂשר  ּבאחד  נקראת  ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּדמגילה 

ׁשהם  ּבּכפרים , רק  ה ּוא  ע ׂשר ) וחמ ׁשה  ְֲִִֵֶַַַָָָָָָע ׂשר 

ח ֹומה  מ ּוקפ ֹות  ׁשאינן ּגד ֹול ֹות  מעיר ֹות  ּגם  ְְֲֵֵֶַַָָָָָלמ ּטה 
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מגילה.1) מסכת ואילך).2)ריש פג ע ' תרכ"ט  (סה"מ  תרכ"ט  נקראת מגילה שממאמר 3)ד"ה אמר שליט "א אדמו"ר כ"ק 

ואילך). שיא (ע ' בסופו תער"ב ֿתרע "ו המאמרים בספר לאח "ז נדפסה ההנחה - תחתֿידו. ואינה הנחה, רק  יש שכט ,4)זה

ב . של, שם.5)א. ערכי6)של"ה (שער כג שער פרדס  א. לד, יתרו ז"ח  ב ). לג, א. (לב , תי "ח  תקו"ז וראה כ. ב , חבקוק 

ד. כא, נשא א. ד, פקודי  לקו"ת שם. נתיב  וביאיר יא ה, מאו"א היכל. מערכת פ "ה יב .7)הכינויים) כח , ויצא

    
מגילה: מסכת בתחילת במשנה שנינו 

‰ÏÈ‚Ó בליל אחת (פעם בפורים אותה לקרוא חכמים שתקנו  אסתר  מגילת ¿ƒ»
ובערים  באדר  בי "ד  הפרזות בערי  שחל  פורים ביום נוספת ופעם פורים

באדר ) בט"ו  חומה (המבוארים הרי המוקפות מסויימים ובמצבים במקומות

ובגמרא) בתאריכים ˜‡˙במשנה ƒ¿≈
לפעמים  כלומר  אדר , בחודש הבאים

ימים  מספר  גם הקריאה את מקדימים

המגילה  את וקוראים הפורים ימי  לפני 

NÚ „Á‡a, אדר י "א ביום ¿««»»
NÚ ÌÈLa, אדר י "ב ביום ƒ¿≈»»

NÚ ‰LÏLa, אדר י "ג  ביום ƒ¿…»»»
NÚ ‰Úa‡a, אדר י "ד  ביום ¿«¿»»»»
NÚ ‰LÓÁa ט"ו Ï‡אדר ,ביום «¬ƒ»»»…

˙BÁt לפני הקריאה את מקדימים אין  »
אדר  ˙BÈי "א ‡ÏÂ1 מאחרים ואין ¿…≈

אדר . ט"ו  אחרי  הקריאה את

"BÓ„‡ ˜"Î ‡Óe¿»≈«¿
L"‰Ó2 האדמו "ר שמואל , רבי  «¬«

חב"ד  אדמו "רי  בשושלת ≈¿(ÔÎÂהרביעי 
"BÓ„‡ ˜"Î Ó‡Óa ‡e‰¿«¬««¿

a"LB‰Ó, דובער שלום רבי  בנו  ¿»«
אדמו "רי  בשושלת החמישי  האדמו "ר 

ÌÈeÙaחב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓLƒ¿»≈∆¿ƒ
‰"Ú˙3‰L ÌÈMÓÁ ÈÙÏ ,ƒ¿≈¬ƒƒ»»

הרבי  ֿ ידי  על  זה מאמר  אמירת מעת

תשכ "ה), Ècבפורים „BÒÈ ÏÚ«¿ƒ¿≈
'‰"ÏM'‰4, לוחות 'שני  ספר  «¿»

הלוי  ישעיה רבי  (מאת הברית'

‰e‡הורוביץ) 'NÚ „Á‡'L∆««»»
על  הרומז  ÌLcו "הÈÁa˙מספר  ¿ƒ«¿≈

'ÈÂ‰ שם של  האחרונות האותיות שתי  ¬»»
שהם  ה"א) וא"ו , ה"א, (יו "ד , הוי '

עשר , אחד  «LÓÁ'Â«¬ƒ‰בגימטריא
e‰fL) 'NÚ,עשרה חמש המספר  »»∆∆

היום  באדר , ט"ו  יום של  מספרו 

המגילה  את לקרוא אפשר  בו  האחרון 

˙ÈÏÎ˙Â Ìeiq‰ של È‰Lהשיא ,‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜a ‰iÏÚ‰ «ƒ¿«¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»∆¬≈
È˙k "BÚÈ ‡ÏÂ" וקיבלו "קיימו  במגילה נאמר  הפורים ימי  על  ¿…«¬¿ƒ

ומ"ולא  יעבור ..." ולא עליהם הנלווים כל  ועל  זרעם ועל  עליהם היהודים

מט"ו ) יותר  מאוחר  ליום המגילה קריאת את מאחרים שאין  למדו  יעבור "

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È ˙ÈÁa ‡e‰' הוי שם של  הראשונות האותיות שתי  ¿ƒ«¿≈¬»»
עשרה  חמש בגימטריא Èc"‡שהם tÒn‰L Úe„i‰Ó Ìb ÈÚ‰Ïe)¿»ƒ«≈«»«∆«ƒ¿»¿

„ÁÈa Â"ËÂ „"È ‚"È "È הללו המספרים כל  של  הכולל  הסכום ¿¿««
iËÓÈ‚a‡בגימטריא  ,‡e‰ שם È"„‡5e‰fLשל  זה , ‰‰ÏÎÈשם ¿ƒ«¿ƒ»∆∆«≈»

(È"„‡ ‡iËÓÈ‚a ÏÎÈ‰)≈»¿ƒ«¿ƒ»
,'ÈÂ‰ ÌLc' הוי שם שבו  האמצעי  ¿≈¬»»

שנהוג  וכפי  ומתבטא ומתגלה שוכן 

אדנ "י  בשם הוי ' שם את לבטא למעשה

Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ6ÏÎÈ‰a 'ÈÂ‰Â ¿«∆∆¡««¬»»¿≈«
,BL„˜ שהוא אדנ "י  לשם והכוונה »¿

של  הוי 'ה'היכל ' ).שם
„Á‡a ˙‡˜ ‰Ï‚Ó" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ»ƒ¿≈¿««

˙ÏÁ˙‰L ,eÈ‰ ,"NÚ השלב »»«¿∆«¿»«
של הראשון  »È¿̃ƒ‡˙וההתחלתי 

˙‡˜pL ÈÙk ,‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»¿ƒ∆ƒ¿≈
,'ÈÂ‰ ÌL È„ÈŒÏÚ dÓˆÚÓ≈«¿»«¿≈≈¬»»

,‰"Â ˙ÈÁaÓ ‡È‰ היא ההתחלה ƒƒ¿ƒ«
הוי ' שם של  האחרונות מהאותיות

יחסית  נמוכה בחינה המסמלות

בחינה  המסמלות הראשונות לאותיות

נעלית  BÚL„˙יותר  ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆¬«
‰hÓlÓc ÔÙB‡a ‡È‰ Ì„‡‰»»»ƒ¿∆¿ƒ¿«»

,‰ÏÚÓÏ יותר בדרגות היא ההתחלה ¿«¿»
ועולה CkŒÁ‡Âנמוכות  מטפס ¿««»

של  בכיוון  למדריגה ממדריגה

"‰ÓÈÓM‰ ÚÈbÓ BL‡"7, …«ƒ««»»¿»
‰"È ˙ÈÁÏ ‡aL „Ú«∆»ƒ¿ƒ«

(NÚ ‰LÓÁ) האותיות ¬ƒ»»»
המסמלות  הוי ' שם של  הראשונות

לאותיות  ביחס נעלית מדריגה

תחתונה. מדריגה המסמלות האחרונות

˙‡˜ ‰ÏÈ‚Óc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ¿∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
‰Úa‡ ÈÙÏ) 'eÎ NÚ „Á‡a¿««»»ƒ¿≈«¿»»
˜ ‡e‰ (NÚ ‰LÓÁÂ NÚ»»«¬ƒ»»»«

,ÌÈÙka שבני במשנה כמבואר  «¿»ƒ
המגילה  קריאת את מקדימים הכפרים

והיו  בשבוע קבועים בימים לעיר  ולהיכנס לבוא היה דרכם כי  עשר  לאחד 

להם  אין  כי  לפורים, הסמוך  הכניסה' ל 'יום המגילה קריאת את מקדימים

בכפרים נמצאים כשהם המגילה את לקרוא דרגה Ì‰Lאפשרות הם הכפרים ∆≈
ÓBÁ‰רוחנית  ˙BÙ˜eÓ ÔÈ‡L ˙BÏB„b ˙BÈÚÓ Ìb ‰hÓÏ¿«»«≈¬»¿∆≈»»»
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כה    

ּבאר  עיר ׁשּקֹורין  היא  "איזֹו ּכי  ע ׂשר , ּבעה  ְְִִִִֵֶַָָָָ

ּבטלנין" ע ׂשרה  ּבּה ׁשּיׁש ּכל  ׁשּבטלין 8ּגד ֹולה , , ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָ

צ ּבּור 9מ ּמלאכ ּתן  מ ּׁשל  וניזֹונין וע ֹוסקין 10, , ְְְְְִִִִִִֶַָ

צ ּבּור  ּתֹורה 11ּבצרכי ּבתלמ ּוד  ענין 12א ֹו ּוכלל ּות  , ְְְְְְִִֵַַָָָ

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ה ּוא  ּומהלל 13ה 'עיר ' הוי' ּגד ֹול  ְְֲִֶָָָָָָֻ

ּגם  ה ּנה  הוי', ֿ ּגד ֹול  ׁש וכיון אלקינּו, ּבעיר  ְְְֱֲִִֵֵֵֶַָָָָֹֹמאד 

לעיר  ועד  ּגד ֹולה , עיר  היא  אלקינּו") ("עיר  ְְְֱִִִִִֵַָָֹהעיר 

אמנם , ּגד ֹול . יּׁשּוב  ּבּה ׁשּיׁש ּבפ ׁשט ּות , ְְְְִֵֶַָָָָָּגד ֹולה 

ּכפר  זה  הרי מ ּכאן ּגם 8ּפח ֹות  ה ּנה  ֿ מק ֹום , ּומ ּכל  . ְֲִִִֵֵֶַָָָָָ

וׂשׂשֹון  וׂשמחה  ּד"א ֹורה  הענינים  ּכל  יׁשנם  ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָּבּכפר 

–14ויקר " נקראת " ּד"מגלה  הענין ּגם  ויׁשנֹו , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבאים  ּכ ֿ ׁשאחר  ועד  ו"ה . ּבחינת  ע ׂשר , ְְְִִֶַַַַַַָָָָּבאחד 

ֿ ע ׂשר  ּדחמ ׁשה  הענין ׁשּזה ּו ה ּׁשלמ ּות , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָל ּתכלית 

(ּבחינת  סיהרא  ּדקימא  ע ּתה ), ע ֹומדים  ְְְְֲִִִֶַַַָָָ(ׁשּבֹו

ּבא ׁשלמ ּותא  ּבׁשם 15ה ּמלכ ּות ) ּגם  ה ּנה  ׁשּלכן , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָ

י"ה . ּבבחינת  ׁשּמּגיעים  ּבא ֹופן זה  הרי ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָהוי'

נקראת "p‰Â‰ב ) ּד"מגלה  הענין ּכלל ּות  ¿ƒ≈ְְְְִִִִֵָָָָ

ל ּתכלית  עד  כ ּו' ע ׂשר  ְְְִַַַַָָ(ּבאחד 

הענין  ּכלל ּות  עם  ק ׁשּור  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  ְְְֲִִִֵַַָָָָָָָה ּׁשלמ ּות )

ֿ ידי  על  היּו ה ּפּורים  עניני ּכל  ּכי ה ּפּורים , ְְְְִִִִֵֵַַַַָָּדחג 

ּבינה 16יין  ּבחינת  ה ּוא  ויין היא 17, ּבינה  ּובחינת  , ְְְִִִִִִִַַַַָָ

אחר ֹונה  ה ' (ולא  י"ה  ׁשּבבחינת  רא ׁשֹונה  ְְֲִִִֶַַָָֹה '

ֿ י"ה ) (ּד ה ּיּו"ד  ׁשּגם  זאת , וע ֹוד  ו"ה ), ְְְִִֶֶַַַֹׁשּבבחינת 

ה ּבינה . ּבחינת  (רא ׁשֹונה ), ֿ ה ' ּב ּכ ֿ אחר  ְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמ ׁשכת 
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ב .8) ג, שם.9)מגילה א.10)פירש"י  ה, מגילה א.11)פירש"י  פב , ב "ק  מגילה 12)פירש"י  להרמב "ם המשניות פירוש

מ "ג. ואילך.13)פ "א שפח  ע ' ח "ב  תרל"ה סה"מ  א. נו, וארא תו"א א. ה, ח "ג א. רלה, ח "ב  זהר ראה וראה ב . מח , תהלים

ואילך. קעג ע ' טז.14)תרס "א ח , כו.15)אסתר פט "ו, שמו"ר א. רטו, א . פה, זח "ב  ר"ס 16)ראה  או"ח  רבה אלי ' ראה

.315 ע ' חט "ו התוועדויות - מנחם תורת וראה פורים". "דיני  אבודרהם דרושים 17)תרצה. לקו"ת א. קכז, זח "ג ראה

    
ÔÈBwL המגילה את NÚבהם ‰Úa‡a, באדרÈk הערים שבהם לגבי  ∆ƒ¿«¿»»»»ƒ

ז "ל  חכמינו  אמרו  עשר  בארבעה Ïkקוראים ,‰ÏB„b ÈÚ ‡È‰ BÊÈ‡"≈ƒƒ¿»»
‰NÚ da LiL שהם ÔÈÏËa8ÔzÎ‡ÏnÓ"אנשים ÔÈÏËaL ,9, ∆≈»¬»»«¿»ƒ∆¿≈ƒƒ¿«¿»

לפרנסתם שאינם  במלאכה ˆeaעסוקים ÏMÓ ÔÈBÊÈÂ10ÔÈ˜ÒBÚÂ , ¿ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ
eaˆ ÈÎˆa11„eÓÏ˙a B‡ ¿»¿≈ƒ¿«¿

‰Bz12'ÈÚ'‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎe , »¿»ƒ¿«»ƒ
‡e‰ וחשיבות גדולה על  ורומז מורה

נעלה  רוחני  e˙kLלמצב BÓk13 ¿∆»
ÈÚa „‡Ó ÏÏ‰Óe 'ÈÂ‰ ÏB„b»¬»»¿À»¿…¿ƒ

,eÈ˜Ï‡ וגילוי ביטוי  יש 'עיר ' במלה ¡…≈
ה' גדולת ‰ÈÂ',של  ÏB„bL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»¬»»

שמתגלה  היא האלוקות בעיר  ומאירה

וחשיבות  גדולה Ìbבבחינת ‰p‰ƒ≈«
‡È‰ ("eÈ˜Ï‡ ÈÚ") ÈÚ‰»ƒƒ¡…≈ƒ

‰ÏB„b ÈÚ,וחשובהÈÚÏ „ÚÂ ƒ¿»¿«¿ƒ
da LiL ,˙eËLÙa ‰ÏB„b¿»¿«¿∆≈»

ÏB„b eMÈ.רבים אנשים של  ƒ»
Ô‡kÓ ˙BÁt ,ÌÓ‡ שאין מקום »¿»»ƒ»

חשיבות  לו  ואין  בטלנים' 'עשרה בו 

עיר  של  Ùkוגדולה ‰Ê È‰8 ¬≈∆¿»
עיר  כמו  התושבים במספר  גדול  שאינו 

מהעיר . נעלה פחות רוחני  מצב ומסמל 

Ùka Ìb ‰p‰ ,ÌB˜ÓŒÏkÓeƒ»»ƒ≈««¿»
לעיר , ביחס הנמוכה דרגתו  למרות

‰B‡"c ÌÈÈÚ‰ Ïk ÌLÈ∆¿»»»ƒ¿»ƒ¿»
"˜ÈÂ ÔBNNÂ ‰ÁÓNÂ14, ¿ƒ¿»¿»ƒ»

העניינים  ביטוי  לידי  באים שבהם

כמפורש  הפורים ימי  של  והמעלות

ושמחה  אורה היתה "ליהודים במגילה

דורשים  ז "ל  וחכמינו  ויקר " וששון 

הללו  הדברים את ¿∆¿BLÈÂומפרשים
שאינם  למרות הערים בכפרים, במעלת

Y "˙‡˜ ‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ Ìb«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
היא  המגילה קריאת שבכפרים אלא

‰"Â ˙ÈÁa ,NÚ „Á‡a הולכים זו  ומהתחלה לעיל . כמבואר  ¿««»»¿ƒ«
למעלה  מלמטה ÈÏÎzÏ˙ומתקדמים ÌÈ‡a CkŒÁ‡L „ÚÂ¿«∆««»»ƒ¿«¿ƒ

‰zÚ ÌÈ„ÓBÚ BaL) NÚŒ‰LÓÁc ÔÈÚ‰ e‰fL ,˙eÓÏM‰«¿≈∆∆»ƒ¿»¿¬ƒ»»»∆¿ƒ«»
לט"ו  באור  היינו  פורים, במוצאי  שהתקיימה בהתוועדות זה מאמר  אמירת בעת

בחודש ),אדר  עשר  היום וחמישה ‰ÈÒ‡הוא ‡ÓÈ˜c הלבנה˙ÈÁa) ¿«¿»ƒ¬»¿ƒ«
˙eÎÏn‰ ועניין תוכן  לה שאין  הספירות מעשר  והאחרונה התחתונה הספירה ««¿

ללבנה  נמשלה ולכן  שמעליה מהספירות והשפעתה אורה את ומקבלת משלה

מהשמש  אורה את ומקבלת משלה אור  לה eÓÏL‡a˙‡שאין  (15 ¿«¿»»
העובדה  השתקפות היא מלא הירח בחודש שבט"ו  והעובדה בשלימותה,

רוחנית  שלימות יש זה Ê‰שביום È‰ 'ÈÂ‰ ÌLa Ìb ‰p‰ ÔÎlL∆»≈ƒ≈«¿≈¬»»¬≈∆
È"‰בשלימות  ˙ÈÁa ÌÈÚÈbnL ÔÙB‡a את המסמלות האותיות ¿∆∆«ƒƒƒ¿ƒ«

הוי ' שם של  והשלימות הנעלית הדרגה

כמבואר  עשר , חמישה בגימטריא והם

לעיל .

ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â ( התוכן ¿ƒ≈¿»»ƒ¿»
˜‡˙"הכללי  ‰Ï‚Ó"cƒ¿ƒ»ƒ¿≈

eÎ'שתחילתו ( NÚ „Á‡a ומשם ¿««»»
למדריגה  ממדריגה »Ú„עולים

‰LÓÁa (˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎzÏ¿«¿ƒ«¿≈«¬ƒ»
ÔÈÚ‰ ˙eÏÏk ÌÚ eL˜ ,NÚ»»»ƒ¿»»ƒ¿»
ÈÈÚ Ïk Èk ,ÌÈet‰ ‚Ác¿««ƒƒ»ƒ¿¿≈

ÔÈÈ È„ÈŒÏÚ eÈ‰ ÌÈet‰16, כפי «ƒ»«¿≈«ƒ
במגילת  ובפרטיות באריכות שמסופר 

‰eאסתר  ÔÈÈÂ‰Èa ˙ÈÁa ‡17 ¿«ƒ¿ƒ«ƒ»
(וכמובא  וחסידות בקבלה כמבואר 

הנה  "כי  הזקן , לרבנו  תורה' ב'לקוטי 

את  החדלתי  ט') (שופטים כתיב ביין 

ואנשים, אלוקים המשמח תירושי 

היא  הבנים אם דבינה ידוע בהיות

שמחה. הבנים אם שכתוב כמו  השמחה

נמשך  לכן  ההעלם גילוי  היא השמחה כי 

כשמבין  שהוא בינה מבחינת דוקא

בגילוי  שנמשך  חכמה תעלומות ומשיג 

בטוב  אותו  שמשיג  ממש והשגה בהבנה

כשעדיין  כן  שאין  מה השמחה. יהיה אז 

הוא  רק היטב בהשגה הדבר  משיג  אינו 

בגילוי  ואינו  חכמתו  בכח נעלם עדיין 

ושמחה  עונג  יקבל  לא ממש אצלו 

‰'כלל "), ‡È‰ ‰Èa ˙ÈÁe¿ƒ«ƒ»ƒ
‰"È ˙ÈÁaL ‰BL‡ כמבואר ƒ»∆ƒ¿ƒ«

של  האותיות שארבעת וחסידות בקבלה

מידות, – וא"ו  בינה, – ה"א חכמה, – יו "ד  הספירות לעשר  רומזות הוי ' שם

מלכות  – Â"‰ה"א ˙ÈÁaL ‰BÁ‡ '‰ ‡ÏÂ) נחותה מדריגה שהיא ¿…«¬»∆ƒ¿ƒ«
הראשונה  לה"א (Èc"‰)ביחס „"ei‰ ÌbL ,˙‡Ê „BÚÂ בחינת ), ¿…∆««¿

ביותר  והנעלית הספירות ראשית שהיא Œa‰'החכמה CkŒÁ‡ ˙ÎLÓƒ¿∆∆««»¿
‰Èa‰ ˙ÈÁa ,(‰BL‡) בבחינת הם ובינה שחכמה בחסידות כמבואר  ƒ»¿ƒ««ƒ»

מחכמה  ההשפעה כי  נפרדים), שלא חברים (שני  מתפרשין " דלא רעין  "תרין 

תמיד . נמשכת לבינה
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כו 

ÌÓ‡ ּבחינת ה ּׁשלמ ּות ּגם  ׁשּבּתכלית  ּבינה  »¿»ְְְְִִִֵֶַַַַָ

ּבחינת  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  נקראת  ְְְֲִִִִִֵַַָָָָּד"מגלה 

והרי  וה ּׂשגה , הבנה  ׁשל  ענין עדין היא  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָי"ה ,

לבחינת  לבא  היא  ה ּפּורים  ּדחג  ה ּׁשלמ ּות  ְְְְִִִִִֵַַַַַָֹּתכלית 

ידע " ּדלא  ׁשההבנה 18"עד  ה ּוא , הענין  א . ְְֲִֶַַַַָָָָָֹ

המגלה , קריאת  ּבעת  היא  (ּבינה ) ְְְְִִִִֵַַַַָָָָוהה ּׂשגה 

כ ּו' ּבכ ּונה  להיֹות  ֿ אפ ׁשר 19ׁשּצריכה  אי ּובמילא  , ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָ

לאחרי  אבל  ידע ". ּד"לא  ּומ ּצב  ּבמעמד  ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיהיה 

ּבינה , (ּבחינת  ע ׂשר " ּבחמ ׁשה  נקראת  ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָׁש"ּמגלה 

לבחינת  ּגם  לבא  וצרי יכ ֹול  אזי ֿ י"ה ), ּד ה ' ְְְֲִִִַַַָָָֹא ֹות 

ידע ", ּדלא  "עד  יּו"ד , ׁשל  ק ּוצ ֹו ּגם  ּכֹולל  ְֵֶַַַַָֹה ּיּו"ד ,

וה ּׂשגה . ּדהבנה  וההג ּבלה  מה ּמדידה  ְְְְְְֲִֵַַַַַַָָָָָָָָלמעלה 

ה ּׁשלמ ּות p‰Â‰ג ) ל ּתכלית  ׁשּבאים  לאחרי ּגם  ¿ƒ≈ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָ

הרי  ידע ", ּדלא  "עד  ה ּפּורים , ְְֲִֵַַַַָֹּדחג 

ה ּׁשנה  ּבכל  יּומ ׁש זה  ׁשּכל  היא  ה ּתכלית  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָעיקר 

מ ּתכלית  ההמ ׁשכה  להיֹות  ׁשּתּוכל  ּכדי  א ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָּכּול ּה.

על  ה ּנה  הח ֹול , ּבימ ֹות  - ידע " ּדלא  ּד"עד  ְְִִִֵַַַַָָֹהעיל ּוי

ּבזה , והענין ט ֹובים '. ּדה 'ּימים  ה ּממ ּוצע  יׁשנֹו ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָזה 

"מקראי  ּבׁשם  נקראים  ט ֹובים ' ה 'ּימים  ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָָּדה ּנה ,

ּבּזהר 20קד ׁש" ואיתא  זמינין 21, אינּון ּתלתא  ְְְִִִִֶַַָָָֹֹ

ּכי  כ ּו', ר ֹוב 22מקד ׁש ֿ ּפי על  חלים  הם  ה ּמֹועדים  ֲִִִִִֵֶַַָֹ

ּבֹו ּכׁשחל  ּדח ֹול  ה ּיֹום  ואז ּדח ֹול , יֹומין ְְְְְִִֶַָָּבׁשית 

לבחינת  ונזמן נקרא  ׁשה ּוא  הינּו ט ֹוב ', ְְְְְִִִִֶַַָָ'יֹום 

(צו  ּפר ׁשתנּו ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי וכ ּמבאר  )23ה ּקד ׁש, ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּכתיב  קד ׁש24ׁשּבׁשּבת  ּכי ה ּׁשּבת  את  ּוׁשמר ּתם  ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון  קד ׁש ּבחינת  היא  ּבעצמ ּה ׁשהיא  ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹהיא ,

ּבגרמיּה מ ּלה  ט ֹוב '25(קד ׁש 'יֹום  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  ,( ְְִֵֵֵֶֶַַָֹ
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האמור  את לבאר  ויש והשגה, מהבנה

ב'מגילה  נעלית הכי  שהבחינה לעיל 

הבנה  הבינה, בעניין  קשורה נקראת'

והשגה.
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"NÚ ‰LÓÁa ˙‡˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»
Œc '‰ ˙B‡ ,‰Èa ˙ÈÁa)¿ƒ«ƒ»¿

,(‰"È שלב את עבר  שהאדם לאחר 

וההשגה CÈˆÂההבנה ÏBÎÈ ÈÊ‡¬«»¿»ƒ
,„"ei‰ ˙ÈÁÏ Ìb ‡Ï כפי »…«ƒ¿ƒ««

החכמה  בחינת עצמה, מצד  שהיא

בחינת  של  והשגה מההבנה שלמעלה
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,„"eÈ עצמה ביו "ד  הנעלית הבחינה
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‰‰c ‰Ïa‚‰‰Â ‰„È„n‰Ó≈«¿ƒ»¿««¿»»«¬»»

‰‚O‰Â והשגה הבנה שגם כיוון  ¿«»»
כמה  עד  והגבלה, במדידה היא נעלית

מהבנה  למעלה היינו  ידע" דלא ו "עד  להשיג , האדם של  ויכולתו  שבכוחו 

האדם. שכל  של  וההגבלה מהמדידה למעלה והשגה,
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"Ú„È- הפורים בימי  שהוא כפי  »«
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בדרגה  נמצאים לא שבהם כולה השנה
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חג  הרגלים שלושת (היינו  שלושה

הם  הסוכות) וחג  השבועות חג  הפסח,

מקודש  ‰Èk22ÌÈ„ÚBnמזומנים ƒ«¬ƒ
˙ÈLa B ÈtŒÏÚ ÌÈÏÁ Ì‰≈»ƒ«ƒ¿ƒ
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ÏBÁc ÌBi‰ אחד חול , יום אותו  «¿
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L„w‰ מקודש הופך  הוא שהרי  «…∆
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dÈÓ‚a25 שמתייחסת 'קדוש' מהמילה  בשונה כלומר  עצמה, בפני  מילה ¿«¿≈

המילה  קדושה, עליו  שחלה אלא קדוש בהכרח לא הוא עצמו  שמצד  לדבר 

עצמו  שהדבר  פירושה אחר , משהו  של  מצב כתיאור  לא עצמה, בפני  'קודש'
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כז    

מ ּקד ׁש ּבעלמא  הארה  קד ׁש", "מקרא  ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֹֹנקרא 

ּוכמ ֹו לחבר ֹו, ׁשּקֹורא  ּכאדם  כ ּו', ְְְֲֵֵֶֶַָָָהעליֹון

רק  ׁשה ּוא  ּבׁשמ ֹו היא  לחבר ֹו ּבאדם  ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשה ּקריאה 

ענין  ה ּוא  ּכ ּבלבד , מ ּמּנּו הת ּפּׁשט ּות  והארה  ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָזיו

ונמצא , כ ּו'. הארה  רק  ׁשה ּוא  קד ׁש" ְְְִִֶֶֶַָָָָֹ"מקרא 

(המ ׁשכת ) הזמנת  ה ּוא  ט ֹובים ' ה 'ּימים  ְְְִִִֶַַַַַַָָָׁשענין

הח ֹול . ּבימ ֹות  הוי' ֿ ׁשם  ּד י"ה  מ ּבחינת  ְְְֲִִִֵַַַָָה ּקד ּוׁשה 

להיֹות  ּתּוכל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּממ ּוצע  זה  הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָולכן

ידע " ּדלא  ּד"עד  העיל ּוי ּבּתכלית  ההמ ׁשכה  ְְְְְִִַַַַַַָָָָֹּגם 

ה ּׁשנה  ׁשּבכל  הח ֹול  ּבימ ֹות  ה ּפּורים , ְְִִֶֶַַַַָָָׁשּבחג 

ָּכּול ּה.

וה ּׁשּיכ ּות ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ד ) ה ּקׁשר  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְֵֵֶֶַַַָָ

מגלה , מ ּסכת  ְְְִֶֶַַַָָּדהתחלת 

ס ּיּום  עם  ע ׂשר , ּבחמ ׁשה  כ ּו' נקראת  ְְֲִִִִִֵַָָָָמגילה 

יֹום , ׁשל  ּבענינֹו וד ֹור ׁשין ׁשֹואלין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָה ּמּסכת ,

ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ּפסח  ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַהלכ ֹות 

ּדימי  ה ּׁשלמ ּות  ׁשּלאחרי הינּו, ּבחג , החג  ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָהלכ ֹות 

ע ׂשר ) ּבחמ ׁשה  כ ּו' נקראת  (מגילה  ְְֲִִִִֵַַָָָָה ּפּורים 

ה ּׁשנה  ּדכל  הח ֹול  ּבימ ֹות  ההמ ׁשכה  להיֹות  ְְְְִִִַַַַָָָָָָצריכה 

(הלכ ֹות  ט ֹובים ' ּדה 'ּימים  ה ּממ ּוצע  ֿ ידי על  ְְְְִִִֵַַַָָָּכּול ּה,

החג הלכ ֹות  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָּפסח 

ה ּקּוין  ג ' הם  ׁשּכלל ּותם  החסד ,26ּבחג ), קו , ְִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

ּפסח  הלכ ֹות  ענין ה ּוא  אבינּו, אברהם  ְְְֲִִִֶַַַַָָָעב ֹודת 

מ ּתֹו ׁשהיתה  יצחק  עב ֹודת  ה ּגב ּורה , קו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָּבפסח .

ּכי 27ּפחד  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ענין ׁשּזה ּו , ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַ

ּכתיב  ֿ ּתֹורה  וּיחרד 28ּבמ ּתן מאד  חזק  ׁשֹופר  וק ֹול  ְְְְֱִֶַַַַָָָָֹ

ּבּמדר ׁש וכדאיתא  ג ֹו', העם  ה ּׁשֹופר 29ּכל  ׁשּקֹול  ְְְִִִֶַַָָָָָָ

החג והלכ ֹות  יצחק . ׁשל  איל ֹו ׁשל  מה ּׁשֹופר  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיה 

) ׁשּבֹוּבחג  ּדיעקב , העב ֹודה  על  קאי ה ּסּוּכֹות ) חג  ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

'ימים 30נאמר  ֿ ידי ועל  ס ּוּכֹות . ע ׂשה  ּולמקנה ּו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָ

ּבימ ֹות  ׁשּנמ ׁש ּבא ֹופן כ ּו', נקראת " ּד"מגלה  הענין ונס ּתּים  נׁשלם  א ּלּו ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָט ֹובים '

ּכּול ּה. ה ּׁשנה  ּדכל  ְַַָָָָהח ֹול 
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אלא  עצמו  ÓÏÚa‡רק קודש ‰‡‰ בלבד,'eÎ ÔBÈÏÚ‰ L„wÓ ∆»»¿»¿»ƒ…∆»∆¿

BÁÏ ‡BwL Ì„‡k, עצמו האדם איננה BÓÎeשהקריאה ¿»»∆≈«¬≈¿
BÓLa ‡È‰ BÁÏ Ì„‡a ‰‡Èw‰L הנקרא החבר  e‰L‡של  ∆«¿ƒ»»»»«¬≈ƒƒ¿∆

epnÓ ˙eËMt˙‰ ‰‡‰Â ÂÈÊ ˜ המציאות החבר מעצם Ïa„של  «ƒ¿∆»»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿«
שלו , והמהות העצם לא ‰e‡אך  Ck»

‡e‰L "L„˜ ‡˜Ó" ÔÈÚ לא ƒ¿«ƒ¿»…∆∆
אלא  עצמו  eÎ'.הקודש ‰‡‰ ˜«∆»»

ÌÈÓi'‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆ƒ¿««»ƒ
'ÌÈBË החגים של  המשמעות ƒ

קודש' 'מקרא ‰ÓÊ˙הנקראים ‡e‰«¿»«
˙ÈÁaÓ ‰Le„w‰ (˙ÎLÓ‰)«¿»««¿»ƒ¿ƒ«

'ÈÂ‰ ÌLc ‰"È הנעלית הקדושה ¿≈¬»
שם  של  הראשונות באותיות שקשורה

‰ÏBÁהוי ' ˙BÓÈa שמצד ימים ƒ«
קדושה. בהם אין  עצמם

‰Ê È‰ ÔÎÏÂ המועדים ימי  ¿»≈¬≈∆
ÏÎez ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ÚˆeÓn‰«¿»∆«¿≈∆«

Ìb ˙BÈ‰Ï אפילו‰ÎLÓ‰‰ ƒ¿«««¿»»
‡Ïc „Ú"c ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎza¿«¿ƒ»ƒ¿«¿…

,ÌÈet‰ ‚ÁaL "Ú„È למרות »«∆¿««ƒ
לעיל ,גודל  כמבואר  BÓÈaƒ˙מעלתה,

dÏek ‰M‰ ÏÎaL ÏBÁ‰«∆¿»«»»»
אין  עצמם קדושה.שמצד  בהם

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ („¿«ƒ∆≈¿»≈
˙ÏÁ˙‰c ˙eÎiM‰Â Lw‰«∆∆¿««»¿«¿»«

,‰Ï‚Ó ˙ÎqÓ במשנה‰ÏÈ‚Ó «∆∆¿ƒ»¿ƒ»
,NÚ ‰LÓÁa 'eÎ ˙‡˜ƒ¿≈«¬ƒ»»»

המאמר , בתחילת לעיל  ÌÚƒשהובאה
ÔÈÏ‡BL eÈ‰iL ,˙Îqn‰ ÌeiÒƒ««∆∆∆ƒ¿¬ƒ

ÔÈLB„Â מהחגים אחד  כל  לפני  ¿¿ƒ
,ÌBÈ ÏL BÈÚa וילמדו˙BÎÏ‰ ¿ƒ¿»∆ƒ¿

˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt חג ∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆
‰Á‚השבועות  ˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa«¬∆∆ƒ¿∆»

הסוכות  ÈÁ‡lLחג  ,eÈ‰ ,‚Áa∆»«¿∆¿«¬≈
ÌÈet‰ ÈÓÈc ˙eÓÏM‰«¿≈ƒ≈«ƒ
הראשון  שהשלב לעיל  (כמבואר 

'באחד  הוא פורים של  וההתחלתי 

עולים  ומזה עד עשר ' לדרגה מדרגה

של  eÎ'לשלמות ˙‡˜ ‰ÏÈ‚Ó¿ƒ»ƒ¿≈
˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ (NÚ ‰LÓÁa«¬ƒ»»»¿ƒ»ƒ¿

‰ÎLÓ‰‰ עד הפורים, ענייני  של  ««¿»»
ידע", דלא "עד  בחינת לתכליתם,

‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

) 'ÌÈBË ÌÈÓi'‰c ÚˆeÓn‰ È„ÈŒÏÚ ,dÏek בסיום המנויים »«¿≈«¿»¿«»ƒƒ
לימוד  על  ז "ל  חכמינו  בדברי  ‰BÎÏ˙המסכת ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿

Ì˙eÏÏkL ,(‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa ˙ˆÚ של הכללי  התוכן  ¬∆∆«¬∆∆ƒ¿∆»∆»∆¿»»
הוא  ‰ÔÈewהחגים '‚ Ì‰26,העליונות המידות מתחלקות שבהם הכלליים ≈««ƒ

Ì‰‡ ˙„BÚ ,„ÒÁ‰ Â«̃«∆∆¬««¿»»
eÈ‡ מאהבה ה' את שעבד  »ƒ

החסד , מקו  ÔÈÚשנמשכת ‡e‰ƒ¿«
a ÁÒt ˙BÎÏ‰ÁÒÙ שבו החג  ƒ¿∆«¿∆«

ישראל  לבני  התקרב ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

BÚ„˙וגאלם. ,‰eb‰ Â«̃«¿»¬«
„Át CBzÓ ‰˙È‰L ˜ÁˆÈ27, ƒ¿»∆»¿»ƒ««

מיראה  ה' את עבד  אבינו  יצחק כי 

הגבורה מקו  ÔÈÚשנמשכת e‰fL∆∆ƒ¿«
,˙ˆÚa ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ חג ƒ¿¬∆∆«¬∆∆

BzŒÔzÓa‰השבועות, Èkƒ¿««»
È˙k28„‡Ó ˜ÊÁ ÙBL ÏB˜Â ¿ƒ¿»»»¿…

,'B‚ ÌÚ‰ Ïk „ÁiÂ והחרדה «∆¡«»»»
ה' יראת כמובא È‡„ÎÂ˙‡היא ¿ƒ¿ƒ»

L„na29ÙBM‰ ÏBwL במתן «ƒ¿»∆«»
‡BÏÈתורה  ÏL ÙBM‰Ó ‰È‰»»≈«»∆≈

˜ÁˆÈ ÏL מיוחד קשר  שיש ונמצא ∆ƒ¿»
זמן  השבועות, לחג  אבינו  יצחק בין 

תורה. Áa‚מתן  ‚Á‰ ˙BÎÏ‰Â¿ƒ¿∆»∆»
È‡˜ (˙Bkeq‰ ‚Á) מכווןÏÚ ««»≈«

Ó‡ BaL ,˜ÚÈc ‰„BÚ‰30 »¬»¿«¬…∆∆¡«
˙BkeÒ ‰NÚ e‰˜ÓÏe הרי ¿ƒ¿≈»»

לחג  במיוחד  קשור  אבינו  שיעקב

ÌÈBË'הסוכות. ÌÈÓÈ' È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈»ƒƒ
el‡הרגלים ÌÏLשלושת ≈ƒ¿«

‰Ï‚Ó"c ÔÈÚ‰ ÌizÒÂ¿ƒ¿«≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CLÓpL ÔÙB‡a ,'eÎ "˙‡˜ƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»
‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰ ˙BÓÈaƒ«¿»«»»

dÏek ופער הערך  ריחוק יש אמנם כי  »
פורים, של  הנעלית המדריגה בין  גדול 

החול , לימות - ידע" דלא "עד  בחינת

והמועדים  החגים ידי  על  אבל 

ענייני  החול , בימות קדושה שמחדירים

השנה. ימות לכל  נמשכים פורים
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כח 

e‰ÊÂ ּבהלכ ֹות מגלה , מ ּסכת  ס ּיּום  ׁשּלאחרי ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָ

ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַּפסח 

מגלה ', מ ּסכת   על 'הדרן ה ּנה  ּבחג , החג  ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהלכ ֹות 

"מגלה  ה ּמּסכת , להתחלת  ה ּפעם  ע ֹוד  ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָׁשח ֹוזרים 

הח ֹול  ּבימ ֹות  היא  המגלה  ׁשּקריאת  כ ּו', ְְְִִִִִֵֶַַַָנקראת "

לא  ּבׁשּבת  "מגלה  [ׁשהרי ה ּׁשּבת  ּביֹום  לא  ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָֹֹּדוקא ,

מגלה  ּבקריאת  ח ּיבין ה ּכל  טעמא , מאי ְְֲִִִִִַַַַַָָָָָֹקרינן,

ׁשּמא  ּגזרה  מגלה , ּבמקרא  ּבקיאין ה ּכל  ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹואין

ויעביר ּנה  ללמ ֹוד  ה ּבקי אצל   ויל ּביד ֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָיּטלנה 

הר ּבים  ּבר ׁשּות  א ּמֹות  ּבזמן 31אר ּבע  לא  ואפיל ּו ,[ ְְְֲִִִִַַַַַַָֹ

ט ֹובים ' ּב'ימים  ּכמ ֹו קד ׁש", "מקרא  ְְְִִִֶֶָָֹׁשה ּוא 

המגלה  קריאת  א ּלא  מלאכה , ּבע ׂשּית  ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאס ּורים 

מלאכה  ּבע ׂשּית  ׁשּמּוּתר  ּביֹום  ּדוקא  ,32היא  ְְְֲִִֶַַַָָָָ

ּתכלית  ּגם  זה  ּביֹום  ממ ׁשיכים  ֿ ּפיֿכן ֿ על  ְְְְִִִִֵֶַַַַַואף 

ּגם  היא  ּכזה  ּובא ֹופן ידע ". ּדלא  ּד"עד  ְְְִִֶֶַַַָָָֹהעיל ּוי

ּבימ ֹות  ה ּפּורים , מימי ידע " ּדלא  ּד"עד  ְְְִִִֵַַַַַָָָֹההמ ׁשכה 

ה 'ּימים  (ּבאמצע ּות  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּדכל  ְְְִֶַַַָָָָָָהח ֹול 

ה ּקט ּנה  ּבאצ ּבע ֹו ׁשּבעב ֹודת ֹו מצליח ֹו33ט ֹובים '), ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָ

ּבר ּוחנּיּות  והן ּבג ׁשמ ּיּות  הן ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְְִִֵֵַַָָָה ּקד ֹוׁש

יֹודע  ׁשאינֹו עד  וה ּׂשגה , מהבנה  ׁשּלמעלה  ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבא ֹופן

זֹו. הצלחה  ל ֹו ּבאה  ְֵַַָָָָּכיצד 

ה ּפּורים LÈÂה ) מימי ההמ ׁשכה  ּבענין לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִִִֵַַַַָָ

ּדכיון  ּכּול ּה, ה ּׁשנה  ּדכל  הח ֹול  ְְִֵַַָָָָָלימ ֹות 

והג ּבלה , מ ּמדידה  למעלה  ה ּוא  ה ּפּורים  ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

נצחי  ּבא ֹופן נמ ׁש זה  הרי לכן ידע ", ּדלא  ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹ"עד 

ׁש"ּימי  ׁשּזה ּו ּכּול ּה), ה ּׁשנה  ּכל  ּבמ ׁש ּגם  ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ(ּכֹולל 

ׁשּנאמר  יּבטל ּו, לא  ה ּיה ּודים 34ה ּפּורים  מ ּתֹו יעבר ּו לא  הא ּלה  ה ּפּורים  וימי ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹ

מ ּזרעם " יס ּוף  לא  ט ֹובים '35וזכרם  ה 'ּימים  ּבאמצע ּות  נע ׂשה  זה  ׁשענין ּגם  וזה ּו . ְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

החג הלכ ֹות  ּבעצרת , עצרת  הלכ ֹות  ּבפסח , ּפסח  הלכ ֹות  ג ), סעיף  לעיל  ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָ(ּכּנזּכר 

ּבטלין  אינן "הלכ ֹות  ּגם  ׁשהרי ּדיקא , הלכ ֹות  ד ), סעיף  לעיל  (ּכּנזּכר  ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּבחג 

מציא ּותם 36לע ֹולם " ּתהיה  ּכּול ּה ה ּׁשנה  ּכל  ׁשּבמ ׁש ּגם  ּפֹועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  . ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
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ב .31) ד, ב .32)מגילה צט , הפורים שער אורה שערי  א. ק , אסתר מגילת תו"א גם בתחילתו.33)ראה קה"ר אסתר 34)ראה

כח . מגילה.35)ט , הל' סוף  שם.36)רמב "ם רמב "ם

    
e‰ÊÂ לכך הפנימי  Ï‚Ó‰,הטעם ˙ÎqÓ ÌeiÒ ÈÁ‡lL של שתוכנו  ¿∆∆¿«¬≈ƒ«∆∆¿ƒ»

הוא  ˆÚa˙,הסיום ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ ,ÁÒÙa ÁÒt ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿∆«¿∆«ƒ¿¬∆∆«¬∆∆
‰p‰ ,‚Áa ‚Á‰ ˙BÎÏ‰ אומריםCÏÚ Ô„‰' עלייך ÎqÓ˙נחזור  ƒ¿∆»∆»ƒ≈«¿»¬»«∆∆

‰Ï‚Ó" ,˙Îqn‰ ˙ÏÁ˙‰Ï ÌÚt‰ „BÚ ÌÈÊBÁL ,'‰Ï‚Ó¿ƒ»∆¿ƒ«««¿«¿»«««∆∆¿ƒ»
˙‡ÈwL ,'eÎ "˙‡˜ƒ¿≈∆¿ƒ«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ‡È‰ ‰Ï‚Ó‰«¿ƒ»ƒƒ«
˙aM‰ ÌBÈa ‡Ï ,‡˜Âc«¿»…¿««»

È‰L] ז "ל חכמינו  "Ï‚Ó‰אמרו  ∆¬≈¿ƒ»
ÔÈ˜ ‡Ï ˙aLa,קוראים אנו  אין  ¿«»…»ƒ»

,‡ÓÚË È‡Ó כי היא ‰Ïkוהסיבה ««¬»«…
ÔÈ‡Â ‰Ï‚Ó ˙‡È˜a ÔÈiÁ«»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿≈
,‰Ï‚Ó ‡˜Óa ÔÈ‡È˜a Ïk‰«…¿ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»

‰ÏhÈ ‡nL ‰Êb שאינו מישהו  ¿≈»∆»ƒ¿∆»
בקריאה ‡ˆÏבקי  CÏÈÂ B„Èa¿»¿≈≈≈∆

„BÓÏÏ È˜a‰ לקרוא כיצד  «»ƒƒ¿
˙eLa ˙Bn‡ Úa‡ ‰pÈÚÈÂ¿«¬ƒ∆»«¿««ƒ¿

ÌÈa‰31, ולכן בשבת, האסור  דבר  »«ƒ
המגילה  את לקרוא שלא חכמים קבעו 

בשבת  Ï‡בפורים eÏÈÙ‡Â ,[«¬ƒ…
ÔÓÊa השבת כמו  נעלה אינו  שאמנם ƒ¿«

הוא  גם אבל  עצמה מצד  קדושה שהיא

נעלה  "˜Ó‡זמן  ‡e‰L∆ƒ¿»
'ÌÈBË ÌÈÓÈ'a BÓk ,"L„…̃∆¿¿»ƒƒ
,‰Î‡ÏÓ ˙iNÚa ÌÈeÒ‡L∆¬ƒ«¬ƒ«¿»»
‡È‰ ‰Ï‚Ó‰ ˙‡È˜ ‡l‡∆»¿ƒ««¿ƒ»ƒ
˙iNÚa zenL ÌBÈa ‡˜Âc«¿»¿∆»«¬ƒ«

‰Î‡ÏÓ32, לגמרי חול  של  יום ¿»»
ÌÈÎÈLÓÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿ƒƒ

גילוי  לידי  Ìbומביאים ‰Ê ÌBÈa¿∆«
ÈeÏÈÚ‰ ˙ÈÏÎz פורים Ú"c„של  «¿ƒ»ƒ¿«
,"Ú„È ‡Ïc,מהשגה למעלה ¿…»«

כמבואר  והגבלה, ממדידה למעלה

Ìbלעיל . ‡È‰ ‰Êk ÔÙB‡e¿∆»∆ƒ«
"Ú„È ‡Ïc „Ú"c ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«¿…»«
ÏBÁ‰ ˙BÓÈa ,ÌÈet‰ ÈÓÈÓƒ≈«ƒƒ«
˙eÚˆÓ‡a) dÏek ‰M‰ ÏÎc¿»«»»»¿∆¿»

aL ,('ÌÈBË ÌÈÓi'‰B˙„BÚ «»ƒƒ∆«¬»
‰pËw‰ BÚaˆ‡a33 כאשר גם ¿∆¿»«¿«»

מאד  קטנה פעולה עושה מצידו  האדם

‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ BÁÈÏˆÓ«¿ƒ«»»
˙eiÁea Ô‰Â ˙eiÓL‚a Ô‰≈¿«¿ƒ¿≈¿»ƒ
‰‰Ó ‰ÏÚÓlL ÔÙB‡a¿∆∆¿«¿»≈¬»»

,‰‚O‰Â והגבלה ממדידה למעלה היא ההצלחה כך Ú„וגם BÈ‡Lכדי  ¿«»»«∆≈
.BÊ ‰ÁÏˆ‰ BÏ ‰‡a „ˆÈk Ú„BÈ≈«≈«»»«¿»»

˙BÓÈÏ ÌÈet‰ ÈÓÈÓ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‰¿≈¿ƒ¿ƒ¿«««¿»»ƒ≈«ƒƒ
,dÏek ‰M‰ ÏÎc ÏBÁ‰,באריכות לעיל  ÔÈÚLהמבואר  ÔÂÈÎc «¿»«»»»¿≈»∆ƒ¿«

‰ÏÚÓÏ ‡e‰ ÌÈet‰«ƒ¿«¿»
‡Ïc „Ú" ,‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓƒ¿ƒ»¿«¿»»«¿…

,"Ú„È, לעיל Ê‰כמבואר  È‰ ÔÎÏ »«»≈¬≈∆
פורים  של  והפעולה «¿CLÓƒההשפעה

CLÓa Ìb ÏÏBk) ÈÁˆ ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ≈«¿∆∆
dÏek ‰M‰ Ïk בחלק רק ולא »«»»»

זה  עניין  כלומר , השנה), מימות

למעלה  היא וההשפעה שההמשכה

בכך  גם ביטוי  לידי  בא מהגבלות

הפסק  לה ואין  נצחית היא שההשפעה

e‰fL ז "ל חכמינו  ÈÓi"Lשאמרו  ∆∆∆¿≈
Ó‡pL ,eÏËaÈ ‡Ï ÌÈet‰34 «ƒ…ƒ»¿∆∆¡«

‡Ï ‰l‡‰ ÌÈet‰ ÈÓÈÂƒ≈«ƒ»≈∆…
ÌÎÊÂ ÌÈ„e‰i‰ CBzÓ eÚÈ««¿ƒ«¿ƒ¿ƒ¿»

"ÌÚfÓ ÛeÒÈ ‡Ï35.לעולם …»ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚL Ìb e‰ÊÂ המשכת של  ¿∆«∆ƒ¿»∆

כל  על  הפורים ימי  של  והמעלה התוכן 

‰'ÌÈÓiהשנה ˙eÚˆÓ‡a ‰NÚ«¬∆¿∆¿»«»ƒ
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) 'ÌÈBËƒ«ƒ¿»¿≈¿ƒ

לגבי ‚), מגילה מסכת בסיום שנזכרו 

ÁÒÙa,לימוד  ÁÒt ˙BÎÏ‰ƒ¿∆«¿∆«
˙BÎÏ‰ ,˙ˆÚa ˙ˆÚ ˙BÎÏ‰ƒ¿¬∆∆«¬∆∆ƒ¿
ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ kÊpk) ‚Áa ‚Á‰∆»∆»«ƒ¿»¿≈¿ƒ

,‡˜Èc ˙BÎÏ‰ עניין „), דווקא ¬»«¿»
עניין  זה בהקשר  נזכר  ולא ההלכות

החגים של  Ìbאחר  È‰L∆¬≈«
ÔÈÏËa ÔÈ‡ ˙BÎÏ‰"¬»≈»¿≈ƒ

"ÌÏBÚÏ36 מתבטא בהלכות וגם ¿»
הנצחיות. עניין 

Ìb ÌÈÏÚBt ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆¬ƒ«
dÏek ‰M‰ Ïk CLÓaL בכל ∆¿∆∆»«»»»
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כט    

א ּלא  ּבטלים , ׁשאינם  ּבא ֹופן יׂשראל  ּבני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׁשל 

ׁשליח ּותם  ּוממ ּלאים  נצחי, ּבּתֹוקף  ְְְְְְִִִִִֶַָע ֹומדים 

ּבית  ּבנין את  ׁשּפֹועלים  ועד  ּדין, ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָּבעלמא 

נצחי  ּבנין ה ּׁשליׁשי, ה ּקד ֹוׁש37ֿה ּמק ּדׁש עב ּור  , ְְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ּדנצח ֿ ּבא ֹופן ה ּוא  ה ּגל ּות  ּבזמן ׁשּגם  ֿ ה ּוא , ְְְִֶֶֶַַַַָָּבר ּו

הפסק  ל ֹו ׁשאין ֿ ועד  ּבא ֹופן 38סלה  ּבא  זה  וכל  . ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָ

ּגל ּוי  מ ּלׁשֹון המגלה , ענין ּגם  ׁשּזה ּו ּגל ּוי, ְְְִִִִִֶֶֶַַַָׁשל 

ח ּיים ' עץ  ּב'פרי ה ּיע ּוד 39(ּכדאיתא  ּבק ּיּום  ,(40 ְְְִִִִִִִֵַַָ

הוי' ּפי ּכי יח ּדו ּבׂשר  כל  ורא ּו הוי' ּכב ֹוד  ְְְְְֲֲִִִַָָָָָָָָָָונגלה 

ִֵּדּבר .
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ח .37) תיקון תקו"ז א. רכא, ח "ג א. כח , ח "א זהר א.38)ראה נד, מגילת 39)עירובין בתו"א הובא פ "ה. הפורים שער

א. קיט , ה.40)אסתר מ , ישעי '

•

    
מסויימים  בזמנים רק ולא הזמנים,

ÏLמוגבלים Ì˙e‡ÈˆÓ ‰È‰zƒ¿∆¿ƒ»∆
ÌÈ‡L ÔÙB‡a Ï‡NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿∆∆≈»

‡l‡ ,ÌÈÏËa ישראל בני  ¿≈ƒ∆»
,ÈÁˆ Û˜Bza ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ

Ì˙eÁÈÏL ÌÈ‡lÓÓe תפקידם ¿«¿ƒ¿ƒ»
ÔÈc,ומטרתם  ‡ÓÏÚa,הזה בעולם ¿»¿»≈

˙Èa ÔÈa ˙‡ ÌÈÏÚBtL „ÚÂ¿«∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
ÔÈa ,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰«ƒ¿»«¿ƒƒƒ¿»

ÈÁˆ37ŒCeaŒLB„w‰ eÚ , ƒ¿ƒ¬«»»
˙eÏb‰ ÔÓÊa ÌbL ,‡e‰ של זמן  ∆«ƒ¿««»

רוחנית ֿ הוא ‰e‡ירידה ֿ ברוך  הקדוש

הנצחי  בתוקף שינוי  בו  חל  לא עצמו 

והוא Œ‰ÏÒŒÁˆcשלו  ÔÙB‡a¿∆¿∆«∆»
˜ÒÙ‰ BÏ ÔÈ‡L „ÚÂ38. »∆∆≈∆¿≈

,ÈeÏb ÏL ÔÙB‡a ‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆»¿∆∆ƒ
,‰Ï‚Ó‰ ÔÈÚ Ìb e‰fL∆∆«ƒ¿««¿ƒ»
ÈÙ'a ‡˙È‡„k) ÈeÏb ÔBLlÓƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ

'ÌÈiÁ ıÚ39 האריז "ל ),מכתבי  ≈«ƒ
„eÚi‰ Ìei˜a40„Bk ‰Ï‚Â ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿»¿

Èk ÂcÁÈ Na ÏÎ e‡Â 'ÈÂ‰¬»»¿»»»»«¿»ƒ
ac 'ÈÂ‰ Èt ימות על  יעוד  ƒ¬»»ƒ≈

ענין  יהיה שבהם המדגיש המשיח

הגילוי .
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zenai(ycew zay meil)

.úBîaééúî àìån ipyd did eli`y,zny mcew xenb meai dnaii §Ÿ¦§©§
lkl ipyd zy` ziyrpe oey`xd dlra zwif dpnn zrwtp dzid
dyer did `l m`e .iyilyd iptl meail epnn zltep dzide ,xac
epnn zltepe ,oey`xd zngn wx dwif da did xn`n ipyd da
el diepw `id ixd ,xn`n ipyd da dyry xg`n j` .iyilyl
ipy zy`k ef ixde ,oey`xd zwif z` mb oiicr da yi j` ,zvwna
dltp m`e .mdipy zngn iyilyd g`d iptl meail zltepy mizn
z` maiil el yi dxezd on ,ipyd g`dn dzxv mr cgi meail
exq` la` .xg` g`n el zltep odn zg` lk ixdy ,odizy
izy s`y exn`i `ny ,dxifb meyn odizy z` maiil minkg
ekinqde .zenaiizn odizy cg` [g`n-] zian zeltepd zenai

dn lr mdixacøîàpL(d dk my),àáé dîáé 'åâå íäî ãçà úîe' ¤¤¡©¥¤¨¥¤§¨¨¨Ÿ
,'äéìòa `l` meai zevn oi`y rnyn 'mdn cg`'neL éîyiäéìò ¨¤¨¦¤¨¤¨

àìå ,ãçà íáé úwéædilr yiy dy`a.ïéîáé éðL úwéæzeaiig la` ¦©¨¨¤¨§Ÿ¦©§¥§¨¦
`id oi`e ,llk dpew xn`nd oi` dxezd on ixdy ,dvilga od
ze`a ipyd zy` dzxve `idy `vnpe ,cala oey`xd zy` `l`

.dnvr ipta dvilg dkixv odn zg` lke ,miza ipyn,dìò éðz÷å§¨¨¥£¨
,óñBé áø øîàmizn ipy zy`øeqéàL ,áàî çà úLà úøö àéä ,Bæ ¨©©¥¦¨©¥¤¨¥¨¤¦

däìéôðdzxv ly mizn ipyníøbs`dì.meaia xq`izyàlL §¦¨¨©¨¤Ÿ
,úàæ ïBâk dlek äøBzä ìëa eðéöîmeyn dxeq` dxvd didzy ¨¦§¨©¨¨§Ÿ
.efa wx `l` ,cala g` zy` zxv

sqei ax xn`y dn :eziiyew z` zyy ax wiqnàéä Bæ'zy` zxv ¦
[dxeq`y] 'a`n g`éàî éèeòîìike ,hrnl `a `ed dn -åàì §©¥©¨
úéðBìéà úøö éèeòîìxnele ,`a `edc`idàéøL,meaia [zxzen-] §©¥¨©©§¦§©§¨

`ly a`n g` zy` zexr meyn dxeq` dnvr zipeli`dy s`e
.dzxv z` zxhet dpi` ,devn mewna

:`xnbd zvxznàì`a `l` ,sqei ax zpeek jklúøö éèeòîì Ÿ§©¥¨©
àøéñàc úéðBìéà,maiizdl'àéä Bæ' éàîe,herin dzernyny ©§¦©£¦¨©¦

mizn ipy zy` `weecàéä Bædnaiddì íøb äìéôð øeqéàc ¦§¦§¦¨¨©¨
ok lre ,meaia xq`idldúøöla` meaia dxeq`àéòa[dkixv-] ¨¨¨¨£¨

.äöéìçzxva ok oi`y dnúéðBìéày.àéòa àì äöéìç eléôà £¦¨©§¦£¦£¦¨Ÿ¨£¨
:`xnbd zyxtnàîòè éàîipy zy` oicn zipeli` zxv oic welg ©©§¨

c meyn ,miznàän meain dxeht [zipeli`],àúééøBàc`id ok lre ¨§©§¨
eidl zxfegon s` dzxv z` xehtl ick dxenb g` zy` zexr z

la` .dvilgdàämeain zexeht opi` dzxve mizn ipy zy` - ¨
n `l`,ïðaøc`l la` ,`xnegl `l` minkg odilr exfb `le §©¨¨

.dvilgd on oxhetle lwdl
:iq` ax ixac lr `xnbd dywnïðz,epzpynaïleëåe"h lk - §©§¨

,zeixrd,úéðBìéà eàöîpL Bà eLøbúð Bà eðàéî Bà eúî íà¦¥¥£¦§¨§¤¦§§©§¦
.úBøzeî ïäéúBøöelit` dzxv z` zxqe` dpi` zipeli`y epl ixd ¨¥¤¨

.maid lr dexr `id m`
:`xnbd zvxznïàk .àéL÷ àìzipeli`a xaecn iq` ax ixaca Ÿ©§¨¨

da øékäLdiyeciw oi`e zipeli` `idy oi`eyipd zrya dlra ¤¦¦¨
.'dexr zxv' dzxv z`vnpe ,dyciw ok zpn lr ixdy ,zerh gwn

la`ïàkina xaecn epzpynada øékä àlLzrya dlra ¨¤Ÿ¦¦¨
zxzen dipyd ok lr ,md zerh iyeciwe ,zipeli` `idy oiyeciwd

.llk zipeli` zxv dzid `ly xxazd ixdy ,meaia
:`xnbd dgikenéîð à÷éc`ly ote`a `weec zxacn dpyndy ©§¨©¦

,zipeli` `idy da xikdcixdéðz÷dpynaeàöîpL','zipeli` ©¨¨¥¤¦§§
éðz÷ àìådaeéäL'xg`l wxy ef oeyln rnyne .'zipeli` §Ÿ¨¨¥¤¨

.zxzen dzxv jk meyn `weece ,zipeli` `idy rcep oi`eyipd
:`xnbd dwiqndpéî òîLzwqery dpynd oeyln gken ok` - §©¦¨

d`vnp okn xg`l wxe zipeli` `idy dligzn xikd `ly ote`a
.zipeli`

:zipeli` zxv oica dkldd wqt z` d`ian `xnbd,àáø øîà̈©¨¨
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המשך ביאור למס' יבמות ליום שבת קודש עמ' א



ל

.`"iyz'd mixetd bg zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

בזהר ‡ איתא ויוהכ"פ בר"ה התפלה נוסח אודות .1"zlz שלנו הנוסח לפי אבל ובכן", ובכן ובכן
"ובכן" .2פעמים `raxאומרים

הידוע  ע"פ זה לבאר אסתר 3ויש במגילת שנאמר "ובכן" כנגד הוא הרביעי אבוא 4ש"ובכן" "ובכן –
המלך  zckאשר5אל `l...מלכתחילה התפלה בנוסח נקבע לא כדת", "לא שלהיותו ,"

בזה  :6והענין

כל  אשר יודעים גו' המלך עבדי "כל – הפנימית... החצר אל המלך אל לבוא שאין הוא הרגיל הסדר
גו'" דתו אחת יקרא לא אשר הפנימית החצר אל המלך אל יבוא אשר ואשה .7איש

מתחשבים  ולא בתוקף... הולכים שכאשר ערכו, לפי כאו"א בנ"י, לכל כח ניתן הפורים, בימי אמנם,
כדת", "לא היא הפנימית החצר אל  שהכניסה בכך

שלו" וראשית שאחרית הקב"ה "זה אחשורוש, המלך נמצא הפנימית שבחצר בידעו שכן, מה 8– ,
שעי"ז  שיודע כיון כדת"... "לא או "כדת" היא זו הנהגה אם נפק"מ"...) די אים איז ("וואס לו ָאיכפת

– שלו" וראשית "שאחרית הקב"ה עם צוזאמענקומען") זיך וועט ("ער ַיפגש

ג"כ מלמעלה עמו מתנהגים –אזי כדת" `eze"שלא miqipkny עוד ולא הפנימית, החצר אל המלך אל
השרביט" "ראש את לו שנותנים בזה 9אלא הענינים פרטי כמבואר השרביט, כל את לו נותנים ואח"כ ,

פורים  .10בדרושי

כולה:· השנה כל על גם נמשך ה"ז הפורים ומימי .

כמ"ש  מתןֿתורה, ושלימות גמר הוא פורים של שקבלו 11ענינו מה "קיימו היהודים", וקבלו "קיימו
וכתיב 12כבר" ("החלו")13(במ"ת), ההתחלה רק היתה שבמ"ת לעשות", החלו אשר את היהודים "וקבל

הפורים  בימי היתה הקבלה ושלימות וגמר .14בלבד,

על  ומצוותי') תורה היא (שמציאותם בנ"י של מציאותם לכללות שנוגע כללי הו"ע שמתןֿתורה וכיון
לכללות  שנוגע כללי הו"ע – מתןֿתורה ושלימות גמר – פורים של שענינו בודאי הרי השנה, כל

השנה. כל על בנ"י של מציאותם

לעניננו: ובנוגע

אל  להכנס שאין יודעים" גו' המלך עבדי "כל עצה... שאין רואים שכאשר כלל, למדים הפורים מימי
אהינצו")! זיך ("שּפארן שמה להדחק אלא להתפעל, צריכים לא הפנימית... ַַהחצר

"ובכן  אזי, אחרת, ברירה שאין רואים שכאשר – כולה השנה כל על ההנהגה נעשית לכך ובהתאם
כדת"... לא אשר המלך אל אבוא
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ב'.1) אות שם בנצו"ז הנסמן וראה א. נב, ח"ב
ענין 2) הכוונות שער וראה ג'. אות שם בנצו"ז הנסמן ראה

ס"ד. פמ"ב הכולל שער לסופו). (קרוב ו' דרוש ר"ה
סה"מ 3) א'תמה. ע' ר"ה דרושי רע"א. שעז, ויחי אוה"ת

ר"ה  תפלת בסדר אבודרהם סתקפ"ב. טואו"ח וראה .14 ע' תרצ"ט
ופירושה.

טז.4) ד,
בקול 5) המשיך ואח"כ לרגע, הפסיק שליט"א אדמו"ר כ"ק

(המו"ל). הענין בהמשך פעמים מספר וכן מבכי. חנוק
ס"ט.6) לקמן גם ראה
יא.7) שם,

בדרושי 8) והובא קפב), א, במאו"א (הובא במדרש כדאיתא
וש"נ). קצג. ע' ח"ה מלוקט סה"מ (ראה חסידות

ב.9) ה, שם
ובכ"מ.10) ואילך. סע"ד צג, מג"א תו"א ראה
כז.11) ט, אסתר
א.12) פח, שבת
כג.13) שם,
שי"ל 14) תרפ"ז קטן דפורים גו' היהודים וקבל ד"ה ראה

זה  ד"ה ואילך). 180 ע' תשי"א (סה"מ זו שנה פורים בקונטרס
ואילך). 285 ע' (לעיל בהתוועדות שנאמר
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לעשות ‚ החלו אשר את היהודים וקבל ד"ה מאמר שליט"א.15. אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה –

***

(במאמר „ לעיל להמדובר בהמשך יש 16. – דפורים להמס"נ דחנוכה המס"נ שבין החילוק אודות (
ע"פ ענין עוד בזה בתוך להוסיף להזכירו רציתי לא ולכן חסידות, בדרושי מצאתיו שלא (אף דתורה נגלה

).17הדברים 

ובהקדמה:

מצוות  מכל אחת על לעבור ישראל את ויאנוס עכו"ם "כשיעמוד – נפש דמסירת להחיוב בנוגע
כוכבים  מעבודת חוץ מצוות, בשאר אמורים דברים במה . . יהרג ואל יעבור יהרגנו, או בתורה האמורות
ואל  יהרג תהרג, או מהן אחת על עבור לו יאמר אם אלו עבירות שלש אבל דמים, ושפיכת עריות וגלוי

.18יעבור"

שרפואתו  הרופאים ואמרו למות ונטה שחלה מי כיצד בחלאים. אמרו כך באונסין שאמרו ו"כענין
מעבודת  חוץ סכנה, במקום שבתורה איסורין בכל ומתרפאין עושין, שבתורה, מאיסורין פלוני בדבר

בהן" מתרפאין אין סכנה במקום שאפילו דמים, ושפיכת עריות וגילוי .19כוכבים

שעבר  מפני . . נהרג ולא ועבר יעבור ואל יהרג בו שנאמר מי "כל – ביניהם חילוק יש ואעפ"כ,
אותו" מלקין אין לו"20באונס הראוי עונש דין בית אותו עונשין ונתרפא עבר "אם בחלאים, ואילו ,19.

האיסורים, מג' בא' ונתרפא שעבר סכנה בו שיש חולה דלכאורה, – ביניהם החילוק טעם להבין וצריך
qep`?אותו עונשים ולמה הוא,

ידי  על לבעלה, מותרת ממון ידי על עכו"ם, בידי שנחבשה "האשה – נוסף בדין גם מצינו ועד"ז
לבעלה" אסורה דעות 21נפשות ולכמה נתרצית 22, שמא שחוששין כיון ישראל, לבעלה אפילו אסורה

ולכאורה  יהרגוה. שלא עצמה את להציל כדי –23להיבעל יהרגוה שלא כדי להיבעל נתרצית ,dqep`,היא
ישראל? לבעלה מותרת ואנוסה

הצ"צ  על 24ומבאר אונסה שאינו הכא משא"כ הבעילה, על כשמאנסה זהו שרי דבישראל "דאונס ,
להציל  כדי מתרצית מעצמה והיא למות, שנידונית לפי אחר מטעם אותה שמפקירים אם כי הבעילה,

ברצון". אם כי כלל באונס אינו שהתשמיש כיון הבעילה, לגבי אונס  נקרא זה אין עצמה,

שאין  נהרג ולא ועבר תהרג או העבירות מג' אחת על עבור לו שאומרים מי בין החילוק טעם גם וזהו
כאשר  רק הוא באונס שעבר מפני מלקין שאין שזה – אותו שעונשין מהן בא' להמתרפא אותו, מלקין

על הוא dnvrהאונס dxiard שהאונס כיון מהן, בא' בהמתרפא משא"כ תהרג), או עבור לו (שאומרים
עצמה העבירה ואילו החולי), סכנת הוא האונס (שהרי עצמה העבירה על oevxaאינו ziyrp להנצל (כדי

אותו  עונשין החולי), .25מסכנת

ופורים:‰ לחנוכה בנוגע גם לומר יש ועד"ז .

על26בחנוכה  היתה שהגזירה כיון –dxezd zeevn בתורה לעסוק אותם הניחו ולא דתם ש"בטלו ,
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וקבל 15) מאמר): של (בניגון התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק
והתחיל  חזר ואח"כ בבכי, קצת והפסיק החלו, אשר את היהודים
מו"ח  כ"ק ומבאר לעשות, החלו אשר את היהודים וקבל עוה"פ

.(l"end)אדמו"ר...
(16.(294 ע' (לעיל פ"י .(287 ע' (לעיל פ"ג
הענין 17) נזכר – שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י שהוגה במאמר

– (295 ע' (לעיל 81 ובהערה יו"ד בפרק בקיצור .l"end(דלקמן)
רפ"ה.18) יסוה"ת הל' רמב"ם
ה"ו.19) שם

ה"ד.20) שם
ב.21) כו, כתובות
שם).22) (כתובות ותוס' א) כג, (ע"ז רש"י
שם).23) כתובות בשטמ"ק (הובא הרמב"ן וכקושיית
וש"נ.24) שם. לכתובות הש"ס על חידושים
רלו 25) ע' ח"א שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה
בהערה.
סעת"ר.26) או"ח וט"ז לבוש ראה
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ומילה 27ובמצוות" שבת על שגזרו רצונך"28, מחוקי ולהעבירם תורתך "להשכיחם שהיו 29, אף הרי, ,
בנוגע  גם אלא ושפ"ד, וג"ע לע"ז בנוגע רק [ולא התורה מצוות על לעבור ולא נפשם למסור חייבים

מצוות" משאר אחת על אפילו יעבור ואל יהרג . . הגזירה "בשעת שהרי המצוות, על 30לכל ואפילו ,
דמסאנא" נהרגים,31"ערקתא ולא עוברים היו אילו מ"מ, ,[miyprp eid `lשהיו מפני ,miqep` העבירה על

עצמה.

בפורים  להרוג 26משא"כ "להשמיד הגוף, על אם) כי התורה, מצוות על (לא היתה שהגזירה כיון –
היהודים" כל את כלום 32ולאבד להם עושים היו לא ח"ו דתם ממירים היו שאילו אלא עשיית 33, הרי, ,

היו ובמילא, שבתורה, באיסורין כהמתרפא דינה מהגזירה להנצל כדי על oiyprpהעבירה רק [ולא זה על
שהיא  איזו עבירה עשיית כי, סכנה, במקום בהן שמתרפאין עבירות שאר על גם אלא ושפ"ד, ג"ע ע"ז

מגזירת להנצל עצמוondכדי מתפרשתf"r"34ש"עשה היתה ,zc zxndk על אינו שהאונס כיון ח"ו],
עצמו. את להציל כדי ברצון אותה שעושה עצמה, העבירה מעשה

והגבלה, במדידה היא דחנוכה שהמס"נ – דפורים להמס"נ דחנוכה המס"נ בין החילוק מובן ומזה
אמיתת  היא דפורים המס"נ ואילו זה; על עונש מקבלים היו ולא ליהרג, ולא לעבור יכולים היו שהרי
אם  שהרי התורה, מצוות על ח"ו לעבור אפשרות שום שאין כלל, הגבלות ללא המס"נ, ענין ושלימות

זה. על נענשים היו עוברים היו

Â שבפורים לפי – התורה מצוות על לעבור אפשרות שום שאין באופן היא דפורים שהמס"נ והטעם .
מצד ומצוותיו תורתו הקב"ה עם בנ"י של ההתקשרות הפכי:mvrdמתגלה לענין מקום אין העצם ומצד ,

[יש  פסולת לסבול יכולים הגוף אברי שכל הגוף, אברי לשאר הלב בין הפרש שמצינו – ובהקדמה
אינו  הלב משא"כ הדק], פסולת עכ"פ לסבול שיכולים אברים ויש ממש, פסולת לסבול שיכולים אברים

כלל  פסולת לסבול ומתגלה35יכול שורה שבלב לפי – הדבר וטעם .zeigd mvr הנשמה 36(כידוע שעצם
מקום  נתינת אין החיות עצם ומתגלה ששורה ובמקום דוקא), הלב עם אלא) המוח, עם כ"כ (לא קשורה

כלל. לפסולת

הפכי, ענין גם לסבול יכולות ולכן העצם עם קשורות שאינן בקדושה דרגות שיש – ברוחניות ועד"ז
הפכי.mvrdaמשא"כ לענין מקום נתינת אין

לפורים: חנוכה שבין בהחילוק ודוגמתו

ענין  לסבול שיכולה כזו בדרגא היא ומצוותיו תורתו הקב"ה עם בנ"י של ההתקשרות – בחנוכה
לגמרי  נפרדו שלא היינו, באונס, התורה מצוות על עוברים היו אילו עונש מקבלים היו לא ולכן הפכי,

עם בנ"י  של ההתקשרות מתגלה – בפורים משא"כ ית'; מאחדותו d"aח"ו q"` zedne zenvr שאין כך ,
שהיו  באופן הגזירה גם היתה ולכן באונס, או ברצון הוא אם נפק"מ ללא הפכי, לענין כלל מקום נתינת

באונס. אפילו התורה מצוות על עוברים היו אילו עונש מקבלים

איש  של הגוף חיות שגם – לגוף בנוגע המס"נ) גם (ובמילא הגזירה היתה שבפורים יותר ויומתק
בלבד  דקדושה מסטרא אלא חיות לקבל יכול ואינו מאלקות, הוא אילו 37ישראל עונש מקבלים היו ולכן ,

הטמאות  קליפות מג' הם באונס שנעשים עבירות גם כי, באונס, אפילו התורה מצוות על ח"ו עוברים היו
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חנוכה.27) הל' ריש רמב"ם
בהנסמן 28) ועיין סידורים. בכמה (נדפסה אנטיוכוס מגילת

.(818 הערה שסא ע' חנוכה ע' תלמודית באנציק'
הנסים".29) "ועל נוסח
ה"ג.30) פ"ה יסוה"ת הל' רמב"ם
רע"ב.31) עד, סנהדרין
יג.32) ג, אסתר
ע'33) לעיל בהנסמן וראה ב. צט, א. צז, ב. צא, מג"א תו"א

.12 הערה 286

ה):34) (פ"ז, ב פ"ו, אסת"ר וראה א). (יט, ב יו"ד, מגילה
לעבודת  שישתחוו כדי ונתכוון לבו על כוכבים עבודת "חקק

כוכבים".
ב.35) רכא, זח"ג ראה
נט).36) (ע' פל"ה ח"א תער"ב המשך ראה
שלמשך 37) ואף – (פ"ו). התשובה באגרת הזקן רבינו כמ"ש

סו"ס  מ"מ, אחר, באופן החיות המשכת להיות יכולה קצר זמן
כמבואר  דוקא, דקדושה מסטרא החיות המשכת שתהי' בהכרח

ואילך). פ"ג ו (מאמר ומעין בקונטרס בארוכה
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דקדושה 38לגמרי  מסטרא אלא אינה חיותו שכל ישראל, לאיש שייכות להם שתהי' יתכן לא ובמילא, ,
בלבד.

Ê מ"ש לבאר יש עפ"ז פורים . בקונטרס לאור שיצא בהמאמר אדמו"ר מו"ח ושלימות 39כ"ק שגמר
דפורים  המס"נ ע"י נעשה זה שענין – בפועל נפש במסירת שעמדו עי"ז בפורים היתה דמתןֿתורה הקבלה

דחנוכה: המס"נ ע"י ולא דוקא

כתיב  חירות"40במתןֿתורה אלא חרות תקרי "אל חז"ל ודרשו הלוחות", על ממלאך 41"חרות "חירות ,
המות"42המות" מלאך הוא יצה"ר "הוא (שהרי הרע מיצר "חירות" גם נכלל שבזה הענינים 43, ומכל (

כמארז"ל  הקדושה, היפך רוח 44שהם ש"את דלעת"ל השלימות ובדוגמת (ע"ד זוהמתן" "פסקה שבמ"ת
הארץ" מן אעביר ).45הטומאה

המס"נ  היתה שבפורים כיון – דוקא בפורים היא בפועל המס"נ ע"י דמ"ת הקבלה ושלימות גמר ולכן,
שייכות  שאין ומצב מעמד שזהו באונס, גם אלא ברצון, רק לא כלל, חטא של לענין אפשרות שאין באופן

האונס). מצד התורה מצוות על לעבור יכולים שהיו בחנוכה, (משא"כ כלל זוהמא של למציאות

Á"ידע דלא עד בפוריא "לבסומי בהחיוב גם מתבטאת דפורים המס"נ שמעלת להוסיף, ויש .46:

ממציאותו  היציאה הוא ידע" דלא ד"עד החיוב באופן 47תוכן ולהתנהג זיך", פון "ארויסקריכן ,ַ
והגבלה. ממדידה למעלה ודעת, מטעם שלמעלה

ה"ז  עכ"פ שאצלו אלא והגבלה, במדידה ה"ה שלו מההגבלות היציאה לאחרי שגם היא האמת –
מאד  ד"בכל שזהו"ע והגבלה, ממדידה שלמעלה גבול)j"48תנועה (בלי מאד עם שקשור שלך", "מאד ,

.49האמיתי 

Ë אשר המלך אל ד"אבוא באופן היא ההנהגה הפורים שבימי (ס"א) לעיל האמור עם זה לקשר ויש .
zck `l:"

או  "כדת" דבר, בשום מתחשב אינו – ידע" דלא "עד והגבלה, ממדידה שלמעלה בתנועה להיותו
התוצאות  תהיינה מה לו איכפת ולא הפנימית", החצר אל המלך אל "לבוא עצמו את ודוחק כדת", "לא
יבוא  אשר ואשה איש כל אשר יודעים המלך מדינות ועם המלך עבדי ש"כל (אע"פ כדת שלא מהכניסה

הכתוב  כהמשך גו'"), דתו אחת יקרא לא אשר הפנימית החצר אל המלך אבדתי".4אל אבדתי "וכאשר :

היא  אבדתי") אבדתי "כאשר שבדבר, הסיכון למרות המלך אל לבוא עצמו את (לדחוק כזו הנהגה –
lkyd jtid כתיב בכגוןֿדא ולכאורה, ,50"zle` אדמו"ר שמאריך וכפי לבו", יזעף ה' ועל דרכו תסלף אדם

רבים  מים בהמשך "האולת 51מהר"ש היא כו', עושר להשיג בשביל בסכנה עצמו להעמיד האדם שהנהגת
בעת  יסתכן או . . שיוזק ככה לו הגיע מדוע לבו, יזעף ה' "על ואח"כ דרכו", "יסלף ידה שעל שלו",
אדם" ה"אולת את הקב"ה לוקח בנדו"ד אמנם, כו'". לזה גרם עצמו הוא האדם ובאמת העתים, מן
והצלחה  ברכה לו תומשך זו "אולת" שע"י עצמו, על כדת) לא אשר המלך אל לבוא עצמו את (שדוחק 

מרובה.
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שאכל 38) לא "אם א): (קמד, סכ"ו אגה"ק מתניא ולהעיר
היתר ונעשה רז"ל שהתירו נפש "גמור"xenbלפיקוח שתיבת – "

ההיתר  אופן, ובכל אינה. דפוסים ובכמה ריבוע, בחצאי מוקפת
העבירה  על הוא שהאונס דחנוכה, להאונס רק שייך דפקו"נ
עצמה, העבירה על אינו שהאונס דפורים, האונס משא"כ עצמה,

ס"ה). (כנ"ל עצמו את להציל כדי ברצון אותה שעושה
(39.14 הערה דלעיל
טז.40) לב, תשא
ז).41) (פמ"א, עה"פ שמו"ר מ"ב. פ"ו אבות
שם.42) שמו"ר

א.43) טז, ב"ב
וש"נ.44) רע"א. קמו, שבת
ב.45) יג, זכרי'
ב.46) ז, מגילה
סט"ו.47) לקמן גם ראה
ה.48) ו, ואתחנן
ובכ"מ.49) ואילך. ג לט, מקץ תו"א ראה
ג.50) יט, משלי
בתחלתו.51) – תרל"ו
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לו" מודדין בה מודד שאדם "במדה מארז"ל ע"פ – בזה מדה 52וההסברה הקב"ה של מדותיו "כל ,
מדה" ,53כנגד

גבול  בלי לחבר וביכלתו בכחו יכול, כל להיותו הרי, ממדה, למעלה גבול, בלי הוא שהקב"ה דאף –
כמ"ש  גבול, בלי היותם שעם בתומ"צ, גם וכמודגש מדה"). כנגד ("מדה ומדה גבול מארץ 54עם "ארוכה

דוקא  ושיעור וגבול במדה ניתנו מ"מ, ים", מני ורחבה גשמיים 55מדה בדברים ונתלבשו עצמם 56, שמצד ,
– הפכים שני הם ובליֿגבול גשמיות שהרי גבול, בלי לסבול יכולים אינם

ג"כ  מלמעלה עמו מתנהגים כדת", לא אשר . . המלך אל "לבוא עצמו את דוחק כשהאדם ולכן,
לאו, אם הפנימית החצר אל המלך אל לבוא הוא ראוי אם חשבונות עושים שלא – כדת" ד"לא באופן

ונכנס" ש"דחק אלא 57כיון השרביט", "ראש את רק (ולא הזהב שרביט את לו שנותנים אלא עוד ולא ,
כנ"ל. השרביט), כל את גם

גשמיות  די אויך ("אז בגשמיות גם ופועלים נמשכים פורים שעניני (בהמאמר) לעיל האמור ַוע"פ
ה"דחק  הרי – דוקא גשמיים ומשקה במאכל ושמחה דמשתה בהחיוב כמודגש אנדערע"), אן ַַווערט
להתברך  גשמיים, לענינים בנוגע גם פועל כדת", לא "אשר הפנימית החצר אל המלך אל לבוא ונכנס"

רויחי. ומזונא חיי בני וקיימא, חייא בזרעא

כוסיות  שיביאו שליט"א אדמו"ר כ"ק צוה לחיים, לאמירת המסובים בין משקה כוסיות [כשחילקו
מצינו  לצדקה בנוגע (בחיוך):] ואמר יותר, רבות,58גדולות בפעמים סכום אותו כשנותנים מעלה שיש

קימעא. קימעא ליתן צורך אין למשקה בנוגע אבל ("ביסלאךֿווייז"), קימעא ַקימעא

וניגן  ("פריילעכער"), יותר גדולה בשמחה שינגנו אמר וכשניגנו, לנגן, צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
השמחה]. להגברת הק' בידו ונענע גדולה, בשמחה בעצמו

***

È:טובים הימים שאר לכל פורים בין שינוי יש – טובים הימים לשמות בנוגע .

– פסח זה: ליום המיוחדת המצוה שם על או זה ביום שאירע הנס שם על נקראים טובים הימים כל
גו'" במצרים ישראל בני בתי על ש"פסח הנס מצה,59ע"ש דאכילת המצוה ע"ש המצות", "חג או ,

תאכלו" מצות ימים לך"60"שבעת תספר שבועות "שבעה המצוה ע"ש – שבועות .61.

ימים" שבעת תשבו "בסוכות סוכה, מצות ע"ש – והמקדש 62סוכות המזבח חנוכת ע"ש – חנוכה  .63,
כ"ה" "חנו מהמלחמה, החני' ע"ש השנה 64או וראש התחלת – לר"ה בנוגע ועד"ז "יום 65. – ויוהכ"פ ,

עליכם" לכפר הוא .66כיפורים

לרעהו  איש מנות ומשלוח ושמחה משתה "ימי היום, מצוות ע"ש נקרא אינו – דפורים היו"ט משא"כ
לאביונים" האלה 67ומתנות לימים קראו כן "על – אדרבה אלא המן, מגזירת ההצלה נס ע"ש לא וגם ,

mixetשם הגורל"xetd"68על ("הוא "הפור" ,69" המן שהפיל (mca`le mnedl"69!רח"ל
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וש"נ.52) ב. יב, מגילה
סע"א.53) צ, סנהדרין
ט.54) יא, איוב
ואילך.55) 272 ע' תש"י סה"מ סט"ו. אגה"ק תניא ראה
ה',56) ויראת ה' אהבת כמו הלבבות, דחובת המצוות ואפילו

חיי  ש"פ שיחת (ראה הגשמי הלב בבשר מורגשות להיות צריכים
וש"נ). .(89 ע' (לעיל ס"י שרה

ועוד.57) ב. נב, קידושין – חז"ל לשון
אגה"ק 58) תניא מט"ו. פ"ג אבות להרמב"ם פיהמ"ש ראה
סכ"א.

כז.59) יב, בא
טו.60) שם,
ט.61) טז, ראה פ'

מב.62) כג, אמור
בדרכי 63) הובאו – סשכ"א) חנוכה (הל' זרוע ואור מרדכי

הנסמן  (ראה ועוד סקע"ד. הלקט שבלי עתר. ר"ס לטואו"ח משה
בהערה). 633 ע' ח"כ לקו"ש רמב. ע' חנוכה ע' תלמודית באנציק'

סמ"ד.)64 בו כל פ"ב. שבת ורי"ף ר"ן סקפ"ט. הלקט שבלי
חנוכה. נר הדלקת סדר אבודרהם שם. לבוש סעת"ר. טואו"ח

ועוד.
ר"ה 65) שער עט"ר ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה

ובכ"מ. בתחלתו.
כח.66) כג, אמור
כב.67) ט, אסתר
כו.68) שם,
כד.69) שם,
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‡È:בהקדים – בזה הביאור לומר ויש  .

בהמאמר 70כתיב  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק ומבאר אובד", עדי ואחריתו עמלק גוים "ראשית
זה  ד"ה תר"ף ,71דפורים

גו', ידו משה ירים כאשר והי' ד"ה הראשון, המאמר מאמרים: שני אדנ"ע כ"ק אמר הנ"ל [בפורים –
– גו'] עמלק גוים ראשית ד"ה השני, והמאמר

תיקונו, זהו איבודו ורק כלל, ותיקון בירור לו יהי' לא שעמלק משמע, אובד, עדי ואחריתו ש"ממ"ש
ה  אמרז"ל וצ"ל וידוע 72לא ברבים, תורה למדו המן של בניו בו 73מבני והי' עמלק, של מזרעו הי' דהמן

כו'", בירור

יש  אזי ובאחישנה לגמרי, שנאבדים הוא דבעתה לאחישנה, בעתה בין ההפרש בזה ש"יש ומבאר,
אמרז"ל  דהנה בירור, אזי 74להם הבירורים בענין ישראל זכו כאשר והיינו בעתה, זכו לא אחישנה זכו

ואחריתו  עמלק גוים ראשית וזהו . . בקדושה אור עי"ז ניתוסף ואזי הקצוב, זמן קודם הקץ שיהי' אחישנה
הזמן  בכלות לגמרי  שיאבדו הוא בפרט עמלק וקליפת בכלל הסט"א דכל וסוף דהאחרית אובד, עדי

לחושך  שם דקץ להם, עמלק 75שנקצב בקליפת גם בירור להיות יכול הבירורים ע"י אחישנה וכאשר כו',
שנעשה  דנש"י, הבירורים ע"י אחישנה זכו שהו"ע ברבים, תורה למדו המן של בניו שמבני ג"כ וזהו . .

כו'". בקדושה אור ותוס' יתרון עי"ז

הפירוש  עמלק, בקליפת גם בירור להיות שיכול הבירורים ע"י דאחישנה שבאופן לבאר, ומוסיף
הפירוש  לגמרי, שנאבדים דבעתה, באופן (משא"כ בכלל" עד ולא "עד הוא אובד" עדי ד"אחריתו

בכלל"). ועד "עד הוא אובד" עדי "אחריתו

יתירה  אלא להטוב, ויפריע יבלבל שלא הרע את לדחות רק (לא היא השלימות שתכלית – בזה והענין
חז"ל  דרשת ע"ד לטוב, להפכו ועד הרע את ולזכך לברר הפסוק 76מזה) אלקיך 48על ה' את "ואהבת

בעל  אמן עונה רע "מלאך כרחו, בעל יסכים רק (לא שהיצה"ר היינו, יצריך", "בשני לבבך", בכל
ומרירו 77כרחו" לנהורא חשוכא "אתהפכא שזהו"ע ה', את לאהבה יתהפך ושמחה) רצון מתוך אלא ,

בקדושה.78למיתקא" אור ותוספת יתרון נעשה שעי"ז ,

·È:הפורים בימי היא בזה וההתחלה .

חז"ל  ומבואר 79"חייב 46אמרו מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא עד בפוריא לבסומי איניש
כמ"ש 80בחסידות  קדושה), (עניני מרדכי" ל"ברוך לעו"ז) (עניני המן" ה"ארור הפיכת שזהו"ע "ונהפוך 81,

המן") ("ארור הלעו"ז הפיכת שע"י כיון יותר, נעלה באופן מרדכי" ד"ברוך הענין גם נעשה שעי"ז הוא",
מרדכי"). ("ברוך בקדושה אור ותוספת יתרון נעשה

יחד  גם מרדכי" ו"ברוך המן" מ"ארור שלמעלה ביותר נעלית לדרגא להגיע צריכים זה שבשביל אלא
יכולים ידה שעל מרדכי"), לברוך המן ארור בין ידע מרדכי".jetdl("לא ל"ברוך המן" ה"ארור את

‚È:"הפור שם "על שנקרא – פורים – היו"ט של בשמו גם מרומז זה וענין .

[שהרי  תורה של פס"ד מהוה ולאבדם, להומם המן שהפיל הפור שם על פורים היו"ט של שמו קריאת
הכי  דבר  שאפילו – דתנ"ך] קודש ספרי מכ"ד בא' שנתפרש שם אלא הסכמי, שם אינו "פורים" השם
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כ.70) כד, בלק
ואילך.71) רצו ע' פר"ת סה"מ
הליקוטים)72) (ובס' להאריז"ל ל"ת וראה וש"נ. ב. נז, גיטין

בניו. מבני הי' שילת בר דר"ש שופטים ס'
א.73) ג, לאסתר תרגום
שער 74) אורה שערי וראה ב. קיז, זח"א א. צח, סנהדרין

ואילך. פצ"ד מלכות לבוש יביאו ד"ה הפורים

ג.75) כח, איוב
ה).76) ו, (ואתחנן עה"פ ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
ב.77) קיט, שבת
פ"י.78) בתניא הובא א. ד, זח"א ראה
א.79) בהערה 107 ע' תש"ח סה"מ ראה
ואילך.80) 21 ס"ע ח"ז לקו"ש ראה
א.81) ט, אסתר
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עינו" בבבת נוגע כאילו בהם הנוגע "כל אשר, בנ"י, על כגזירה ממנו 82חמור, ולעשות להפוך יכולים ,
aeh mei!

חז"ל  במדרשי המבואר ע"פ יותר טובים,83ויומתק ימים ריבוי להם שיש בנ"י על סרה דיבר שהמן
היום" פסח היום מפילך 84"שבת אני הרי שלהם, במועדיהם רעה עין מפיל אתה רשע, הקב"ה, לו "אמר ,

הפורים" ימי זה מפלתך, על אחד מועד להם ומוסיפים את 85לפניהם, לבטל רצה שהמן גופא שמזה –
יו"ט. עוד ניתוסף טובים הימים

אחד  את למאסר לקחו תרפ"ז, בשנת ממאסרו אדמו"ר מו"ח כ"ק של הגאולה לאחר זמן משך –
כ  הרי המאסר, על להתאונן לך מה בהלצה: לו אמרו הדברים ובין הרבי הרבנים, של ממאסרו תוצאה

יו"ט!... אח"כ נעשה מליובאוויטש,

„È.כולה השנה כל על המיוחד ענינו ופועל שממשיך עבידתי'", "עביד יו"ט שכל ידוע והנה, .
המשכת  – וסוכות התורה, ענין – שבועות האמונה, ענין השנה כל על ופועל ממשיך – פסח ולדוגמא:
נתינתֿכח  כולה השנה כל על ופועלים שממשיכים – הפורים לימי בנוגע גם מובן ומזה המקיפים.

מרדכי". לברוך המן ארור בין ידע "לא לקדושה, הבלתיֿרצויים הענינים להפיכת

יום: דכל בעבודה וענינו

והן  וכיו"ב, עכ"פ) (בדקות זרות מחשבות כמו רוחניים, ענינים הן – המבלבלים ענינים יש לכאו"א
הגוף  ומנוחת הנפש  למנוחת  מפריע  בהם שהחסרון רויחי, ומזונא חיי לבני בנוגע גשמיים, ענינים

הרמב"ם  ובלשון ה', לעבודת (עבודת 86הדרושה מדרכי ושלם בריא הגוף "היות אי 87: שהרי הוא, השם (
כו'". חולה והוא הבורא מידיעת דבר ידע או שיבין אפשר

את  להפוך מזה, יתירה אלא ה', לעבודת יבלבלוהו לא אלה שענינים רק לא ולפעול להשתדל וצריך
לקדושה. עצמם המבלבלים הענינים

ולדוגמא:

בתניא  הריב"ש 88מבואר צוואת ומבלבלו 89בשם המדבר עו"ג לנגדו ועומד בתפלה עומד שכאשר
פרט  דרך גלות בבחי' מתלבש הארתה ש"ניצוץ השכינה וגלות ירידת בענין להתבונן צריך בתפלתו,
זאת  ("מה בזה שהכוונה ולידע התפלה", כוונת היא ה' עבודת המבלבלים דברים המדבר זה עו"ג בדבור

כו'". גדולה ובכוונה הלב בעומק בתפלתו יותר ויתאמץ שיתגבר "כדי היא לו") ה' עשה

"וכמ"ש  זאת", לו היתה ה' ש"מאת לידע שצריך – ה' לעבודת המבלבלים הענינים לכל בנוגע 90ועד"ז

יכול  לא שמעי של מרוחו אחד רגע ית' פיו רוח נסתלק אילו כי דוד).. (את קלל (לשמעי) לו אמר ה' כי
מאומה" בעבודת 91לדבר גדולה והתאמצות כח יוסיף שעי"ז לטובה, היא בזה שהכוונה בודאי שכן, וכיון ,

היו, כלא והיו הפרי) על שמכסה הקליפה כמו חיצוני, דבר אלא (שאינם הקליפות כל נופלים ואז, ה',
בלבד. קדושה רק ונשאר

שמגלים  עי"ז ה', בעבודת ואומץ כח יתוסף ידם שעל עצמם המבלבלים הענינים את שמנצלים ועי"ז
לקדושה. אותם מהפכים – בהם המלובש אלקי הניצוץ את

ÂË ארויסגיין") ממציאותו היציאה שהו"ע – ידע" ד"לא באופן הפורים ימי מעבודת הוא לזה והכח .ַ
זיך"): פון
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ע'82) תש"ח סה"מ (וראה יב ב, זכרי' ע"פ – א נז, גיטין
.(121

יב.83) פ"ז, אסת"ר ב. יג, מגילה
שם.84) מגילה
שם.85) אסת"ר
רפ"ד.86) דעות הל'

(87.9 הערה 806 ע' ח"ג לקו"ש ראה
ב).88) (לה, פכ"ח תניא גם וראה א). (קמא, סכ"ה אגה"ק
קכ.89) סו"ס
יו"ד.90) טז, שמואלֿב
ב).91) (קלח, שם אגה"ק
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" של באופן היא העבודה גמור rciכאשר צדיק הוא "אפילו נעלות, לדרגות שמגיע מי גם הרי – "
ואוהבו" ה' ירא עצמו בפני "דבר ה"ה בתענוגים", ואהבה ביראה ה' שאוהב"92עובד מי "יש ועד"ז 93, ,

שירא" מי ze`ivne–94"יש yi.

ולא  עמהם, ללחום ודרכים עצות לחפש וצריך אצלו, מקום תופסים המבלבלים הדברים (א) ולכן:
הדברים  עם המלחמה (ב) המבלבלים. הדברים עם ללחום הדרושים הכחות בנפשו מוצא פעם כל
ימין  הוא שימין באופן היא הבירורים בענין עבודתו שכללות היינו, דחי', של בדרך היא המבלבלים
ולהעלותם  לבררם אפשר ואי וכל, מכל לדחותם צריכים דשמאל שמסטרא והענינים שמאל, הוא ושמאל

לגמרי). יאבדו והקליפה שהסט"א ד"בעתה", (כהסדר לקדושה

ד" באופן היא העבודה כאשר rciאמנם, `l'ומגבי זיך"), פון ארויס גייט ("ער ממציאותו שיוצא ,"ַ
הדברים  אזי – עכ"פ אצבע אפילו או טפח ערד") דער פון אויף זיך הויבט ("ער הארץ מן עצמו את

כלל, מקום תופסים אינם המבלבלים

פורים  שבקונטרס בהמאמר המבואר האמת 95[ע"ד במדרגת הוא במוחש ש"כאשר אנו רואין . .
אינו, כאילו ממש הוא שהזולת אם כי אותו, מבטל שהוא הכוונה אין . . כלל לו מבלבל אינו שהזולת
העילוי  הוא לזה והסיבה כלל, ומציאות מקום אצלו תופס שאינו מפני . . לו המבלבל דבר יש שלא והיינו
מקום  תופס הזולת אין ובמילא . . הזולת אל שייך שאינו יותר עליונה ומדרגה למעלה שנתעלה מה שלו,

אותו"], מבלבל אינו אחרת עיר של הזולת עד"מ וכמו כלל, ומציאות

"ידע", של באופן לעבודה גם כח לוקחים ומזה

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כמאמר גם 96– נעשית בפורים, ידע" ד"לא העבודה שע"י הזקן, רבינו בשם
– לגמרי אחר באופן השנה כל במשך ד"ידע" העבודה

הענינים  עם להתעסק אדרבה) אלא המבלבלים, הדברים את ולשבור לדחות רק (לא היכולת שתהי'
התלבשות  של באופן הן 97המבלבלים עילוי ניתוסף ידם שעל כך, לקדושה, ולהפכם ולזככם לבררם כדי

ועי"ז  עמלק, בקליפת גם הבירור שנעשה אחישנה", ד"זכו העבודה אופן (ע"ד ברוחניות והן בגשמיות
בקדושה). אור ותוס' יתרון נעשה

ÊËאיניש "חייב – הפורים בימי בזה וההתחלה .ineqal."ידע דלא עד בפוריא

מועד  ו"אדם בלתיֿרצוי', תוצאה מזה להיות שיכולה כיון בכגוןֿדא להזהר יש כלל שבדרך ואף
וכו'" ישן בין ער בין כו' זאת98לעולם כשעושה אמורים, דברים במה הרי, –envr zrc lr,אבל ,

מצד זאת dxezdכשעושה ieeiv וטוב טוב, ורק אך תהיינה מזה שהתוצאות האחריות את תורה לוקחת ,
השנה  כל על לפעולתם בנוגע והן עצמם, הפורים לימי בנוגע הן והנגלה, .99הנראה

מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע דלא "עד ומצב למעמד ההתעלות שע"י – העיקרית ובנקודה
ואת  עצמו את ולהעמיד לנהורא, ומחשוכא למיתקא ממרירו מרדכי", ל"ברוך המן" ה"ארור את מהפכים

אורה, בקרן כולה הסביבה

כתיב  נשיאינו 100– רבותינו בדרושי ומבואר למאור", "כתית101"כתית הלשון (ולא xe`nlדיוק דוקא "
מאור"), צום צוטראג  דער זיין דארף ("עס ל"מאור" בנוגע היא ההדגשה שעיקר היינו, להאיר), או ַָלאור

בכתוב  ממשיך לאח"ז –100אבל והגילוי האור שהו"ע תמיד", נר "להעלות

רויחי. ומזונא חיי בבני והנגלה, הנראה בטוב בגילוי ובא שנמשך ועד
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פל"ה.92) תניא
ובכ"מ.93) ד. קיד, (בהוספות) ויקהל תו"א
(94.138 הערה רעט ע' א כרך חב"ד הערכים ספר ראה
(95.(3ֿ192 ע' תשי"א (סה"מ פי"ד הנ"ל היהודים וקבל ד"ה
(9623 ס"ע תש"ו (סה"ש ס"ב תש"ו פורים שיחת ראה

.(297 ע' (לעיל המאמר בסוף גם הובא ואילך).
בהם,97) להתלבש בהכרח והזיכוך הבירור פעולת לצורך כי,

והשבירה  הדחי' פעולת בשביל כמו מרחוק, לעמוד אפשר ואי
קפזֿח). ע' ח"א מלוקט סה"מ .289 ע' תשי"א סה"מ גם (ראה

וש"נ.98) (במשנה). סע"א כו, ב"ק
קצת99) .(l"end)חסר

תצוה.100) ר"פ
(סה"מ 101) פט"ו פ"ג. הנ"ל היהודים וקבל ד"ה גם ראה

.(193 ע' .182 ע' תשי"א
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***

ÊÈ ל"ברוך המן" ה"ארור להפוך הוא", "ונהפוך הוא פורים של שענינו לעיל להמדובר בהמשך .
לאחרונה  שנתגלה מענין דוגמא להביא יש – ברבים" תורה למדו המן של בניו ש"מבני ע"ד מרדכי",
כדלקמן. התומ"צ, ע"פ בנ"י הנהגת לכללות בנוגע וקושיא טענה מתורצת ידו שעל חיצוניות, בחכמות

ובהקדמה:

בגמרא  עלן 102איתא תהוי מאי רבנן לי' אמרו פטירתו) (קודם חנניא בן יהושע דרבי נפשי' נח "כי
דפ"ק  בהך כגון המינים נגד נצחון בעל מפורסם הי' הוא חנניא בן יהושע שר' (לפי מאפיקורוסין

אתונא 103דבכורות  דבי חכמתם 104בסבי נסרחה מבנים עצה אבדה להם, אמר עצה 105), שאבדה כיון ,
אלא  אינה חיצוניות חכמות מצד לקושיא האפשרות כלומר, העולם". אומות של חכמתם נסרחה מבנים

דקדושה. בחכמה תירוץ שיש במקום

רבינו  [ובלשון ה' בעבודת התועלת בשביל אלא אינו חיצוניות בחכמות שהצורך לפי – הדבר וטעם
בתניא  כ 106הזקן דהיינו בהן, לחתוך קרדום אותן עושה א"כ "אלא ה',: לעבוד בריוח מהן להתפרנס די

חכמת  או החודש, קידוש לצורך התכונה חכמת כמו, לתורתו", או ה' לעבודת בהן להשתמש שיודע או
כמוך" לרעך "ואהבת ישראל, דאהבת החיוב (מצד חבירו רפואת לצורך נעלה 107הרפואה אופן שזהו ,(

כיון בהן, לחתוך קרדום מעשייתן mnvrיותר zeipevig zenkgdy קדושה לעניני מצד 108מנוצלות אבל ,[
תירוץ  עלי' שאין חיצוניות חכמות מצד קושיא ולכן, מציאות, להם אין ובמילא צורך, בהם אין עצמם
יש  קושיא כל שעל ועכצ"ל, כלל, וקיום מציאות לה אין – קדושה על והסתר העלם דקדושה, בחכמה

דקדושה. בחכמה תירוץ

רק הוא הקושיא תירוץ הרי – דקדושה בחכמה תירוץ כשיש גם lehiaeאמנם, ziigc וההסתר ההעלם
גם) אלא וההסתר, ההעלם ולבטל לדחות רק (לא היא שהתכלית וכיון קדושה, לקדושה ektdlעל

קדושה. על קושיא תתורץ ידם שעל עצמם החיצוניות החכמות את לנצל יש – הפורים) בימי (כמודגש

לאדם  דומה, הדבר למה משל חיצוניות. חכמות ללימוד ח"ו הכשר זה שאין פשוט, וגם מובן –
להציל  יכול שהקב"ה ולהראות הנסים ברכת לברך שיוכל כדי מהגג, ויקפוץ בסכנה, עצמו את שיעמיד
שצריכים  חיצוניות, חכמות כבר למדו סיבה שמאיזו לאלה רק היא הדברים כוונת נס!... ע"י מסכנה
ה', מעבודת אותם יבלבלו לא החיצוניות שהחכמות רק (לא היא כתפיהם על המוטלת שהעבודה לידע
התורה  היהדות, להחזקת גופא החיצוניות החכמות את לנצל גם) אלא המצוות, וקיום התורה לימוד
גם  יגיעו שהמעיינות חוצה, החסידות מעיינות להפצת – הבושה... מסוה הסרת לאחרי – וגם והמצוות,

החסידות. לתורת לכאורה שייכות להם אין שלעתֿעתה לחשוב שיכולים כאלה למקומות

ÁÈ:חיצוניות בחכמות שנתגלה מענין קדושה על קושיא לתרץ נבוא – זו הקדמה ולאחרי .

ש"אתם העובדה היא, התורה, ע"פ בנ"י הנהגת נגד הטענות העמים"hrndאחת פרטים 109מכל ושני .
על  יעמוד המיעוט כאשר גם (ב) הרוב? נגד עמדו על לעמוד מהמיעוט לדרוש יכולים כיצד (א) בזה:
ישארו  כשסו"ס הרוב נגד בעמידה התועלת מהי שכן, וכיון עצמם, את שיפקיעו דיים הרוב, נגד עמדו

בלבד? מיעוט

יותר: ובפרטיות

ביחס לראש לכל הוא דבנ"י minrdהמיעוט lkl הידוע ע"פ ובפרט העמים". מכל המעט "אתם –110
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ב.102) ה, חגיגה
ב.103) ח,
שם.104) לחגיגה מהרש"א חדא"ג
ז.105) מט, ירמי'
פ"ח.106) סוף
יח.107) יט, קדושים

קכג 108) ע' ח"ג שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש ראה
ואילך. קסט ע' ואילך.

ז.109) ז, ואתחנן
פי"ג 110) ביאה איסורי הל' רמב"ם אֿב. מז, יבמות ראה

ס"ב. סרס"ח יו"ד טושו"ע רפי"ד. הי"ד.
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"המעט  וישארו גרים, יתוספו שלא להם איכפת ולא גרים, אחר מחפשים שאינם הוא בנ"י אצל שהסדר
העמים". מכל

בגמרא  –111[ומ"ש גרים" עליהם שיתוספו כדי אלא האומות לבין ישראל את הקב"ה הגלה "לא
בחסידות  על 112מבואר שניתוספו הגרים מספר שהרי כפשוטו, לגרים היא שהכוונה לפרש שאיֿאפשר

הגשמיים  בהדברים התומ"צ לקיום היא הכוונה אלא האומות, לבין שגלו בנ"י מספר ערך לפי אינו בנ"י
עושים שעי"ז zeipgexשבעולם zeinybdn113של שזהו"ע ,zexib אינו עצמו שמצד גשמי דבר שלוקחים ,

(כמארז"ל  ויהדות ליהודים ויעקב 114שייך גשמיות, הזה, עולם לקח עשו ביניהם, התחלקו ועשו שיעקב
יהדות]. של ענין ממנו ועושים רוחניות), הבא, עולם לקח

בנוגע גם הרי, העמים", מכל "המעט היותם l`xyiומלבד mrl התומ"צ בקיום שנזהרים אלה – גופא
הם סופרים, דברי של קל לדקדוק עד כ"כ.herinבשלימות נזהרים שאינם בנ"י שאר לגבי 

בנוגע מזה: l`xyinויתירה cg` lkl– סופרים) דברי של קל דקדוק על שמדקדקים אלה (גם גופא
הוא רוחניים לענינים שמוקדש הגשמיים.herinהזמן הענינים על שהולך הזמן לגבי

חז"ל  אמרו להאבות בנוגע המרכבה",115– הן הן "האבות

בתניא  להם"116ומבואר אשר וכל ("הם כולם אבריהם עולם 117ש"כל מעניני ומובדלים קדושים היו (
שעה  אפילו הפסיקו לא לעולם ימיהם ("כל ימיהם" כל לבדו העליון לרצון רק מרכבה נעשו ולא הזה

כת"י 118אחת" חסידות ובביכל עצמו 119), את להעמיד יכול שיהודי כלומר, בשינתם", "אפילו מוסיף:
דחיותא" "קיסטא רק ונשאר החיות עיקר שמסתלק השינה, בעת שאפילו כזה ומצב יהי'120במעמד ,

המציאות  כערכנו, אנשים אצל אבל, וקדושה. רוחניות הם עניניו וכל מציאותו שכל כך, לאלקות, מרכבה
"מעט" הם הרוחניים שהענינים אלא עוד ולא כזה, נעלה ומצב במעמד נמצאים שלא היא ממש בפועל

הגשמיים. הענינים לגבי

ומכופל  כפול החושך על שמורה בגשמיות, ומכופל כפול חושך הגלות, בזמן אלה, בימינו ובפרט
ברוחניות,

בגשמיות  בנ"י על גזירה וכשיש הרוחניים, מהענינים משתלשלים הגשמיים הענינים שכל כידוע –
גם  נעשה רח"ל, נפשות סכנת של באופן הוא הרוחני וכשהמצב ברוחניות, המצב הוא שכן מפני ה"ז

בגמרא  שמצינו כפי רח"ל, נפשות סכנת של באופן הגשמי את 121המצב תלמידיו "שאלו לפורים: בנוגע
לצלם, שהשתחוו מפני . . להם אמר כלי', הדור שבאותו ישראל של שונאיהן נתחייבו מה מפני רשב"י
לא  הקב"ה אף לפנים אלא עשו לא הם להם, אמר לנס), זכו (איך בדבר יש פנים משוא וכי לו אמרו
מעוררת  שהגזירה אלא הנשמה, של המצב על מורה הגוף על הגזירה כלומר, לפנים", אלא עמהם עשה
הגזירה  ממילא בדרך מתבטלת ועי"ז הרוחני, המצב את לתקן הנשמה של הנסתרים הכחות את ומגלה

– הגשמית

"מעט" הם הרוחניים הענינים – הגלות דזמן ומכופל כפול חושך – כזה ומצב שבזמן בודאי הרי
הגשמיים. הענינים לגבי

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

ב.111) פז, פסחים
הלקוטים 112) ספר ואילך. סע"ב קכא, שרה חיי תו"ח ראה

סה"מ  וש"נ. ואילך). תקלז (ס"ע ס"ג גר ערך להצ"צ) (דא"ח
ואילך. קנז ע' תרכ"ח

דגמילות 113) בקו גם אלא העבודה, ובקו התורה בקו רק ולא
רק  לא ליהודי טובה בו ועושים גשמי דבר שלוקחים חסדים,
ה"ז  – בלבד בגשמיות אפילו או בגשמיות, גם אלא ברוחניות

רוחני. ענין נעשה
ס"ח 114) ויקהל ש"פ שיחת וראה קיא. רמז תולדות יל"ש

.(271 ע' (לעיל
ב.115) רנז, זח"ג ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
ב).116) (כח, פכ"ג
א).117) (נג, פל"ט שם
רפל"ד.118) שם
וש"נ.119) תקמ. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי נדפס
א.120) פג, זח"א ראה
ואילך).121) 170 ע' חל"א בלקו"ש (נת' א יב, מגילה
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ש"אתם כיון השאלה: נשאלת כללות hrndובמילא אצל גם אלא העמים, מכל רק ולא העמים", מכל
הם הרוחניים הענינים גופא מישראל אחד כל ואצל ישראל מהי hrnעם – הגשמיים הענינים לגבי

רק נשארים שסוכ"ס בשעה בה בהידור, התומ"צ  קיום על ה"מלחמה" בכללות הרוב?herinהתועלת לגבי

ËÈ"ה"אטאם לענין בנוגע חיצוניות בחכמות לאחרונה שנתגלה מחידוש – זה על והתירוץ .122: ַָ

ה"כמות", להגבלת בהתאם היא וה"איכות" מוגבלת, היא ש"כמות" הרווחת הדעה היתה בעבר
כמות. של גדול בריבוי צורך יש  ביותר, גדול דבר לפעול כדי  ובמילא,

כמות, בריבוי צורך ואין הקובעת, היא הכמות שלא חיצוניות בחכמות נתגלה האחרונה בתקופה אבל
שיבואו  שבהכמות הנעלמים הכחות את לגלות בהכמות, שנמצאת האיכות כל את לגלות הוא העיקר אלא
גדולים  ענינים לפעול בשביל ביותר קטנה כמות גם מספיקה ואז הגילוי, אל וההסתר ההעלם מן

ענינים"). ַ("געוואלדיקע

יכולים  ביותר, קטנים לחלקים ה"אטאם" חלוקת שע"י היא, חיצוניות, בחכמות שנתגלתה ַָהתגלית
גדולה  בכמות צורך יש זה שבשביל סבורים היו שבעבר ענינים, כו"כ לפעול בשביל ואנרגי' כח להפיק

וגשם. חומר של ביותר

ניצול אם, כי הקובעת, היא הכמות לא zeki`dכלומר, lkאפילו xzeiaשיש dphw zenka עוד ולא ,
שניצו  "חלוקה"אלא של שמשמעותה יותר, קטנים לחלקים חלוקתו ע"י היא בהכמות הטמונה האיכות ל

לפעול  ביותר קטנה כמות ע"י יכולים ואז יש"), אויס ווערן זאל ("ער שלו מהישות הביטול היא ָזו
ביותר. גדולים דברים

בזה  שנעשה הראשון השימוש לכן, הקליפה, שמצד חיצוניות בחכמות נתגלה זה שענין שכיון אלא,
oaxegeהי' qexidlבזה ישתמשו בודאי הזמן במשך אבל ,oewize oipal.

המעט  ש"אתם מהעובדה להתפעל שאין – מוסרֿהשכל מזה ללמוד יכולים עכשיו כבר אופן, ובכל
כח ב"מעט", שטמונים הנעלמים הכחות את כשמגלים כי, העמים", הישות,ytpÎzxiqndמכל (ביטול

ולכבוש  שלימה עיר להפוך אחד, "אטאם" ביותר, קטנה כמות של בכחה יש ה"אטאם"), חלוקת ַַָָבדוגמת
שלם! עולם

Î הראשון היהודי – אבינו אברהם של בעבודתו מודגש זה ענין .123:

חז"ל 124כתיב  כדרשת העולם, כל התייצב וכנגדו ויחידי, אחד – אברהם" הי' הפסוק 125"אחד 126על

אחדים, שני על חדים דברים ש"אמרו הפלגה), בדור (שנאמר אחדים" ודברים אחת שפה הארץ כל "ויהי
אחד  ה' אלקינו ה' העברי"127על "אברם ונקרא אברהם", הי' אחד מעבר 128ועל כולו העולם ש"כל ע"ש ,

אחד" מעבר והוא .129אחד

אחד  שבהיותו היינו, הארץ", את "וירש – אברהם" הי' "אחד לאחרי הכתוב כהמשך – ואעפ"כ
"וירש נאמר לא [שהרי כולו העולם את כבש (הוא erxfויחידי "וירש אלא הארץ", את רבים) (כשנעשו

עולם" אֿל ה' בשם שם ש"ויקרא עי"ז ויחידי], אחד בהיותו הארץ", את ויקרא 130בעצמו) תקרי "אל ,
ושב" עובר כל בפי הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, הסתפק 131אלא שלא היינו, ,

העולם" לכל גדול בקול ולקרוא לעמוד "התחיל אלא עולם", אֿל ש"ה' ידע בעצמו שהוא וכל 132בכך ,
עולם". אֿל "ה' יכריז הוא שגם עליו פעל ערבי, אפילו שפגש, מי
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ע'122) ח"ח שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה
.47 ע' חט"ו לקו"ש שיב. ע' חי"ג תכב. ע' חי"א קסח.

(123.(5ֿ154 ע' (לעיל ס"ג ויגש ש"פ שיחת גם ראה
כד.124) לג, יחזקאל
סב).125) (רמז עה"פ נח יל"ש ו. פל"ח, ב"ר
א.126) יא, נח

ד.127) ו, ואתחנן
יג.128) יד, לך לך
ספמ"ב.129) ב"ר
לג.130) כא, וירא
ספל"ט.131) ב"ר גם וראה ואילך. סע"א יו"ד, סוטה
ה"ג.132) פ"א ע"ז הל' רמב"ם
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‡Î:מישראל כאו"א בעבודת ודוגמתו .

כולה, הסביבה או העדה הקהילה, בכל הי'") ("אחד ויחידי אחד שהוא ומצב במעמד כשנמצא גם
מוטלת  ועליו לכך, הדרושים הכחות לו שניתנו לידע צריך – ומצוות לתורה לקרבם אפשרות רואה ואינו
ובמשך  ושלמים, יראים יהודים ולעשותם לתומ"צ, לקרבם כולה, והסביבה הקהילה לכל בנוגע האחריות

חסידים. גם – הזמן

מו"ח  כ"ק – הרבי את לראות הזכות לו והיתה חסידי, אב אצל והתחנך שגדל זיכהו שהקב"ה יהודי
פון  מער צי ווערטער ּפאר ("א תורה דברי ממנו ולשמוע – המשיח ביאת עד הדור נשיא שהוא ַָאדמו"ר,
הזכרון  במוח הדברים חקוקים זוכר, לא הוא אם [וגם בזכרונו חקוקים אלה ודברים ווערטער"), ּפאר ַָא

האלקית  כולה,133דנפש הסביבה על לפעול האחריות עליו והוטלה הכחות לו ניתנו בודאי – [

לו  ואסור ח"ו, יותר גרוע למצב יגיעו שלא עליהם שיפעול בכך להסתפק לו אסור – גופא ובזה
שיביא  בכך אפילו להסתפק לו ואסור השולחןֿערוך, שמירת של ומצב למעמד אותם שיביא בכך להסתפק
הסביבה  את להביא ממנו שדורשים לידע צריך אלא הדין, משורת לפנים שיתנהגו ומצב למעמד אותם

zeciqgdכולה xe`nle zeciqgd xe`l!

שגילו החסידו elכיון החסידות אור אור יתגלה הסביבה שבכל לפעול הוא צריך שבחסידות, והמאור ת
שבחסידות. והמאור

לכך. הדרושים הכחות לו ניתנו בודאי – זאת ממנו שדורשים וכיון

·Î ואיננו דמשיחא, דעקבתא ומכופל כפול בחושך אנו נמצאים קושיא: ששואלים כאלה ישנם .
גדול  נעשה החושך הראשונים ; לדורות לא ובודאי הראשונים, לחסידים החסידים, לזקני להידמות יכולים
נעשה  והדור יותר גדול נעשה שהחושך שלמרות מאתנו תובעים ואעפ"כ, יותר; קטן נעשה והדור יותר,

היתכן?! – המשיח ביאת עכשיו דוקא נפעל יותר, קטן

בקהלת  נאמר זה על שאלת 134הנה מחכמה לא כי מאלה טובים היו הראשונים שהימים . . תאמר "אל
זה". על שאלת מחכמה "לא אבל, שאלה, היא השאלה שאלה, זו שאין בכתוב נאמר לא – זה". על

ש"הראה  שמצינו וכפי דור, באיזה יהי' ומי הדורות, סדר בעולם, הסדר את קבעה העליונה חכמה
ודורשיו" דור דור הראשון לאדם הכחות 135הקב"ה לנו ניתנו בודאי זה, בדור העמידו שאותנו וכיון ,

זה. בדור לעבודה הדרושים

מילה  ומצות נח בני מצוות שבע מלבד יתירות מצוות ניתנו לא אבינו, אברהם של בדורו –136,

דפורים  השיחות בא' אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי – אברהם" הי' "אחד בפסוק 137[ומרומז

קודם  אברהם", הי' ש"אחד לזמן בנוגע כי מילה, ומצות נח בני מצוות לשבע רומז ד"אחד" שהחי"ת
יצחק  לידת קודם ואפילו וארץ 138מתןֿתורה, רקיעים ז' על קאי שהחי"ת לפרש קשה בזמן 139, שהרי ,

וארץ, רקיעים בז' עולם" של ד"אלופו הגילוי כבר שהי' לומר אפשר אי בארץ, ויחידי אחד הי' שאברהם
מילה], ומצות ב"נ מצוות לז' רומז שהחי"ת לפרש צריך ולכן

העולם. תיקון לפעול לבדם אלה במצוות די הי' ההוא שבדור סימן מהוה גופא זה הרי שכן, וכיון

בעולם  בהנעשה וכשמסתכלים יותר, קטן נעשה והדור  יותר גדול נעשה שהחושך כיון זה, ובדורנו
כיצד  ומבוא עצה שום לכאורה רואים לא ומצבו, מעמדו בנפשי' איניש וידע ומכופל, כפול שהחושך
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קדושים.133) ס"פ לקו"ת ראה
יו"ד.134) ז,
וש"נ.135) ב. לח, סנהדרין
רפ"ט.136) מלכים הל' רמב"ם
(137.(46 ס"ע תש"ג (סה"ש ס"ח תש"ג דשנת
ועכצ"ל 138) ויצחק, אברהם שנים, כבר היו יצחק כשנולד כי,

הי' שאז יצחק, לידת שלפני הזמן על קאי אברהם" הי' ש"אחד
ויחידי. אחד אברהם

של 139) לאלופו רומז שהאל"ף ד"אחד", הרגיל כהפירוש
רוחות  לד' רומז והד' והארץ, רקיעים לז' רומז החי"ת עולם,
ס"ו). שם ואדה"ז שו"ע סס"א. או"ח בב"י הובא (סמ"ק העולם
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יותר, קשה עבודה מאתנו שנדרשת הוכחה ה"ז – לנהורא ומחשוכא למיתקא ממרירו העולם את להפוך
כח זו, לעבודה הדרוש המיוחד הכח לנו ניתן בודאי שכן, .ytpÎzxiqndוכיון

הנעלמים) (כחות המס"נ כח אבל דמשיחא; דעקבתא דרא זה, בדור אמנם נתמעטו הגלויים כחות –
זה  דורנו פשוטים), אנשים (ואצל העקביים בבחינת דוקא .140מתגלה

שיודעים  כיון העמים", מכל המעט ש"אתם מזה להתפעל מקום אין – המס"נ בכח לעולם וכשיוצאים
וחסידים. ושלמים יראים ליהודים להפכם שלימה, ועדה קהילה על לפעול אחד יהודי של וביכלתו שבכחו

‚Î,הפועל אל הכח מן הדבר להביא האפשרות נראית לא ודעת, טעם שכל, ע"פ לטעון: יכול ועדיין .
שלימה. קהילה על לפעול לבדו שיוכל באופן שלו הכחות את לגלות

ד" באופן הפורים כבימי להיות צריכה העבודה שהתחלת – לזה rciוהמענה `lc:"

אצלו  שמוחלט באופן הגישה להיות צריכה פועל, לידי הדבר יבוא כיצד בשכלו מבין אינו כאשר גם
אחרים" בשל (גם) טובה ש"עינו באופן להתנהג שצריך הכי, בלאו אפשר אי גדול, הכי ע"י 141בתוקף ,

מתקבל  הדבר אין אם (גם זה תפקיד עליו שהוטל שכיון אצלו ומוחלט כולה, הקהילה עם ההתעסקות
ודעת, טעם שכל, ע"פ  – המתאימים והאופנים הדרכים את ימצא בודאי ואז, למלאותו, הוא צריך בשכלו)

"rci.כולה הקהילה על לפעול – "

הוא  העבודה סדר כולה השנה בכל ואילו בלבד, הפורים בימי הוא ידע" דלא עד "לבסומי החיוב –
ד" כולה,באופן השנה כל  ועל פורים מחרת על גם פועל  הפורים דימי ידע" שה"לא אלא, דוקא, ידע"

סט"ו). (כנ"ל הזקן רבינו כפתגם אחר, באופן יהי' ד"ידע" העבודה שסדר

ידע") ("לא יודע שאינו אף כולה, הקהילה עם להתעסק הפורים בימי ההתעוררות בנדו"ד: ועד"ז
המתאימים  והאופנים הדרכים ("ידע") ולידע למצוא שלאח"ז הימים על פועלת זאת, יעשה כיצד

נשמעים" בנחת חכמים "דברי נועם, בדרכי – כולה הקהילה עם מסודר 142להתעסקות ובסדר לאט לאט ,
יהודים  של קהילה להיות מעלה, מעלה שתשגשג אדרבה, אלא ח"ו, תתדרדר שלא לשמור רק לא –

קהילה"). חסידישע ("א חסידים ואח"כ שלמים, ואח"כ ַיראים,

יוכל  כיצד בשכלו מבין שאינו דבר לעשות ממנו תובעים שכאשר – עצמו עם לעבודה בנוגע כן וכמו
ודעת. טעם שכל, ע"פ המתאימה הדרך את ימצא ואח"כ ידע", ד"לא באופן לדבר לגשת צריך לעשותו,
– קדושה לעניני לנצלם צריכים חיצוניות חכמות למדו שכבר שאלה (סי"ז) לעיל בהמוזכר ולדוגמא,
פאר  ("איינמאל ולתמיד אחת בנפשו להחליט צריך זאת, למלא יוכל כיצד בשכלו מבין אינו אם ַָשגם

ודעת. טעם שכל, ע"פ לכך, המתאימה הדרך את ימצא ואח"כ ממש, בפועל יעשה שכך ַָאלעמאל")

פעם  אמר שכל, ע"פ מקום לה אין שלכאורה קשה עבודה מישהו על שמטילים כגוןֿדא, בענינים –
אדמו"ר  מו"ח קאּפיטל 143כ"ק לומר צריכים בפועל, הדבר את לעשות איך עצה מוצאים לא שאם ,ַ

תהלים!...

„Î הנהגתו אודות המגילה מסיפור והוראה לימוד יש ידע") ד"לא באופן להתחיל (שיש זה ובענין .
הגזירה: לביטול בנוגע מרדכי של

שק  וילבש בגדיו את מרדכי "ויקרע אזי – המן גזירת אודות שמע מרדכי שכאשר במגילה מסופר
ומרה" גדולה זעקה ויזעק . . .144ואפר

דפורים  מהשיחות בא' אדמו"ר מו"ח כ"ק ששואל כפי – מובן אינו הי'145ולכאורה שמרדכי כיון –
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וש"נ.140) קפח. ע' ח"ד מלוקט סה"מ ראה
נדרים 141) גם וראה מי"ג. פ"ה אבות – המשנה לשון ע"פ

א. לח,
ה"ה.142) פ"ב דעות הל' רמב"ם יז. ט, קהלת

(143.43 ע' תש"ד סה"ש ראה
א.144) ד, אסתר
סה"ש 145) גם וראה .(44 ע' תש"ג (סה"ש ס"ד תש"ג דשנת

.73 ע' תש"ה
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המלך" בשער "יושב המלוכה, לילך 146משרי ה"צילינדער", ללבוש לו הי' הגזירה, ע"ד בשמעו הרי, ,
גדולה  זעקה וזעק ואפר  שק לבש  – זה ובמקום הגזירה; לביטול  הדרושה בשתדלנות ולעסוק המלך לחצר

ומרה?!

שמונים, בן זקן, יהודי סתם או בחורֿישיבה, ביתֿכנסת, של שמש אודות מדובר הי' אילו בשלמא
אינו  "בטלן", ("אלדֿפעשאנד"), הישן מהדור להיותו שכן, לקושיא, מקום הי' לא שנה, מאה או ָָתשעים

אבל וזועק... לביתֿהמדרש הולך אזי אחרת, דרך לו ואין לעשות מה המלוכה,ikcxnיודע משרי שהי' ,
הגזירה  לבטל להשתדל שו"ע, ע"פ צריך, הי' – המלך אל פונים כיצד המלוכה שרי הנהגת דרכי כל וידע

rahd jxca זעקה וזועק ואפר שק ולובש מתבייש, אינו זה, ותמורת המלוכה, בחצר שתדלנות ע"י ,
גדולה!...

ופעולתו  אישית, לו נוגע שאינו בענין מדובר שכאשר – אדמו"ר מו"ח כ"ק מבאר – לזה והמענה
כל  על שמקפיד "שתדלן", כמו מתנהג אזי אחיו, לטובת שתדלן בתור תפקידו למלא אלא אינה בזה
בענין  כשמדובר אבל אחרת; בצורה להופיע ומתבייש וכו', "צילינדער" ללבוש המלכות, חצר גינוני

el rbepyשנוגע וענין ,miiglשנוגע ח"ו, להיפך ytpdאו zcewpa ולא כלל, לחשבונות מקום אין אזי –
ורק  ומרה", גדולה זעקה ויזעק . . ואפר שק "וילבש – היא הראשונה התגובה דבר; בשום מתחשבים

וכו'. הטבע בדרך הפעולה, דרכי אודות לחשוב מתחילים לאח"ז

באה  לאח"ז ורק שכליים, חשבונות ללא ידע", ד"לא באופן היתה שההתחלה – האמור ובסגנון
ודעת. טעם שכל, ע"פ ד"ידע", באופן ההנהגה

אלא  הגזירה, שנתבטלה בלבד זו לא אזי, ומרה", גדולה זעקה ד"ויזעק באופן היתה שההתחלה ועי"ז
בשונאיהם" המה היהודים ישלטו אשר הוא "ונהפוך מזה, בחסידות 81יתירה וכמבואר שהענין 147,

"ד"יש  נעשה היהודים" (דשונאיהם)i"rשונאיהם",aלטו חשוכא אתהפכא לקדושה, שנתהפכו שונאיהם,
כמ"ש  מנגדים 148לנהורא, היו שלא בלבד זו לא היינו, ("מתגיירים"), מתייהדים" הארץ מעמי "ורבים

בישראל. גרים שהוסיפו אדרבה, אלא ישראל, לבני ח"ו

‰Î"יסוף לא ש"זכרם באופן הם הפורים עניני שהרי – השנה כל על מוסרֿהשכל למדים ומזה .149,
כולה: השנה בכל ופועלים שנמשכים

להיות  צריכה העבודה התחלת אבל, ודעת, טעם שכל, ע"פ יהיו העבודה שעניני התורה דורשת בודאי
שלמעלה  הביטול ענין אני", "מודה באמירת יום דכל העבודה בהתחלת כמודגש ידע", ד"לא באופן

ידע". "לא מטו"ד,

ולא  מבין, לא או מבין כן הוא אם שלו, הטו"ד נוגע לא – מסויים ענין ממנו כשתובעים ובפשטות:
וכיון  כו'", איניש ש"חייב רק לדעת עליו מרדכי"; ד"ברוך ענין או המן" ד"ארור ענין זהו אם לו איכפת

למלאותו. צריך זה, חיוב עליו שהטילו

ולא  אחר, באופן ד"ידע" העבודה גם נעשית אזי ידע", ד"לא באופן היא העבודה התחלת וכאשר
יחד), בשניהם או בגשמיות או (ברוחניות והסתר כהעלם לו שנראים ענינים ישנם אם שגם אלא עוד
ע"י  הרי, קדושה, על ויסתירו יעלימו שלא ודיים לקדושה, שיתהפכו יתכן לא ("ידע") השכל ומצד
ויסתירו, יעלימו שלא בלבד זו שלא אלה, לענינים בנוגע גם פועל ידע", ד"לא באופן העבודה התחלת

אלא אמן", יענו כרחם ש"בעל בלבד זו בקדושה.ektdziyולא סיוע יתוסף ידם שעל באופן

***
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שאחשורוש 146) סע"א) (יג, מגילה וראה ועוד. יט. ב, אסתר
ממרדכי. עצה שקל

ב]147) צ, שמע"צ [דרושי בעוזרי לי ה' סד"ה לקו"ת עיין

קצח). ע' ח"ד (אגרותֿקודש זו שנה אד"ש אדר"ח מכתב –
(ובפרש"י).148) יז ח, אסתר
בסופן.149) מגילה הל' רמב"ם וראה כח. ט, אסתר
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ÂÎ משקה לבקש התחילו הנאספים וכל מכוסו, משקה מהחסידים לכמה נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
הנאספים  לכל מכוסו משקה לחלק והתחיל שליט"א, אדמו"ר פרטי,150מכ"ק ענין אמר מהם ולאחדים ,

כדלקמן.

אמר  – יצחק ששמו :]151לא'

בארות, בחפירת יצחק] ששמם אלה כל נקראים שמו שעל הראשון, [יצחק יצחק של עבודתו אודות
אדמו"ר  מו"ח כ"ק ואז 152מבאר והעפר, האבנים של הכיסוי את להסיר אלא אינה החפירה שפעולת ,

הדברים  הסרת אם, כי חדש, דבר פעולת כאן שאין היינו, לכן, מקודם שם שנמצאים המים מתגלים
על  שקאי חיים, מים באר ישנו מישראל כאו"א שאצל – ה' בעבודת וענינו בלבד. ומסתירים המעלימים
מתגלית  ואז ומסתירים, המעלימים הדברים את להסיר צורך שיש אלא, הקב"ה, עם הקשורה הנשמה

בו. שנמצאת הנשמה

הזולת: עם לעבודה בנוגע גם הוא כן – עצמו עם לעבודה בנוגע אמורים שהדברים וכשם

מקיים  אינו שלעתֿעתה ותכלית] כוונה לשם אלא במקרה אינה שבודאי [פגישה יהודי פוגשים כאשר
נשמתו, מתגלית ואז נשמתו, על ומסתירים המעלימים הדברים את ממנו להסיר (רק) צריכים – תומ"צ

וכיו"ב. שבת, שמירת תפילין, הנחת תומ"צ, לקיים יתחיל ובמילא, הקב"ה, עם התקשרותו

יפעל  אזי בעצמו, וכשיפעל עצמו, עם העבודה תחילה להיות צריכה הזולת עם בעבודה להצליח כדי
לו. המצטרך בכל החיים בכללות להצלחה צינור גם נעשה זה וכל הזולת. על גם

אדמו"ר  כ"ק ואמר הזולת, על לפעול יוכל ואז עצמו על שיפעל עד להמתין שצריך אמר [הנ"ל
הזולת  עם ועבודה עצמו עם עבודה – הענינים בשני לעסוק צריכים להמתין... יכול אינו משיח שליט"א:

יחד]. גם –

אמר:] – יוסף ששמו [לא'

אחר" בן לי ה' "יוסף ע"ש הוא "יוסף" בחסידות 153השם ומבואר מ"154, לעשות –`xgשענינו "
" – "אחר" שהוא לו ".oaשנדמה

והן  "אחר", של ומצב במעמד בעצמו שהוא לו כשנדמה עצמו, עם לעבודה בנוגע הן הוא זה ענין
במעמד  שנמצא בחיצוניות שנראה הזולת עם לעבודה את בנוגע לגלות שצריכים – ד"אחר" ומצב

"בן". שהוא האמיתית, מציאותו

אמר:] [לא'

הענין  וממשיך פועל – ר"ה כולה. השנה כל על ענינו וממשיך פועל יו"ט שכל (סי"ד) לעיל דובר
השנה. כל על ידע" דלא ד"עד הענין וממשיך פועל – ופורים התשובה, ענין – יוהכ"פ דקבלתֿעול,
והמצוה, התורה בדרך לילך עליהם ולפעול שלימה קהילה להפוך יכולים – ידע" דלא "עד – זה ובכח

החסידות. באור אותם ולהאיר

עד  להמתין אין אבל, זיך"), מיט ("טאן עצמו עם בעבודה להתחיל צריכים – עליהם לפעול ָוכדי
עצמו, עם העבודה לשלימות שיגיע

וכמאמר  ברבים 155– חסידות חוזר שכאשר והתאונן ל"יחידות" שנכנס החסידים לא' האמצעי אדמו"ר
– חזר'ן"... זאלסטו חסידות אבער ווערן דיר פון זאל ציבעלע "א ישות: של רגש אצלו ַָָָנעשה
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קיבלו,150) שלא אחדים ונשארו המשקה שנגמר לאחרי
להם  גם ונתן מים, לכוסו למזוג שליט"א אדמו"ר כ"ק הורה

לחיים לומר .(l"end)מכוסו
באידיש,151) עמו לדבר התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

אח"כ  – באנגלית. עמו לדבר התחיל אידיש, מבין שאינו וכשאמר
שמבין  באנגלית עמו ידבר שליט"א אדמו"ר שכ"ק אחר ביקש
אלץ  "ניט שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר מאידיש, טוב ַיותר

עם  הפעולה ע"ד דלקמן (התוכן עמו ודיבר נאכגעבן", ַָדארףֿמען
באידיש .(l"end)הזולת)

וש"נ.152) ואילך. קלא ע' תרח"צ סה"מ ראה
כד.153) ל, ויצא
ואילך.154) א שפו, ויחי ואילך). א (רכ, עה"פ אוה"ת ראה

ועוד.
(155.144 ע' חכ"ד ואילך. 328 ס"ע חי"א לקו"ש גם ראה
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עם ligzdlצריכים בעבודה לעסוק כדי כבר מספיקה עצמו עם העבודה והתחלת עצמו, עם בעבודה
הזולת.

***

ÊÎ(:שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר ההתוועדות זמן (כשנתארך .

"שושן  – בו עשר חמשה יום והתחיל עשר, שנים לחודש עשר ארבעה יום כבר נסתיים דין ע"פ
חומה. המוקפים ובכרכים בשושן, פורים חוגגים שבו – פורים"

בזה: והענין

בתו"א  איומה 156מבואר עמק שושן "מלשון הוא החוחים 157ש"שושן" בין כשושנה בחי' שהיא ,158

דאהבת  אש דקדושה, רוחנית אש אלא ח"ו, גשמית אש [לא האש ע"י אך בעצם, אדומה והשושנה . .
וגם  ברוחניות החסדים, בחי' גילוי [שהו"ע מתלבנת דלעו"ז] זרה דאהבה האש את ומכלה ששורפת ה',
מפני  עליהם להגן תוקף לשון איומה ונקראת . . נש"י נתבררו מדי גלות שע"י והיינו בגשמיות]..

ע  גם אלא כפשוטו, "חיצונים" רק [לא בבחינת החיצונים" ה"ה ומצבו מעמדו שלפיֿערך כאלה נינים
"חוחים"].

בפרט, האחרונים ובדורות בכלל, הגלות בזמן בנ"י של ומצבם מעמדם על מורה "שושן" כלומר,
איומה" עמק ד"שושן בהירידה יותר ניתוסף שאז אדמו"ר, מו"ח כ"ק הסתלקות לאחרי .159ועאכו"כ

למעלה  ידע", דלא "עד שענינו – פורים שושן – דפורים הנתינתֿכח ישנה זה ומצב במעמד וגם
והסביבה  הוא נמצא שבו בלאטע") ("די מה"בוץ" להתפעל שלא איֿאפשר טו"ד ע"פ שהרי, ָמטו"ד,
שזהו  מטו"ד, שלמעלה לדרגא וההתעלות זיך") פון ("ארויסגיין ממציאותו היציאה ע"י אם, כי ַכולה,

וכידוע  מטו"ד, שלמעלה הגורל") הוא ("פור ה"גורל" ענין ה"גורל"160גם עם קשור דפורים שה"גורל"
הכפורים  "161דיום שהוא ,k פורים כמו הדמיון), (בכ"ף עצמו 162פורים" פורים ועאכו"כ ,163.

הענין  גם כולל חומה, המוקפים בכרכים פורים חוגגים שבו בחודש ט"ו ביום גם נמשך זה וענין
כמארז"ל  הרוחנית, בעבודה חומה מוקף של 164דכרך בחומה עצמו את שמקיף תורה", זו חומה "אני

הזקן  רבינו כדברי המותרים, לדברים בנוגע גם וגדר גבול לעשות ויראתֿשמים שאסור 165תורה מה :
אויך  מען דארף מעג מען וואס און ניט, מען טאר ניט, טאר מען ("וואס צריך לא שמותר מה וגם ַָָָָאסור,
שנכלל  כיון היתר, תאוות לשלול אפילו צורך ואין האסורים, דברים לשלול צורך שאין היינו, ניט"),

התורה 166בהציווי  מן עשה מצות שזוהי לך", במותר עצמך גופא 167"קדש המותרים שבדברים אלא, ,
החומה. שזהו"ע וגדר, גבול לעשות צריך

נעשית  שהעבודה ועד כולה, השנה שבכל ה"ידע" על גם פועל הפורים דימי ידע" ה"לא וכאמור,
ישלט  אשר הוא "ונהפוך אתהפכא, של באופן גם) אלא אתכפיא, של באופן רק המה (לא היהודים ו
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מג"א 156) אוה"ת גם וראה  ג). (קטז, בתחלתו מג"א הוספות
רנה. ע' תש"נ) (הוצאת

דיוהכ"פ.157) מוסף בתפלת הפיוט נוסח
ב.158) ב, שה"ש
(159.18 ע' ח"א התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
ס"ע 160) ח"ה מלוקט סה"מ ואילך. ד צב, מג"א תו"א ראה

וש"נ. ואילך. קפט
הגורל 161) והן להוי'", אחד "גורל שבימינו, הגורל הן

ב  סב, (ח"ג בזהר כמבואר לעזאזל", אחד "גורל שבשמאלו,
אלא  עוד ולא כו', מעלתו גדלה לעזאזל השעיר שגם ואילך)

לפני  חי "יעמד בו אוה"ת שנאמר (ראה הוי' משם למעלה הוי'"*,

א). פ, אחרי
ואילך.162) סע"ד צה, שם תו"א וראה ב). (נז, תכ"א תקו"ז

ובכ"מ. שם). 9 (ובהערה שם מלוקט סה"מ
וש"נ.163) שם. מלוקט סה"מ א. קכא, שם תו"א ראה
א.164) פז, פסחים
(165.(72 ע' תש"ה (סה"ש ס"ד תש"ה פורים שיחת

יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
שני). אדר כה

א.166) כ, יבמות
סע"ב).167) (לד, פכ"ז פ"ז. שם וראה א). (לט, פ"ל תניא

קדושים. ר"פ רמב"ן
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ויקר" וששון ושמחה אורה היתה ו"ליהודים לו,168בשונאיהם", המצטרך בכל לכאו"א עוזר שהקב"ה ,
בגשמיות. והן ברוחניות הן

להיטיב  הטוב וטבע הטוב, עצם הוא הקב"ה מסתתר"169– ד"אֿל הענין שישנו אלא והכוונה 170, ,
בשפלות  ההתבוננות וגם החסידות, לימוד ע"י שלם, בלב אותו וכשמחפשים שיחפשוהו... כדי היא בזה

כמ"ש  טפחים, מעשרה למטה וגם והסתרים, העלמות ללא ומתגלה נמשך אזי כו', את 171עצמו "פותח
ותאוותו" רצונו "לפי רצון", חי לכל ומשביע והרחבה 172ידיך הקדושה הפתוחה המלאה מידו ,173.

***

ÁÎ[:אמר – משקה הרבה שליט"א אדמו"ר כ"ק לקח שבמהלכה – ההתוועדות סיום [לקראת .

בעלמא  נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק אביו בחיי האחרון שבשמחתֿתורה לי, סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק
יקח  שקודם בתנאי דא"ח לפניו שיאמר לו, והשיב דא"ח, לפניו שיאמר מאביו ביקש תר"פ, בשנת דין,
ניינציקער"), און "זעקס מאד, חריף (משקה "אריק" כוס ולקח לחדרו אדמו"ר מו"ח כ"ק ונכנס משקה,
ואח"כ  המשקה, את והקיא לפיו אצבעו הכניס המאמר, לשמיעת אותו תבלבל לא המשקה ששתיית וכדי
היציאה  ע"ד עמו דיבר ואח"כ דא"ח. מאמר לפניו אביו אמר ואז התנאי, שקיים לו ואמר לאביו נכנס

אנדערער"... אן ווערן און זיך פון ארויסגיין זאל "ער ַַַָממציאותו,

ואחד  אחד כל – אנדערער" אן ווערן און זיך פון ארויסגיין "מ'דארף שליט"א:) אדמו"ר כ"ק ַַַַ(וסיים
אינה  שהעניבה או מקופל, לא זקן עם לרחוב יוצאים שכאשר החושבים ישנם ולדוגמא: ענינו. לפי
ועד"ז  זיך"! פון ארויסגיין זיי "דארפן – האנושי... בגדר אינם אזי המדינה, נימוסי כפי המתאים ַַבמקום

גם  כולל ענינו, לפי בענינים בכאו"א שגם המצוות, וקיום התורה בלימוד קדושה, בעניני לעבודה בנוגע
אנדערער". אן ווערן און זיך פון "ארויסגיין ממציאותו, היציאה להיות צריכה ַַַאלו

ההתוועדות, לאחרי תרפ"ז, שנת שבפורים וסיפר, ביער", "קול  הניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
זוראוויצער  יעקב ר' זה].174ישב ניגון וניגן הרצפה על ַ

ËÎ,(ממציאותו לצאת הצורך ע"ד להנ"ל (בהמשך עצמו על לדבר התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק .
פארוואס  ניט ווייס "איך אני", ומה אני "מי ואמר: בכה הדברים ובין הנשיאות, ענין אודות לדבר ַָוהמשיך

אייך"... צו מיר און מיר צו פארבונדן אייך מען האט פארוואס מיר, מען ַַַַַָָמאטערט

מצינו  שני בית לחנוכת בנוגע לו: ואמר החסידים מזקני לא' פנה הדברים ראו 175בין אשר ש"הזקנים
גבורה  ה"ז אדמו"ר, מו"ח כ"ק ואצל אדנ"ע כ"ק אצל שהייתם אתם, – בוכים". . . הראשון הבית את

עכשיו?!... אבל מקומו, ממלא יחידו בנו הי' אדנ"ע, כ"ק אצל בשלמא  בוכים... שאינכם מצדכם

דיבורים  לשמוע רוצים אינם שחסידים ואמרו שליט"א אדמו"ר כ"ק אל ניגשו החסידים מזקני [כמה
רבי'ן" אלטן דעם פון שלשלת איין און המשך איין איז עס רבי, דער זייט "איר הכריז: וא' ,176כאלה, ַ

" משקה לקבל שרוצה באמרו, שליט"א, אדמו"ר מכ"ק משקה o'iaxוביקש ohl` mrc oet אדמו"ר כ"ק – !" ©
משקה]. לו ונתן חייך, שליט"א

ומהם: אליו, ההתקשרות ע"ד ביטויים כמה גם היו הדברים בהמשך

א  נאר בין "איך אּפ"... ניט זיך זאג "איך אחרת... ברירה אין לי וגם אחרת, ברירה לכם אין ַָָָכנראה,
פרט". איין אין נאר מקום ממלא א בין איך רבי'ן, צום זיין מען דארף "מקושר ַַָצינור",
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טז.168) ח, אסתר
."'ied iptl mze` cinrde mixiryd ipy z` gwle" oiprd zlgzda y"n lr sqep (*

בהערה.169) 334 ע' חכ"ד בלקו"ש נסמן
טו.170) מה, ישעי'
טז.171) קמה, תהלים
עה"פ.172) מצו"ד
דברהמ"ז.173) הג' ברכה נוסח

וש"נ.174) .4 הערה 10 ע' תרפ"א סה"ש – אודותיו ראה
שבט  ט' ואילך. 18 ע' (602 (גליון תשנ"ד שבט ב' "כפרֿחב"ד"

ואילך. 26 ע' (603 (גליון תשנ"ד
יב.175) ג, עזרא
(176.(106 ע' (לעיל ס"ט ויצא ש"פ שיחת גם ראה
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אמר: הדברים בין

אדמו"ר  מו"ח כ"ק פעם אמר אדנ"ע כ"ק הסתלקות עדן",177לאחר "נשמתו אביו אודות אומר שאינו
"נשמתו לומר מה לשם "נשמתוocrשכן, לומר יותר וטוב כשנקל "ia."

בי"!... "נשמתו אלא עדן", "נשמתו אומר אינני – הרבי על גם כך שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

Ï."כלאּפצי זשוריצי "ניע והניגון הזקן, לאדמו"ר הבבות ד' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .ָ
אמר:] ואח"כ

עצמי, ואת אתכם לברך ברצוני

אדמו"ר  מו"ח מכ"ק פעם ששמעתי כפי לבין 178– בינו פדיון ליתן ששייך פדיונות, לנתינת בנוגע
ורבנו... מורנו אדוננו קדושת כבוד של הקדוש הציון על ובפרט אליין"), זיך צו זיך פאר ("געבן ַַעצמו

–

האחרונות  השנים דא' בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק של זה 179שברכתו שיהי' דין, בעלמא חיותו בחיים
זה! בפורים תתקיים – בגלות האחרון הפורים

שליט"א  רבי דער "און משיח'ן".180וסיים: אנטקעגן פירן אונדז ַָזאל
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(177– מנחם תורת ואילך. סע"ב תשט, ח"ד לקו"ד גם ראה
.106 ע' ח"א התוועדויות

(178.(86 ע' תש"ב (סה"ש סכ"ד תש"ב פורים שיחת ראה

(179.(27 ע' ריש תש"ו (סה"ש בסופה תש"ו פורים שיחת
וש"נ.180) .35 הערה (52 ע' (לעיל שמח"ת יום שיחת ראה
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אדמו"ר  מו"ח כ"ק פעם אמר אדנ"ע כ"ק הסתלקות עדן",177לאחר "נשמתו אביו אודות אומר שאינו
"נשמתו לומר מה לשם "נשמתוocrשכן, לומר יותר וטוב כשנקל "ia."

בי"!... "נשמתו אלא עדן", "נשמתו אומר אינני – הרבי על גם כך שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

Ï."כלאּפצי זשוריצי "ניע והניגון הזקן, לאדמו"ר הבבות ד' ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .ָ
אמר:] ואח"כ

עצמי, ואת אתכם לברך ברצוני

אדמו"ר  מו"ח מכ"ק פעם ששמעתי כפי לבין 178– בינו פדיון ליתן ששייך פדיונות, לנתינת בנוגע
ורבנו... מורנו אדוננו קדושת כבוד של הקדוש הציון על ובפרט אליין"), זיך צו זיך פאר ("געבן ַַעצמו

–

האחרונות  השנים דא' בפורים אדמו"ר מו"ח כ"ק של זה 179שברכתו שיהי' דין, בעלמא חיותו בחיים
זה! בפורים תתקיים – בגלות האחרון הפורים

שליט"א  רבי דער "און משיח'ן".180וסיים: אנטקעגן פירן אונדז ַָזאל

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

(177– מנחם תורת ואילך. סע"ב תשט, ח"ד לקו"ד גם ראה
.106 ע' ח"א התוועדויות

(178.(86 ע' תש"ב (סה"ש סכ"ד תש"ב פורים שיחת ראה

(179.(27 ע' ריש תש"ו (סה"ש בסופה תש"ו פורים שיחת
וש"נ.180) .35 הערה (52 ע' (לעיל שמח"ת יום שיחת ראה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור וכו' מוהר"מ שי'

שלום וברכה!

א( מכתבו מיום ג' תצוה קבלתו במועדו...

ב( מוסג"פ מכתביי להתלמידים והתלמידות שהיו אצלי, ובטח ימסור להם באופן המתאים. 
ואולי כדאי שיהיו ג"כ איזו מלים בתוספות הסברה משלו, כדי לחזק התקשרותם להישיבה. ואפשר 

מהראוי שמסירת המכתבים וכו' תהי' במעמד ההורים, או שידעו מזה עכ"פ, ואל בינתו אשען.

ועם ישראל אינם דומים לשאר הארצות והעמים,  ג( מהראוי שיסביר למר... שארץ ישראל 
ובמילא אף החוקים שלהם שונים הם, ועלינו להשען על תורת משה ולא להדמות און נאכטאנצן חוקי 
העמים, ואדרבה, והלכו גויים לאורך, וזהו אפילו בנוגע לחיי ישראל בחו"ל ובפרט כשמייסדים סדר 
חיים באה"ק ת"ו, הרי ראשית לכל צריך לסדרם שיהיו בהתאם לרוח התורה ונעוצים ביסודותי' וכו' 

וכו'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש.
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.·Ò..."דחופים יצאו "הרצים במגילה: מסופר - הוא" ד"ונהפוך טובה לבשורה שיצאו 336בנוגע ,
המלך. מדינות בכל הדברים את לפרסם ונסעו

את  עמהם ויביאו "לחיים", יאמרו - ספורים ימים כעבור שנוסעים אלו כאן שנמצאים כיון ובכן:
ה'לקוטיֿתורה' ללימוד בנוגע - ובעיקר ויקר", וששון ושמחה ל"אורה בנוגע הטובה ועיקר 337הבשורה ,

כפשוטה. אורה ושנת תורה", זו "אורה של שנה שתהיה - העיקרים כל

ישראל  לארץ שנוסעים הבחורים איפה שאל: שליט"א אדמו"ר שיאמרו 338[כבודֿקדושת וצוה ,
וסיים:]339לחיים  שמח, ניגון וינגנו ,

תובלון" ובשלום תצאו "בשמחה הנה - בפועל ויסעו לנסוע שיצטרכו הזמן ,340ובבוא

נשיאנו  רבינו ושקידה 341וכדברי בהתמדה שלומדים ובלבד ביחד, להיות ממשיכים אלא נפרדים, שלא ,
ה'. ואהבת שמים יראת מתוך מעשה, לידי המביא לימוד ויהיה וחסידות, נגלה

***

.‚Ò:'ה'לקוטיֿתורה ללימוד בנוגע דברֿמה להוסיף ברצוני

שני  באדר הפורים) עניני (וכל המגילה את קורין העיבור שבשנת לכך הטעמים שאחד - ובהקדמה
לגאולה" גאולה "מיסמך משום עבדי 342הוא ש"אכתי באופן שהיא דפורים הגאולה את לסמוך היינו, ,

אנן" שכתוב 98אחשורוש כמו ממצרים, הגאולה כמו שתהיה השלימה לגאולה מארץ 343, צאתך "כימי
נפלאות". אראנו מצרים

שבה  הפרשה שזוהי ל"ט) (סעיף לעיל (כאמור צו פרשת השבוע, דפרשת ב'לקוטיֿתורה' גם ובכן,
רק  לא נתבאר ששם ועד פסח, דרושי - הגאולה ענין בארוכה נתבאר שבהם דרושים ישנם פורים), חל
ימות  בהמשך שתהיה דלעתידֿלבוא השלימות תכלית גם אלא המשיח, שבימות נפלאות" ד"אראנו הענין

העולמים" לחיי ומנוחה שבת שכולו ד"יום להענין ועד מעליות 344המשיח, שלמעלה מנוחה -345.

עד  וסוד דרוש של ענינים גם - ובפירוש ברמז - מתבארים התורה שבפנימיות איך גם רואים ובזה
כו'. כדבעי לומדים כאשר כפשוטו, לפשט

ושבוע  שבוע בכל ("דורכלערנען") ללמוד יש ועלֿכלֿפנים טוב, מה - בעיון ללמוד שיכולים אלו
דלמיגרס, באופן הפרשה של הדרושים את

בלימוד - שהרי שבכתב, בתורה דלמיגרס מהאופן ששונה שבעלֿפה, בתורה דלמיגרס באופן אבל,
להבין  שצריך שבעלֿפה בתורה מהֿשאיןֿכן דקאמר, מאי ידע שלא מי גם לברך יכול שבכתב תורה

שטחי  באופן -346לכלֿהפחות

השבוע. במשך לסיים ואחד אחד כל  של ביכלתו כזה שבאופן
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טו.336) ג, אסתר
סנ"ג.337) לעיל ראה
ישנים?!...338) כבר הם האם שחוק: בבת ושאל
כ"ק 339) אמר ישראל, בארץ שדירתו שאמר המסובים לא'

אבל שליט"א: "לחיים",אדמו"ר אמור כאן; נמצא אתה עכשיו
ישראל.ותביא לארץ משמחת בשורה עמך

שהם  מירושלים, אורחים כאן שנמצאים - שחוק בבת - אמר כן
צורירן!... ניט זיי צו  זיך  מ'קען חומה": ד "מוקף ומצב במעמד 

יב.340) נה, ישעי'
ב"היום341) (נעתק רנז ע' ח"ד שלו אד"ש).אג"ק י יום"

וש"נ. .220 ע' חי"ט התוועדויות - מנחם תורת גם וראה
סע"ב.342) ו, מגילה
טו.343) ז, מיכה
בסופה.344) תמיד
וש"נ.345) .186 ע' חל"ו התוועדויות - מנחם תורת גם ראה
וש"נ.346) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ראה
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הסדרה: בתחלת בפירש"י שהובא כהנים' ה'תורת וכדברי לבב, וטוב שמחה מתוך זאת לעשות ויש
בהתמדה  התורה פנימיות בלימוד כן יומשך ולהבא שמכאן - ולדורות" מיד זירוז, לשון אלא צו "אין

ושקידה.

משיח, לקראת - בראשנו והוא - דורנו נשיא נשיאנו, רבינו יוליכנו ממש שבקרוב וכלי, הכנה יהיה וזה
נאמר  זה שעל דאורייתא, דרזין רזין משיח, של תורתו ממנו טובים 347ונלמד כי פיהו מנשיקות "ישקני

מיין". דודיך

הזקן]. רבינו של הניגון ואחרֿכך הכנה, ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כבודֿקדושת

***

.„Òֿדיבור שיחה) (כעין מאמר שליט"א אדמו"ר כבודֿקדושת אמר הכנה, ניגון שניגנו לאחרי
כו'. נקראת מגילה המתחיל

אחת), פעם - הד' (בבא הבבות ד' בן הזקן רבינו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
"אני  לנגן צוה ואחרֿכך עמך". את "הושיעה לנגן התחיל אחרֿכך כלאּפצי". זשוריצי "ניע ָוהניגון

תצאו"]. בשמחה ו"כי מלכנו" "אבינו מאמין",

∑
.d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

"אמור",‡. או "דבר" ולא "צו", הלשון נאמר מדוע מובן: אינו דלכאורה - אהרן" את "צו הפסוק על
ביותר  שמעון, רבי אמר ולדורות, מיד זירוז, לשון אלא צו "אין רש"י: מפרש - בתורה הרגיל כלשון

כיס". חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך

להבין: וצריך

"כאשר א) - ציווי לשון גם) אלא אמירה, או דיבור רק (לא פעמים כמה מצינו זה שלפני בפרשיות
dev"משה את "ואתה1ה' וכן ,devz"2 בפרשיות זאת לפרש צריך רש"י היה - ציווי בלשון קושי יש ואם .

שלפניֿזה?

מובן  ששם תצוה") דפרשת אקרא לעיל זה רש"י פירש לא "למה (לתרץ חכמים' ה'שפתי שכתב [ומה
בלא  שיהיה במכתשת ולכותשו הזית בראש לגרגרו יתירה אומנות שצריך "משום בזירוז הצורך מעצמו

לפרש בא לא רש"י שהרי מובן, אינו - בזירוז mrhdשמרים" צורך שבפרשת 3שיש לומר אפשר היה (שאז
אלא  יתירה), אומנות שצריך  משום בא שהזירוז בפשטות שמובן כיון הזירוז, טעם לפרש צורך אין תצוה

yexitdגם mvr.["תצוה ב"ואתה זאת ולפרש להקדים צריך היה כן, ואם זירוז", "לשון שהוא ד"צו"

לכאורה ב) מתאים אינו ולדורות", מיד זירוז לשון אלא צו "אין רש"י של כללו יותר: גדולה קושיא
היתה  וכליו המשכן עשיית שהרי  משה"), את ה' צוה ("כאשר המשכן במעשה שנאמר  ציווי ללשון בנוגע

לדורות? ציווי ואינה אחת, פעם רק
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ובפרש"י.347) ב א, שה"ש
ואילך.1) א לט, כב. לח, פקודי
תצוה.2) ר"פ

מובן3) כאן גם שהרי נוספת: בזירוז ברשימה הצורך מעצמו
חסרון בו "שיש בגלל כיס".-
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אחרים ג) לפסוקים גם ששייכים כללים לקבוע ולא אתר, על מקרא של פשוטו לפרש רש"י של דרכו
כאן, "צו" תיבת לפרש רש"י צריך היה ועלֿפיֿזה, זה). כתוב בפירוש עלֿידיֿזה ניתוסף (אלאֿאםֿכן

זירוז"? לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון אומר ולמה זירוז", "לשון שהיא

רש"י ד) הרי שמעון", רבי "אמר - המאמר בעל של שמו את רש"י מזכיר מדוע להבין: צריך גם
הענינים  את רש"י משמיט חז"ל, מדרשי כשמביא גם שלכן, הכתובים, לפירוש שנוגע מה רק מביא
במקום  לזרז הכתוב צריך  "ביותר המאמר רק להביא יכול היה כן, ואם הכתובים, לפשטות נוגעים שאינם

המאמר? בעל שם להזכיר מבלי כיס", חסרון בו שיש

בזה:·. והביאור

בדרך הוא שלפניֿזה בפרשיות שמצינו ציווי "ואתה xetiqלשון וכן משה", את ה' צוה "כאשר כמו -
אמור  שבפרשת גו'" שמן אליך ויקחו גו' "צו הפסוק על רש"י שמפרש כפי מצות 4תצוה", פרשת "זו :

משמע, וכן המנורה, צורך לפרש המשכן מלאכת סדר על אלא נאמרה לא תצוה ואתה ופרשת הנרות,
zeevlואתה jteq(אלא סיפור, בדרך (לא ציווי לשון נאמר - בפרשתנו ואילו כך"; על ישראל בני את
.d`xedבדרך

נאמר שבפרשתנו כלל dpey`xlוכיון שבדרך (אף הוראה בדרך אלא) סיפור, בדרך (לא ציווי לשון
צרי  לכן אמירה), או דיבור בלשון התורה הוראות מיד באות זירוז, לשון אלא צו "אין לפרש: רש"י ך

ולדורות  מיד זירוז בו שאין בענין גם ציווי בלשון הכתוב משתמש סיפור בדרך מהֿשאיןֿכן ולדורות";
לעיל). כנזכר המשכן, מעשה אודות (כבסיפור 

קידושין  שבמסכת דכתיב 5ולהעיר, זירוז ולדורות, מיד זירוז, אלא אינו צו שנאמר מקום "כל 6שנינו

הפסוק  על ב'ספרי' הוא (וכן ואמצהו וחזקהו יהושע את דכתיב 6וצו ולדורות מיד צוה 7), אשר היום מן
בדרך הם אלו ופסוקים לדורותיכם", והלאה חלק xetiqה' על שבתורה ההלכה מחלק להקשות אין אבל, .

פעמים  כמה כמדובר שבתורה, משלו.8הפשט כללים לו יש בתורה חלק שכל

כפי  (וב'ספרי'), בקידושין שנזכרו מהפסוקים לדבריו ראיה מביא לא רש"י מדוע גם מובן ועלֿפיֿזה
"אין  רש"י כותב אחר, ממקום ראיה אין (וכאשר בזה וכיוצא אומר" הוא "וכן מקומות בכמה שכותב

במקרא" דמיון הרי 9לו הפשט דרך על רש"י בפירוש ואילו סיפור, בדרך נאמרו אלו שפסוקים כיון - (
סיפור. בדרך ולא הוראה, בדרך בא ציווי הלשון כאשר דוקא זה

החידוש  את להדגיש כדי - כו'" זירוז לשון אלא צו "אין כלל, של בלשון פירושו רש"י כותב ולכן
df weqtay,(דוקא זה פסוק לפרש רש"י צריך (שלכן ציווי לשון נזכר שבהם שלפניֿזה הפסוקים לגבי

epnnyלמדים סיפור.llkדוקא בדרך ולא הוראה, בדרך שנאמר כיון כו'", זירוז לשון אלא צו ש"אין

במקום‚. לזרז הכתוב צריך ביותר שמעון, רבי "אמר רש"י, כיס":וממשיך חסרון בו שיש

לומר, ולדורות, מיד זירוז אלא צו אין קמא, תנא "אמר הרמב"ן: כתב - שמעון רבי מאמר  בביאור
ובשאר  צו, בהן יאמר לדורות, הדבר וינהג מיד שיעשה ולומר בהם לזרז הכתוב שירצה שהפרשיות
הלשון  יבוא שפעמים ולומר לחלוק שמעון רבי ובא להם. אמור או ישראל בני אל דבר יאמר הפרשיות 

כיס". חסרון בו שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו בדבר ("צו") הזה

התמיד? שבהקרבת כיס" ה"חסרון מהו - ביאור צריך עלֿפיֿזה אבל,

רש"י: במפרשי בזה שקלאֿוטריא שמצינו וכפי

בגלל א) או יום, בכל פעמים שתי שהקריבו קרבן שזהו בגלל הוא כיס" שה"חסרון מפרשים יש
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ב.4) כד,
א.5) כט,
כח.6) ג, ואתחנן

כג.7) טו, שלח
ח ראה8) התוועדויות - מנחם וש"נ תורת .260 ס"ע .מ"ב
ועוד.9) יא. ז, וארא יא. מט, ויחי פרש"י
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. העצים התמדת על "שהוא החיים' ה'אור שכתב (כמו עצים בריבוי עצים הצורך אוכלת האש שתהיה .
כו'"). הלילה כל

כיס" "חסרון הרי הכהנים, מממון ולא הציבור, מממון באים היו והעצים שהעולה כיון מובן: ואינו
מחצית  ליתן חייבים אינם שכהנים הדעה לפי (ובפרט לכהנים ולא לישראלים, בעיקר נוגע היה זה

בגלל 10השקל  הכהנים את לזרז צורך שיהיה - בניו" ואת אהרן את "צו לומר מקום אין כן, ואם ,(
הישראלים? של כיס" ה"חסרון

מפרשים ב) כיון 11יש התמיד, מקרבן חלק קיבלו שלא בכך התבטא הכהנים של כיס" שה"חסרון
כליל" "כולה עולה, קרבן עיגול).12שהיה בחצאי רש"י בפירוש זאת הכניסו דפוסים (ובכמה

העולה  עור הכהנים קיבלו עולה בקרבן שגם לכך נוסף כי: מספיק, אינו זה תירוץ ענין 13וגם הרי -
מוב  - הלכות וכמה לכמה שנוגע - שביניהם החילוק (וגודל בלבד הריוח מניעת אלא הפסד, אינו ן זה

הריוח? מניעת על רק ולא הפסד, על מורה כיס" "חסרון הלשון ואילו הבריא), בשכל גם

מפרשים  בירושלמי 14יש שכתוב ממה כיס, לחסרון נחשבת הריוח מניעת שגם ראיה 15שמביאים

שעלֿידיֿזה  זמן, למשך ברצונו, שלא חבירו, של כספו את ומחזיק (שמעכב חבירו של כיס "המבטל
אבל  תרעומת". אלא עליו לו אין זה) זמן במשך מכספו להרויח יכול היה שחבירו הריוח את מבטל

" הוא הירושלמי לשון שהרי - אדרבה אלא ראיה, זו שאין בלבד זו לא ולאlhandבאמת, xqgndכיס",
כיס. לחסרון ולא כיס, לביטול רק  נחשבת הריוח שמניעת היינו, כיס,

זה  אין בודאי הרי כיס", "חסרון בשם להקרא יכולה הריוח מניעת שגם לומר' תמצא 'אם ואפילו
הפסד  גם אלא הריוח מניעת רק לא שמשמעותו כיס", ד"חסרון הלשון רש"י 16פשטות שפירוש וכיון .

להיות  צריך רש"י לשון גם הרי מקרא, של פשוטו שלומד למקרא חמש בן בשביל הפשט, דרך על הוא
כיס". "חסרון בלשון זאת לכתוב לו היה לא - ריוח למניעת היא רש"י כוונת ואם הלשון. כפשטות

ובניו ג) אהרן קרבן זה בעבור לכהנים כיס חסרון זה בצו שיש שנאמר "ויתכן כתב: הנמשך 17הרמב"ן
זו". בצוואה

כיס" ב"חסרון רש"י כוונת אם הרי לעיל), (כנזכר הפשט דרך על פירושו כתב שרש"י כיון אבל,
שכתוב למה dfהיתה ixg`l חמש שהבן כדי בפירוש, זאת כותב היה בודאי ובניו", אהרן קרבן "זה

מבוכה. של במצב יהיה לא המלמד...), גם (או למקרא

בזה:„. הביאור לומר ויש

כגירסת  - אומר" שמעון "רבי ולא כאן, כהנים' ה'תורת כגירסת - שמעון" רבי "אמר הוא רש"י לשון
שמעון18ה'ספרי' שרבי מוכח, ומזה .wleg epi`("צו") הזה הלשון יבוא שפעמים (וסובר תנאֿקמא על

רק אלא הרמב"ן), כפירוש כיס, חסרון בה שיש בעבור ולדורות, מיד שאינו והיינו,siqenבדבר דבריו, על
בו  שיש "במקום שגם שמוסיף, אלא ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו ש"אין סובר שמעון רבי שגם

"צו". בלשון לא כי אם לזרז", הכתוב "צריך ולדורות") "מיד שאינו בענין (גם כיס" חסרון

על חולק אינו שמעון (שרבי זו גירסא בוחר שרש"י -תנאֿקמא והטעם דבריו) על מוסיף רק אלא ,
" הלשון משמעות שזוהי כיס".xzeiaבגלל חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך

הוא כיס", חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך "ביותר שמעון רבי שמאמר iptaונמצא, oipr
envr,הצוואה זו על אינו שמעון רבי של ש"מדרשו הרמב"ן שכתב וכמו ד"צו", לפירוש שייך שאינו ,

בה". המצווים אהרן לבני כיס חסרון בו אין כאן כי
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מ"ג.10) פ"א שקלים
כאן.11) לדוד משכיל ראה
יב.12) יח, יתרו פרש"י
ח.13) ז, פרשתנו
כאן.14) דוד דברי ראה

ה"ג.15) פ"ה ב"מ
ואילך.16) 134 ע' ח"ט לקו"ש גם ראה
יג.17) שם, פרשתנו
נשא.18) ר"פ
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"צו" שנאמר מה כי התמיד, שבקרבן כיס החסרון מהו הנ"ל השקלאֿוטריא בכל צורך אין ועלֿפיֿזה,
ולדורות". מיד זירוז, "לשון הוא ש"צו" בגלל אלא) כיס, חסרון בגלל (לא הוא תמיד בקרבן

נוגע ‰. זה שאין בשעה בה שמעון, רבי של מאמרו רש"י מביא מדוע מובן: אינו עלֿפיֿזה אך
כיס? חסרון בו שיש מקום זה שאין גו'", אהרן את ד"צו להפירוש

שזוהי  כיון שמעון, רבי מאמר מביאים לכן הלכות, ספרי להיותם וה'ספרי', כהנים' ה'תורת בשלמא
בנוגע  ומחנך מדריך וכל לתלמידיו, בנוגע מלמד וכן עדתו, בני עם להתנהג כיצד הרב, עבור הוראה

ומחונכ  שמפרש למודרכיו רש"י מהֿשאיןֿכן ביותר; זירוז להיות צריך כיס חסרון בו שיש שבמקום יו,
שמעון. רבי של מאמרו להביא כלל צריך היה לא מקרא, של פשוטו

.Â:ובהקדים - אחר ענין להבהיר רש"י בא שמעון, רבי של מאמרו שבהבאת לומר, ויש

חגיגה  סיני 19במסכת בהר העשויה תמיד "עולת בסיני 20שנינו: נאמרו מעשיה אומר, אלעזר רבי ,
לא  אלעזר רבי שלדעת והיינו, וכו'", פסקה לא ושוב קרבה אומר, עקיבא רבי קרבה. לא עצמה והיא

במדבר. גם תמיד קרבן הקריבו עקיבא רבי ולדעת תמיד, קרבן במדבר הקריבו

מפרשים  אלעזר 21ויש דרבי בפלוגתא תלויה ה'ספרי') גירסת (לפי שמעון ורבי דתנאֿקמא שהפלוגתא ,
. אלא צו "אין דסביראֿליה תנאֿקמא עקיבא: כרביֿעקיבא cin.ורבי סביראֿליה עלֿכרחך ולדורות",

חסרון  בו שיש "במקום נאמר  "צו" שהלשון דסביראֿליה שמעון רבי ואילו התמיד, הקריבו במדבר שגם
התמיד. הקריבו לא שבמדבר אלעזר כרבי גם לסבור יכול ולדורות", "מיד אינו אם גם כיס"

עלמא. לכולי ואינו במחלוקת, תלוי ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש נמצא ועלֿפיֿזה

דכולי  אליבא הוא ולדורות" מיד זירוז לשון אלא צו "אין אהרן" את ד"צו שהפירוש להבהיר וכדי
" רש"י מוסיף - oernyעלמא iax xn` בו שיש במקום לזרז הכתוב צריך ביותר אומר) שמעון רבי (ולא

דידן, לנדון שייך שאינו שמעון, רבי של מאמרו לתוכן (לא היא רש"י כוונת שעיקר היינו, כיס", חסרון
מיד  זירוז לשון אלא צו "אין שהפירוש ונמצא, תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי להורות אלא)

בפירוש כהנים' ב'תורת שנזכרו הדעות כל לפי הוא dfולדורות" weqt.

יש  אלא) רש"י, פירוש של ענינו עיקר שזהו מקרא, של לפשוטו רק לא (נוגע זה שענין להוסיף, ויש
להלכה: מינה' 'נפקא גם בו

מחבירו  עקיבא כרבי שהלכה אמנם הוא הכלל עקיבא ורבי אלעזר דרבי לפלוגתא ולדעת 22בנוגע ,
במדבר); (גם מיד התמיד הקרבת היתה עקיבא רבי

"צו" שלשון וסביראֿליה תנאֿקמא, על פליג שמעון שרבי נאמר אם - ה'ספרי' לדרשת בנוגע אבל
לא  התמיד שהקרבת שסביראֿליה לומר אפשר (ובמילא ולדורות" "מיד שאינו בדבר גם להאמר יכול
(כמו  מאיר רבי הוא שתנאֿקמא יתכן הרי - במדבר) התמיד הקריבו שלא אלעזר רבי כדעת מיד, היתה

מאיר  רבי משנה שסתם שמעון 23במשנה, כרבי הלכה שמעון ורבי מאיר ורבי עלֿפי 24), מהֿשאיןֿכן ;
ולדורות". מיד זירוז, לשון אלא צו "אין עלמא לכולי הרי תנאֿקמא, על פליג לא שמעון שרבי האמור

.Ê חלק שיחות' ב'לקוטי ונדפסה שליט"א, אדמו"ר כבודֿקדושת עלֿידי שהוגהה - השיחה בהמשך
בציווי  רק "צו" לשון נאמר בסיפורים) (מהֿשאיןֿכן התורה שבציוויי הטעם נתבאר - ואילך 30 עמוד ז

התורה  פנימיות עלֿפי ולדורות", מיד "זירוז של באופן רש"י):25שהוא שבפירוש תורה" של ("יינה
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ע"ב.19) ריש ו,
ו.20) כח, פינחס
כאן.21) תמימה תורה גם ראה
וש"נ.22) ב. מו, עירובין
וש"נ.23) ב. צו, שם
סכ "א24) הלכה  ערך תלמודית  אנציק' רצו).ראה ע' ט (כרך

וש"נ.

בין 25) החילוק טעם מהו לשאול אין הפשט שבדרך ולהעיר,
שכן כיון לסיפור, אבל ציווי הקודש; בלשון הסגנון ע"פ  הוא

והסבר.בפנימיות ביאור שדורשת שאלה זו הרי הענינים
החלקים  שד' שאף (8 בהערה בהנסמן (ראה כמ"פ וכמדובר
יש  מכלֿמקום, זמ"ז, נשתלשלו שבתורה וסוד דרוש רמז פשט
רק  לשאול שיכולים ענינים שיש וכשם שלו. הכללים חלק לכל

ו  הדרוש, בחלק ולא הפשט, על בחלק משיבין "אין כמאמר
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עם וחיבור צוותא הוא המצוות ענין שבציווייםהקדושֿברוךֿהוא כללות אלא ," בלשון "xacשנאמרו
" שעלֿידי`xenאו וחיבור הצוותא רק ישנו מוחלטת, בחירה ליהודי נשארת שבהם ,"ieeivd mvr אם (גם

שחטא  דאףֿעלֿפי  עלֿכלֿפנים, שלילי באופן וחיבור צוותא ישאר אז שגם בפועל, יקיימם לא חסֿושלום
"26הוא ישראל בלשון מהֿשאיןֿכן ;(ev"27 לקיים מוכרח שיהיה ממשלה (קצת) למצוה שיש שמורה ,ַ

חיוב, בדרך וחיבור צוותא כבר נעשה - .28המצוה meiwבעתenkהציווי

בלשון  שנאמרו הימין, שבקו מצוות בין חילוק יש - חפשית בבחירה הוא המצוות כל שקיום ואף
"צו" בלשון שנאמרו למצוות "דבר", בלשון שנאמרו השמאל, שבקו ומצוות בקו *"אמור", שהם ,

(תפארת) הכתר **האמצעי פנימיות עד שעולה היא האמצעי קו מעלת כי אל 30, הקצה מן ומבריח ,
שיתקיימו  בטוחים ולכן הנפש, בפנימיות וגם הרצון בפנימיות למעלה נוגעות אלו שמצוות והיינו, הקצה,
וחודר  נמשך - בטוב רק תמיד שבוחרת - הנשמה דפנימיות התוקף הנה האמצעי, קו מצד כי בפועל,

הגלויים. בכחות גם

ההמשכה לאופן בנוגע - זירוז" לשון אלא צו ד"אין הענין  תוכן  ytpdוזהו zegka,בפועל למעשה עד
ולדורות".mleraוגם "מיד -

קשור הצדקה ענין כי - כיס " חסרון שיש  במקום לזרז  צריך מאדך"ו "ביותר "בכל הצדקה 31עם עלֿידי ;
שבמעות דכיון החיונית, נפשו כללות ("חסרון עולה לה' נפשו חיי נותן הרי נפשו חיי לקנות יכול היה אלו

וגם ("במקום")כיס"), בעולם ביותר.32חלקו (זירוז) הנשמה מפנימיות להיות צריך זה הרי ולכן ,

קטירא  ד"בחד באופן ההתקשרות תכלית היתה שאצלו כיון - דוקא שמעון לרבי והשייכות
ומטה.33אתקטרנא" מעלה חיבור בעולם, זאת והמשיך ,

.Á זה שלפני בשבתות להמדובר זה,34בהמשך בשבוע הנה - השבועי ה'לקוטיֿתורה' לימוד אודות
על  לקבל - הפחות לכל הפסח; חג מאמרי גם ללמוד צריכים השבוע, לפרשת השייכים המאמרים מלבד

ואמרת")* גו' "צו כמו לשונות, בב' שנאמרו מצוות שיש ע"ס 29ומה יש בזה) וכיוצא בת"ת (וכן האמצעי בקו הרי -

וכו'.

א )** שב"צו מדוברואף כאן הרי - (גבורה) העבודה קו קרבנות, אודות מדובר אהרן" כי l`ת בכלל, העבודה במדרגת

וכו'. מלכות - פסח תפארת, - ששלמים דפשיטא וכמו מסויים, בקרבן אם
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שאינם  ענינים גם יש כך ועוד), יד. א , שמות (שעה"פ הדרוש"
התורה. חלקי בשאר אם כי הפשט, בחלק שאלה

לבוא  צריך ענין שכל חב"ד, חסידות שיטת ע"פ ובפרט
גם מובן שיהי' ועד לבאר בהשגה, צורך יש בודאי - אנושי בשכל

"צו".החילוק ללשון בנוגע לסיפור ציווי בין
שהאדם26) (פכ"ד) בתניא שמבואר יותר ואף גרוע  החוטא 

חיים  ו )בעלי העולם קדמך,מ (אומות  יתוש שאפילו ועד הטמאים,
שמרה ית' ופקודתו תפקידם משנים אינם ואילו "שכולם רוחם",

הרצון היפך עושה החוטא שהוא האדם שאומרים גופא בזה הרי -
היפך שייכות עושה לו שיש ישראל, איש מעלת מודגשת הרצון,

הרצון. היפך לעשות יכול הוא רק ולכן להרצון,
רש"י 27) ובלשון התורה, עניני כל נאמרו שבהם הלשונות ג'

ציוויים  ולכל אמירות ולכל דברות "לכל ויקרא: ספר בהתחלת
בתחלתה כו'", ויקרא ש"פ (שיחת בארוכה מנחם כמשנת "ל (תורת

ואילך)). 324 ע' חמ"ב התוועדויות -
כי28) - לסיפור ציווי בין החילוק מובן אודות xetiqועפ"ז

באופן להיות יכול בודאי miiwzpציווי xaky כמו בפועל, הציווי
כמו  עתיד, בלשון הוא הסיפור כאשר וגם צוה", כאשר גו' "ויעש

" תצוה", zeevl"ואתה jteq שסוכ"ס כיון הרי - כך" על בנ"י את
הצוותא  ויהי' בפועל, הציווי יתקיים ובודאי נדח, ממנו ידח לא

בלשון  להאמר הסיפור יכול עתה כבר לכן חיוב, בדרך וחיבור
ציווי.

ועוד.29) ב. כח, פינחס
ביקרא 30) ל"אסתכלא הוא תפארת של שענינה ולהעיר,

והרי  א), יג, ח"ג ב. רמז, ח"ב א. קצט, ח"א זהר (ראה דמלכא"
יותר. המלך בפנימיות מגיע ההסתכלות ענין

המלך", את לה"מחבק בנוגע (ספ"ד) בתניא מהמבואר ולהעיר
במעלת הפרש מחבקו ש"אין  בין במלך ודביקותו התקרבותו

לבושים,כשהוא כמה לבוש שהוא בין אחד  לבוש מאחר לבוש
הוא זה שענין - בתוכם" המלך של שגוף ליחס בנוגע בכללות,

המלך לגבי אבל הלבושים כו', ביניהם חילוק שאין עצמו,
למעלה מגיע תפארת, האמצעי, קו הנה יותר, במלך בפרטיות יותר

כמו (לא הכתר  בפנימיות - רק עצמו שמגיעים והשמאל הימין קו
הכתר). בחיצוניות

ה.31) ו, ואתחנן
פל"ז.32) תניא ראה
א.33) רפח, זח"ג
חמ"ב 34) התוועדויות - מנחם (תורת ס"כ ויקרא, ש"פ שיחת

וש"נ. .(340 ע'
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נשמתוֿעדן  (מהורש"ב) אדמו"ר כבודֿקדושת (וכדברי הפסח חג בימי ללמדם מקבלים 35עצמם שכאשר ,
דכיון  זה, שבוע במשך ללמדם יכולים אם - טוב ומה בפועל), לקיימה יותר נקל אזי ברבים, החלטה

צו  לפרשת שייכים הם שגם מוכח, צו, בפרשת אותם קבע .36שה'צמחֿצדק'
ה'לק  לימוד שסיימו אלו הנה כולם וכרגיל, "לחיים" יאמרו - הבדלה עד שיסיימו אלו וכן תורה', וטי

שבוע. בכל ה'לקוטיֿתורה' לימוד ולסיים להמשיך כח נתינת גם זו ותהיה ביחד,

***

.Ë.'גו ההוא בלילה דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.È מגילת על רש"י פירוש גם כולל זה הרי - התורה על רש"י פירוש בלימוד עוסקים זו שבשנה כיון
אסתר:

הפסוק  היה 37על שלא לפי מהרה, לעשות אותם "ממהרים רש"י: מפרש מבוהלים", יצאו גו' "הרצים
רצים להקדים להם שהיה פנאי, חז"ל להם במדרשי שהרי גדול, חידוש שזהו - להעבירם" 38הראשונים

אליהם.משמע התייחסו לא שמלכתחילה כיון הראשונות, אגרות לבטל צורך היה לא שבלאוֿהכי

והדת  (ואחרֿכך) המלך בדבר ודחופים מבוהלים יצאו גו' "הרצים הכתוב: סדר להבין צריך עדיין אך
ידעו  לא ששם הרחוקים, למקומות בנוגע הוא "רצים" לשלוח הצורך דלכאורה: - הבירה" בשושן ניתנה
בשושן  מהֿשאיןֿכן הגזירה; ביטול על להודיע כדי רצים לשלוח הוצרכו ולכן הבירה, בשושן קורה מה
"הדת  תחילה להיפך: להיות הוצרך הכתוב סדר כן, ואם הגזירה. ביטול דבר על מיד נודע שבה הבירה,

. "הרצים ואחרֿכך הבירה", בשושן המלך?!ניתנה מדינות קכ"ז בכל המלך דבר  להודיע יצאו" .

. "הרצים כאשר שדוקא ולימוד, הוראה יש זה שבענין - הוא הענין ודחופים אך מבוהלים יצאו .
עולם  של מלכו המלך", ב 39בדבר ניתנה ש"הדת פועלים אזי הגזירה., ביטול אודות הבירה" שושן

אלף  כ"ב וקיבוץ ימים, שלשה של תענית - עולמות" ש"הפכו ואסתר מרדכי של העבודה כל לאחרי
הרקיעים  כל את בקע גדיא") ("קול שקולם עד התורה בלימוד לעסוק רבן בית של נתבטלה 40תינוקות -

רק הגזירהdlrnlהגזירה ביטול ולפעול  להמשיך וכדי ;dhnl. ש"הרצים עלֿידיֿזה דוקא זה הרי -.
ללא  - ודחופים מבוהלים רצים אלא עצמם, על חושבים שאינם המלך", בדבר ודחופים מבוהלים יצאו
צהלה  שושן "והעיר ואסתר, מרדכי נמצאים שבה הבירה שושן את לעזוב - מסירותֿנפש מתוך חשבונות,

פורים;41ושמחה" שמחת אודות ידעו הם שגם הרחוקים, במקומות שנמצאים נוספים יהודים בשביל ,
הבירה". בשושן (גם) ניתנה "הדת - אז ודוקא

שליט"א:) אדמו"ר כבודֿקדושת (וסיים

רחוק  למקום נסעו הפורים ימי שלקראת אלו כאן ולהביא 42נמצאים לפרסם - המלך" "דבר לקיים כדי ,
אנדערש" ניט איז ש"אמריקא נשיאנו רבינו הוראת את פועל יהודי 43לידי שכאשר הטענה את ולבטל , ַ

אנן" אחשורוש עבדי ש"אכתי כיון עצמו, על בעלֿהבית אינו אזי בצבא "יצאו 44נמצא זה ובשביל ;
שכליים  חשבונות ללא ודחופים", מקום 45מבוהלים אודות שמדובר חשבונות, עושים היו אילו שהרי -
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סא.35) ע' תרנ"ט סה"מ ראה
(36.(83 ע' (לעיל סס"ג פורים שיחת גם ראה
יד.37) ח, אסתר
ובפרש"י.38) ב יב, מגילה ראה
ועוד.39) א. טז, ב. טו, שם ראה
ספ"ט.40) אסת"ר ראה
טו.41) שם,
התמימים42) מתלמידי לשלשה הפורים הכוונה לימי שנסעו

וחזרו רחוק, צבאי (למחנה דפורים ההתוועדות לאחרי ).l"endרק
וש"נ.43) .53 ע' תש"ו סה"ש ראה
וש"נ.44) א. יד, מגילה
על 45) יטפחו שלא זמן שכל אלו כמו ולא נוספת: ברשימה

לתורה  לעלות להם יקראו ב"מזרח", אותם יושיבו שכמם,
השליחותל"ששי", ומקום  זמן אודות בפרטיות  להם  (שאז ויורו 

אליהם  הכוונה שאין יטענו - להשתמט...) יוכלו לא בליתֿברירה
מען")!... מיינט אים ("ניט
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היו  לא אזי כאן, פורים שמחת על לוותר יצטרכו זה ובשביל כלל, אליהם ושייך ידוע אינו שבכלל רחוק
נוסעים...

מקיימים  ועלֿידיֿזה הבירה", ב"שושן זיך") ("שּפארן להדחף דוקא שצריכים הטועים כדעת ַושלא
ה"סמעטענע" את מקבלים כאן שהנמצאים וחושבים העליון, הרצון רק 46את להם יש הנוסעים ואילו ,

מתוך  המלך", בדבר ומבוהלים  דחופים ש"יצאו לה"רצים" טובה להכיר יש אדרבה: אלא "שיריים",
הצדיק  מרדכי נמצא שבה הבירה שושן את לעזוב נפש ש"הדת 47מסירות שפועלים אלו הם שדוקא ולידע ,

הבירה". בשושן ניתנה

ולהבא. מכאן יעשו וכן יראו ומהם שמח, ניגון וינגנו "לחיים", עתה יאמרו ובכן,

אמר:) (ואחרֿכך

ב"משתה  שטימונג"), יו"ט'דיקע א ("אין חגיגית באווירה פורים סעודת ערכו - כאן שנשארו ַאלו
עלֿידיֿזה 48ושמחה" ולקיים לישון, אפשרות להם היתה כן וכמו מצוה... זוהי שהרי הידור, של ובאופן ,

ידע"...49המצוה  דלא ד"עד

האכילה  וגם לישון, יכולים היו לא - המלך" "דבר לפרסם כדי רחוק למקום שנסעו אלו מהֿשאיןֿכן
בצמצום. אצלם היתה והשתיה

כאן... שנשארו אלו עבור זיך", שלאפט  שלאפן זיך, עסט "עסן הניגון  עתה איפוא ָָינגנו

***

.‡È ימין הטו שלא שבחן "להגיד רש"י: מפרש ובניו", אהרן "ויעש הפסוק על פרשתנו, בסיום
ושמאל".

צוה  אשר הדברים כל את עשו ובניו שאהרן קרא קאֿמשמעֿלן מאי - הוא זה בפסוק הקושי כלומר:
הפשוט?! דבר זה הרי משה, ביד ה'

הקודש' ב'אגרת המבואר לערך 50ועלֿדרך גדול לנסיון כלֿכך נחשבה ש"אינה העקדה, לענין בנוגע
. בו דבר ה' כי בשגם עליוֿהשלום, אבינו אברהם על מעלת נפשם שמסרו קדושים וכמה כמה והרי .

נפש, מסירות עם הכרוך ענין אודות מדובר לא דידן שבנידון ובפרט בם". ה' דיבר לא כי גם ה' קדושת
על הציווי dpedklשהרי iepind בכתוב החידוש מהו כן, ואם לקיימו. מסכימה הבהמית נפש שגם ענין הוא

הפסוק. בפירוש צורך יש זה קושי ובגלל - גו'"? ובניו אהרן "ויעש

ימין  הטו שלא שבחן "להגיד פירושו עלֿידי זו קושיא רש"י מתרץ כיצד מובן: אינו עדיין אבל,
כו'"?! הטו "שלא ובניו אהרן של השבח מהו קושיא: אותה נשארת עדיין הרי - ושמאל"

רש"י  כלשון - שינו" "שלא ולא ושמאל", ימין הטו "שלא רש"י לשון דיוק מהו להבין: צריך גם
בהעלותך  שינה"?51בפרשת שלא אהרן של שבחו "להגיד

קשיא": "קלאץ - לזה ָונוסף

לפרש צריך רש"י היה גו'", ד"ויעש החידוש מהו לבאר  צורך יש זה אם לפני "ויעש 52זאת בפסוק -
פקודי  שבפרשת גו'" זה 53משה לפני כבר נאמר בפרשתנו וכן גו'"?54, משה "ויעש
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לאמירת  כוונתו שאין ואמר, הוסיף שליט"א אדמו"ר כ"ק
שכבר  שלאחרי ובפרט עולם", דעם מאטערן "סתם מוסר, ַדברי
אבל  כמקודם... ה"הצלחה" תהי' מסתמא הנה פעמים, ריבוי דובר

ואולי"... האי "כולי אעפ"כ,
שמנת.=46)
היכן 47) יודעים לא - דבר של ולאמיתו נוספת: ברשימה

הצדיק... מרדכי באמת נמצא
שמקבל 48) סברא שיש מנות", ל"משלוח בנוגע וכן

שמצוה  בודאי הרי - ביום בו לשתותם או לאכלם חייב ה"מנות"

השולח... את ח"ו להכשיל שלא כדי ולשתות, לאכול
ס"ב.49) סתרצ"ה או"ח רמ"א ראה
סכ"א.50)
ג.51) ח,
"אין52) פרשתנו  ריש בפרש"י השאלה  זירוז ע"ד  לשון אלא צו

שנזכר  ציווי ללשון בנוגע זאת לפרש צריך הי' שלכאורה - כו'"
ס"א). (כנ"ל שלפנ"ז בפרשיות כבר

טז.53) מ,
ד.54) ח,
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גו'" ד"ויעש החידוש מהו הקושיא למשה, שבנוגע xzeiובפרט dlecb(א) כי: - לאהרן בנוגע מאשר
ואהרן  שמשה אף (ב) בעצמו, מהקדושֿברוךֿהוא הציווי שמע משה ואילו ממשה, הציווי שמע אהרן

שקולים  מהקדושֿברוך55ֿהם הראשון המקבל להיותו משה, מעלת יותר גדלה התורה קבלת בענין הרי ,
כו'. לאהרן מסר ואחרֿכך הוא

.·È:בזה הביאור לומר ויש

צורך בפרשת  שיש כיון - גו'" משה "ויעש נאמר מדוע לפרש רש"י צריך לא בפרשתנו, ולעיל פקודי
בשביל oiprdבזה  jynd למשה הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - פקודי בפרשת :56

ואחרֿכך  הענינים, פרטי שאר וכל וגו", העדות ארון את שם "ושמת מועד", אוהל משכן את "תקים
יחסר  שלא כדי גו'", ה' צוה אשר ככל משה "ויעש באמצע להוסיף צריך - המשכן" ש"הוקם מסופר

למשה  הקדושֿברוךֿהוא ציווי אודות מספרת התורה כאשר - בפרשתנו ועלֿדרךֿזה הענין. 57בהמשך

להוסיף  צריך הענין המשך בשביל הנה - גו'" העדה "ותקהל מסופר ואחרֿכך גו'", הקהל העדה כל "ואת
אותו". ה' צוה כאשר משה "ויעש באמצע

המשך  לצורך אינו - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו אהרן "ויעש הפסוק מהֿשאיןֿכן
ועל  וגו'", השמיני ביום "ויהי חדש: ענין מתחיל ולאחריֿזה הפרשה, בסיום הוא זה פסוק שהרי הענין,

הוא זה בפסוק שהמכוון לומר, צריך oiprכן ly etebl58.

.‚È:"ושמאל ימין הטו שלא שבחן "להגיד  - רש"י מפרש זה ועל

כמובן  - הכהונה לעבודת ובניו אהרן נתחנכו שבהם המילואים ימי שבעת אודות מדובר זו בפרשה
ימים. שבעת במשך בחינוך צורך יש שבה הפרטים וריבוי העבודה קושי שמצד בפשטות

" התיבות את גם מהפסוק רש"י מעתיק (שלכן בניו והן אהרן הן - ובניו אהרן של שבחן `oxdוזהו
eipae שנת לפני עוד הראשון, ביום שמיד - גו'") "ויעש רק ולא הנה ", המילואים, ימי שבעת במשך  רגלו

ה'" משמרת את ושמרתם וגו' הבשר את "בשלו ענינים, וכמה כמה להם אמר משה בלבד 59כאשר זו לא ,
בידםmivtgשהיו שעלה זאת, עוד אלא קאֿמשמעֿלן), (דמאי הדיוק בתכלית ה' ציווי miiwlלקיים
lreta" -yrieללא רק לא - משה" ביד ה' צוה אשר הדברים כל את ובניו בעבודה iepiyאהרן שפוסל ,

קונה  שינוי שלכן אחר, ענין נעשה זה הרי השינוי שעלֿידי הפרטים,60(כיון בכל הדיוק בתכלית אלא ,(
שלא dihdללא היינו, נעלה, היותר באופן לשבח לדרוש יש צדיקים, אודות שמדובר [דכיון ושמאל ימין

תגרע  בל או תוסיף בל - ושמאל"] ימין הטו "שלא זאת עוד אלא שינו, שלא בלבד בנוגע 61זו אפילו -
מעכב  שאינו קל .62לדקדוק

.„È:בזה וההסברה

בשוגג 63כתיב  חטא של בענין נכשל אינו שצדיק בלבד זו שלא והיינו, און", כל לצדיק יאונה "לא
הבהמית" נפש מהתגברות הן "השגגות שהרי בינוני, אצל אפילו מושלל להיות צריך זה שענין -64-

כלל  "און" של ענין אצלו יארע שלא זאת, עוד ממילא.*אלא בדרך "מתעסק", של באופן לא אפילו ,

הקודש)* אגרת להםÒעיין יארע "שלא כו: ÓÂËÂ‡‰ו"ס ÏÂÒÙ"'כו יאונה לא כי .65ואיסור
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כו.55) ו, וארא פרש"י
ואילך.56) ב מ,
ואילך.57) ג ח,
(58- בהעלותך שבפ' אהרן" כן "ויעש בפסוק ועד"ז

גו'", המנורה מעשה "וזה הענין, המשך rbepשבשביל `l שאהרן
נרותי'". "העלה

ואילך.59) לא שם,
וש"נ.60) ס"ו. וגנבה גזלה הל' חו"מ אדה"ז שו"ע ראה

א.61) יג, ראה ב. ד, ואתחנן
סברא62) שיש גם ומה נוספת: ימי ברשימה שבשבעת לומר

אפילו מעכב הי' לה).המילואים כט, תצוה פרש"י (ראה קל דקדוק
כא.63) יב, משלי
סוסכ"ח.64) אגה"ק תניא
השאלה65) על  שליט"א  אדמו"ר כ "ק (ד"ה מענה בתוס' ממ"ש

דוקא הוא גו'" יאונה ש"לא ב) יב, שבת - נתן `xeqiרבי zlik`a,
) דגנאי ).l"endמידי
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למודים מטא דכד לרישיה טיבותא "מחזיקנא - חיובי באופן שסיפר 66כרע"diytpnועלֿדרךֿזה וכפי ,
אדמו"ר  אדמו"ר67כבוד ֿקדושתֿמוריֿוחמי כבודֿקדושת אביו, שלקראת אודות נשמתוֿעדן, (מהורש"ב)

השולחןֿערוך. הוראת עלֿפי ממילא בדרך יתנהג הגשמי שגופו עצמו על פעל הברֿמצוה

המרכבה" הן ש"הן האבות, אצל שמצינו כפי - מזה שלא 68ויתירה עד כולה התורה כל שקיימו ,
שהיו 69ניתנה  כיון מכלֿמקום למעלה, אפילו אלא למטה, רק לא התורה, ניתנה לא שעדיין שאף והיינו, ,

הציווי. לפני עוד העליון, לרצון המתאים באופן הנהגתם היתה ממילא בדרך הנה העליון, לרצון מרכבה

הידוע  הסיפור שינה 70[ועלֿדרך זמן שזהו בגלל ערב, לפנות שבת בערב נרדם היה הזקן שרבינו
ממילא 71למעלה  בדרך הנהגתו היתה "מרכבה", בבחינת שלהיותו אלא כו', ציווי עליו שאין ענין שזהו -

למעלה]. ההנהגה אופן כפי

בעבודה  שנתרגלו לפני עוד הראשון, ביום שתיכף ובניו, אהרן של לשבחן בנוגע הביאור גם וזהו
הדיוק,במשך  בתכלית משה ביד ה' צוה אשר הדברים כל את לעשות בידם עלה המילואים, ימי שבעת

העליון. מרצון ושמאל" ימין הטו "שלא באופן

.ÂË:בעבודתינו הוראה גם מהווה זה וענין

פתיחת  בו נפעלה שכבר לענין הראשונה, בפעם להיעשות שצריך ענין בין חילוק שיש - ובהקדים
הבעלֿשםֿטוב  (כתורת רז"ל 72הצינור מאמר ניזון73בפירוש העולם ש"שביל liaya"כל בני", חנינא

כו'. הסלולה בדרך לילך כולם יכולים שאז השפע"), ושביל צינור שפתח  צינור, הוא

מות, יסורי עם כרוך הדבר היה שבתחילה - החסידות תורת התגלות לכללות בנוגע שמצינו וכפי
של  ורשימות שיחות במכתבים, בפרטיות (כמסופר בהם לעמוד הוצרך הזקן שרבינו כו', ותפיסה מסירה

אדמו"ר  וחמי מורי קדושת כו'.74כבוד שלאחריֿזה בדורות מהֿשאיןֿכן ,(

ובניו  אהרן הנהגת שלאחרי - ושמאל" ימין הטו "שלא ובניו אהרן של ל"שבחן" בנוגע ועלֿדרךֿזה
כהנים" "ממלכת שנקראים - ישראל כל גם יכולים ישראל, כל של שלוחים שהם כהנים לבוא 75בתור -

העבודה. בתחילת תיכף אצלם להיות יכולה  זו שהנהגה אלא עוד ולא זו, להנהגה

יותר: ובפרטיות

"מודה  אמירת לאחרי מיד - יום בכל (ועלֿדרךֿזה העבודה בהתחלת נמצאים שכאשר הטוענים, ישנם
דקדוקים  אודות גם לחשוב יכולים אחרֿכך ורק העיקריים, הענינים את לראש לכל להבטיח יש אני"),

סופרים. דברי של קל לדקדוק עד כו',

שכתוב  כמו מדאורייתא, ציווי של תוקף להם יש שמדרבנן הציוויים שגם אמנם יודע "לא 76הוא
לך" במותר עצמך ל"קדש בנוגע שאפילו ועד גו'", הזקן 77תסור רבינו אבל 78אומר מדאורייתא", "שהוא

הענינים?! בכל מיד להתחיל ההכרח מהו - הוא טוען - אףֿעלֿפיֿכן

בהיותם  עוד העבודה, בהתחלת שמיד - גו'" ובניו אהרן "ויעש שכתוב ממה ההוראה באה זה ועל
ושמאל". ימין הטו "לא חינוך, של ומצב במעמד
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הובא66) סה"ד. פ"ב ברכות ירושלמי קיח,ראה שבת בתוס'
ועוד. סע"ב.

תורת 67) גם וראה וש"נ. ואילך. 91 ס"ע תרפ"ה סה"ש ראה
וש"נ. .234 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם

ועוד.68) ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
וש"נ.69) ב. כח, יומא
(70.13 ע' שלום תורת סה"ש
(71.10 בהערה שם הנסמן ראה
ס"ה.72) כש"ט

וש"נ.73) ב. יז, ברכות
פכ"ה 74) ח"ג תשמ"ו) (כפ"ח אדה"ז התולדות ספר ראה

וש"נ. ואילך.
ו.75) יט, יתרו
ממרים.76) הל' ריש רמב"ם וראה יא. יז, שופטים פ'
א.77) כ, יבמות
הגהות78) ב"מ"מ, וראה ספ"ל. לתניא תניא קצרות והערות

ואילך). קסז (ס"ע וש"נ.ספכ"ז



d"kyz'dנח ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה
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(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז אדר, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב וכו' הרב"ג שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ה' אדר, נצטערתי כי קראו את ביהמ"ד לרבנים כו' בשם "בית יוסף 
יצחק", ולפלא שלא הודיעוני מקודם עד"ז.

מו"ח  כ"ק  בחיי  שהי'  כמו  כמקודם,  שם,  בלי  המוסד  את  להשאיר  יש  הנה  להבא,  ובנוגע 
אדמו"ר בעלמא דין ובידיעתו, או לקראו בשם "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש". והא' טוב יותר.

טובות  לשמוע  מצפה  והנני  הקיבוצים,  בין  ופירסמו  לפורים  שלי  בהמברק  נתקבל  בטח 
מההתועדות דפורים וכו'.

בברכת הצלחה.



נט d"kyz'd ,ipyÎxc` f"h ,ev zyxt zay zgiy

שביכולת  ועד מישראל, ואחד אחד לכל גם שייך זה הרי כן, עשו ובניו שאהרן שלאחרי לעיל, וכאמור
כללות  תהיה ממילא ובדרך און", כל לצדיק יאונה ש"לא ומצב במעמד להיות מישראל ואחד אחד כל
שאינו  נשיאינו, רבותינו הוראות לקיום בנוגע גם כולל העליון, לרצון ומתאים המכוון באופן הנהגתו

כו' העבודה פרטי כל לו ויורו בפרטיות לו שיקראו עד כו'.79ממתין מעצמו שמכוין באופן אלא ,

יאונה ("לא צדיק של העבודה לאופן ששייכת הנהגה שזוהי שניתן wicvlואף ענין שזהו און"), כל
גו'", "ויעש בו, התלוי כל מצדו ועושה צדיק, של בציור עצמו את מעמיד יהודי כאשר הנה - מלמעלה

כו' מלמעלה לו נותנים .80אזי

.ÊË:ועוד זאת

ש"אין  "צו", בשם נקראת - ובניו" אהרן "ויעש הפרשה: סיום גם כולל - כולה הפרשה שכל כיון
ושמאל", ימין הטו "שלא ובניו", אהרן ד"ויעש הענין שגם מובן, הרי ולדורות", מיד זירוז, לשון אלא צו

ולדורות". מיד "זירוז, של באופן להיות צריך

כשיבוא  שנה, ארבעים לאחרי לדחותו שאפשר ענין או הילדים, לחינוך רק שנוגע ענין זה שאין והיינו,
ישראל  "לדורות".81לארץ גם נעשה ועלֿידיֿזה מיד", "זירוז של באופן להיות שצריך ענין אלא ,

דלעתיד  ומצב המעמד עם הקשור ענין שזהו השמיני", ביום "ויהי  - שלאחריֿזה לפרשה באים ומזה
נימין  שמונה של כינור יהיה שאז לארצנו,82לבוא, קוממיות ויוליכנו ויגאלנו יבוא צדקנו, משיח בביאת ,

ממש. בקרוב טפחים, מעשרה למטה
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(79.45 הערה לעיל ראה
ספי"ד.80) תניא גם ראה

ר"א.81) דעת - ס"ו לעיל ראה
ב.82) יג, ערכין

mixet zegiyÎihewla dgiy fh jxk

הקודש  ללשון מתורגם

.‡
ÌÈ¯ÂÙ· Ï‡¯˘È È„ÈŒÏÚ ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜Ï ¯ÎÊ ÔÈ‡

הפסוק חז"לelawe"קימו1על אומרים  :2היהודים"
לאורייתא ", רבה שה"מודעא כבר", שקיבלו מה  "קיימו 
"כפה תורה מתן שבשעת  מפני התורה  לאיֿקיום  כביכול,
בימי בטלה  כגיגית ...", ההר  את עליהם הקדוש ֿברוךֿהוא

אחשורוש ". בימי קבלוה (=שוב ) "הדר  כי הפורים ,

בימי מרצונם  ישראל עלֿידי התורה שקבלת מובן,
לכאורה : להבין, וצריך ביותר. עיקרי ענין היא  הפורים 
ש "הדר לזכר  הפורים  בימי  מעשה שום  נקבע  לא  מדוע 

אחשורוש "? בימי  קבלוה 

שוב עצמם  על התורה את  שקיבלו לכך הסיבה  אמנם,
להם " שנעשה  הנס  "מאהבת  היא זאת3מדעתם  בכל אך ,

ביותר העיקרי  לענין זכר  אין  מדוע  להבין גרם4קשה  שהנס 
של מדעתם  התורה  קבלת  תורה , מתן ושלימות גמר –

ישראל.

.·
ÔÂˆ¯Ó ‰˘ÚÓ ÔÈ·Ï ÒÂ‡Ó ‰˘ÚÓ ÔÈ· Ï„·‰‰

מתבטא זה  ענין שאדרבה , לומר , המצוותlkaויש
מנות , משלוח ב ) מגילה , מקרא  א ) פורים : של המיוחדות 
ביותר המייחדות  המצוות הן שאלה  לאביונים , מתנות ג )

החגים משאר  פורים את 

קריאת – שבפורים  האחרים  והענינים  המצוות  [לעומת 
איסור המזון, ובברכת  בתפילה  הניסים  ועל אמירת  התורה ,
(כדוגמתם) שיש  – ושמחה  משתה  סעודה , ותענית, הספד

החגים ].5בשאר 

בין ההבדל את  ולהבהיר להקדים  יש  זאת , להבין  כדי 

מעשה לבין ואונס , כפיה  על ֿידי האדם שעושה  מעשה 
דבר ֿמה עושה  האדם כאשר  ומדעת: ברצון הנעשה

המצומצם באופן רק  זאת  מבצע  הוא  ובכפיה , בעלֿכרחו
הוא כאשר ואילו  חובתו ). ידי לצאת (כדי  שנדרש  ביותר

ידי ביציאת מסתפק  הוא  אין העצמי, מרצונו מעשה עושה 

להדר וכיצד להוסיף  מה ומחפש  משתדל  הוא אלא  חובה,
עליו. המוטלת  החובה  פי על הנדרש  מן יותר  במעשהו,

עליהם היהודים וקבלו ש "קיימו במה מתבטא  זה  דבר 
המגילה קריאת  של המצוות  עלֿידי – זרעם " ועל

לאביונים .6(וכתיבתה ומתנות  מנות  משלוח  ,(

אינם אלו דברים  שלושה  אחד מצד הוא : ההסבר 
שהיו מה  לגבי  תוספת  בהם  יש  שני  ומצד  ממש , חדשים 

לפניֿכן:

קודש , ספרי כן  לפני היו כבר חדש , איננו המגילה  ענין 

עלֿידי נוסף  זאת  בכל אך – וכתובים  נביאים  תורה 

מיוחדת בקשה  עלֿידי  הקודש  לספרי  ספר עוד המגילה 
"ipeazk" מהניסים7לדורות לאחד הנס  את  שהפכה  ,

miaezkd8סופם קריאתה9(לפחות לגבי גם  וכך .(10–
סיפור ענין וכן כן, לפני קיימת  היתה  כבר בתורה הקריאה 

נוספת כאן אך אחרים , בחגים גם קיים  כללי באופן הנס 

מגילהdlila11הקריאה  ניסא12מתוך  פירסומי קלף, של
.13וכו'

הלוי" ב "מנות  כמוסבר מנות : מטרתו14משלוח ,
מצוה וזוהי למשנהו, יהודי  בין  ורעות  שלום  להרבות 

גדול כלל שהוא  ישראל, אהבת  – השנה בכל כללית

חובה 15בתורה אין ישראל אהבת  במצות אך .ytglיהודי
והחידוש כמוך". לרעך "ואהבת  מצות  בו לקיים  כדי 
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כז. ט, אסתר (1

א. פח, שבת (2
שם  שבת מודעה בתוד"ה ועד"ז בימי. ד"ה שם שבת פרש"י (3

הנס". מאהבת מדעתם "קבלו
כתב  דמרדכי והא בסופו): יט (שם, לאסתר סתרים ממגילת להעיר (4

כו'.
המיוחדים  מהענינים הוא ושמחה משתה חיוב דגם י"ל אבל (5
בפנים. כדלקמן כזה, באופן החיוב במק"א נמצא לא כי שבפורים,

וכו'. התורה קריאת משא"כ
גו' היהודים וקבלו "קיימו כז) ט, (מג"א עה"פ מפרש"י להעיר (6
בפנים  לקמן וראה אשורית". כתב כתובה המגילה "שתהא ככתבם"

.10 בהערה ובהנסמן
א. ז, מגילה (7

חנוכה. נס משא"כ (8
א. כט, יומא (9

,366 ע' לעיל וראה מגילה. הלכות ריש להרמב"ם צפע"נ ראה (10
וש"נ.

ה"ג. פ"א מגילה הל' לרמב"ם צפע"נ ראה (11
אמרינן  לחירות מעבדות "ומה א) יד, (מגילה קרחא בן דר"י דק"ו (12
לכל  בפשטות הוא שם) טו"א (וראה כ"ש" לא לחיים ממיתה שירה,
הרמב"ם  (וכ"כ הלילא" זו "קרייתא מזו: יתירה שלר"נ אלא הדיעות,
שו"ת  וראה בסופו). מגילה הל' בבה"ג וכ"ה סה"ו. פ"ג חנוכה הלכות

רל"ג. סו"ס יו"ד חת"ס
א. ט, מהד"ת ג. אות ח סי' ח"ב דווינסק צפע"נ משו"ת ולהעיר (13

(ואילך). כ טז. ט, אסתר למגילת (14
יח. יט, קדושים ופרש"י תו"כ (15



ireaydס cenild xefgn t"r ± mixet ± zegiyÎihewl

ולמצוא להשתדל הוא: לרעהו" איש  מנות  "משלוח  במצות
שאפשר מנות  משלוח עלֿידי בפועל ולבצע  "רעהו"

כסף (ולא  מיד בהן לרעך16להשתמש  "ואהבת מצות  את  (
כמוך".

הצדקה לאביונים: השנה17מתנות  במשך מצוה  היא 
הית נוסף  בפורים  שכאשרכולה . בכך להסתפק  שאין רון,

תתן" ו"נתון תפתח" "פתוח מצות את  יקיימו עני ,18יפגשו
ולמצוא לחפש  צריך להםipyאלא  לתת  כדי עניים 

"מתנות ".

" במילים  גם מודגש  שקבלוeniiwזה  אלוxakמה  :"
ומבצעים19ענינים בהם  חייבים  שכבר כבר", ש "קבלו 

"קיימו" של  ענין בהם  נוסף  בפורים  אך  בלאוֿהכי. אותם
ובין לחבירו אדם  בין התחומים: בשני – וחיזוק  קיום  –
כפשוטה , תורה  של  בענין והוספה  קיום  למקום : אדם 

בשבח  גם  ועלֿידיֿזה  המגילה , וקריאת  ובשירה20כתיבת 
למקום ), אדם  (בין אחרים  בחגים  מאשר  יותר לה ',

לרעך "ואהבת  של בענין  מיוחדת  בהשתדלות ותוספת 
לרעהו איש  מנות משלוח  עלֿידי הצדקה , ובמצות כמוך"

לחבירו). אדם  (בין לאביונים  ומתנות 

.‚
ÌÈÓÚË ˘È ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙ÓÂ ˙ÂÓ ÁÂÏ˘Ó ˙ÂÂˆÓÏ

ÌÈ¯Á‡
ומתנות מנות  משלוח  למצוות  לשאול: עדיין אפשר אך
מנות משלוח לגבי אחרים : טעמים  מוצאים  לאביונים

כדינא ,21"כדי הסעודה  לקיים  וספק  די אחד לכל שיהא 
קמא בפרק  בגמרא חנינא22כמשמע  ורב  אבין  בר  דאביי

משלוח  בהכי ונפקו להדדי סעודתייהו מחלפי אבין בר
היא " סעודה משום  דטעמא  אלמא  (=החליפו23מנות, ,

מנות , משלוח חובת ידי בכך ויצאו ביניהם  סעודותיהם 
וכך סעודה ), לצורך הוא מנות  משלוח  שטעם  מובן מזה
שהיא מקומות  מכמה  מובן לאביונים  מתנות  מצות  לגבי גם

פורים לסעודת כסף  (די ) להם שיהיה  –24כדי

קיום הוא  הללו למצוות  שהטעם  אלו, דעות  ולפי 
אלו, מצוות  בקיום  להשתדל יש  כך ולשם פורים , סעודת 
ואהבת מצות את גם  זאת, עם  יחד בכך, מקיימים  אם  גם
בהם ומודגש  ניכר  אין הרי – צדקה ומצות  כמוך לרעך 

כבר"? שקבלו מה  "קיימו של הענין

.„
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לדעת שגם  ולציין להקדים יש  זאת , להבין כדי 
מ  רקהרמב "ם  איננה  לאביונים  מתנות  שמצות  – כן ובן

דבריו ואלה מנות , משלוח לגבי  גם  וכך הצדקה , :25כמצות 
בסעודתו מלהרבות אביונים במתנות  להרבות  לאדם  "מוטב 
ומפוארה גדולה שמחה  שם  שאין  לרעיו מנות  ובשלוח
שהמשמח  וגרים , ואלמנות ויתומים  עניים  לב  לשמח אלא 

שנאמר לשכינה דומה  האלו האומללים  רוח 26לב  להחיות 
נדכאים ". לב  ולהחיות  שפלים

לאביונים מתנות מצות  שמהות  סובר  הרמב "ם אם 
("במתנות זו שמעלה יוצא  הצדקה , היא  בפורים
כל של הצדקה  במצות קיימת  לשכינה ") דומה לאביונים...
בעיקר זה  ענין להזכיר צריך היה  הוא כך, ואם  השנה , ימות 

עניים מתנות  בהלכות  אודות27במקומו, מדובר ששם  ,
זה ענין של הקשר ומהו – בכלל צדקה  שבנתינת  המעלה 

מגילה ? ולהלכות לפורים דוקא 

צדקה , נתינת של המעלות  את  שני : מצד גם  וכך 
נגאלין ישראל (אין עניים  מתנות  בהלכות הרמב "ם  שמציין

בצדקה בהלכות28אלא כלל מזכיר הוא  אין וכדומה ), ,
לפורים .29מגילה בקשר  ,

למרות הרי הרמב "ם , שלדעת  לומר, הכרחי ואם ֿכן
מצות את  גם  מקיימים  בפורים לאביונים" "מתנות שבמתן
לאביונים מתנות  מצות של מהותה זאת בכל הצדקה,
צרכי של מחסורו" "די מילוי הצדקה, ענין איננה בפורים

השמחה ענין  את  לקיים  בעיקר אלא  כפשוטם , של30העני
עניים ". לב  "לשמח – העני
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ב. כג, תענית ראה (16
צ" לאביונים דמתנות ומהרי"ל משל"ה תרצד ר"ס מג"א ראה ל 17)

קלט. סי' או"ח כת"ס שו"ת וראה מעשר. משל ולא משלו
יו"ד. ח. טו, ראה (18

לרעהו" איש מנות ומשלוח ויו"ט ומשתה ה"שמחה שענין להעיר (19
מנות  ראה – מרדכי ובקשת כתיבת לפני עוד ע"ע קבלו יט) שם, (אסתר

ועוד. יט). (פסוק שם סתרים מגלת שם. הלוי
ע"ד (20oaxw.תודה

קיא. סי' הדשן תרומת (21
ב. ז, מגילה (22

זהו  ואשר הטעמים, ב' ע"ד קצו סי' או"ח חת"ס שו"ת וראה (23
כו'. ופר"ח הרמ"א מחלוקת

שם  ובפרמ"ג סקי"ג. סתרצ"ה שם במג"א שרד לבושי ראה (24
צפע"נ  שם)]. ותוס' (ובפרש"י ב יז, ע"ז שם. ובפרש"י ב. עח, ב"מ [וראה

.30 הערה לקמן בהנסמן וראה סהט"ז. פ"ב מגילה הל' לרמב"ם
הי"ז. פ"ב מגילה הלכות (25

טו. נז, ישעי' (26
פ"י. (27

הפרק. בריש שם (28
מש"כ על בספרו סומך שאין הרמב"ם בכללי וידוע (29df ixg`l יד)

ואו). אות הרמב"ם כללי מלאכי
להריטב"א  המיוחס וחי' רמב"ן ב. ז, מגילה ריטב"א גם ראה (30
שמחה. מצד מנות במשלוח הטעם גם שזהו משמע ובהנ"ל שם. ב"מ
לכיס  יפול אל "והמותר ה"ה) פ"א (מגילה מתוספתא שברמב"ן ולהעיר
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של בשמחה  הרמב "ם  כולל מדוע  מובן זו [ומסיבה 
לכאורה : כי  וגרים", ואלמנות "יתומים  גם  לאביונים מתנות
ועניים , אביונים  בגדר נכללים  הם  הרי  נצרכים , הם  אם
לצדקה נצרכים  הם  אין ואם  בנפרד? מציינם  הוא  ומדוע 

מתנות  למצות  בקשר  הרמב "ם  מזכירם  מדוע  –mipeia`l?

מתנות מצות של שמהותה  לעיל , האמור לפי אך
" בעיקר  היא  לכלgnylלאביונים קשורה היא  הרי לב ...",

שבתחום לומר, יש  זאת  ובדרך האלו". ה "אומללים 
ונצרכים ]. "עניים " הם  אלו כל השמחה 

שלושת שכל מובן, הרמב "ם מלשון  מכך: יותר 
"מתנות וגם  לרעיו", מנות  "שלוח "סעודתו", – הענינים 
שם ש "אין כיון אך השמחה , היא  מהותם – לאביונים"
לכן עניים ", לב לשמח  אלא  ומפוארה  גדולה  שמחה 

לאדם "מוט  לאביונים ".zeaxdlב  במתנות 

היא שענינה  מובן, הסעודה לגבי להבין: וצריך
המצוות של ענינן  שגם  הרמב "ם  לומד מנין אך השמחה ,

השמחה ? היא לאביונים  ומתנות  מנות משלוח 

לב "שהמשמח בין הקשר  מהו להבין : צריך [וכן
האלו dpikylהאומללים dnecמתנות למצות  דוקא "

כפי צדקה , מתן לכל זה  ענין שייך לכאורה , לאביונים?
אין זאת  ובכל הרמב "ם , שמצטט הפסוק מן גם  שמובן
צדקה לגבי לשכינה " "דומה המעלה את מזכיר הרמב "ם 

שם מצטט  שהוא  למרות  כדלעיל, הפסוק31בכלל, את
שפלים..."]. רוח  "להחיות 

.‰
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הטעם הרמב"ם  שלדעת  לומר , יש  מנות  משלוח לגבי
לסעודת די יהיה  שלזולת  לדאוג  כדלעיל, הוא, זו למצוה 

האדם  של  הסעודה  מחובת חלק  וזהו כדבריenvrפורים , ,
ממשיך (והוא  שיאכל... זו, סעודה  חובת  "כיצד הרמב "ם :

ואם33הלכה32באותה מנות ... שתי לשלוח  אדם  חייב  וכן (
וזה סעודתו , לזה  שולח זה חבירו, עם  מחליף לו, אין
שמחת של ענין היא פורים  שסעודת  סעודתו", לזה  שולח

ושמחה משתה  – ,34מצוה 

משתה לחובת  לאביונים מתנות  מצות  קשורה  גם  וכך 
המוטלת  שלוeilrושמחה  הפורים סעודת  ,35,

הרמב"ם אמר שכבר ביוםֿטוב36כפי שמחה לגבי 
עם ולאלמנה  ליתום  לגר  להאכיל חייב  ושותה אוכל "וכשהוא 
ואוכל חצירו דלתות  שנועל מי אבל האומללים , העניים שאר
ולמרי לעניים ומשקה  מאכיל ואינו  אתו  ובניו הוא  ושותה 

שם . עיין כריסו...", שמחת אלא  מצוה  שמחת  זו אין נפש 

כי לאביונים, מתנות  לגבי כאן כך להסביר  קשה  אך
בהלכה לאביונים" "מתנות  של הדין את  מפריד הרמב "ם 
בדומה לא  הפורים ...", ביום  לעניים  לחלק  "וחייב נפרדת:

הו שאותו מנות , משלוח  אחד,לדין בהמשך כולל א 
הסעודה מצות  של הלכה  ,37ובאותה

שלאחריה בהלכה  מזכיר  הוא אין כאשר ובמיוחד
ושותה...", אוכל "וכשהוא  לאביונים  למתנות  בקשר

יום ֿטוב . בהלכות  שאמר כפי וכדומה,

לחובת קשור  שאינו נפרד ענין שזהו מובן , מזה 
המוטלת  והשמחה  המשתה לחובת  .eilrסעודתו,

מנות שמשלוח יוצא , לעיל האמור  לפי – מזה יותר 
הם אלא  בפורים , נפרדים  ענינים אינם  לאביונים  ומתנות
את מקיים  הוא אין וכאשר שלו, הסעודה  מחובת  חלק 

לאביונים  ומתנות  מנות  משלוח  ed`מצות oi`כראוי יוצא 
בדומה ושמחה), (משתה פורים  סעודת  מצות  חובת  ידי 

ליום ֿטוב ,

המוסבר ומן בפשטות  הנאמר מן  ההיפך וזהו
וכפי נפרדות . מצוות  שלוש הן  שאלה  מקומות , בכמה
לאביונים , מתנות  לגבי הרמב "ם  מלשון גם שמובן
שמחה שם  "אין כי בזה , להרבות שמוטב  האומר 

dx`etne dlecbגם כלומר, עניים ...", לב  לשמח אלא 
את כולל הפורים, מצוות את  מקיים  הוא  זאת  ללא 
ומפוארה , גדולה שמחה  זו שאין אלא  השמחה , ענין
לאביונים . מתנות של השמחה לגודל מגיעה  היא ואין
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של  בכיס "יפלו שגריס ובמגילה שם, בריטב"א משא"כ צדקה". של
שם. או"ח סופר כתב שו"ת וראה צדקה".

שם. עניים מתנות בהל' (31
וכו' ממנה ולמדין  היא בדיוק ברמב"ם ההלכות שחלוקת כידוע (32

א]. [תתכז, ס"א לפ"א קו"א לאדה"ז ת"ת הל' לדוגמא (ראה
בפ"ע  בהלכה הוא תימן. ובספרי שלפנינו. רמב"ם בדפוסי כ"ה (33

פרענקל). מהדורת רמב"ם (ראה
,(21 (שבהערה כהתרה"ד ס"ל שהרמב"ם לומר מוכרח אין אבל (34

תרצה,r"cכ"א סו"ס או"ח הב"ח .iir"yפי'
הוא  לפיֿזה לאביונים ומתנות מנות משלוח בין שהחילוק אלא (35

לאביונים  רק הוא ומתנות לעשירים, גם לרעהו, איש הוא מנות דמשלוח
.30 הערה הנ"ל במקומות ראה הנצרכים. עניים

סי"א  סתקכ"ט יו"ט הל' אדה"ז שו"ע הי"ח. פ"ו יו"ט הל' (36
והלוי  שנאמר "האומללים"): תיבת לאחרי – הפסוק הראי', (בהוספת
תיבת  גם אדה"ז העתיק שלא וצ"ע יד. טז, דברים – וגו' והיתום והגר

"והאלמנה".
בפ"ע, סי' הוא לעניים פורים מעות שדין בשו"ע הוא ועד"ז (37
סעודת  ד"דיני בהסי' הוא מנות דמשלוח הדינים ופרטי החיוב משא"כ

פורים".
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הוא : זה לכל שההסבר לומר , ויש 

במגילה המצוות :38הלשון שלוש  את  לומדים  (שמשם 
ומתנות לרעהו איש  מנות  משלוח סעודה, – משתה 

אותם  "לעשות  היא : ושמחהiniלאביונים ), משתה 
המילה מן לאביונים". ומתנות לרעהו איש  מנות  ומשלוח 
פעולה איננה  בפורים  ושמחה  משתה  שחובת  מובן, "ימי"
מהות זוהי  אלא  זה , ביום הוא  זמנה ואשר לעשות  שצריך

שלd`vez,39היום שענינו הואmeiמכך ("ימי") זה
ו)שמחה ". "(משתה 

הפורים , ימי  של האחרים  הענינים שגם  מובן  מזה 
"ומשלוח  פסוק  אותו בהמשך  הכתובים  החיובים  ולפחות 
מכך תוצאה  הם גם לאביונים ", ומתנות  לרעהו איש  מנות 

הם עצמם אלו ושמחה40שימים משתה  .41ימי

ושמחה משתה ימי נעשים  עצמם  שהימים  זה , וענין
אחרים . ומועדים  בחגים  נמצא  אינו

לבין לעיל האמור בין הקשר שקבלוזהו מה  "קיימו
" הם שאלה בענין גםdgnyeמשתה iniכבר". מתבטא "

אחשורוש " בימי  קבלוה  "הדר של מאונס ,42הענין ההיפך ,
ומרצונם "מדעתם" התורה  את  קבלו ישראל  .43כאשר

.Ê
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כבר" שקבלו מה  "קיימו  של שהענין לומר , ויש
בפורים , השמחה  של המיוחד באופן בעיקר מתבטא 

אחרות : מצוה  ובחובות אחרים  במועדים  נמצא  שאיננו

הרמב"ם אומר הסעודה , מצות  חובת44על "כיצד :
וירדם שישתכר עד יין ושותה שיאכל... זו, סעודה 
שאומרים (כפי הוא זו להלכה  המקור בשכרותו".

רבא45המפרשים בדברי לבסומי47"חייב46), איניש 
מרדכי ". לברוך המן ארור  בין ידע  דלא  עד בפוריא

כפי רצויה, התנהגות  אינה השכרות  לכאורה,
המפרשים בכך להלכה48שמאריכים  וכפיefבקשר ,

בקשר מסביר עצמו :49אחריםmibglשהרמב "ם 
וכיצד הוללות ...", אלא  שמחה אינה  והשחוק  "שהשכרות

" שתהיה שישתכרzaegייתכן עד יין שותה  זו... סעודה 
בשכרותו". וירדם 

.Á
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שבימי כיון לעיל: האמור  לפי זאת להסביר אפשר
מה "קיימו של הענין בגמרא , כנאמר  התקיים , הפורים 
כיון הרי התורה , קבלת של השלמות  כבר", שקבלו
הקדוש ֿברוךֿהוא , של וחכמתו רצונו גילוי היא  שהתורה 

והבנתוdfepb50חמדה  בידיעתו מוגבר שהוא הנברא , אין ,
כל "על  תורה  במתן ולכן אותה , לקלוט יכול ובמציאותו,

נשמתן" פרחה  ודבור ,51דבור

"הדר כאשר היה  שאת , וביתר לכך, edelawובדומה 
כדיבימ  אחשורוש ", הקדוש ֿברוךlawlֿי של תורתו את

כדי עד והדעת  ההבנה  ביטול להיות  צריך  היה  הוא ,
ערוך ', וב 'שולחן ב 'טור' לנאמר  בדומה  הגשמיות , הפשטת 

הזקן אדמו"ר  של ערוך' ב 'שולחן אופן52וכן לגבי ,
(ש "המתפלל מעשה  ואנשי חסידים של  צריך53התפילה 
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כב. ט, (38
כל  על חיוב שזהו ואילך, 20 ע' ח"ז [המתורגם] לקו"ש וראה (39

היום.
לימי  אותם") ("לעשות אלו ימים עשיית קצת: אחר בסגנון (40
ומתנות  מנות משלוח סעודה, – משתה דברים: ג' ע"י היא שמחה*

" ד"ה כח שם, פרש"י וראה לתת miyrpeלאביונים. ויו"ט ושמחה משתה ,
ומתנות". מנות

"שמחה  הוא בהי"ד הרמב"ם דלשון זה לבאר יש אולי עפ"ז (41
כסדר  התקנה ומשתה" נאמר לא זה דבפסוק אע"פ (יט) לפנ"ז בכתוב ן

מתנות והחיובים שם נאמר ולא יו"ט שם נזכר שהרי הפורים, דימי
איש  מנות ומשלוח ושמחה משתה "ימי בהכתוב כסדרן ולא לאביונים,
דימי  החיובים למדין) (וממנו נאמר שבו לאביונים" ומתנות לרעהו
כי  ― ((19 בהערה (הובאו שם סתרים ומגלת הלוי מנות (וראה הפורים
וכן  דמשתה החיוב מסתעף ומזה "שמחה" הוא ה"ימי" שגדר מוסבר בזה

כו'. ומתנות מנות המשלוח
מודים  "הכל מחתא בחדא באים ב) סח, (פסחים דבגמ' להעיר (42
במאכל  בו ["שישמח תורה" בו שניתנה יום מ"ט לכם נמי דבעינן בעצרת
– בו" תורה שניתנה לישראל זה יום ומקובל שנוח להראות ומשתה

מודים  הכל סי"ח], סתצ"ד או"ח אדה"ז שו"ע דבעינן. ד"ה שם פרש"י
ושמחה. משתה ימי מ"ט לכם נמי דבעינן בפורים

כיום  פורים יום "ועדיף לסופן) (קרוב מגילה הל' בה"ג ראה (43
שאלה  ובהעמק סז. שאילתא ויקהל בשאילתות ועד"ז תורה". בו שנתנה

קמא. סי' שם סופר כתב שו"ת וראה הנ"ל. ע"ד מפרש ו' אות שם
הט"ו. שם (44

מימוניות. הגהות משנה. מגיד (45
ב. ז, מגילה (46

הגירסא שלנו בש"ס (47aiigin שער הרי"ף, על הקטן במאור אבל .
הוא הל' שראיתי דא"ח דרושי ובכל תצוה פ' של"ה בסופו, aiigהכוונות

סתרצ"ה  או"ח שו"ע תרצה), סי' בב"י (הובא בא"ח ג"כ הוא וכן איניש.
ועוד. יעב"ץ סי' ס"ב,

ועוד. בסופו). מה (סי' בו כל שם. מגילה מאירי (48
ה"כ. שם יו"ט הל' (49

ב. פח, שבת (50
ס"י. אגה"ק פל"ו. תניא ראה שם. שבת (51

סוס"ה. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה צח. ר"ס או"ח (52
א. כב, סנהדרין (53

.30 'r dnlyd p"rtvn xirdl (*
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שכינה כאילו עצמו "היו54שיראה  אשר כנגדו"),
מגיעים שהיו עד בתפילתם ומכוונים  מתבודדים 

רוח  ולהתגברות  הגשמיות עד55להתפשטות השכליות 
– הנבואה  למעלת  קרוב  מגיעים  שהיו

מסירות באמצעות  לכך ישראל הגיעו הפורים  ובימי
כולה השנה  כל במשך שלהם  .56הנפש 

.Ë
˙Â¯Î˘ È„ÈŒÏÚ ˙Ú„‰ ÏÂËÈ·

הענין יום", של "עיצומו מתבטא מדוע  מובן  זה  ולפי 
יין "שותה של באופן הסעודה  בשמחת  פורים , של העיקרי

ושמחה ", משתה  "ימי – בשכרותו" וירדם  שישתכר  עד

" של הענין  מהedelawכי  ו"קיימו אחשורוש " בימי
וההבנה , הדעת  בביטול מתבטא  תורה , במתן  כבר " שקבלו
לנאמר בדומה  הגשמיות ", ל"התפשטות  מגיע  שהיהודי עד

הרמב"ם שאומר כפי – נבואה רואין...57על אין "כולן –
ביום  או לילה  בחזיון בחלום  odilrאלא  letizy xg`

dncxzהגוף וכח מזדעזעין אבריהן כשמתנבאים  וכולן  ..
מתטרפות...". ועשתנותיהם  כשל

היא והשמחה  המשתה  ימי של השמחה חובת  גם  ולכן
וירדם שישתכר "עד  מוגבל בלתי  בשכרותו",58באופן

מתבטלים ועשתונותיו.59כאשר  מציאותו

.È
È˙Ï· Y ÌÈ¯ÂÙ· ,˙Ï·‚ÂÓ ‰ÁÓ˘‰ ·ÂËŒÌÂÈ·

˙Ï·‚ÂÓ
להרבות לאדם  "מוטב  הרמב "ם  אומר זו ומסיבה 
מנות ובשלוח  בסעודתו מלהרבות  אביונים  במתנות 
היא הללו המצוות  שלוש  כל של מהותן אמנם , לרעיו":
אלא ומפוארה גדולה  שמחה  שם  "אין אבל  השמחה ,
אמיתית היא  השמחה  ויתומים ...": עניים  לב  לשמח 
העצמית המציאות  ממגבלות  יציאה  כדי עד ושלימה 
תורתו בקבלת  המתבטא  – ידעי" "לא  של למצב וכניסה
לאביונים , במתנות  מרבים  כאשר – הקדוש ֿברוךֿהוא  של
גורם עניים ..." "לב  שלשמח האדם  מראה  שבאמצעותם 

הפרטית והשמחה  הסעודה מן  יותר גדולה  לשמחה אצלו
ely(כערכו (אנשים  "רעיו" עם  הסעודה  מן יותר  .60ואפילו 

השמחה שחובת יוםֿטוב , לגבי  כן הדבר  אין אך
בחגך" "ושמחת מצות היא קיימת61ביום ֿטוב  אין כאן .

"לבסומי irciהחובה `lc crעד שישתכר", "עד  ,"
שמובן כפי  ואדרבה, – העצמית ממציאותו האדם  ליציאת 
נפש , ומרי עניים אין אם  כדלעיל, הרמב "ם , מדברי
"ושמחת מצות  נפגמת ואין הפרטית , השמחה  מספיקה

מוגבלת . שהיא  שלו, בחגך"

שולל הוא  כאשר  חצירו", דלתות  "נועל הוא  כאשר  רק
שמחת זו אין אז ממש , במעשה העניים  מן  יוםֿטוב  שמחת 

כריסו. שמחת אלא  מצוה ,

.‡È
ÈÚ„È ‡Ï„ „Ú Y ÌÈ¯ÂÙ· ‰ÁÓ˘‰ ÔÂ¯˙È

להיות שצריכה  הפורים , בחג  השמחה  של היתרון וזהו
גדולה ושמחה – והגבלה  ידיעה לכל מעל ידעי, דלא  עד

וכו '. העניים לב  משמחים  כאשר נגרמת  כזו ומפוארת 

לשמוח  שצריך  בלבד זו  שלא  הרמב "ם , מוסיף  כך ועל
בשכרותו", וירדם  "ישתכר אשר עד ידעי", "לא  בבחינת 

כדלעיל, קבלוהו...", "הדר  מתקיים שבכך

האלו האומללים  לב  "המשמח  מכך: יותר  dnecאלא 
dpikylגורמת אחר אומלל יהודי ששמחת  זה , ענין כי ,"

שייך אינו ומפוארה , גדולה  שמחה  שהואxapl`לו ,
עצמו אצל וקרוב  עצמו בפני כן62מציאות  על ואשר  ,

משמחת יותר אצלו חשובים  הפרטית  ושמחתו מציאותו
אצל רק  אלא ממנו, הפחות  של בשמחתו ובמיוחד הזולת 
שהוא מפני רק  זו לדרגה  להגיע  יכול ויהודי "שכינה ".

לשכינה ". "דומה 

"ימי של  הענין את מקיים הוא  כזו התנהגות  ועלֿידי 
במלואו במעשהו מתגלה אז כי בשלמות , ושמחה " משתה 
מה "קיימו – אחשורוש " בימי קבלוה "הדר של הענין

כבר ". שקבלו

(e"lyz mixet zgiyn)
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שם: ובטושו"ע כנגדו". שרוי' "שכינה אדה"ז בשו"ע (54aeygie
כנגדו. שכינה כאילו

השכלי. כח שם: בשו"ע ובטור. אדה"ז בשו"ע כ"ה (55
ובכ"מ. א. צח, א. צז, ואילך. ד צה, ד. צב, תו"א ראה (56

ה"ב. פ"ז התורה יסודי הל' (57
להם  "ישנו התורה קבלת דלפני (ב) יב פ"א, משהש"ר להעיר (58
שזו  שי"ל ,6 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה הלילה". אותו כל לישראל
ואילך. 11 ע' תשי"א מסה"מ ולהעיר התורה. לקבלת שלהם ההכנה היתה

ובכ"מ. ואילך. סע"ד צה, תו"א ראה (59

"לא  בחי' רק ה"ז "לחבירו", שזהו מכיון מנות דמשלוח וי"ל (60
שבמשתה  ידע דלא השמחה בחי' שלימות היינו עצמו, בהאדם ידע"
סעודה  חובת ל"כיצד וכסיום כהמשך הרמב"ם כתבו ולכן שלו. וסעודה
(שאינם  לאביונים מתנות משא"כ כו'". לשלוח אדם חייב וכן .. זו
הוא, בסעודתו האדם אצל המתבטא ידע" מ"לא למעלה שהוא בדרגתו)

בפ"ע. בהלכה הרמב"ם כתבו ולכן
יד. טז, ראה (61

וש"נ. ב. כה, יבמות (62
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הקודש  ללשון מתורגם
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הפסוק  תכבה"1מן לא המזבח על תוקד תמיד "אש
"אש  ומפרש: תמיד" "אש המילים את רש"י מצטט

הנרות  את בה שמדליקין הוא תמיד, בה שנאמר

תמיד 2שנאמר  נר להעלות המזבח 3בה מעל היא אף
תוקד". החיצון

מסבירים  את 4בפשטות להסביר מתכוון שרש"י ,
אם  שהרי כמיותרת: לכאורה, הנראית, "תמיד", המילה

המזבח  על לדלוק צריכה שהאש להדגיש היא הכוונה

המזבח  על תוקד "אש נכתב אילו היה די הפסק, ללא
המזבח  על "והאש הקודם בפסוק (כנאמר תכבה" לא

"תמיד"? המילה מוסיפה ומה תכבה"), לא בו תוקד
מדברות  תמיד" "אש שהמילים רש"י, מסביר לפיכך

"נר הנקראת המנורה, אש שהדלקתה cinzאודות ,"

המזבח. מאש באה שלה) (ה"תוקד"

אודות  מדברת הזאת הפרשה כל א) מובן: אינו אך

וכיצד  המזבח, שעל האש אודות כולל וענינו, המזבח
במיוחד לכאן, שייך xwn`אפוא, ly eheyt itl דין ,

אפשר  "תמיד" המילה הוספת את המנורה? אש אודות

את zehytaלהסביר להדגיש היא התורה שכוונת ,
zeicinzd,רואים שאכן כפי חיובי: בביטוי וגם ,

מסביר, המקרא, פשטני מראשי שהוא שהאבןֿעזרא,

אש של התמידיות מדגישה "תמיד" .gafnd5שהמילה

חז"ל  ממדרשי נלקח זה רש"י פירוש אך 6אמנם, ,

מדרשי  שגם רבות, פעמים שהוסבר כפי ידוע, הרי
התורה, על בפירושו רש"י עלֿידי המצוטטים חז"ל
כאשר  במיוחד מקרא, של פשוטו להבנת הכרחיים
הביטוי  לאחר רש"י בפירוש מצוטטים אינם הדברים

"eyxc epizeaxשפירוש מוכח ומזה וכדומה, "df הכרחי
ממש.hytלהבנת הפסוקים

כן  לפני פירש עצמו רש"י מכך: יותר ש"ריבה 7ב) ,
בו, תוקד המזבח ואש מוקדה, על הרבה: יקידות כאן

בו, תוקד המזבח על cinzוהאש y`,המזבח על תוקד
יומא  במסכת נדרשו במנין 8כולן רבותינו שנחלקו

שם" שהיו "9המערכות הפסוק כלומר, .cinz y`
על שהיו המערכות אודות מדבר .gafndתוקד..."

שלנו, הפסוק על בפירושו רש"י מסביר אפוא, כיצד,
המנורה? לאש היא שהכוונה

רש"י, מפרש עצמו, זה בפסוק יתרֿעלֿכן: ג)
המזבח?! אש על מדבר תכבה" "לא שסופו

.·

È"˘¯ È˘¯ÙÓ Ï˘ Ì¯·Ò‰ ÏÚ ÌÈÈ˘˜‰

המפרשים  שיש כפי לתרץ, היה שרש"י 10ניתן כך,
פשוטו, מידי תמיד..." "אש הפסוק את מוציא אינו
המזבח. שעל המערכה אודות מדבר אכן כולו והפסוק
גם  משהו נלמד "תמיד" שמהמילה מפרש רק רש"י
היא  שגם "תמיד", אצלה שכתוב המנורה, אש לגבי

המזבח. מאש להילקח צריכה

כי: רש"י, פירוש את כך להסביר קשה אבל
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ו.1) ו, פרשתנו
תצוה.2) ר"פ
החיצון 3) ממזבח מדליקן הנרות דכל לכאורה משמע – הל' מסתימת

תמידין  (הל' דלהר"מ ואפשר צח) (מצוה מנ"ח (ראה המערבי נר רק ולא
העולה. ממזבח מדליקו שכבה נר כל רוצה אם הי"ג) פ"ג ומוספין
נר  רק הדליקו חנוכה נס דבימי ה"ב פ"ג חנוכה הרמב"ם  על ובצפע"נ
נחית  דלא נ"ל יותר אבל תמיד)). נר מצות עי"ז נתקיימה (ובכ"ז המערבי

לפשש"מ שייך אינו כי לזה, כאן כל o`kרש"י על בפשש"מ שגם ואף .
הרי תמיד" "נר נאמר מתחיל"i"yxtהנרות הי' "ממנה המערבי שנר

.100ֿ1 ע' חי"ח לקו"ש וראה ג). כד, (אמור
לדוד.4) ומשכיל חיים מים באר ראה
יקודה 5) אש להיות "מ"ע זה מפסוק למדין הרי ההלכה ע"ד וגם

רפ"ב  (רמב"ם המזבח" על תוקד תמיד אש שנאמר תמיד המזבח על
פסוק  פרשתנו ריש רמב"ן וראה כט). מ"ע סהמ"צ ומוספין. תמידין מהל'

ב.
על  (נוסף למ"ע תמיד" "אש מפרש רש"י אין למה להקשות ואין

כאן  דריבה ומפרש דממשיך ובפרט – הכתוב בסיום תכבה" ד"לא הלאו
לאווין) בשני לעבור – תכבה" "לא ב"פ חיובין:

– עשה" משמעות כאן "אין תמיד" דב"אש כתב לדוד במשכיל –
מזה  ובמכש"כ כזה, בלשון מצוות כמה מצינו בפשש"מ) (גם אבל
ע' חט"ז [המתורגם] לקו"ש ראה בלאו. גם כזה לשון נאמר שלפעמים

.349
תמיד" נר "להעלות וכמש"נ תמיד" אש "תוקד הול"ל אז כי –
"להעלות"). תיבת גם כאן רש"י שהעתיק מה מתורץ (ועפ"ז כאן שמביאו

רש"י 6) ל' אבל המזבח". "ואש ב) (ו, עה"פ כאן תו"כ ב. מה, יומא
.22 הערה לקמן וראה שם). פרש"י (וראה שם שביומא הלשון ע"ד הוא

ה.7) בפסוק
א.8) מה,
לפנ"ז 9) ולא גו'" המזבח על "והאש בפסוק מפרשו שרש"י הטעם

צ"ל  הלילה) (ודכל האש שגם פי' בפשש"מ כי בו", תוקד המזבח ב"ואש
eaוכפרש"י למזבח, מחוץ בראב"ע).lirlולא (וכ"פ דיום בגזירין ח) (א,

כאן.10) (להט"ז) דוד דברי
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הביטוי  את לומר רש"י היה צריך לפיֿזה א)
o`kn"רבותינו ecnl.וכדומה למדו" "מכאן או ,"

רש"י "אש",ב) המילה את גם הפסוק מן מצטט
המילה  עם ביחד אותה מזכיר הוא בפירושו וגם
המילה  כלומר, תמיד". בה שנאמר "אש – "תמיד"

הזה. בפסוק שמוזכרת ה"אש" את מתארת "תמיד"

היא "אף – רש"י של בסגנונו ההרחבה מן lrnג)
gafndהחיצוןcwez פירושו את אומר שהוא מובן, – "

על  "תוקד לפסוק .12המזבח"11כהמשך

.‚

È"˘¯ È˘Â¯ÈÙ· ‰¯È˙Ò‰ ·Â˘ÈÈ

רש"י  פירושי בין הסתירה את המיישבים יש
המזבח" על תוקד תמיד "אש שהפסוק `epiדלעיל,

על  להיות שצריכות המערכות לגבי יומא במסכת נדרש
הפסוקים  מן נלמדות המערכות כל אלא המזבח,

יומא...13הקודמים  במסכת נדרשו "כולן רש"י ודברי .
ובאיזו  ענין באיזה לציין, באים המערכות" במנין

אלו  פסוקים רז"ל דרשו .14מסכת

ומובן, בלשונו. מאד מדייק רש"י כידוע, אבל,
רק  רש"י רצה אילו כי כלל, "חלק" איננו זה שתירוץ
היה  הוא אלו, פסוקים נדרשים שבו המקום את לציין
כפי  יומא", במסכת נדרשו "כולן באמרו מסתפק

פעמים  מספר בפירושו .15שמצוי

רבותינו  "שנחלקו רש"י שדברי לומר, הכרחי ולכן
לפירושו. קשורים המערכות..." במנין

.„

È"˘¯ ˘Â¯ÈÙÏ ¯·Ò‰‰

הוא: לכך ההסבר אלא

לפניֿ רש"י מסביר "תמיד" המילה משמעות את
כמו 16כן  תמיד קרוי ולילה לילה "כל המנורה: לגבי

אומר  וכן 17שאתה ליום, מיום אלא ואינה תמיד, עולת
נאמר  חביתין מחציתה 18במנחת אלא ואינה תמיד,

בערב..." ומחציתה .19בבוקר

המילה  רש"י, שלשיטת לומר קשה שכך, כיוון
בעניננו מה dtiqen"תמיד" עלֿפני התמידיות בענין

תוקד... "אש בפסוק dakzשנאמר `l:אדרבא כי, ,"
לדלוק  צריכה ש"האש" היא הכוונה – תכבה" "לא

הפסקה  שהתמידיות 20ללא יתכן "תמיד" במילה ואילו ,
בלבד  בלילות או בלבד, בימים רק עצמם,21היא ובהם ,

הלילה. כל או היום כל לא תמיד", כב"עולת

באה  תמיד" "אש שבפסוק רש"י, מסביר לפיכך
נר  "להעלות נאמר שבה אחרת, אש להוסיף התורה

המזבח.22תמיד" שעל מהאש אותה להדליק שצריך ,

.‰

˙ÂÎ¯ÚÓ‰ ¯ÙÒÓ ÏÚ ˙ÂÚ„‰ ÈÙÏ Ë¯ÙÓ È"˘¯

לפניֿכן  רש"י מצטט כאשר מדוע, מובן, זה לפי
באמירה  מסתפק הוא אין (א) – הרבה..." "יקידות את
זאת  שיספרו הסתמכות תוך הרבה", יקידות כאן "ריבה
"אש  הפסוק כולל המקומות, כל את מפרט אלא לבד,

"ריבה...23תמיד" בלשונו ומאריך מרחיב הוא (ב) .
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(11" רש"י ל' משינוי גם היינו lrnוכדמוכח תוקד" החיצון המזבח *
שפי'yxtnשהוא "על" הכתוב החיצון lrn(ומעתיק) – פי' "המזבח"

" כי** "אש lrתוקד, על קאי שה"תוקד" משמע תוקד" החיצון המזבח
" משא"כ דמזבח, המנורה.lrnתמיד" אש – למק"א שנלקח שפי' "

לשון12) דגם "ותו שם דוד בדברי  תפרשהו eaומ"ש אם מיושב אינו
שלפנ"ז. בכתוב כ"א "בו", נאמר לא זה בכתוב דהרי צע"ג המנורה" על

כאן.13) וגו"א רא"ם
לא 14) יומא במס' נדרשו כולן דקאמר דרש"י דלישנא כאן: וברא"ם

אחרינא, לדרשא וקצתן למערכות קצתן אלא דקאמר הוא המערכות לענין
באנפי  מילתא הוא המערכות במנין רבותינו שנחלקו זה אחר שכתב ומה

נפשא.
הכתוב 15) גם רש"י מביא למה מובן אינו הרא"ם לפי' ועיקר: ועוד

בפ  הובא כת"י ורש"י ושני ראשון ובדפוס גו'". תמיד wxרש"י"אש
גם  ליתא שם דהרי וב'. א' בדפוס טה"ד ואולי גו'". תמיד "אש הכתוב

הרבה". יקידות כאן "ריבה פרש"י התחלת

תצוה.16) ר"פ
ו.17) כח, במדבר מב. כט, תצוה
יג.18) ו, בפרשתנו
ב.19) כו, בחגיגה פרש"י ועד"ז
להבטיח 20) שצריך יקדא) תהי – תוקד (ע"ד פי' תכבה" "לא דהרי

יסורו" "לא וע"ד קמוצה). – כ"ף חרוקה, (תי"ו תכבה*** לא שהאש
לב. שם, תצוה פרש"י ראה כח). כח, (תצוה יזח" "ולא טו) כה, (תרומה

ואילך. 349 ע' חט"ז [המתורגם] בלקו"ש בארוכה נתבאר
ואכ"מ.21) וצ"ע האריך. שם תצוה לדוד במשכיל
התואר 22) שם כו'" תמיד בו שנאמר "אש רש"י מש"כ מובן ועפ"ז

c"r שאמרתי "אש התו"כ כל' ולא כו'", לך שאמרתי תמיד "אש הגמ' ל'
ציווי.dz`לך – תמיד"

רק 23) הפסוקים כל הובאו לא כת"י ורש"י ושני ראשון בדפוס
.15 הערה לעיל וראה תמיד". "אש הכתוב

.i"zk i"yxe ipye oey`x qetca mb d"ke (*
dkxrn zeyrl jixvy (zekxrnd oipnl zeyxcp o`kc zeciwic f"ptl i"yxtl mi`zn) rnyn 'id "cwez oevigd gafnd lr" xne` 'id m`ay l"iy dfl sqep (**

.35 dxrd onwl d`xe .dxepnd y`l r"ta
."'ek mlerl dakz `ly e`la xidfd" eply weqta dakz `la :(a weqt) epzyxta o"anx d`xe (***
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כאן  יקידות ארבע לומר: היה יכול אשר בעוד הרבה",
נדרשו  "כולן אומר שהוא לאחר (ג) וכו". מוקדה על –
במנין  רבותינו "שנחלקו מוסיף הוא יומא" במסכת
שפירוש  להדגיש ברצונו כי – שם" שהיו המערכות

המערכות: מנין לגבי במחלוקת תלוי כאן הדברים

ש"ריבה פשוטו o`kכיוון שלפי לומר, יש הרי ,"
מקרא, המזבח,lkשל לגבי "כאן", לגבי הן היקידות

גם  ולכן יום, בכל מערכות ארבע שהיו לדעה בהתאם
בין  נכלל המזבח" על תוקד תמיד "אש הפסוק

"המזבח" מערכות על המדברים דע 24הפסוקים ולפי ה ,
צורך  יהא (ולשיטתו זה בפסוק לפרש מה לרש"י אין זו
כדברי  "תמיד" המילה משמעות את בדוחק, להסביר,

וכדומה  ).25האבןֿעזרא,

שלוש  או שתיים שהיו האחרות, הדעות לפי ואילו
בלבד  גם 26מערכות הוכחה להם שיש רש"י, מפרש ,

לומר  יותר פשוט כדלעיל, כי מקרא, של מפשוטו
למנורה  היא הכוונה תמיד" מעל 27שב"אש תוקד אשר ,

מאחת), (יותר "הרבה" היו במזבח והיקידות המזבח,
ארבע. לא אך

.Â

ÌÈË¯Ù È˘ ˙ÏÏÂÎ‰ ‰ÎÏ‰ È·‚Ï ÔÂÈ„‰

של  בפירושו אשר בהלכה, המופלאים הענינים מן
רש"י:

פרטים  משני מורכב שתוכנן הלכות, מספר לגבי
הפרט  איזהו השאלה: מתעוררת בזה, זה התלויים
(מסובב). בלבד התוצאה ואיזהו (סיבה) הגורם העיקרי,

בחג  שמקריבים שתיֿהלחם לגבי לדוגמא:
"מנחה  להיות צריכה שזו ההלכה, קובעת השבועות,

שתיֿהלחם  הקרבת ולפני החדשה, התבואה מן חדשה"
אחרת  מנחה שום החדשה התבואה מן להקריב אסור

המקדש  השאלה 28בבית מתעוררת העיקר 29. האם :
להיות  צריכה שזו שתיֿהלחם, לגבי הדין הוא והסיבה

מכך dpey`xdהמנחה וכתוצאה החדשה, התבואה מן

או  ה"חדש", מן מנחה שום לפניֿכן להקריב אסור
לעשות  שצריך המנחות, לגבי הדין הוא העיקר שמא
החדש, מן מנחות הקרבת להתיר כדי מיוחד משהו
המנחה  הלחם שתי הקרבת להיות צריכה ולכן

החדש, מן xizdlהראשונה ick המנחות הקרבת את

החדש. מן

ענינים, כמה על מעשית השפעה ישנה זה לדיון
כגון:

– החדשה התבואה מן מנחה והקריבו עברו, אם
אחרת  מנחה להקריב האיסור אחרֿכך קיים עדיין האם

החדשה? התבואה מן

להיות  צריכה שתיֿהלחם שמנחת היא הסיבה אם
כבר ddpey`xהמנחה ממילא הרי החדשה, התבואה מן
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אש24) ב: מה, יומא כו'.cinzראה שני' מערכה אתא.. למאי *
הב' תי' וראה המנורה. אש לענין גם זה מכתוב ממשיך שם ולהלן

ועצ"ע. הבאות. הערות וראה שם. יומא תמיד בתוד"ה
בהסו  המסקנא שלפי את"ל וגם לדעת myגיא– (גם הדיעות לכל

זה  כתוב שם הובא לא ה'), וביוהכ"פ מערכות ד' היו שבכ"י שס"ל ר"מ
תמיד  "אש ב) (שם, שבגמ' דהדרשא ומשמע המזבח, מערכת לענין

הרי  הרא"ם), (וכמ"ש לכו"ע קאי כו'" לך שאמרתי
– בכ"י מערכות ג' שהיו שס"ל יוסי כר' (שפסק הרמב"ם גם א)
לענין  תמיד" "אש הכתוב הביא ה"ד פ"ב שם ה"א) פ"ב שם לח"מ ראה
הביא  השמועה" "מפי שם בה"ה (אבל האש מצות לקיים שלישית מערכה
(פ"ג  שם שפסק ואף האש). קיום למערכת המזבח" על "והאש הכתוב
הביא  לא הרי החיצון, ממזבח אלא אותו מדליקין אין מערבי דנר הי"ג)
הפשוטה  דרשה נקט שהרמב"ם (1 שי"ל: [אף תמיד" ד"אש הדרשא שם
על  גם סמך – עכ"פ בדוחק (2 ה"ב. פ"ב שם בלח"מ מ"ש ע"ד יותר,

דלקמן]. הירושלמי
אש  קיומי מערכת יודא לרבי "ולית ה"ו: פ"ד יומא בירושלמי ב)
תמיד" "אש הכתוב הביא לא שלפנ"ז (אף תמיד" אש יהודה ר' מקיים מה

כו'). ר"מ בדעת
יוסי  (ור' לר"מ ס "ל במסקנתה זו סוגיא גם רש"י שלשיטת י"ל ואולי
אלא  המזבח, במערכת קאי תמיד" "אש דהכתוב (26 בהערה ראה –

כוונת  שאי"ז (אף המנורה אש לענין גם תמיד) (מתיבת ממנו דדרשינן
בפנים). כנ"ל עה"כ, כאן בפירושו רש"י

בתו"כ 25) א) המזבח: אש לענין זה כתוב דדרשינן בכ"מ מצינו והרי
פ"ד  יומא ירושלמי (וראה בטומאה אף תמיד בשבת, אף תמיד זו: בפ'
אש.. להיות "מ"ע :5 שבהערה רמב"ם ב) שם). ובקה"ע בסופו. ה"ו
לכהנים  מצוה הוא זה דכתוב :(5 (בהערה שם ברמב"ן ג) כו'". תמיד

האש. בקיום
מערכות 26) ג' שהיו דס"ל יוסי ר' לדעת גם רש"י דלשיטת י"ל או

גו'" תוקד תמיד "אש הכתוב קאי אחת, מוסיפים וביוהכ"פ יום בכל
וביוהכ"פ  מערכות ב' רק שהיו שס"ל יהודה לר' ורק המזבח, במערכות

.24 בהערה וראה המנורה. באש זה כתוב קאי ג'
תמיד,27) אש יהודה ר' מקיים "מה דמסיים שם, מירושלמי וכ"מ

החיצון  מזבח על אלא תהא לא תמיד תהא לך שאמרתי דמשמע אש ,"
itlc משא"כ המנורה. לאש דריש לכן המזבח לענין זה כתוב דריש שלא

.24 הערה לעיל ראה מ"ד. לאידך
סע"ב.28) פג, ואילך. ב סח, מנחות ראה
ג 29) (לה, עניים מתנות הל' צפע"נ בארוכה ראה לקמן, הבא בכל

העומר). לפני חדש לענין גם עד"ז – (ושם ועוד ד). (ח, נדרים הל' ואילך)
אמור. לפ' ב' שיחה חל"ב לקו"ש

.a"rx my `nei i"yxtn ok rnyn `l la` .my q"wc d`xe .'nba (cere) `"xbd 'ibd oke .'nba g"xa d"ke ."cwez gafnd y`e" k"dr i`w epzyxta k"eza k"`yn (*
.o`k cec ixaca f"cre .epiptly `qxibda yxtne x`an `"d my n"glae
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להקריב  ומותר זה, איסור קיים לא ולכן כך, יהא לא
החדשה  התבואה מן .30מנחות

מנחה  הקרבת על הוא העיקרי האיסור אילו אבל
הרי  זאת, מתירה שתיֿהלחם שמנחת לפני החדש מן
מן  מנחה הקריבו שכבר לאחר גם קיים הזה האיסור
שתיֿהלחם  מנחת את הקריבו לא עוד כל החדש,

dxiznd.החדש מן מנחות הבאת

בעניננו: גם קיימת כזאת שאלה

המזבח  שעל האש מן המנורה הדלקת חובת
המנורה, הדלקת מדיני חלק היא האם – החיצון
זהו  שמא או החיצון, המזבח מן להילקח צריכה שהאש
ממנו  אשר המזבח), בפרשת (שנאמר המזבח מדיני דין

המנורה  להדלקת אש לקחת .31חייבים

היא: זה דיון ממסקנות המעשיות ההשפעות אחת
המזבח  על אש אין כלֿשהיא מסיבה כאשר ,32האם,

המנורה? הדלקת את הדבר מונע

על  אש אין שכאשר הרי המנורה, מדיני דין זהו אם
זהו  אם אבל המנורה. את להדליק איֿאפשר המזבח,
המזבח, על אש שכשאין הרי המזבח, מדיני דין
מאש  המנורה את להדליק וצריך זו, חובה מתבטלת

אחרת.

שהאש  המנורה, בהדלקת דין שזהו נראה להלכה
החיצון  המזבח מן להילקח .33צריכה

חז"ל  בלשון משנה שרש"י השינוי מן ,34אבל
אלא  תהא לא לך שאמרתי תמיד "אש מצטט שאינו

" כותב אלא החיצון", מזבח של id`בראשו s` מעל
המזבח  מדיני דין שזהו מובן, תוקד", החיצון המזבח

אשר35החיצון  ,eilry y`d את להדליק גם צריכה
אחרות).36המנורה  (כיקידות

התורה  כי הפשט, לפי  מובן כך כאשר ובמיוחד
ענין  בפרשת קבעה ולא החיצון, המזבח בפרשת זה

המנורה.

.Ê

'‰ ˙„Â·Ú· ‰‡¯Â‰‰

היא: ה' בעבודת מכך הנלמדת ההוראה

לשני  בכלליות, נחלקים, והמקדש המשכן כלי
המזבח – בפנים שעמדו הכלים מנורה iniptdסוגים: ,

המזבח – והחיצוניים וכו'.oevigdושולחן.

עלֿידי  ה' עבודת דרכי לשני מקבילים אלו סוגים
ועבודת  בפנים, – עצמו עם האדם עבודת האדם:
ב"חוץ" שהם היהודים קירוב הזולת, על ההשפעה
אשר  החיצון, כמזבח שבחוץ, בעולם חלקו ותיקון

קרבנות את הקריבו עליו l`xyiדוקא lk בירור –
העולם  עניני .37וזיכוך

התורה  ענין היא המנורה הדלקת פירוט: ,38ביתר
כמו 39שנאמר  נאמר, ועליה אור", ותורה מצוה נר "כי
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העומר 30) דקודם החילוק דמתרץ ב) סח, (שם אמת שפת ראה
ולא  שתה"ל במצות החסרון הוי דבשתה"ל שם שבמשנה שתה"ל וקודם
שוב  שתה"ל קודם והקריב עבר אם שלכן וכ' שבמנחות, בהקרבה פסול

הלחם. שתי קודם מנחות עוד להביא לכתחילה אפי' רשאין
אם 31) הי"ג פ"ג תמידין הל' והראב"ד הרמב"ם ממחלוקת להעיר

ממזבח  יביא "שלא היינו שלילי, דין בעיקר שזה או מערבי, בנר חיוב זהו
הכירים". מבית ולא הפנימי

להדליק 32) יש אם מזבח אין אם ההלכה) (ע"ד בזה לדון שיש אלא
השלחן ה"ו) פ"ו (מנחות בתוספתא ממ"ש המנורה zegafndeאת dxepnde

רבנן  ולדעת בזה. מחלוקת ה"ב פ"ד שקלים ובירושלמי זא"ז. מעכבין
בעבודות  כאן שבפנים, בעבודות כאן שם: (וראה מעכבין אינן שם
שלדעת  (ושם: וש"נ ואילך 117 ע' חי"א לקו"ש בכ"ז ראה – שבחוץ)
המקדש). חלקי הם הכלים אם והרמב"ן הרמב"ם מחלוקת הוא הרגצובי

המקדש. בית קרוי אינו החיצון מזבח דבלא צה) (מצוה מנ"ח וראה
המזבח  על אש אין אבל מזבח יש באם לשאלה מקום – אופן ובכל

וכיו"ב). – א כח, תענית ראה – העצים בנדבת (שחסר
כתבו 33) שהרמב"ם ולהעיר .31 שבהערה וראב"ד רמב"ם ראה

המזבח בפ"ג אש ע"ד שהוא בפ"ב ולא המנורה הדלקת במצות המדבר
שעליו. והמערכות

(כבהערה 34) ובירושלמי (22 הערה (כנ"ל בתו"כ ועד"ז שם. יומא
.(27

(35c"re שם יומא תוס' וראה עצמו. החיצון המזבח שעל המערכות
ובפיה"מ  ה"ה. (פ"ב יוהכ"פ עבודת הל' מרמב"ם ולהעיר תמיד. ד"ה
מערכה  "מוסיפין מערכות ד' המזבח על היו דביוהכ"פ ספ"ד) שם יומא
מחתה  אש שלפניו): בתו"כ (ועד"ז שם ובגמ' ולעטרו". המזבח להדר כדי

מניין. ומנורה
שכן 36) עאכו"כ במזבח דין הוא דהמנורה דהדה"נ שעפ"ז י"ל ואולי

על  אש ד"המכבה להלכה ונפק"מ – תכבה" ד"לא הלאו בנוגע הוא
במחתה  שלוקחו עד אם המזבח": "אש נקרא מתי עד כו'" עובר המזבח
הכינה  רק אם גם או אחרת", למצוה "נתקה נק' דוקא ואז המזבח מעל
ה"ו), פ"ב תמידין הל' רמב"ם שם. ובפרש"י ב. מו, יומא (ראה במזבח
ועפ"ז  עובר, מהמזבח הורידה שלא כ"ז הרי במזבח, דין שזהו ואת"ל

אש "המכבה כאן רש"י ל' אש lrיומתק "המכבה ולא המזבח", *
ועוד. שם. כברמב"ם המזבח"**

ובכ"מ.37) פ"ב. מקדש בנין מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
ובכ"מ.38) ואילך. א'תצא ע' תרומה אוה"ת ב. פח, תו"א ראה
כג.39) ו, משלי

.(gafnd lry :i"zk i"yxae) gafnd lrn :ipye oey`x qetcae (*
y`d zvwn mb f"d "gafnd lr y` daknd" i"yxtay oeyld k"`yn ,gafnd y` lk dakn rnyn "gafnd y` daknd" :el` zepeyla n"wtp cerc l"i ile`e (**
`qxibdn xirdle .(o"anxd ixac xe`iaa epzyxt dcng ilke i"pt d`xe .gtw z"ln (b"qx v"ndql) t"ixd xe`ia .`t z"ln v"ndq .my m"anx .a ,`v migaf d`x)

."gafnd lrn" (f"ptly b"deya)



ireaydסח cenild xefgn t"r ± ev zyxt ± zegiyÎihewl

וכאשר  תמיד". נר "להעלות תורה, תלמוד חובת על
ומקושר  תמיד" "נר בבחינת הוא הרי אומנותו, תורתו

ה' אל .40תמיד

להיות  יכול הוא הרי לטעון; אוהל" "יושב עלול
לו  ואין תמיד", נר "להעלות של באופן דלוקה כמנורה

עוברת  מצוה לא ואפילו במצוות, שאל 41צורך ובודאי ,
שהוא  אחר יהודי עם או העולם עניני עם להתעסק לו

"בחוץ"?

להידלק  צריכה שהמנורה ההוראה, ישנה כך על
העבודה  – הפנימי המזבח ישנו ואמנם, המזבח. מאש

הלב  פנימיות ועם עצמו עם היהודי של –42הנעלית
שעמד  למרות ממנו, נדלק אינו המנורה אור אבל

לה  דוקא 43בסמוך אלא המזבח44, .oevigd45מן

האש  בהיות שכבר יוצא, רש"י מדברי יתרֿעלֿכן:
המנורה  לאש קשורה היא החיצון המזבח ,46על

שאצל  כדי היא: האדם בעבודת הדבר ומשמעות
צריך  התורה, ואור "אש" ותאיר "תידלק" יושבֿהאוהל

לו  איכפת ב"חוץ"47להיות הנמצא יהודי אצל שגם
" ויאיר d'ידלק xp יכול הוא אז ורק אדם", נשמת

התורה". ב"אור שלו ה'" "נר את להצית

כל  חשוב החיצון המזבח אל המנורה של זה קשר
התמידיות  כי "תמיד". במילה נרמז שהוא עד כך,
באמצעות  דוקא מתבצעת יושבֿאוהל של בעבודתו
ידי  על ורק ה"חוץ". של והקשיים הנסיונות את עוברו
למעלת  מגיע הוא אחרים יהודים על השפעתו

התורה  בלימוד בעבודתו .48התמידיות

(h"kyz ev t"y zgiyn)
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ואילך.40) א'תקנב ע' תצוה אוה"ת ראה
לעשות 41) שמפסיקין רשב"י מודה ולא ה"ב: פ"א ברכות ירוש' ראה

ולהעיר – כו'. לולב ולעשות דאפילוhiytc`סוכה סוכה zeyrlלהש"ס
ואכ"מ. מפסיק. ולולב

ובכ"מ.42) שם. מקדש בנין מצות ד. פו, ד. עח, דברים לקו"ת ראה
(43.31 שבהערה ראב"ד ב. מה, שם יומא ראה
מזבח 44) (של קטורת של שני' שמערכה הפנימי במזבח ועד"ז

שם). ותו"כ (יומא החיצון מזבח על צ"ל הפנימי)
משה45) מענת ע"י באה – התורה שנתינת ירדתם miixvnlלהעיר

סוף  (רמב"ם בעולם שלום לעשות ניתנה התורה שכל סע"ב). פח, (שבת

לשון)). (בשינוי כו ו, נשא מספרי – חנוכה הל'
באש 46) דין שזהו את"ל (אבל המזבח באש דין זהו כי והיינו

לעיל  ראה אבל למנורה. שייך אינו המזבח על שהוא כמו הרי המנורה
מזבח  שעל מחתה) (ואש קטורת של שני' במערכה וכמו ,(36 הערה

.(35 הערה לעיל (וראה ביחד באים ותו"כ שבגמ' – החיצון
(ב"ב 47) מצלי והדר לעני פרוטה יהיב צ"ל: היום סדר אשר ולהעיר

סקנ"ה). או"ח (שו"ע לביה"מ ומביהכנ"ס צב) סו"ס או"ח שו"ע א. י,
בצאתו 48) ענינו שתחילת אומנתו) (שתורתו מרשב"י להעיר

סע"ב). לג, (שבת מילתא אתקין מהמערה

אגרות קודש

 ב"ה,  טי"ת אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר בן ציון שי' שד"ר

שלום וברכה!

זו  שהעתקה  ידוע  הנה  והקדושה  בהקריאה  שנדפס  לאידיש  התניא  העתק  בענין  מ"ש  ...ו( 
נמצאים בה כמה שגיאות, שמפני כמה טעמים לא נתקנו בשעתם, בכ"א ת"ח על הערתו בזה, ואפשר 
ימצא פה על אתר מי שהוא שיעשה העתק כזה כמובן מבלי אחריות, אבל זה יקח עוד איזה משך זמן.

ז( נהניתי ממ"ש ע"ד הטבת מצב בריאות... ויש להסבירו שכיון שרואה הטבת מצב הבריאות, 
ה"ז הוראה באצבע שלא הי' בזה ענין אלא שרצו להזכירו שלא לסמוך על שכל עצמו וחשבונות ולהמסר 
כ"א  להנתק מגשמיות  נשיאי חב"ד, שאין הדרך  ע"י  כמו שנתבאר  הוראת הבעש"ט  וכפי  לקדושה, 
לעבוד השי"ת בהגשמיות וכהתורה של הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו 

גו' והובא ג"כ בהמאמר באתי לגני דשנה זו ובטח ימצא בשבילו האותיות המתאימות להסבירו בזה.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש שזה ימשיך ג"כ תוספת ברכה והצלחה בעניניו הפרטים.



סט

שמות ב, כ – ויאמר אל בנתיו ואיו למה זה עזבתן 
את האיש קראן לו ויאכל לחם

כו

אשה נמשלה ללחם, אשה בקדושה הוא ע"ד מצה 
)חסדים(, אשה בקליפה הוא ע"ד חמץ )גבורות( שעולה 

ומתגאה

ויאכל לחם. שמא ישא אחד מכם כמה דאת אמר1 
כי אם הלחם אשר הוא אוכל.

רש"י

כי אם הלחם אשר הוא אוכל, אשה נמשלה ללחם, 

וכן כתיב2 בעד אשה זונה עד ככר הלחם.

1( וישב לט, ו.

2( משלי ו, כו. ראה סוטה ד, ב. נתיבות עולם )המהר"ל מפראג( נתיב 

ויש אשה – נוקבא –3 בקדושה.

ויש אשה – נוקבא – בקליפה.

כל  )וכמארז"ל5  מצה,  כמו4  הוא  דקדושה  נוקבא 

בבית  ארוסתו  על  בא  כאלו  פסח  בערב  מצה  האוכל 

חמיו( בחי' חסדים.

גבורות,  בחי'6  שהוא  חמץ,  הוא  דקליפה  ונוקבא 

והוא ע"ד לחם חמץ שעולה ומתגאה.

מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד קצה

העבודה פרק טז.

3( בהבא לקמן ראה אור התורה שיר השירים ח"א ע' רנ.

4( פירוש: אשה בקדושה יש לה ביטול ע"ד מצה, ועושה רצון בעלה, 

משא"כ נוקבא ואשה בקליפה בחי' גבורות.

5( ירושלמי פסחים פרק י' הל' א. ראה תורת שמואל – ספר המאמרים 

ה'תרכ"ז ע' רלט. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן יט.

6( ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן קלא.

ילקוט לוי יצחק על התורה

אגרות קודש

 ב"ה,  י"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבם מעש"ק תרומה. בו כותבים ע"ד אי הבנה בכוונתי בענין הבחינות... 
פשיטא שאין כוונתי כלל וכלל למעט בדמותו של מי שהוא, אבל כיון שברצון כולנו לעמוד בקישור איש 
לרעהו, וקישורו - וכמו כל הענינים - של איש הישראלי הרי זה תלוי בתורה ומצות, ובאלה הנמצאים 
בכותלי ישיבה ה"ז בעיקר בקו התורה, לכן רצוני לדעת ברור, עד כמה שאפשר, מצבו של כל אחד הן 

בתורת הנגלה והן בתורת החסידות, וכמ"ש מראש - אין ידיעות אלו אלא בשבילי.

פשיטא שאלו הפונים מזמן לזמן במכתביהם אלי, אין כל מקום לתאר מצבם ששואלים אודותו 
באופן שאינו מתאים אל המציאות. ועוד שאזי גם המענה שלי לא תמיד יתאים אל מה שברצוני לענות, 
וכידוע מאמר השגור בפי החסידים: ווי מען פרעגט - אזוי ענטפערט מען. בתור הקדמה לכל הענינים 
שפונים אלי, הן בהוה והן בעתיד. אלו שזיכם השי"ת והעמידם בקרן אורה זו תורה - הנה ע"פ הנ"ל 
נכון שאדע מצב השואל בידיעותיו בתורת הנגלה ובתורת החסידות. במילא מובן אשר גם ידיעה זו 

צריכה להיות מתאמת אל האמת...

בברכת פורים שמח ושיהי' קיימו וקבלו היהודים גו' וכדרז"ל על פסוק זה.



מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת צוע

זאת  לאמר  בניו  ואת  אהרן  את  צו   – ב  ו, 
תורת העולה היא העולה על מוקדה על המזבח 

כל הלילה עד הבוקר ואש המזבח תוקד בו

וגו'  ציון  את  ברצונך  הטיבה  מפ'  הוכחה  מביא 
לשיטת הרמב"ן דטעם הקרבנות לשבור לב האדם 
לע"ל  והרי  מע"ז,  להרחיקם  הרמב"ם  דלטעם  וכו', 
הארץ,  מן  אעביר  הטומאה  רוח  דאת  ע"ז  יהיו  לא 
יהודה  מנחת  לה'  "וערבה  המדרש  בזה  ומבאר 
וירושלים כימי עולם )כימי נח(, וכשנים קדמוניות 

)כימי הבל("

כימי  עולם  כימי  וכו'  יהודה  מנחת  לה'  וערבה  במדרש 
נח וכשנים קדמוניות כימי הבל. רבנן אמרי כימי עולם כימי 

משה וכשנים קדמוניות כימי נח.
ונלענ"ד דהנה הרמב"ם ז"ל כתב בטעם הקרבנות משום 
שהיו רגילין בעבודה זו דהיינו להקריב לע"ז וע"ז הי' בעת 
בקר  ה'  לפני  שיקריבו  הקב"ה  צוה  לכך  וצאן  בקר  ההוא 

וצאן, ובאמת שכן מבואר בספרי.
לשבור  הקרבן  בטעם  וכתב  זה  דבר  דחה  ורמב"ן 
והקרב  נזרק  והדם  לפניו  שחוט  שור  שרואה  האדם  לב 
והקב"ה  לזה  ראוי  שהוא  בלבו  ויחשוב  נשרפין  והכרעיים 

ברוב רחמיו מקבל קרבן הבהמה בשביל גוף הבהמה.
והנה באמת כי דברי רמב"ן נכונים דהרי לעתיד כשיעבור 
כולם  לקרוא  ברורה  שפה  עמים  אל  ויהפך  הטומאה  רוח 
בשם המיוחד ועבודה-זרה יבוטל ואעפ"כ יביאו קרבן לה' 

והיינו משום לשבור לב האדם כשיטת הרמב"ן.
עוד הביא הרמב"ן ראי' מקרבן נח שאחר המבול לא הי' 
בעולם רק הוא ובניו ולא הי' שום ע"א בעולם וכמו כן בימי 
האפקורסות  צץ  אנוש  בימי  דהרי  ע"ז  הי'  לא  בודאי  הבל 

לקרוא בשם ע"ז ואעפ"כ הביאו קרבן.
רוח  אלקים  זבחי  הכתוב  מאמר  פירשתי  בזה  והנה 
נשברה דהיינו כשיטת הרמב"ן והראי' היטיבה ברצונך את 
ציון כו' אז תחפוץ זבחי צדק וכו' והיינו משום שבירת הלב.

ביאת  בזמן  דהיינו  וכו'  לה'  וערבה  המדרש  ביאור  וזה 
וכימי הבל דהיינו רק  נח  יהיו הקרבנות כימי  משיח צדקנו 

לב נשבר.
ישועות יעקב

"הליל"  הבוקר",  עד  הלילה  "כל  במ"ש  רמז 
יקריבו  לע"ל  דגם  הגאולה,   – "הבוקר"  הגלות,   –
קרבנות, אף שבטל הטעמים, א( לשלול אמונת ע"ז, 
ב( דלע"ל אינם נרדפים מינים אלו וכו', עכ"ז יקריבו 

קרבנות בבנין העתיד וכו'

הקשו  הבוקר.  עד  הלילה  כל  כו'  העולה  תורת  זאת 

המפרשים ז"ל מה אצטריך לומר עד הבוקר, דבכמה דוכתי 
כתיב לילה ולא כתיב עד הבוקר. וי"ל עד הבוקר לע"ל ועד 
בכלל שאז ג"כ יקריבו קרבנות אע"ג דלא שייך אז הטעם 

דשייך השתא דהיינו לשלול אמונות ע"ז כמ"ש למעלה.
א"נ כמ"ש בס' ויקרא ע"פ וערבה לה' דאף שלע"ל אינם 
קדמוניות  בשנים  כלשעבר  הוו  עכ"ז  המינים  אלו  נרדפים 

שהיו נרדפים.
מ"ש הריב"ה ז"ל דזאת תורת העולה היא העולה ר"ל כל 
יפורש  העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה קשה איך 
דברים  כמה  צריך  שהקרבן  לפי  ונ"ל  הנמשך.  כל  זה  לפי 
ומצינו דכולהו איתנהו בעוסק בתורה, דאמרינן בסוף מגילה 
בא"י  שיקבעו  וב"מ  ב"ה  עתידין  אומר  הקפר  ר"א  )כט.( 
שנאמר כי כחבר בהרים כו' ב"כ וב"מ שקורין בהם ומרביצין 

כל התורה בהם עאכ"ו א"כ הרי שנעשה כאילו הוא בא"י.
אלו  אר"י  ישראל  על  זאת  לעולם  אמר  מנחות  ובסוף 
מקדש  נבנה  כאילו  ומע"ה  עבודה  בהל'  העוסקים  ת"ח 
בימיהם, הרי כאן א"י ומקדש, ובפ' הי' קורא ארחב"א אר"י 
ומתפלל  ק"ש  וקורא  תפילין  ומניח  ידיו  ונוטל  הנפנה  כל 
לא  רבה  א"ל  קרבן,  עליו  והקריב  מזבח  בנה  כאילו  מע"ה 
ס"ל מר כאילו טבל, א"ל שפיר קאמרת דכתיב ארחץ ולא 
כתיב ארחיץ כו', א"כ הרי א"י ומקדש ומזבח וטבילה וקרבן.
ועוד שם אמר רחב"א אר"י כל הקורא ק"ש בלא תפילין 
כאילו הקריב עולה בלא מנחה וזבח בלא נסכים פרש"י כאילו 
הקריב עולה שחייבו הכתוב להקריב עמה מנחת נסכים אף 
זה הקורא אינו מקיים ואינו גומר את המצוה ולישנא דקרא 
עולה  למימר  דמצי  וה"ה  ונסכים  זבח  ומנחה  עולה  נקט 
נמי טעונה נסכים, א"כ הרי  ונסכים דהא עולה  בלא מנחה 
א"י ומקדש ומזבח וקרבן וטבילה ומנחה ונסכים, וז"ש על 

מוקדה על המזבח ר"ל ככל משפטי העולה.
מעט  למקדש  להם  ואהי'  מגילה  בסוף  מ"ש  יובן  ובזה 
ב"כ  אלו  יצחק  בר  שמואל  א"ר  שם  באו  אשר  בארצות 
וב"מ שבבבל, ר"ל שהוא כא"י שהוא הקדושה היותר קטנה 
היא  דהראשונה  דכלים  בפ"ק  שמונה  קדושות  שבעשר 
וגדולה ממנה עיירות המוקפות חומה מימות  קדושת א"י 
אמר  לכך  הקדשים,  קדש  עד  ואזיל  ומפ'  נון  בן  יהושע 
מקדש מעט סתם ולא פי' כמה מעט לפי שהוא כא"י שהיא 

היותר קטנה מכל העשר.
ידוקדק מ"ש בפ' בתרא דתעניות שאמר הקב"ה  ובזה 
בזמן  קרבנות,  סדר  לישראל  להם  תקנתי  כבר  לאברהם 
שקורין בהם לפני מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, 
דקשה לפני לפני למ"ל אלא ר"ל שקורין בהם בב"כ ובב"מ 
שהוא לפני הקב"ה מצוי בב"כ שהוא כא"י מעלה אני כאילו 

הקריבום לפני דהיינו ע"ג המזבח.
צמח דוד
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evעב zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 30 cenr `"lyz 'ycew zegiy' itÎlr)

miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על צרי(ו, "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּכיס". חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְִִֵֵֶַָָָָהּכתּוב

לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמזּבח,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצֹות
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאין
ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא ְֲֶַַָָָיכֹול

ּובכסּפי  צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
לטעֹון  האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָצּבּור
נחּוצים  הכי הּדברים הם לּמערכה ׁשעצים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלאו־ּדוקא

ואּול  צריכים עכׁשו, ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
אחרים. לדברים הּצּבּור ּבכסּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּתּמׁש

הּכתּוב  צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻולכן
מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהזהיר
עצים  ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלּמערכה,

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 30 cenr f wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

eizFvn mEIwA d"ATdl xEAgd©¦©©¨¨§¦¦§¨

אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר ּפירּוׁשים (ו, ׁשני יׁשנם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מּלׁשֹון  ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵַַָהּקׁשּורים

וחּבּור" ועֹוד)"צותא ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' הּמצֹות ('לקּוטי ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּׁשני  לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחּבר
יכֹול  יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את אחד מבארים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפירּוׁשים
הּיקר  ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקּים

מקּים  ולכן הּקּב"ה צּוה ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּמעלה
הּמעלה  ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמצֹותיו
להּקּב"ה  וחיּבּור" ה"צותא ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבזה.
להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל־ידי
מּפני  רק אּלא ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומקּים

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ִִֶַַָָָָה"ציּוּוי",

ã ycew zegiyn zecewp ã(1254 'nr ,a jxk b"nyz mgpn zxez .b"nyz ev zyxt ycewÎzay zecreezdn)

אהרן ב)את (ו, ֲֶַֹ
ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' (רש"י)אין ְְִֵֵֶַַָ

זרּוז" לׁשֹון אּלא 'צו' האדם "אין ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ
והּתׁשּוקה  הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקֹונֹו

הּבֹורא. רצֹון את ְְֵֵֶַַלקּים
לקּימּה"מּיד" יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדחּיֹות. ללא ְְִִַֹמּיד,
ּכל "ּולדֹורֹות" סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּופירי־ ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני ְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻהּדֹורֹות.
ּתמידית, היא עצמּה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ְְְִִִֵַַַַָָָֻּפירֹות

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ְְִֶֶַַַָָָֻּובּלׁשֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã(950 'nr b jxk zegiyÎihewl)

ב) (ו, העֹולה ּתֹורת ַָָֹזאת
הּלילה  ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבא

(רש"י)

עב)ּבּגמרא ּבּיֹום,(מנחות הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּלילה. ּגם להקטירם ׁשאפׁשר ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש
ּכּכתּוב"יֹום" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- אלקים "וּיקרא(בראשית ְְְֱִִִֵַַָָֹ

ה' אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלאֹור
ָָּבעֹולם.
הרׁשּות "לילה" ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעֹולמֹו. האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמעלימים

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית היא ּבּיֹום הּמׁשמעּות ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ'הקטרת'
העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את לעבד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום ֲֲִֶַַַָֹלא
החלבים הקטר 'להקטיר'ּבּלילה ואילּו ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,הּצר ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּגם
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר הּצרּבּיֹום אּולם ׁשּכן ּדוקא, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָלבּטל
את  ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש עּקר ;ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּכל־ּכ

והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק ְְְֲִֵֶֶַַַַָהּתענּוג

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
åäìòä-úà Làä ìëàz øLà ïLcä-úà íéøä §¥¦´¤©¤À¤£¤̧Ÿ©¬¨¥²¤¨«Ÿ−̈

:çaænä ìöà BîNå çaænä-ìò©©¦§¥®©§¨¾¥−¤©¦§¥«©

ıe·cג  ÔÈÒÎÓe ıe·c ÔÈLe·Ï ‡‰k LaÏÈÂ¿«¿≈«¬»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
ÏeÎÈ˙ Èc ‡ÓË˜ ˙È L¯ÙÈÂ d¯Òa ÏÚ LaÏÈƒ¿««ƒ¿≈¿«¿≈»ƒ¿»ƒ≈
¯ËÒa dpeLÈÂ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙ÏÚ ˙È ‡˙M‡∆»»»¬»»««¿¿»ƒ«ƒ≈ƒ¿«

:‡Áa„Ó«¿¿»



עג ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£„· BcÓ∑ הּכּתנת לֹומר:היא ּתלמּוד ּומה ; ƒ«ְִֶַַַַֹֻ

ׁשּתהא  ּדבר ∑B¯NaŒÏÚ.ּכמּדתֹו"מּדֹו"? יהא ׁשּלא ְְִִֵֶָ«¿»ְֵֶָָֹ
ּבינּתים ג)חֹוצץ ערכין ‡˙ÔLc‰Œ.(ת"כ ÌÈ¯‰Â∑ היה ְִֵֵַ¿≈ƒ∆«∆∆ָָ

הּמחּתה  מלא הּפנימּיֹות חֹותה המאּכלֹות ונֹותנן מן ְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹֻ
ּכבׁשּבמזרחֹו כד)ׁשל ‰‡L.(תמיד ÏÎ‡z ¯L‡ ÔLc‰ ְְִֶֶֶָ«∆∆¬∆…«»≈

‰ÏÚ‰Œ˙‡∑ירים ועׂשאּת ּדׁשן מאֹותֹו ּדׁשן, ּה ∆»…»ֲִֵֶֶֶֶַַָָָ
‰ÁaÊn.ּתרּומה  Ïˆ‡ BÓNÂ∑]ÁaÊn‰ ÏÚ∑ מצא ְָ¿»≈∆«ƒ¿≈«««ƒ¿≈«ָָ

הּמזּבח, על מחזירן נתאּכלּו, לא ׁשעדין ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹאיברים
הּפנימּיֹות, מן ונטל ואיל איל ּגחלים ׁשחתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלאחר

יׁשן] ּברׁש"י עלֿהּמזּבח", "אתֿהעלה .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ

(ã)àéöBäå íéøçà íéãâa Láìå åéãâa-úà èLôe¨©Æ¤§¨½̈§¨©−§¨¦´£¥¦®§¦³
:øBäè íB÷î-ìà äðçnì õeçî-ìà ïLcä-úà¤©¤̧¤Æ¤¦´©©«£¤½¤¨−¨«

i"yx£ÂÈ„‚aŒ˙‡ ËLÙe∑(כג אּלא (יומא חֹובה זֹו אין »«∆¿»»ֵֶָָ
ׁשהּוא  ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ׁשּלא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּדרֿארץ,

ּתמיד  ּבהן לרּבֹו,מׁשּמׁש קדרה ּבהן ׁשּבּׁשל ּבגדים . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
אחרים", ּבגדים "ולבׁש :לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזג ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹאל

מהן  ‰ÔLc.ּפחּותין ˙‡Œ‡ÈˆB‰Â∑(כח הּצבּור (תמיד ְִֵֶ¿ƒ∆«∆∆ַָ
מֹוציאֹוּבּתּפּוח  לּמערכה, מקֹום ואין רבה ּכׁשהּוא , ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ

חֹובה  הּתרּומה אבל יֹום, ּבכל חֹובה זה ואין ְְְֲִֵֶַָָָָָָמּׁשם.
יֹום  .ּבכל ְָ
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'd z` cFarl - dk`ln§¨¨©£¤

לּמחנה" מחּוץ אל הּדׁשן את "והֹוציא הּמּלים ד)על (ו, ְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַ
מקֹום  ואין רּבה ּכׁשהּוא ּבּתּפּוח, הּצבּור הּדׁשן רׁש"י, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמפרׁש

מּׁשם". מֹוציאֹו - ֲִִַַָָָלּמערכה
הּתניא טו)ּבספר סימן הקדׁש' (ּדׁשן)('אגרת ׁשה'אפר' מבאר ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

למּטה  הּיֹורד ׁשּבֹו "העפר יסֹוד הּוא הּנׂשרף' מ'עץ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּנׁשאר
נחּות  הכי הּדבר הּוא ׁשהאפר והינּו, ּבֹו". ׁשֹולטת האׁש ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָואין
ּבאׁש וליׂשרף להּכלל יכֹול ׁשאינֹו עד הּנׂשרף, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּדבר

מּמּנּו. ְְִֶֶַָׁשּלמעלה
על  הּדׁשן ענין מרּמז לקֹונֹו, האדם ׁשּבעבֹודת לֹומר, ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָויׁש
מּצד־עצמם, קדּוׁשה ּבהם ׁשאין ּגׁשמּיים, ּבדברים ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהעסק

ׁשּלמעלה. ּב"אׁש" נׂשרפים ְְְְִִֵֵֶַָָָָואינם

העסק  ּכי לּמחנה", מחּוץ "אל הּדׁשן את ׁשּמֹוציאים ְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָוזהּו
"אצל  - הּקדּוׁשה ּבתחּום נכלל אינֹו ּגׁשמּיים ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
"מחּוץ  הּוא זה עסק אּלא הּמזּבח, על לא וכל־ׁשּכן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּמזּבח"

הּקדּוׁשה. של ְֲֶֶַַַָלּמחנה"
- לּמחנה" "מחּוץ - הּדׁשן" ׁש"הֹוצאת רׁש"י אֹומר זה ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָועל
"אין  ּכי הּקרּבנֹות, עבֹודת לתֹועלת זה ּכאׁשר ּדוקא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהיא
מקֹום  העֹוׂשה היא הּדׁשן" ו"הֹוצאת לּמערכה", ְֲִֶֶַַַַָָָָָָָמקֹום
אין  - לּמערכה מקֹום יׁש ּכאׁשר אבל חדׁשה, ְֲֲֲֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמערכה

זאת. ֲָֹעבֹודה
העסק  ּכאׁשר ׁשרק לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת ְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־ּדר־זה
הּקרּבנֹות, ּבעבֹודת ּתֹועלת יביא ּגׁשמּיים ּובדברים ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָּב"ּדׁשן"
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miAx zFpFAWg EWTA¦§¤§©¦

אהרן" את "צו הּפסּוק ב)על צרי(ו, "ּביֹותר רׁש"י מפרׁש ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ּכיס". חּסרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבמקֹום לזרז ְְִִֵֵֶַָָָָהּכתּוב

לאׁש ּבנֹוגע ּכאן ּדוקא זה זירּוז נאמר מּדּוע לעּין ְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָיׁש
ּכיס? חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ּבמצֹות ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹהּמזּבח,

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זה לבאר ְְְֲֵֵֶַַָָָָויׁש
ּבזה, וכּיֹוצא ּכצדקה ּכיס, חסרֹון ּבהן ׁשּיׁש אחרֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמצֹות
יׁשּלם  ׁשהּקּב"ה האדם ּבטּוח ּבהן ּכי ,ּכל־ּכ לזירּוז צרי ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָאין
ׁשּלֹו ּובּכסף ׁשּלֹו, ּכסף זה הרי זה, ּבלא ואפילּו ּבחזרה. ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלֹו

רּוחֹו. על העֹולה ּככל לעׂשֹות הּוא ְֲֶַַָָָיכֹול

ּובכסּפי  צּבּור, מּכסּפי ׁשהּוא הקּדׁש לממֹון ּכׁשּמּגיע ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאבל
לטעֹון  האדם יכֹול ואם־ּכן ּביֹותר, להּזהר צרי ְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָצּבּור
נחּוצים  הכי הּדברים הם לּמערכה ׁשעצים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּלאו־ּדוקא

ואּול  צריכים עכׁשו, ולכן יֹותר, הּנחּוצים ּדברים יׁש י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָ
אחרים. לדברים הּצּבּור ּבכסּפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָלהׁשּתּמׁש

הּכתּוב  צרי ׁשם צּבּור, ּבכסּפי ּכׁשּמדּבר ּכאן ּדוקא ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻולכן
מקֹום  אין מּׁשהּו, לעׂשֹות מצּוה ׁשּכׁשהּקּב"ה ּולזרז ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָלהזהיר
עצים  ׁשּצרי מצּוה ּוכׁשהּקּב"ה ּבני־אדם. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלחׁשּבֹונֹות
הּכסף. עם לעׂשֹות ּׁשּצריכים מה ׁשּזהּו הּדבר וּדאי ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָלּמערכה,
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אהרן" את "צו לּפסּוק ב)ּבקׁשר ּפירּוׁשים (ו, ׁשני יׁשנם ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מּלׁשֹון  ב. ציּוּוי. מּלׁשֹון א. "מצוה": ּבתיבת ְְְְְִִִִִֵַַָהּקׁשּורים

וחּבּור" ועֹוד)"צותא ג. מה, ּבחקֹותי ּתֹורה' הּמצֹות ('לקּוטי ׁשּקּיּום ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֻ
ׁשּׁשני  לֹומר ויׁש להּקּב"ה. יׂשראל את ּומקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמחּבר
יכֹול  יהּודי ּדהּנה הּׁשני: את אחד מבארים אּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָּפירּוׁשים
הּיקר  ּבׂשכלֹו מבין ּכי א. טעמים: מּׁשני מצֹות ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָֹלקּים

מקּים  ולכן הּקּב"ה צּוה ּכ ּכי ב. הּמצֹות. ּבקּיּום ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָוהּמעלה
הּמעלה  ּבׂשכלֹו ׁשּמבין מּצד ולא עֹול', ּב'קּבלת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹמצֹותיו
להּקּב"ה  וחיּבּור" ה"צותא ׁשעּקר אֹומרים זה ועל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּבזה.
להּקּב"ה, עצמֹו את ּכׁשּמבּטל הּוא הּמצֹות קּיּום ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשעל־ידי
מּפני  רק אּלא ּבׂשכלֹו ּכ ׁשּמבין מּצד לא מצֹותיו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּומקּים

הּקּב"ה. צּוה ׁשּכ ִִֶַַָָָָה"ציּוּוי",
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אהרן ב)את (ו, ֲֶַֹ
ּולדֹורֹות מּיד זרּוז לׁשֹון אּלא 'צו' (רש"י)אין ְְִֵֵֶַַָ

זרּוז" לׁשֹון אּלא 'צו' האדם "אין ׁשל עבֹודתֹו ּכללּות - ְְֲֵֵֶֶַָָָָָָ
והּתׁשּוקה  הּׂשמחה ּבגלל זריזּות, מּתֹו להיֹות צריכה ְְְְְְְְִִִִִִַַַָָָלקֹונֹו

הּבֹורא. רצֹון את ְְֵֵֶַַלקּים
לקּימּה"מּיד" יׁש אּלא ּתחמיצּנה, אל ליד הּבאה מצוה - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ּדחּיֹות. ללא ְְִִַֹמּיד,
ּכל "ּולדֹורֹות" סֹוף עד נמׁש אּלא חד־ּפעמי, אינֹו הּקּיּום - ְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

ּופירי־ ּפירֹות זֹו לפעּלה יׁש א) מּובנים: ּובׁשני ְְִִִֵֵֵֵֵַָָֻהּדֹורֹות.
ּתמידית, היא עצמּה הּפעּלה ב) הּדֹורֹות; ּכל סֹוף עד ְְְִִִֵַַַַָָָֻּפירֹות

נמׁשכת'. 'ּפעּלה - הּידּוע ְְִֶֶַַַָָָֻּובּלׁשֹון

ã ycew zegiyn zecewp ã(950 'nr b jxk zegiyÎihewl)

ב) (ו, העֹולה ּתֹורת ַָָֹזאת
הּלילה  ּכל ּכׁשר ׁשּיהא ואברים חלבים הקטר על ללּמד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבא

(רש"י)

עב)ּבּגמרא ּבּיֹום,(מנחות הּוא חלבים הקטר ׁשעּקר אמרּו, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּלילה. ּגם להקטירם ׁשאפׁשר ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָאּלא

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת להסּביר ְְְְֲִֵַַַָָָֹויׁש
ּכּכתּוב"יֹום" וגּלּוי, לאֹור רֹומז א)- אלקים "וּיקרא(בראשית ְְְֱִִִֵַַָָֹ

ה' אֹור את המגּלה והּמצֹות הּתֹורה עסק ׁשּזהּו יֹום", ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָלאֹור
ָָּבעֹולם.
הרׁשּות "לילה" ּבדברי העסק ׁשּזהּו ּולהעלם, לחׁש רֹומז - ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּבעֹולמֹו. האדם ׁשל האמּתית חּייו ּתכלית על ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָָׁשּמעלימים

החלבים הקטרת ׁשל הּפנימית היא ּבּיֹום הּמׁשמעּות ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָ
לתענּוג), רֹומז (חלב הּבֹורא ׁשּבעבֹודת הּתענּוג ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַַַָ'הקטרת'
העליֹון, הרצֹון את לקּים ּכדי ורק א ה' את לעבד ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּכלֹומר:

זֹו. ׁשּבעבֹודה הּתענּוג מּׁשּום ֲֲִֶַַַָֹלא
החלבים הקטר 'להקטיר'ּבּלילה ואילּו ׁשּיׁש - מׁשמעּותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,הּצר ּכפי רק ּבהם לעסק הרׁשּות, ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹּגם
ׁשמים. ְִֵַָלׁשם

הּוא החלבים הקטר עּקר הּצרּבּיֹום אּולם ׁשּכן ּדוקא, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
חּדּוׁש מּׁשּום ּבֹו אין - הרׁשּות ׁשּבדברי הּתענּוג את ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָלבּטל
את  ּגם "להקטיר" אדם ׁשחּיב הּוא החּדּוׁש עּקר ;ְְִִִֶֶַַַַַָָָָָּכל־ּכ

והּמצֹות. הּתֹורה ׁשּבעסק ְְְֲִֵֶֶַַַַָהּתענּוג

(â)BøNa-ìò Laìé ãá-éñðëîe ãá Bcî ïäkä Láìå§¨©̧©Ÿ¥¹¦´©À¦§§¥©»¦§©´©§¨¼
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ּבעניני  העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּוּתר  אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעֹולם־הּזה
ּגם  לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". "הֹוצאת ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעבֹודת

להּׁשאר  האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבלי
האמיּתי  ּולהתעּסק ּבמקֹומֹו והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

ה'. ֲַַּבעבֹודת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
לּמחנה  ֲִֶֶַַאל־מחּוץ

ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּופׁשט
ּבגדים  ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהֹוצאת
ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשל

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ְְֲִִִֵֵֶָּבגדים
"ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּברמּב"ן

ּובּמפרׁשים  ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגדים
ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ּבזה ְִִֵֶַַָָָָמצינּו

ּגּופא  מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָויׁש
נצטּוה  לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
הֹוצאת  עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹמׁשה
אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדׁשן.
ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ּדר־ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹורק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)
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את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
גו'

ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדים
רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
ו"הּמֹוזג  קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלכאֹורה
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּכֹוס"
נעׂשית  מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ּכהנים  ׁשני על־ידי ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"הֹוצאת

ִׁשֹונים?
הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש

סּוגי  ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכלל
זה  אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָאנׁשים,

ל  ּכבֹודֹו הּבֹורא,לפי ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לעבֹוד  לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָֹאין

עבֹודה. סּוג ֲָָּכל
יֹוׁשב  ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֵֵֵַַַַַּוכמאמר
וחמּורה  . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשֹוקל

ׁשוין". הן הרי . . ֲֲִֵֵֶַָׁשּבחמּורֹות
מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשהרי

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלת
רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיתּבר
ּבאיזה  לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי קדירה", ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"ּביׁשּול
ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹופן

רׁש"י. ְְִִֵַּכדברי

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈
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ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על ְְְְִֵֵֵַַַַַָהרּבה:
ּתּוקד  ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח ְְִִֵֵֵַַַַַָָ"והאׁש

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן כח)עלֿהּמזּבח". ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
הּמערכֹות  ּבמנין ׁשם רּבֹותינּו ÈÏÚ‰.ׁשהיּו C¯ÚÂ ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»

‰ÏÚ‰∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּברׁש"י (.(פסחים »…»ְְִִִִַַַָ

לתמיד  הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׁשן:
ראׁשֹונה  עֹולה "העלה", לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? .)ׁשל ְִֶַַַַָָָָֹ

ÌÈÓÏM‰ È·ÏÁ∑ ׁשם יביאּו ורּבֹותינּואם ׁשלמים. ∆¿≈«¿»ƒְְִִִֵַָָָ
מּכאן (שם) הׁשלם למדּו הּבקר עֹולת על "עליה", : ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לתמיד  מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻּכל
הערּבים  ּבין .ׁשל ְִֵֶַַָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד "ּתמיד",(יומא ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒֱִֵֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין כז היא (שמות ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתמיד"יג) נר "להעלת הּמזּבח": "מעל היא אף . ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

"ּתּוקד" ˙aÎ‰.החיצֹון ‡Ï∑ על אׁש המכּבה ִַַ…ƒ¿∆ְֵֶַַַ
עֹובר  לאוין המזּבח, .ּבׁשני ְְִִִֵֵֵַַָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈



עה ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 217 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

aSn lkA zEadlzd iWbx¦§¥¦§©£§¨©¨

תכּבה: לא על־הּמזּבח ּתּוקד ּתמיד ו)אׁש (ו, ְְִִִֵֵֶַַַַָֹֽ
ּבטּומאה אפילּו – ּתמיד ּבׁשּבת. אפילּו – (בירושלמי ּתמיד ְְְֲֲִִִִַָָָָ

ו) הלכה ד פרק יומא

לקֹונֹו: האדם עבֹודת ּבדרכי זה לימּוד לפרׁש ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָיׁש
קֹודׁש ּברגׁשי הּמתלהט הּלב, התלהבּות היא ּתמיד' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָה'אׁש
לּבֹו את ותבעיר ּתּוקד זֹו ׁשאׁש ליּזהר האדם ועל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלהּקּב"ה.

חס־וׁשלֹום. תכּבה ולא עת, ְְְְִֵֶַָָֹּבכל
עלּול  ה', לעבֹודת ּכּולֹו הּמּוקדׁש יֹום ׁשהיא ּבׁשּבת ְְְֲִִֵֶַַַַָָָוהּנה
עמּוקה  ּבמחׁשבה ּכּולֹו ּכל להׁשקיע הּוא ׁשּצרי לחׁשב ְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָָָָֹהאדם
את  ּבעצמֹו לעֹורר לֹו ואין הּמֹוח, עבֹודת ׁשהיא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַוהתּבֹוננּות,

ּבהיֹות  ׁשאפילּו ּבׁשּבת", אפילּו – "ּתמיד וזהּו הּלב. ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָרגׁשי
ּבעצמֹו לעֹורר עליו אז ּגם הּבֹורא, ּבהּׂשגת ׁשקּוע ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָָָָהאדם

להּקּב"ה. הּתׁשּוקה ְְִֵַַָָָרגׁשי
ו"טמא"ּומאידך  הּבֹורא, מעבֹודת חס־וׁשלֹום הרחֹוק ּגם , ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָ

לֹו ואי־אפׁשר הּוא, "אבּוד" ׁשּכבר לחׁשֹוב לֹו אין ְְְֲִֵֶֶַָָָהּוא,
ׁשגם  ּבטּומאה" אפילּו – "ּתמיד אּלא הּבֹורא, אל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָלהתקרב
ּבֹו הּתלּוי ּכל את ולעׂשֹות עצמֹו את לעֹורר הּטמא ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָעל
ּתמׁשי אּלא חס־וׁשלֹום, תכּבה" "לא – ּתמיד" ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשה"אׁש

הּבֹורא. לעבֹודת לּבֹו ּולהלהיב ְְְֲִִִֵַַַַלבעֹור

ã ycew zegiyn zecewp ã(55 'nr fi zegiy ihewl)

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל היא ו)אף ו, (יומא ּבּגמרא(רש"י ְְִִִֵֵַַַַַַָָ
ב) ּבראׁשֹומה, אּלא ּתהא לא ,ל ׁשאמרּתי ּתמיד "אׁש ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאמרּו

צריכה  (ׁשהיא ּבּמנֹורה ּדין ׁשהּוא והינּו החיצֹון", מזּבח ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
להדליקּה נּתן לא ּבּמזּבח אׁש אין ואם מהּמזּבח), ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹלהּדלק

ּבּמזּב ּדין זה לרׁש"י א אּלא"). ּתהא צריכים ("לא (ׁשּמּמּנּו ח ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ

הּמזּבח, ׁשּבאׁש הּדינים לׁשאר ּבנֹוסף הּמנֹורה): את ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָלהדליק
("אף  הּמנֹורה את מדליקים ׁשּמּמּנה זֹו להיֹות צריכה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָהיא
הּמנֹורה  את להדליק אפׁשר – ּבּמזּבח אׁש ּובהעּדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהיא"),

אחרת. ֵֵֶֶַמאׁש

ã ycew zegiyn zecewp ã(ipy xc` `"k meiÎmeid)

תכּבה לא ּתּוקד... ו)ּתמיד ה'צמח־צדק':(ו, הרּבי מפרׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
'אׁש את ּומעֹורר חברֹו עם הּלֹומד זה - ּתמיד" ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָ"אׁש

ׁשּבנפׁשֹו, האלקית ְְֱִִֶַַָָֹהּתמיד'
לעד. לֹו ּתעמד זֹו זכּות - תכּבה" ְְֲִֶַַָֹֹ"לא

ã ycew zegiyn zecewp ã(56 'nr ,fi jxk ,zegiyÎihewl)

ּתמיד ו)אׁש (ו, ִֵָ
אף  הּנרֹות... את ּבּה ׁשּמדליקין היא ּתמיד, ּבּה ׁשּנאמר ְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָאׁש

ּתּוקד החיצֹון מזּבח מעל (רש"י)היא ְִִִֵֵַַַַ
הּנמצא  זּולתֹו, עם האדם לעבֹודת רֹומז - החיצֹון" ְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָ"מזּבח

ַּב'חּוץ'.
ּכּנאמר הּתֹורה, ללּמּוד רֹומזת - הּמנֹורה" ו)"הדלקת ,(משלי ְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹור". ְָ"ותֹורה
הּמנֹורה  נרֹות ׁשהדלקת העבּדה נפלא: רמז טמּון ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכאן
מלּמדת  החיצֹון, מזּבח ׁשעל־ּגּבי מאׁש ּדוקא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָנעׂשתה
ּדוקא  היא הּמנֹורה) (הדלקת הּתֹורה לאֹור לזּכֹות ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּדר
אּלא  עצמֹו עם ּבעבֹודתֹו מסּתּפק אינֹו האדם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּכאׁשר

- הּזּולת ּבטֹובת ּגם החיצֹון".מתעּסק "מזּבח ְְְִִִֵֵַַַַַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ãh"kyz'd ,ev zyxt zay zgiyn

עׂשר  הּזקן רּבנּו לפני ׁשאמרּה הּמּגיד, הרב ּתֹורת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָידּועה
ׁשּצריכים  - נפׁשֹו ּכחֹות ּבעׂשר לחקקּה ּכדי ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפעמים,
"לא  זֹו ואׁש "מּכם", אׁשר והּקרּבן הּמזּבח על אׁש ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹלהבעיר
הּוא, הּפׁשּוט [=הּפרּוׁש ה"לא" את מכּבה ׁשהיא ְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹתכּבה",
יאמרּו הם וגם "לא", ׁשאֹומרים הּמנּגדים ּכל ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹׁשּיתּבּטלּו
("לא") ה"זדֹונֹות" הפיכת הּוא הּפנימי והּפרּוׁש ְְְֲִִִֵֵַַַַֹ"הן";

שני) אדר (כ' יֹום' ּב'הּיֹום ּכּמּובא ("הן")], ְְְֵַַָֻל"זכּיֹות"
ׁשּלאחרי־זה שני)ּובּפסקא אדר  ענין (כא ּפֹועלים ׁשּכאׁשר , ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

לעד. תכּבה" "לא זּו זכּותֹו אׁשר אּתֹו, ׂשכרֹו הּנה ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹזה,
ּבתמידּיּות, אהל' 'יֹוׁשב אצל הּתֹורה ואֹור אׁש ׁשּידלק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹּכדי
יהּודי  ׁשל נׁשמתֹו ׁשּתאיר ּתחּלה לֹו נֹוגע להיֹות ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָצרי

ּבחּוץ. ְִֶַָׁשּנמצא

(æ)éðôì ïøäà-éða dúà áø÷ä äçðnä úøBz úàæå§¬Ÿ©−©¦§¨®©§¥̧Ÿ¨³§¥©«£ŸÆ¦§¥´
:çaænä éðt-ìà ýåýé§Ÿ̈½¤§¥−©¦§¥«©

Èaז  d˙È Ôe·¯˜Èc ‡˙ÁÓc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿»»ƒ»¿»«¿≈
:‡Áa„Ó Ì„˜Ï ÈÈ Ì„˜ Ô¯‰‡«¬…√»¿»»√»«¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äçðnä úøBz úàæå (æ)dtiqFd §Ÿ©©¦§¨¦¨
rAx` DhEWR itM FGd dWxRd©¨¨¨©§¦§¨©§©
,zFSn zlk`p `dYW ,dgpnA zFvn¦§§¦§¨¤§¥¤¡¤¤©

(h wEqR)crFn ld` xvgA zlk`p `dYWe ¨§¤§¥¤¡¤¤©£©Ÿ¤¥
(mW),oxd` ipaA xkf lM DzF` lk`IWe , ¨§¤Ÿ©¨¨¨¨¦§¥©£Ÿ

(`i wEqR)odA rBi xW` lM WCwIWe(mW). ¨§¤¦§¨¨£¤¦©¨¤¨

éôëemiWCgn dAxd mixaC FWxcn §¦¦§¨§¨¦©§¥§ª¨¦
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.[dpFalE onW dpErh] .zvnwp [Dpi`W]¤¥¨¦§¤¤§¨¤¤§¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
ּבעניני  העסק ׁשעל־ידי והּתפּלה, הּתֹורה עבֹודת ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
הּוּתר  אזי ה', ּבעבֹודת ׂשאת ּביתר להתעּסק יּוכל ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָעֹולם־הּזה
ּגם  לּמערכה" "מקֹום יׁש ּכאׁשר א הּדׁשן". "הֹוצאת ֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָעבֹודת

להּׁשאר  האדם ועל זאת. עבֹודה אין - ּב"ּדׁשן" העסק ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבלי
האמיּתי  ּולהתעּסק ּבמקֹומֹו והּתפּלה, הּתֹורה מחנה ּבתֹו - ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָ

ה'. ֲַַּבעבֹודת

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 1 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zEWx F` daFg ± oWCd znExY§©©¤¤¨§

את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
לּמחנה  ֲִֶֶַַאל־מחּוץ

ילכל ׁשּלא ארץ, ּדר אּלא חֹובה זֹו אין – ּבגדיו את ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּופׁשט
ּבגדים  ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהֹוצאת
ולבׁש לכ לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדרה ּבהן ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבּׁשל

רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן. ּפחּותין אחרים, ְְֲִִִֵֵֶָּבגדים
"ולבׁש הּפסּוק ׁשּדברי לרׁש"י מנא־ליּה הקׁשה: ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּברמּב"ן

ּובּמפרׁשים  ּדר־ארץ? רק אלא חֹובה אינן אחרים" ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבגדים
ּביאּורים. וכּמה ּכּמה ּבזה ְִִֵֶַַָָָָמצינּו

ּגּופא  מהא הּוא רׁש"י ׁשל ׁשּמקֹורֹו ּבפׁשטּות, לֹומר ְְְְִֵֵֶֶַַַָָויׁש
נצטּוה  לא ּתצּוה, ׁשּבפרׁשת קֹודׁש" ּבגדי "ועׂשית ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּבפרׁשת
הֹוצאת  עבּור אהרן לבני ּפחּותים ּבגדים עׂשּית על ְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹֹמׁשה
אּלּו, ּבגדים ּבלביׁשת חֹובה ׁשאין רׁש"י מכריח ּומּזה ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהּדׁשן.
ּתמיד. מׁשרת ּבהם הּבגדים את ללכל ׁשּלא ּדר־ארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹורק

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 5 cenr ,fl wlg zegiyÎihewl itÎlr)

od cg` - qFMd zbifnE dxicw lEWiA¦§¥¨§¦©©¤¨¥

את־הּדׁשן  והֹוציא אחרים ּבגדים ולבׁש את־ּבגדיו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּופׁשט
גו'

ּתמיד. ּבהן מׁשּמׁש ׁשהּוא ּבגדים הּדׁשן ּבהֹוצאת ילכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּלא
לרּבֹו, ּכֹוס ּבהן ימזֹוג אל לרּבֹו קדירה ּבהן ׁשּבּׁשל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדים
רש"י) ובפירוש ד. (ו, מהן ּפחּותין אחרים, ּבגדים ולבׁש ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָלכ
ו"הּמֹוזג  קדירה" "המבּׁשל ּבדר־ּכלל הרי ּבאּור, צרי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָלכאֹורה
נעׂשֹות  אּלּו עבֹודֹות אּלא ׁשֹונים, ּבבגדים רק אינם ְֲֲִִִֵֵֶַַָָָּכֹוס"
נעׂשית  מּדּוע ּכאן, ּגם ּכן ואם עבדים. סּוגי ׁשני ידי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָעל
ּכהנים  ׁשני על־ידי ולא אחרים, ּבבגדים רק הּדׁשן" ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"הֹוצאת

ִׁשֹונים?
הּדרּוׁש: ּבדר ּבזה לֹומר ְְְֵֶֶֶַַָויׁש

סּוגי  ׁשני על־ידי נעׂשים קדירה ּובּׁשּול ּכֹוס ּדמזיגת זה, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכלל
זה  אין ּכֹוס ּדהּמֹוזג לרּבֹו. עבד ּבעבֹודת רק הּוא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָאנׁשים,

ל  ּכבֹודֹו הּבֹורא,לפי ּבעבֹודת א קדירה. ּבביׁשּול התעּסק ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָ
לעבֹוד  לֹו ראּוי ּכהן וכל העבֹודה, סּוגי ּבין ּכלל חיּלוק ְְֲֲִֵֵֵֵַָָָָָֹאין

עבֹודה. סּוג ֲָָּכל
יֹוׁשב  ּתהא "אל ב) עקב (תנחומא ז"ל רּבֹותינּו ְְֲֵֵֵַַַַַּוכמאמר
וחמּורה  . . ׁשּבּקּלֹות קּלה . . ּתֹורה ׁשל מצֹותיה ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָוׁשֹוקל

ׁשוין". הן הרי . . ֲֲִֵֵֶַָׁשּבחמּורֹות
מּתֹו ,יתּבר רצֹונֹו קּיּום הּוא ה' ּבעבֹודת העיקר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָׁשהרי

עלינּו. יצּוה אׁשר ּככל ׁשמים, מלכּות עֹול ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָקּבלת
רצֹונֹו למּלאת ּכדי רק הּמצֹות את מקּים האדם ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוכאׁשר
אֹו ּכֹוס" ּכ"מזיגת עבֹודה ּבין ּבעיניו חילּוק אין ,ְְְֲִִִִֵֵֵֵַָָָיתּבר
ּבאיזה  לי ּומה רצֹונֹו, מּלּוי הּוא העיקר ּדהרי קדירה", ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"ּביׁשּול
ּביניהם, ׁשינּוי יׁש הּבגדים ּבענין ורק רצֹונֹו. יתקּים ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאֹופן

רׁש"י. ְְִִֵַּכדברי

(ä)øòáe äaëú àì Ba-ã÷ez çaænä-ìò Làäå§¨¥̧©©¦§¥³©«©Æ´Ÿ¦§¤½¦¥̧
äìòä äéìò Cøòå ø÷aa ø÷aa íéöò ïäkä äéìò̈¤¯¨©Ÿ¥²¥¦−©´Ÿ¤©®Ÿ¤§¨©³¨¤̧¨Æ¨«Ÿ½̈

:íéîìMä éáìç äéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¤−¨¤§¥¬©§¨¦«
i"yx£BaŒ„˜ez ÁaÊn‰ŒÏÚ L‡‰Â∑ יקידֹות ּכאן רּבה ¿»≈««ƒ¿≈««ְִִָָ

ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש מֹוקדה", "על ְְְְִֵֵֵַַַַַָהרּבה:
ּתּוקד  ּתמיד "אׁש ּבֹו", ּתּוקד עלֿהּמזּבח ְְִִֵֵֵַַַַַָָ"והאׁש

יֹומא ּבמּסכת נדרׁשּו ּכּלן כח)עלֿהּמזּבח". ׁשּנחלקּו(דף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֻ
הּמערכֹות  ּבמנין ׁשם רּבֹותינּו ÈÏÚ‰.ׁשהיּו C¯ÚÂ ְְֲִֵֶַַַַָָָ¿»«»∆»

‰ÏÚ‰∑ּתקּדים היא ּתמיד נח)עֹולת ּברׁש"י (.(פסחים »…»ְְִִִִַַַָ

לתמיד  הּמערכה על קֹודם ּדבר יהא ׁשּלא ּומּנין ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹיׁשן:
ראׁשֹונה  עֹולה "העלה", לֹומר: ּתלמּוד ׁשחר? .)ׁשל ְִֶַַַַָָָָֹ

ÌÈÓÏM‰ È·ÏÁ∑ ׁשם יביאּו ורּבֹותינּואם ׁשלמים. ∆¿≈«¿»ƒְְִִִֵַָָָ
מּכאן (שם) הׁשלם למדּו הּבקר עֹולת על "עליה", : ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ

לתמיד  מאחר ּדבר יהא ׁשּלא מּכאן ּכּלם. הּקרּבנֹות ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָָֹֻֻּכל
הערּבים  ּבין .ׁשל ְִֵֶַַָ

(å)ñ :äaëú àì çaænä-ìò ã÷ez ãéîz Là¥À¨¦²©¬©©¦§¥−©¬Ÿ¦§¤«

i"yx£„ÈÓz L‡∑(מד "ּתמיד",(יומא ּבּה ׁשּנאמר אׁש ≈»ƒֱִֵֶֶַָָ
ּבּה ׁשּנאמר הּנרֹות, את ּבּה ׁשּמדליקין כז היא (שמות ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָ

ּתמיד"יג) נר "להעלת הּמזּבח": "מעל היא אף . ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָֹ

"ּתּוקד" ˙aÎ‰.החיצֹון ‡Ï∑ על אׁש המכּבה ִַַ…ƒ¿∆ְֵֶַַַ
עֹובר  לאוין המזּבח, .ּבׁשני ְְִִִֵֵֵַַָ

Ï‡ה  d· ‡„˜È È‰˙ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡˙M‡Â¿∆»»««¿¿»¿≈»¿»≈»
¯Ùˆa ¯Ùˆa ‡iÚ‡ ‡‰k dÏÚ ¯Ú·ÈÂ ÈÙhƒ̇¿≈¿«¿«¬««¬»»«»ƒ¿«ƒ¿»
˙ÒÎ Èa¯z dÏÚ ˜qÈÂ ‡˙ÏÚ dlÚ ¯cÒÈÂ¿«¿«¬«¬»»¿«≈¬««¿≈ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

Ï‡ו  ‡Áa„Ó ÏÚ ‡„˜È È‰z ‡¯È„z ‡˙L‡∆»»¿ƒ»¿≈»¿»««¿¿»»
:ÈÙhƒ̇¿≈



evעו zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑' לכּלן אחת ּתֹורה' ¿…««ƒ¿»ְַַָָֻ

אין  ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהטעינן
ׁשהיא  יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי
ּתלמּוד  מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"ּתֹורת" ‡˙d.לֹומר: הּגׁשה ∑‰˜¯· ּבקרן היא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ
מערבית  ‰'.ּדרֹומית ÈÙÏ∑ לצד ׁשהּוא מערב, הּוא ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מֹועד  ‰ÁaÊn.אהל Èt Ï‡∑ ׁשהּוא הּדרֹום, הּוא ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל .ּפניו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

יׁשן  ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ∑BˆÓ˜a.)ּבבת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יעׂש לּקמץה ׁשּלא מו)מּדה ‰Án‰.(יומא ˙ÏqÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
dÓMÓe∑ מּמקֹום ׁשּקֹומץ ׁשמנּהמּכאן, ׁשּנתרּבה ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יד) ּבאחרת∑‰Án‰.(סוטה מערבת ּתהא .(ת"כ)ׁשּלא «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

¯ÈË˜‰Â ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ּומקטירֹו קמיצה לאחר לבֹונתּה את ּולפי ׁשּמלּקט ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכמׁשּפטן  הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֻהצר

.(ת"כ)
(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ

:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨
i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ ּבחצר .אהלֿמֹועד ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ הּׁשירים אסּורים אף …≈»∆»≈∆¿»ְֲִִַַָ
ÌL‡ÎÂ.ּבחמץ  ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת ְֵָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ

ּכחּטאת  ּפסּולה;היא – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחת
ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑ אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל אפּלּו »»»ֱֲִִֶַַַָָ
אמּור ּכבר הרי כב)לאכילה, כא אלהיו (ויקרא "לחם : ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹ

מּומין  ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" הּקדׁשים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָמּקדׁשי
קב)למחלקת B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ קּלים קדׁשים ְֲֶַֹ…¬∆ƒ«¿ִִַָָ

ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין מּמּנהאֹו ∑Lc˜È.(ת"כ)ויבלעּו ְְְְִִִִֶֶָָֻƒ¿»
יּפסלּו ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, יאכלּולהיֹות ּכׁשרה, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

.(ת"כ)הּמנחהּכחמר  ְְִֶַָֹ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ dpÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oxw `EdW 'd iptl DzF` WiBIWe§¤©¦¨¦§¥¤¤¤
oxw `EdW gAfOd ipR l`e ,ziaxrn©£¨¦§¤§¥©¦§¥©¤¤¤
oxwl dWBd dpErHW `vnpe ,zinFxC§¦§¦§¨¤§¨©¨¨§¤¤

zinFxC ziaxrn(:bq migaf).íéøäå ©£¨¦§¦§¨¦§¥¦
,epnîoFxVr `iai `NW ,xAgnd on ¦¤¦©§ª¨¤Ÿ¨¦¦¨

milM ipWA cg`(.ck zFgpn)dUri `NWe . ¤¨¦§¥¥¦§¨§¤Ÿ©£¤
unTl dCn(:hi mW). ¦¨©Ÿ¤¨

,õîç äôàú àì øîàålM WiTdl §¨©Ÿ¥¨¤¨¥§©¦¨
s`W ,dIt`l zFk`lOd©§¨©£¦¨¤©

dUrnE dUrn lke Dzkixre DzWil¦¨¨©£¦¨¨§¨©£¤©£¤
iptA eilr dwFle ,e`lA xaFr DAW¤¨¥§¨§¤¨¨¦§¥

Fnvr(:dp zFgpn).dúBà ézúð í÷ìç ©§§¨¤§¨¨©¦¨
.éMàî`N` oi`Xx mpi` wlgl s`W ¥¦¨¤©§¥¤¥¨©¨¦¤¨

Epcnl o`MnE .miX`d zFpYn xg`l§©©©§¨¦¦¦¨¨©§
:aizkC ,miWcTd lklíéLã÷ Lã÷ §¨©¨¨¦¦§¦Ÿ¤¨¨¦

àéä(o`M k"z)..í÷ìç õîç äôàú àì ¦¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
uEOgA mixEq` mixiXd s`WzFgpn) ¤©©§¨¦£¦§¦§¨

(.dp..íLàëå úàhçkz`Hg dn cOl ©©¨§¨¨¨¦¥©©¨

on Ff s` zipni ciaE mFIA oiNg on¦ª¦©§¨§¨¦©¦
zipnid cIaE ,mFIA ,oiNgd(o`M k"z)e .ìk ©ª¦©©¨©§¨¦¨§¨

.ïøäà éðáa øëæoinEn ilrA ENt`W ¨¨¦§¥©£Ÿ¤£¦©£¥¦
zwlgnA(:gv migaf)mipdMA siqFde .ìëå §©§Ÿ¤§¨¦§¦©Ÿ£¦§¨

ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
(fh wEqR). ¨

øîàmikFaPd dxFnA axd(en b)iM , ¨©¨©§¥©§¦¦
aixwn odM lMW xEarA ,mrh©©©£¤¨Ÿ¥©§¦
dgpn aixwi m`e ,FnvrA `Ed FpAxẅ§¨§©§§¦©§¦¦§¨



עז ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

ß 'a xc` `"i ipy mei ß

(áé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âé)íBéa ýåýéì eáéø÷é-øLà åéðáe ïøäà ïaø÷ äæ¤¿¨§©Á©«£¸Ÿ¨¹̈£¤©§¦´©«Ÿ̈À§Æ
ãéîz äçðî úìñ äôàä úøéNò Búà çLnä¦¨©´Ÿ½£¦¦¸¨«¥¨¬²Ÿ¤¦§−̈¨¦®

:áøòa dúéöçîe ø÷aa dúéöçî©«£¦¨´©½Ÿ¤©«£¦−̈¨¨«¤
i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ‰Ê∑(עח ההדיֹוטֹות (מנחות אף ∆»¿««¬…»»ְֶַַ

האיפה  עׂשירית מתחּנכין מקריבין ׁשהן ּבּיֹום ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָ
"מנחה  ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל ּגדֹול ּכהן אבל ְְֱֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹלעבֹודה,

והּכהן  וגֹו', חּקתֿעֹולם ּתמיד מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח ְְְִִִֵַַַַַָָָָָָֹֻ
.וגֹו'" ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã)700 'nr ,a jxk e"nyz mgpn zxez .e"nyz xzq`Îziprz zgiyn(

ּבערב  ּומחציתּה ּבּבקר מחציתּה ּובניו... אהרן קרּבן ְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹזה
יג) (ו,

עם־יׂשראל. ׁשל הּכללית' ה'יחידה הּוא הּגדֹול ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּכהן
ּכהן  (חביּתי ּובניו" אהרן "קרּבן ׁשל הרּוחנית ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹהּמׁשמעּות
ה'יחידה' עצמת החּדרת היא, האדם ּבעבֹודת ְְְֲִִַַַַַַָָָָָָָּגדֹול)

"ּבּבקר  הּמעת־לעת, ּבמׁש העבֹודה ּפרטי לתֹו ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּבּנפׁש
ֶֶָּובערב".

מנחת  ּפרׁשת לאחר ׁשּמּיד ,ּבכ ּביטּוי לידי ּבא ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהּדבר
-חביּתין הּפרטּיים הּקרּבנֹות ּדיני ּבאים ה'יחידה') (ענין ְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ

ּוׁשלמים. אׁשם ְִַָָָָחּטאת,

(ãé)éðéôz äpàéáz úëaøî äNòz ïîMa úáçî-ìò©©«£©À©¤²¤¥«¨¤−ª§¤´¤§¦¤®¨ª«¦¥Æ
:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z íézt úçðî¦§©´¦¦½©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

i"yx£˙Îa¯Ó∑צרּכּה ּכל ּברֹותחין .(ת"כ)חלּוטה À¿∆∆ְְְֲִָָָָ
ÈÈÙz∑אֹופּה חליטתּה, ׁשאחר הרּבה, אפּיֹות אפּויה Àƒ≈ְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָ
ּבּמחבת ּבּתּנּור  ּומטּגנּה ÌÈzt.וחֹוזר ˙ÁÓ∑ מלּמד ְְְֲֵַַַַַַָƒ¿«ƒƒְֵַ

מּמׁש(ּפתיתה.ׁשּטעּונה  ּפתיתה ולא יׁשן: ּברׁש"י ְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

ּכֹופלּה אּלא נקמצת, ׁשאינּה לפי ּופרּורין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבציעין
ואינֹו ׁשתיֿוערב לארּבע וכֹופלּה וחֹוזר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָלׁשנים,

וכ  מפרׁשמבּדיל. ּכהנים' ּב'תֹורת לאּׁשים, מקטיר ן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹ
.)לּה ָ

(åè)dúà äNòé åéðaî åézçz çéLnä ïäkäå§©Ÿ¥̧©¨¦¯©©§¨²¦¨−̈©«£¤´Ÿ¨®
:øè÷z ìéìk ýåýéì íìBò-÷ç̈¾̈©«Ÿ̈−¨¦¬¨§¨«

i"yx£ÂÈaÓ ÂÈzÁz ÁÈLn‰∑ מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח ,. «»ƒ««¿»ƒ»»ְִִַַַָָָָ
¯Ë˜z ÏÈÏk∑,נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת אין »ƒ»¿»ְְְֱִִִֵֶֶֶֶָָָ

ּכּלּה ּכהן אּלא מנחת ּכל וכן ּכליל ּכליל. נדבה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֻ
.ּתהיה  ְִֶ

ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr ak zegiy ihewl)

ּכּלּה . . ּכליל ּכּלּה אּלא נאכלין ׁשיריה להיֹות נקמצת ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֻֻאין
לגבֹוּה טו־טז)ׁשוה ו, הּלׁשֹון (רש"י ׁשּנּוי את לבאר ּבא רׁש"י ְְִִֵֶַַַָָָָָָ

ּכהן. למנחת חביּתין מנחת ּתקטרּבין חביּתין –ּכליל מנחת ְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵַַַָָָֹ
לאכילה, הּמנחה ׁשאר את מּתרת אינּה קמיצתּה א ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָנקמצת,

והּׁשירים. הּקמץ הּמזּבח, על 'ּכליל' נקטרת ּתהיה אּלא ּכליל ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ּכל  ּבמׁש ּכליל נׁשארת היא נקמצת, אינּה ּכהן מנחת -ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ

ּכאחת; ּכּלּה ּומקטרת לגבֹוּהההקרבה ׁשוה ּבּהּכּלּה אין – ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ
ּבׁשוה. מקטרת ּכּלּה אּלא לּׁשיריים הּקמץ ּבין ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהפרדה

(æè)ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî-ìëåô : §¨¦§©¬Ÿ¥²¨¦¬¦«§¤−¬Ÿ¥«¨¥«
i"yx£ÏÈÏk∑ ׁשוה .לגבּהּכּלּה »ƒְַָָָָֹֻ

ÓÈÓÏ¯:יב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÈÈיג  Ì„˜ Ôe·¯˜È Èc È‰B·e Ô¯‰‡ Ôa¯˜ ÔÈc≈À¿««¬…¿ƒƒ¿»¿√»¿»
˙Ï˙· ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á d˙È e‡Èa¯c ‡ÓBÈa¿»¿«ƒ»≈«ƒ«¿»ƒ¿«
‡¯Ùˆa d˙ebÏt ‡¯È„z ‡˙ÁÓ ‡zÏÒ ÔÈ‡Ò¿ƒÀ¿»ƒ¿»»¿ƒ»«¿«¿«¿»

:‡LÓ¯a d˙ebÏÙe«¿«¿«¿»

¯·ÎÈ‡יד  „·Ú˙z ÁLÓa ‡˙È¯ÒÓ ÏÚ««¿≈»ƒ¿«ƒ¿¬≈¿ƒ»
·¯˜z ÔÈÚeˆa ˙ÁÓ ÈÈÙez dp˙È«̇¿ƒ«ƒ≈ƒ¿«ƒƒ¿»≈

:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

aÚÈ„טו  È‰BaÓ È‰B˙BÁ˙ ‡a¯Ó„ ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ«¿≈
:˜qzz ¯ÈÓb ÈÈ Ì„˜ ÌÏÚ ÌÈ˜ d˙È»«¿»»»√»¿»¿ƒƒ«»

Ï‡טז  È‰z ¯ÈÓb ‡‰Î„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿«¬»¿ƒ¿≈»
:ÏÎ‡˙ƒ̇¿¬≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

aixwd `l EN`M FnvrA `Ed DPlk`ie§Ÿ§¤¨§©§§¦Ÿ¦§¦
iM DPOn aixwi `l cigi zgpn iM ,xaC̈¨¦¦§©¨¦Ÿ©§¦¦¤¨¦

df hErn iC `le ,unTde dpFaNd m ¦̀©§¨§©Ÿ¤§Ÿ©¦¤
`NW dOcie ,DPlk`IW `N` oAxTd©¨§¨¤¨¤Ÿ§¤¨¦©¤¤Ÿ

z` EtxUi okle ,llM oAxw aixwd¦§¦¨§¨§¨§¨¥¦§§¤
.DNMg dxez ª¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` 'i oey`x meil inei xeriy
i"yx£‰Án‰ ˙¯Bz ˙‡ÊÂ∑' לכּלן אחת ּתֹורה' ¿…««ƒ¿»ְַַָָֻ

אין  ׁשּיכֹול, ּבענין. האמּורין ּולבֹונה ׁשמן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָלהטעינן
ׁשהיא  יׂשראל מנחת אּלא ּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָלי
ּתלמּוד  מּנין? ּכליל, ׁשהיא ּכהנים מנחת ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָֹנקמצת.

"ּתֹורת" ‡˙d.לֹומר: הּגׁשה ∑‰˜¯· ּבקרן היא ַַ«¿≈…»ְִֶֶַָָ
מערבית  ‰'.ּדרֹומית ÈÙÏ∑ לצד ׁשהּוא מערב, הּוא ְֲִִַָƒ¿≈ְֲֶַַָ

מֹועד  ‰ÁaÊn.אהל Èt Ï‡∑ ׁשהּוא הּדרֹום, הּוא ֵֶֹ∆¿≈«ƒ¿≈«ֶַָ
הרּוח  לאֹותֹו נתּון ׁשהּכבׁש מזּבח, ׁשל .ּפניו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

(ç)dðîMîe äçðnä úìqî Böî÷a epnî íéøäå§¥¦¸¦¤¹§ª§À¦³Ÿ¤©¦§¨Æ¦©§½̈
çaænä øéè÷äå äçðnä-ìò øLà äðálä-ìk úàå§¥Æ¨©§Ÿ½̈£¤−©©¦§¨®§¦§¦´©¦§¥À©

:ýåýéì dúøkæà ççéð çéø¥¯©¦²Ÿ©©§¨«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£epnÓ ÌÈ¯‰Â)∑ ׁשלם עּׂשרֹון ׁשּיהא מהמחּבר, ¿≈ƒƒ∆ְְִֵֵֵֶַָָָֻ

יׁשן  ּברׁש"י קמיצה. ּבׁשעת אחת ∑BˆÓ˜a.)ּבבת ְְְְִִִַַַַַָָָ¿À¿
יעׂש לּקמץה ׁשּלא מו)מּדה ‰Án‰.(יומא ˙ÏqÓ ֲִֶֶֶַַָֹֹƒ…∆«ƒ¿»
dÓMÓe∑ מּמקֹום ׁשּקֹומץ ׁשמנּהמּכאן, ׁשּנתרּבה ƒ«¿»ְְִִִֵֶֶַַָָָָ

יד) ּבאחרת∑‰Án‰.(סוטה מערבת ּתהא .(ת"כ)ׁשּלא «ƒ¿»ְְְֵֶֶֶֶֶַֹֹ

¯ÈË˜‰Â ‰Án‰ŒÏÚ ¯L‡ ‰·l‰ŒÏk ˙‡Â∑ ¿≈»«¿…»¬∆««ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
ּומקטירֹו קמיצה לאחר לבֹונתּה את ּולפי ׁשּמלּקט ; ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּב"וּיקרא", הּמנחֹות מן ּבאחת אּלא ּכן ּפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּלא
ּכמׁשּפטן  הּמנחֹות ּכל לכלל זֹו, ּפרׁשה לׁשנֹות ְְְְְְִִִַַָָָָָָָֹֻהצר

.(ת"כ)
(è)ìëàz úBvî åéðáe ïøäà eìëàé äpnî úøúBpäå§©¤´¤¦¤½¨«Ÿ§−©«£´Ÿ¨¨®©³¥«¨¥Æ

:äeìëàé ãòBî-ìäà øöça Lã÷ íB÷îa§¨´¨½Ÿ©«£©¬«Ÿ¤¥−«Ÿ§«¨
i"yx£L„˜ ÌB˜Óa∑ ּבחצר .אהלֿמֹועד ואיזהּו? ¿»»…ְֲֵֵֶֶַַֹ

(é)Lã÷ éMàî dúà ézúð í÷ìç õîç äôàú àì³Ÿ¥«¨¤Æ¨¥½¤§¨²¨©¬¦Ÿ−̈¥«¦¨®³Ÿ¤
:íLàëå úàhçk àåä íéLã÷̈«¨¦Æ¦½©«©−̈§¨«¨¨«

i"yx£Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï∑ הּׁשירים אסּורים אף …≈»∆»≈∆¿»ְֲִִַַָ
ÌL‡ÎÂ.ּבחמץ  ˙‡hÁk∑('ב הרי (שם חֹוטא מנחת ְֵָ««»¿»»»ְֲִֵֵַ

ּכחּטאת  ּפסּולה;היא – לׁשמּה ׁשּלא קמצּה ,לפיכ . ְְְְְִִִֶַָָָָָָֹ

ׁשּלא  קמצּה ,לפיכ ּכאׁשם. היא הרי נדבה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹמנחת
ּכׁשרה  – .לׁשמּה ְְִֵָָ

(àé)íëéúøãì íìBò-÷ç äpìëàé ïøäà éðáa øëæ-ìk̈¨º̈¦§¥³©«£ŸÆ«Ÿ§¤½¨¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ô :Lc÷é íäa òbé-øLà ìk ýåýé éMàî¥«¦¥−§Ÿ̈®²Ÿ£¤¦©¬¨¤−¦§¨«

i"yx£¯ÎÊŒÏk∑ אם נאמר? לּמה מּום. ּבעל אפּלּו »»»ֱֲִִֶַַַָָ
אמּור ּכבר הרי כב)לאכילה, כא אלהיו (ויקרא "לחם : ְֱֲֲִֵֶֶַָָָָֹ

מּומין  ּבעלי לרּבֹות אּלא וגֹו'" הּקדׁשים ְְְֲֳִִִֵֵֶַַַָָָמּקדׁשי
קב)למחלקת B‚Â'.(זבחים ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑ קּלים קדׁשים ְֲֶַֹ…¬∆ƒ«¿ִִַָָ

ּבּה ׁשּיּגעּו חּלין מּמּנהאֹו ∑Lc˜È.(ת"כ)ויבלעּו ְְְְִִִִֶֶָָֻƒ¿»
יּפסלּו ּפסּולה, ׁשאם ּכמֹוה, יאכלּולהיֹות ּכׁשרה, ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ

.(ת"כ)הּמנחהּכחמר  ְְִֶַָֹ

„ÁÓ˙‡ח  ‡zÏqÓ dˆÓ˜a dpÓ L¯ÙÈÂ¿«¿≈ƒ≈¿À¿≈ƒÀ¿»¿ƒ¿»»
‡˙ÁÓ ÏÚ Èc ‡z·Ï Ïk ˙ÈÂ dÁLnÓeƒƒ¿«¿»»¿À¿»ƒ«ƒ¿»»
‡z¯k„‡ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡Áa„ÓÏ ˜qÈÂ¿«≈¿«¿¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»ƒ¿«¿»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Èht¯ט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔeÏÎÈ dpÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ«≈¿«¬…¿ƒ«ƒ
‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a LÈc˜ ¯˙‡a ÏÎ‡˙zƒ¿»≈«¬««ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿»

:dpÏÎÈ≈¿À«

d˙Èי  ˙È·‰È ÔB‰˜ÏÁ ÚÈÓÁ ÈÙ‡˙˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈¬ƒ«√»¿¿»ƒ»«
‡˙‡hÁk ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ Èa¯wÓƒÀ¿»»…∆¿ƒƒ¿«»»

:‡ÓL‡ÎÂ¿«¬»»

ÌÏÚיא  ÌÈ˜ dpÏÎÈ Ô¯‰‡ È·a ‡¯eÎc Ïk»¿»ƒ¿≈«¬…≈¿À«¿»»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ÔBÎÈ˙¯„Ï¿»»≈ƒÀ¿»«»«¿»…¿ƒ¿«¿

:Lc˜˙Èƒ¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

oxw `EdW 'd iptl DzF` WiBIWe§¤©¦¨¦§¥¤¤¤
oxw `EdW gAfOd ipR l`e ,ziaxrn©£¨¦§¤§¥©¦§¥©¤¤¤
oxwl dWBd dpErHW `vnpe ,zinFxC§¦§¦§¨¤§¨©¨¨§¤¤

zinFxC ziaxrn(:bq migaf).íéøäå ©£¨¦§¦§¨¦§¥¦
,epnîoFxVr `iai `NW ,xAgnd on ¦¤¦©§ª¨¤Ÿ¨¦¦¨

milM ipWA cg`(.ck zFgpn)dUri `NWe . ¤¨¦§¥¥¦§¨§¤Ÿ©£¤
unTl dCn(:hi mW). ¦¨©Ÿ¤¨

,õîç äôàú àì øîàålM WiTdl §¨©Ÿ¥¨¤¨¥§©¦¨
s`W ,dIt`l zFk`lOd©§¨©£¦¨¤©

dUrnE dUrn lke Dzkixre DzWil¦¨¨©£¦¨¨§¨©£¤©£¤
iptA eilr dwFle ,e`lA xaFr DAW¤¨¥§¨§¤¨¨¦§¥

Fnvr(:dp zFgpn).dúBà ézúð í÷ìç ©§§¨¤§¨¨©¦¨
.éMàî`N` oi`Xx mpi` wlgl s`W ¥¦¨¤©§¥¤¥¨©¨¦¤¨

Epcnl o`MnE .miX`d zFpYn xg`l§©©©§¨¦¦¦¨¨©§
:aizkC ,miWcTd lklíéLã÷ Lã÷ §¨©¨¨¦¦§¦Ÿ¤¨¨¦

àéä(o`M k"z)..í÷ìç õîç äôàú àì ¦¨Ÿ¥¨¤¨¥¤§¨
uEOgA mixEq` mixiXd s`WzFgpn) ¤©©§¨¦£¦§¦§¨

(.dp..íLàëå úàhçkz`Hg dn cOl ©©¨§¨¨¨¦¥©©¨

on Ff s` zipni ciaE mFIA oiNg on¦ª¦©§¨§¨¦©¦
zipnid cIaE ,mFIA ,oiNgd(o`M k"z)e .ìk ©ª¦©©¨©§¨¦¨§¨

.ïøäà éðáa øëæoinEn ilrA ENt`W ¨¨¦§¥©£Ÿ¤£¦©£¥¦
zwlgnA(:gv migaf)mipdMA siqFde .ìëå §©§Ÿ¤§¨¦§¦©Ÿ£¦§¨

ìëàú àì äéäz ìéìk ïäk úçðî¦§©Ÿ¥¨¦¦§¤Ÿ¥¨¥
(fh wEqR). ¨

øîàmikFaPd dxFnA axd(en b)iM , ¨©¨©§¥©§¦¦
aixwn odM lMW xEarA ,mrh©©©£¤¨Ÿ¥©§¦
dgpn aixwi m`e ,FnvrA `Ed FpAxẅ§¨§©§§¦©§¦¦§¨



evעח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת טז)וכל (ו, ְְְִִִֵֶַָָֹ
אין  אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמנחה,

ּבמנחת כּו'). לעֹולם,יׂשראלקמח הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את רק ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמקריבים

הארץ  "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ורק ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּומלֹואּה"

הּקמח ּכהןּבמנחת ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכליל. ְִִָָנׂשרף

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַָָ
עלֿידֹו pÏÎ‡È‰.חּטאת d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים ַַָָ«¿«≈…»…¿∆»

ּדמים  זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ׁשאינֹוהראּוי , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹחֹולק
למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאכילתּה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים ."ּכלֿזכר ֲִַַָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז אכל (שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ
יּגע  מּמּנה אׁשר אם ∑Lc˜È.ויבלע ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

ּכחמר  ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, – ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה
Ú.ׁשּבּה dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ

הּבגד על ּדם(ת"כ)מּדמּה מקֹום אֹותֹו יּזה הּבגד (, אׁשר ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבתֹו)עליה  ּתכּבס fÈ‰.העזרה , ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, יהא ְְֲֵֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְְִֵֶ
כט) טו נטּוי (איוב יהא מנלם", לארץ יּטה "ולא :. ְְְִִֵֶֶָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(ּבדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).úàhçä úøBz úàæ (çéiEESd did Ÿ©©©¨¨¨©¦
gafe dgpnE dlFr :`xwIe xcqA§¥¤©¦§¨¨¦§¨§¤©
dNgzA iM ,mW`de z`Hgde minlXd©§¨¦§©©¨§¨¨¨¦¦§¦¨
oM ixg`e ,dacPd zFpAxwA xAC¦¥§¨§§©§¨¨§©£¥¥
o`kA la` .`hg lr daFgd zFpAxwA§¨§§©¨©¥§£¨§¨
KM xg`e dgpnlE dlFrl xE`Ad did̈¨©¥§¨§¦§¨§©©¨
ipiC x`al dvx iM ,mW`e z`HgA§©¨§¨¨¦¨¨§¨¥¦¥
,mdl cg` hRWOd iM ,miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¦©¦§¨¤¨¨¤

dgpnA xn`W FnM(i wEqR)miWcw Wcw §¤¨©§¦§¨¨Ÿ¤¨¨¦
x`ai oM ixg`e ,mW`ke z`HgM `id¦©©¨§¨¨¨§©£¥¥§¨¥

.miNw miWcw oiC¦¨¨¦©¦
äpäå.miAx mixaC Ff dWxtA WCgi §¦¥§©¥§¨¨¨§¨¦©¦

,úàhçä úøBz úàædxFY Ÿ©©©¨¨
zF`Hg s`W ,zF`Hgd lkl zg ©̀©§¨©©¨¤©©¨
s` lFki ,qEAM oErh onC zFInipRd©§¦¦¨¨¨¦¨©

xnFl cEnlY ,sFrd z`Hg.úàæmigaf) ©©¨©§©Ÿ§¨¦

(.avxn`e .äìòä èçMz øLà íB÷îa §¨©¦§£¤¦¨¥¨Ÿ¨
,'ä éðôì úàhçä èçMzlMW ¦¨¥©©¨¦§¥¤¨

oFtSA `N` ozhigW `dY `l zF`Hgd©©¨Ÿ§¥§¦¨¨¤¨©¨
(.gn mW)zWxtA oM xn`p `NW itl . ¨§¦¤Ÿ¤¡©¥§¨¨©

`iUp z`HgA `N` `xwIe(ck c)cigie ©¦§¨¤¨§©©¨¦§¨¦
(hk c)xEASd zF`hg ,oNM EAxzp o`ke ,§¨¦§©ª¨©§©¦

.zFInipRd zF`hge©£¨©§¦¦
ãBòEWxC(o`M k"z):íéLã÷ Lã÷, ¨§¨Ÿ¤¨¨¦

`dY `NW xEASd inlW zFAxl§©©§¥©¦¤Ÿ§¥
iWcw lkAW itl ,oFtSA `N` ozhigW§¦¨¨¤¨©¨§¦¤§¨¨§¥

.oFtv oirhd miWcTd,àåädcFzl hxR ©¨¨¦¦§¦¨¦§¨§¨
zF`Hgd xUA dYr ozp cFre .xifp li`e§¥¨¦§¨©©¨§©©©¨

oxd` ipal(ak wEqR)dElk`IW dEve , ¦§¥©£Ÿ¨§¦¨¤Ÿ§¨
crFn ld` xvgA(hi wEqR),odn mixkGd , ©£©Ÿ¤¥¨©§¨¦¥¤

dAxd oipiC WCge .oxd` zFpA `le§Ÿ§©£Ÿ§¦¥¦¦©§¥
z`Hgd on mirlaPAÎk miwEqR) ©¦§¨¦¦©©¨§¦

.(`khi dxez

).Lã÷ íB÷îa ñaëz (ëxingd §©¥§¨¨Ÿ¤§¦
cbAA rlaPd mCA aEzMd©¨©¨©¦§¨©¤¤
`NW diGd mcw did xW`M FzFUrl©£©£¤¨¨Ÿ¤©¨¨¤Ÿ

xn`e .mirlTl uEg `viNøç éìëe ¥¥©§¨¦§¨©§¦¤¤
øáMé Ba ìMáz øLàmFwnA `Ed s`e , £¤§ª©¦¨¥§©§¨

mirlap miqxgde ,xAWp `Ed WFcẅ¦§¨§©£¨¦¦§¨¦
mnFwnA(.`k `nFi)dwixn FA oiUFr oi`e , ¦§¨¨§¥¦§¦¨

dtihXde dwixOd oke .llM dtihWE§¦¨§¨§¥©§¦¨§©§¦¨
lM iM ,`Ed WFcw mFwnA zWgp ilkA¦§¦§¤§¨¨¦¨
WFcw mFwn l` mikWnp miaEzMd©§¦¦§¨¦¤¨¨

.xiMfdW`k dxez ¤¦§¦



עט ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy

(àë)éìëa-íàå øáMé Ba-ìMáz øLà Nøç-éìëe§¦¤²¤£¤¬§ª©−¦¨¥®§¦¦§¦³
:íéna óhLå ÷øîe äìMa úLçð§¸¤Æª½̈¨Ÿ©¬§ª©−©¨«¦

i"yx£¯·MÈ∑ נֹותר נעׂשה ּבֹו ׁשּנבלעת ׁשהּבליעה ,לפי ƒ»≈ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָ
הּקדׁשים  לכל "ּתמרּוקי ∑Óe¯˜.והּואֿהּדין לׁשֹון ְְֳִִַַָָ…«ְְֵַ

יב)הּנׁשים" ב ּבלע"ז (אסתר אשקורי"ר ..ÛhLÂ ˜¯Óe∑ ְִַַַָ…«¿À«

הּכתּוב  לּמד חרס, ּכלי אבל ּבליעתֹו. את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹלפלט
לעֹולם  ּדפיֹו מידי יֹוצא ׁשאינֹו .ּכאן, ְְִֵֵֵֶָָָ

(áë):àåä íéLã÷ Lã÷ dúà ìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−Ÿ©´Ÿ¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«
i"yx£d˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka ¯ÎÊŒÏk∑ ׁשאר להֹוציא לא – למעלה האמּור אֹותּה" ׁש"המחטא למדּת, הא »»»«…¬ƒ…«…»ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ

לחּטּוי  ראּוי ׁשאינֹו את להֹוציא אּלא .הּכהנים, ְְֲִִִֵֶֶֶַָָֹ

(âë)ãòBî ìäà-ìà dîcî àáeé øLà úàhç-ìëå§¨©¿̈£¤Á¨̧¦¨¹̈¤¯Ÿ¤¥²
ô :óøOz Làa ìëàú àì Lãwa øtëì§©¥¬©−Ÿ¤´Ÿ¥«¨¥®¨¥−¦¨¥«

i"yx£'B‚Â ˙‡hÁŒÏÎÂ∑(פב ּפסּולה (זבחים – לפנים החיצֹונה חּטאת מּדם הכניס ׁשאר ∑ÏÎÂ.ׁשאם לרּבֹות ¿»«»¿ְְְִִִִִִִֶַַַָָָ¿»ְְַָ
.קדׁשים  ִָָ

æ(à):àeä íéLã÷ Lã÷ íLàä úøBz úàæå§¬Ÿ©−¨«¨¨®¬Ÿ¤¨«¨¦−«
i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑(ת"כ יח. ואין (תמורה קרב, קרבה ּתמּוהּוא .רתֹו …∆»»ƒְְְֵֵֵָָָ

(á)-úà eèçLé äìòä-úà eèçLé øLà íB÷îa¦§À£¤³¦§£Æ¤¨´Ÿ½̈¦§£−¤
:áéáñ çaænä-ìò ÷øæé Bîc-úàå íLàä̈«¨¨®§¤¨²¦§¬Ÿ©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£eËÁLÈ∑,ּבעֹולה ּותלאֹו רּבים, "יׁשחטּו" ׁשּנאמר ּבצּבּור, אׁשם ׁשּמצינּו לפי הרּבה, ׁשחיטֹות לנּו רּבה ƒ¿¬ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
לּצפֹון  צּבּור עֹולת .להביא ְִִַַָָ

(â)-úàå äéìàä úà epnî áéø÷é Baìç-ìk úàå§¥¬¨¤§−©§¦´¦¤®¥µ¨«©§½̈§¤
:áøwä-úà äqëîä áìçä©¥−¤©«§©¤¬¤©¤«¤

Ì‡Âכא  ¯·zÈ da ÏLa˙˙ Èc ÛÒÁc ÔÓe»«¬«ƒƒ¿««≈ƒ»»¿ƒ
ÛhzLÈÂ ˜¯Ó˙ÈÂ ÏMa˙z ‡LÁc ‡Óa¿»»ƒ¿»»ƒ¿««¿ƒ¿¿≈¿ƒ¿«≈

:‡iÓa¿«»

˜„Lכב  d˙È ÏeÎÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈»«…∆
:‡È‰ ÔÈL„e˜¿ƒƒ

ÔkLÓÏכג  dÓcÓ ÏÚzÈ Èc ‡˙‡hÁ ÏÎÂ¿»«»»ƒƒ»«ƒ¿«¿«¿«
‡¯ea ÏÎ‡˙˙ ‡Ï ‡L„e˜· ‡¯tÎÏ ‡ÓÊƒ¿»¿«»»¿¿»»ƒ¿¬≈¿»

:„˜Bzzƒ»

‰e‡:א  ÔÈL„e˜ L„˜ ‡ÓL‡c ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»«¬»»…∆¿ƒ

È˙ב  ÔeÒkÈ ‡˙ÏÚ ˙È ÔeÒkÈ Èc ‡¯˙‡·¿«¿»ƒƒ¿»¬»»ƒ¿»
¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ˜¯ÊÈ dÓc ˙ÈÂ ‡ÓL‡¬»»¿»¿≈ƒ¿«««¿¿»¿

:¯BÁÒ¿

ÈÂ˙ג  ‡˙ÈÏ‡ ˙È dpÓ L¯ÙÈ da¯z Ïk ˙ÈÂ¿»»«¿≈«¿≈ƒ≈»¬ƒ»¿»
:‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z«¿»¿»≈»«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).dîcî àáeé øLà úàhç ìëå (âë§¨©¨£¤¨¦¨¨
z`Hg mCn qipkd m`W¤¦¦§¦¦©©¨
.i"Wx oFWl .dlEqR miptl dpFvigd©¦¨¦§¦§¨§©¦

xn`X dn ,FGd zrCd itkEøtëì §¦©©©©©¤¨©§©¥
LãwaDpi` FGW ,FrnWnM Fpi` ©Ÿ¤¥§©§¨¤¥¨

ipRnE ,Ff d`adA dlqtp ixdW ,zxRkn§©¤¤¤£¥¦§§¨©£¨¨¦§¥
xn` la` .ztxUp `id DNW lEqRd df¤©§¤¨¦¦§¤¤£¨¨©

øtëìzrC lr miptl Dqipkd m`W §©¥¤¦¦§¦¨§¨¦©©©
z`Hg dUrnM mW DPOn dGIW ,xRkl§©¥¤©¤¦¤¨¨§©£¥©¨
xnFlM ,DA xRM `NW iR lr s` ,zinipR§¦¦©©¦¤Ÿ¦¥¨§©
zrXn dlqtp ,mElM DnCn dGd `NW¤Ÿ¦¨¦¨¨§¦§§¨¦§©
Dqipkd m`W xWt`e .sxVze dqipM§¦¨§¦¨¥§¤§¨¤¦¦§¦¨

`dYW llM DPOn zFGdl `NW zrC lr©©©¤Ÿ§©¦¤¨§¨¤§¥
.dxWM§¥¨
éøáãëeoFrnW 'x(ai g migaf)Dpi` §¦§¥¦§§¨¦¥¨

xRM oM m` `N` dlEqR§¨¤¨¦¥¦¥
dUrnM zF`Gd DA dUrW ,DncA§¨¨¤¨¨¨©¨§©£¥
aEzMd xn` KklE ,zinipR z`Hg©¨§¦¦§¨¨©©¨

,øtëì`iad `EdW `N` ,dxRMW `l §©¥Ÿ¤¦§¨¤¨¤¥¦
.FYaWgn itM xRke ,DA xRkl DnCn¦¨¨§©¥¨§¦¥§¦©§©§

Leøôe.lkidl mCd qipkdW ,"miptl" ¥¦§¦¤¦§¦©¨©¥¨
odM xR mCn qipkd m` oke§¥¦¦§¦¦©©Ÿ¥
dxf dcFar ixirUE xaC mlrde giWn̈¦©§¤§¥¨¨§¦¥£¨¨¨
onFwOn miptl oNMW ,miptle iptl¦§¥§¦§¦¤ª¨¦§¦¦§¨

xn`e .oilEqtE ,oqipkd,dîcîENt`W ¦§¦¨§¦§¨©¦¨¨¤£¦
ipWA DnC lAw m`W ,lqFR DnC zvTn¦§¨¨¨¥¤¦¦¥¨¨¦§¥
dlEqR miptl odn cg` qipkde zFqFM§¦§¦¤¨¥¤¦§¦§¨

(mW). ¨

ìòåxAcn aEzMd oi` ,hWRd KxC §©¤¤©§¨¥©¨§©¥
dESW zFInipRd zF`HgA `N ¤̀¨§©¨©§¦¦¤¦¨
dUrz `l oYl o`M `aE ,oztxUA xaM§¨¦§¥¨¨¨¨¦¥Ÿ©£¤
ipiC milWdl dWxRd iM ,ozlik` lr©£¦¨¨¦©¨¨¨§©§¦¦¥
iqFi 'x lW FWxcn Edfe ,zF`Hgd©©¨§¤¦§¨¤¦

mipdM zxFzA ililBd(o`M)migafaE ©§¦¦§©Ÿ£¦¨¦§¨¦
(mW).` dxez ¨

ev zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(clw zxaeg zeniyx)

ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת טז)וכל (ו, ְְְִִִֵֶַָָֹ
אין  אם (ּכמאמר האדם לצרכי רֹומזת מּקמח, ׁשּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמנחה,

ּבמנחת כּו'). לעֹולם,יׂשראלקמח הּׁשּי עסק, ּבעל - ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּותפּלה, ּתֹורה זמן היינּו לה', ּכליל הּקמץ את רק ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָֹמקריבים

הארץ  "לה' על־ּדר) הּׁשירים את ּבאכילה ּומּתיר מקּדיׁש ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
א אדם"). לבני נתן "והארץ ּברכה על־ידי ורק ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּומלֹואּה"

הּקמח ּכהןּבמנחת ּכל העֹולם, מן הּמבּדל אהל, יֹוׁשב - ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ּכליל. ְִִָָנׂשרף

(æé):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(çé)úøBz úàæ øîàì åéða-ìàå ïøäà-ìà øac©¥³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¥½Ÿ¬Ÿ©−
èçMz äìòä èçMz øLà íB÷îa úàhçä©«©¨®¦§¿£¤Á¦¨¥̧¨«Ÿ¹̈¦¨¥³

:àåä íéLã÷ Lã÷ ýåýé éðôì úàhçä©«©¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

(èé)Lã÷ íB÷îa äpìëàé dúà àhçîä ïäkä©Ÿ¥²©«§©¥¬Ÿ−̈Ÿ§¤®̈§¨³¨Æ
:ãòBî ìäà øöça ìëàz¥«¨¥½©«£©−¬Ÿ¤¥«

i"yx£d˙‡ ‡hÁÓ‰∑ נעׂשית ׁשהיא עבֹודֹותיה העֹובד «¿«≈…»ֲֲִֵֵֶֶַָָ
עלֿידֹו pÏÎ‡È‰.חּטאת d˙‡ ‡hÁÓ‰∑(קב (זבחים ַַָָ«¿«≈…»…¿∆»

ּדמים  זריקת ּבׁשעת טמא יצא לעבֹודה. ׁשאינֹוהראּוי , ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ּכהנים  ׁשאר ׁשאֹוסר לֹומר אפׁשר ואי ּבּבׂשר. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹחֹולק
למּטה: נאמר ׁשהרי ּדמּה, הּזֹורק מן חּוץ ְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבאכילתּה,

אתּה" יאכל ּבּכהנים ."ּכלֿזכר ֲִַַָָָָֹֹֹ

(ë)dîcî äfé øLàå Lc÷é døNáa òbé-øLà ìk²Ÿ£¤¦©¬¦§¨−̈¦§¨®©«£¤̧¦¤³¦¨¨Æ
:Lã÷ íB÷îa ñaëz äéìò äfé øLà ãâaä-ìò©©¤½¤£¤Æ¦¤´¨¤½¨§©¥−§¨¬¨«

i"yx£d¯N·a ÚbÈŒ¯L‡ Ïk∑(צז אכל (שם ּדבר ּכל …¬∆ƒ«ƒ¿»»ְֶַָֹ
יּגע  מּמּנה אׁשר אם ∑Lc˜È.ויבלע ּכמֹוה: להיֹות ְְֲִִִֶֶַַָƒ¿»ְִִָָ

ּכחמר  ּתאכל – ּכׁשרה היא ואם ּתּפסל, – ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּפסּולה
Ú.ׁשּבּה dÓcÓ ‰fÈ ¯L‡Â„‚a‰ŒÏ∑ הּזה ואם ֶָ«¬∆ƒ∆ƒ»»««∆∆ְִָֻ

הּבגד על ּדם(ת"כ)מּדמּה מקֹום אֹותֹו יּזה הּבגד (, אׁשר ְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּבתֹו)עליה  ּתכּבס fÈ‰.העזרה , ¯L‡∑ּכמֹו נּזה, יהא ְְֲֵֶַָָָָָ¬∆ƒ∆ְְִֵֶ
כט) טו נטּוי (איוב יהא מנלם", לארץ יּטה "ולא :. ְְְִִֵֶֶָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

c‡יח  ¯ÓÈÓÏ È‰Ba ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«»
‡˙ÏÚ ÒÎ˙˙ Èc ‡¯˙‡a ‡˙‡hÁc ‡˙È¯B‡«¿»¿«»»¿«¿»ƒƒ¿¿≈¬»»
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÈÈ Ì„˜ ‡˙‡hÁ ÒÎ˙zƒ¿¿≈«»»√»¿»…∆¿ƒƒ

d˙Èיט  ¯tÎÓc ‡‰k(ּבדמּה dpÏÎÈÈ(נ"א «¬»ƒ¿«≈»«ְִַ≈¿ƒ«
:‡ÓÊ ÔkLÓ ˙¯„a ÏÎ‡˙z LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒƒ¿¬≈¿»««¿«ƒ¿»

dÓcÓכ  ÈcÈ È„Â Lc˜˙È d¯Ò·a ·¯˜È Èc Ïk…ƒƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿««¿ƒ«ƒƒ¿«
:LÈc˜ ¯˙‡a ¯eÁ˙z dÏÚ ÈcÈ Èc Le·Ï ÏÚ«¿ƒ«ƒ¬«ƒ¿«««¬««ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

).úàhçä úøBz úàæ (çéiEESd did Ÿ©©©¨¨¨©¦
gafe dgpnE dlFr :`xwIe xcqA§¥¤©¦§¨¨¦§¨§¤©
dNgzA iM ,mW`de z`Hgde minlXd©§¨¦§©©¨§¨¨¨¦¦§¦¨
oM ixg`e ,dacPd zFpAxwA xAC¦¥§¨§§©§¨¨§©£¥¥
o`kA la` .`hg lr daFgd zFpAxwA§¨§§©¨©¥§£¨§¨
KM xg`e dgpnlE dlFrl xE`Ad did̈¨©¥§¨§¦§¨§©©¨
ipiC x`al dvx iM ,mW`e z`HgA§©¨§¨¨¦¨¨§¨¥¦¥
,mdl cg` hRWOd iM ,miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¦©¦§¨¤¨¨¤

dgpnA xn`W FnM(i wEqR)miWcw Wcw §¤¨©§¦§¨¨Ÿ¤¨¨¦
x`ai oM ixg`e ,mW`ke z`HgM `id¦©©¨§¨¨¨§©£¥¥§¨¥

.miNw miWcw oiC¦¨¨¦©¦
äpäå.miAx mixaC Ff dWxtA WCgi §¦¥§©¥§¨¨¨§¨¦©¦

,úàhçä úøBz úàædxFY Ÿ©©©¨¨
zF`Hg s`W ,zF`Hgd lkl zg ©̀©§¨©©¨¤©©¨
s` lFki ,qEAM oErh onC zFInipRd©§¦¦¨¨¨¦¨©

xnFl cEnlY ,sFrd z`Hg.úàæmigaf) ©©¨©§©Ÿ§¨¦

(.avxn`e .äìòä èçMz øLà íB÷îa §¨©¦§£¤¦¨¥¨Ÿ¨
,'ä éðôì úàhçä èçMzlMW ¦¨¥©©¨¦§¥¤¨

oFtSA `N` ozhigW `dY `l zF`Hgd©©¨Ÿ§¥§¦¨¨¤¨©¨
(.gn mW)zWxtA oM xn`p `NW itl . ¨§¦¤Ÿ¤¡©¥§¨¨©

`iUp z`HgA `N` `xwIe(ck c)cigie ©¦§¨¤¨§©©¨¦§¨¦
(hk c)xEASd zF`hg ,oNM EAxzp o`ke ,§¨¦§©ª¨©§©¦

.zFInipRd zF`hge©£¨©§¦¦
ãBòEWxC(o`M k"z):íéLã÷ Lã÷, ¨§¨Ÿ¤¨¨¦

`dY `NW xEASd inlW zFAxl§©©§¥©¦¤Ÿ§¥
iWcw lkAW itl ,oFtSA `N` ozhigW§¦¨¨¤¨©¨§¦¤§¨¨§¥

.oFtv oirhd miWcTd,àåädcFzl hxR ©¨¨¦¦§¦¨¦§¨§¨
zF`Hgd xUA dYr ozp cFre .xifp li`e§¥¨¦§¨©©¨§©©©¨

oxd` ipal(ak wEqR)dElk`IW dEve , ¦§¥©£Ÿ¨§¦¨¤Ÿ§¨
crFn ld` xvgA(hi wEqR),odn mixkGd , ©£©Ÿ¤¥¨©§¨¦¥¤

dAxd oipiC WCge .oxd` zFpA `le§Ÿ§©£Ÿ§¦¥¦¦©§¥
z`Hgd on mirlaPAÎk miwEqR) ©¦§¨¦¦©©¨§¦

.(`khi dxez

).Lã÷ íB÷îa ñaëz (ëxingd §©¥§¨¨Ÿ¤§¦
cbAA rlaPd mCA aEzMd©¨©¨©¦§¨©¤¤
`NW diGd mcw did xW`M FzFUrl©£©£¤¨¨Ÿ¤©¨¨¤Ÿ

xn`e .mirlTl uEg `viNøç éìëe ¥¥©§¨¦§¨©§¦¤¤
øáMé Ba ìMáz øLàmFwnA `Ed s`e , £¤§ª©¦¨¥§©§¨

mirlap miqxgde ,xAWp `Ed WFcẅ¦§¨§©£¨¦¦§¨¦
mnFwnA(.`k `nFi)dwixn FA oiUFr oi`e , ¦§¨¨§¥¦§¦¨

dtihXde dwixOd oke .llM dtihWE§¦¨§¨§¥©§¦¨§©§¦¨
lM iM ,`Ed WFcw mFwnA zWgp ilkA¦§¦§¤§¨¨¦¨
WFcw mFwn l` mikWnp miaEzMd©§¦¦§¨¦¤¨¨

.xiMfdW`k dxez ¤¦§¦



evפ zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ

חּטאת  אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָָֻאמּורין
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ּכבר –.‰ÈÏ‡‰ ˙‡∑ ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»

ּכבׂש אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם וכבׂשלפי ואיל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבעליו  ׁשּמתּו ּבעליו אׁשם ׁשּנתּכּפרּו ּבאחר,אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ׁשעֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם
לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ללּמד ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

ׁשאׁשם  לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ְְְְִֶֶַַָָָָָּכמֹו
הקטרת  לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר ְְֱֶֶַַַַַָָָָֹלא

הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא ּכׁשר אמּורין. – אמּוריו ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֻ
ברש"י) ועיי"ש ד. דף .(זבחים

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ לכּפרה יֹום הראּוי לטבּול ּפרט ּבֹו, ּומחּסר חֹולק »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
.ואֹונן ּכּפּורים  ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול חֹולקים ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Léà úìò úà áéø÷nä ïäkäå (ç)§©Ÿ¥©©§¦¤Ÿ©¦
,miWcTd lkA bdFp dGd oiCd©¦©¤¥§¨©¨¨¦

aEzMd xn`e,äìBòz`Hgl oiCd `Ede §¨©©¨¨§©¦§©¨
igaf oi`e .dlrnl mixMfPd mW`e§¨¨©¦§¨¦§©§¨§¥¦§¥
aEzMd xiMfd KklE ,oM minlXd©§¨¦¥§¨¦§¦©¨
mcw zFpAxTd rvn`A mipdMd hRWn¦§©©Ÿ£¦§¤§©©¨§¨Ÿ¤

.minlWA xAcIW¤§©¥¦§¨¦

BLøãîemipdM zxFzA(o`M)`N` il oi` ¦§¨§©Ÿ£¦¨¥¦¤¨
miWcw iWcw zFxFr ,dlFr¨¨§¥¨¨¦

xnFl cEnlY ,oiPn.áéø÷ä øLàF` ¦©¦©§©£¤¦§¦
,miNw miWcw zFxFr dAxn ip`W lFkï¤£¦©§¤¨¨¦©¦

xnFl cEnlY,äìBòdlFr dnzcgin ©§©¨¨¨§ª¤¤
.miNw miWcw E`vi miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¨§¨¨¦©¦

ìòåoM xnFl Kxvd `l hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿª§©©¥

,dPdMd zFpYn mdW mW`e z`HgA§©¨§¨¨¤¥©§©§ª¨
,xFrA mikFfe xUAA mikFf mipdMde§©Ÿ£¦¦©¨¨§¦¨
.xFrA EMfIW xnFl Kxvd dlFrA la £̀¨§¨ª§©©¤¦§¨
Epnvr lM :xn`W iAx lW FWxcn Edfe§¤¦§¨¤©¦¤¨©¨©§¥
lkAW ,dlFrd xFrl `N` Epkxvd `lŸª§©§¤¨¨¨¨¤§¨
zxFzA ,xUAd xg` KNdn xFrd mFwn̈¨§©¥©©©¨¨§©

mipdM(o`M)migafAE(:bw).h dxez Ÿ£¦¨¦§¨¦



פי ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(è)äNòð-ìëå øepza äôàz øLà äçðî-ìëå§¨¦§À̈£¤³¥«¨¤Æ©©½§¨©«£¨¬
Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî-ìòå úLçøná©©§¤−¤§©©«£©®©Ÿ¥²©©§¦¬Ÿ−̈¬

:äéäú¦«§¤«
i"yx£'B‚Â d˙‡ ·È¯˜n‰ Ô‰kÏ∑?לבּדֹו לֹו יכֹול «…≈««¿ƒ…»¿ְַָ

לכּלן? יכֹול ּתהיה". אהרן "לכלּֿבני לֹומר: ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֻּתלמּוד
לביתֿאב  ּכיצד? הא הּמקריב". "לּכהן לֹומר: ְְְִֵֵֵַַַַַַָָֹּתלמּוד

יֹום  אֹותֹו אֹותּהׁשל .(ת"כ)ׁשּמקריבין ְִִֶֶַָ

(é)ïøäà éða-ìëì äáøçå ïîMá-äìeìá äçðî-ìëå§¨¦§¨¬§¨«©¤−¤©«£¥¨®§¨§¥¯©«£²Ÿ
ô :åéçàk Léà äéäz¦«§¤−¦¬§¨¦«

i"yx£ÔÓM·Œ‰ÏeÏa∑ מנחת ׁשמן ∑ÁÂ¯·‰.נדבה זֹו ּבהן ׁשאין קנאֹות, ּומנחת חֹוטא מנחת .זֹו ¿»«∆∆ְְִַָָ«¬≈»ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ß 'a xc` a"i iyily mei ß

(àé):ýåýéì áéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−©«Ÿ̈«

(áé)áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìò íà|äãBzä çáæ-ìò ¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´©¤©́©À̈
íéçLî úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úBvî úBlç©³©Æ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−§ª¦´

:ïîMa úìeìa úlç úëaøî úìñå ïîMa©¨®¤§´Ÿ¤ª§¤½¤©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤
i"yx£ep·È¯˜È ‰„BzŒÏÚ Ì‡∑ הֹודאה ּדבר על אם ƒ«»«¿ƒ∆ְִַַָָ

מדּברּיֹות  והֹולכי הּים יֹורדי ּכגֹון לֹו, ׁשּנעׂשה נס ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָעל
צריכין  ׁשהם – ׁשּנתרּפא וחֹולה האסּורים ּבית ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָוחבּוׁשי

ּבהן ׁשּכתּוב כאֿכב)להֹודֹות, קז חסּדֹו(תהלים לה' "יֹודּו : ְְֶֶַַָָ
לבנ  על ונפלאֹותיו אם תֹודה", זבחי ויזּבחּו אדם. י ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָ

הן, ּתֹודה ׁשלמי – הּללּו ׁשלמים נדר, מאּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאחת

ÏÎÂט  ‡¯ep˙a ÈÙ‡˙˙ Èc ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»ƒƒ¿¬≈¿«»¿»
‡‰ÎÏ ‡˙È¯ÒÓ ÏÚÂ ‡z„¯a „·Ú˙˙c¿ƒ¿¬≈¿ƒ¿»¿««¿≈»¿«¬»

:‡‰z dÏÈc d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»«ƒ≈¿≈

ÏÈÙ‡י  ‡Ï„e ÁLÓ· ‡ÏÈÙ„ ‡˙ÁÓ ÏÎÂ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»ƒ»
:È‰BÁ‡k ¯·b È‰z Ô¯‰‡ Èa ÏÎÏ¿»¿≈«¬…¿≈¿«¿»ƒ

È˜¯·יא  Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎc ‡˙È¯B‡ ‡„Â¿»«¿»¿ƒ¿«¿«»ƒ¿»≈
:ÈÈ Ì„√̃»¿»

ÒÎ˙יב  ÏÚ ·¯˜ÈÂ dp·¯˜È ‡˙„Bz ÏÚ Ì‡ƒ«¿»¿»¿ƒ≈ƒ»≈«ƒ¿«
ÁLÓa ÔÏÈÙc Ô¯Èht ÔˆÈ¯b ‡˙„Bz¿»¿ƒ»«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒÂ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»¿À¿»

:ÁLÓa ÔÏÈÙc ÔˆÈ¯b ‡ÎÈ·¿̄ƒ»¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øepza äôàz øLà äçðî ìëå (è)§¨¦§¨£¤¥¨¤©©
dEvIW ,dfA rEci hWRd KxC¤¤©§¨¨©¨¤¤§©¤
xEPY dt`n ,zFgpn WlXn zg` xcFpA§¥©©¦¨§¨©£¥©
odMl didIW ,zagOde zWgxOde§©©§¤¤§©©£©¤¦§¤©Ÿ¥
x`W lkA xn`ie .FCal mzF` aixwOd©©§¦¨§©§Ÿ©§¨§¨
`EdW mzq dgpn xcFPd oFbM ,zFgpOd©§¨§©¥¦§¨§¨¤
odW ,mixEMAd zgpnaE ,zlq `ian¥¦Ÿ¤§¦§©©¦¦¤¥
odW dhFqe `hFg zgpnaE ,zFlElA§§¦§©¥§¨¤¥
ipA lkl zFwNgzn EdIW ,zFaxg£¥¤§¦§©§§¨§¥

.mdNW a` ziA lkl xnFlM ,oxd ©̀£Ÿ§©§¨¥¨¤¨¤
ïîMá äìeìá äçðî ìëå Leøôe¥§¨¦§¨§¨©¤¤

,äáøçå`N` DA oi`W dgpn ©£¥¨¦§¨¤¥¨¤¨
dN`n `l ,daxg F` dlElA ,zlqŸ¤§¨£¥¨Ÿ¥¥¤
,odipiA Wxtdd mrh didie .zFxMfPd©¦§¨§¦§¤©©©¤§¥¥¥¤
iE`xe ozIt`A odMd gxHW ipRn¦§¥¤¨©©Ÿ¥©£¦¨¨§¨

EpizFAx la` .FxkU zFAxdl(.br zFgpn) §©§§¨£¨©¥§¨

:xn`W ipRn KkA Evx `läçðî ìëå Ÿ¨§¨¦§¥¤¨©§¨¦§¨
,äáøçå ïîMá äìeìázFgpOd lMW §¨©¤¤©£¥¨¤¨©§¨

zFlElA mNM mdW ,df llki mlFrAW¤¨¨¦§Ÿ¤¤¥ª¨§
odMl WExRW E`x KklE .zFaxg F`£¥§¨¨¤¥©Ÿ¥

mixFdHd mipdMl ,DzF` aixwOd©©§¦¨©Ÿ£¦©§¦
.mW mi`vnPd©¦§¨¦¨

ïëåxn`X dn(mcTd wEqRA)odMde : §¥©¤¨©©¨©Ÿ¥§©Ÿ¥
odMde ,Wi` zlr z` aixwOd©©§¦¤Ÿ©¦§©Ÿ¥

Rki xW`didi Fl FA x(f wEqR)`l mNM , £¤§©¤¦§¤¨ª¨Ÿ
,milrAl Eidi `NW xnFl `N` E`Ä¤¨©¤Ÿ¦§©§¨¦
mipdMl daxwdd xkUA Eidi la £̀¨¦§¦§©©©§¨¨©Ÿ£¦
md mNMW ,mW mi`vnPd mixFdHd©§¦©¦§¨¦¨¤ª¨¥
mdn cigId iM ,iEEvA F` cIA miaixwn©§¦¦©¨§¦¦©¨¦¥¤
zEWxA miaixwOd dWlWE mipXd F`©§©¦§¨©©§¦¦¦§
mNke ,mzEgilWaE miUFr md mNMª¨¥¦¦§¦¨§ª¨
cxFId wlgM ,oAxTd lr micnFr§¦©©¨§¨©¥¤©¥
milMd lr aWFId wlgke dnglOA©¦§¨¨§©¥¤©¥©©¥¦

.Ewlgi eCgi©§¨©§Ÿ
øçàåxkUA mipdMl EidIW xn`W §©©¤¨©¤¦§©Ÿ£¦¦§©

:x`aE xfg ,mzcFarìëå £¨¨¨©¥©§¨
,äáøçå ïîMá äìeìá äçðî`EdW ¦§¨§¨©¤¤©£¥¨¤

oxd` ipA lkl ,zFgpOd llM§¨©§¨§¨§¥©£Ÿ
,eig`M Wi` didY mixMfPd miaixwOd©©§¦¦©¦§¨¦¦§¤¦§¨¦
,mdn mixFdHd a` zial xnFlM§©§¥¨©§¦¥¤

.mixMfPd miaixwOd md mNMW¤ª¨¥©©§¦¦©¦§¨¦
øékæäå,mzFnWA zFgpOl aEzMd §¦§¦©¨©§¨¦§¨

zWgxnE xEPY dt`n©£¥©©§¤¤
xnFl llke xfg KM xg`e ,zagnELéà ©£©§©©¨¨©§¨©©¦

,åéçàkWIX dOn `N` dfl `di `NW §¨¦¤Ÿ§¥¨¤¤¨¦©¤¥
.Ewlgi DA zlQd zgpn ENt`e ,dfl̈¤©£¦¦§©©Ÿ¤¨©§Ÿ
,zFgpnA dGd oiCd iM aEzMd xn`e§¨©©¨¦©¦©¤¦§¨
odinCW zFpAxTd x`WA oMW lke§¨¤¥¦§¨©¨§¨¤§¥¤
zpTze ,rixkY dlATde .oiAxn§ª¦§©©¨¨©§¦©§©¨©

.ziAd mFlWE `id mipdMd©Ÿ£¦¦§©©¦
ïëzéåzrCd itM aEzMd xErW didIW §¦¨¥¤¦§¤¦©¨§¦©©©

:FGdäôàz øLà äçðî ìëå ©§¨¦§¨£¤¥¨¤
ìòå úLçøná äNòð ìëå øepza©©§¨©£¨©©§¤¤§©
,äéäú Bì dúà áéø÷nä ïäkì úáçî©£©©Ÿ¥©©§¦Ÿ¨¦§¤

äáøçå ïîMá äìeìá äçðî ìëå,oM §¨¦§¨§¨©¤¤©£¥¨¥
Léà äéäz ïøäà éða ìëìe§¨§¥©£Ÿ¦§¤¦

.åéçàki dxez §¨¦
.äãBzä çáæ ìò áéø÷äå (áé)EWxR §¦§¦©¤©©¨¥§

:oke ,dcFYd gaf mr :FAúBlç ìò ¦¤©©¨§¥©©
,õîç íçì`EdW oFkPde .odOrìò ¤¤¨¥¦¨¤§©¨¤©

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` `"i ipy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â BaÏÁŒÏk ˙‡Â∑נתּפרׁשּו לא ּכאן עד ¿≈»∆¿¿ְְִַָָֹ

חּטאת  אבל ּכאן, לפרׁשם הצר לכ ּבאׁשם, ְְְְֲִֵַָָָָָָָָָָֻאמּורין
"וּיקרא" ּבפרׁשת ּבּה נתּפרׁשּו ּכבר –.‰ÈÏ‡‰ ˙‡∑ ְְְְְִִַַָָָָָָ≈»«¿»

ּכבׂש אֹו איל אּלא ּבא אינֹו ׁשאׁשם וכבׂשלפי ואיל , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּבאליה  .נתרּבּו ְְְִַַָ

(ã)øLà ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½£¤−
úéìkä-ìò ãákä-ìò úøúiä-úàå íéìñkä-ìò©©§¨¦®§¤©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½©©§¨−Ÿ

:äpøéñé§¦¤«¨

(ä)íLà ýåýéì äMà äçaænä ïäkä íúà øéè÷äå§¦§¦̧Ÿ¨³©Ÿ¥Æ©¦§¥½¨¦¤−©«Ÿ̈®¨−̈
:àeä«

i"yx£‡e‰ ÌL‡∑ על לּמד מּמּנּו. ׁשמֹו ׁשּיּנתק עד »»ְִִִֵֵֶֶַַָ
ּבעליו  ׁשּמתּו ּבעליו אׁשם ׁשּנתּכּפרּו ּבאחר,אֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָ

הּמזּבח, לקיץ עֹולה ּדמיו להיֹות ׁשעֹומד ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָאףֿעלּֿפי
לרעּיה. ׁשּנּתק קדם לעֹולה ּכׁשר אינֹו סתם, ׁשחטֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹאם
לׁשמֹו, ׁשּלא ּפסּול ׁשּיהא האׁשם על ללּמד ּבא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינֹו

ׁשאׁשם  לפי ּבחּטאת, הּכתּוב "הּוא" – ׁשּדרׁשּו ְְְְִֶֶַַָָָָָּכמֹו
הקטרת  לאחר אּלא הּוא", "אׁשם ּבֹו: נאמר ְְֱֶֶַַַַַָָָָֹלא

הקטרּו ׁשּלא עצמֹו והּוא ּכׁשר אמּורין. – אמּוריו ְְְְִֵֵֵֶַָָֹֻ
ברש"י) ועיי"ש ד. דף .(זבחים

(å)ìëàé LBã÷ íB÷îa epìëàé íéðäka øëæ-ìk̈¨¨¬©«Ÿ£¦−«Ÿ§¤®§¨³¨Æ¥«¨¥½
:àeä íéLã÷ Lã÷¬Ÿ¤¨«¨¦−«

i"yx£‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜∑נדרׁש הּוא ּכהנים' .ּב'תֹורת …∆»»ƒְְֲִִַָֹ

(æ)øLà ïäkä íäì úçà äøBz íLàk úàhçk©«©¨Æ¨«¨½̈¨¬©©−¨¤®©Ÿ¥²£¤¬
:äéäé Bì Ba-øtëé§©¤−¬¦«§¤«

i"yx£Ì‰Ï ˙Á‡ ‰¯Bz∑ זה BaŒ¯tÎÈ.ּבדבר ¯L‡ Ô‰k‰∑ לכּפרה יֹום הראּוי לטבּול ּפרט ּבֹו, ּומחּסר חֹולק »««»∆ְֶָָ«…≈¬∆¿«∆ְְְְִֵַָָָָָָֻ
.ואֹונן ּכּפּורים  ְִִֵ

(ç)øLà äìòä øBò Léà úìò-úà áéø÷nä ïäkäå§©̧Ÿ¥½©©§¦−¤´Ÿ©¦®³¨«Ÿ¨Æ£¤´
:äéäé Bì ïäkì áéø÷ä¦§¦½©Ÿ¥−¬¦«§¤«

i"yx£‰È‰È BÏ Ô‰kÏ ·È¯˜‰ ¯L‡ ‰ÏÚ‰ ¯BÚ∑ ׁשאינן ואֹונן, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום לטבּול חֹולקים ּפרט »…»¬∆ƒ¿ƒ«…≈ƒ¿∆ְְְְְִִִִֵֵֶָָָֻ
קג)ּבעֹורֹות .(זבחים ָ

Ècד  Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈»¿»¿»«¿»ƒ¬≈∆ƒ
‡˙ÈÏk ÏÚ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡iÒÒb ÏÚ«ƒ¿«»¿»ƒ¿»¿««¿»«»¿≈»

:dpcÚÈ∆¿ƒ«

˜„Ìה  ‡a¯˜ ‡Áa„ÓÏ ‡‰k ÔB‰˙È ˜qÈÂ¿«≈»¿«¬»¿«¿¿»À¿»»√»
:‡e‰ ‡ÓL‡ ÈÈ¿»¬»»

˜LÈcו  ¯˙‡a dpÏÎÈÈ ‡i‰Î· ‡¯eÎc Ïk»¿»¿«¬«»≈¿ƒ≈«¬««ƒ
:‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈…∆¿ƒ

ÔB‰Ïז  ‡„Á ‡˙È¯B‡ ‡ÓM‡k ‡˙‡hÁk¿«»»«¬»»«¿»¬»¿
:‡‰È dÏÈc da ¯tÎÈ Èc ‡‰k«¬»ƒ¿««≈ƒ≈¿≈

ÏÚ˙‡ח  CLÓ ¯·b ˙ÏÚ ˙È ·¯˜Óc ‡‰ÎÂ¿«¬»ƒ¿»≈»¬«¿»¿«¬»»
:‡‰È dÏÈc ‡‰ÎÏ ·¯˜È Ècƒ¿»≈¿«¬»ƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.Léà úìò úà áéø÷nä ïäkäå (ç)§©Ÿ¥©©§¦¤Ÿ©¦
,miWcTd lkA bdFp dGd oiCd©¦©¤¥§¨©¨¨¦

aEzMd xn`e,äìBòz`Hgl oiCd `Ede §¨©©¨¨§©¦§©¨
igaf oi`e .dlrnl mixMfPd mW`e§¨¨©¦§¨¦§©§¨§¥¦§¥
aEzMd xiMfd KklE ,oM minlXd©§¨¦¥§¨¦§¦©¨
mcw zFpAxTd rvn`A mipdMd hRWn¦§©©Ÿ£¦§¤§©©¨§¨Ÿ¤

.minlWA xAcIW¤§©¥¦§¨¦

BLøãîemipdM zxFzA(o`M)`N` il oi` ¦§¨§©Ÿ£¦¨¥¦¤¨
miWcw iWcw zFxFr ,dlFr¨¨§¥¨¨¦

xnFl cEnlY ,oiPn.áéø÷ä øLàF` ¦©¦©§©£¤¦§¦
,miNw miWcw zFxFr dAxn ip`W lFkï¤£¦©§¤¨¨¦©¦

xnFl cEnlY,äìBòdlFr dnzcgin ©§©¨¨¨§ª¤¤
.miNw miWcw E`vi miWcw iWcẅ§¥¨¨¦¨§¨¨¦©¦

ìòåoM xnFl Kxvd `l hWRd KxC §©¤¤©§¨Ÿª§©©¥

,dPdMd zFpYn mdW mW`e z`HgA§©¨§¨¨¤¥©§©§ª¨
,xFrA mikFfe xUAA mikFf mipdMde§©Ÿ£¦¦©¨¨§¦¨
.xFrA EMfIW xnFl Kxvd dlFrA la £̀¨§¨ª§©©¤¦§¨
Epnvr lM :xn`W iAx lW FWxcn Edfe§¤¦§¨¤©¦¤¨©¨©§¥
lkAW ,dlFrd xFrl `N` Epkxvd `lŸª§©§¤¨¨¨¨¤§¨
zxFzA ,xUAd xg` KNdn xFrd mFwn̈¨§©¥©©©¨¨§©

mipdM(o`M)migafAE(:bw).h dxez Ÿ£¦¨¦§¨¦



evפב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
ליֹום  אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּוטעּונֹות

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו Á·ÊŒÏÚ.ולילה, ·È¯˜‰Â ְְְֶַָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆«
‰„Bz‰∑ ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה «»ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה –ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

חּלֹות  עׂשר ומין מין וכל ּב'מנחֹות'וגֹו'", מפרׁש ּכ ; ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
נז) ׁשׁש(דף ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

עּׂשרֹון מדּברּיֹות  עׂשרים ,.˙Îa¯Ó∑ חלּוט לחם ְְִִִִֶָָÀ¿∆∆ֶֶָ
צרּכֹוּברֹותחין  .ּכל ְְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריבּנּו ּתֹודה על יב)אם (ז, ְִִֶַַָ
יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּומדּבר ,ים ,יּסּורים ,(חֹולה סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל הּסּכנה סּכנתמּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

והתגּברּומגּבירהׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ערעּור  עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ועל־ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה.
ׁשהערעּור  (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהתקּים

הּׁשטר).מחּזק את ְְֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai jxk zegiy ihewl)

האסּורים  ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיֹורדי
ׁשּנתרּפא יב)וחֹולה ז, ּדֹור (רש"י לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמדּבר,
סּוף.ים ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם –חבּוׁש– ְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם ׁשּנגזרה נס חֹולההּגזרה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּנּסים  ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ארעּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהראׁשֹונים

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ ומין מין מּכל אחד ,לחם ∆»ƒ»»¿»ִִִֶֶֶָָָ
נאכל  והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹיּטל
ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ּובׂשרּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּבעלים

ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
"ׁשלמים" קרּויה .והּתֹודה ְְְִַָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ

‡eL¯Ù˙‡יד  ‡a¯˜ ÏkÓ „Á dpÓ ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ≈«ƒ»À¿»»«¿»»
‡iL„e˜ ˙ÒÎ Ìc ˙È ˜¯ÊÈc ‡‰ÎÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¬»ƒƒ¿«»«ƒ¿«¿«»

:È‰È dÏÈcƒ≈¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

W ,FrnWnM:oke .mgl gaGd lr siqFI §©§¨¤¦©©¤©¤¤§¥
,Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç ìò©©Ÿ¤¤¨¥©§¦¨§¨
siqFi mdilre ung mgl zFNg `iaIW¤¨¦©¤¤¨¥©£¥¤¦
dSOd mgl `EdW FpAxw `iadl§¨¦¨§¨¤¤¤©©¨

.gaGd lr `iai lMde ,xMfPd©¦§¨§©Ÿ¨¦©©¤©
äNòåmgNd x`WE ,ungd mgl xTr §¨¨¦¨¤¤¤¨¥§¨©¤¤

cbpM dAxn `EdW xEarA ,eilr̈¨©£¤§ª¤§¤¤
xnFl aEzMd dPWe .oipiOd x`W lM̈§¨©¦¦§¦¨©¨©

,åéîìL úãBz çáæ ìòEWxCX dnl ©¤©©§¨¨§©¤¨§
FA(:gr zFgpn)zXcw WFcw mgNd oi`W §¨¤¥©¤¤¨§ª©

,eilr hgXIWe ,gaGd hgXIW cr sEBd©©¤¦¨¥©¤©§¤¦¨¥¨¨
.dOr mgNd WCwIW zpn lr xnFlM§©©§¨¤§©¥©¤¤¦¨

áúëå:i"Xx,äãBzä çáæ ìò áéø÷äå §¨©©¦§¦§¦©¤©©¨
zFNg ,mgl ipin zrAx ©̀§©©¦¥¤¤©
,dSn ipin zWlW dkEaxE miwiwxE§¦¦§¨§¤¦¥©¨

:aizkE.õîç íçì úlç ìòoin lke §¦©©Ÿ¤¤¨¥§¨¦
zFgpnA Wxtn KM .zFNg xUr oinë¦¤¤©¨§Ÿ¨¦§¨

(.fr)zFInlWExi oi`q Wng oxErWe .§¦¨¨¥§¦§©§¦
.oFxVr mixUr ,zFIxAcn WW odW¤¥¥¦§¨¦¤§¦¦¨
zFpFxUr mixUrA axd xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨©§¤§¦¤§
oFxVr ,ungl dxUr odOW ElNd©¨¤¥¤£¨¨§¨¥¦¨
zFlg WlW ,dSOl dxUre ,dNgl§©¨©£¨¨©©¨¨©

oM EWxC ,oFxVrl(:fr mW)aEzMd on §¦¨¨§¥¨¦©¨
:dGd,õîç íçì úlç ìòung cbpM ©¤©©Ÿ¤¤¨¥§¤¤¨¥

,oFxVr mixUr E`vnp .dSn `ad̈¥©¨¦§§¤§¦¦¨
dxUr ,dSnl dxUre ungl dxUr£¨¨¤¨¥©£¨¨§©¨£¨¨
,dSnl dxUr ,dNgl oFxVr ,ungl§¨¥¦¨§©¨£¨¨§©¨
mirAx` E`vnp .oFxVrl zFNg WlẄ©§¦¨¦§§©§¨¦

.zFNgbi dxez ©
.ïaø÷ ìkî ãçà epnî áéø÷äå (ãé)§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨
lhFp `vnp ,dnlW zg` dNg©¨©©§¥¨¦§¨¥
,DnY ip`e .zFNg rAx` dnExY§¨©§©©©£¦¨¥©
oAxw xF`Vd e`Nn aEzMd `ivFdWM§¤¦©¨¦¨©§¨§©

EaixwY ziW`x(ai a lirl)xn` `l dOl , ¥¦©§¦§¥¨¨Ÿ¨©

,dl`W Dpi` Ffe .dcFY oAxwe oM mB©¥§¨§©¨§¥¨§¥¨
xn` aEzMd iM(mW)`l gAfOd l`e ¦©¨¨©¨§¤©¦§¥©Ÿ

oi` dcFYd mgle ,ggip gixl Elri©£§¥©¦Ÿ©§¤¤©¨¥
oErh `N` Fpi`W mElM gAfOl EPOn¦¤©¦§¥©§¤¥¤¨¨

Exn`W iR lr s`e .dtEpY(.fp zFgpn) §¨§©©¦¤¨§§¨

,FvEOgA eilr xaFrW mipRd mglA§¤¤©¨¦¤¥¨¨§¦
mgNl `idW eilrW dpFaNdW ipRn¦§¥¤©§¨¤¨¨¤¦©¤¤

'dl dX` dxMf`l(f ck oNdl)mgl la` , §©§¨¨¦¤©§©¨£¨¤¤
.mElM gAfOl EPOn oi` dcFYd©¨¥¦¤©¦§¥©§

éìeàå`Edd xEIXl aEzMd Kxvd `l §©Ÿª§©©¨©¦©
`NW ,WaCd xEarA `N ¤̀¨©£©§¨¤Ÿ
,WaCd on E`aIW mixEMaA WxRzp¦§¨¥§¦¦¤¨Ÿ¦©§¨
:mdipWA xn`e ,FOr xF`Vd llke§¨©©§¦§¨©¦§¥¤
la` ,mz` EaixwY ziW`x oAxẅ§©¥¦©§¦Ÿ¨£¨
Kxv oi` FnFwnA Wxtnd xF`VA©§©§Ÿ¨¦§¥Ÿ¤
aEzMd dpzi `l iM ,FzF` hxtl¦§Ÿ¦Ÿ©§¤©¨

znEi zFn dillgnA(ci `l zFnW)uEg ¦§©§¤¨¨§



פג ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(åè)ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz çáæ øNáe§©Àµ¤©©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®
:ø÷a-ãò epnî çépé-àì«Ÿ©¦¬©¦¤−©«Ÿ¤

i"yx£ÂÈÓÏL ˙„Bz Á·Ê ¯N·e∑ ת"כ)(זבחי לו. ּכאן ם יׁש ¿«∆««¿»»ֵָ
וחגיגת  נזיר ואיל ואׁשם חּטאת לרּבֹות הרּבה: ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָרּבּויין

ולילה י"ד  לי ֹום נאכלין ׁשּיהיּו ,.ÏÎ‡È Ba¯˜ ÌBÈa∑ ְְְֱִִֶֶַָָָ¿»¿»≈»≈
ּבׂשרּה לחמּהוכזמן זמן –.epnÓ ÁÈpÈŒ‡Ï ְְְְְִַַַָָָ…«ƒ«ƒ∆

¯˜aŒ„Ú∑ לּמה אםּֿכן, הּלילה. ּכל הּוא אֹוכל אבל «…∆ְֲִֵֵַַָָָָָ
העברה אמרּו מן האדם להרחיק ּכדי חצֹות'? 'עד ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָ

ברכות) .(ריש

(æè)øãð-íàå|äáãð BàBáéø÷ä íBéa Bðaø÷ çáæ §¦¤´¤´§¨À̈µ¤©¨§¨½§²©§¦¬
:ìëàé epnî øúBpäå úøçnîe ìëàé Bçáæ-úà¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬¦¤−¥«¨¥«

i"yx£‰·„ B‡ ¯„ŒÌ‡Â∑ הֹודאה על הביאּה ׁשּלא ¿ƒ∆∆¿»»ֱִֶַָָָֹ
נס  ּכמֹוׁשל ימים, לׁשני ונאכלת לחם, טעּונה אינּה , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָ

ּבענין  epnÓ.ׁשּמפרׁש ¯˙Bp‰Â ˙¯ÁnÓe∑ ּבראׁשֹון ְְִֶָָָֹƒ»√»¿«»ƒ∆ִָ
יאכל'(יאכל מּמּנּו 'והּנֹותר אחרים: היא,)ספרים יתרה זֹו ו"ו . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

צבעֹון  בני "ואּלה ּכגֹון: ּבּמקרא, הרּבה ּכמֹוה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָויׁש
וענה" כד)ואּיה לו מרמס"(בראשית וצבא וקדׁש "ּתת , ְְְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

יג) ח .(דניאל

ÌBÈaטו  È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎ ¯Ò·e¿«ƒ¿««ƒ¿«¿ƒ¿
:‡¯Ùˆ „Ú dpÓ ÚˆÈ ‡Ï ÏÎ‡˙È da¯À̃¿»≈ƒ¿¬≈»«¿«ƒ≈««¿»
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dxzi "qnxn `avE Wcwe zz"A e"`Ed©¨§¥§Ÿ¤§¨¦§¨§¥¨
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.qnxn `avEfi dxez §¨¦§¨

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy
ליֹום  אּלא נאכלין ואינן ּבענין, האמּור לחם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָָּוטעּונֹות

ּכאן  ׁשּמפרׁש ּכמֹו Á·ÊŒÏÚ.ולילה, ·È¯˜‰Â ְְְֶַָָָָֹ¿ƒ¿ƒ«∆«
‰„Bz‰∑ ּורבּוכה ּורקיקין חּלֹות לחם: מיני ארּבעה «»ְְְִִִֵֶֶַַָָָ

חמץ  לחם "עלֿחּלת ּוכתיב: מּצה, מיני ׁשלׁשה –ְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

חּלֹות  עׂשר ומין מין וכל ּב'מנחֹות'וגֹו'", מפרׁש ּכ ; ְְְְִִִֶֶַָָָָָֹ
נז) ׁשׁש(דף ׁשהן ירּוׁשלמּיֹות סאין חמׁש וׁשיעּורן ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

עּׂשרֹון מדּברּיֹות  עׂשרים ,.˙Îa¯Ó∑ חלּוט לחם ְְִִִִֶָָÀ¿∆∆ֶֶָ
צרּכֹוּברֹותחין  .ּכל ְְְִָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz wla t"y)

יקריבּנּו ּתֹודה על יב)אם (ז, ְִִֶַַָ
יֹודּו החּיי"ם "וכל להֹודֹות: ׁשּצרי למי סימן נתן ְְְִִִִֶַַַַָָָָה'ּטּור'

נרמזּומדּבר ,ים ,יּסּורים ,(חֹולה סלה" מּדּוע להבין, ויׁש .( ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ׁשל הּסּכנה סּכנתמּצבים ׁשּכן לֹומר, ויׁש 'חּיים'. ּבּמּלה חּיים ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָ

והתגּברּומגּבירהׁשחלפה אֹותּה עברּו הם החּיים; עצמת את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ
ערעּור  עליו ׁשּיצא ׁשּׁשטר ּׁשּמצינּו, מה ועל־ּדר ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָעליה.
ׁשהערעּור  (היינּו עליו לערער נּתן לא ׁשּוב ּבבית־ּדין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹוהתקּים

הּׁשטר).מחּזק את ְְֵֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(20 'nr ai jxk zegiy ihewl)

האסּורים  ּבית וחבּוׁשי מדּברּיֹות והֹולכי הּים ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָיֹורדי
ׁשּנתרּפא יב)וחֹולה ז, ּדֹור (רש"י לבני ׁשּנאמר זה, צּוּוי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ

עצמם. להם הּדברים ארעּו ׁשּבֹו הּסדר לפי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּמדּבר,
סּוף.ים ים קריעת ּבּמדּבר.מדּבר– הליכתם –חבּוׁש– ְְְֲִִִִַַַָָָָָָ

ּבּמדּבר. ּכלּואים להיֹות עליהם ׁשּנגזרה נס חֹולההּגזרה – ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּנּסים  ּכי יחיד, לׁשֹון נקט (ולכן ּכלל לֹו ׁשּנזקקּו מצינּו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּלא

זה). נס מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, לכל ארעּו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָהראׁשֹונים

(âé)úãBz çáæ-ìò Bðaø÷ áéø÷é õîç íçì úlç-ìò©©ŸÆ¤´¤¨¥½©§¦−¨§¨®©¤−©©¬
:åéîìL§¨¨«

i"yx£Á·ÊŒÏÚ Ba¯˜ ·È¯˜È∑ ת"כ עו, דף ּוטבּולֿיֹום )(שם ּביֹוצא לּפסל הּגּוף ּבקדּׁשת קדֹוׁש הּלחם ׁשאין מּגיד, «¿ƒ»¿»«∆«ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
הּזבח  ׁשּיּׁשחט עד ּבפדיֹון, לחּלין .ּומּלצאת ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻ

(ãé)ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî áéø÷äå§¦§¦¸¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfä ïäkì©Ÿ¥À©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«

i"yx£Ôa¯˜ŒÏkÓ „Á‡∑ ומין מין מּכל אחד ,לחם ∆»ƒ»»¿»ִִִֶֶֶָָָ
נאכל  והּׁשאר עבֹודתּה. העֹובד לּכהן ּתרּומה ְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָָָֹֹיּטל
ׁשּבּה, וׁשֹוק מחזה חּוץ לּבעלים, ּובׂשרּה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָלּבעלים

ּבׁשלמים, וׁשֹוק חזה ּתנּופת למּטה ׁשּמפרׁש ְְְְְִִֶֶַַָָָָָֹּכמֹו
"ׁשלמים" קרּויה .והּתֹודה ְְְִַָָָ

ÏÚיג  da¯˜ ·¯˜È ÚÈÓÁ ÌÁÏc ÔˆÈ¯b ÏÚ«¿ƒ»ƒ¿≈¬ƒ«¿»≈À¿»≈«
:È‰BL„e˜ ˙ÒÎ ˙„Bz ˙ÒÎƒ¿««ƒ¿«¿ƒ
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,åéîìL úãBz çáæ ìòEWxCX dnl ©¤©©§¨¨§©¤¨§
FA(:gr zFgpn)zXcw WFcw mgNd oi`W §¨¤¥©¤¤¨§ª©

,eilr hgXIWe ,gaGd hgXIW cr sEBd©©¤¦¨¥©¤©§¤¦¨¥¨¨
.dOr mgNd WCwIW zpn lr xnFlM§©©§¨¤§©¥©¤¤¦¨

áúëå:i"Xx,äãBzä çáæ ìò áéø÷äå §¨©©¦§¦§¦©¤©©¨
zFNg ,mgl ipin zrAx ©̀§©©¦¥¤¤©
,dSn ipin zWlW dkEaxE miwiwxE§¦¦§¨§¤¦¥©¨

:aizkE.õîç íçì úlç ìòoin lke §¦©©Ÿ¤¤¨¥§¨¦
zFgpnA Wxtn KM .zFNg xUr oinë¦¤¤©¨§Ÿ¨¦§¨

(.fr)zFInlWExi oi`q Wng oxErWe .§¦¨¨¥§¦§©§¦
.oFxVr mixUr ,zFIxAcn WW odW¤¥¥¦§¨¦¤§¦¦¨
zFpFxUr mixUrA axd xiMfd `le§Ÿ¦§¦¨©§¤§¦¤§
oFxVr ,ungl dxUr odOW ElNd©¨¤¥¤£¨¨§¨¥¦¨
zFlg WlW ,dSOl dxUre ,dNgl§©¨©£¨¨©©¨¨©

oM EWxC ,oFxVrl(:fr mW)aEzMd on §¦¨¨§¥¨¦©¨
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.zFNgbi dxez ©
.ïaø÷ ìkî ãçà epnî áéø÷äå (ãé)§¦§¦¦¤¤¨¦¨¨§¨
lhFp `vnp ,dnlW zg` dNg©¨©©§¥¨¦§¨¥
,DnY ip`e .zFNg rAx` dnExY§¨©§©©©£¦¨¥©
oAxw xF`Vd e`Nn aEzMd `ivFdWM§¤¦©¨¦¨©§¨§©

EaixwY ziW`x(ai a lirl)xn` `l dOl , ¥¦©§¦§¥¨¨Ÿ¨©

,dl`W Dpi` Ffe .dcFY oAxwe oM mB©¥§¨§©¨§¥¨§¥¨
xn` aEzMd iM(mW)`l gAfOd l`e ¦©¨¨©¨§¤©¦§¥©Ÿ

oi` dcFYd mgle ,ggip gixl Elri©£§¥©¦Ÿ©§¤¤©¨¥
oErh `N` Fpi`W mElM gAfOl EPOn¦¤©¦§¥©§¤¥¤¨¨

Exn`W iR lr s`e .dtEpY(.fp zFgpn) §¨§©©¦¤¨§§¨

,FvEOgA eilr xaFrW mipRd mglA§¤¤©¨¦¤¥¨¨§¦
mgNl `idW eilrW dpFaNdW ipRn¦§¥¤©§¨¤¨¨¤¦©¤¤

'dl dX` dxMf`l(f ck oNdl)mgl la` , §©§¨¨¦¤©§©¨£¨¤¤
.mElM gAfOl EPOn oi` dcFYd©¨¥¦¤©¦§¥©§

éìeàå`Edd xEIXl aEzMd Kxvd `l §©Ÿª§©©¨©¦©
`NW ,WaCd xEarA `N ¤̀¨©£©§¨¤Ÿ
,WaCd on E`aIW mixEMaA WxRzp¦§¨¥§¦¦¤¨Ÿ¦©§¨
:mdipWA xn`e ,FOr xF`Vd llke§¨©©§¦§¨©¦§¥¤
la` ,mz` EaixwY ziW`x oAxẅ§©¥¦©§¦Ÿ¨£¨
Kxv oi` FnFwnA Wxtnd xF`VA©§©§Ÿ¨¦§¥Ÿ¤
aEzMd dpzi `l iM ,FzF` hxtl¦§Ÿ¦Ÿ©§¤©¨

znEi zFn dillgnA(ci `l zFnW)uEg ¦§©§¤¨¨§



evפד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְִִִֵַָ
מדּבר  הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, מּמּנּולאכלֹו אכל אם יכֹול . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

למפרע  יּפסל "הּמקריב ּבּׁשליׁשי, לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ
ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹאתֹו

לא  הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ּבּׁשליׁשי. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹנפסל
ּבמחׁשבה  זאת ּפּגּול ּתעלה – חּׁשב ואם .יהיה , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ הּזמן ּבתֹו עֹונּהאפּלּו - ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְְֲֲִַַָ

.ּתּׂשא  ִָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ ׁשלמים קדׁש ּבכלֿטמא,ׁשל יּגע אׁשר ¿«»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
יאכל  מקצתֹו∑Na‰Â¯.לא ׁשּיצא אבר ,לרּבֹות ֵֵָֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ

מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט מה (פסחים ְִִֶַָֻ»»…«»»ַ
ׁשּנאמר לפי לֹומר? כז)ּתלמּוד יב זבחי(דברים "ודם : ְְְְֱִֶֶֶַַַַָ

ׁשלמים  יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' ְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֹיּׁשפ
ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? .אּלא ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑ מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
לּקלעים  חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּׁשאסרּתי
יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, –ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּבבׂשר

העיר  ּבכל .)אפּלּו ְֲִִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, -(זבחים הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְַַֻ
מדּבר  אינֹוהּכתּוב הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל , ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבכלֿטמא  אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה אּלא ּכרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָענּוׁש
מפרׁשת  אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹו'".

ׁשוה' ּב'גזרה למדּוה חכמים אּלא )(ת"כ .ּבּתֹורה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ,ׁשלׁש ְְְְְֲִֵֵַַָָָֹֻ
ר  ּב'ׁשבּועֹות'ּודרׁשּוה ו)ּבֹותינּו ואחת (דף לכלל, אחת ְְְְִִֵַַַַַָָָ

ויֹורד  עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת ׁשּלא לפרט , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
וקדׁשיו  מקּדׁש טמאת על אּלא .נאמר ְְְֱִֶֶַַַָָָָָֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íBia çáfä øNaî øúBpäå (æé)§©¨¦§©©¨©©
.éLéìMädidIW aEzMd oipr oi` ©§¦¦¥¦§©©¨¤¦§¤

lk`ie ,sxUp iWilXd mFIl xzFPd©¨©©§¦¦¦§¨§¥¨¥
EpizFAx Ecnl xaMW ,dliNA(:ep migaf) ©©§¨¤§¨¨§©¥§¨¦

EidY miWFcw zWxtA aEzMd onoNdl) ¦©¨§¨¨©§¦¦§§©¨

(e hiW`A iWilXd mFi cr xzFPde§©¨©©§¦¦¨¥
mini ipXn x`XIX dn lMW ,sxVi¦¨¥¤¨©¤¦¨¥¦§¥¨¦

la` .dtxU oErh llMéLéìMä íBia §¨¨§¥¨£¨©©§¦¦
mr waC Fpi`,øúBpäåwEaC `Ed la` ¥¨¥¦§©¨£¨¨

mr,óøOz LàaxzFPd iM xn`i ¦¨¥¦¨¥Ÿ©¦©¨
Faixwd mFiA lk`p `NW ,gaGd xUAn¦§©©¤©¤Ÿ¤¡©§©§¦
iWilXd mFIA W`A sxVi ,zxgOnE¦¨¢¨¦¨¥¨¥©©§¦¦

Exn`W Edf .xwAA(.dp migaf)milk`p ©Ÿ¤¤¤¨§§¨¦¤¡¨¦
ipXd dliNA iM ,cg` dlile mini ipWl¦§¥¨¦§©§¨¤¨¦©©§¨©¥¦

Kixvd iM ,sxUp `le lk`p Fpi ¥̀¤¡¨§Ÿ¦§¨¦¦§¦
ElNd miWCwOd ilEqR ztxUl aEzMd©¨¦§¥©§¥©ª§¨¦©¨
mixWMd zaxwdW FnM ,mFIA didYW¤¦§¤©§¤©§¨©©§¥¦

mFIA.gi dxez ©
.äàîè äîäáa Bà (àë)aEzMd fg` ¦§¥¨§¥¨¨©©¨

zvw xiMfde dxvw KxC¤¤§¨¨§¦§¦§¨
s` iM ,oNkl oiCd `Ede ,mi`nHd©§¥¦§©¦§ª¨¦©



פה ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(áë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(âë)áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤
:eìëàú àì æòå̈¥−¬ŸŸ¥«

(ãë)äëàìî-ìëì äNòé äôøè áìçå äìáð áìçå§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−§¨§¨¨®
:eäìëàú àì ìëàå§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«

i"yx£‰Î‡ÏÓŒÏÎÏ ‰NÚÈ∑(ת"כ כג, על (פסחים ולּמד ּבא ≈»∆¿»¿»»ְִֵַָ
מטּמא  ׁשאינֹו נבלֹות החלב, Ï‡.טמאת ÏÎ‡Â ְְְֵֵֵֵֶֶַַַֻ¿»……

e‰ÏÎ‡˙∑(הנשה גיד  פרק אּסּור (חולין יבֹוא ּתֹורה: אמרה …¿Àְִָָָָ

אכלֹו, ׁשאם חלב, אּסּור על ויחּול ּוטרפה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָנבלה
נבלה  ׁשל לאו על אף אּסּור יתחּיב אין ּתאמר: ולא , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

אּסּור  על .חל ִַָ

(äë)áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç ìëà-ìk ék¦ µ¨Ÿ¥´¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬
úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéì äMà äpnî¦¤²¨¦¤−©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤

:äénòî¥«©¤«¨

ÓÈÓÏ¯:כב  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

Bz¯כג  ·¯z Ïk ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»¿«
:ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡fÚÂ ¯n‡Â¿ƒ»¿ƒ»»≈¿

ÏÎÏכד  „·Ú˙È ‡¯È·z ·¯˙e ‡ÏÈ· ·¯˙e¿«¿ƒ»¿«¿ƒ»ƒ¿¬≈¿»
:dpÏÎÈ˙ ‡Ï ÏÎÈÓe ‡z„·Úƒƒ¿»≈«»≈¿À≈

Ècכה  ‡¯ÈÚa ÔÓ ‡a¯z ÏeÎÈ„ Ïk È¯‡¬≈»¿≈«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ dpÓ Ôe·¯˜È¿»¿ƒ«À¿»»√»¿»¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ÏeÎÈ˙ È„ƒ≈≈««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

lk`e DA rbp m` dxFdh dndA zlapA§¦§©§¥¨§¨¦¨©¨§¨©
zFzixMd oipre .dGd zxMd aIg miWcẅ¨¦©¨©¨¥©¤§¦§©©§¦

zFixr zWxtA FzF` x`a`(hk gi oNdl) £¨¥§¨¨©£¨§©¨

.d"rAak dxez §¤©
äîäaä ïî áìç ìëà ìk ék (äë)¦¨Ÿ¥¥¤¦©§¥¨

.äpnî áéø÷é øLàokYi `l £¤©§¦¦¤¨Ÿ¦¨¥
FWExR didIWäîäaä ïîDnvr `idW ¤¦§¤¥¦©§¥¨¤¦©§¨

aEzMd iM ,oiNgd z` `ivFdlE ,oAxẅ§¨§¦¥©ª¦¦©¨
`xwIe xcqA xq` xaM(fi b lirl)mzq §¨¨©§¥¤©¦§¨§¥§¨

o`M mbe ,xEIWe i`pY mW oi`e alg lM̈¥¤§¥¨§©§¦§©¨
,fre aUke xFW alg lM dNgY xq`̈©§¦¨¨¥¤§¤¤§¥
xEQ`A dtxHde dlaPd alg xq`e§¨©¥¤©§¥¨§©§¥¨§¦

algd(ck wEqtA).mXl zFpAxw opi`e , ©¥¤§¨§¥¨¨§¨©¥
ãBòåmW xn`W(fi b lirl)mlFr zTg : §¤¨©¨§¥ª©¨

`le ,mkizaWFn lkA mkizxcl§ŸŸ¥¤§Ÿ§Ÿ¥¤§Ÿ
lkA" zFpAxTd ipipr lkA `vOi¦¨¥§¨¦§¨¥©¨§¨§Ÿ

dPdM zFpYnaE ."mkizaWFn(g gi xAcOA) §Ÿ¥¤§©§§ª¨©¦§¨

`le ,zFAx minrR "mlFr wgl" xn`̈©§¨¨§¨¦©§Ÿ
oi`W ipRn ,"mkizaWFn lkA" xiMfd¦§¦§Ÿ§Ÿ¥¤¦§¥¤¥
,EpizFaWFn lkA mlFr zTg zFpAxTd©¨§¨ª©¨§¨§¥

.'d xgai xW` mFwOaE oMWOA wx©©¦§¨©¨£¤¦§©
ìàå:wEqRA WAYWOd Lipir xEri §©§©¥¥¤©¦§©¥©¨

Elk`z `l lnxke ilwe mgle§¤¤§¨¦§©§¤ŸŸ§
z` mk`iad cr dGd mFId mvr cr©¤¤©©¤©£¦£¤¤
mkizxcl mlFr zTg mkidl` oAxẅ§©¡Ÿ¥¤ª©¨§ŸŸ¥¤

mkizaWn lkA(ci bk oNdl)Wcgd iM , §Ÿ§Ÿ¥¤§©¨¦¤¨¨
mFwn lkA dxFYd on xEq`b"t dlxr) ¨¦©¨§¨¨¨§¨

(h"nmgl lk`p `NW aEzMd xn` iM ,¦¨©©¨¤ŸŸ©¤¤

EpizFaWFn lkA mlFrl lnxke ilwe§¨¦§©§¤§¨§¨§¥
ziaA oAxTd `iaPW mFId mvr cr©¤¤©¤¨¦©¨§¨§¥

,dxigAdo`Mn xq`i `l oAxw oi` m`e ©§¦¨§¦¥¨§¨Ÿ¥¨¥¦¨
cr Elk`z `l" xn` `l iM ,Kli`ë¥¨¦Ÿ¨©ŸŸ§©
la` ,"mkidl` oAxw z` mk`iad£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤£¨
.calA dGd mFId mvr cr `Ed xEQ`d̈¦©¤¤©©¤¦§©
,"dGd mFId mvr cr" WExR la £̀¨¥©¤¤©©¤
`iadl ElkEYWM oAxTd E`iaYW¤¨¦©¨§¨§¤§§¨¦
oAxTd didIW icM ,mrh `Ede ,FzF`§©©§¥¤¦§¤©¨§¨
"mFId" didIW okYie .dWcg dgpn¦§¨£¨¨§¦¨¥¤¦§¤©
mFi cr dGd mFId mvr cr ,KWnp¦§¨©¤¤©©¤©

.mkidl` oAxw z` mk`iad£¦£¤¤¨§©¡Ÿ¥¤
äéàøäåWExRW dxEnBdäîäaä ïî §¨§¨¨©§¨¤¥¦©§¥¨

,äpnî áéø÷é øLàoiOd on £¤©§¦¦¤¨¦©¦
oikxrA xn`p oM iM ,axTd(h fk oNdl): ©¨¥¦¥¤¡©©£¨¦§©¨

oAxw dPOn Eaixwi xW` dndA m`e§¦§¥¨£¤©§¦¦¤¨¨§¨
,Wcw didi 'dl EPOn oYi xW` lM 'dl©Ÿ£¤¦¥¦¤©¦§¤Ÿ¤
oAxw DpiOn oiaixwOW dndA :FWExtE¥§¥¨¤©§¦¦¦¦¨¨§¨
xW` d`nh dndA lM m`e :Kke .'dl©§¨§¦¨§¥¨§¥¨£¤

'dl oAxw dPOn Eaixwi `l(`i wEqR mW), Ÿ©§¦¦¤¨¨§¨©¨¨

d`nHd dndAd on :WExtA xn`iŸ©§¥¦©§¥¨©§¥¨
Wxtd oi`e .DpiOn oiaixwn oi`W¤¥©§¦¦¦¦¨§¥¤§¥
miAx oFWlA xiMfOW oiA wENg mEWe§¦¥¤©§¦¦§©¦
oiaE "Eaixwi `l xW`"e "Eaixwi xW`"£¤©§¦©£¤Ÿ©§¦¥
iM ,"aixwi xW`" cigi oFWlA xn`IW¤Ÿ©¦§¨¦£¤©§¦¦
oke .dPOn mc` Eaixwi xW` :FWExR¥£¤©§¦¨¨¦¤¨§¥

xn`(hl `i oNdl)dndAd on zEni ike : ¨©§©¨§¦¨¦©§¥¨
,lk`Pd oiOd ,dlk`l mkl `id xW £̀¤¦¨¤§¨§¨©¦©¤¡¨

.lk`Y Dnvr `idW `lŸ¤¦©§¨¥¨¥
éôìexW` dndAd on alg lM xq`W §¦¤¨©¨¥¤¦©§¥¨£¤

oiOd on `l ,DpiOn oAxTd `iaï¦©¨§¨¦¦¨Ÿ¦©¦
zrCd lr dlri `OWe ,axwzi `NW¤Ÿ¦§¨¥§¤¨©£¤©©©©
oinM EaWgi dtxHde dlaPd iM xnFl©¦©§¥¨§©§¥¨¥¨§§¦
xiMfdl Kxvd ,EPOn axwzi `NW¤Ÿ¦§¨¥¦¤ª§©§©§¦

xn`PW Edfe ,xEq` `dIW(ck wEqtA) ¤§¥¨§¤¤¤¡©§¨

,eäìëàú àì ìëàåzxkA EidIW §¨ŸŸŸ§ª¤¦§§¨¥
xq`i axTd oiOd lM iM ,alg lM x`WM¦§¨¨¥¤¦¨©¦©¨¥¤¡Ÿ

txHde zFlaPd ENt`exn`e .EPOn zF ©£¦©§¥§©§¥¦¤§¨©
(mW),äëàìî ìëì äNòéoi`W xnFl ¨¥¨¤§¨§¨¨©¤¥

:zFlapA xn`i iM ,zFlap z`nh FAª§©§¥¦Ÿ©¦§¥
ErBz `l mzlapaE(g `i oNdl)algaE , §¦§¨¨Ÿ¦¨§©¨©¥¤

lM EPOn EUrie FA ErbIW xn`i odNW¤¨¤Ÿ©¤¦§§©£¦¤¨
.dk`ln§¨¨

íàå,calA zFpAxTA algd xEq` did §¦¨¨¨©¥¤©¨§¨¦§©
`l alg lM" FA xnFl Kxvd dOl̈¨ª§©©¨¥¤Ÿ

`xwIe zWxtA mW "Elk`z(fi b)xakE Ÿ¥¨§¨¨©©¦§¨§¨
,gFgip gixl gAfOd lr dlrIW dEv¦¨¤©£¤©©¦§¥©§¥©¦©
xidfd `l dOle ,'d dX` lk`p Ki`e§¥Ÿ©¦¥§¨¨Ÿ¦§¦
on zFilMd iYWaE caMd zxzFiA mB©§¤¤©¨¥¦§¥©§¨¦
xiMfdl Kxvd dOl ,cFre .zFpAxTd©¨§¨§¨¨ª§©§©§¦

(bk wEqtA),æòå áNëå øBLrEcIA iM §¨§¤¤¨¥¦©¨©
dOnE .odn `N` oAxw `iai `NW¤Ÿ¨¦¨§¨¤¨¥¤¦©

oiWCwOd ilEqtA aEzMd xn`XmixaC) ¤¨©©¨¦§¥©ª§¨¦§¨¦

(bk ehxiMfd `le ,lk`z `l FnC z` wx :©¤¨ŸŸ¥§Ÿ¦§¦
FnFwnl mFwOd ipriBi ,algd©¥¤©¦¥¦©¨¦§

.EPWxt`eek dxez ©£¨§¤

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(æé):óøOé Làa éLéìMä íBia çáfä øNaî øúBpäå§©−̈¦§©´©¨®©©Æ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«

(çé)íBia åéîìL çáæ-øNaî ìëàé ìëàä íàå§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â¦§©¤̧©§¨¹̈©´
Bì áLçé àì Búà áéø÷nä äöøé àì éLéìMä©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−
:àOz dðåò epnî úìëàä Lôpäå äéäé ìebt¦´¦«§¤®§©¤²¤¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«

i"yx£,'B‚Â ÏÎ‡È ÏÎ‡‰ Ì‡Â(ת"כ) ּבׁשחיטה ּבמחּׁשב ¿ƒ≈»…≈»≈¿ְְִִִֵַָ
מדּבר  הּכתּוב ּבּׁשליׁשי, מּמּנּולאכלֹו אכל אם יכֹול . ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

למפרע  יּפסל "הּמקריב ּבּׁשליׁשי, לֹומר: ּתלמּוד ? ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָ
ואינֹו נפסל הּוא הקרבה ּבׁשעת – יחׁשב" לא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָֹֹאתֹו

לא  הקרבתֹו ּבׁשעת ּפרּוׁשֹו: וכן ּבּׁשליׁשי. ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹנפסל
ּבמחׁשבה  זאת ּפּגּול ּתעלה – חּׁשב ואם .יהיה , ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָֹ
epnÓ ˙ÏÎ‡‰ LÙp‰Â∑ הּזמן ּבתֹו עֹונּהאפּלּו - ¿«∆∆»…∆∆ƒ∆ְְֲֲִַַָ

.ּתּׂשא  ִָ

(èé)Làa ìëàé àì àîè-ìëa òbé-øLà øNaäå§©¨º̈£¤¦©³§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−
:øNa ìëàé øBäè-ìk øNaäå óøOé¦¨¥®§©̧¨½̈¨¨−Ÿ©¬¨¨«

i"yx£¯Na‰Â∑ ׁשלמים קדׁש ּבכלֿטמא,ׁשל יּגע אׁשר ¿«»»ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
יאכל  מקצתֹו∑Na‰Â¯.לא ׁשּיצא אבר ,לרּבֹות ֵֵָֹ¿«»»ְְִֵֶַָָָָ

מּתר  Na¯.ׁשהּפנימי ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk∑(עט מה (פסחים ְִִֶַָֻ»»…«»»ַ
ׁשּנאמר לפי לֹומר? כז)ּתלמּוד יב זבחי(דברים "ודם : ְְְְֱִֶֶֶַַַַָ

ׁשלמים  יאכלּו לא יכֹול ּתאכל", והּבׂשר וגֹו' ְְְְִִֵֵַָָָָָֹֹֹיּׁשפ
ּבׂשר" יאכל "ּכלֿטהֹור נאמר: לכ הּבעלים? .אּלא ְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹ

¯Na ÏÎ‡È ¯B‰ËŒÏk ¯Na‰Â)∑ מה ּכל ּכלֹומר: ¿«»»»»…«»»ְַַָ
לּקלעים  חּוץ יצאּו ׁשאם ואׁשם, ּבחּטאת ל ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּׁשאסרּתי
יאכלּוה", מֹועד אהל "ּבחצר ׁשּכתּוב: ּכמֹו אסּורה, –ְְֲֲֵֶֶַַָָָֹֹ
ּבׂשר", יאכל טהֹור "ּכל :ל אֹומר אני זה ְְֲִֵֶַָָָָָָֹּבבׂשר

העיר  ּבכל .)אפּלּו ְֲִִָָ

(ë)øLà íéîìMä çáfî øNa ìëàz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤Ÿ©´¨À̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´
:äénòî àåää Lôpä äúøëðå åéìò Búàîèå ýåýéì©«Ÿ̈½§ª§¨−¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨

i"yx£ÂÈÏÚ B˙‡ÓËÂ∑(ת"כ מג, -(זבחים הּגּוף ּבטמאת ¿À¿»»»ְְַַֻ
מדּבר  אינֹוהּכתּוב הּטמא את ׁשאכל טהֹור אבל , ְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבכלֿטמא  אׁשרֿיּגע "והּבׂשר אזהרה אּלא ּכרת ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָענּוׁש
מפרׁשת  אינּה הּטהֹור את ׁשאכל טמא ואזהרת ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוגֹו'".

ׁשוה' ּב'גזרה למדּוה חכמים אּלא )(ת"כ .ּבּתֹורה, ְְֲִִֵֶַָָָָָָָָ

הּגּוף  ּבטמאת קדׁשים ּבאֹוכלי אמּורֹות ּכרתֹות ,ׁשלׁש ְְְְְֲִֵֵַַָָָֹֻ
ר  ּב'ׁשבּועֹות'ּודרׁשּוה ו)ּבֹותינּו ואחת (דף לכלל, אחת ְְְְִִֵַַַַַָָָ

ויֹורד  עֹולה קרּבן על ללּמד ואחת ׁשּלא לפרט , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
וקדׁשיו  מקּדׁש טמאת על אּלא .נאמר ְְְֱִֶֶַַַָָָָָֻ

(àë)Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék Lôðå| §¤¹¤¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´
-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè äîäáa¦§¥¨´§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä çáæ¤¬©©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénòî¥«©¤«¨

ÈÏz˙‡‰יז  ‡ÓBÈa ‡˙ÒÎ ¯ÒaÓ ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«ƒ¿«ƒ¿¿»¿»¿ƒ»»
:„˜BzÈ ‡¯ea¿»ƒ»

ÒÎ˙יח  ¯ÒaÓ ÏÎ‡˙È ‡ÏÎ‡˙‡ Ì‡Â¿ƒƒ¿¬»»ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿«
‡ÂÚ¯Ï ‡‰È ‡Ï ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BL„e˜¿ƒ¿»¿ƒ»»»¿≈¿«¬»
‡‰È ˜Á¯Ó dÏ ·LÁ˙È ‡Ï d˙È ·¯˜Ócƒ¿»≈»≈»ƒ¿¬≈≈¿»»¿≈

:Ïa˜È d·BÁ dpÓ ÏeÎÈ˙c L‡Â∆¡«¿≈ƒ≈≈¿«≈

Ï‡יט  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜È Èc ‡L„e˜ ¯Ò·e¿«¿»ƒƒ¿«¿»¿»»»
Èc Ïk ‡L„e˜ ¯Ò·e „˜BzÈ ‡¯ea ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¿»ƒ»¿«¿»»ƒ

:‡L„e˜ ¯Òa ÏeÎÈÈ ‡L„e˜· ÈÎ„¿≈¿¿»≈¿«¿»

Ècכ  ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡¯Òa ÏeÎÈ˙ Èc L‡Â∆¡«ƒ≈ƒ¿»ƒƒ¿«¿«»ƒ
‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ È‰BÏÚ d˙·BÒÂ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿¿≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚÓ ‡È‰‰«ƒ≈««

BÒa‡·˙כא  ·‡ÒÓ ÏÎa ·¯˜˙ È¯‡ L‡Â∆¡«¬≈ƒ¿«¿»¿»»¿¬«
‡ˆ˜L ÏÎa B‡ ‡·‡ÒÓ ‡¯ÈÚ·a B‡ ‡L‡¬»»ƒ¿ƒ»¿»¬»¿»ƒ¿»
Ì„˜ Èc ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ¯ÒaÓ ÏeÎÈÈÂ ·‡ÒÓ¿»»¿≈ƒ¿«ƒ¿«¿«»ƒ√»

:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ ÈÈ¿»¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈««

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íBia çáfä øNaî øúBpäå (æé)§©¨¦§©©¨©©
.éLéìMädidIW aEzMd oipr oi` ©§¦¦¥¦§©©¨¤¦§¤

lk`ie ,sxUp iWilXd mFIl xzFPd©¨©©§¦¦¦§¨§¥¨¥
EpizFAx Ecnl xaMW ,dliNA(:ep migaf) ©©§¨¤§¨¨§©¥§¨¦

EidY miWFcw zWxtA aEzMd onoNdl) ¦©¨§¨¨©§¦¦§§©¨

(e hiW`A iWilXd mFi cr xzFPde§©¨©©§¦¦¨¥
mini ipXn x`XIX dn lMW ,sxVi¦¨¥¤¨©¤¦¨¥¦§¥¨¦

la` .dtxU oErh llMéLéìMä íBia §¨¨§¥¨£¨©©§¦¦
mr waC Fpi`,øúBpäåwEaC `Ed la` ¥¨¥¦§©¨£¨¨

mr,óøOz LàaxzFPd iM xn`i ¦¨¥¦¨¥Ÿ©¦©¨
Faixwd mFiA lk`p `NW ,gaGd xUAn¦§©©¤©¤Ÿ¤¡©§©§¦
iWilXd mFIA W`A sxVi ,zxgOnE¦¨¢¨¦¨¥¨¥©©§¦¦

Exn`W Edf .xwAA(.dp migaf)milk`p ©Ÿ¤¤¤¨§§¨¦¤¡¨¦
ipXd dliNA iM ,cg` dlile mini ipWl¦§¥¨¦§©§¨¤¨¦©©§¨©¥¦

Kixvd iM ,sxUp `le lk`p Fpi ¥̀¤¡¨§Ÿ¦§¨¦¦§¦
ElNd miWCwOd ilEqR ztxUl aEzMd©¨¦§¥©§¥©ª§¨¦©¨
mixWMd zaxwdW FnM ,mFIA didYW¤¦§¤©§¤©§¨©©§¥¦

mFIA.gi dxez ©
.äàîè äîäáa Bà (àë)aEzMd fg` ¦§¥¨§¥¨¨©©¨

zvw xiMfde dxvw KxC¤¤§¨¨§¦§¦§¨
s` iM ,oNkl oiCd `Ede ,mi`nHd©§¥¦§©¦§ª¨¦©



evפו zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס ּדגים (שם לדם .וחגבים ּפרט »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ
ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ

מֹוׁשבֹות  ּבכל נֹוהגת קרקע, קּדּוׁשין חֹובת ּובמּסכת . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
ראׁשֹון לז)ּבפרק לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©

:åéîìL§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א הּבעלים (מנחות יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ

ּכהן  ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מּלמּטה מלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
‰'.ּומניפן  ÈM‡ "אתֿהחלב ∑‡˙ האּׁשים? הן ּומה ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶַַָ

הּמטּבחים ∑ep‡È·È.עלֿהחזה" מּבית ּכׁשּמביאֹו ֶֶַָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנֹותן
האמּור  וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנמצא

אחר י)ּבמקֹום הּתנּופה (לקמן וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק : ְְְֲֵֵַַַַָָָ
הּתנּופה  ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָעל

וזהּונֹות  למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

כ)ׁשּנאמר ט עלֿהחזֹות (שם אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכהנים  ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוּיקטר

לּה ּב'מנחֹות'זקּוקין מפרׁש ּכ סב); ‡˙ÏÁ‰Œ·.(דף ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆
ep‡È·È ‰ÊÁ‰ŒÏÚ∑ להניף מביא? לּמה החזה ואת «∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

האּׁשים  מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא לפי אֹותֹו . ְְְִִִִִֵֵֶָֹ
יכֹול  החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
החזה  "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

וגֹו'" .להניף ְְִָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äæçä ìò áìçä úà (ì)d`xPd ¤©¥¤©¤¨¤©¦§¤
,hWR KxC lr dGd aEzMd on¦©¨©¤©¤¤§¨
`le mialgd mr spEn `Ed dfgdW¤¤¨¤¨¦©£¨¦§Ÿ

xn`W aEzMde ,wFXd(`k h oNdl)z`e : ©§©¨¤¨©§©¨§¥
oxd` sipd oinId wFW z`e zFfgd¤¨§¥©¨¦¥¦©£Ÿ

iptA mtipie xfgi oM ixg` iM ,dtEpY§¨¦©£¥¥©§Ÿ¦¦¥¦§¥
.mnvr©§¨

eðéúBaøåExn`(.aq zFgpn)ozFp didW §©¥¨§§¨¤¨¨¥
milrAd ci lr mialgd©£¨¦©©©§¨¦
mYrclE .odn dlrnl wFWe dfge§¨¤§§©§¨¥¤§©§¨

dn Wxcl ,FCal dfgA dtEpY xiMfd¦§¦§¨¤¨¤§©¦§Ÿ©
Exn`X(o`M k"z)cg` xIYWpe E`nhp : ¤¨§¨¦§§§¦§©¥¤¨

cEnlY ,dtEpY oErh `EdW oiPn mdn¥¤¦©¦¤¨§¨©§
.Fz` sipdl dfg xnFl`l dxez ©¨¤§¨¦Ÿ



פז ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(áì)éçáfî ïäkì äîeøú eðzz ïéîiä ÷BL úàå§¥Æ´©¨¦½¦§¬§−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−
:íëéîìL©§¥¤«

i"yx£˜BL∑יר ׁשל סב ׁשהּוא האמצעי, הּפרק עד הראׁש עם הּנמּכרת אר ּכּבה ׁשל הּפרק .מן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻ

(âì)éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà áéø÷nä©©§¦º¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´
:äðîì ïéîiä ÷BL äéäú Bì ïøäà©«£®Ÿ¯¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«

i"yx£,'B‚Â ÌcŒ˙‡ ·È¯˜n‰(נט זריקת (פסחים ּבׁשעת טמא יצא חלביו; ּולהקטיר לזריקתֹו ראּוי ׁשהּוא מי ««¿ƒ∆«¿ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ּבּבׂשר  חֹולק ׁשאינֹו חלבים, הקטר ּבׁשעת אֹו .ּדמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

(ãì)úàå äôeðzä äæç-úà ék|äîeøzä ÷BL ¦Á¤£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈
ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða úàî ézç÷ì̈©̧§¦Æ¥¥´§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´
éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä ïøäàì íúàÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬

:ìàøNé¦§¨¥«
i"yx£‰Óe¯z‰ .‰Ùez‰∑(לז מעלה (סוכה ּומביא, ּומֹוריד מֹולי. «¿»«¿»ֲִִִֵֶַ

(äì)ýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéa§Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«

(åì)íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé äeö øLàÂ£¤Â¦¨̧§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈
:íúøãì íìBò úwç ìàøNé éða úàî¥¥−§¥´¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«

(æì)íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì äøBzä úàǽŸ©À̈¨«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨¨®
:íéîìMä çáæìe íéàelnìå§©̧¦¦½§¤−©©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‡elnÏÂ∑חּנּו .הּכהּנה ליֹום ¿«ƒƒְְִַָֻ

(çì)Búeö íBéa éðéñ øäa äLî-úà ýåýé äeö øLà£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−§©´¦¨®§¸©Ÿ¹
ýåýéì íäéðaø÷-úà áéø÷äì ìàøNé éða-úà¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−

ô :éðéñ øaãîa§¦§©¬¦¨«

‡eL¯Ù˙‡לב  Ôezz ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ¿»»¿«ƒ»ƒ¿«¿»»
:ÔBÎÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ ‡‰ÎÏ¿«¬»ƒƒ¿«¿≈

Ìcלג  ˙È ·¯˜Óc‡a¯z ˙ÈÂ ‡iL„e˜ ˙ÒÎ ƒ¿»≈»«ƒ¿«¿«»¿»«¿»
:˜ÏÁÏ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL È‰z dÏÈc Ô¯‰‡ ÈaÓƒ¿≈«¬…ƒ≈¿≈»¿«ƒ»»√»

BL˜‡לד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È È¯‡¬≈»∆¿»«¬»»¿»»
˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ˙È·Ò ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»¿≈ƒƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«
‡‰k Ô¯‰‡Ï ÔB‰˙È ˙È·‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜¿≈ƒ»ƒ»¿¿«¬…«¬»

:Ï‡¯NÈ Èa ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ia¯wÓ‡לה  È‰Ba ˙e·¯e Ô¯‰‡ ˙e·¯ ‡c»¿«¬…¿¿ƒƒÀ¿»«»
Ì„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È Ôe·¯˜È Èc ‡ÓBÈa ÈÈc«¿»¿»ƒ¿»¿»¿¿«»»√»

:ÈÈ¿»

ÔB‰˙Èלו  Èa¯c ‡ÓBÈa ÔB‰Ï ÔzÓÏ ÈÈ „Èwt Ècƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»¿«ƒ»¿
:ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈¿»»»¿»≈

hÁÏe‡˙‡לז  ‡˙ÁÓÏ ‡˙ÏÚÏ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»«¬»»¿ƒ¿»»¿«»»
:‡iL„e˜ ˙ÒÎÏe ‡ia¯˜Ïe ‡ÓL‡ÏÂ¿«¬»»¿À¿»«»¿ƒ¿«¿«»

ÓBÈa‡לח  ÈÈÒ„ ‡¯eËa ‰LÓ ˙È ÈÈ „ÈwÙ Ècƒ«ƒ¿»»…∆¿»¿ƒ»¿»
ÔB‰a¯˜ ˙È ‡·¯˜Ï Ï‡¯NÈ Èa ˙È d„wÙ„ƒ«¿≈»¿≈ƒ¿»≈¿»»»»À¿»¿

:ÈÈÒ„ ‡¯a„Óa ÈÈ Ì„√̃»¿»¿«¿¿»¿ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íúBà BçLî íBéa íäì úúì (åì)¨¥¨¤§¨§¨
FgWn mFiA 'd dEv xW` :FxErW¦£¤¦¨§¨§
zTg l`xUi ipA z`n mdl zzl mzF`¨¨¥¨¤¥¥§¥¦§¨¥ª©

WExtE .mlFr,BçLî íBéazrA ¨¥§¨§§¥
oke ,dgiWOdïäëì íúà áéø÷ä íBéa ©§¦¨§¥§¦§¦Ÿ¨§©¥

(dl wEqR),.mliCad xW`M `idd zrA ¨¨¥©¦©£¤¦§¦¨

iM xn` mdxa` iAxe,BçLî íBéa §©¦©§¨¨¨©¦§¨§
mgNaE xUAA xzFPd :oke ,FgWn mFIn¦¨§§¥©¨©¨¨©¨¤

(al g oNdl).fl dxez §©¨

øäa äLî úà 'ä äeö øLà (çì)£¤¦¨¤¤§©
.éðéñEpizFAx KxC lr(o`M k"z) ¦¨©¤¤©¥¨

,ipiq xdA dWnl Exn`p zFvOd lM iM¦¨©¦§¤¤§§¤§©¦©

EpWpe ,odiwECwce odihxtE odizFllM§¨¥¤§¨¥¤§¦§¥¤§¦§
`xwIe zFvn dPde ,crFn ld`A odn¥¤§Ÿ¤¥§¦¥¦§©¦§¨

.zFIpW§ª
ìòå'd dEv xW` :FxErW hWRd KxC §©¤¤©§¨¦£¤¦¨

FzEv mFiaE ipiq xdA dWn z ¤̀¤§©¦¨§©Ÿ
aixwdl ipiq xAcnA l`xUi ipA z ¤̀§¥¦§¨¥§¦§©¦¨§©§¦

ev zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` a"i iyily meil inei xeriy

(åë)óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc-ìëå§¨¨Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
:äîäaìå§©§¥¨«

i"yx£‰Ó‰aÏÂ ÛBÚÏ∑(ס ּדגים (שם לדם .וחגבים ּפרט »¿«¿≈»ְְֲִִַַָָָ
ÌÎÈ˙·LBÓ ÏÎa∑ואינּה הּגּוף חֹובת ׁשהיא לפי ¿…¿…≈∆ְְִִֵֶַַָ

מֹוׁשבֹות  ּבכל נֹוהגת קרקע, קּדּוׁשין חֹובת ּובמּסכת . ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָ
ראׁשֹון לז)ּבפרק לֹומר (דף הצר לּמה .מפרׁש ְְְִֵֶֶַַָָָֻ

(æë)Lôpä äúøëðå íc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk̈¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤
:äénòî àåää©¦−¥«©¤«¨

(çë):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

(èë)çáæ-úà áéø÷nä øîàì ìàøNé éða-ìà øac©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ©©§¦º¤¤³©
çáfî ýåýéì Bðaø÷-úà àéáé ýåýéì åéîìL§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©

:åéîìL§¨¨«

(ì)-ìò áìçä-úà ýåýé éMà úà äðéàéáz åéãé̈¨´§¦¤½¨¥−¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©
éðäì äæçä úà epàéáé äæçäéðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤Æ§¦¤½¥´¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬

:ýåýé§Ÿ̈«
i"yx£'B‚Â ‰È‡È·z ÂÈ„È∑(ס"א הּבעלים (מנחות יד ׁשּתהא »»¿ƒ∆»¿ְְִֵֶַַָ

ּכהן  ויד ּבּה, נתּונין והחזֹות והחלב מּלמּטה מלמעלה ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
‰'.ּומניפן  ÈM‡ "אתֿהחלב ∑‡˙ האּׁשים? הן ּומה ְִָ≈ƒ≈ִִֵֵֶֶַַָ

הּמטּבחים ∑ep‡È·È.עלֿהחזה" מּבית ּכׁשּמביאֹו ֶֶַָ¿ƒ∆ְְְִִִִֵֶַַָ
הּמניף, הּכהן ליד ּוכׁשּנֹותנֹו החזה, על החלב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹנֹותן
האמּור  וזהּו למּטה. והחלב למעלה החזה ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנמצא

אחר י)ּבמקֹום הּתנּופה (לקמן וחזה הּתרּומה "ׁשֹוק : ְְְֲֵֵַַַַָָָ
הּתנּופה  ּולאחר וגֹו'"; להניף יביאּו החלבים אּׁשי ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָעל

וזהּונֹות  למּטה, החזה ונמצא הּמקטיר, לּכהן נֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

כ)ׁשּנאמר ט עלֿהחזֹות (שם אתֿהחלבים "וּיׂשימּו : ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָ
ּכהנים  ׁשּׁשלׁשה למדנּו, הּמזּבחה". החלבים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹוּיקטר

לּה ּב'מנחֹות'זקּוקין מפרׁש ּכ סב); ‡˙ÏÁ‰Œ·.(דף ְְְִִָָָָֹ∆«≈∆
ep‡È·È ‰ÊÁ‰ŒÏÚ∑ להניף מביא? לּמה החזה ואת «∆»∆¿ƒ∆ְְִִֵֶֶֶָָָָ

האּׁשים  מן הּוא ׁשּיהא ולא מביאֹו, הּוא לפי אֹותֹו . ְְְִִִִִֵֵֶָֹ
יכֹול  החזה", על אתֿהחלב ה' אּׁשי "את ֱִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
החזה  "את נאמר: לכ לאּׁשים, החזה אף ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

וגֹו'" .להניף ְְִָ

(àì)äæçä äéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ¤«¨¤½
:åéðáìe ïøäàì§©«£−Ÿ§¨¨«

i"yx£·ÏÁ‰Œ˙‡ Ô‰k‰ ¯ÈË˜‰Â∑,"לאהרן החזה "והיה ּבעֹוד (ת"כ)ואחרּֿכ נאכל הּבׂשר ׁשאין למדנּו ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«≈∆ְְְְְֱֲֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
הּמזּבח  מן למּטה .ׁשהאמּורים ְְִִִֵֵֶַַַָָ

ÔBÎÈ·˙BÓכו  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Óc ÏÎÂ¿»¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡¯ÈÚ·„Â ‡ÙBÚc¿»¿ƒ¿ƒ»

ÈˆÈzLÈÂכז  ‡Ó„ Ïk ÏeÎÈ˙ È„ ‡L‡ Ïk»¬»»ƒ≈»¿»¿ƒ¿≈≈
:dnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡¬»»«ƒ≈««

ÓÈÓÏ¯:כח  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

È˙כט  ·¯˜Óc ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»≈»
da¯˜ ˙È È˙ÈÈ ÈÈ Ì„˜ È‰BL„e˜ ˙ÒÎƒ¿«¿ƒ√»¿»«¿ƒ»À¿»≈

:È‰BL„e˜ ˙ÒÎpÓ ÈÈ Ì„˜Ï»√»¿»ƒƒ¿«¿ƒ

ÏÚל  ‡a¯z ˙È ÈÈ„ ‡ia¯˜ ˙È Ôe˙È˙ È‰B„È¿ƒ«¿»À¿»«»«¿»»«¿»«
‡Óe¯‡ d˙È ‡Ó¯‡Ï ‡È„Á ˙È dp˙ÈÈ ‡È„Á∆¿»«¿ƒ≈»∆¿»«¬»»»≈¬»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

È‰ÈÂלא  ‡Áa„ÓÏ ‡a¯z ˙È ‡‰k ˜qÈÂ¿«≈«¬»»«¿»¿«¿¿»ƒ≈
:È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‡È„Á∆¿»¿«¬…¿ƒ¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äæçä ìò áìçä úà (ì)d`xPd ¤©¥¤©¤¨¤©¦§¤
,hWR KxC lr dGd aEzMd on¦©¨©¤©¤¤§¨
`le mialgd mr spEn `Ed dfgdW¤¤¨¤¨¦©£¨¦§Ÿ

xn`W aEzMde ,wFXd(`k h oNdl)z`e : ©§©¨¤¨©§©¨§¥
oxd` sipd oinId wFW z`e zFfgd¤¨§¥©¨¦¥¦©£Ÿ

iptA mtipie xfgi oM ixg` iM ,dtEpY§¨¦©£¥¥©§Ÿ¦¦¥¦§¥
.mnvr©§¨

eðéúBaøåExn`(.aq zFgpn)ozFp didW §©¥¨§§¨¤¨¨¥
milrAd ci lr mialgd©£¨¦©©©§¨¦
mYrclE .odn dlrnl wFWe dfge§¨¤§§©§¨¥¤§©§¨

dn Wxcl ,FCal dfgA dtEpY xiMfd¦§¦§¨¤¨¤§©¦§Ÿ©
Exn`X(o`M k"z)cg` xIYWpe E`nhp : ¤¨§¨¦§§§¦§©¥¤¨

cEnlY ,dtEpY oErh `EdW oiPn mdn¥¤¦©¦¤¨§¨©§
.Fz` sipdl dfg xnFl`l dxez ©¨¤§¨¦Ÿ



evפח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

ß 'a xc` b"i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−

úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½
:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…ְְִִֶֶַָָָָָ
הּמׁשּכן  הקמת ּבּתֹורה קדם ּומאחר מקּדם ׁשאין ,. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּומׁשכהּוקחּנּו t¯.ּבדברים ˙‡Â «∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«

'B‚Â ˙‡hÁ‰∑ ּבענין האמּורים הּמּלּואים אּלּו צּואת ««»¿ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ּתצּוה" כז)ּב"ואּתה לּמּלּואים (שמות ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ; ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

מעׂשה  ּבׁשעת וזרזֹו .חזר ְְְֲִֵֶַַַָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mi`ENOA dEv iM ,'dl mdipAxw z ¤̀¨§§¥¤©¦¦¨©¦¦
dEve ,z`Hge dlFrA oke ipiq xdA§©¦©§¥§¨§©¨§¦¨
xAcnA minlXd igafaE mW`e dgpnA§¦§¨§¨¨§¦§¥©§¨¦§¦§©

.crFn ld`A ipiq¦©§Ÿ¤¥
ïëzéå:dGd mFwOA ,ipiq xdA mrh iM §¦¨¥¦©©§©¦¨©¨©¤

ld`A `Ede ,ipiq xd iptl¦§¥©¦©§§Ÿ¤
xdA dIUrd cinY zlr oke ,crFn¥§¥Ÿ©¨¦¨£ª¨§©

ipiq(e gk xAcOA),WOn xdA EPpi` iM , ¦©©¦§¨¦¥¤¨¨©¨
wx DA Eligzd `l cinY zlFr iM¦©¨¦Ÿ¦§¦¨©
dUrY xW` dfe :aizkC ,crFn ld`A§Ÿ¤¥¦§¦§¤£¤©£¤

'Fbe gAfOd lr(gl hk zFnW)ErqIe :oke , ©©¦§¥©§§§¥©¦§
'd xdn(bl i xAcOA)zaW mkl ax :oke , ¥©©¦§¨§¥©¨¤¤¤

dGd xdA(e ` mixaC). ¨¨©¤§¨¦

íòhäåiptl Epg l`xUi iM ,dN` lkA §©©©§¨¥¤¦¦§¨¥¨¦§¥
aizkC ,Fl aFxwA ipiq xd©¦©§¨¦§¦

(a hi zFnW),xdd cbp l`xUi mW ogIe : §©¦©¨¦§¨¥¤¤¨¨
xAcnl mXn mrqp cr Ecnr mWe§¨¨§©¨§¨¦¨§¦§©
Eniwde crFn ld` EUr dPde .ox`R̈¨§¦¥¨Ÿ¤¥§¥¦
Eligzd mWe ,FgxfnA xdd iptl FzF`¦§¥¨¨§¦§¨§¨¦§¦
EEhvp zipXd dpXaE ,cinYd zlFrA§©©¨¦©¨¨©¥¦¦§©
KFzA ld`d Ecinrde milbCd lr©©§¨¦§¤¡¦¨Ÿ¤§

.mrqpA zFpgOd©©£§¨§¨
Cëéôìez`f iM o`kA aEzMd xn` §¦¨¨©©¨§¨¦Ÿ

zFpAxTd lklE dlrl dxFYd©¨¨Ÿ¨§¨©¨§¨
FzEv mFiA ipiq xdA mXd dESW¤¦¨©¥§©¦¨§©Ÿ
ipiq xdA did iM ciBi ,ipiq xAcnA§¦§©¦¨©¦¦¨¨§©¦©
xdA dzid `NW ricFdl ,ipiq xAcnaE§¦§©¦©§¦©¤Ÿ¨§¨¨¨
FOr xAC mXW cFaMd mFwnA WOn©¨¦§©¨¤¨¦¥¦
ipiq xAcnA `le ,zFxACd zxUr£¤¤©¦§§Ÿ§¦§©¦©
did la` ,xdd iptNn ErqPW ixg ©̀£¥¤¨§¦¦§¥¨¨£¨¨¨

FnEgzA ,xdd iptNn ipiq xAcnA§¦§©¦©¦¦§¥¨¨¦§
xn`W FnM ,crFn ld` mWe ,Fl aFxwe§¨§¨Ÿ¤¥§¤¨©

oiprd zNgzA(` ` lirl)dWn l` `xwIe : ¦§¦©¨¦§¨§¥©¦§¨¤¤
ricFd ,crFn ld`n eil` 'd xAcie©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¦©

.crFn ld` mFwn dYr EpzF`` dxez ¨©¨§Ÿ¤¥
.ïøäà úà ç÷ (á)dxn`p Ff dWxR ©¤©£Ÿ¨¨¨¤¤§¨

,oMWOd znwd mcw mini zraW¦§©¨¦Ÿ¤£¨©©¦§¨
oFWl .dxFYA xg`nE mCwn oi`W¤¥ª§¨§ª¨©¨§
.miIg midl` ixaC Ktdp dOle .i"Xx©¦§¨¨©£Ÿ¦§¥¡Ÿ¦©¦
Wcgd mFiA zWxtA dEv iM ,cFre§¦¦¨§¨¨©§©Ÿ¤

oFW`xd(ehÎ` n zFnW)oMWOd znwd lkA ¨¦§§¨£¨©©¦§¨
,mNM zgiWnaE eipaE oxd` zWialaE¦§¦©©£Ÿ¨¨¦§¦©ª¨
,dnwdd oiprA dWn dUrn mW xRqe§¦¥¨©£¥¤§¦§©©£¨¨
cr xaC eipaE oxd`A xiMfd `le§Ÿ¦§¦§©£Ÿ¨¨¨¨©
cg` oipr Wixtd Ki`e ,dGd mFwOd©¨©¤§¥¦§¦¦§¨¤¨

.mCwOd xg`e ,zFIWxR iYWA¦§¥¨¨¦§¥¥©ª§¨
ìáàznwdA dEhvp iM xn`PW oFkPd £¨©¨¤Ÿ©¦¦§©¨©£¨©

,FzF` miwde ,xc`A b"kA oMWOd©¦§¨§©£¨§¥¦
cIn Fcnrn lr oMWOd cnr xW`ke§©£¤¨©©¦§¨©©£¨¦¨
aWFi `EdW KxAzi mXd Fl `xẅ¨©¥¦§¨©¤¥
dUrn lr FzF` dEve ,miaExMd©§¦§¦¨©©£¥
dN`d zFIWxRd lM zFpAxTd©¨§¨¨©¨¨¦¨¥¤
dvx iM ,o`M cr `xwIe zNgYOW¤¦§¦©©¦§¨©¨¦¨¨

lzFpAxTd lM dUrn FcOl §©§©£¥¨©¨§¨
iM ,llM odn aixwIW mcw mdihRWnE¦§§¥¤Ÿ¤¤©§¦¥¤§¨¦
dlFre z`Hg mi`ENOd zFpAxwA Wi¥§¨§§©¦¦©¨§¨
on wx mdipiC lM ErcEi `le ,minlWE§¨¦§Ÿ¦¨§¨¦¥¤©¦
oM xg`e .Fl miCwdW dN`d zFIWxRd©¨¨¦¨¥¤¤¦§¦§©©¥
,FY` eipA z`e oxd` z` gw :Fl xn`̈©©¤©£Ÿ§¤¨¨¦

xn`X dnA dUrn zrWA FzF` fxfl§¨¥¦§©©£¤§©¤¨©
dNgYn Fl(` hk zFnW)xW` xaCd dfe : ¦§¦¨§§¤©¨¨£¤

,'Fbe il odkl mz` WCwl mdl dUrY©£¤¨¤§©¥Ÿ¨§©¥¦§
o`kA Fl siqFde(`Ad wEqRA)ìk úàå §¦§¨©¨©¨§¥¨

,ãòBî ìäà çút ìà ìä÷ä äãòä̈¥¨©§¥¤¤©Ÿ¤¥
mXdW ErcIW ,mNM cnrnA dUrIW¤©£¤§©£©ª¨¤¥§¤©¥

.FrxfaE oxd`A xgA KxAzi¦§¨©¨©§©£Ÿ§©§
ìòåzk`lnA dWn dEhvp xWId KxC §©¤¤©¨¨¦§©¨¤¦§¤¤

,lbrd dUrnl mcw oMWOd©¦§¨Ÿ¤§©£¥¨¥¤
`Ed KExA WFcTd Fl dSxzPWkE§¤¦§©¨©¨¨
rci mkFzA FzpikW dxWIW Fgihade§¦§¦¤©§¤§¦¨§¨¨©
DnFwnA oMWOd zevOW Fnvrn¥©§¤¦§©©¦§¨¦§¨
FnM ,dilr l`xUil dEve ,zcnFr¤¤§¦¨§¦§¨¥¨¤¨§

ldwIe zWxtA iYWxRW(` dl mW). ¤¥©§¦§¨¨©©©§¥¨

Fl xn`p dk`lOd EnilWdW ixg`e§©£¥¤¦§¦©§¨¨¤¡©
cg`A oFW`xd Wcgd mFiA :zWxR̈¨©§©Ÿ¤¨¦§¤¨

crFn ld` oMWn z` miwY WcglmW) ©Ÿ¤¨¦¤¦§©Ÿ¤¥¨

(a noxd` z` Yaxwde :Fl xn`p mWe ,§¨¤¡©§¦§©§¨¤©£Ÿ
'Fbe eipA z`e(ai wEqR mW)rci dPde , §¤¨¨§¨¨§¦¥¨©

mzAgaE mzlrnA eipaE oxd` mBW¤©©£Ÿ¨¨§©£¨¨§¦¨¨
mFiA Ffxfe xfg eWkre ,mFwOd iptl¦§¥©¨§©§¨¨©§¥§§

.dUrn zrWaE mi`ENn lW oFW`x¦¤¦¦¦§©©£¤
äpäå`N` ,oxcqM zFIWxRd lM §¦¥¨©¨¨¦§¦§¨¤¨

ld` z` oprd qkie :miCwdW¤¦§¦©§©¤¨¨¤Ÿ¤
crFn(cl wEqR mW)`EdW ,ipinW mFiA ¥¨¨¤§§¦¦

EpizFAx zrcM mi`ENOl(ipinW Wix k"zA), ©¦¦§©©©¥§¥§¦¦

oM iM ,oMWOd znwd oipr lM xCql§©¥¨¦§©£¨©©¦§¨¦¥
oipr milWdl mFwn lkA miaEzMd KxC¤¤©§¦§¨¨§©§¦¦§¨

.FA ligzd xW`b dxez £¤¦§¦



פט ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(ã)äãòä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk äLî Nòiå©©©́¤½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈
:ãòBî ìäà çút-ìà¤¤−©¬Ÿ¤¥«

(ä)äeö-øLà øácä äæ äãòä-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈£¤¦¨¬
:úBNòì ýåýé§Ÿ̈−©«£«

i"yx£¯·c‰ ‰Ê∑ׁשּתראּו לפניכם ּדברים עֹוׂשה ׁשאני ∆«»»ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶָ
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  צּוני ּתאמרּו– ואל לעׂשֹות, ְְֲִִַַַָָָֹ

הּזה  הענין ּכל עֹוׂשה. אני אחי ולכבֹוד ְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָלכבֹודי
ּתצּוה" ּב"ואּתה ּפרׁשּתי הּמּלּואים .(שם)ּדפרׁשת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ

(å)íúà õçøiå åéða-úàå ïøäà-úà äLî áø÷iå©©§¥´¤½¤©«£−Ÿ§¤¨¨®©¦§©¬Ÿ−̈
:íéna©¨«¦

(æ)Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà åéìò ïziå©¦¥̧¨¹̈¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìò ïziå ìéònä-úà BúàŸÆ¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLça בפסוקים התורה חצי §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«
ã ycew zegiyn zecewp ã(197 'nr ek zegiy ihewl)

וּיׂשם  . . האפד ּבחׁשב אֹותֹו וּיחּגר האפד את עליו ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹוּיּתן
החׁשן את ז־ח)עליו הּסדר (ח, להרמּב"ם הראׁשֹונים: נחלקּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ּתצּוה); ּבפרׁשת (ּכּכתּוב האפד חׁשב חׁשן, אפד, ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹהּוא
ויׁש ּכאן). (ּכּכתּוב חׁשן האפד, חׁשב אפד, - ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹּולהרמּב"ן
ולכן  ׁשֹונים, ּבגדים ׁשני הם ואפד חׁשן להרמּב"ן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹלֹומר:

א החׁשן. את מּכן ּולאחר וחגירתֹו האפד את ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלֹובׁשים
וחלקֹו מּלפניו ׁשחלקֹו אחד ּבגד ּבגדר הם ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלהרמּב"ם
וחֹוגרים  אחד) (ּבגד והחׁשן האפד את לֹובׁשים ולכן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹמאחֹוריו,

ׁשניהם. לביׁשת ּגמר -ְְְִֵֶַַ

(ç)-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà åéìò íNiå©¨¬¤¨−̈¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤
:íénzä-úàå íéøeàä̈«¦−§¤©ª¦«

i"yx£ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑:המפרׁש ׁשם ׁשל ּכתב ∆»ƒְְֵֶַָָֹ

(è)-ìò íNiå BLàø-ìò úôðönä-úà íNiå©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤©
Lãwä øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́©½Ÿ¤

:äLî-úà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
i"yx£˙Ùˆn‰ŒÏÚ ÌNiÂ∑ ּבּמצנפת ּתלּוי הּציץ נמצא הּמצנפת. על נתן ּבּציץ, הּקבּועים ּתכלת .ּפתילי  «»∆««ƒ¿∆∆ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

d˙Èד  ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „·ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»»≈
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡zLk ˙LÈk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»

ÈwÙ„ה  Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‡zLÎÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ«ƒ
:„aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿»

ÈÁÒ‡Âו  È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»«¬…¿»¿ƒ¿«¿≈
:‡iÓa ÔB‰˙È»¿¿«»

ÈÓ‰a‡ז  d˙È Ê¯ÊÂ ‡ezk ˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂƒ«¬ƒ»ƒ»¿»≈»≈¿∆¿»»
˙È È‰BÏÚ ·‰ÈÂ ‡ÏÈÚÓ ˙È d˙È LaÏ‡Â¿«¿≈»≈»¿ƒ»ƒ«¬ƒ»
dÏ Ô˜˙‡Â ‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a d˙È Ê¯ÊÂ ‡„BÙ‡≈»¿»≈»≈¿∆¿«≈»¿«¿≈≈

:da≈

È˙ח  ‡LeÁa ·‰ÈÂ ‡LeÁ ˙È È‰BÏÚ ÈeLÂ¿«ƒ¬ƒ»¿»ƒ«¿¿»»
:‡iÓz ˙ÈÂ ‡i¯e‡«»¿»À«»

ÏÚט  ÈeLÂ dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»ƒ¿∆¿»«≈≈¿«ƒ«
‡·‰„„ ‡ˆÈˆ ˙È È‰Bt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«ƒ»ƒ»¿«¬»
:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡L„e˜„ ‡ÏÈÏk¿ƒ»¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íéna íúà õçøiå (å)il` aFxTd ©¦§©Ÿ¨©¨¦©¨¥©
la` ,ugx mNkl iM aEzMd xRQW¤¦¥©¨¦§ª¨¨©£¨
ugx la` ,zg`M mzvigx dzid `lŸ¨§¨§¦¨¨§©©£¨¨©
ixg`e ,FgWnE eicbA FWiAlde oxd ©̀£Ÿ§¦§¦§¨¨§¨§©£¥

.mWiAlIe eipA ugx oMf dxez ¥¨©¨¨©©§¦¥
Búà øbçiå úðzkä úà åéìò ïziå (æ)©¦¥¨¨¤©ªŸ¤©©§ŸŸ

.èðáàaFA dUrW xcQd did df ¨©§¥¤¨¨©¥¤¤¨¨
xn` d`ESA la` .dWn(d hk zFnW): ¤£¨©©¨¨¨©§

z`e zpYMd z` oxd` z` YWAlde§¦§©§¨¤©£Ÿ¤©ªŸ¤§¥

hpa`d z` llkl dvx iM ,ct`d lirn§¦¨¥Ÿ¦¨¨¦§Ÿ¥¨©§¥
xn`e zg` d`EvA mNkA(h wEqR mW): §ª¨§©¨¨©©§¨©¨¨

dPde .eipaE oxd` hpa` mz` Yxbge§¨©§¨Ÿ¨©§¥©£Ÿ¨¨§¦¥
oM xg`e ,hpa`d mr zpzMd FWiAld¦§¦©§Ÿ¤¦¨©§¥§©©¥

.mW xEn`d xcQM cFt`de lirOd©§¦§¨¥©¥¤¨¨¨
íéc÷äåo`kAáLça Búà øbçiå §¦§¦§¨©©§ŸŸ§¥¤

ãôàäeilr miUIW mcw ¨¥ŸŸ¤¤¨¦¨¨
iM dWiaNd KxcA rci dWn iM ,oWgd©¤¦¤¨©§¤¤©§¦¨¦
FzF` xBgi cbAd zWiall skY mlFrl§¨¥¤¦§¦©©¤¤©§Ÿ

skY hpa`A ,Fl diEUrd dxFbgA©£¨¨£¨§©§¥¥¤
iE`x oi`e ,cFt`l skY aWgaE ,zpYMl©ªŸ¤©¥¤¥¤¨¥§¥¨
la` .zFwqtdA cFt`d zWial didYW¤¦§¤§¦©¨¥§©§¨£¨
oWgd z`e ct`d z`e :xn`p mẄ¤¡©§¤¨¥Ÿ§¤©¤
mW xSTW itl ,ct`d aWgA Fl Yct`e§¨©§¨§¥¤¨¥Ÿ§¦¤¦¥¨
FzF` oYIW xn` `le ,oWgd oiprA§¦©©©¤§Ÿ¨©¤¦¥
mixE`d mW miUIW `le cFt`Ä¥§Ÿ¤¨¦¨¨¦
dUrnA df lM dEv xaMW ,minEYde§©¦¤§¨¦¨¨¤§©£¥

oWgde cFt`d(gk mW).g dxez ¨¥§©¤¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

ß 'a xc` b"i iriax mei ß

ç(à):øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ
(á)úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà ç÷©³¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−

úàå äçLnä ïîL|íéìéàä éðL úàå úàhçä øt ¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´¨«¥¦½
:úBvnä ìñ úàå§¥−©¬©©«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ ימים ׁשבעת נאמרה זֹו ּפרׁשה «∆«¬…ְְִִֶֶַָָָָָ
הּמׁשּכן  הקמת ּבּתֹורה קדם ּומאחר מקּדם ׁשאין ,. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹֻֻ

Ô¯‰‡Œ˙‡ Á˜∑ּומׁשכהּוקחּנּו t¯.ּבדברים ˙‡Â «∆«¬…ְְִִֵֶָָָ¿≈«

'B‚Â ˙‡hÁ‰∑ ּבענין האמּורים הּמּלּואים אּלּו צּואת ««»¿ְְֲִִִִֵַַַַָָ
ּתצּוה" כז)ּב"ואּתה לּמּלּואים (שמות ראׁשֹון ּביֹום ועכׁשו ; ְְְְְִִִִֶַַַַָָ

מעׂשה  ּבׁשעת וזרזֹו .חזר ְְְֲִֵֶַַַָ

(â):ãòBî ìäà çút-ìà ìä÷ä äãòä-ìk úàå§¥¬¨¨«¥−̈©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tŒÏ‡ Ï‰˜‰∑ המרּבה את מעט ׁשהחזיק הּמקֹומֹות מן אחד .זה «¿≈∆∆«…∆≈ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָֻֻ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

iLe·Ï‡ב  ˙ÈÂ dnÚ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙È ·¯»̃≈»«¬…¿»¿ƒƒ≈¿»¿«»
˙ÈÂ ‡˙‡hÁ„ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿«»»¿»

:‡i¯ÈhÙ„ ‡lÒ ˙ÈÂ ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z¿≈ƒ¿ƒ¿»«»¿«ƒ«»

ÓÊ‡:ג  ÔkLÓ Ú¯˙Ï Lk ‡zLk Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ¿»¿≈ƒ¿««¿«ƒ¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

mi`ENOA dEv iM ,'dl mdipAxw z ¤̀¨§§¥¤©¦¦¨©¦¦
dEve ,z`Hge dlFrA oke ipiq xdA§©¦©§¥§¨§©¨§¦¨
xAcnA minlXd igafaE mW`e dgpnA§¦§¨§¨¨§¦§¥©§¨¦§¦§©

.crFn ld`A ipiq¦©§Ÿ¤¥
ïëzéå:dGd mFwOA ,ipiq xdA mrh iM §¦¨¥¦©©§©¦¨©¨©¤

ld`A `Ede ,ipiq xd iptl¦§¥©¦©§§Ÿ¤
xdA dIUrd cinY zlr oke ,crFn¥§¥Ÿ©¨¦¨£ª¨§©

ipiq(e gk xAcOA),WOn xdA EPpi` iM , ¦©©¦§¨¦¥¤¨¨©¨
wx DA Eligzd `l cinY zlFr iM¦©¨¦Ÿ¦§¦¨©
dUrY xW` dfe :aizkC ,crFn ld`A§Ÿ¤¥¦§¦§¤£¤©£¤

'Fbe gAfOd lr(gl hk zFnW)ErqIe :oke , ©©¦§¥©§§§¥©¦§
'd xdn(bl i xAcOA)zaW mkl ax :oke , ¥©©¦§¨§¥©¨¤¤¤

dGd xdA(e ` mixaC). ¨¨©¤§¨¦

íòhäåiptl Epg l`xUi iM ,dN` lkA §©©©§¨¥¤¦¦§¨¥¨¦§¥
aizkC ,Fl aFxwA ipiq xd©¦©§¨¦§¦

(a hi zFnW),xdd cbp l`xUi mW ogIe : §©¦©¨¦§¨¥¤¤¨¨
xAcnl mXn mrqp cr Ecnr mWe§¨¨§©¨§¨¦¨§¦§©
Eniwde crFn ld` EUr dPde .ox`R̈¨§¦¥¨Ÿ¤¥§¥¦
Eligzd mWe ,FgxfnA xdd iptl FzF`¦§¥¨¨§¦§¨§¨¦§¦
EEhvp zipXd dpXaE ,cinYd zlFrA§©©¨¦©¨¨©¥¦¦§©
KFzA ld`d Ecinrde milbCd lr©©§¨¦§¤¡¦¨Ÿ¤§

.mrqpA zFpgOd©©£§¨§¨
Cëéôìez`f iM o`kA aEzMd xn` §¦¨¨©©¨§¨¦Ÿ

zFpAxTd lklE dlrl dxFYd©¨¨Ÿ¨§¨©¨§¨
FzEv mFiA ipiq xdA mXd dESW¤¦¨©¥§©¦¨§©Ÿ
ipiq xdA did iM ciBi ,ipiq xAcnA§¦§©¦¨©¦¦¨¨§©¦©
xdA dzid `NW ricFdl ,ipiq xAcnaE§¦§©¦©§¦©¤Ÿ¨§¨¨¨
FOr xAC mXW cFaMd mFwnA WOn©¨¦§©¨¤¨¦¥¦
ipiq xAcnA `le ,zFxACd zxUr£¤¤©¦§§Ÿ§¦§©¦©
did la` ,xdd iptNn ErqPW ixg ©̀£¥¤¨§¦¦§¥¨¨£¨¨¨

FnEgzA ,xdd iptNn ipiq xAcnA§¦§©¦©¦¦§¥¨¨¦§
xn`W FnM ,crFn ld` mWe ,Fl aFxwe§¨§¨Ÿ¤¥§¤¨©

oiprd zNgzA(` ` lirl)dWn l` `xwIe : ¦§¦©¨¦§¨§¥©¦§¨¤¤
ricFd ,crFn ld`n eil` 'd xAcie©§©¥¥¨¥Ÿ¤¥¦©

.crFn ld` mFwn dYr EpzF`` dxez ¨©¨§Ÿ¤¥
.ïøäà úà ç÷ (á)dxn`p Ff dWxR ©¤©£Ÿ¨¨¨¤¤§¨

,oMWOd znwd mcw mini zraW¦§©¨¦Ÿ¤£¨©©¦§¨
oFWl .dxFYA xg`nE mCwn oi`W¤¥ª§¨§ª¨©¨§
.miIg midl` ixaC Ktdp dOle .i"Xx©¦§¨¨©£Ÿ¦§¥¡Ÿ¦©¦
Wcgd mFiA zWxtA dEv iM ,cFre§¦¦¨§¨¨©§©Ÿ¤

oFW`xd(ehÎ` n zFnW)oMWOd znwd lkA ¨¦§§¨£¨©©¦§¨
,mNM zgiWnaE eipaE oxd` zWialaE¦§¦©©£Ÿ¨¨¦§¦©ª¨
,dnwdd oiprA dWn dUrn mW xRqe§¦¥¨©£¥¤§¦§©©£¨¨
cr xaC eipaE oxd`A xiMfd `le§Ÿ¦§¦§©£Ÿ¨¨¨¨©
cg` oipr Wixtd Ki`e ,dGd mFwOd©¨©¤§¥¦§¦¦§¨¤¨

.mCwOd xg`e ,zFIWxR iYWA¦§¥¨¨¦§¥¥©ª§¨
ìáàznwdA dEhvp iM xn`PW oFkPd £¨©¨¤Ÿ©¦¦§©¨©£¨©

,FzF` miwde ,xc`A b"kA oMWOd©¦§¨§©£¨§¥¦
cIn Fcnrn lr oMWOd cnr xW`ke§©£¤¨©©¦§¨©©£¨¦¨
aWFi `EdW KxAzi mXd Fl `xẅ¨©¥¦§¨©¤¥
dUrn lr FzF` dEve ,miaExMd©§¦§¦¨©©£¥
dN`d zFIWxRd lM zFpAxTd©¨§¨¨©¨¨¦¨¥¤
dvx iM ,o`M cr `xwIe zNgYOW¤¦§¦©©¦§¨©¨¦¨¨

lzFpAxTd lM dUrn FcOl §©§©£¥¨©¨§¨
iM ,llM odn aixwIW mcw mdihRWnE¦§§¥¤Ÿ¤¤©§¦¥¤§¨¦
dlFre z`Hg mi`ENOd zFpAxwA Wi¥§¨§§©¦¦©¨§¨
on wx mdipiC lM ErcEi `le ,minlWE§¨¦§Ÿ¦¨§¨¦¥¤©¦
oM xg`e .Fl miCwdW dN`d zFIWxRd©¨¨¦¨¥¤¤¦§¦§©©¥
,FY` eipA z`e oxd` z` gw :Fl xn`̈©©¤©£Ÿ§¤¨¨¦

xn`X dnA dUrn zrWA FzF` fxfl§¨¥¦§©©£¤§©¤¨©
dNgYn Fl(` hk zFnW)xW` xaCd dfe : ¦§¦¨§§¤©¨¨£¤

,'Fbe il odkl mz` WCwl mdl dUrY©£¤¨¤§©¥Ÿ¨§©¥¦§
o`kA Fl siqFde(`Ad wEqRA)ìk úàå §¦§¨©¨©¨§¥¨

,ãòBî ìäà çút ìà ìä÷ä äãòä̈¥¨©§¥¤¤©Ÿ¤¥
mXdW ErcIW ,mNM cnrnA dUrIW¤©£¤§©£©ª¨¤¥§¤©¥

.FrxfaE oxd`A xgA KxAzi¦§¨©¨©§©£Ÿ§©§
ìòåzk`lnA dWn dEhvp xWId KxC §©¤¤©¨¨¦§©¨¤¦§¤¤

,lbrd dUrnl mcw oMWOd©¦§¨Ÿ¤§©£¥¨¥¤
`Ed KExA WFcTd Fl dSxzPWkE§¤¦§©¨©¨¨
rci mkFzA FzpikW dxWIW Fgihade§¦§¦¤©§¤§¦¨§¨¨©
DnFwnA oMWOd zevOW Fnvrn¥©§¤¦§©©¦§¨¦§¨
FnM ,dilr l`xUil dEve ,zcnFr¤¤§¦¨§¦§¨¥¨¤¨§

ldwIe zWxtA iYWxRW(` dl mW). ¤¥©§¦§¨¨©©©§¥¨

Fl xn`p dk`lOd EnilWdW ixg`e§©£¥¤¦§¦©§¨¨¤¡©
cg`A oFW`xd Wcgd mFiA :zWxR̈¨©§©Ÿ¤¨¦§¤¨

crFn ld` oMWn z` miwY WcglmW) ©Ÿ¤¨¦¤¦§©Ÿ¤¥¨

(a noxd` z` Yaxwde :Fl xn`p mWe ,§¨¤¡©§¦§©§¨¤©£Ÿ
'Fbe eipA z`e(ai wEqR mW)rci dPde , §¤¨¨§¨¨§¦¥¨©

mzAgaE mzlrnA eipaE oxd` mBW¤©©£Ÿ¨¨§©£¨¨§¦¨¨
mFiA Ffxfe xfg eWkre ,mFwOd iptl¦§¥©¨§©§¨¨©§¥§§

.dUrn zrWaE mi`ENn lW oFW`x¦¤¦¦¦§©©£¤
äpäå`N` ,oxcqM zFIWxRd lM §¦¥¨©¨¨¦§¦§¨¤¨

ld` z` oprd qkie :miCwdW¤¦§¦©§©¤¨¨¤Ÿ¤
crFn(cl wEqR mW)`EdW ,ipinW mFiA ¥¨¨¤§§¦¦

EpizFAx zrcM mi`ENOl(ipinW Wix k"zA), ©¦¦§©©©¥§¥§¦¦

oM iM ,oMWOd znwd oipr lM xCql§©¥¨¦§©£¨©©¦§¨¦¥
oipr milWdl mFwn lkA miaEzMd KxC¤¤©§¦§¨¨§©§¦¦§¨

.FA ligzd xW`b dxez £¤¦§¦



evצ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא הרמּב"ן (ח, ּכתב ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָ"ּוכבר
ולפעמים  ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאל
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהּבּתֹורה. ּבצּוּוי ּבענין מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה ּבפרׁשת ואיל)ה' א ׁשל ּבפרטּיּות(כט, העבֹודה סדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ׁשּמׁשיחת (ח, לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכנגד  הּוא מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻאהרן

ּכנגד ּתֹורה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

צריכה ּתפּלה  והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, מּכח  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבֹוא

ּבּה". ּדכֹוּלא ּבּה והפ ְֲַָָָָָּבּה

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äçLnä ïîL úà äLî ç÷iå (é)©¦©¤¤¤¤©¦§¨
ïîMî ÷öiå .ïkLnä úà çLîiå©¦§©¤©¦§¨©¦Ÿ¦¤¤

.ïøäà Làø ìò äçLnädUr df mB ©¦§¨©Ÿ©£Ÿ©¤¨¨
dUrnA dEhvp oM iM ,oFkp xcqA dWn¤§¥¤¨¦¥¦§©¨§©£¥

onXd(l ek l zFnW)ld` z` Fa YgWnE : ©¤¤§¨©§¨¤Ÿ¤
oM lr .gWnY eipA z`e oxd` z`e 'Fbe§§¤©£Ÿ§¤¨¨¦§¨©¥

oMWOd gWnl dvx `lWiAldW cr Ÿ¨¨¦§Ÿ©©¦§¨©¤¦§¦
didIW icM cg`M mzF` gWnE ,oxd ©̀£Ÿ¨©¨§¤¨§¥¤¦§¤
WCwOd l` `al oOfnM aixwOd©©§¦¦§ª¨¨Ÿ¤©¦§¨
.'d WFcw `EdW oxd`A iC dide ,carl©£Ÿ§¨¨©§©£Ÿ¤§

óàznwd zevnA aEzMW iR lr ©©¦¤¨§¦§©£¨©
oMWOd(h n mW)z` YgWnE : ©¦§¨¨¨©§¨¤

:KM xg`e ,FA xW` lM z`e oMWOd©¦§¨§¤¨£¤§©©¨
Yvgxe 'Fbe eipA z`e oxd` z` Yaxwde§¦§©§¨¤©£Ÿ§¤¨¨§§¨©§¨

oxd` z` YWAlde ,mz`ai miwEqR mW) Ÿ¨§¦§©§¨¤©£Ÿ¨§¦

(bioxd`l dUrPd lM xiCqd mW iM ,¦¨¦§¦¨©©£¤§©£Ÿ
.zg`M eipalE`i dxez §¨¨§©©

.çaænä ìò epnî æiå (àé):i"Xx azM ©©¦¤©©¦§¥©¨©©¦
zF`GdA dEhvp okid iYrci `le§Ÿ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨

gAfOA xn`X dn iM xWt`e .ElNdmW) ©¨§¤§¨¦©¤¨©©¦§¥©¨

(i wEqRgAfOd dide gAfOd z` YWCwe : ¨§¦©§¨¤©¦§¥©§¨¨©¦§¥©

dGd WECTd eilr siqFIW ,miWcw WcwŸ¤¨¨¦¤¦¨¨©¦©¤
dide" iM ,calA dgiWnA Fpi`e ,zF`GdA§©¨§¥¦§¦¨¦§©¦§¨¨
eil` siqFIW ,"miWcw Wcw gAfOd©¦§¥©Ÿ¤¨¨¦¤¦¥¨
oMWOA migWnPd x`Xn xzFi WECw¦¥¦§¨©¦§¨¦©¦§¨
xW` WECTM WECw Fl dUre ,eilM lke§¨¥¨§¨¨¦©¦£¤

xn`W ,miaixwOA zFUrl dEhvphk mW) ¦§©¨©£©©§¦¦¤¨©¨

(`koi` iM ,eicbA lre oxd` lr ziGde :§¦¥¨©©£Ÿ§©§¨¨¦¥
ilMn zEgR zFpAxwl `EdW gAfOd©¦§¥©¤§¨§¨¨¦§¥

.xaCd xnge lwe ,miaixwOd©©§¦¦§©¨Ÿ¤©¨¨
ïëåmixERMd mFiA xn`p(hi fh oNdl)dGde : §¥¤¡©§©¦¦§©¨§¦¨

minrR raW FrAv`A mCd on eilr̈¨¦©¨§¤§¨¤©§¨¦
,l`xUi ipA zF`nHn FWCwe Fxdhe§¦£§¦§¦ª§§¥¦§¨¥
oMW lke ,zF`GdA gAfOd WECw lMW¤¨¦©¦§¥©§©¨§¨¤¥

.zExfe d`nHn WECw KixSW dNgzA¦§¦¨¤¨¦¦¦ª§¨§¨
àìåiM ,eipA zgiWn o`kA xiMfd §Ÿ¦§¦§¨§¦©¨¨¦

dUr xW`M mdl dUrW rEcIA©¨©¤¨¨¨¤©£¤¨¨
dEhvp xW`M ,mdia`l(eh n zFnW): ©£¦¤©£¤¦§©¨§

z` YgWn xW`M mz` YgWnE¨©§¨Ÿ¨©£¤¨©§¨¤
mipAA xn`X dnA df llke ,mdia £̀¦¤§¨©¤§©¤¨©©¨¦

(bi wEqR oNdl):.äLî úà 'ä äeö øLàk §©¨¨©£¤¦¨¤¤
zgiWn dzid `l iM ,ipirA d`xPde§©¦§¤§¥©¦Ÿ¨§¨§¦©

`l iM ,mW`x lr onW zwiviA mipAd©¨¦¦¦©¤¤©Ÿ¨¦Ÿ
FW`x lr Ywvie :oxd`A `N` df xn`p¤¡©¤¤¨§©£Ÿ§¨©§¨©Ÿ

Fz` YgWnE(f hk zFnW)mW xiMfd `le , ¨©§¨Ÿ§§Ÿ¦§¦¨
dzid `NW ,llM mipAd zgiWn§¦©©¨¦§¨¤Ÿ¨§¨

.EdFnM dwiviA¦¦¨¨
ïëzéåizlEf dgiWn mipAA dzid `NW §¦¨¥¤Ÿ¨§¨©¨¦§¦¨¨¦

dgWOd onXn dGdW zF`Gdd©©¨¤¦¨¦¤¤©¦§¨
d`xY oke .mdicbA lre eipA lr©¨¨§©¦§¥¤§¥¦§¤
mdl dUrY xW` xaCd dfe :zWxtA§¨¨©§¤©¨¨£¤©£¤¨¤

mz` WCwl(` wEqR mW)gWnl dESW , §©¥Ÿ¨¨¨¤¦¨¦§Ÿ©
Ywvie dgWOd onW z` Ygwle :a`d̈¨§¨©§¨¤¤¤©¦§¨§¨©§¨

FW`x lr(f wEqR mW)gWnl dEv `le , ©Ÿ¨¨§Ÿ¦¨¦§Ÿ©
.dgiWnA `le dwiviA `l ,llM mipAd©¨¦§¨Ÿ¦¦¨§Ÿ¦§¦¨

ìáàoMWOd znwd zWxtA(eh n mW) £¨§¨¨©£¨©©¦§¨¨

xW`M mz` YgWnE :xnF`¥¨©§¨Ÿ¨©£¤
mW xiMfd `NW ,mdia` z` YgWn̈©§¨¤£¦¤¤Ÿ¦§¦¨

onXd zWxtA oke .llM zF`Gdl mW) ©¨§¨§¥§¨¨©©¤¤¨

(lmipAA zF`Gde dgiWn ExMfd `le .§Ÿª§§§¦¨§©¨©¨¦
dUr `NW xnF` ip` Kkl ,cg` mFwnA§¨¤¨§¨£¦¥¤Ÿ¨¨
ode ,odn zg` `N` mdÄ¤¤¨©©¥¤§¥

.zF`Gddai dxez ©©¨



צי ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(âé)øbçiå úðzk íLaìiå ïøäà éða-úà äLî áø÷iå©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³Ÿ
ýåýé äeö øLàk úBòaâî íäì Láçiå èðáà íúàŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
i"yx£L·ÁiÂ∑ קׁשירה .לׁשֹון ««¬…ְְִָ

ÔepLaÏ‡Âיג  Ô¯‰‡ Èa ˙È ‰LÓ ·È¯˜Â¿»ƒ…∆»¿≈«¬…¿«¿≈ƒ
ÔB‰Ï Ô˜˙‡Â ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯ÊÂ ÔÈezkƒƒ¿»≈»¿∆¿»ƒ¿«¿≈¿

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ÔÈÚ·Bk»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

zyxt (mi`iapa) dxeza (llke llk mqxtzp `le - xzeia md mihrny s`) micnel yi a`aÎdryze fenz f"i meia ...
dxezd - dfn dxizie ,(dfaÎ`veike mei ly exiy mixne` mei lkay jxcÎlr) "iyingd mev"e "iriaxd mev" xacÎlr meid

`l` ;zenevd xacÎlr mixacnd mi`iapa el` miwlg llek ,`ealÎcizrl mb zigvp `idzxezayzn`dxezexe`-
micrenle dgnyle oeyyl ektdiiy itk ,el` zenevay aehd epiid ,xac lkay aehd ielba xi`nmiaeh,`ealÎcizrl

.'aeh mei'de dgnyd licbn dfÎixd ,dry itl dcixidl rbepa cenild iciÎlr - daxc`e
(36 dxrd - g"nyz'd qgpit zyxt zay zgiyn)

øåáéö úéðòúì äøèôääð ÷øô äéòùéá

åBúBéäa eäàø÷ Bàönäa ýåýé eLøc¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨ª−¦«§¬
:áBø÷æïåà Léàå Bkøc òLø áæòé ¨«©£³Ÿ¨¨Æ©§½§¦¬−̈¤

eäîçøéå ýåýé-ìà áLéå åéúáLçî©§§Ÿ¨®§¨³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½
:çBìñì äaøé-ék eðéýìà-ìàåçék §¤¡Ÿ¥−¦«©§¤¬¦§«©¦´

àìå íëéúBáLçî éúBáLçî àì³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½§¬Ÿ
:ýåýé íàð éëøc íëéëøãèeäáâ-ék ©§¥¤−§¨¨®§ª−§Ÿ̈«¦«¨§¬

íëéëøcî éëøã eäáb ïk õøàî íéîL̈©−¦¥¨®¤¥´¨§³§¨©Æ¦©§¥¤½
:íëéúáLçnî éúáLçîeéøLàk ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¿©£¤´

dãéìBäå õøàä-úà äåøä-íà ék áeLé àì änLå íéîMä-ïî âìMäå íLbä ãøé¥¥Á©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦§Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¦ µ¦¦§¨´¤¨½̈¤§¦−̈
:ìëàì íçìå òøfì òøæ ïúðå dçéîöäåàéáeLé-àì étî àöé øLà éøáã äéäé ïk §¦§¦¨®§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬

:åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íà ék í÷éø éìàáéäçîNá-ék ¥©−¥®̈¦³¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¦«§¦§¨´
äãOä éöò-ìëå äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå íéøää ïeìáez íBìLáe eàöú¥¥½§¨−«¨®¤¨¦´§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈§¨£¥¬©¨¤−

:óë-eàçîéâéýåýéì äéäå ñãä äìòé ãtøqä úçúå LBøá äìòé õeöòpä úçz ¦§£¨«©³©©«©£Æ©£¤´§½§©¬©©¦§−̈©£¤´£©®§¨¨³©«Ÿ̈Æ
ì:úøké àì íìBò úBàì íLàä÷ãö eNòå ètLî eøîL ýåýé øîà äk §¥½§¬−̈¬Ÿ¦¨¥«µŸ¨©´§Ÿ̈½¦§¬¦§−̈©£´§¨®̈

mixn zxhrmixn zxhr
åBàönäa ýåýé eLøcíëa éeöî àeä ãBòa:áBø÷ BúBéäa eäàø÷ ¦§¬§Ÿ̈−§¦¨§®§¨¨¤§¨ª−¦«§¬¨«
æBkøc òLø áæòéäôáe äNòîaåéúáLçî ïåà LéàåúBòøäáLéå ©£³Ÿ¨¨Æ©§½§©£¤§¤§¦¬−̈¤©§§Ÿ¨®¨¨§¨³Ÿ

áeLéåeðéýìà-ìàå eäîçøéå ýåýé-ìàäå÷z Léå:çBìñì äaøé-ék §¨¤§Ÿ̈Æ¦«©£¥½§¤¡Ÿ¥−§¥¦§¨¦«©§¤¬¦§«©
çíëéúBáLçî éúBáLçî àì ékéìöà øàMé àìå çBìñì äaøî éðà ék ¦´³Ÿ©§§©Æ©§§´¥¤½¦£¦©§¤¦§©§Ÿ¦¨¥¤§¦

øác ïBòäîéëøc íëéëøã àìåCøc ¥¤¨¨¨§¬Ÿ©§¥¤−§¨¨®¤¤

ïéàå Ba ãøBnä úà LBðòì íãå-øNä¨¨¨©£¤©¥§¥

ïë àì ékøc ìáà ,ñeiôe äáeLz ìéòBî¦§¨¦£¨©§¦Ÿ¥

àéä:ýåýé íàðè÷ø ïàk ïéàå ¦§ª−§Ÿ̈«§¥¨©

àlà ,øúéå úBçôa ìcáäékBîk ¤§¥§¨§¨¥¤¨¦«§

eäáb ïk õøàî íéîL eäáâ̈§¬¨©−¦¥®̈¤¥´¨§³
áø ìcáäaíëéëøcî éëøã §¤§¥©§¨©Æ¦©§¥¤½

íëéúáLçnî éúáLçîeCøc ék ©§§Ÿ©−¦©§§Ÿ¥¤«¦¤¤

ékøãå ,ììëe ììk ìBçîé àlL íãå-øNä¨¨¨¤Ÿ¦§§¨§¨§©§¦

ìëå ìkî ìBçîì:éãøé øLàk ék ¦§¦Ÿ¨Ÿ¦¿©£¤´¥¥Á
íéîMä-ïî âìMäå íLbä©¤̧¤§©¤¹¤¦©¨©À¦

áeLé àì änLåí÷éø-íà ék §Æ̈¨Æ´Ÿ¨½¥¨¦ µ¦
äåøäòéaNäõøàä-úà ¦§¨´¦§¦©¤¨½̈¤

dãéìBäåïéòøbäî çîvä àéöBî §¦−̈¦©¤©¥©©§¦

õøàä ÷îBòadçéîöäåõøàì ìònî çîväíçìå òøfì òøæ ïúðå §¤¨¨¤§¦§¦®̈©¤©¦©©¨¨¤§¨³©¤Æ©Æ©Ÿ¥½©§¤−¤
:ìëàìàéã äéäé ïkék í÷éø éìà áeLé-àì étî àöé øLà éøá ¨Ÿ¥«¥´¦«§¤³§¨¦Æ£¤´¥¥´¦¦½«Ÿ¨¬¥©−¥®̈¦³

åézçìL øLà çéìöäå ézöôç øLà-úà äNò-íàíi÷úz éàcåaL ¦¨¨Æ¤£¤´¨©½§¦§¦§¦−©£¤¬§©§¦«¤§©©¦§©¥

éúçèáä:áéäçèáää éäBæåeàöú äçîNá-ékúeìbä ïîíBìLáe ©§¨¨¦§¦©©§¨¨¦«§¦§¨´¥¥½¦©¨§¨−
ïeìáez,íëöøàì eàáezíéøää «¨®§§©§§¤¤¨¦´

äpø íëéðôì eçöôé úBòábäå§©§¨À¦§§³¦§¥¤Æ¦½̈
,ìLî CøcäãOä éöò-ìëå ¤¤¨¨§¨£¥¬©¨¤−
óë-eàçîéíb ,çBîNì íäétëa eké ¦§£¨«©§©¥¤¦§©©

äöéìî ïéðò äæ:âéúçzíB÷îa ¤¦§©§¦¨©³©¦§

õeöòpäíéòLøäLBøá äìòé ©«©£Æ¨§¨¦©£¤´§½
íé÷écö eìLîéãtøqä úçúå ¦§§©¦¦§©¬©©¦§−̈

íéöB÷ éðéî íä õeöòðåñãä äìòé §©£¥¦¥¦©£¤´£©®
äéäåäfä øácäì ýåýéìíL §¨¨³©¨¨©¤©«Ÿ̈Æ§¥½
äøeábúBàìãò:úøké àì íìBò §¨§¬©−̈¬Ÿ¦¨¥«

àúeìbä éðáì øîàýåýé øîà äk ¨©¦§¥©¨µŸ¨©´§Ÿ̈½
ètLî eøîLBøéáçì íãà ïéa ¦§¬¦§¨−¥¨¨©£¥

ä÷ãö eNòå,íB÷nì íãà ïéa-ék ©£´§¨®̈¥¨¨©¨¦«
àBáì éúòeLé äáBø÷äæ éãé ìò §¨³§«¨¦Æ¨½©§¥¤

úBìbäì éú÷ãöåäáeLzä ÷øå §¦§¨¦−§¦¨«§©©§¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` b"i iriax meil inei xeriy

(é)-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤
:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàå ïkLnä©¦§−̈§¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«

(àé)çLîiå íéîòt òáL çaænä-ìò epnî æiå©©¬¦¤²©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧
Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå çaænä-úà¤©¦§¥¹©§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−

:íLc÷ì§©§¨«
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏÚ epnÓ ÊiÂ∑הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי .לא ««ƒ∆««ƒ¿≈«ְְִִֵַַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ek zegiy ihewl)

הּללּו ּבהּזאֹות נצטּוה היכן ידעּתי יא)לא הרמּב"ן (ח, ּכתב ְְְִִֵַַַַַַַַָָָָָָָֹ
ה' ּבדּבּור יארי ּפעם רּבים, ּבמקֹומֹות ּכי הראיתי ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָ"ּוכבר
ולפעמים  ,ּבהפ יעׂשה ּופעם מׁשה, ּבסּפּור ויקּצר מׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹאל
הּצּוּוי  נאמר ּפעם ּבכל ׁשּלא והינּו ּכלל". האחד יזּכיר ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשהרי ׁשאני, ׁשּכאן לֹומר ויׁש זהּבּתֹורה. ּבצּוּוי ּבענין מפרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּתצּוה ּבפרׁשת ואיל)ה' א ׁשל ּבפרטּיּות(כט, העבֹודה סדר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּמּלּואים. ְִִֵַימי

(áé)çLîiå ïøäà Làø ìò äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì BúàŸ−§©§«

i"yx£ÁLÓiÂ .˜viÂ∑ לזה מּזה ּבאצּבעֹו ּומֹוׁש עיניו ריסי ּבין נֹותן ואחרּֿכ ראׁשֹו, על יֹוצק .ּבתחּלה «ƒ…«ƒ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(fn 'nr b v"iel zx`tz mgpn zxez)

לקּדׁשֹו אֹותֹו יב)וּימׁשח ׁשּמׁשיחת (ח, לכ הּטעם לבאר יׁש ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָ
ּכנגד  הּוא מׁשה מׁשה: על־ידי ּדוקא היתה לּכהּנה ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻאהרן

ּכנגד ּתֹורה  הּוא ואהרן עבּדי", מׁשה ּתֹורת "זכרּו ּכּכתּוב , ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹ

צריכה ּתפּלה  והּתפּלה ּתקנּום. ּתמידין ּכנגד ּתפּלֹות ּכי , ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶַָָָ
הפ" הּכל, וכֹוללת הּכל ׁשרׁש ׁשהיא הּתֹורה, מּכח  ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹלבֹוא

ּבּה". ּדכֹוּלא ּבּה והפ ְֲַָָָָָּבּה

È˙י  Èa¯Â ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»
:ÔB‰˙È LÈc˜Â d· Èc Ïk ˙ÈÂ ‡kLÓ«¿¿»¿»»ƒ≈¿«ƒ»¿

È˙יא  Èa¯Â ÔÈÓÊ Ú·L ‡Áa„Ó ÏÚ dpÓ Èc‡Â¿«ƒƒ≈««¿¿»¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ»
dÒÈÒa ˙ÈÂ ‡¯Bik ˙ÈÂ È‰BÓ Ïk ˙ÈÂ ‡Áa„Ó«¿¿»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿»¿ƒ≈

:ÔB‰˙eLc˜Ï¿«»¿

„‡‰¯Ôיב  ‡LÈ¯ ÏÚ ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ˜È¯‡Â«¬ƒƒƒ¿»ƒ¿»«≈»¿«¬…
:d˙eLc˜Ï d˙È Èa¯Â¿«ƒ»≈¿«»≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

äçLnä ïîL úà äLî ç÷iå (é)©¦©¤¤¤¤©¦§¨
ïîMî ÷öiå .ïkLnä úà çLîiå©¦§©¤©¦§¨©¦Ÿ¦¤¤

.ïøäà Làø ìò äçLnädUr df mB ©¦§¨©Ÿ©£Ÿ©¤¨¨
dUrnA dEhvp oM iM ,oFkp xcqA dWn¤§¥¤¨¦¥¦§©¨§©£¥

onXd(l ek l zFnW)ld` z` Fa YgWnE : ©¤¤§¨©§¨¤Ÿ¤
oM lr .gWnY eipA z`e oxd` z`e 'Fbe§§¤©£Ÿ§¤¨¨¦§¨©¥

oMWOd gWnl dvx `lWiAldW cr Ÿ¨¨¦§Ÿ©©¦§¨©¤¦§¦
didIW icM cg`M mzF` gWnE ,oxd ©̀£Ÿ¨©¨§¤¨§¥¤¦§¤
WCwOd l` `al oOfnM aixwOd©©§¦¦§ª¨¨Ÿ¤©¦§¨
.'d WFcw `EdW oxd`A iC dide ,carl©£Ÿ§¨¨©§©£Ÿ¤§

óàznwd zevnA aEzMW iR lr ©©¦¤¨§¦§©£¨©
oMWOd(h n mW)z` YgWnE : ©¦§¨¨¨©§¨¤

:KM xg`e ,FA xW` lM z`e oMWOd©¦§¨§¤¨£¤§©©¨
Yvgxe 'Fbe eipA z`e oxd` z` Yaxwde§¦§©§¨¤©£Ÿ§¤¨¨§§¨©§¨

oxd` z` YWAlde ,mz`ai miwEqR mW) Ÿ¨§¦§©§¨¤©£Ÿ¨§¦

(bioxd`l dUrPd lM xiCqd mW iM ,¦¨¦§¦¨©©£¤§©£Ÿ
.zg`M eipalE`i dxez §¨¨§©©

.çaænä ìò epnî æiå (àé):i"Xx azM ©©¦¤©©¦§¥©¨©©¦
zF`GdA dEhvp okid iYrci `le§Ÿ¨©§¦¥¨¦§©¨©©¨

gAfOA xn`X dn iM xWt`e .ElNdmW) ©¨§¤§¨¦©¤¨©©¦§¥©¨
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החּטאת ּפר את יד)וּיּגׁש רז"ל(ח, ב)אמרּו יב, ׁשרּבי (שבת ְִֵֶֶַַַַַַַַָָ
לכׁשּיּב . . ּפנקסֹו על "ּכתב אביא יׁשמעאל הּמקּדׁש ּבית נה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּכֹותב  חּטאת ער ּתלמּודית ּובאנציקלֹוּפדיא ׁשמנה". ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָחּטאת

חּיּובי  לכּתב צרי ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן ׁשאף ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבפׁשיטּות,
אינֹו ראינּו ׁשּלא (ואף ּכלל זה ראינּו ולא ע"כ. ׁשּלֹו, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹחּטאת
לנּו. סּפרּו לא אבֹותינּו וגם ראיה), ּכן זה הרגיל ּבדבר – ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹראיה
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ýåýé-úà Lwáìe ýåýé éðt-úà úBlçì CBìä̈Æ§©Æ¤§¥´§Ÿ̈½§©¥−¤§Ÿ̈´

:éðà-íb äëìà úBàáöáëíéaø íénò eàáe §¨®¥§−̈©¨«¦¨̧©¦³©¦Æ

úBàáö ýåýé-úà Lwáì íéîeöò íéBâå§¦´£¦½§©¥²¤§Ÿ̈¬§¨−

:ýåýé éðt-úà úBlçìe íìLeøéaâëøîà äk ¦¨¨®¦§©−¤§¥¬§Ÿ̈«¬Ÿ¨©»

äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨¼©¨¦´¨¥½¨£¤³©£¦ÆÆ£¨¨´

ì ìkî íéLðàðëa e÷éæçäå íéBbä úBðLLéà ó £¨¦½¦−Ÿ§Ÿ´©¦®§«¤¡¦¿¦§©Á¦̧

íéäìà eðòîL ék íënò äëìð øîàì éãeäé§¦¹¥ÀŸ¥«§¨Æ¦¨¤½¦¬¨©−§¡Ÿ¦¬

:íënò¦¨¤«

éú÷ãöå àBáì éúòeLé äáBø÷-ék¦«§¨³§«¨¦Æ¨½§¦§¨¦−
:úBìbäìáúàf-äNòé LBðà éøLà §¦¨«©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáe¤¨¨−©£¦´¨®Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½
:òø-ìk úBNòî Bãé øîLåâ-ìàå §Ÿ¥¬¨−¥£¬¨¨«§©

øîàì ýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàéŸ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ¥½Ÿ
-ìàå Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáä©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§©
:Láé õò éðà ïä ñéøqä øîàéŸ©Æ©¨¦½¥¬£¦−¥¬¨¥«

ãézöôç øLàa eøçáe éúBúaL-úà eøîLé øLà íéñéøqì ýåýé øîà | äë-ék¦´Ÿ¨©´§À̈©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤©§©½¨«£−©£¤´¨¨®§¦
:éúéøáa íé÷éæçîeäúBðaîe íéðaî áBè íLå ãé éúîBçáe éúéáa íäì ézúðå ©£¦¦−¦§¦¦«§¨©¦̧¨¤¹§¥¦³§«Ÿ©Æ¨´¨¥½−¦¨¦´¦¨®

:úøké àì øLà Bì-ïzà íìBò íLåì ýåýé-ìò íéåìpä øëpä éðáeäáäàìe BúøL ¥³¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«§¥´©¥À̈©¦§¦³©§Ÿ̈Æ§¨´§½«§©£¨Æ
:éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaL øîL-ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«

æïBöøì íäéçáæå íäéúìBò éúlôz úéáa íézçnNå éLã÷ øä-ìà íéúBàéáäå©£¦¦º¤©´¨§¦À§¦©§¦Æ§¥´§¦¨¦½Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²§¨−
ò:íénòä-ìëì àøwé älôz-úéa éúéá ék éçaæî-ìçéçãð õa÷î ýåýé éðãà íàð ©«¦§§¦®¦´¥¦½¥§¦¨¬¦¨¥−§¨¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½§©¥−¦§¥´

:åéöa÷ðì åéìò õa÷à ãBò ìàøNé¦§¨¥®²£©¥¬¨−̈§¦§¨¨«

mixn zxhrmixn zxhr
çéLnä úàéa úákòî:áúàf-äNòé LBðà éøLàähîì øeîàä úà §©¤¤¦©©¨¦©©§¥³¡Æ©£¤½Ÿ¤¨¨§©¨

Bìlçî úaL øîL da ÷éæçé íãà-ïáeBìlçlîúBNòî Bãé øîLå ¤¨−̈©£¦´®̈Ÿ¥³©¨Æ¥«©§½¦§©§§Ÿ¥¬¨−¥£¬
:òø-ìkâýåýé-ìà äåìpä øëpä-ïa øîàé-ìàåBa ïéîàäìøîàì ¨¨«§©Ÿ©´¤©¥À̈©¦§¨³¤§Ÿ̈Æ§©£¦¥½Ÿ

Bnò ìòî ýåýé éðìécáé ìcáäíàå ,íänò ìa÷à àìå äáBhä eìa÷é úòa ©§¥¯©§¦©²¦§Ÿ̈−¥©´©®§¥§©§©¨§Ÿ£©¥¦¨¤§¦

÷cöà änì ïkñéøqä øîàé-ìàå ¥¨¨¤§©§©Ÿ©Æ©¨¦½
Láé õò éðà ïä,éøt ìcâî éðéàå ¥¬£¦−¥¬¨¥«§¥¦§©¥§¦

øMéà äî ìòå ïBøkæì éîL øàMé àìå§Ÿ¦¨¥§¦§¦¨§©¨£©¥

ékøc:ãäåäé øîà | äë-ék ©§¦¦´Ÿ¨©´§À̈
-úà eøîLé øLà íéñéøqì©¨«¦¦Æ£¤³¦§§Æ¤
ézöôç øLàa eøçáe éúBúaL©§©½¨«£−©£¤´¨®̈§¦

íé÷éæçîeíéæçBàéúéøáaéúøBúa: ©£¦¦−£¦¦§¦¦«§¨¦

äéúéáa íäì ézúðåìëéäa §¨©¦̧¨¤¹§¥¦³©¥¨

éúîBçáeíéð÷fäå ïéøãäðqä áLBîa §«Ÿ©Æ§©©©§¤§¦§©§¥¦

ãéçáLe äìòî íB÷îíLåøBkæiL ¨´§©£¨§¨¨¥½¤¦§

øác àeäå ,äáBèìáBèïBøkfî øúBé §¨§¨¨−¥¦¦¨

àaäíL úBðaîe íéðaîãò äáBèìúøké àì øLà Bì-ïzà íìBò ©¨¦¨¦´¦¨®¥³§¨©¨Æ¤¤½£¤−¬Ÿ¦¨¥«
BîL ïBøëæ:åøëpä éðáeíénòä éðáeýåýé-ìò íéåìpä'ä ìàìBúøL ¦§§§¥´©¥À̈§¥¨©¦©¦§¦³©§Ÿ̈Æ¤§¨´§½

ìk íéãáòì Bì úBéäì ýåýé íL-úà äáäàìeøLà íäá éîøîL «§©£¨Æ¤¥´§Ÿ̈½¦§¬−©£¨¦®¨¦¨¤£¤Ÿ¥³
éúéøáa íé÷éæçîe Bìlçî úaLéúøBúa:æ:øibúäì eàBáiLk ©¨Æ¥«©§½©£¦¦−¦§¦¦«§¨¦§¤¨§¦§©¥

íéúBàéáäåälà ìk íéNBòä úà ©£¦¦º¤¨¦¨¥¤

éLã÷ øä-ìàLc÷nä úéa ìà ¤©´¨§¦À¤¥©¦§¨

íézçnNåíçnNàéúlôz úéáa §¦©§¦Æ£©§¥§¥´§¦¨¦½
,éðôì íL ìltúäì ïëenä úéaa©©¦©¨§¦§©¥¨§¨©

íäéçáæå íäéúìBòíéìa÷î eéäé Ÿ¥¤¯§¦§¥¤²¦§§ª¨¦

-úéa éúéá ék éçaæî-ìò ïBöøì§¨−©«¦§§¦®¦´¥¦½¥
àøwé älôzïëeî äéäé-ìëì §¦¨¬¦¨¥−¦§¤¨§¨

:íénòäçýåýé éðãà íàð ¨©¦«§ªÆ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½
õa÷îõa÷îäãBò ìàøNé éçãð §©¥−©§©¥¦§¥´¦§¨¥®²
õa÷àíéøbåéìòúBéäì ìàøNé ìò £©¥¬¥¦¨−̈©¦§¨¥¦§

íéôñBðåéöa÷ðììàøNiî: ¨¦§¦§¨¨«¦¦§¨¥

ç ÷øô äéøëæ

à:øîàì úBàáö ýåýé-øác éäéåáøîà äk ©§¦²§©§Ÿ̈¬§¨−¥«Ÿ³Ÿ¨©Æ

äîçå äìBãâ äàð÷ ïBiöì éúàp÷ úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦¥¬¦§¦−¦§¨´§®̈§¥¨¬

:dì éúàp÷ äìBãââézáL ýåýé øîà äk §−̈¦¥¬¦¨«µŸ¨©´§Ÿ̈½© µ§¦

äàø÷ðå íìLeøé CBúa ézðëLå ïBiö-ìà¤¦½§¨©§¦−§´§«¨¨®¦§¦§§¨³

øä úBàáö ýåýé-øäå úîàä-øéò íìLeøé§¨©¦ÆÆ¦´¨«¡¤½§©§Ÿ̈¬§¨−©¬

:LãwäãeáLé ãò úBàáö ýåýé øîà äk ©«Ÿ¤³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½³Ÿ¥«§Æ

BzðòLî Léàå íìLeøé úBáçøa úBð÷æe íéð÷æ§¥¦´§¥½¦§Ÿ−§¨®̈¦§¦¯¦§©§²

:íéîé áøî Bãéaäeàìné øéòä úBáçøe §¨−¥¬Ÿ¨¦«§Ÿ³¨¦Æ¦¨´§½

:äéúáçøa íé÷çNî úBãìéå íéãìéåøîà äk §¨¦−¦«¨®§©£¦−¦§«ŸŸ¤«¨³Ÿ¨©Æ

äfä íòä úéøàL éðéòa àìté ék úBàáö ýåýé§Ÿ̈´§¨½¦´¦¨¥À§¥¥Æ§¥¦Æ¨¨´©¤½

:úBàáö ýåýé íàð àìté éðéòa-íb íää íéîia©¨¦−¨¥®©§¥©Æ¦¨¥½§ª−§¨¬§¨«

æénò-úà òéLBî éððä úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¦§¦¬¦²©¤©¦−

:LîMä àBáî õøàîe çøæî õøàîçéúàáäå ¥¤´¤¦§¨®¥¤−¤§¬©¨«¤§¥¥¦´

éðàå íòì éì-eéäå íìLeøé CBúa eðëLå íúàŸ½̈§¨§−§´§¨¨®¦§¨¦´§À̈©«£¦Æ

:ä÷ãöáe úîàa íéäìàì íäì äéäàè-äk ¤§¤³¨¤Æ¥«Ÿ¦½¤¡¤−¦§¨¨««Ÿ

íéòîMä íëéãé äð÷æçz úBàáö ýåýé øîà̈©»§Ÿ̈´§¨¼¤¡©´§¨§¥¤½©«Ÿ§¦Æ

étî älàä íéøácä úà älàä íéîia©¨¦´¨¥½¤¥−©§¨¦´¨¥®¤¦¦Æ

úBàáö ýåýé-úéa ãqé íBéa øLà íéàéápä©§¦¦½£Â¤§ºª©̧¥§Ÿ̈¯§¨²

:úBðaäì ìëéääéøëN íää íéîiä éðôì ék ©¥−̈§¦¨«¦À¦§¥Æ©¨¦´¨¥½§©³



evצד zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ מּזרּות וטהרֹו לקדּׁשה חּטאֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.לּכנס ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵַָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»

הּכּפרֹות מעּתה  .ּכל ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.çaænä úà àhçéå (åè)Fxdhe F`Hg ©§©¥¤©¦§¥©¦§§¦£
.dXcwA qpMl zExGn,eäLc÷éå ¦¨¦¨¥¦§ª¨©§©§¥

.Ff dcFarAåéìò øtëìlM dYrn ©£¨§©¥¨¨¥©¨¨
aEzMd ,oM m`e .i"Xx oFWl .zFxRMd©©¨§©¦§¦¥©¨
eilr xRkl iE`xe WCwzp dfA iM xRqi§©¥¦¨¤¦§©¥§¨§©¥¨¨
xn`PW oiprM dfe Kli`e o`Mn¦¨¨¥¨§¤§¦§¨¤¤¡©

l`wfgiA(fk ek bn)ExRki mini zraW : ¦¤§¥¦§©¨¦§©§
` E`lnE Fz` Exdhe gAfOd z`,eici z ¤©¦§¥©§¦£Ÿ¦§¤¨¨

ipinXd mFIa dide minId z` ENkie¦©¤©¨¦§¨¨©©§¦¦
z` gAfOd lr mipdMd EUri d`ldë¨§¨©£©Ÿ£¦©©¦§¥©¤
mkz` izivxe mkinlW z`e mkizFlFr¥¤§¤©§¥¤§¨¦¦¤§¤
dUrp mcA iM o`kA cnlie .'d m`p§ª§¦§©§¨¦§¨©£¨
zaMrn mixEO`d zxhwd oi`e ,df¤§¥©§¨©¨¥¦§©¤¤
Dpi` zFxFcl oMW ,gAfOd KEPgA§¦©¦§¥©¤¥§¥¨

.dxRkA zaMrn§©¤¤§©¨¨
ìáàmi`ENO zWxR lW `YtqFYAk"z) £¨©¤§¨¤¨¨©¦¦

(o`M,`id dn rcFi ipi` Ff dxRM :izi`x ¨¨¦¦©¨¨¥¦¥©©¦
Ff dxRM dzid `NW xnF` dY` oiPn¦©¦©¨¥¤Ÿ¨§¨©¨¨
fFxMd `vIW drWA :dWn xn`W `N ¤̀¨¤¨©¤§¨¨¤¨¨©¨
Wi` l`xUi EwgC WCwOA aCpzdl§¦§©¥©¦§¨¨£¦§¨¥¦
`dY ,ozaFhA `NW E`iade dX`e§¦¨§¥¦¤Ÿ§¨¨§¥
lEfB xaC EaCpzi `NW Ff dxRM©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨¨

xnF` `Ed oke ,WCwOl(g `q dirWi)iM : ©¦§¨§¥¥§©§¨¦
.dlFrA lfB `pFU hRWn adF` 'd ip £̀¦¥¦§¨¥¨¥§¨
dY`e zWxtA df mB i"Xx xiMfd xakE§¨¦§¦©¦©¤§¨¨©§©¨

dEvY(el hk zFnW).fh dxez §©¤§

BøNa úàå Bøò úàå øtä úàå (æé)§¤©¨§¤Ÿ§¤§¨
.BLøt úàåaxTd "xR"A llki §¤¦§¦§Ÿ§¨©¨¥

micibe zFnvr ,FxUA llkA Fpi`W¤¥¦§©§¨£¨§¦¦
FxFr caNn mdW ,mitlhE mipxwe§©§©¦§¨©¦¤¥¦§©
on e"`Ed didi F` .FWxtE FxUaE§¨¦§¦§¤©¨¦
z` sxUe :FnM `Ede ,xziA oiWOWnd©§©§¦§¤¤§§§¨©¤

z`e DxUA z`e Dxr z` eipirl dxRd©¨¨§¥¨¤Ÿ¨§¤§¨¨§¤
sxUi DWxR lr DnChi xAcOA) ¨¨©¦§¨¦§Ÿ©¦§¨

(d.gi dxez

.åéçúðì çzð ìéàä úàå (ë)oi` §¤¨©¦¦©¦§¨¨¥
la` ,hWtd xg`l `N` gEYp¦©¤¨§©©¤§¥£¨
dfA dEv xaMW ,o`kA dhWtdA xSw¦¥©©§¨¨§¨¤§¨¦¨¨¤

dlFrd zWxtA(e ` lirlE). §¨¨©¨¨§¥

úàå Làøä úà äLî øè÷iå øîàå§¨©©©§¥¤¤¨Ÿ§¤
,íéçúpä`Ede ,dxhwdd onfA ©§¨¦¦§©©©§¨¨§

:xg`kä úàå áøwä úàåõçø íéòø ©©§¤©¤¤§¤©§¨©¦¨©
.íéna(`Ad wEqRA)xn`W Edfe .øè÷iå ©¨¦©¨©¨§¤¤¨©©©§¥

,ìéàä ìk úà äLîxihwd lMd iM ¤¤¨¨©¦¦©Ÿ¦§¦
mcixtdW `N` ,dvigxd xg` zg`M§©©©©¨§¦¨¤¨¤¦§¦¨
oipErh migzPd oi`W cOll§©¥¤¥©§¨¦§¦

.dvigx`k dxez §¦¨



צה ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` e"h iyiy meil inei xeriy

ß 'a xc` e"h iyiy mei ß

(áë)eëîñiå íéàlnä ìéà éðMä ìéàä-úà áø÷iå©©§¥Æ¤¨©´¦©¥¦½¥−©¦ª¦®©¦§§º
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe ïøäà©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‡ln‰ ÏÈ‡∑"ׁשלמים" לׁשֹון ׁשּמּלּואים הּׁשלמים, ּבכהּנתם איל הּכהנים את ּומׁשלימים ׁשּממּלאים ,. ≈«ƒÀƒְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

(âë)èçLiå|Ceðz-ìò ïziå Bîcî äLî çwiå ©¦§Ã̈©¦©³¤Æ¦¨½©¦¥²©§¬
òå úéðîéä Bãé ïäa-ìòå úéðîéä ïøäà-ïæàïäa-ì «Ÿ¤©«£−Ÿ©§¨¦®§©³Ÿ¤¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

:úéðîéä Bìâø©§−©§¨¦«

(ãë)ícä-ïî äLî ïziå ïøäà éða-úà áø÷iå©©§¥º¤§¥´©«£ÀŸ©¦¥̧¤³¦©¨Æ
úéðîéä íãé ïäa-ìòå úéðîéä íðæà Ceðz-ìò©§³¨§¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½
ícä-úà äLî ÷øæiå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(äë)áìçä-ìk-úàå äéìàä-úàå áìçä-úà çwiå©¦©º¤©¥´¤§¤¨«©§À̈§¤¨©¥»¤»
úéìkä ézL-úàå ãákä úøúé úàå áøwä-ìò øLà£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ

:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàå§¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«

(åë)øLà úBvnä ìqîe|ävî úlç ç÷ì ýåýé éðôì ¦©̧©©¹£¤´¦§¥´§Ÿ̈ÀÂ¨©Â©©̧©¨³
íNiå ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©Æ§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®©¨̧¤Æ

:ïéîiä ÷BL ìòå íéáìçä-ìò©©´£¨¦½§©−¬©¨¦«
i"yx£ÔÓL ÌÁÏ ˙lÁÂ∑ ׁשמן ּבּה מרּבה ׁשהיה רבּוכה, ּב'מנחֹות'היא מפרׁש ּכ והרקיקין, החּלֹות .ּכנגד ¿««∆∆∆∆ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(æë)ðiå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä-úà ïziåó ©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®©¨¯¤
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

˜¯ia‡כב  ¯Îc ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»¿«À¿»«»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ eÎÓÒe¿»«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Îcƒ¿»

¯Ìeכג  ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Óc ÔÓ ‰LÓ ·ÈÒe ÒÎe¿≈¿ƒ…∆ƒ¿»ƒ««
d„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc Ô¯‰‡„ ‡„e‡¿»¿«¬…¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈

:‡ÈnÈc dÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»

Óc‡כד  ÔÓ ‰LÓ ·‰ÈÂ Ô¯‰‡ Èa ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»¿≈«¬…ƒ«…∆ƒ¿»
ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰„e‡ Ìe¯ ÏÚ«¿≈¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈
˜¯Êe ‡ÈnÈc ÔB‰Ï‚¯ ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿«
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ…∆»¿»««¿¿»¿¿

a¯z‡כה  Ïk ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ‡ ˙ÈÂ ‡a¯z ˙È ·ÈÒe¿ƒ»«¿»¿»¬ƒ»¿»»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Ècƒ««»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»

:‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰a¯z ˙ÈÂ¿»«¿¿∆¿»»¿«ƒ»

zˆ¯b‡כו  ·ÈÒ ÈÈ Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓeƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»¿»¿ƒ¿ƒ¿»
‡„Á ÁLÓ ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e ‡„Á ‡¯ÈhÙ«ƒ»¬»¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¬»
‡˜BL ÏÚÂ ‡ia¯z ÏÚ ÈeLÂ „Á ‚BtÒ‡Â¿∆¿»¿«ƒ««¿«»¿«»

:‡ÈnÈ„¿«ƒ»

·È‰Bכז  È„È ÏÚÂ Ô¯‰‡ È„È ÏÚ ‡lk ˙È ·‰ÈÂƒ«»…»«¿≈«¬…¿«¿≈¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ÔB‰˙È Ì¯‡Â«¬≈»¿¬»»√»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìéà éðMä ìéàä úà áø÷iå (áë)©©§¥¤¨©¦©¥¦¥
.íéàlnäiYWxR xaMgk zFnW) ©¦ª¦§¨¥©§¦§

(`nci mdl didYW mi`ENOd oipr iM¦¦§©©¦¦¤¦§¤¨¤¨
oM xn`ie ,'d zcFar z` carl dnlW§¥¨©£Ÿ¥£©§Ÿ©¥

.micaFrde Fnvr gAfOA©¦§¥©©§§¨§¦
äpäå`Nnl mi`A EN`d zFpAxTd lM §¦¥¨©¨§¨¨¥¨¦§©¥

aizkcM ,mci z`(` hk mW)dfe : ¥¨¨§¦§¦¨§¤
mz` WCwl mdl dUrY xW` xaCd©¨¨£¤©£¤¨¤§©¥Ÿ¨

mli`e xwA oA cg` xR gwl il odkl§©¥¦§©©¤¨¤¨¨§¥¦
ipXd li`d `xwp la` ,mninY mipW§©¦§¦¦£¨¦§¨¨©¦©¥¦
sFq `EdW xEarA ,mi`ENOd li ¥̀©¦¦©£¤
Epdke mci `NnY FaE ElNd zFpAxTd©¨§¨©¨§©¥¨¨§¦£
.oiprA oiaMrn mNM iM Wxtl ,'zi eiptl§¨¨¦§§¨¥¦ª¨§©§¦¨¦§¨

ïëzéågAfOd lr xRkl z`Hgd iM §¦¨¥¦©©¨§©¥©©¦§¥©
aizM oM iM ,FWCwlEwEqR lirl) §©§¦¥§¦§¥¨

(ehmipdMd lr d`vxdl dlFrde :§¨¨§©§¨¨©©Ÿ£¦

minlXde ,dacp zlFr lM zxRkM§©¨©¨©§¨¨§©§¨¦
FziaA mdl ozPW mXl dcFY¨©¥¤¨©¨¤§¥
minlXd dPde .mWe ci eizFnFgaE§¨¨¨¥§¦¥©§¨¦
KklE ,micId iENn lr mi`A mCal§©¨¨¦©¦©¨©¦§¨
`le "mi`ENn" xn`ie .mi`ENn E`xTi¦¨§¦¦§Ÿ©¦¦§Ÿ
mB wFXde mialgd iM xEarA ,iENn¦©£¦©£¨¦§©©

.axw lMd mgNd znExYbk dxez §©©¤¤©Ÿ¨¥

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` c"i iying meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰Œ˙‡ ‡hÁÈÂ∑ מּזרּות וטהרֹו לקדּׁשה חּטאֹו זֹו∑e‰Lc˜ÈÂ.לּכנס ÂÈÏÚ.ּבעבֹודה ¯tÎÏ∑ «¿«≈∆«ƒ¿≈«ְְְֲִִִִֵַָָָֻ«¿«¿≈ֲַָ¿«≈»»

הּכּפרֹות מעּתה  .ּכל ֵַַַָָָ

(æè)úøúé úàå áøwä-ìò øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥ÆŸ¤´¤
äLî øè÷iå ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®©©§¥¬¤−

:äçaænä©¦§¥«¨
i"yx£„·k‰ ˙¯˙È ˙‡Â∑עּמּה הּכבד מן מעט נֹוטל ׁשהיה הּכבד, .לבד ¿≈…∆∆«»≈ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

(æé)óøN BLøt-úàå BøNa-úàå Bøò-úàå øtä-úàå§¤©¨³§¤ŸÆ§¤§¨´§¤¦§½¨©´
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnì õeçî Làä¥½¦−©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

(çé)åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà áø÷iå©©§¥¾¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìò íäéãé-úà¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(èé):áéáñ çaænä-ìò ícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«

(ë)Làøä-úà äLî øè÷iå åéçúðì çzð ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨¨®©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ
:øãtä-úàå íéçúpä-úàå§¤©§¨¦−§¤©¨«¤

(àë)øè÷iå íéna õçø íéòøkä-úàå áøwä-úàå§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©¨®¦©©§¥Á
ççéð-çéøì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³§¥«©¦¸Ÿ©Æ
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

Áˆ¯טז  ˙ÈÂ ‡eb ÏÚ Èc ‡a¯z Ïk ˙È ·ÈÒe¿ƒ»»«¿»ƒ««»¿»¬«
˜Ò‡Â Ô‰a¯z ˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k«¿»¿»«¿≈»¿»¿»«¿¿∆¿«≈

:‡Áa„ÓÏ ‰LÓ…∆¿«¿¿»

‡dÏÎיז  ˙ÈÂ d¯Òa ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ¿»»¿»«¿≈¿»ƒ¿≈¿»»¿≈
È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜B‡ƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»¿»ƒ

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt«ƒ¿»»…∆

‡‰¯Ôיח  eÎÓÒe ‡˙ÏÚ„ ‡¯Îc ˙È ·È¯˜Â¿»ƒ»ƒ¿»«¬»»¿»«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

Áa„Ó‡יט  ÏÚ ‡Óc ˙È ‰LÓ ˜¯Êe ÒÎe¿≈¿«…∆»¿»««¿¿»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿

È˙כ  ‰LÓ ˜Ò‡Â È‰B¯·‡Ï ‚Èlt ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿∆¿ƒ¿«≈…∆»
:‡a¯z ˙ÈÂ ‡i¯·‡ ˙ÈÂ ‡LÈ≈̄»¿»≈»«»¿»«¿»

q‡Â˜כא  ‡iÓa ÏÈlÁ ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙ÈÂ¿»«»¿»¿»«»«ƒ¿«»¿«≈
‡e‰ ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ‰LÓ…∆»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ƒ«ƒ¿»»…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.çaænä úà àhçéå (åè)Fxdhe F`Hg ©§©¥¤©¦§¥©¦§§¦£
.dXcwA qpMl zExGn,eäLc÷éå ¦¨¦¨¥¦§ª¨©§©§¥

.Ff dcFarAåéìò øtëìlM dYrn ©£¨§©¥¨¨¥©¨¨
aEzMd ,oM m`e .i"Xx oFWl .zFxRMd©©¨§©¦§¦¥©¨
eilr xRkl iE`xe WCwzp dfA iM xRqi§©¥¦¨¤¦§©¥§¨§©¥¨¨
xn`PW oiprM dfe Kli`e o`Mn¦¨¨¥¨§¤§¦§¨¤¤¡©

l`wfgiA(fk ek bn)ExRki mini zraW : ¦¤§¥¦§©¨¦§©§
` E`lnE Fz` Exdhe gAfOd z`,eici z ¤©¦§¥©§¦£Ÿ¦§¤¨¨

ipinXd mFIa dide minId z` ENkie¦©¤©¨¦§¨¨©©§¦¦
z` gAfOd lr mipdMd EUri d`ldë¨§¨©£©Ÿ£¦©©¦§¥©¤
mkz` izivxe mkinlW z`e mkizFlFr¥¤§¤©§¥¤§¨¦¦¤§¤
dUrp mcA iM o`kA cnlie .'d m`p§ª§¦§©§¨¦§¨©£¨
zaMrn mixEO`d zxhwd oi`e ,df¤§¥©§¨©¨¥¦§©¤¤
Dpi` zFxFcl oMW ,gAfOd KEPgA§¦©¦§¥©¤¥§¥¨

.dxRkA zaMrn§©¤¤§©¨¨
ìáàmi`ENO zWxR lW `YtqFYAk"z) £¨©¤§¨¤¨¨©¦¦

(o`M,`id dn rcFi ipi` Ff dxRM :izi`x ¨¨¦¦©¨¨¥¦¥©©¦
Ff dxRM dzid `NW xnF` dY` oiPn¦©¦©¨¥¤Ÿ¨§¨©¨¨
fFxMd `vIW drWA :dWn xn`W `N ¤̀¨¤¨©¤§¨¨¤¨¨©¨
Wi` l`xUi EwgC WCwOA aCpzdl§¦§©¥©¦§¨¨£¦§¨¥¦
`dY ,ozaFhA `NW E`iade dX`e§¦¨§¥¦¤Ÿ§¨¨§¥
lEfB xaC EaCpzi `NW Ff dxRM©¨¨¤Ÿ¦§©§¨¨¨

xnF` `Ed oke ,WCwOl(g `q dirWi)iM : ©¦§¨§¥¥§©§¨¦
.dlFrA lfB `pFU hRWn adF` 'd ip £̀¦¥¦§¨¥¨¥§¨
dY`e zWxtA df mB i"Xx xiMfd xakE§¨¦§¦©¦©¤§¨¨©§©¨

dEvY(el hk zFnW).fh dxez §©¤§

BøNa úàå Bøò úàå øtä úàå (æé)§¤©¨§¤Ÿ§¤§¨
.BLøt úàåaxTd "xR"A llki §¤¦§¦§Ÿ§¨©¨¥

micibe zFnvr ,FxUA llkA Fpi`W¤¥¦§©§¨£¨§¦¦
FxFr caNn mdW ,mitlhE mipxwe§©§©¦§¨©¦¤¥¦§©
on e"`Ed didi F` .FWxtE FxUaE§¨¦§¦§¤©¨¦
z` sxUe :FnM `Ede ,xziA oiWOWnd©§©§¦§¤¤§§§¨©¤

z`e DxUA z`e Dxr z` eipirl dxRd©¨¨§¥¨¤Ÿ¨§¤§¨¨§¤
sxUi DWxR lr DnChi xAcOA) ¨¨©¦§¨¦§Ÿ©¦§¨

(d.gi dxez

.åéçúðì çzð ìéàä úàå (ë)oi` §¤¨©¦¦©¦§¨¨¥
la` ,hWtd xg`l `N` gEYp¦©¤¨§©©¤§¥£¨
dfA dEv xaMW ,o`kA dhWtdA xSw¦¥©©§¨¨§¨¤§¨¦¨¨¤

dlFrd zWxtA(e ` lirlE). §¨¨©¨¨§¥

úàå Làøä úà äLî øè÷iå øîàå§¨©©©§¥¤¤¨Ÿ§¤
,íéçúpä`Ede ,dxhwdd onfA ©§¨¦¦§©©©§¨¨§

:xg`kä úàå áøwä úàåõçø íéòø ©©§¤©¤¤§¤©§¨©¦¨©
.íéna(`Ad wEqRA)xn`W Edfe .øè÷iå ©¨¦©¨©¨§¤¤¨©©©§¥

,ìéàä ìk úà äLîxihwd lMd iM ¤¤¨¨©¦¦©Ÿ¦§¦
mcixtdW `N` ,dvigxd xg` zg`M§©©©©¨§¦¨¤¨¤¦§¦¨
oipErh migzPd oi`W cOll§©¥¤¥©§¨¦§¦

.dvigx`k dxez §¦¨



evצו zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש לבן מׁשה ּבחלּוק הּמּלּואים העלה ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.ימי ולא אחר , ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש (רש"י מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כח) "ּבחינת ח, ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלבן

לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעצמּיּות

. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּצבע
צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצם

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, ׁשל (רש"י ּתפקידֹו עּקר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמקרים  מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּכהּנה

לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻֻֻמסּימים,
ּבבגדים  צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻמיחדים

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם ְְְִִִֵֶַָָָָֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
øLàk äðîì äéä äLîì íéàlnä ìéàî ýåýé§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À§¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ß 'a xc` f"h ycew zay ß

(ì)øLà ícä-ïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©̧¤¹¦¤´¤©¦§À̈¦©¨»£¤´
-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìò ïøäà-ìò æiå çaænä-ìò©©¦§¥¼©¼©©³©©«£ŸÆ©§¨½̈§©¨¨²§©
-úàå åéãâa-úà ïøäà-úà Lc÷éå Bzà åéðá éãâa¦§¥¬¨−̈¦®©§©¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¤

:Bzà åéðá éãâa-úàå åéðä¨²§¤¦§¥¬¨−̈¦«

(àì)-úà eìMa åéða-ìàå ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£´Ÿ§¤¨À̈©§´¤
Búà eìëàz íLå ãòBî ìäà çút øNaä©¨¨»¤´©´Ÿ¤¥¼§¨Æ«Ÿ§´Ÿ½
øîàì éúéeö øLàk íéàlnä ìña øLà íçlä-úàå§¤̧©¤½¤£¤−§©´©¦ª¦®©«£¤³¦¥̧¦Æ¥½Ÿ

:eäìëàé åéðáe ïøäà©«£¬Ÿ¨−̈«Ÿ§ª«

q‡Â˜כח  ÔB‰È„È ÏÚÓ ÔB‰˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»¿≈«¿≈¿«≈
‡Ïa˜˙‡Ï Ôep‡ ‡ia¯˜ ‡˙ÏÚ ÏÚ ‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»«¬»»À¿»«»ƒ¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

‡¯Ó‡כט  dÓÈ¯‡Â ‡È„Á ˙È ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆»∆¿»«¬ƒ≈¬»»
˜ÏÁÏ ‰Â‰ ‰LÓÏ ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«À¿»«»¿…∆¬»»√»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿»»…∆

Ècל  ‡Óc ÔÓe ‡˙e·¯„ ‡ÁLnÓ ‰LÓ ·ÈÒe¿ƒ…∆ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
È‰BLe·Ï ÏÚ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc‡Â ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿«ƒ««¬…«¿ƒ
˙È LÈc˜Â dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba ÏÚÂ¿«¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿«ƒ»
ÈLe·Ï ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ È‰BLe·Ï ˙È Ô¯‰‡«¬…»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿≈

:dnÚ È‰B·¿ƒƒ≈

È˙לא  eÏÈMa È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿ƒ¿ƒ«ƒ»
d˙È ÔeÏÎÈz Ôn˙Â ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙a ‡¯Òaƒ¿»ƒ¿««¿«ƒ¿»¿«»≈¿»≈
˙È„wt È„ ‡Ók ‡ia¯˜ ÏÒa Èc ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¿«À¿»«»¿»ƒ«≈ƒ

:dpÏÎÈÈ È‰B·e Ô¯‰‡ ¯ÓÈÓÏ¿≈««¬…¿ƒ≈¿À≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)(ìïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©¤¦¤¤©¦§¨¦
.çaænä ìò øLà ícäiYrci `l ©¨£¤©©¦§¥©Ÿ¨©§¦

gwle :FnM ,ElNd zF`Gdl oaxrn m ¦̀§¨§¨©©¨©¨§§¨©
zFpxw lr ozpe xirVd mCnE xRd mCn¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§

gAfOd(gi fh oNdl)dn il xxAzp `l oke . ©¦§¥©§©¨§¥Ÿ¦§¨¥¦©
dxhwd xg`l ElNd zF`Gd xg` mrH©©¥¥©¨©¨§©©©§¨¨

d`ESA iM ,mi`ENn lW(`k hk zFnW) ¤¦¦¦©©¨¨§

Ygwle :xn` KM xg`e ,zF`Gdd miCwd¦§¦©©¨§©©¨¨©§¨©§¨

dil`de algd li`d on(ak wEqR mW). ¦¨©¦©¥¤§¨©§¨¨¨

éìeàåmW xn`W xEarA(`k wEqR)Wcwe : §©©£¤¨©¨¨§¨©
eipa icbaE eipaE eicbaE `Ed§¨¨¨¨¦§¥¨¨
xg`nd xaCd `Ed iM dWn cnl ,FY ¦̀¨©¤¦©¨¨©§ª¨
,ixnbl miWFcw Eidi FAW ,mdA dUrPd©©£¤¨¤¤¦§§¦§©§¥

dgiWOA mW xiMfd `l iM(f mW)WECw ¦Ÿ¦§¦¨©§¦¨¨¦
zFpFdA oYnA `le(k mW):xn` o`ke . §Ÿ§©©§¨§¨¨©
FWCwl Fz` gWnIe(ai wEqR)WCwIW `l , ©¦§©Ÿ§©§¨Ÿ¤¦§©

odA xn`e ,zF`Gdd dUrW cr ,ixnbl§©§¥©¤¨¨©©¨§¨©¨¤
(o`M)dPde .eipA z`e oxd` z` WCwie : ¨©§©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¥

zg`M mipAde a`d zXcw milWd¦§¦§ª©¨¨§©¨¦§©©
zxFzA Exn` Kke .ElNd zF`GdA©©¨©¨§¨¨§§©

mipdM:(o`M),ïøäà úà Lc÷éå`d Ÿ£¦¨©§©¥¤©£Ÿ¨
mipAde oxd` WECw mlW `NW Ycnl̈©§¨¤Ÿ¨©¦©£Ÿ§©¨¦

.mC z`GdA `N``l dxez ¤¨§©¨©¨



צז ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(áì):eôøNz Làa íçláe øNaa øúBpäå§©¨¬©¨−̈©¨®¤¨¥−¦§«Ÿ

(âì)ãò íéîé úòáL eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´¨¦½©µ
àlîé íéîé úòáL ék íëéàlî éîé úàìî íBé́§½Ÿ§¥−¦ª«¥¤®¦ µ¦§©´¨¦½§©¥−

:íëãé-úà¤¤§¤«
(ãì)øtëì úNòì ýåýé äeö äfä íBia äNò øLàk©«£¤¬¨−̈©´©¤®¦¨¯§Ÿ̈²©«£−§©¥¬

:íëéìò£¥¤«
i"yx£˙NÚÏ '‰ ‰eˆ∑ ׁשבעת ורּבֹותינּוּכל הּימים. ƒ»«¬ְְִִֵַַַָָ

ּפרה, מעׂשה זה – "לעׂשת" ּדרׁשּו: ְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָזכרֹונםֿלברכה
ׁשּכהן  ּוללּמד, יֹוםֿהּכּפּורים; מעׂשה זה – ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹ"לכּפר"

הּכּפּורים  יֹום קדם ּפריׁשה טעּון ימים,ּגדֹול ׁשבעת ְְִִִִִֶַַָָָָֹ
הּפרה  את הּׂשֹורף הּכהן .וכן ְֵֵֵֶַַַָָֹ

(äì)úòáL äìéìå íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹¥«§¸¨³¨©̧§¨Æ¦§©´
eúeîú àìå ýåýé úøîLî-úà ízøîLe íéîé̈¦½§©§¤²¤¦§¤¬¤§Ÿ̈−§´Ÿ¨®

:éúéeö ïë-ék¦¥−ª¥«¦
i"yx£e˙eÓ˙ ‡ÏÂ∑ הרי ּכן, ּתעׂשּו לא אם חּיבים הא .מיתה אּתם ¿…»ֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz ev t"y)

ימים ׁשבעת ולילה יֹומם ּתׁשבּו מֹועד אהל (ח,ּופתח ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּובּלילה,לה) ּבּיֹום ּתֹורה ׁשל ּבאהלּה לׁשבת חּיב אהל' ְְֳֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ'יֹוׁשב

הּׁשבּוע, ימי ּובׁשאר מיחדים) ימים (ׁשהם ּובחמיׁשי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבׁשני
וליׁשן  לאכל ּכדי להפסיק ׁשּמכרחים ואף ּובחל. ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹֹֹֻּבׁשּבת

נאמר זה על הּנה – ּתׁשבּווכּדֹומה מֹועד אהל מי ּופתח - ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַֹ
ללּמּודֹו, לחזר ויּוכל ּובריא חזק ׁשּיהיה ּכדי ויׁשן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאֹוכל
הּוא  מֹועד'; אהל 'ּפתח ליד והּׁשינה האכילה ּבעת ּגם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹמצּוי

ׁשּוב. להּכנס ּומתּכֹונן הּפתח' ליד ְְְִִֵֵֵֶַַַָ'עֹומד

(åì)äeö-øLà íéøácä-ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå©©¬©©«£−Ÿ¨¨®¥µ¨©§¨¦½£¤¦¨¬
:äLî-ãéa ýåýé§Ÿ̈−§©¤«

i"yx£ÂÈ·e Ô¯‰‡ NÚiÂ∑ ׁשבחן ּוׂשמאל להּגיד ימין הּטּו ׁשּלא ,. ««««¬…»»ְְְִִִִֶַָָֹֹ

ea¯‡לב  ‡ÓÁÏ·e ‡¯N·a ¯‡zL‡„e¿ƒ¿»«¿ƒ¿»¿«¿»¿»
:Ôe„˜Bz¿

Ú·L‡לג  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
È¯‡ ÔBÎÈa¯˜ ÈÓBÈ ÌÏLÓ ÌBÈ „Ú ÔÈÓBÈƒ«ƒ¿«≈À¿»≈¬≈

:ÔBÎa¯˜ ˙È ·¯˜È ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿»≈»À¿»¿

ÈÈלד  „Èwt ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa „·Ú È„ ‡Ók¿»ƒ¬«¿»»≈«ƒ¿»
:ÔBÎÈÏÚ ‡¯tÎÏ „aÚÓÏ¿∆¿«¿«»»¬≈

ÈÏÈÏÂלה  ÌÓÈ Ôe·˙Èz ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙·eƒ¿««¿«ƒ¿»≈¿¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯hÓ ˙È Ôe¯h˙Â ÔÈÓBÈ ‡Ú·Lƒ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«≈¿»«¿»

:˙È„wt˙‡ ÔÎ È¯‡ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ¿»¿¬≈≈ƒ¿«»ƒ

Ècלו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ „·ÚÂ«¬««¬…¿ƒ»»ƒ¿»«»ƒ
Ò Ò Ò :‰LÓ„ ‡„Èa ÈÈ „ÈwÙ«ƒ¿»ƒ»¿…∆

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íçláe øNaa øúBpäå (áì)z"iAd §©¨©¨¨©¨¤©¥
,m"n FnM WOWY zFNOd iYWA¦§¥©¦§©¥§¥
mFIa :oke ,mgNd onE xUAd on xzFPde§©¨¦©¨¨¦©¨¤§¥©

d`lde ipinXd(fk bn l`wfgi)dpXA , ©§¦¦¨¨§¨§¤§¥©¨¨
dpW dxUr dpnW `idd(g i mihtFW). ©¦§Ÿ¤¤§¥¨¨§¦

àìå,"xwAd cr xzFPde" aEzMd WxR §Ÿ¥©©¨§©¨©©Ÿ¤
,zFpAxTd hRWn Ecnl xaM iM¦§¨¨§¦§©©¨§¨
oixEngM oipFCp ElNd minlXW Ercie§¨§¤§¨¦©¨¦¦©£¦
xSTW F` .dlile mFil oilk`PW odAW¤¨¤¤¤¡¨¦§¨©§¨¤¦¥
Wxtn `EdW xEarA o`M aEzMd©¨¨©£¤§Ÿ¨

d`ESA(cl hk zFnW)xUAn xzEi m`e : ©©¨¨§§¦¦¨¥¦§©
.xwAd cr mgNd onE mi`ENOdbl dxez ©¦¦¦©¤¤©©Ÿ¤

íîBé eáLz ãòBî ìäà çúôe (äì)¤©Ÿ¤¥¥§¨
ízøîLe íéîé úòáL äìéìå̈©§¨¦§©¨¦§©§¤

.eúeîú àìå 'ä úøîLî úàzrC lr ¤¦§¤¤§Ÿ¨©©©

mipdM zxFY lW `zixAd(f i oNdl)oipr ©¨©§¨¤©Ÿ£¦§©¨¦§©
ld` gzRn E`vi `NW dGd wEqRd©¨©¤¤Ÿ¥§¦¤©Ÿ¤
,dcFar zrWA dlile mnFi crFn¥¨¨©§¨¦§©£¨
dcFard lM EnilWIW cr xnFlM§©©¤©§¦¨¨£¨
`ide zrd FzF`A mdilr zlHOd©ª¤¤£¥¤§¨¥§¦
odM giPi `NW zFxFcl zbdFp devn¦§¨¤¤§¤Ÿ©¦©Ÿ¥

.dzin dilr oiaIge ,`vie dcFar£¨§¥¥§©¨¦¨¤¨¦¨
àeäålFcB odkA xn`W(ai `k oNdl)onE : §¤¨©§Ÿ¥¨§©¨¦

,lNgi `le `vi `l WCwOd©¦§¨Ÿ¥¥§Ÿ§©¥
Exn`(o`M k"zA)Fpi`e `vFi Fpi` izni` : ¨§§¨¥¨©¥¥§¥

EWxce .dcFar zrWA xnF` ied ,lNgn§©¥¡¥¥¦§©£¨§¨§
(mW)EznY oR :(f i oNdl)e`l rnWOn , ¨¤¨ª§©¨¦©§©¨

eipaE oxd` `N` il oi` ,od rnFW dY ©̀¨¥©¥¥¦¤¨©£Ÿ¨¨
E`vi m`W dgWOd onWA EgWnPW¤¦§§§¤¤©¦§¨¤¦¨§
lkl oiPn ,dzin oiaIg dcFar zrWA¦§©£¨©¨¦¦¨¦©¦§¨

xnFl cEnlY ,zFxFCd lkAW mipdMd©Ÿ£¦¤§¨©©§©
mkilr 'd zgWn onW iM(mW),WExR . ¦¤¤¦§©£¥¤¨¥

mY` 'd zgWn onWA iM xn` `NW¤Ÿ¨©¦§¤¤¦§©©¤
dzide :FnM ,mkilr xn`e ,migEWn§¦§¨©£¥¤§§¨§¨
mlFr zPdkl mzgWn mdl zidl¦§Ÿ¨¤¨§¨¨¦§ª©¨

mzxcl(eh n zFnW).el dxez §ŸŸ¨§

ìk úà åéðáe ïøäà Nòiå (åì)©©©©£Ÿ¨¨¥¨
ãéa 'ä äeö øLà íéøácä©§¨¦£¤¦¨§©

.äLî'd dEv xW`M :mFwn lkA xn`i ¤Ÿ©§¨¨©£¤¦¨
EtiqFdW ipRn o`kA la` ,dWn ciA§©¤£¨§¨¦§¥¤¦
EUr `l iM ,oM xn` `l devOd lr©©¦§¨Ÿ¨©¥¦Ÿ¨
lM EUr la` ,dWn z` 'd dEv xW`M©£¤¦¨¤¤£¨¨¨
mdilr sqFp cFre 'd dEv xW` mixaCd©§¨¦£¤¦¨§©£¥¤
dEv `l xW` dxf W`A xn`X dn©¤¨©§¥¨¨£¤Ÿ¦¨

mz`(` i oNdl). Ÿ¨§©¨

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy

(çë)äçaænä øè÷iå íäétk ìòî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬©¦§¥−¨
àeä äMà ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìò©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©¦¤¬−

:ýåýéì©«Ÿ̈«
i"yx£‰ÁaÊn‰ ¯Ë˜iÂ∑ ׁשבעת ּכל ׁשּמׁש לבן מׁשה ּבחלּוק הּמּלּואים העלה ∑ÏÚ‰ŒÏÚ‰.ימי ולא אחר , ««¿≈«ƒ¿≈»ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ«»…»ְַַָָֹֹ

מּזה  חּוץ מקֹום, ּבכל קרב ׁשלמים ׁשל ׁשֹוק .מצינּו ְְִִִֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr ak zegiy ihewl)

הּמזּבחה כח)וּיקטר לבן(ח, ּבחלּוק . . ׁשּמׁש (רש"י מׁשה ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
כח) "ּבחינת ח, ׁשהּוא ּבחסידּות, וכּמבאר 'ּפׁשּוט', ּגון הּוא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹלבן

לבד, הּדבר עצם רק נֹוסף, ּדבר ּכאן ואין הּדבר, ׁשל ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָעצמּיּות

. . ּבֹו ׁשּצֹובעים צבע ׁשהם הּגונים, ׁשאר ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָמה־ּׁשאין־ּכן
על  הרּכבה . . הּדבר עצם על נֹוסף ּדבר הּוא . . ְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּצבע
צבע". ואינֹו עצמי ׁשהּוא לבן, ּגון מה־ּׁשאין־ּכן הּדבר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצם

ã ycew zegiyn zecewp ã(28 'nr al zegiy ihewl)

לבן ּבחלּוק . . ׁשּמׁש כח)מׁשה ח, ׁשל (רש"י ּתפקידֹו עּקר ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּמּוׁשֹו ואף ליׂשראל, ּומסירתֹו ה' ּדבר קּבלת היה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹמׁשה
ּבמקרים  מּמּנּו, ׁשּדרׁש (ּתפקיד זה מּתפקיד חלק היה ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבּכהּנה

לבגדים  הצר ׁשּלא ּוכׁשם ּבכהּנה). ׁשּמּוׁש ּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹֻֻֻמסּימים,
ּבבגדים  צר לֹו היה לא ה', ּדבר את לׁשמע ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹֻמיחדים

ּבכהּנה. ׁשּׁשּמׁש ּבׁשעה ּגם ְְְִִִֵֶַָָָָֻֻמיחדים

(èë)éðôì äôeðú eäôéðéå äæçä-úà äLî çwiå©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½©§¦¥¬§−̈¦§¥´
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dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

)(ìïîe äçLnä ïîMî äLî çwiå©¦©¤¦¤¤©¦§¨¦
.çaænä ìò øLà ícäiYrci `l ©¨£¤©©¦§¥©Ÿ¨©§¦

gwle :FnM ,ElNd zF`Gdl oaxrn m ¦̀§¨§¨©©¨©¨§§¨©
zFpxw lr ozpe xirVd mCnE xRd mCn¦©©¨¦©©¨¦§¨©©©§

gAfOd(gi fh oNdl)dn il xxAzp `l oke . ©¦§¥©§©¨§¥Ÿ¦§¨¥¦©
dxhwd xg`l ElNd zF`Gd xg` mrH©©¥¥©¨©¨§©©©§¨¨

d`ESA iM ,mi`ENn lW(`k hk zFnW) ¤¦¦¦©©¨¨§

Ygwle :xn` KM xg`e ,zF`Gdd miCwd¦§¦©©¨§©©¨¨©§¨©§¨

dil`de algd li`d on(ak wEqR mW). ¦¨©¦©¥¤§¨©§¨¨¨

éìeàåmW xn`W xEarA(`k wEqR)Wcwe : §©©£¤¨©¨¨§¨©
eipa icbaE eipaE eicbaE `Ed§¨¨¨¨¦§¥¨¨
xg`nd xaCd `Ed iM dWn cnl ,FY ¦̀¨©¤¦©¨¨©§ª¨
,ixnbl miWFcw Eidi FAW ,mdA dUrPd©©£¤¨¤¤¦§§¦§©§¥

dgiWOA mW xiMfd `l iM(f mW)WECw ¦Ÿ¦§¦¨©§¦¨¨¦
zFpFdA oYnA `le(k mW):xn` o`ke . §Ÿ§©©§¨§¨¨©
FWCwl Fz` gWnIe(ai wEqR)WCwIW `l , ©¦§©Ÿ§©§¨Ÿ¤¦§©

odA xn`e ,zF`Gdd dUrW cr ,ixnbl§©§¥©¤¨¨©©¨§¨©¨¤
(o`M)dPde .eipA z`e oxd` z` WCwie : ¨©§©¥¤©£Ÿ§¤¨¨§¦¥

zg`M mipAde a`d zXcw milWd¦§¦§ª©¨¨§©¨¦§©©
zxFzA Exn` Kke .ElNd zF`GdA©©¨©¨§¨¨§§©

mipdM:(o`M),ïøäà úà Lc÷éå`d Ÿ£¦¨©§©¥¤©£Ÿ¨
mipAde oxd` WECw mlW `NW Ycnl̈©§¨¤Ÿ¨©¦©£Ÿ§©¨¦

.mC z`GdA `N``l dxez ¤¨§©¨©¨



evצח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, מּטרתם (רש"י ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּובניו  אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּבתחּלת ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה,

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא לא טעּוּכראּוי. אף אּלא מהּותי), (ּבדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
נצטּוּו,הּטּו ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), (סטּיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנצטּוּו.לׂשמאלולא ּדבר החסרת – ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ

סימן. צ"ו פסוקים, צו צ"ו פרשת חסלת

åòø ¯ äøò íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr h sc zenai(iriax meil)

xirye xt oic xn`p `l oky .z`hgl dxiry dpnn cigi lk aiig
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oic zia lyeúééî[mi`ian-]éîð eäðéà ,úàhçì øéòNå äìBòì øt ©§©§¨§¨¦§©¨¦§©¥
àëtéà eúéðmd s` e`iai dxf dceara ebbyy dnily xir ipa - ©§¦§¨

z`hgl xt xnelk ,bbyy xeaivn jetd ote`a j` xirye xt
.dlerl xiryeéîð éàok`y xnel jzrca dler didy e` ±éøöC ¦©¥¨¦

,mzbby lr dxtk e`iai xird ipayemewn lknäðwz Bì ïéà`le ¥©¨¨
xg`ne ,z`hg iaiig lkn mwlgl yi `xaqn oky ,oaxw e`iai

.dxtk mdl oi` `iadl dn mdl oi`eïì òîLî à÷zg` dxez' ¨©§©¨
,dxf dcear zbbya micigid oicl dey miaexnd oicy ,'mkl didi

.cigi lkk z`hgl dxiry mi`iane
z` zexhetd miypd dxyr yng oipn lr `iyew d`ian `xnbd
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dpynd dzpy recnäøNò Lîç',cala 'miypäøNò LL' éðúéì £¥¤§¥¦§¥¥¤§¥

zxhet `idy [jenqa x`eazy] ztqep dexr cer yi ixdy ,'miyp
.dzxv z`

déì øîà,iell iaxBã÷ã÷a çBî Bì ïéàL éì äneãîkl`eyl ¨©¥¦§¤¦¤¥©§¨§¢
ixdy ,ef dl`yCzòc éàîz` mb dpynd dpyzy ,zeywdlBnà ©©§¨¦

`idy,åéáà úñeðàawri `ypy oebke .dzxv z` zxhet `id s`y £©¨¦
z` el dclie dxy z` awri qp`e ,oae`x z` el dclie d`l z`
oeik el zxzen `idy] eia` zqep` dxy z` oae`x `ype .oerny
zne .dwax dnye dy` cer oae`x `ype ,[eia` zy` dpi`y
ixdy ,[xeiv d`x] meail oerny iptl eiyp eltpe ,rxf `la oae`x

zxhete ,meaie dvilgn dxeht maid oerny ly en` `idy dxy
`l` .df ote` dpyna dpyp `l recn ok m`e ,dzxv dwax z` mb

oky ,llk ef `iyewl mewn oi`yBnà`idyåéáà úñeðàaàzâeìt ¦£©¨¦§§¨
ïðaøå äãeäé éaøc(.fv oldl)àéädcedi iax ewlgp oky .dielz §©¦§¨§©¨¨¦

zqep` `yep mc` minkgl ,eia` zqep`a mc` xzen m` minkge
`l dcedi iaxl ok m` .e`l xeqi`a dxqe` dcedi iaxe ,eia`
oae`x mb ixdy ,eia` zqep` en`a dxv xeht ly ze`ivn okziz
,eig` ly en` dxy z` `yil xeq` did zny oey`xd g`d

.eia` zqep` `idy meynéøééî à÷ àì àzâeìôáedpi` dpynde - ¦§§¨Ÿ¨©§¥
el` `le ,lkd ixacl odizexv zexhetd zeixr `l` zhwep

.df oic dpynd dtiqed `l ok lre ,zwelgna zeiepyd
:`xnbd dywnåikàìmeaia zexeq`d miyp el` zeipyna epyp §Ÿ

,zwelgna zeiepydéâéìôc äMeã÷ øeqéàå äåöî øeqéà éøäåmda ©£¥¦¦§¨§¦§¨¦§¦¥
å ,ïðaøå àáé÷ò éaøok it lr s`éðz÷opi`e zevleg ody dpyna ©¦£¦¨§©¨¨§¨¨¥

oldl epipy oky .zenaiizn(.k)oebk ,zeixrl zeipy ody miypy ,
`le zevleg od ixd ,opaxcn maid lr zexeq`d ,en` m`
lr zexeq`d miyp oke .'devn xeqi`' zeiexwd ode ,zenaiizn
,dpizp e` zxfnn eiptl dltpy oebk ,dyr e` e`l xeqi`a maid
`ede .'dyecw xeqi`' zeiexwd ode ,zenaiizn `le zevleg od ixd
dgec meai ly dyr oky ,meaia s` zexzen od dxezd ony meyn
la` ,dpey`xd d`iaa `l` oxizdl oi`y xg`n j` ,dyrz `l
d`iad z` s` minkg exq` ,dxeq` devn da oi`y dipy d`iad
zaiig `id mewn lkne ,dipy d`ia eh` ,dxifb meyn dpey`xd
miqtez oiyeciwy mixaeqd minkg zhiyl wx `ed oke .dvilga
,zezixk iaiigk oie`l iaiigy xaeq `aiwr iax la` ,oie`l iaiiga
oick opic e`l xeqi`a zexeq`d miypd lk ezhiyl ok m`e
meaide dvilgd on zexeht od ixde ,epzpyna zeiepyd zeixrd
miiepyd mipte` s` zhwep dpynd ik epl ixd .dxezd on
ixdy ,zeixr dxyr yy zepyl dl did ok m`e ,mi`pz zwelgna

.dzxv z` zxhet eia` zqep` `idy en` s` minkg zhiyl
zeipynd lr wx :`xnbd zvxznïé÷øôa[df wxtay-]ïðéøîà à÷ §¦§¦¨©§¦©

dpynd la` ,zwelgna miiepyd mipica ewqr `ly iax xn` -
`le `ad wxta diepy zwelgna iepyy dyecw xeqi`a zwqerd

.epwxta
miiepyd mipic d`ian dpynd oi` epwxta ike :`xnbd dywn aey
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המשך ביאור למס' יבמות ליום רביעי עמ' א



צט

יום ראשון - י' אדר ב'
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג אדר ב'
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א אדר ב'
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד אדר ב'
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב אדר ב'
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו אדר ב'
פרק כ, מפרק עז
עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז אדר ב'
פרק כ

מפרק עט עד סוף פרק פב

לשבוע פרשת צו תהלים  שיעורי 

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 

ev zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye 'a xc` f"h ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ev t"y)

ּוׂשמאל ימין הּטּו ׁשּלא ׁשבחן, לו)להּגיד ח, מּטרתם (רש"י ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֹ
ּובניו  אהרן את ּולהרּגיל לחּנ היתה הּמּלּואים ימי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשל

ׁשּמּיד ּבׁשבחם, מסּפר והּכתּוב הּקרּבנֹות. ּבתחּלת ּבעבֹודת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
לעׂשֹותּה הצליחּו והתאּמנּו, ׁשהתרּגלּו לפני עֹוד ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָהעבֹודה,

ׁשּלא ּבלבד זֹו ולא לא טעּוּכראּוי. אף אּלא מהּותי), (ּבדבר ְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
נצטּוּו,הּטּו ׁשּלא ּדבר הֹוספת – לימין לא קּלה), (סטּיה ְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹ
ׁשּנצטּוּו.לׂשמאלולא ּדבר החסרת – ְְְְִִֶַַַָָָֹֹ
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a'ק xc` `"iÎ'i ipyÎoey`x mei Ð el wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י' ראשון יום
åì÷øô ,en 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éä øáë íâå,92 'nr cr.'åë åäééçî

'áøãàà"é-'ééðù-ïåùàøíåé
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:dlxr zepya oiicr `ed m`ìMî àéä äìøòäL) ääâä *L ¤¨¨§¨¦¦¨Ÿ
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:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
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øeaãk åàì øeäøä"c§¦§¨§¦

,"éîc"xedxd"y - ¨¦
,xeaic enk epi` (daygn)

BúáBç éãé àöBé Bðéàå- §¥¥§¥¨
yiy zeevn oze`a

,xeaica oda ynzydlãò©
,åéúôNa àéöBiLony - ¤¦¦§¨¨

- zeevn oze`ay gxkdd
,xeaic didiïì-àîé÷å- §©§¨¨

,epilr laewneúîé÷ò"c©£¦©
åéúôNzxin` zrya - §¨¨
,milndéåä,`ed - £¥

,"äNòîdfk dyrn mb - ©£¤
zipeigd ytpl jiiy
zlynn zgzy zindad
xacdy myk ,dbep ztilw

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.ék¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éàïBL ¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨

,íéiîLbä íépLåicil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - §¦©¦©©§¦¦
,dtÎlray dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehiaíà-ék¦¦

óebä éøáàa úLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©
,Lnî,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - ©¨

inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy
sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` -

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrldignd zipei
- inybd sebl ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide ,sebd z`
ziwl`d ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba
`vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze
ytpd iciÎlr `l` z`f rval dleki ziwl`d ytpd oi`y

- zipeigdøúBé ìBãb çëa øaãnM äî ìëå`edy lkk - §¨©¤§©¥§Ÿ©¨¥
,dlitzde dxezd ixeaica gek xzei riwynñéðëî àeä©§¦

.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpî úBçk øúBé Léaìîe- ©§¦¥Ÿ¦¤¤©¦¦§¦¦¥
mzeig milawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne
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íéøîà éèå÷éì
*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
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קג 'a xc` c"i iying mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ד חמישי יום
,fn 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ãåòå úàæ,94 'nr cr.éøîåçäå éîùâä

æì÷øô

.dbep ztilwnáeúkä øîàL eäæå2äðøîàz éúBîöò ìk" : §¤¤¨©©¨¨©§©Ÿ©§¨
."'Bâåzekixv dlitzde dxezd zeaiz :xnelk - "jenk in 'd - §

ax gk oda riwydl ,"dpxn`z izenvr lk" ly ote`a xn`idl
.sebd ly xyt`d lkk xzei-íðBøëæ eðéúBaø eøîàL eäæå§¤¤¨§©¥¦§¨

äëøáì3íà" :,dxezd - ¦§¨¨¦
äëeøò,dxecg -ìëa £¨§¨

¯ íéøáà ç"îø§©¥¨¦
,úønzLîly epexkfa - ¦§©¤¤

,dxez cneld mc`díàå§¦
,"úønzLî dðéà ¯ åàì©¥¨¦§©¤¤

,gkyidl dlelre -ék¦
äçëMäipipr ly - ©¦§¨

,dxezàéä,dxewn - ¦

dâð útìwî ïäL ,úéîäaä úéðeiçä Lôðå óebä útìwî¦§¦©©§¤¤©¦¦©¤¡¦¤¥¦§¦©Ÿ©
,äMã÷a íéîòôì úììëpäzllkp dbep ztilwyk ,f`e - ©¦§¤¤¦§¨¦©§ª¨

;dgkyl daiq lk oi` ,dyecwaïçk LéznLk eðéäåly - §©§§¤©¦Ÿ¨
,zipeigd ytpde sebdBà äøBzä úMã÷a ïçk ìk ñéðëîe©§¦¨Ÿ¨¦§ª©©¨

:älôzäidef - ©§¦¨
dkexr" ly zernynd
`ed - "mixa` g"nx lka
zxceg `idy ote`a cnel
f` - ,eixa` g"nx lk z`
`id ,"zxnzyn" `id
jka ik ,epexkfa zxnyp
d`iand daiqd z` xiqd

.dgkyl

ztilwny zindad - zipeigd ytpd gek cvik ,epcnl o`k cr
llkp - dlitze dxez ly zeevn eci lr miniiwnyk ,dbep
llkp envr zipeigd ytpd gek wx `ly ,cnlp oldl .dyecwa
zipefip mdny milk`nd lk mb `l` ;devn ici lr dyecwa

zlawne zipeigd ytpd
milk`n mb - mdn dzeig
zlynn zgz eid dl`
mzeig elaiwe dbep ztilw
ytpdyk ixd - dpnn
devn zniiwn zipeigd
dlaiwy gekd zervn`a
zllkp ,dl` milk`nn
mb devnd zyecwa f`
.milk`n mze` ly zeigd
,owfd epax xiaqi mb jka
lk ly zeigdy ji`
dzr zkiiyd ,dfd mlerd
jtdiz ,dbep ztilwl
:`ealÎcizrl dyecwl

lr xearln xnyidl - zeevn b"ixz miiwz dnyp lky ici lr
icib (365) d"qy cbpk ody ,dyrzÎ`l zeevn (365) d"qy
mcdy xenyl `ed mc`a mcd icib ly mciwtzy myke ,mc`d
d"qy zexney mb jk - eil` jiiy `ed oi`y mewnl mexfi `l
mewnl jyniz `l (dyecw ly) zeigdy dyrzÎ`ld zeevn
zeevn (248) g"nx miiwz dnyp lky ici lre ;mi`zn epi`y
xa` lky myky ,mc`d ixa` (248) g"nx cbpk ody ,dyrd
jk ,ytpd on zeig jiynn `ede ytpd ly mieqn gekl ilk `ed
.zewl` zelbzd d`iane oeilrd oevxl ilk `id devn lk
zeig dpa`yz `l zetilwdy exnyi l`xyi zenyp lkyke
l`xyi llk ly zipeigd ytpd z` dyecwl elrie dyecwdn

mlerd ly zillkd zeigd z` mb jka elri df mr cgiy ixd -
zewl` ielib xexyi mlerae ,mlera dwlg z` dnyp lk - dfd

.ynn lreta
úàædxez cenile zeevn meiw ici lry ,dlrnd caln - Ÿ

ytpd ly gekd dlrzn
,dyecwa zipeigdãBòå§

,úøçàdlrn jka yi - ©¤¤
:ztqepLôð çkL¤Ÿ©¤¤

úLaìúnä úéðeiçä©¦¦©¦§©¤¤
øeacä úBiúBàa§¦©¦
Bà äøBz ãeîìúa§©§¨
Bà ,ïäa àöBiëå älôz§¦¨§©¥¨¤
meiwa yalznd gekd -
ìk éøä ¯ úBiNòî úBöî¦§©£¦£¥¨

Búeiçå Bìecb- ¦§©
gek ly eneiwe ezegztzd

,mi`a dfàeäL ,ícäî- ¥©¨¤
,mcd,Lnî dâð útìwî¦§¦©Ÿ©©¨

ïé÷Lîe ïéìëà ìk ïäL¤¥¨¢¨¦©§¦
eéäL ,íc eNòðå äúLå ìëàL,ok iptl -,dzìLîî úçz ¤¨©§¨¨§©£¨¤¨©©¤§©§¨

,dbep ztilw ly -,äpnî íúeiç e÷ðéå,dbep dtilwn -äzòå §¨§©¨¦¤¨§©¨
,ziyrn devn eziiyr e` ezlitz ,dxez ecenil zrya -àéä¦

,dbep ztilw -,äMãwa úììëðå áBèì òøî úëtäúî¦§©¤¤¥©§§¦§¤¤©§ª¨
LaìúðL ,äpnî ìãbä úéðeiçä Lôð çk éãé-ìò- ©§¥Ÿ©¤¤©¦¦©¨¥¦¤¨¤¦§©¥

,yalzn df geky dcaerd zervn`aelà úBiúBàaly - §¦¥
,dlitze dxez,Bæ äiNòa Bà,devn dze` ly -ïä ïä øLà ©£¦¨£¤¥¥

,devnd dyrne dlitze dxezd zeize` -BðBöø úeiîéðt§¦¦§
øBàa ïk-íb ììëð ïúeiçå ,íéðt øzñä íeL éìa ,Cøaúé¦§¨¥§¦¤§¥¨¦§©¨¦§¨©¥§
ììëð ïúeiçáe ,Cøaúé BðBöø àeäL àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¤§¦§¨¥§©¨¦§¨

.úéðeiçä Lôð çk ïk-íb äìBòådler dfÎiciÎlr dpd - §¤©¥Ÿ©¤¤©¦¦
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äëåøò íà ì"æø ù"æå 'åâå äðøîàú éúåîöò ìë áåúëä
úøîúùî äðéà åàì íàå úøîúùî íéøáéà ç"îø ìëá
úéîäáä úéðåéçä ùôðå óåâä úôéì÷î àéä äçëùä éë
åðééäå äùåã÷á íéîòôì úììëðä äâåð úôéì÷î ïäù
åà äøåúä úùåã÷á ïçë ìë ñéðëîå ïçë ùéúîùë

:äìôúä

úàæúùáìúîä úéðåéçä ùôð çëù úøçà ãåòå
ïäá àöåéëå äìôú åà ú"úá øåáãä úåéúåàá

ìë éøä úåéùòî úåöî åààåäù íãäî åúåéçå åìåãéâ
ìëàù ïé÷ùîå ïéìëåà ìë ïäù ùîî äâåð úôéì÷î
íúåéç å÷ðéå äúìùîî úçú åéäù íã åùòðå äúùå
'ùåã÷á úììëðå áåèì òøî úëôäúî àéä äúòå äðîî
úåéúåàá ùáìúðù äðîî ìãâä úéðåéçä ùôð çë é"ò
éìá 'úé åðåöø úåéîéðô ïä ïä øùà åæ äéùòá åà åìà
àåäù ä"á ñ"à øåàá ë"â ììëð ïúåéçå íéðô øúñä íåù
úéðåéçä ùôð çë ë"â äìåòå ììëð ïúåéçáå 'úé åðåöø
úåììë àéäù äâåð úôéì÷ úåììë ë"â äìòú äæ é"òå

éøîåçäå éîùâä æä"åò ìù úåéçä
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י.2. לה, א.3.תהלים נד, עירובין

'a xc` b"i iriax mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר י"ג רביעי יום
,92 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxenä÷ãöä úåòîå...,fn 'nr cr:äìôúä åà

ääâä
úåôéì÷ ùìùî àéä äìøòäù)
äéìò íäì ïéàù éøîâì úåàîèä
äåöî ìë ïëå ç"òá ù"îë íìåòì

:(å"ç äøéáòá äàáä

,íäa àöBiëå ,ìæb ïðéàL ä÷ãvä úBòîemiinyb mixac - ¨©§¨¨¤¥¨¨¥§©¥¨¤
zgz eid ,mda devnd ziiyr iptly ,devn dyer mda mixg`
ziiyr ici lre ,dpnn mzeig elaiwe dbep ztilw zlynn

mr mixacd micg`zn ,mda devnd,mxa .oeilrd oevxd
`ed mda mixacdyk
mixac md ,devn miiwn
dfe ,mixedhe mixzen
dxiar ici lr `ly dyrp
mze`a devnd zlret -
zgz f` cr eidy ,mixac
,dbep ztilw zlynn
mr cg`zdle zelrzdl
,`edÎjexa seqÎoi` xe`

:"`ipz"d oeylaeåLëòå§©§¨
'ä úåöî íäa íi÷nL¤§©¥¨¤¦§©
úeiçä éøä ¯ BðBöøe§£¥©©

íäaLslway zeigd - ¤¨¤
e` ,bexz`d e` ,oilitzd

,dwcvd incäìBò¤
øBàa ììëðå ìhaúîe¦§©¥§¦§¨§
,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
Cøaúé BðBöø àeäL¤§¦§¨¥

,íäa Laìîäitk - ©§ª¨¨¤
miwxta epcnly
ly epevxy ,mincewd
,devna yaeln d"awd
icediy dvex d"awdy

;devn dze` dyriììk íéðt øzñä úðéça íL ïéàL øçàî¥©©¤¥¨§¦©¤§¥¨¦§¨
.Cøaúé BøBà øézñäìdl` mixac ly zeigd zllkp okl - §©§¦¦§¨¥

mixac mze` ly zeigd zece` epcnl o`k cr .oeilrd oevxa
ly zeigd e` ,oilitzd ly slwd zeigk ,devnd ziyrp mday
gekl xywa mb xacd jky ,cnlp oldl .dnecke ,bexz`d
ztilwn `id mby ,sebd z` dignd zindad zipeigd ytpd
gek mb llkp ,devn meiwl ef ytp geka yeniyd ici lre - dbep

.oeilrd oevxd `idy devnd zyecwa dfLôð çk ïëå§¥Ÿ©¤¤
¯ äåönä íi÷îä íãàä óeb éøáàaL úéîäaä úéðeiçä©¦¦©¤¡¦¤§¤§¥¨¨¨©§©¥©¦§¨

,ätìwäî äìBòå ,Bæ äiNòa ïk-íâ Laìúî àeäzgz - ¦§©¥©¥©£¦¨§¤¥©§¦¨
zindad zipeigd ytpdn wlgk ,f` cr oezp did dzlynn

,dtilw ly ytp `idyBðBöø àéäL äåönä úMã÷a ììëðå§¦§¨¦§ª©©¦§¨¤¦§
.àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàa ìèáe ,Cøaúéytpd geky ,ixd - ¦§¨¥¨¥§¥¨

.devn ziiyr ici lr dyecwa dlrzn ,dbep ztilwny zindad
zeevn ziiyr ici lr `wec e`ly ,xaqei dzrzeiyrnllkp

,dxez cenilk zeevn mb `l` ,dyecwa zipeigd ytpd gek
,cala xeaica oze` miniiwny zeevn - dlitze rnyÎz`ixw

oneiwa mb - dyrnd geka `leodlyytpd geka miynzyn

d zipeigdgek eze` llkp okle ,dbep ztilwny zinda
.dyecwaälôúe òîL úàéø÷e äøBz ãeîìz úåöîa íâå§©§¦§©©§¨§¦©§©§¦¨

,ïäa àöBiëåxe`a zindad zipeigd ytpd gek oci lr llkp - §©¥¨¤
,`edÎjexa seqÎoi`Lnî úéîLb äiNòa ïðéàL óàs` - ©¤¥¨©£¦¨©§¦©¨

eniiew `l el` zeevny
zinyb diyr zervn`a

,ziynnúìLîî úçzL¤©©¤§¤¤
dâð útìwÎlr `l` - §¦©Ÿ©

.cala xeaic ici-ìkî¦¨
ïì-àîé÷ àä íB÷î- ¨¨©§¨¨

,epilr laewn ixd
øeaãk åàì øeäøä"c§¦§¨§¦

,"éîc"xedxd"y - ¨¦
,xeaic enk epi` (daygn)

BúáBç éãé àöBé Bðéàå- §¥¥§¥¨
yiy zeevn oze`a

,xeaica oda ynzydlãò©
,åéúôNa àéöBiLony - ¤¦¦§¨¨

- zeevn oze`ay gxkdd
,xeaic didiïì-àîé÷å- §©§¨¨

,epilr laewneúîé÷ò"c©£¦©
åéúôNzxin` zrya - §¨¨
,milndéåä,`ed - £¥

,"äNòîdfk dyrn mb - ©£¤
zipeigd ytpl jiiy
zlynn zgzy zindad
xacdy myk ,dbep ztilw

- lirl xen`k ,ynn inyb dyrna`"hily x"enc` w"k.ék¦
ìå äôe íéúôNa àháì úéäìàä Lôpì øLôà éàïBL ¦¤§¨©¤¤¨¡Ÿ¦§©¥¦§¨©¦¤§¨

,íéiîLbä íépLåicil mi`a mkxc "dtd ze`ven" mdy - §¦©¦©©§¦¦
,dtÎlray dtya zeize`d ibeq lk ,zeinyba iehiaíà-ék¦¦

óebä éøáàa úLaìnä úéîäaä úéðeiçä Lôð éãé-ìò©§¥¤¤©¦¦©¤¡¦©§ª¤¤§¤§¥©
,Lnî,dyrna devn ziiyrl xywa d"l wxta epcnly itk - ©¨

inyb `ed sebd eli`e zipgex dlek `id ziwl`d ytpde zeidy
sebd z` xxerle lertl ziwl`d ytpl zexyt`d oi` -

gd ytpd zervn`a wx ,devn ly zinyb diyrldignd zipei
- inybd sebl ziwl`d ytpd oia "rvenn"d `ide ,sebd z`
ziwl`d ytpd zlert z` d`iand `id `id zipeigd ytpd
dxeza xeaicdy oeeikn :xeaicl qgia mb xacd jke .seba
`vnp - miinybd xeaicd ixa` zlrtd ici lr `a dlitze
ytpd iciÎlr `l` z`f rval dleki ziwl`d ytpd oi`y

- zipeigdøúBé ìBãb çëa øaãnM äî ìëå`edy lkk - §¨©¤§©¥§Ÿ©¨¥
,dlitzde dxezd ixeaica gek xzei riwynñéðëî àeä©§¦

.elà íéøeaãa úéðeiçä Lôpî úBçk øúBé Léaìîe- ©§¦¥Ÿ¦¤¤©¦¦§¦¦¥
mzeig milawnd xzei miax zegek dyecwa milvepn `linne
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íéøîà éèå÷éì
*äìøò åðéàù âåøúà
ìæâ ïðéàù ä÷ãöä úåòîå
åéùëòå íäá àöåéëå
'ä úåöî íäá íéé÷îù
íäáù úåéçä éøä åðåöøå
øåàá ììëðå ìèáúîå äìåò

ïéàù øçàî íäá ùáåìîä 'úé åðåöø àåäù ä"á ñ"à
çë ïëå 'úé åøåà øéúñäì ììë íéðô øúñä 'éçá íù
íéé÷îä íãàä óåâ éøáàáù úéîäáä úéðåéçä ùôð
äôéì÷äî äìåòå åæ äéùòá ë"â ùáìúî àåä äåöîä
øåàá ìèáå 'úé åðåöø àéäù äåöîä úùåã÷á ììëðå
àöåéëå äìôúå ù"÷å äøåú ãåîìú úåöîá íâå ä"á ñ"à
úìùîî úçúù ùîî úéîùâ äéùòá ïðéàù óà ïäá
éîã øåáãë åàì øåäøäã ïì àîéé÷ àä î"î äâåð úôéì÷
ïì àîéé÷å åéúôùá àéöåéù ãò åúáåç éãé àöåé åðéàå
úéäìàä ùôðì øùôà éà éë äùòî éåä åéúôù úîé÷òã
íà éë íééîùâä íééðéùå ïåùìå äôå íééúôùá àèáì
óåâä éøáàá úùáåìîä úéîäáä úéðåéçä ùôð é"ò
ñéðëî àåä øúåé ìåãâ çëá øáãîù äî ìëå ùîî
ù"æå åìà íéøåáéãá úéðåéçä ùôðî úåçë øúåé ùéáìîå
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a'קד xc` e"h iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ו שישי יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

mci lrye ,dzye lk`y mixacd lk ly zeigd mb dyecwl
,dxezd z` cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw

àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk-íb äìòz äæ-éãé-ìòåztilw - §©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd l
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk øLàk4,ìàøNé ìëaL ©£¤¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥

ì úeèøôa ú÷lçúnä,àBaø íéML`ed sl` ze`n yy - ©¦§©¤¤¦§¨§¦¦¦
xtqn lrny zenypd .l`xyi llk zenyp ly illkd xtqnd
lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe mihxt od ,df

miyy" ,sl` ze`n yy
zenypd ,"`eaxìk íi÷z§©¥¨

â"éøz ìk úéèøt Lôð¤¤§¨¦¨©§©
ä"ñL :äøBzä úBöî¦§©¨§¨

äNòú-àìxnyidl - Ÿ©£¤
ick ,odilr xearl `ly
ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤
úéðeiçä Lôð íc©¤¤©¦¦
e÷ðéé àlL ,óebaL¤©¤Ÿ¦§
Bæ äøáòa úeiç eìa÷éå¦©§©©£¥¨

ìMî úçàîúBtì÷ L ¥©©¦¨Ÿ§¦
ïänL ,éøîâì úBàîhä©§¥§©§¥¤¥¤
zetilwd yelyn -

,ixnbl ze`nhdíéòtLð¦§¨¦
äNòú-àì ä"ñùŸ©£¤

àúéøBàcÎ`ld wx `le - §©§¨
mb `l` dxezay dyrz

,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå- §©§¥¤¤¥¦§©¨¨
mby 'f wxta epcnly itke

zetilw yelyn mzeig milawn ,opaxcny dl` "mitpr"
yelyn mzrtyd milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd
;dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd
ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke
ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d

,ixnbl ze`nhd zetilwd yelynLôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçäúBtì÷ L ©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦

äøáòäå ìeha íà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨

,éøîâìoi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd yely - §©§¥
.ixnbl olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt`áeúkL Bîk5: §¤¨

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"mixacdy xg`ne - §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyn mirtypd
zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl
"oditpr" e` dyrzÎ`ld
zelrzdl leki `l -

dyecwlhxt eze`ly
tpdynzydy zipeigd y

ixd ;dxiar dze`a ea
ezexnyid iciÎlry oaen

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkzipeigd eytp
,dyecwl zelrzdl lkez

äNò-úBöî ç"îøez` - §©¦§£¥
lk miiwz 'dyr'd zeevn
ick ,icedi ly zihxt ytp

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøä§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry -

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta

.zeevnd oipr iciÎlr
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íéøîà éèå÷éì
äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì

.úåáàä åîë äáëøîì åì íäå íéðåúçúá äøéã
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'



קה 'a xc` f"h ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז קודש שבת יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ©¦§©¦¦§©©¨

"dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz
,dxez ozn zrya xacd didy itk -áéúëc6::dxez ozna - ¦§¦

."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"- ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy
onfl df did ,dxez ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied

.icinz ote`a didi df `ealÎcizrl eli`e ,cala xvw-éãé-ìòå§©§¥
äæ,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé ¤¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
`ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k
dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila -

`ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewnrla" oeyln
oeilk - xnelk ,"zend
dcaerd .dxenb dcgkde
dlrz dbep ztilwy
meiwn d`vezk ,dyecwl
`linn `iaz zeevnd
zetilwd yelyy jk icil

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
éãé-ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥
úòvîîä dâð útì÷§¦©Ÿ©©§ª©©

.ïäéðéadbep ztilw - ¥¥¤
yely oia zrvenn `id
,oial ze`nhd zetilwd
,oky - dyecw ,licadl
ze`nhd zetilwd yely
mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala rxe d`neh ozeida
iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy dyecwl zekiiy
- rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn" `idy ,dbep ztilw

ay aehd llbayi day rxd llbae dyecwl zekiiy dl yi d
ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd zetilwl zekiiy dl
.dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd yelyl xyt` ,dbep
,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzei wepil zetilwd x`y
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íéøîà éèå÷éì
øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷

ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä
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לה.6. ד, דברים

'a xc` f"h ycew zay mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ז קודש שבת יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåììëù øçàîå,gn 'nr cr.ïäéðéá úòöåîîä

äéäz ìàøNé úeììëaL úéðeiçä Lôð úeììkL øçàîe¥©©¤§¨¤¤©¦¦¤¦§¨¦§¨¥¦§¤
,äfä íìBò ìL úeiçä úeììk íb éæà ¯ 'äì äLBã÷ äákøî¤§¨¨§¨©£©©§¨©©¤¨©¤

,åLëò dâð útì÷ àéäLly zeigd ,giynd z`ia iptl - ¤¦§¦©Ÿ©©§¨
,dbep ztilwn `id dfd mlerdæà àözly dlek zeigd - ¥¥¨

,dfd mlerddúàîhî¦ª§¨¨
,dúàìçå"dz`neh" - §¤§¨¨

,dbep ztilway rxd epiid
aehd epiid "dz`lg"e
epi` df aeh mby ,dbepay
,dtilwn `l` ,dyecwn
úBéäì äMã÷ì äìòúå§©£¤¦§ª¨¦§

,'äì äákøîcizrl - ¤§¨¨©
,`eal,BãBák úBlbúäa§¦§©§

,'d ceak -øNa ìk eàøå"§¨¨¨¨
,"åécçémc`d ipa lk - ©§¨

,zewl` e`xiòéôBéå§¦©
,Bfò ïBàb øãäa íäéìò£¥¤©£©§ª
ìk úà 'ä ãBáë àìnéå"§¦¨¥§¤¨
eàøé ìàøNéå ,"õøàä̈¨¤§¦§¨¥¦§
,äøBz ïzîák ïéòa ïéò,ziyep`d oird ,"dhnly oir"d - ©¦§©¦¦§©©¨

"dlrnly oir"d z`f d`exy enk ,zewl` ly zn`d z` d`xz
,dxez ozn zrya xacd didy itk -áéúëc6::dxez ozna - ¦§¦

."Bcálî ãBò ïéà íéäìàä àeä 'ä ék úòãì úàøä äzà"- ©¨¨§¥¨¨©©¦¨¡Ÿ¦¥¦§©
my ly ziwl`d zelbzdd lr xizqn miwl` myy dxzqddy
onfl df did ,dxez ozn zryay `l` ,llk dxzqd dpi` - 'ied

.icinz ote`a didi df `ealÎcizrl eli`e ,cala xvw-éãé-ìòå§©§¥
äæ,dyecwl dlrz dbep ztilwy -ìk éøîâì eìhaúéå eòlaúé ¤¦§©§§¦§©§§©§¥¨

ìMä,úBàîhä úBtì÷ L-"zend rla 'ln erlazi"zxrd - ©¨Ÿ§¦©§¥
`ed "erlazi" ly heytd yexitd :xnelk .`"hily x"enc` w"k
dfi`a `vnp rlapy xacdy xnel mewn did df itle ,drila -

`ed "erlazi" ly yexitd o`k j` ,`edy mewnrla" oeyln
oeilk - xnelk ,"zend
dcaerd .dxenb dcgkde
dlrz dbep ztilwy
meiwn d`vezk ,dyecwl
`linn `iaz zeevnd
zetilwd yelyy jk icil

,dplhazz ze`nhdék¦
äMãwäî ïúeiçå ïú÷éðé§¦¨¨§©¨¥©§ª¨
éãé-ìò àéä åLëò©§¨¦©§¥
úòvîîä dâð útì÷§¦©Ÿ©©§ª©©

.ïäéðéadbep ztilw - ¥¥¤
yely oia zrvenn `id
,oial ze`nhd zetilwd
,oky - dyecw ,licadl
ze`nhd zetilwd yely
mey mdl oi` ,aeh ly aehxew ila ,cala rxe d`neh ozeida
iciÎlr wxe ;dyecwn ozeig lawl dplkezy dyecwl zekiiy
- rxe aehn zakxen dzeida ,"rvenn" `idy ,dbep ztilw

ay aehd llbayi day rxd llbae dyecwl zekiiy dl yi d
ztilw "jeeiz" iciÎlr ixd - ze`nhd zetilwl zekiiy dl
.dyecwn zeig wepil ze`nhd zetilwd yelyl xyt` ,dbep
,`linn ,elkei `l ,dyecwl dlrzz dbep ztilwyk ,eli`e

.ixnbl dplhazze ozeig z` xzei wepil zetilwd x`y
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øçàîå
äáëøî äéäú ìàøùé úåììëáù úéðåéçä ùôð úåììëù
àéäù æä"åò ìù úåéçä úåììë íâ éæà 'äì äùåã÷
äìòúå äúàìçå 'úàîåèî æà àöú åéùëò äâåð úôéì÷
ìë åàøå åãåáë úåìâúäá 'äì äáëøî úåéäì äùåã÷ì
ãåáë àìîéå åæåò ïåàâ øãäá íäéìò òéôåéå åéãçé øùá
äøåú ïúîáë ïéòá ïéò åàøé ìàøùéå õøàä ìë úà 'ä
ãåò ïéà íéäìàä àåä 'ä éë úòãì úàøä äúà áéúëã
ùìùä ìë éøîâì åìèáúéå åòìáúé äæ éãé ìòå åãáìî
åéùëò äùåã÷äî ïúåéçå ïú÷éðé éë úåàîèä úåôéì÷

ïäéðéá úòöåîîä äâåð úôéì÷ é"ò àéä

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

לה.6. ד, דברים

'a xc` e"h iyiy mei Ð fl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ב' אדר ט"ו שישי יום
,94 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äîùðä ìë øùàë,94 'nr cr.úåáàä åîë

mci lrye ,dzye lk`y mixacd lk ly zeigd mb dyecwl
,dxezd z` cenll e` devnd z` miiwl gekd z` laiw

àéäL ,dâð útì÷ úeììk ïk-íb äìòz äæ-éãé-ìòåztilw - §©§¥¤©£¤©¥§¨§¦©Ÿ©¤¦
,dbep.éøîçäå éîLbä äfä íìBò ìL úeiçä úeììk§¨©©¤¨©¤©©§¦§©¨§¦

k zllkp izne -?dyecwa - inybd dfd mlerd ly zeigd l
úéäìàä Lôðå äîLpä ìk øLàk4,ìàøNé ìëaL ©£¤¨©§¨¨§¤¤¨¡Ÿ¦¤§¨¦§¨¥

ì úeèøôa ú÷lçúnä,àBaø íéML`ed sl` ze`n yy - ©¦§©¤¤¦§¨§¦¦¦
xtqn lrny zenypd .l`xyi llk zenyp ly illkd xtqnd
lk xy`ke ,onwlck - sl`d ze`n yyn zevevipe mihxt od ,df

miyy" ,sl` ze`n yy
zenypd ,"`eaxìk íi÷z§©¥¨

â"éøz ìk úéèøt Lôð¤¤§¨¦¨©§©
ä"ñL :äøBzä úBöî¦§©¨§¨

äNòú-àìxnyidl - Ÿ©£¤
ick ,odilr xearl `ly
ìL íéãéb ä"ñL ãéøôäì§©§¦§¨¦¦¤
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zetilwd yelyn -
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äNòú-àì ä"ñùŸ©£¤

àúéøBàcÎ`ld wx `le - §©§¨
mb `l` dxezay dyrz

,ïðaøcî ïäL ïäéôðòå- §©§¥¤¤¥¦§©¨¨
mby 'f wxta epcnly itke

zetilw yelyn mzeig milawn ,opaxcny dl` "mitpr"
yelyn mzrtyd milawnd mixacd lk .ixnbl ze`nhd
;dyecwl zelrzdl mileki mpi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd
ly mcd cib f` lawn ,dl` mixac lr dlilg xaer mc`yke
ezeig z` (dxiar dze`l zekiiy el yiy cib eze`) mc`d

,ixnbl ze`nhd zetilwd yelynLôð ìëeú àì áeLå§Ÿ©¤¤
ìMä úàîèa äàîèð íà ,'ä ìà úBìòì úéðeiçäúBtì÷ L ©¦¦©£¤¦¦§§¨§ª§©©¨Ÿ§¦

äøáòäå ìeha íà-ék íìBòì äiìò ïäì ïéàL ,úBàîhä©§¥¤¥¨¤£¦¨§¨¦¦¦§©£¨¨

,éøîâìoi` ,dbep ztilwl cebipa ,ze`nhd zetilwd yely - §©§¥
.ixnbl olhal `l` dyecwl ozelrdl zexyt`áeúkL Bîk5: §¤¨

;"õøàä ïî øéáòà äàîhä çeø úàå"mixacdy xg`ne - §¤©©ª§¨©£¦¦¨¨¤
mzexyt`a oi` ,ixnbl ze`nhd zetilwd yelyn mirtypd
zeevn d"qyn zg` lr mc` xeari m`e ,dyecwl zelrzdl
"oditpr" e` dyrzÎ`ld
zelrzdl leki `l -

dyecwlhxt eze`ly
tpdynzydy zipeigd y

ixd ;dxiar dze`a ea
ezexnyid iciÎlry oaen

lr xearlnlkd"qy
`ed ,dyrzÎ`ld zeevn

y gihanlkzipeigd eytp
,dyecwl zelrzdl lkez

äNò-úBöî ç"îøez` - §©¦§£¥
lk miiwz 'dyr'd zeevn
ick ,icedi ly zihxt ytp

éLîäìóBñ-ïéà øBà C §©§¦¥
,ähîì àeä-Ceøä§©¨

Bì úBìòäì,d"awdl - §©£
úeììk Ba ãçéìe øM÷ìe§©¥§©¥§¨
ç"îøaL úéðeiçä Lôpä©¤¤©¦¦¤¦§©
øeîb ãeçéa ,óebä éøáà¤§¥©§¦¨
mr zcg`zne zxywzne ytpd dlrzn ,zeevn meiw iciÎlry -

,d"awd,Lnî íéãçàì úBéäì,d"awd mr -äìòL Bîk ¦§©£¨¦©¨§¤¨¨
íäå ,íéðBzçza äøéc Bì úBéäì Cøaúé BðBöøaixa` - ¦§¦§¨¥¦§¦¨©©§¦§¥

miyrp ,mday zipeigd ytpd ly zeigde mc`dBì,d"awdl -
.úBáàä Bîk äákøîìlky ,d"awdl "dakxn" eidy - §¤§¨¨§¨¨

epcnly itk - oeilrd oevxd mr micge`ne milha eid mdixa`
,d"awdl "dakxn" icedi lk ly eixa` lk eidi jk - b"k wxta

.zeevnd oipr iciÎlr
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äîùðä ìë øùàë
úåèøôá ú÷ìçúîä ìàøùé ìëáù úéäìàä ùôðå
úåöî â"éøú ìë úéèøô ùôð ìë íéé÷ú àåáø íéùùì
ùôð íã ìù íéãéâ ä"ñù ãéøôäì ú"ì ä"ñù äøåúä
åæ äøéáòá úåéç åìá÷éå å÷ðéé àìù óåâáù úéðåéçä
íéòôùð ïäîù éøîâì úåàîèä úåôéì÷ ùìùî úçàî
áåùå ïðáøãî ïäù ïäéôðòå 'úééøåàã äùòú àì ä"ñù
äàîèð íà 'ä ìà úåìòì úéðåéçä ùôð ìëåú àì
äéìò ïäì ïéàù úåàîèä úåôéì÷ ùìùä úàîåèá
çåø úàå ù"îë éøîâì äøáòäå ìåèéá à"ë íìåòì
êéùîäì äùò úåöî ç"îøå õøàä ïî øéáòà äàîåèä
åá ãçééìå øù÷ìå åì úåìòäì äèîì ä"á ñ"à øåà
øåîâ ãåçéá óåâä éøáà ç"îøáù úéðåéçä ùôðä úåììë
åì úåéäì 'úé åðåöøá äìòù åîë ùîî íéãçàì úåéäì
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.4:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."וצ"ע ישנן, שבמחשבה מצות כמה שבתרי"ג מפני ואולי ע"ע, עסקינן החיונית בנפש רק הרי "צ"ע,
הענין, את מתחיל הזקן שרבנו כפי החיונית, הנפש אודות מדובר כאן שהרי שלמדנו מה על זו בהערתו עומד שליט"א אדמו"ר כ"ק
ושתיה  מאכילה הם החיונית) הנפש (של וחיותה שגידולה מעשיות, ומצוות התפילה הלימוד, באותיות המתלבש החיונית הנפש שכוח
הענין  את מסביר הזקן ורבנו - וכו' בקדושה - נוגה קליפת של החיות ונכללת נהפכת החיונית הנפש ידי ועל - נוגה מקליפת הבאים
מתאחדת  הזה) העולם של החיות גם (ובמילא החיונית שהנפש איך ועשה, לאֿתעשה המצוות, סוגי שני של בעבודה מפורט באופן
האלקית", ונפש הנשמה כל "כאשר בלשון הזקן רבנו כאן משתמש איפוא, מדוע, - ברוךֿהוא איןֿסוף ובאור יתברך ברצונו ידן על
מספר  ישנן המצוות תרי"ג שבין מפני הוא הטעם ש"אולי" שליט"א הרבי ומתרץ החיונית? הנפש את להזכיר מתאים יותר כשהיה
קשורה  החיונית שהנפש מכיוון ובמעשה, בדיבור בעיקר מתבטאת החיונית הנפש של פעולתה ובכן, - במחשבה הנעשות מצוות
הנשמה  ידי על בעיקר מתבצעות שבמחשבה המצוות ואילו ובמעשה; שבדיבור המצוות כל נעשות ידן ועל שבהן גשמיים באברים
לכל  המקורי הכוח כי האלקית", "נפש בלשון הזקן רבנו כאן משתמש לכן החיונית. הנפש של הממשי תיווכה בלי האלקית, והנפש

האלקית. הנפש הרי הוא ב.5.המצוות יג, זכרי'

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `i sc zenai(iyiy meil)

e ,dligzkl meaia zxzendúàéa[dneai-]ìL åéçàî dúöéìç Bà ¦¨¨£¦¨¨¥¨¦¤
d dlraúøèBt ,ïBLàøz` s`dúøöminkg s`e .dnai lk oick ¦¤¤¨¨¨

zxzen lkd ixacl dzxv la` ,dnvr dheqd z` `l` exq` `l
.meaia dxvd z` s` xqe`d ax ixack `le ,meaia

àðà Cì àðéîà ,[áø Cì øîà]dheq zxvy izxn` ip`y dn - ¨©¨©£¦¨¨£¨
a edf dxeq`äèBñn dnai lr dxeq`y oevxnå ,àúééøBàceli`zà ¨§©§¨§©§

úøîàzeywdléìnäèBñdxeqi` oi`y oic zia zeyxa dzpify ¨§©¦¨
n `l` maide lrad lr.ïðaøcdheq `weecy wlgl yi `ld §©¨¨

dpi`y dheq la` ,dxeq` dzxv s` meaia dxezd on dxeq`d
.dzxv z` s` xeq`l exfb `l opaxcn `l` dxeq`

:`cqg ax ziiyew lr `xnbd dywndì éøà÷ éàî dì éøà÷ãe- §¨¨¥¨©¨¨¥¨
dheq zeeydl ezrca dlr ji`e ,el dywed dn dywdyk

.opaxc dheql `ziixe`c
ok dywdy `cqg ax :`xnbd zvxznìk øáñ÷dnïe÷úc ¨¨©¨§¨

[epwizy-]ïe÷z àúééøBàc ïéòk ,ïðaødheq m`e ,[edepwiz-] ©¨¨§¥§©§¨¨
zxv mb lelkl minkgl mdl did ,meaia dzxv zxqe` `ziixe`c

.mzpwza opaxc dheq
:ax ixac lr ztqep `iyew d`ian `xnbd,éLà áø áéúîepipy ¥¦©©¦

dpyna(.a dheq),ipelt mr ixzqz l` dl xn`e ezy`l `pwnd ,
eì Bnò äñðëðmewnBnò äúäLå ,øúñea yiy onf xeriyéãk ¦§§¨¦¦¥¤§¨£¨¦§¥

äàîeè`id ixd ,[zepf-]dúéáì äøeñà,[dlral-]åzy` `id m` §¨£¨§¥¨§
`id ixd odkäîeøúa ìBëàì äøeñàzlik`n zlqtpd dpef oick £¨¤¡¦§¨
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היום יום . . . קו

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, ויקבל ברכת הפרידה 
ווייל מען פָאהרט זיך  זיך ניט,  מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען 

קיינמאל ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ֵרָדה ֵמֲחֵבָריו ַהּטֹוִבים,  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ר ִהְתַוֲעדּות ֲחִסיִדית,  ְיַסּדֵ קֹום ְמדֹורֹו  ִסיָעה ִמּמְ ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. ֶ נּו. ַמֲחִצית ַהּשׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות,  ּבְ ָהַעְצִמי  ּוְמקֹוָרּה  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ֲהָלָכה  ל  ּכָ ֲהָבַנת  א(  ִרים:  ִעּקָ ִעְנָיִנים  ֵני  ׁשְ ּכֹוֶלֶלת  ֲחִסידּות 
ֲהָלָכה  ל  ּכָ ִעְנַין  ֲהָבַנת  ֲחִסידּות, ב(  ּבַ ְמֹבָאר  ּכַ ִעְנָינֹו  ְלִפי  ְועֹוָלם  ָכל עֹוָלם  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ְסִפירֹות  ּבִ ַהְינּו 
ִעְנָין  ֶזה  ּבָ ִלְמֹצא  ָצִריְך  ל־ָמקֹום  ִמּכָ ַהּתֹוָרה,  ְוִדין  ֱאלִֹקי  ֶכל  ְוׂשֵ ָחְכָמה  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם  ׁשֶ ַהְינּו  ֲעבֹוָדה,  ּבָ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ַהְנָהַגת ָהָאָדם ּבְ ֲעבֹוָדה ּבְ ּבָ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

תּוב "ָאָדם  ן ַלה'". ָצִריְך ָהָיה ִלְהיֹות ּכָ ם ָקְרּבָ י ַיְקִריב ִמּכֶ נֹות ִהיא: "ָאָדם ּכִ ְרּבָ ת ַהּקָ ָרׁשַ ַהְתָחַלת ּפָ
ֵרְך, ֲהֵרי  ָאָדם ִיְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֵדי ׁשֶ י ַיְקִריב" – ּכְ ֵקן: "ָאָדם ּכִ י ַיְקִריב ּגֹו'"? אֹוֵמר ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ם ּכִ ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

יום 
ראשון

יום
שני

יום 
שלישי



קז היום יום . . . 

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט 
שוואך אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט 
עמלק און קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות 
לתורה, - דכל אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב 
אות בתורה, - און עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, 
אנשי משה, ואתפשטותא דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא 
הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ים ּבַ ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ְבֵרי ּתֹוָרה". ּכְ ָרפּו ְיֵדיֶהם ִמּדִ ְרִפיִדם" – "ׁשֶ ָרֵאל ּבִ ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ ֹבא ֲעָמֵלק, ַוּיִ "ַוּיָ
ִעם  ֶחם  ּלָ "ַוּיִ ַהְיהּוִדי;  ֶאת  ּוְמָקֵרר  ֲעָמֵלק  א  ּבָ  – ם  ּוְלַקּיֵ ַלֲעׂשֹות  ְמָנת  ַעל  הּוא  ֲהֵרי  ַהּתֹוָרה  ּמּוד  ּלִ ׁשֶ
ַאַחת  אֹות  לֹו  ֵיׁש  ָרֵאל  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ָכל  ּדְ ַלּתֹוָרה,  אֹוִתּיֹות  ִרּבֹוא  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ֵיׁש  בֹות  ּתֵ י  ָראׁשֵ  – ָרֵאל"  ִיׂשְ
ְוָהֵעָצה ָלֶזה  ת ַהּתֹוָרה.  ַ ן ֶאת ְקֻדּשׁ ַוֲעָמֵלק ְמַצּנֵ ּתֹוָרה –  ּבַ ָרֵאל ִלְכּתֹב אֹות  ִיׂשְ ל  ּכָ ָנֲהגּו  ְוָלֵכן  ּתֹוָרה,  ּבַ
ַאְלֵפי  י  ָראׁשֵ ֵיׁש  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ָרא,  ּדָ ָכל  ּבְ ה  ֹמשֶׁ ּדְ טּוָתא  ׁשְ ְוִאְתּפַ ה,  ֹמשֶׁ י  ַאְנׁשֵ ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  "ּבְ  –
ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל  ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ ֲעָמֵלק" – ּבִ ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ ִיׂשְ

ֶוה. ׁשָ ָמקֹום ּבְ

ה'תש"גיד אדר שני, פוריםיום ראשון
ְפֵניֶהם, ְוִאיׁש  ד. )ט, ב( ְוִאיׁש ֹלא ָעַמד ּבִ ד, ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ה קֹוְרִאים: )ח, יא( ַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ ִגּלָ ְקִריַאת ַהּמְ ּבִ

ֹלא ָעַמד ִלְפֵניֶהם.
ה.  ִגּלָ ִנית", ְמַנְעְנִעים ֶאת ַהּמְ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהּזֹאת ַהּשׁ ֶרת ַהּזֹאת", "ִאּגֶ ֲאִמיַרת "ָהִאּגֶ ּבַ

ּיֹום. ם ּבַ ֶהֱחָינּו - ּגַ יִקים. ׁשֶ ּדִ ל ַהּצַ רּוִכים ּכָ ת ַיֲעֹקב: ּבְ ּנַ נּוַסח ׁשֹוׁשַ
חומש: צו, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עב־עו.
תניא: זאת ועוד . . . 94 והחומרי.

ְפֵני  ּבִ ַעּמּוד  ּבְ ָהָמן  ֵני  ּבְ ֶרת  ֲעׂשֶ בּו  ִנְכּתְ לֹא  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ַתב  ּכָ ׁשֶ ה  ִגּלָ ּמְ ּבַ
ֶלְך". ֵתַבת "ַהּמֶ ל ָהַעּמּוִדים ַמְתִחיִלים ּבְ ַעְצמֹו. ְוֵכן לֹא ּכָ

ִחיַנת ְלבּוׁש", ָצִריְך  ה ּבְ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ְתִחיל "ָיִביאּו ְלבּוׁש" ָסִעיף ַהּמַ ּבּור־ַהּמַ אּור ּדִ "תֹוָרה אֹור" ּבֵ ּבְ
]=ְסִתיָמא  סדכ"ס"  ִחיַנת  ּבְ יק  ַעּתִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ ֶרת...  ּתֶ ְסּתַ ַהּמִ ִהיא  ְוזֹו  ַני,  ּפָ ִחיַנת  ּבְ "ְוִהיא  ִלְהיֹות: 
ֶנת  ַהְמַקּנֶ ָאה  ִעּלָ א  ִאּמָ יָנה  ּבִ ִחיַנת  ּבְ הּוא  ַההּוא'  ּיֹום  'ּבַ ִחיַנת  ּבְ ה  "ְוִהּנֵ ַאֵחר:  ח  ֻנּסָ ְוֵיׁש  ְסִתיִמין[.  ָכל  ּדְ

ָאה  ִריָאה, ְוֵאיָנּה ּבָ ק ְוָגֹבּהַ ִמּבְ ְעּתָ ּנֶ יק ִלְבִריָאה, ׁשֶ ה ַעּתִ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ א, ָאֵכן ַמְלכּות ּדַ כּוְרַסּיָ ְבִריָאה ּבְ ּבִ
ֱאַמר  ּנֶ ֶ ר. ּוַמה ּשׁ ְבִחיַנת ֶהְעֵלם ְוֶהְסּתֵ ּיֹום ַההּוא' הּוא ּבִ ִחיַנת 'ּבַ ֲאִפּלּו ִמּבְ ִריָאה, ׁשֶ עֹוָלם ַהּבְ ּלּות ּבְ ִהְתּגַ ּבְ
ֶכֶתר  ְלכּות ּדְ ל ַהי"ס ]=י' ְסִפירֹות[, ִמּמַ ֶלת ִמּכָ ַקּבֶ ּמְ ֲאִצילּות', ְלִפי ׁשֶ ן ִנְקָרא 'ַמְלכּות ּדַ ּכֵ ַני', ׁשֶ יר ּפָ 'ַאְסּתִ

ַמְלכּות כּו'". ּבַ ה ָחְכָמה ׁשֶ ָחְכָמה ַנֲעׂשֶ ּבַ ְלכּות ׁשֶ ֶתר ַמְלכּות, ּוִמּמַ ה ּכֶ ֲאִצילּות ַנֲעׂשֶ ּדַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



היום יום . . . קח

ה'תש"גטו אדר שני, שושן פוריםיום שני

חומש: צו, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: כאשר כל . . . 94 האבות.

ְוסּוג  סּוג  ל  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ַתב  ּכָ ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר,  ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ֲעֵרי  ְוׁשַ חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ְלַבד  ְמֻיָחד,  ְוֵסֶפר  ַמֲאָמִרים  ַהֲחִסיִדים  ֲעַדת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ְוָהעֹוְבִדים  יִלים  ּכִ ׂשְ ֵמַהּמַ
ַהֲחִסידּות,  תֹוַרת  ּדְ ַח  ְפּתֵ ַהּמַ הּוא  חּוד  ַהּיִ ַער  ׁשַ ַהֲחִסיִדים:  ל  ּכָ ֲעבּור  בּו  ְוִנְכּתְ ים,  ָלִלּיִ ּכְ ֵהם  ׁשֶ אֹוָרה 

תֹוַרת ַהֲחִסידּות. ית ּדְ ֲעֵרי אֹוָרה – ַאֶלף־ּבֵ ְוׁשַ

ה'תש"גטז אדר שנייום שלישי

חומש: צו, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: ומאחר . . . מח הממוצעת ביניהן.

הּוא  י  ּכִ ר,  ׂשָ ּבָ ְלָכל  ּוְמַפְרֵנס  ן  ַהּזָ ּבְ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ָהֱאמּוָנה  ַעְצמֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ֵעֶסק:  ַעל  ּבַ ֵמֲעבֹוַדת 
ֶנת  ָבר ְמֻזּמֶ ְרָנָסתֹו ּכְ ִאּלּו ּפַ ֱאֶמת ּכְ ְמָחה ְוטּוב ֵלָבב ּבֶ ׂשִ ֶרַוח, ְוָצִריְך ִלְהיֹות ּבְ ְרָנָסתֹו ּבְ ן לֹו ּפַ ֵרְך ִיּתֵ ִיְתּבָ

ְלָפָניו.

יום 
שישי

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב אדר, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

הפ"נ שלו בעתו נתקבל ונקרא על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ועל של עתה באתי, והיינו שע"פ הידיעות המתקבלות מ... וכן מהנוסעים הנה כנראה שאינו 
מסודר כלל בענין בריאות הגוף, אשר במילא אי אפשר שלא ישפיע זה גם על בריאות הנפש, וכידוע 
גרויסע לאך אין דער  גורם א  גוף  מאמר הרב המגיד לבנו הר"א המלאך, אז א קליינע לעכעלע אין 
נשמה, והוא ג"כ פסק בנגלה וכמ"ש הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד', היות הגוף בריא ושלם מדרכי 
השם הוא. וחבל על הזמן על הוויכוח בדבר הפשוט, ובמילא אם לקולי ישמע, הרי ישמור על בריאותו 
פשוט כפשוטו בעניני אכילה ושתי' ושינה וכו' אשר עי"ז טוב יהי' לו גם ברוחניות. וכבר ידוע מאמר 

הבעש"ט על הפסוק כי תראה חמור שונאך גו' עזוב תעזוב עמו.

בטח יאשר קבלת מכתבי זה ויודיע מה בדעתו לעשות בכל הנ"ל. וכן יודיע מפעולותיו הטובות 
בהישיבה בפרט ובעניני חב"ד בכלל.

בברכה לחג פסח כשר ושמח לו ולכל ב"ב שי'.



קט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

á"ôùú'ä 'á øãà 'é ïåùàø íåé מדעתו? שלא אדם של ידו קונה מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰øèLa ÷éæçnä©©§¦¦§¨
àì Y øèMä BúBàa äáeúkä ò÷øwä úBð÷ì éãk øbä éñëpî¦¦§¥©¥§¥¦§©©§©©§¨§©§¨Ÿ

.BúéçBìö ét ìò BúBà øöì ,ãáìa øèMä àlà äð÷̈¨¤¨©§¨¦§©¨Ÿ©¦§¦
משנה ': ה 'לחם הקשה 

ב)בגמרא  מט, קמא שטר(בבא המחזיק  סבא : ייבא רב  שאל 

גר של שהיתה  קרקע  של  מתנה שטר או  יורשים)קנין לו (שאין

והשטר הקרקע  את  לקנות  כדי רק בו  מחזיק הוא  האם  –

עצמו, השטר את לקנות  בדעתו  אין  אבל כראיה , לו ישמש 

הקרקע  את  קונה  שאינו בה)וכיון  החזיק לא את(כי קונה אינו 

צלוחיתו")השטר  ע"פ "לצור בו נייר(להשתמש על גם דעתו  שמא  או  ,

הקרקע על רק  דעתו אכן שאם  משמע  ומזה בו ? וזוכה השטר

הרמב "ם כתב  מדוע  כן ואם  השטר , את  קנה  לא הנייר על ולא 

"לצור השטר  את קנה  הקרקע " לקנות  "כדי בשטר  שהמחזיק 

צלוחיתו"? פי על אותו

הש "ך  סק"ג)ומבאר  ערה סי' :(חו"מ

דעתו האם  ייבא רב של  ספיקו מהו לשאול יש  לכאורה 

דעתו אין שמא או השטר  נייר על גם  היא השטר  מחזיק של

ידו כי אותו יקנה  השטר על דעתו  אין אם  גם  הרי  – עליו

א)כחצרו  פו, א. נד, ב"ב שלא(תוס' לאדם  קונה שחצר וכשם  ,

א)מדעתו יא, צריך (ב"מ אלא  מדעתו ? שלא  לו קונה  ידו  כך

שלא לו  קונה אדם  של שחצרו סובר אינו ייבא  שרב לומר 

שלא קונה  חצר  שלהלכה  כיון  אבל  מסתפק , הוא  ולכן מדעתו 

שלא אף  השטר את  קונה בשטר  המחזיק  כחצרו, וידו  מדעתו 

לקנותו. תחילה התכוון 

המשפט' סק"ב)וב 'נתיבות  התוספות(שם דברי  את  הביא 

א) נד, ידיעתו,(ב"ב בלא אף  בה  שמונח מה  את  קונה  שחצרו

היה יודע היה  ואילו  בחצרו, מונח שהדבר  ידע  כשלא  רק

אינו כן  פי  על ואף בידו שהשטר כאן אבל לקנותו, מתכוון 

קנה . לא  – לקנותו מתכוון

שהשטר ידע אם שאפילו  הרמב "ם  בדעת  נקט הש "ך אבל

שהחזיק אף  ולכן לו, קונה  ידו  – לקנותו  התכוון  ולא  בידו

השטר . את  קנה  הקרקע , לקנות  כדי  רק  בשטר 

á"ôùú'ä 'á øãà à"é éðù íåé מסותרת  מתנה

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰ïúBpä©¥
éøö ...äðzîeáúk' :íéãòì øîà .úîñøôîe äéeìb äéäzL C ©¨¨¨¦¤¦§¤§¨§ª§¤¤¨©§¥¦¦§

ãaàì éãk ,àeä íéøòî äfL ;íeìk dðéà Y 'Bì eðúe øúqa©¥¤§¥¨§¤¤©£¦§¥§©¥
úðzî øèL ìk ,Cëéôì .ïziL øçà økîéå øæçiL ,íéøçà ïBîî̈£¥¦¤©£Ÿ§¦§Ÿ©©¤¦¥§¦¨¨§©©§©
äðzî Bì eáúk ...ïúBpä éðBìt eðì øîàå' :Ba áeúk ïéàL ò÷ø÷©§©¤¥¨§¨©¨§¦©¥¦§©¨¨
àìå ,àéä úøzñî äðzî ànL dì ïéLLBç ...'úîñøôîe äéeìb§¨§ª§¤¤§¦¨¤¨©¨¨§ª¤¤¦§Ÿ

.ìa÷îä äëæ̈¨©§©¥
שהטעם הרמב "ם ומבאר  מתנה , אינה  בסתר שניתנה מתנה

ביניהם קנוניה  יעשו  והמקבל  הנותן שמא  לחשוש  יש  כי הוא 

ויבוא אחר לאדם המתנה  את  הנותן ימכור  זו נתינה  ולאחר

חכמים קבעו  ולכן מהקונה . אותה  ויוציא  המתנה  מקבל

מתנה . אינה  – ומפורסמת  גלויה שאינה  שמתנה 

והרשב "ם הראב "ד  מגבינן)אך לא ד"ה ב מ, ביארו(ב"ב

אחר , לאדם זו מתנה  נתן או מכר כבר  שמא  הוא  שהחשש 

זו, מתנה לו  נותן  לכן זה מאדם הנאה  טובת  וקיבל היות  אך

נותן ולכן  לאחר , נמסרה כבר שהרי אותו  מטעה שבאמת אף 

בסתר משנה)אותה  לחם משנה, .(מגיד

המתנה שמא  הוא  שהחשש  מפרש , הרמב "ם  אין  ומדוע 

ממה עדיף  זה  וטעם  כלל , קנה לא  המקבל  ולכן  לאחר נמסרה

קנוניה ? עשו והמקבל שהנותן חששו שחכמים  שכתב,

האזל': ה'אבן  מבאר

שם)הגמרא  היינו(ב"ב 'סתמא', לעדים  אמר  הנותן אם  דנה 

אמר לא  גם  אך לו ', ותנו בסתר 'כתבו  במפורש  אמר שלא 

נחשב הדבר האם  – ומפורסמת ' גלויה מתנה 'כתבו להם

זה במקרה  שגם  היא  הגמרא ומסקנת  מסותרת '? 'מתנה 

היא " מסותרת שמא  לה  ב)"חוששים  בהלכה .(וכמובא

שניתנה מחשש  מתנה  אינה מסותרת ' ש 'מתנה נפרש  ואם 

זה לאדם  המתנה  את  להקנות  מתכוין  ואינו אחר לאדם  כבר 

אם והרי מסותרת ", למתנה  "חוששים  הגמרא  אומרת  מדוע –

טענתו, את  נקבל  המתנה  את  לתת  התכוין שלא  הנותן יטען

הר"י לשיטת  ואכן  כדין? מתנה  זו  תהא – כלום  יטען  לא  ואם 

במ"מ)מיגש  לא(הובא להקנות  התכוין שלא  טוען  הנותן  אם  רק

המקבל. זכה  – כלום  טוען  אינו ואם  המקבל, זכה 

לגמרי, פסול 'סתם ' שכתוב  השטר הרמב "ם  לדעת  אבל

לפרש בהכרח ולכן זו , במתנה  המקבל יזכה  לא ולעולם 

כדי השטר את  פסלו  חכמים  כי  במתנה  זכה  לא  שהמקבל

הקונה . כנגד המקבל עם  קנוניה  יעשה  לא שהנותן 

á"ôùú'ä 'á øãà á"é éùéìù íåé שושבינות  דיני

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰íéøáã äMîç£¦¨§¨¦
,øðéã Bì çìL elôà ;úéaø íeMî da ïéàå ...úeðéáLBLa eøîàð¤¤§§§¦§¥¨¦¦¦£¦¨©¦¨

éñBäì úðî ìò àlL ,øzî Y äøNò Bì øéæçäåïéàå .çìL Bì ó §¤§¦£¨¨ª¨¤Ÿ©§¨§¦¨©§¥
àOiL ãò Bòáúìe BúBà Nbì ìBëé BðéàL ,dzènLî úéòéáMä©§¦¦§©©§¨¤¥¨¦Ÿ§¨§©¤¦¨

.àeä àNpL Cøãk§¤¤¤¨¨

ziaix meyn da oi`eכ 'דמי לחתונתו  לחברו  לתת מותר –

שלו, לנישואין ממנו  קיבל מאשר יותר גדול  סכום  שושבינות '

לכאורה וזאת  שלח". לו להוסיף מנת  על "שלא  משום 

ולווה מלוה בהלכות הרמב "ם  לדברי  ה"ט)בהתאם (פ"ח

יותר להוסיף  מותר  מהפירעון, כחלק  ולא  כמתנה שבנתינה 
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החוב . מסכום 

את נותן אם  גם  ריבית  איסור  שיש  סוברים  יש  אולם 

כמתנה בפירוש  קס)התוספת  סי' יו"ד טור שגם(ראה אומרים  ויש  ,

בהלוואה  לא  אך מכר  של בחוב  רק  התיר בית הרמב "ם  (ראה

שם) הבית בדק דמייוסף שהרי כאן , שייך ההיתר  אין זה ולפי

כדברי הוא ההיתר אלא  כהלוואה , נחשבים  השושבינות 

ב)הרשב "ם  קמה, לחתן(ב"ב מתנות לתת  הדרך חתונה  שבשעת 

נחשבת היתרה  אין ולכן  מאומה , בעבר  ממנו  קיבל לא  אם  אף 

לחתונה כמתנה אלא  החוב על תשלום  משנת כתוספת  שו"ת (ראה

מב) ג, .יוסף

dzhnyn ziriayd oi`e מתבטל אינו השושבינות חוב  –

משום שזהו  אומרים  יש  רגיל . כחוב  השמיטה  בשנת 

שלו, הפירעון  זמן  הגיע  שכבר  חוב  רק משמטת  שהשביעית 

כאשר רק  הרי כי  זמנו הגיע  לא  עדיין  השושבינות  חוב  אולם 

שהעניק הסכום  את לו להחזיר חברו  יתחייב אשה  יישא 

בשביעית  נשמט אינו ולכן  לחתונתו ב.לחברו קמה, ב"ב (רשב"ם

שם) בתוס' .ר"ת

חוב רק  משמטת השביעית  כי  הוא  שהטעם  מפרשים  ויש 

יתכן הרי השושבינות , חוב  כן  שאין  מה  לחול, עתיד  שבוודאי 

מאומה  לו  יתחייב לא  וחברו אשה  יישא  בתוס'שלא  ר"י (דעת

לתבעושם) אותו לגוש  יכול "שאין  הרמב "ם מלשון נראה  וכן ,

לא שלעולם שאפשר היינו  הוא", שנשא  כדרך שישא עד 

ודווקא יישא , אם  רק  יחול  החיוב  שהרי  חיוב  לידי  יבוא

וכדומה ובפרהסיא  בתולה  אשה כגון הוא" שנשא "כדרך 

גֿד) הלכה לעיל חיוב(כמבואר יחול  לא  אופן באותו  יישא  לא  ואם ,

שנשא קודם  כלל  קיים  אינו  זה  חוב  כן ואם  שושבינות,

נשמט אינו  נז)וממילא סי' מאהבה .(תשובה

á"ôùú'ä 'á øãà â"é éòéáø íåé מתנות? לקבל מותר

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰˙ÓÂ ‰ÈÎÊ ˙ÂÎÏ‰íé÷écvä©©¦¦
íéçèBa àlà ;íãàî äðzî eìa÷é àì ,äNòîä éLðàå íéøeîbä©§¦§©§¥©©£¤Ÿ§©§©¨¨¥¨¨¤¨§¦
Y úðzî àðBNå" :øîàð éøäå ;íéáéãða àì ,BîL Ceøa 'äa©¨§Ÿ¦§¦¦©£¥¤¡©§¥©¨Ÿ

."äéçé¦§¤
גמורים צדיקים  הנהגת  רק שזוהי נראה הרמב "ם  מדברי 

ערוך' ב'שלחן  אך  אדם . כל  של ה)ולא  רמט, "מידת(חו"מ כתב 

אדם לכל  הנהגה  זו הרי  כן ואם  מתנה", לקבל שלא  חסידות 

איסור . ולא  חסידות  מידת שהיא אלא 

בדבר : שיטות  וכמה 

לאדם ראוי כי  הוא  הדבר  טעם  משנה ' ה 'מגיד  לדעת

במתנות מדובר זה  ולפי  ממותרות . ולהימנע במועט להסתפק

בסיסיים . לצרכים  במתנות לא  אך  מותרות  שהן

הסמ"ע סק"ד)אך אחר(שם שהלהוט מפני  הוא  שהטעם  כתב 

ימנע וכן לאחרים , להחניף  האיסור  על  לעבור עלול  מתנות

בין הבדל אין זה  ולפי הרעים . מעשיהם על אחרים  מלהוכיח

בסיסיים . לצרכים  מותרות

בחיי  'חמדה')ורבינו ערך הקמח סייג(כד משום שהוא כתב

רש "י ומדברי  תחמוד' 'לא  כז)לאיסור  טו, שהוא(משלי משמע 

אחרים מממון  ליהנות  שלא יתרגל אם  כי גזל מאיסור  הרחקה 

שם ) (משלי  והרלב "ג  מגזל . שימנע כלֿשכן מרצונם , אפילו

מתנות על  להישען  שלא  בה ' הביטחון ממידת  שהוא כתב

בשר ֿודם .

מי יודע כשאינו מתנה  בקבלת הטעמים  בין מינה ' ו'נפקא 

שלא כדי  שהוא  הסמ "ע  לפי  וכיו "ב: ציבורי  מגוף  או הנותן

מי יודע  כשאינו שייך  זה  אין מלהוכיחו וימנע  לנותן יחניף 

יש האחרים  הטעמים  לפי  אך  ציבורי, מגוף במתנה או  הנותן

בזה  גם  להחמיר ג)מקום  פ"א, יד, סי' מתנה' 'אורחות .(ראה

á"ôùú'ä 'á øãà ã"é éùéîç íåé החצר? את חולקים כיצד

:· ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰øëNì éeNò Bðéà íàå§¦¥¨§¨¨
eðkLiL øLôà éàL ,äðL äðL da ïéðëBL ,àéä øöç íà Y¦¨¥¦§¦¨¨¨¨¨¤¦¤§¨¤¦§§

.äwìç ïéc da ïéà éøäL ,äiàø ÷fä éðtî ,ãçàk ïäéðL§¥¤§¤¨¦§¥¤¥§¦¨¤£¥¥¨¦£ª¨
הנכס לחלוקת  אפשרויות  מספר קיימות  זה  במקרה 

מסויים : חיסרון יש  מהן  אחת  ובכל המשותף,

יקבל  ואז  חלקים , לשני הנכס  את  לחלק היא אחת אפשרות 

בחצר מדובר  כי לשימוש  ראוי  שאינו  מאוד קטן  חלק  אחד  כל 

חלוקה . כדי בה שאין קטנה 

זמנים , לפי  בחצר  השימוש  את לחלק  היא נוספת  אפשרות 

מסוים . זמן  בחצר  ישתמש  שותף  כל כאשר

אז אך ביחד, בה ישתמשו  ששניהם  נוספת  ואפשרות

חברו. לעיני גלויים  יהיו  ומעשיו אחד כל של  פרטיותו תיפגע

היא השניה  האפשרות הרמב "ם לדעת  ולמעשה ,

לדרוש יכול הוא  בכך חפץ  השותפים  אחד  וכאשר  המועדפת ,

לדעת אך מתנגד, הלה אם  אף זמנים  לפי חלוקה  מחברו 

זמנים , לפי חלוקה השני  על  לכפות  יכול  האחד אין הראב "ד 

שנה גולה להיות  אטרח לא  'לעולם  לטעון : יכול השני שהרי 

עליו'? תהא  מה  יפנה להיכן  לו אין  'אם  ועוד: בשנה ',

בסמוך  בחצר הדר  הרמב "ם, לדעת  המחלוקת : וביאור 

להימנע ניתן ולא  מאחר  ביניהם , הפרדה כל  ללא  לחברו

ראיה'), ('היזק גמור  היזק  זה הרי  לעברו  מלהביט לחלוטין

מידי ממקומו  ולגלות לטרוח  רוצה  שאינו  לטענה  מקום ואין

מתירות לא  אלו  טענות  כי  דירה, ימצא  לא  אף  ואולי  שנה 

לחברו. להזיק  לאדם 

לטעון יכול שהרי  גמור נזק כאן אין  הראב "ד  לדעת  אך

שימושים מלעשות  נמנע והלה  שמאחר אלא  בו , יביט  שלא 

והנזק  בו  שיביט מחשש  בחצר  במניעתמסוימים  רק  מתבטא 

אצא מדוע  כנגדו: לטעון האחר  השותף  יכול  בחצר , שימוש 

אתה? ולא  האזל)אני  .(אבן
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á"ôùú'ä 'á øãà å"è éùéù íåé השכינה? להשראת מביא מה

:Â ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰ïéôzMä ïî ãçà¤¨¦©ª¨¦
,åéìò ákòî Bøáç Y øöçì Búéa CBúa ïBlç Bì çzôì LwaL¤¦¥¦§Ÿ©©§¥¤¨¥£¥§©¥¨¨
çút ïøöça ïéôzMä eçzôé àì ïëå ...epnî Ba ìkzñnL éðtî¦§¥¤¦§©¥¦¤§¥Ÿ¦§§©ª¨¦©£¥¨¤©

.ïBlç ãâðk ïBlç Bà ,úéa çút ãâðk úéa©¦§¤¤¤©©¦©§¤¤©
החלון שפותח אף  השותפים, לחצר חלון  לפתוח אסור

כשאני מעשיך לראות  אני יכול הרי לשותפו: לטעון  יכול 

השותף כי  החלון! בפתיחת  יותר  מזיקך  ואיני בחצר  נמצא 

להצטנע צריך הייתי  לחצר, פתוח חלון  היה  כשלא  לו: יענה

ראיה ' 'היזק מוסיף אתה  החלון ובפתיחת  בחצר , בהיותך רק

בבית כשאתה אף  להצטנע  שם)ואצטרך ורשב"ם ב נט, בתרא .(בבא

בחצרן... השותפין  יפתחו לא  "וכן ההלכה  מוסיפה  ומה 

לחצר חלון לפתוח  נאסר  כבר  הרי חלון", כנגד  חלון

החלון)השותפים  כנגד שלא ?(אף

יוסף ' ה 'בית  ס"ה)ומבאר  קנד סי' יכול (חו"מ השותף  אמנם , :

הרי רשות , לו  נותן אם  אך לחצר , חלון  מלפתוח עליו  לעכב 

רשאי אינו אבל לחצר , פתח או חלון  לפתוח רשאי הוא 

חלון. כנגד  וחלון  פתח כנגד פתח לפתוח

רמה ' ה 'יד רפ)ומוסיף  סי' כנגד (ב"ב פתח לפתוח האיסור  :

נלמד  חלון, כנגד וחלון שם)פתח "וירא(ב"ב בבלעם מהנאמר 

לשבטיו " שוכן ישראל ב)את  כד, שאין(במדבר "ראה  ודרשו

שתשרה הללו ראויין אמר לזה, זה מכוונין אהליהם  פתחי 

חלון, כנגד חלון  שבפתיחת  היא  והמשמעות  שכינה". עליהם

נוסף הנזק , על למחול  הניזוק  יכול ראיה ' 'היזק  שמצד אף 

צניעות משום  ביתו)איסור  לתוך יסתכל הניזוק(שלא מצד ומחילה 

מועילה . אינה 

הרשב "א גם  כתב  רסח)וכך סי' ח"ב מועילה(שו"ת מחילה :

בנכסיו, ליזוק  או שלו את ליתן רשאי "שאדם בממונות  רק

לנהוג ושלא ישראל  של גדרן  לפרוק  רשאי  אינו  אבל 

רק כי  מישראל, שכינה  להסתלקות  גורם  בכך שהרי בצניעות"

שתשרה הם  ראויים  לזה  זה  מכוונים  פתחיהם  אין כאשר

ביניהם . שכינה 

á"ôùú'ä 'á øãà æ"è ùãå÷ úáù סדום'? 'מידת על כופים מתי

:Á ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈÎ˘ ˙ÂÎÏ‰úBðBlç Bì eéäL éî¦¤¨©
...åéìò ákòî äæ éøä ...ïäéðôa úBðáì Bøáç àáe ,Bìúëa ähîì§©¨§¨§¨£¥¦§¦§¥¤£¥¤§©¥¨¨
ïéða BúBà Eì äðáàå ,ìúkä ìk øzñà éðà' :Bì øîà elôàå©£¦¨©£¦¤§Ÿ¨©Ÿ¤§¤§¤§¦§¨
ãò Ba øeãzL úéa Eì økNàå ,úBðBlç Ba äNòàå ,Lãç̈¨§¤¡¤©§¤§Ÿ§©¦¤¨©
çøèàL éðBöø ïéà' :Bì øîBàå åéìò ákòì ìBëé Y 'äðáàL¤¤§¤¨§©¥¨¨§¥¥§¦¤¤§©
Bðéàå ,ììk çøè íL äéä àì íà ,Cëéôì | .'íB÷îì íB÷nî¦¨§¨§¦¨¦Ÿ¨¨¨Ÿ©§¨§¥

éøöBøáç äéäiL BúBà ïéôBëå ;åéìò ákòì ìBëé Bðéà Y úBðtì C ¨¦¦¨¥¨§©¥¨¨§¦¤¦§¤£¥
úcî BfL ;äìòîì ïBlç Bì äNBòå ,ähîlL äæ ïBlç íúBñ¥©¤¤§©¨§¤©§©§¨¤¦©
øñç àìå ãéñôî Bøáç ïéàå ,Ba äðäð äfL øác ìk ïëå .íBãñ§§¥¨¨¨¤¤¤¡¤§¥£¥©§¦§Ÿ¨¥

.åéìò ïéôBk Y íeìk§¦¨¨
מכך  לו אין  כאשר  השכן  של בניה  לעכב  יכול אדם  אין

הפסד  לו  נגרם  אם  אבל סדום , מידת  זו כי וטרחה , הפסד  כל 

ולומר עליו  לעכב ו "יכול עליו כופים  אין כלשהי  טרחה  או

בו ומשתמש  בבית  גר  אינו  אם ואף שאטרח". רצוני אין לו

צריך  ואינו  הבניה  את לעכב  רשאי ועצים , תבן  לאחסנת

עבורו טורח הוא  אם  אחר  למקום והעצים  התבן את  לפנות 

א) ז, ב"ב ע"פ משנה .(לחם

התוספות  לדעת  הא)והנה , ד"ה ב כ, רוצה(ב"ק אדם  כאשר 

אם אף ממנו זאת למנוע  החצר בעל יכול חברו, בחצר  לדור 

יוסף' ה 'נמוקי כתב  וכן בכך. הפסד כל  לו ראשונים.אין (ועוד

תט) סי' חו"מ מהרשד"ם בשו"ת דזההובאו בעלמא  לן דקיימא  "אף :

מילי הני סדום , מידת על אותו כופין  חסר  אינו וזה נהנה 

אבל  כלל... בשלו משתמש  שאין  שניהם  של  בקרקע 

אין כן אומר  אתה שאם  אמרו, לא  כלל  – בשלו  להשתמש 

חברו". את  יכוף  שלא  אדם לך

הרמב"ם (שם)והרשד"ם לדעת  כי ה"ב)הביא פ"ח (להלן

שלו בחפץ  או בביתו  חברו השתמשות  על אף  (כשאינו כופים 

טרחה) או הפסד קטןגורם סולם  להעמיד אדם שלו)ויכול הכותל (בצד

ה 'מגיד  וביאר  למונעו. יכול  אינו החצר  ובעל שכנו  בחצר 

כשזה סדום  מידת  על שכופים  להלכה  בהתאם  שזהו  משנה '

חסר . לא  וזה  נהנה 

כשבעל  רק  זהו  הרמב"ם , לשיטת  אף הרשד"ם: והוסיף 

בעל  להסכמת  זקוק  הוא אם  אך לחצר , להיכנס  רשאי  הסולם

שתביט  רוצה  "איני  ולומר לעכבו  החצר  בעל יכול  החצר ,

בחצרי".

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zenai(ipy meil)

(bi ci `xwie),úàå úàhçä úà èçLé øLà íB÷îa Nákä úà èçLå'§¨©¤©¤¤¦§£¤¦§©¤©©¨§¤
ãeîìz ïéàL .'ïäkì àeä íLàä úàhçk ék ,Lãwä íB÷îa äìòä̈Ÿ¨¦§©Ÿ¤¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥¤¥©§

øîBìiM'íLàä úàhçkoky ,xzein `ed dxe`kly ,'odMl `Ed ©¦©©¨¨¨¨©Ÿ¥
my`d zhigy mewn lr epcnll `a m`enk dxfrd oetva `edy

mewna' hgyp `edy xn`p xak ixd ,oetva dzhigyy z`hgd
`ay xnel oi` oke .dxfrd oetva `edy 'z`hgd z` hgyi xy`
ixdy ,my`d ly ezlik` lre gafnd lr enc ozn lr epcnll
dxfra milk`pe ,gafnl minc ozn zeperhy zeny`d lkk epic

,dlile meil dpedk ixkfléôì .'íLàä úàhçk' øîBì ãeîìz äîe©©§©©©¨¨¨¨§¦
òøBöî íLà àöiLzeny`d x`y llknïBcéìeaLãçä øáca ¤¨¨£©§¨¦©¨¨¤¨¨

`edy ,zeny` x`ya epi`yalr enc zpizpìâø ïäáe ãé ïäá ¦Ÿ¤¨Ÿ¤¤¤
úéðîéämnc lky zeny`d x`yk `le ,xdhind rxevnd ly ©§¨¦

ok m`e .cala gafnd iab lr wxfpíéîc ïzî ïeòè àäé àì ìBëé̈Ÿ§¥¨©©¨¦
íéøeîéàå[mialg±]çaæî éaâìdid df xac ixdy ,zeny` x`yk §¥¦§©¥¦§¥©

x`y llkn ixnbl `vi `nye ,ycgd xaca oecil `vie `ed llka
,zeny`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך ביאור למס' יבמות ליום שני עמ' א



dpzneקיב dikf zekld - oipw xtq - 'aÎxc` 'i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriy'aÎxc` f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'é ïåùàø íåé

-oipwxtq
dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים
ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות

ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי
להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל

קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם
עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
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ובייחוד  ברשות, שלא חבירו בשדה לפורס לא אבל הפקר,
בזה, לזכות רוצה עצמו שהוא וצווח עומד השדה כשבעל
רצה  החכה אם בין רבינו חילק ולא משנה. מגיד ראה
בהלכות  שחילק כמו שבורה רגלה הייתה אם לבין כדרכה
היו  כשכבר המדובר כאן שהרי - יא) הלכה (שם גזילה
פרחו  שלא וכגוזלות שבור כצבי ודינם במצודה, ניצודים
עומד  אם משתמרת, שאינה פי על (אף השדה לבעל שנקנים
ולחם  משנה כסף משנה, ובמגיד בראב"ד וראה שדהו) בצד

משנה.

.‰ÌÈ‚c32ÏÚa ‰˜ - ‰ÈÙq‰ CB˙Ï eˆÙwL »ƒ∆»¿¿«¿ƒ»»»««
‡È‰ ˙¯nzLn‰ ¯ˆÁk BfL ;‰ÈÙq‰33¯ˆÁ dÈ‡Â . «¿ƒ»∆¿»≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿≈»»≈

˙Îl‰Ó‰34L ,dÈ‡Â ,d˙B‡ ÔÈÎÈÏBnL Ô‰ ÌÈn‰ «¿«∆∆∆««ƒ≈∆ƒƒ»¿≈»
dÓˆÚ ˙ÓÁÓ ˙ÎÏB‰35. ∆∆≈¬««¿»

ט:32) מציעא בעל 33)בבא עמידת בלי כאמור, וקונה,
אמירתו. ובלי בחצרו (למעלה 34)החצר קונה שאינה

יג). הלכה מכירה מהלכות ג שם.35)פרק בגמרא כן

.Â¯b36¯ib˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈ „ÈÏB‰ ‡ÏÂ ˙nL37- ≈∆≈¿…ƒƒ¿»≈««∆ƒ¿«≈
- ÂÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰Â Ì„Bw‰ Ïk ‡l‡ ,ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ∆»»«≈¿∆¡ƒƒ¿»»

¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .‰ÎÊ38B˜lÒÏ ÏBÎÈ39BfL ,ÌÈÓ„a »»¿≈«««∆∆»¿«¿¿»ƒ∆
‰zÓk40‡È‰41. ¿«»»ƒ

ועוד.36) נג. שם וגמרא מב. בתרא בבבא משנה
שלידתו 37) פי על אף שנתגייר, אחרי הוליד שלא היינו,

שנתגייר  טרם שהולידו כיוון שנתגייר, אחר בקדושה, הייתה
"ולא  א): סעיף (רעב ערוך השולחן ובלשון משנה). (מגיד
יז:ֿיח. קידושין וראה בקדושה". ולידתו שהורתו בן, הניח
בתרא  ובבא שהורתו, כאן המתחיל דיבור שם ותוספות

גיורא. דאיסור בעובדא עם 38)קמט. הגובל השדה, בעל
הגר. שכנים 39)שדה מהלכות י"ב (פרק מצרא בעל כדין
ה). שם 40)הלכה י"ג (פרק מצרא בעל דין אין ובמתנה
א). יכול 41)הלכה המצר בעל אין שבמתנה, שכשם

אחר  במקום לך "קנה - במכר טוען שהוא כמו - לטעון,
במקום  ורק מתנה לו לתת רצה זה שרק בגבולי", תיכנס ואל
יכול  אינו שהרי כן, הדבר בהפקר אף - אחר במקום ולא זה

משנה. בלחם ראה אחר, במקום הפקר נכסי למצוא

.ÊÈzL42¯ˆÓe ¯b‰ ÈÒÎa ˙B„O43:Ô‰ÈÈa „Á‡ ¿≈»¿ƒ¿≈«≈∆∆∆»≈≈∆
d‡˜ - d˙B˜Ï Ô‰Ó ˙Á‡a ˜ÈÊÁ‰44da ˜ÈÊÁ‰ . ∆¡ƒ¿««≈∆ƒ¿»¿»»∆¡ƒ»

,‰˜ da ˜ÈÊÁ‰L BÊ - dz¯·Á ˙‡Â d˙B‡ ˙B˜Ïƒ¿»¿∆¬∆¿»∆∆¡ƒ»»»
‰˜ ‡Ï dz¯·Á Ï·‡45È„k da ˜ÈÊÁ‰ .46˙‡ ˙B˜Ï ¬»¬∆¿»…»»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿∆

‡lL ÈtÓ - dz¯·Á ;Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜ ‡Ï - dz¯·Á¬∆¿»…»»««≈∆¬∆¿»ƒ¿≈∆…
È„k da ˜ÈÊÁ‰ ‡lL ÈtÓ - d˙B‡Â ,da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»ƒ¿≈∆…∆¡ƒ»¿≈

˜ÈÊÁ‰ .d˙B˜Ï47˙‡ ˙B˜ÏÂ d˙B˜Ï È„k da ƒ¿»∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»¿ƒ¿∆
Ô‰ÈÈaL ¯ˆn‰ ˙‡Â dz¯·Á48¯ˆna ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ¬∆¿»¿∆«∆∆∆≈≈∆∆∆¡ƒ«∆∆

Ô‰ÈzL ˙B˜Ï49˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -50„Á‡ ‡a Ì‡Â ; ƒ¿¿≈∆¬≈∆»≈¿ƒ»∆»
È„k da ˜ÈÊÁ‰ÂÔB¯Á‡‰ ‰ÎÊ - d˙B˜Ï51. ¿∆¡ƒ»¿≈ƒ¿»»»»«¬

יוחנן.42) רבי בשם אסי רב של מימרא נג. בתרא בבא
נקע 43) או ד) סעיף רעה, סימן (רמ"א שדות בין משעול

גרשום  רבינו פירוש וראה השדות, בין גבול המהווים וגדר,

המצר. המתחיל דיבור נה. כולה,44)שם קנה כלומר,
סביב  (=בגבולות במצריה המצויינת ששדה י הלכה כדלהלן

כולה. קנה אחד מכוש שהכיש כיוון במכר,45)לה), אבל
הנמצאים  ואף הרבה, שדות קנה אחד בשדה החזיק אם
מהלכות  א פרק ולמעלה כז. (קידושין רחוקות במדינות
השדות  כל את מצרף הדמים שמתן משום יט), הלכה מכירה
שכתבו  ויש שם), ורשב"ם מיימוני (הגהות אחת לחטיבה
מקנה  אחרת שדעת מפני זה בעניין כמכר היא הרי דמתנה

למלך). משנה ועיין משנה, (מגיד אדם 46)אותו "שאין
אותה  אף המתחיל דיבור שם, (רשב"ם מדעתו" שלא קונה

קנה). (שם).47)לא בגמרא היא 48)בעייה והבעייה
את  גם לקנות שנתכוון כיוון השניה, השדה את אף קנה אם
דיבור  שם, (רשב"ם המצר את גם קנה לא אולי או המצר,

דלמא). או קנה 49)המתחיל שמא שם, בעייה זו אף
של  (=החבל) ה"אפסר" הוא שהמצר מאחר שתיהן,

נפתרה.50)השדות. לא הבעייה שחזקתו 51)כי
נגדה  לעמוד יכולה המפוקפקת הראשון חזקת ואין ברורה,

משנה). (מגיד

.ÁÔÎÂ52‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza ÈL53„Á‡a ˜ÈÊÁ‰L , ¿≈¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆∆∆¡ƒ¿∆»
Ô‰Ó54‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÈM‰ ˙‡ ˙B˜ÏÂ B˙B˜Ï ≈∆ƒ¿¿ƒ¿∆«≈ƒ…»»∆»∆

˙‡ ˙B˜Ï È„k Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ .„·Ïa Ba ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«∆¡ƒ¿∆»≈∆¿≈ƒ¿∆
.‰˜ ‡Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê Û‡ - ÈM‰«≈ƒ«∆∆∆¡ƒ…»»

בר 52) רבה בשם נחמן רב של מימרא שם, בתרא בבא
עוברים 53)אבוה. הפנימי שמן חיצוני, ואחד פנימי אחד

החיצוני. לפי 54)אל הוא כן בחיצוני, בין בפנימי, בין
החזיק  אם שלפיה, רשב"ם, לגירסת בניגוד הרי"ף. גירסת

לפנימי. שמשועבד החיצון אף קנה בפנימי

.Ë˜ÈÊÁn‰55¯ËLa56˙‡ ˙B˜Ï È„k ¯b‰ ÈÒÎpÓ ««¬ƒƒ¿»ƒƒ¿≈«≈¿≈ƒ¿∆
‰˜ ‡Ï - ¯ËL B˙B‡a ‰·e˙k‰ Ú˜¯w‰57‡l‡ ««¿««¿»¿¿»…»»∆»

¯ˆÏ ,„·Ïa ¯ËM‰58B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ59‡ˆBiÎÂ60.‰Ê· «¿»ƒ¿«»…«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

מט:55) קמא של 56)בבא מתנה שטר או קניין, שטר
שם. רש"י כפירוש חוב שטר ולא עשה 57)הגר, לא שהרי

גר  של בשטרותיו "המחזיק שם: בגמרא הובא כן קניין, בה
לא  הא ובארעא [בשטר] דמחזיק הוא דארעא אדעתא וכו'
בהגבהת  הקרקע קנה שלא הדבר שפשוט הרי - אחזיק"

הנייר.58)השטר. של אפשרי שם 59)שימוש בגמרא
לקרקע  כוונתו אם בסתם, בשטר שהחזיק באופן הסתפקו
הבעייא. נפשטה ולא לשטר, גם שנתכוון או השטר קנה ולא
הסתפקו  לא הקרקע, לקנות בוודאי שנתכוון באופן ואילו
תמוהים  רבינו דברי כן ואם השטר. קנה לא שוודאי כלל,
הקרקע, את לקנות כדי שהמחזיק כתב שהוא צדדים, משני
שחצרו  סוברת אינה זו שסוגיא אומרים יש אבל השטר. קנה
לפי  אבל - יא.) מציעא (בבא מדעתו שלא לו קונה אדם של
שלא  לו קונה אדם של שחצרו להלכה, פוסקים שאנו מה
שאפילו  ספק אין ח), הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק מדעתו
סימן  (ש"ך השטר קנה - השטר לקנות כלל נתכוון לא אם

ס  דיבור ערה נד. בתרא בבא תוספות ועיין ג, קטן עיף
אדעתא). הנייר.60)המתחיל של דומים שימושים

.È‰„O61˙iˆÓ‰62LÈk‰L ÔÂÈk - ‰È¯ˆÓa63da »∆«¿À∆∆ƒ¿»∆»≈»∆ƒƒ»
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dpYnE dIkf zFkld¦§§¦¨©¨¨

C‡È‰ ¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎBÊ ÔÈc Ú„ÈÏ ˙BÎÏ‰‰ el‡ ÔÈÚƒ¿«≈«¬»≈«ƒ∆ƒ«∆¿≈≈«
.‰zÓ Ïa˜Óe ‰zÓ Ô˙B ÔÈ„Â .‰˜È ‰n·e ‰˜Èƒ¿∆«∆ƒ¿∆¿ƒ≈«»»¿«≈«»»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ BÊ È‡Â ˙¯ÊBÁ ‰zÓ BÊ È‡Â¿≈«»»∆∆¿≈≈»∆∆
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
זכה 1) בהם המחזיק שכל העיקר הם דברים אלו בו נתבארו

גוי  ודין בחזקתו, קנה במה בהם, המחזיק משפטי ומה בהם,
כהפקר. הם שהנכסים צד שיש בקנייתו ישראל עם

.‡‰ÎÊ - Ba ˜ÈÊÁn‰ Ïk ,¯˜Ù‰‰2ÔÎÂ .3˙B¯a„n‰ «∆¿≈»««¬ƒ»»¿≈«ƒ¿»
ÌÈÏÁp‰Â ˙B¯‰p‰Â4Ô‰aL Ïk ,5Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ - ¿«¿»¿«¿»ƒ…∆»∆∆¿≈¿»«≈

ÏL ˙B¯t‰Â ÌÈˆÚ‰Â ÌÈ·OÚ‰ ÔB‚k .‰ÎÊ - Ô‰a»∆»»¿»¬»ƒ¿»≈ƒ¿«≈∆
¯ÚÈ ÏL ˙BÏÈ‡6.Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ƒ»∆««¿«≈»∆

ב 2) בפרק וראה בתלמוד. אחרים רבים ומקומות מג. נדרים
ההפקר, הוא "ומה רבינו: שכתב יד הלכה נדרים מהלכות
בין  במטלטלין בין לכל, הפקר אלו נכסים אדם שיאמר הוא
קנהו  בו וזכה הקודם כל ההפקר, דין וכיצד בקרקעות.

שלו". ונעשה הפקר,3)לעצמו של שנייה צורה היינו,
שייכים  היו לא פעם שאף ועומדים, מופקרים שהם דברים

יג: קמא בבא וראה ח,4)לאיש. (דברים הכתוב מלשון
עניים  מתנות מהלכות ג בפרק וראה מים". נחלי "ארץ ז)

ב. הלכה רוצח מהלכות ט ובפרק ב מה 5)הלכה
בסמוך. רבינו שמפרש כמו בהם, הוא 6)שמוצאים יער

ליכנס  ולמזיק לניזק רשות "יער ז: במכות נראה וכן הפקר
על  מוסב - יער" "של רבינו שכתב ומה עוז). (מגדל לשם"
לשון  [ומסתימת ופירות. ועצים עשבים על היינו הנ"ל, כל
ולא  למחוברים וגם לתלושים גם שהכוונה נראה, רבינו
שאמר: ח פרק קמא בבא בתוספתא אלעזר בן שמעון כרבי
"תלושין  פא: קמא בבא (בבבלי שבמדבר "תלושין
של  הן הרי ומחוברין השבטים, כל של הן הרי שבהרים")
חכמים  ואין היא יחיד דעת רבינו שלדעת השבט", אותו
השבט" לאותו "דווקא שכתב: בהשגה והראב"ד לו. מודים
מגיד  וראה הנ"ל, אלעזר בן שמעון כרבי לפסוק כוונתו

האזל]. ואבן משנה ולחם משנה

.·ÌÈni‰ ÔÓ ÌÈ‚c „v‰7„vL B‡ ,˙B¯‰p‰ ÔÓe «»»ƒƒ««ƒƒ«¿»∆»
˙BiÁ ÈÈÓ B‡ ˙BÙBÚ8,ÌÈÏÚa Ì‰Ï ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - ƒ≈«ƒ¿≈»∆¿»ƒ

B¯·Á ‰„Oa „eˆÈ ‡lL „·Ï·e .‰ÎÊ9ÌL „ˆ Ì‡Â . »»ƒ¿«∆…»ƒ¿≈¬≈¿ƒ»»
‰˜ -10ÌÈ¯·È·a ÌÈ‚c‰ eÈ‰ Ì‡Â .11ÔÎÂ ,ÌÈÏÚa ÏL »»¿ƒ»«»ƒ¿≈»ƒ∆¿»ƒ¿≈

ÏB„b ¯·Èa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·È·aL ÛBÚÂ ‰iÁ«»»∆¿≈»ƒ««ƒ∆≈»»
ÌÈ¯·Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê È¯‰ - ‰„Èˆ ¯qÁÓ ‡e‰Â12, ¿¿À«ƒ»¬≈∆∆«««≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ÌMÓ „v‰Â13. ¿«»ƒ»¬≈∆«¿»

לו 7) שיש טבריא, של לימה פרט הגדולים. הימים כלומר,

ממון  נזקי מהלכות ה בפרק ראה זה, לעניין מיוחדים דינים
ג. כנ"ל.8)הלכה הפקר, שהם וביערות במדברות

ורק 9) ברשותו. שלא חבירו לשדה להיכנס לו שאין לפי
להתהלך  לו התירו שברח, שלו, הדבורים נחיל את להציל

קיד.). קמא (בבא חבירו קניין.10)בשדה עשה אם
עומד  אינו השדה ובעל משתמרת, שאינה בשדה והמדובר
חצרו  שאין - חצר, קניין מטעם זכה לא ולפיכך שדהו, בצד
עומד  אם או משתמרת, היא אם אלא לו קונה אדם של

ד. הלכה להלן וראה יא.). מציעא (בבא [ביבר 11)בצידה
ודגים]. חיותֿבר להחזקת כלי הם 12)הוא שהרי

אפילו  לאדם לו קונה המשתמרת וחצר בביברים, משתמרים
שם). מציעא (בבא מדעתו "לא 13)שלא על עובר כלומר,

שמפרש  כמו בדיינים להוציאה ואפשר התורה, מן תגזול"
שם). משנה (לחם ג בהלכה הראב"ד

.‚Ï·‡14B˙„BˆÓ CBzÓ ÌÈ‚c Á˜Bl‰15B¯·Á ÏL ¬»«≈«»ƒƒ¿»∆¬≈
‡e‰Lk16Ìi‰ CB˙a17B˙„BˆnÓ ‰iÁ Á˜lL B‡ ,18 ¿∆¿«»∆»««»ƒ¿»

¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¯a„na ‰Òe¯Ù ‡È‰Lk19È¯·cÓ ¿∆ƒ¿»«ƒ¿»¬≈»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ20Ì‡Â .21‰È‰22ÈÏk ‰„Bˆn‰23CBzÓ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿ƒ»»«¿»¿ƒ¿»«ƒ

ÔÏÊ‚ ‰Ê È¯‰ - ‰„Bˆn‰24. «¿»¬≈∆«¿»

קמא.14) וכתנא נט: בגיטין היא:15)משנה זו מצודה
הדגים. ניצודים ידם שעל מחטים כמה ובו ארוך חוט

"כשהיא".16) תימן: יד לביברים,17)בכתב בניגוד
מחטים 18)שלמעלה. ובה חוט ידי על היא זו מצודה גם

החיות. שיהא 19)לתפיסת ממש, גזל משום בו אין אבל
הזוכה  ליד הגיעו לא שעדיין "מפני בדיינים, להוציאו אפשר
לפי  יב), הלכה גזילה מהלכות ו בפרק רבינו (לשון בהן"

להלן. וראה אלו, למצודות קיבול בית "מפני 20)שאין
שם). (משנה שלום" וסא.21)דרכי ס: בכתב 22)גיטין

"הייתה". תימן: קיבול.23)יד בית לה שיש
אדם 24) של שכליו (ראב"ד). בדיינים להוציאו ואפשר

ורבי  קמא תנא בין פלוגתא אין שבזה שם, (גיטין לו קונים
סי).יו 

.„‰„BˆÓ Ò¯Bt‰25B‡ ‰iÁ da „ˆÂ B¯·Á ‰„Oa «≈¿»ƒ¿≈¬≈¿»»«»
‰Ê ¯·c ˙BOÚÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÛBÚ26- ««ƒ∆≈¿«¬»»∆

‰˜27‰È‰ Ì‡Â .28e‰„O CB˙a ‰„O‰ ÏÚa „ÓBÚ29 »»¿ƒ»»≈«««»∆¿»≈
¯Ó‡Â30‰„O‰ ÏÚa ‰˜ - È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :31ÔÈ‡Â , ¿»«»¿»ƒ»ƒ»»«««»∆¿≈

.ÌeÏk ‰„Bˆn‰ ÏÚ·Ï¿«««¿»¿

למעלה 25) כמבואר מחט, ובה ארוך חוט היא סתם מצודה
להלן. וראה ג, ב.26)בהלכה בהלכה למעלה שכתב כמו

למעלה 27) שכתב כמו שלום, דרכי משום סופרים, מדברי
ג. יא.28)בהלכה מציעא בשדה 29)בבא המדובר

בצד  לעמוד צריך אינו במשתמרת שהרי משתמרת שאינה
ח). הלכה ואבידה גזילה מהלכות י"ז (פרק שדהו

במצודה.30) ניצודים היו כבר והעוף שהחיה לאחר
"דרכי 31) משום כאן ואין המצודה, בעל  של קניינו ובטל

בשדה  מצודה בפורס אלא זו תקנה תיקנו שלא שלום",
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„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆
LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈

„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»
ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»

„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«
.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
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‰ÎÈLÓa ‰B˜ - Ï‡¯OiÓ ÔÈÏËÏhÓ87‰˜Óe ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»«¿∆
ÌÈÓ„a B‡ ‰ÎÈLÓa88‰B˜ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»««¿«≈∆

¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OiÓ B˙B‡89B˙B‡ ‰˜Ó BÈ‡Â , ƒƒ¿»≈∆»ƒ¿»¿≈«¿∆
¯ËLa ‡l‡ Ï‡¯OÈÏ90BzÚc ÔÈ‡L ;91‡l‡ ˙ÎÓBÒ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿»∆≈«¿∆∆∆»

¯ËM‰ ÏÚ92CÎÈÙÏ .93ÔÓ ‰„O Á˜lL Ï‡¯OÈ , ««¿»¿ƒ»ƒ¿»≈∆»«»∆ƒ
ÌÈÓc‰ Ô˙Â Ì"ekÚ‰94Ì„˜Â ,95‡a da ˜ÈÊÁiL »«¿»««»ƒ¿…∆∆«¬ƒ»»

ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁnL C¯ca da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»«∆∆∆«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
¯b‰96ÌÈÓc‰ ˙‡ ÔBL‡¯Ï Ô˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ‰ÎÊ -97. «≈»»«¬¿≈»ƒ∆«»ƒ

,B˙eL¯ ˜lÒ ÌÈÓc‰ Á˜lL ˙ÚÓ Ì"ekÚ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«≈≈∆»««»ƒƒ≈¿
e‡ˆÓÂ ,B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiL „Ú ‰˜ ‡Ï Ï‡¯OÈÂ¿ƒ¿»≈…»»«∆«ƒ««¿»¿»¿ƒ¿¿

¯a„Ó ÈÒÎk el‡ ÌÈÒÎ98.‰ÎÊ - Ô‰a ˜ÈÊÁn‰ ÏkL , ¿»ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆»««¬ƒ»∆»»

עא.87) עבודהֿזרה אשי, כרב ולא כלומר,88)כאמימר
משנה  (מגיד בדמים ומקנה וקונה במשיכה ומקנה קונה
למה  בניגוד שם. בעבודהֿזרה שנראה כמו משנה), וכסף
או  בדמים או אלא קונה הגוי שאין יג. בבכורות שנאמר
המתחיל  דיבור שם עבודהֿזרה תוספות ועיין במשיכה.

משנה. וכסף משנה ומגיד הכסף 89)שקילו נתינת עם
הדברים  מקור יז). הלכה מכירה מהלכות א פרק (למעלה

מימרא לה: בתרא אין בבבא "גוי רב: בשם יהודה רב של
ולא  קניין חזקת לעניין רבינו ומפרשה בשטר" אלא חזקה לו
הדבר: וטעם שם. רשב"ם ועיין שנים, שלוש חזקת לעניין
משנה  (מגיד באלימות להחזיק יבוא בחזקה יקנה שאם

גוי 90)שם). מחמת הבא "ישראל רב: של במימרא שם
כנ"ל  ופירשה בשטר" אלא חזקה לו אין - כגוי הוא הרי
הגוי  מן הקונה היינו גוי מחמת הבא וישראל קניין. בחזקת
שמואל. של מימרא נד: שם ועוד שם). משנה (כסף

מגיד 91) וראה למלך, (משנה הגוי מן הקונה הישראל של
שם). משנה וכסף הגוי 92)משנה וייקחנו יחזור שמא

את  כותבין שאין במקום אפילו והיינו, באלימות. ממנו
אינו  מישראל ישראל אף שכותבים, במקום שהרי השטר,
לחם  - ד הלכה שם א פרק (למעלה בשטר אלא קונה

שמואל,93)משנה). בשם יהודה רב של מימרא נד: שם
כשמואל. בה עשה נחמן שרב עובדא, שם וכן

שהרי 94) רבינו), בדברי (כדלהלן הקרקע מן הגוי שנסתלק
אינו  שהישראל אלא הכסף, קבלת ידי על הקניין נגמר אצלו
(גמרא  שטר בלי הגוי על דעתו סמכה שלא מאחר בזה קונה

מן 95)שם). הוא קנה - בה והחזיק הראשון קדם אבל
ויש  השני, של מזו גרועה אינה שלו שהחזקה ההפקר,

משנה). (מגיד בזה רבינו על שחזקה 96)חולקים מפני
ב  בפרק להלן שיבואר כמו הרגילה, מזו שונה הגר בנכסי

אֿב. והממכר 97)הלכה המקח בספר האי רב כתב כן
על  הראשון, הלוקח ביד כמשכון זה שקרקע לפי יד. שער
ישראל  ביד הגר למשכון דומה זה והרי לגוי, שנתן מעותיו
כנגד  הראשון ממנו שלוקח בו, והחזיק אחר ישראל ובא
(רא"ש  טו הלכה ב פרק להלן רבינו שכתב כמו מעותיו,

סה). סימן ג פרק בתרא ראה 98)בבבא הפקר. כלומר,
א. הלכה למעלה

.ÂËËtLÓ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;CÏnÏ Úe„È99BËtLÓe CÏn‰ B˙B‡ ÔÈc Ì‡ »««∆∆¬»ƒƒ«∆∆ƒ¿»

Ô˙Bp‰ B‡ ¯ËLa ·˙BkL ÈÓ ‡l‡ Ú˜¯wa ‰kÊÈ ‡lL∆…ƒ¿∆««¿«∆»ƒ∆≈ƒ¿»«≈
ËtLÓ ÈÙk ÔÈOBÚ - el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÓc»ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿«

ÏkL ;CÏn‰100ÔBÓÓa CÏn‰ ÈÈc101.ÔÈc Ô‰Èt ÏÚ «∆∆∆»ƒ≈«∆∆¿»«ƒ∆»ƒ

שם.99) בתרא של 100)בבא הידוע לכלל בהתאם
ועוד. שם, בתרא בבא דינא" דמלכותא "דינא שמואל:

במשנה 101) הוא וכן באיסורים, לא אבל בממון, דווקא
"דינא  משום כשרים גויים של השטרות שכל י: גיטין

נשים. מגיטי חוץ דינא", דמלכותא

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
החזקה,1) ומהות ההפקר בנכסי קונה חזקה זו אי בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל

.‡ÌÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L ¯‚ ÈÒÎ2‰„OÂ ,¯˜Ù‰‰ ÈÒÎÂ , ƒ¿≈≈∆≈¿ƒ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿»∆
da ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Ï‡¯OÈÏ Ì"ekÚ‰ d¯ÎnL3- ∆¿»»»«¿ƒ¿»≈«¬«ƒ…∆¡ƒ»

‰ÂL ÌÈc Ìlk4ÈÎ¯cÓ C¯„a Ì‰a ˜ÈÊÁn‰ Ïk : À»ƒ»»∆»««¬ƒ»∆¿∆∆ƒ«¿≈
‰¯ÈÎÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰˜ÊÁ‰5‰˜ -6ıeÁ , «¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»»»

˙B¯t‰ ˙ÏÈÎ‡Ó7. ≈¬ƒ««≈

ו.2) הלכה א פרק למעלה יד.3)ראה הלכה לפי 4)שם
הפקר. ח.5)שכולם הלכה בבאֿבתרא 6)פ"א משנה

כשעושה 7)מב. אלא קונה שאינו ונד. נז. בבאֿבתרא
כדלהלן. השדה, לטובת דבר

.·da ˜ÈÊÁ‰Â ,B¯·ÁÓ Ú˜¯˜ Á˜Bl‰ ?„ˆÈk≈««≈««¿«≈¬≈¿∆¡ƒ»
e¯‡aL BÓk ,‰˜ - ‰È˙B¯t ˙ÏÈÎ‡a8ÈÒÎa Ï·‡ ; «¬ƒ«≈∆»»»¿∆≈«¿¬»¿ƒ¿≈

‰nk ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÏÎ‡ elÙ‡ ,¯b‰ ÈÒÎ B‡ ¯˜Ù‰∆¿≈ƒ¿≈«≈¬ƒ»«≈»ƒ»«»
„Ú ,Ú˜¯w‰ Ûe‚ ‡ÏÂ ÔÏÈ‡‰ Ûe‚ ‰˜ ‡Ï - ÌÈL»ƒ…»»»ƒ»¿…««¿««
.ÔÏÈ‡a ‰„B·Ú „·ÚÈ B‡ ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚÓ ‰OÚiL∆«¬∆«¬∆¿»»∆«¬…¬»»ƒ»

‰OÚÓe9Ï˜c ˙B¯t ‰ÏÎ‡L ,˙Á‡ ‰M‡a10LÏL «¬∆¿ƒ»««∆»¿»≈∆∆¿
‰„B·Úa ÔÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,‰L ‰¯OÚ∆¿≈»»»∆»¿∆¡ƒ»ƒ»«¬»

ÔÏÈ‡‰ Ûe‚a „·ÚL11,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e ; ∆»«¿»ƒ»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ
.‰˜ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê :e¯Ó‡Â¿»¿∆»«¬»»

על 8) חולק והראב"ד טוֿטז. הלכה מכירה מהלכות בפ"א
ושם. כאן רבינו, נד.9)דברי הפקר.10)שם של

תחתיו 11) חרש =) פורתא תותיה "רפיק שם: בגמרא
מעט)".

.‚LÈ12Á˜Bl‰ Ô‰a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡L ,ÌÈa¯ ÌÈ¯·c13- ≈¿»ƒ«ƒ∆ƒ∆¡ƒ»∆«≈«
¯b‰ ÈÒÎa Ô‰Ó „Á‡a ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â ,ÔÈ„Ú ‰˜ ‡Ï…»»¬«ƒ¿ƒ∆¡ƒ¿∆»≈∆¿ƒ¿≈«≈

‡ˆBn‰ ?„ˆÈk .‰˜ - ¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡14ÌÈ¯ËÏÙ15 ¿ƒ¿≈∆¿≈»»≈««≈«¿≈ƒ
ÌÈÏB„b16„iÒÂ ,¯˜Ù‰ ÈÒÎa B‡ ¯b‰ ÈÒÎa ÔÈÈea17 ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ≈

¯ik B‡ „Á‡ „eiÒ Ô‰a18‰n‡ ÔB‚k ,„Á‡ ¯eik Ô‰a »∆ƒ∆»ƒ≈»∆ƒ∆»¿«»
¯˙BÈ B‡19„‚k20.‰˜ - Á˙t‰ ≈¿∆∆«∆«»»

לבין 12) הגר נכסי שבין ההבדלים, את מנו ושם נז. שם
חבירו. (כמו 13)נכסי מחבירו" "הלוקח רבינו כתב לא

מדובר  לא שכאן לפי ב) הלכה בתחילת למעלה שכתב
אם  קונה אינו שבזה שנים, שלש בחזקת אלא קנין בחזקת
פירותיה, אכל אלאֿאםֿכן אחרים, בדברים היטיבה או נרה
פירש  כן ט. הלכה ונטען טוען מהלכות בפי"ב כמפורש
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„Á‡ LBkÓ64Ì‡Â ;dlk ˙‡ ‰˜ -65˙iˆÓ dÈ‡ «∆»»»∆À»¿ƒ≈»¿À∆∆
LBkÓ B˙B‡a ‰pnÓ ‰B˜ - ‰È¯ˆÓa66CÏiL È„k ƒ¿»∆»∆ƒ∆»¿«¿≈∆≈≈

„Óv‰67¯ÊÁÈÂ ‰LÈ¯Á ˙ÚLa68¯ˆn‰ .69·ˆÁ‰Â70 «∆∆ƒ¿«¬ƒ»¿«¬…«∆∆¿∆»»
ÔÈÓeÁz Ba ÔÈÓÁ˙nL71ÏÎÂ ,¯b‰ ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÒÙÓ ∆¿«¬ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿≈«≈¿»

„Ú B‡ ¯ˆn‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰„Oa ˜ÈÊÁn‰««¬ƒ«»∆…»»∆»««∆∆«
.·ˆÁ‰∆»»

עשה 61) נחמן שרב מפני שמואל נגד כרב נד. בתרא בבא
משנה). (מגיד כמותו בולטים 62)מעשה שגבולותיה

המסויימת). המתחיל דיבור שם גרשום (רבינו וגלויים
קונה  דמים ונתן במכירה שאילו הגר, בנכסי והמדובר
יט  הלכה מכירה מהלכות א (פרק שדות כמה אחד במכוש

ז). הלכה למעלה חפר.63)וראה חפירה 64)היכה,
שם.65)אחת. שאמרו 66)גמרא מה רבינו מפרש כן

פפא  רב אמר כמה? עד במיצריה, מסויימת "אינה שם:
קונה  הוא כמה עד כלומר, והדר", דתורי תיירא כדאזיל
שם. תוספות ועיין אחרת, מפרש ורשב"ם אחד. במכוש

יחד.67) החורשים שוורים תלם 68)שני עושה שהצמד
וחוזר. - האורך כל לא - השדה, של מסויים באורך אחד

אחד. במכוש קונה הוא זה אורך =הגבול.69)ושיעור
יוחנן. רבי בשם אסי רב של מימרא נה. צמח 70)שם

לכאן  נוטים אינם - הארץ בעומק יורדים שרשים לו שיש
נו.) בתרא (בבא השבטים חלקי יהושע תיחם ובו ולכאן,
א  בפרק לרבינו המשניות (פירוש חצוב נקרא כן ועל

ח). משנה תחומין.71)מכלאים שעושים

.‡Èk‰‡ÙÏ ˜ÈÒÙn‰ Ï72¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -73. »««¿ƒ¿≈»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈
d· ‡ˆBiÎÂ ÌÈn‰ ˙n‡ B‡ ÏÁ ÌL ‰È‰ ?„ˆÈk74- ≈«»»»««««««ƒ¿«≈»

˜ÈÒÙn‰ ÏÎÂ .‰n‡‰ „Ú B‡ ÏÁp‰ „Ú ‡l‡ ‰˜ ‡Ï…»»∆»«««««»«»¿»««¿ƒ
˙aL ˙eL¯a75¯b‰ ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ -76‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿«»«¿ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆»»

„ÈÁi‰ ˙eL¯ ˙B„O‰ ÈzL ÔÈa77˙ÈÏÓ¯k B‡78elÙ‡ , ≈¿≈«»¿«»ƒ«¿¿ƒ¬ƒ
˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰È‰79ÔÈh‚Ï ˙˜ÏBÁL80. »»≈≈∆¿∆∆∆¿ƒƒ

לתת 72) וצריך השדות, בין גבול מהווה זו שהפסקה היינו,
על  משדה הפאה את מניחין שאין לחוד, שדה לכל פאה
א. הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק ראה חברתה,

בקל 73) רבינו למדו אבל בתלמוד, מפורש זה דבר אין
והחצב  "המצר נה. בתרא בבבא אמרו שכן מפאה, וחומר
ואם  - לא" וטומאה פאה לעניין אבל הגר, בנכסי מפסיקין
הגר  בנכסי מפסיקים בוודאי בפאה המפסיקים דברים כן

משנה). משנה 74)(מגיד ב פרק פאה לפאה, שמפסיקים
ב. הלכה שם ורבינו שיעור 75)א, חצי הוציא לעניין

ביניהן, הפסק ויש אחרת לרשות שיעור וחצי אחת לרשות
שבת  מהלכות י"ח (פרק מצטרפים השיעור חצאי שאין

כד). בקל 76)הלכה נלמד זה וגם מפורש אינו זה אף
כלומר  לא", לשבת "אבל נה: שם אמרו שכן משבת וחומר
מפסיקים  אינם הגר, בנכסי מפסיקים שהם והחצב המצר
שהם  בוודאי לשבת, המפסיקים דברים כן ואם לשבת,

משנה). (מגיד לפאה שם.77)מפסיקים שבת הלכות
שבת 78) ברשויות מפסקת שאינה כרמלית אפילו כלומר,

שאינו  החצב גם שהרי כאן, מפסקת - שם) שבת (הלכות
בתרא  בבא (רשב"ם פטור" "מקום המתחיל אלא דיבור נו.

שכן  וכל י), הלכה (למעלה כאן חוצץ אמר) רבא
כרשות  יותר חשובה הכרמלית שהרי מפסיקה, שהכרמלית
מהלכות  י"ד בפרק (ראה פטור מקום מאשר עצמה בפני

משנה. לחם ועיין יא), הלכה מקום 79)שבת אפילו היינו,
להלן. וראה שם. ברשב"ם עיין שאם 80)פטור, היינו,

שמה  לזרוק מנת על לאשתו, בחצירו מקום הבעל השאיל
המושאל, המקום יד על העומד בעמוד ונפל וזרק הגט,
המושאל, במקום כלול ואינו אחרת, כרשות זה עמוד נחשב
מקומות. שני לה השאיל לא אחד, מקום לה השאיל ואם
שיש  מקום א. גיטין: בעניין רשות שם חולקים דברים וכמה
עשרה  שגבוה מקום ב. אמות. ארבע על אמות ארבע בו
ג. אמות. ארבע על אמות ארבע בו שאין פי על אף טפחים
על  אמות ארבע בו שאין פי על אף לווי שם לו שיש מקום
מהלכות  ה (פרק טפחים עשרה גבוה ואינו אמות ארבע
לעניין  רשות חולק פטור מקום שגם הרי ט). הלכה גירושין
רבא  שאמר ממה לזה וראייה הגר. לנכסי הדין והוא גיטין,
שהשווה  הרי גיטין", כרשות שבת "רשות נו.): בתרא (בבא
והחצב  המצר הגר נכסי שלעניין לומר רצו ואם שניהם,
הדין  הוא נו:), (שם מפסיקין אינם שבת ולעניין מפסיקין

גיטין. מלעניין מפסיק יותר הגר שבנכסי

.·È¯·c Ïk81ÈÒÎa ˜ÈÒÙÓ - ‰‡ÓËÏ ˜ÈÒÙn‰ »»»««¿ƒ¿À¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈
¯b‰82‰‡ÓËÂ ,BÊ ‰Ú˜·Ï Ì„‡ ÒÎpL ÔB‚k ?„ˆÈk . «≈≈«¿∆ƒ¿«»»¿ƒ¿»¿À¿»

˙¯Á‡ ‰cˆa ‰Ú˜a·83ÌB˜ÓÏ ÚÈb‰ Ì‡ Ú„BÈ BÈ‡Â , «ƒ¿»¿ƒ»«∆∆¿≈≈«ƒƒƒ«ƒ¿
‰‡Óh‰84B˙B‡ ÔÈ˜ÈÊÁnL ÌB˜Ó Ïk - Â‡Ï Ì‡ «À¿»ƒ»»»∆«¬ƒƒ

.BÓˆÚ ÈÙa ˜ÏÁÓ ¯Á‡ ÌB˜Ók ‡e‰ È¯‰ ,‰‡ÓËÏ¿À¿»¬≈¿»«≈À¿»ƒ¿≈«¿

נו:81) בתרא בבבא ומובאה ה משנה ו פרק טהרות משנה
שמפסיקין 82) והחצב שהמצר לומר רצו נו.) (שם שהרי

אלו  כן ואם טומאה, לעניין מפסיקין אינם הגר בנכסי
הגר. בנכסי שמפסיקין שכן כל טומאה לעניין שמפסיקין

לבקעה 83) שהנכנס פי על שאף אחרת, בבקעה כלומר,
לאיזה  יודע ואינו מהן באחת וטומאה שדות כמה בה שיש
אליעזר  כרבי ולא חכמים וכדעת טמא הוא הרי נכנס, שדה
ט) הלכה הטומאה אבות מהלכות כ (פרק שם בתרא בבבא
דרבי  לחכמים גם זו, לבקעה נכנס אם מסופק שהוא כאן -

משנה). (לחם טהור הוא אותה 84)אליעזר, כלומר,
הטמאה.. השדה אותה נמצאת שבה הבקעה

.‚È‰Ú˜a85ÏL ÔlÎÂ ,˙Ba¯ ˙B„O da LiL ‰ÏB„‚ ƒ¿»¿»∆≈»»«¿À»∆
Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡ÏÂ ,„Á‡ ¯b86‡ÏÂ ·ˆÁ ‡ÏÂ ¯ˆÓ ‡Ï ≈∆»¿…»»≈≈∆…∆∆¿…»»¿…

˙ˆ˜Óa ˜ÈÊÁ‰Â „Á‡ ‡·e ,ÔÈ˜ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·cÓ ¯·„»»ƒ¿»ƒ««¿ƒƒ»∆»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»
B˙B‡ ÌL ÏÚ ‡¯˜p‰ Ïk - dlk ˙‡ ˙B˜Ï ‰Ú˜a‰«ƒ¿»ƒ¿∆À»…«ƒ¿»«≈

.B˙B‡ ‰B˜ ¯b‰«≈∆

מרינוס.85) רבי של מימרא נו. בתרא [ביניהם,86)בבא
המפסיק, דבר שום ולא מצר היה לא השדות בין כלומר,
לא  שאם במצריה, מסויימת הבקעה כל הייתה מסביב אבל
ויחזור" חרישה בשעת הצמד שילך "כדי אלא קנה לא כן
בדברי  שהאריך מה משנה מגיד ועיין י). הלכה (למעלה

מבורר]. הכל הנ"ל ולפי רבינו,

.„È‰˜ B‡ ,Ï‡¯OÈÏ ÔÈÏËÏhÓ ¯ÎnL Ì"ekÚ«∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»»
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בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,

הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ
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ÌeÏk ı¯‡‰ Ûe‚a ‰OÚ ‡Ï58È¯‰Â ,59ÈÓk ‡e‰ …»»¿»»∆¿«¬≈¿ƒ
‡Ï È¯‰L ,‰B˜ BÈ‡L ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·‡ Ï‚ ‰OÚL∆»»«¬»ƒ«»»∆∆≈∆∆¬≈…

¯„‚a ÏÈÚB‰60,LlÙÓe ¯˙BÈa ·Á¯ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê ƒ¿»≈∆ƒ¿≈∆»»¿≈¿À»
˙ÏÚBÓ ÔÈa‰ B˙B‡ ˙¯eˆ ÔÈ‡Â61„ÈÓÚiL „Ú BÏ ¿≈««ƒ¿»∆∆«∆«¬ƒ

.˙B˙Ïc¿»

אבוה.55) בר רבה בשם נחמן רב של מימרא נג: שם
גם 56) נעל, לא שאם ונעלן, הדלתות שהעמיד מפרשים, יש

קונה  שבמכירה ואע"פ הראשון, כמו כלום, עשה לא הוא
שם  ועיין י, הלכה מכירה מהלכות (פ"א לחוד דלת בנעילת
גם  צריכים מקנה אחרת דעת שאין בגר - בכסףֿמשנה)
קנה, - נעל בלא שגם מפרשים, ויש (לחם ֿמשנה). העמדה
הרי  לנעול, אפשרות ישנה הדלתות העמדת שעלֿידי שכיון

מיימוניות. בהגהות ראה וקנה, גמורה עשייה נראה 57)זו
הפקר  הוא הראשון שבנה מה שגם מיגש, בן ר"י מדברי

(מגידֿמשנה). השני בו רבו 58)וזכה לדברי בזה כיוון
שחפירות  יסודות, הראשון חפר "שלא שכתב: מיגש, בן ר"י
ואע"פ  לזריעה שמתקנה השדה, את כנר - ליסודות הקרקע
בשם  וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ועיין קנה" - זרעה שלא

יהווה 60)שם.59)הר"ן). זה שבנין לומר אין כלומר,
גדר. היותו מבחינת כל 61)תיקון עדיין אין כלומר,

להנות  עדיין שאיֿאפשר דלתות, בלי שהוא בבנין תועלת
כגון  תועלת, יש שאם ומכאן שהוא. כמו בו ולגור ממנו
(מגידֿמשנה  קנה - בהמות לדיר או לזבל מקום שעשה

וכסףֿמשנה).

.ÈıÈÙn‰62Ú¯f‰63ÌÈÓÏz‰ CB˙Ï64;‰˜ ‡Ï - «≈ƒ«∆«¿«¿»ƒ…»»
ÌeÏk ÁÈaL‰ ‡Ï Ú¯f‰ CÈÏL‰L ˙ÚaL65˙Ú·e , ∆¿≈∆ƒ¿ƒ«∆«…ƒ¿ƒ«¿¿≈

BÈ‡Â ,‡e‰ ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·L - ÁÈaL‰Â ÁÓvL∆»«¿ƒ¿ƒ«∆««»≈≈»¿≈
.‰B˜∆

יהודה.62) רב של מימרא נד. נג: בגמרא 63)שם אמנם
"לפת". - מסויים זרע הוזכר כבר 64)שם שהיו חריצים,

שם). (רשב"ם הזרע את כיסה לא והוא אחרי 65)לפניו.
הזרע. את כיסה שלא

.‡È‰˙È‰66‰OÚÂ ‰Ê ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ‰ˆÈÁÓ »¿»¿ƒ»¿ƒ¿≈«≈»∆¿»»
‰˜ ‡Ï - dab ÏÚ ˙¯Á‡ ‰ˆÈÁÓ67elÙ‡Â ,68‰ÚÏ· ¿ƒ»«∆∆««»…»»«¬ƒƒ¿¿»

˙ÚaL ;˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ‰BzÁz‰ ‰ˆÈÁÓ¿ƒ»««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆∆¿≈
‡a ÂÈÏ‡Ó - ÏÈÚB‰L ˙Ú·e ,ÏÈÚB‰ ‡Ï ‰aL∆»»…ƒ¿≈∆ƒ≈≈»»

.‰OÚn‰««¬∆

חסדא.66) רב של מימרא כה. שהיא 67)עירובין לפי
תועלת. כל בה ואין הלכה 68)מיותרת הוסקה שם בגמרא

הקודמת. להלכה מקור המשמשת למימרא השוואה מתוך זו

.·È˜ÈÊÁn‰69BzÚc ÔÈ‡ ‡e‰Â ¯˜Ù‰·e ¯b‰ ÈÒÎa ««¬ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿≈¿≈«¿
‰˜ ‡Ï - ¯„‚Â ‰aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜Ï70. ƒ¿««ƒ∆»»¿»«…»»

המקור.69) ציון שם וראה הבאה, ההלכה מן נלמד
הגר,70) בנכסי או בהפקר אלא אינו זה שכל אומרים, יש

(קצותֿ אותו מקנה אחרת שדעת כיון קנה, - במתנה אבל
ד). ס"ק רעה, סימן החושן

.‚È¯„BÚ‰71¯e·ÒÎe ¯b‰ ÈÒÎa72‡Ï - BlL Ô‰L »≈¿ƒ¿≈«≈¿»∆≈∆…

¯„Ú .‰˜73- ¯Á‡ ¯b ÏL ¯e·ÒÎe ‰Ê ¯‚ ÈÒÎa »»»«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆≈«≈
È¯‰ ,¯˜Ù‰‰ ÔÓ ˙BkÊÏ el‡ ÂÈOÚÓa Ôek˙Â ÏÈ‡B‰ƒ¿ƒ¿«≈¿«¬»≈ƒ¿ƒ«∆¿≈¬≈

.‰˜ ‰Ê∆»»

יוסף.71) רב של מימרא נב: יבמות כגון 72)החורש.
הגר. נכסי עם גובלין ונכסיו שכן, מימרא 73)שהוא שם,

אביי. של

.„È‰È‰74ÔBkLÓ75¯b‰ ˙nLÎe ,¯b‰ „Èa Ï‡¯OÈ »»«¿ƒ¿»≈¿««≈¿∆≈«≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ - ‰Ê ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Â Ï‡¯OÈ ‡a76B˙B‡ »ƒ¿»≈¿∆¡ƒ¿«¿∆ƒƒ
B„eaÚL ÏËa ¯b‰ ˙nL ÔÂÈkL ;B„iÓ77. ƒ»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

רבה.74) של מימרא מט: משכנו 75)בבאֿקמא אפילו
רעה, סימן בש"ך וראה (מגידֿמשנה, הלואתו בשעת שלא

ז). זה,76)ס"ק במשכון הבעלֿחוב) =) לגר בו שאין
קונה  "בעלֿחוב שאמרו: ומה להלוואתו, שעבוד אלא
באחריות  להתחייב אלא אינו - פב.) (בבאֿמציעא משכון"
בו  זוכה אינו אבל א), הלכה שכירות מהלכות (פ"י שמירתו
(ראה  בדמים לפדותו תמיד יכול הלוה שהרי כשלו, להיות

ישראל). של משכונו ד"ה שם בו 77)'תוספות' וזוכה
הגר. מיתת עם מיד הלוה,

.ÂË‰È‰78Ï‡¯OÈ ‡·e ,Ï‡¯OÈ „Èa ¯b‰ ÔBkLÓ »»«¿«≈¿«ƒ¿»≈»ƒ¿»≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡79„‚k ÔBL‡¯‰ epnÓ Á˜BÏ - «≈¿∆¡ƒ≈«ƒ∆»ƒ¿∆∆

ÂÈ˙BÚÓ80.¯‡M‰ ˙‡ ‰˜ ÔB¯Á‡‰Â , ¿»¿»«¬»»∆«¿»

רבה.78) של המימרא המשך שם, לא 79)בבאֿקמא אם
טז. הלכה כדלהלן החוב, בעל שהשעבוד 80)הקדימו

נכ  על ולאו שחל הגר, שמת אף מנכסיו, נפקע אינו הגר סי
הגר  על לו יש אם אף אלא המלוה, בידי משכון שיש דוקא

טז). בהלכה (מגידֿמשנה בעדים או בשטר מלוה

.ÊË?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na81ÔBkLn‰ ‰È‰ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««¿
‰B˜ B¯ˆÁ - B¯ˆÁa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBL‡¯‰ ¯ˆÁa«¬«»ƒ¬»ƒ»»«¬≈¬≈»

BzÚcÓ ‡lL BÏ82‰‡ÈˆÓ ÔÈÚa e¯‡aL BÓk ,83, ∆…ƒ«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿«¿ƒ»
.ÌeÏk ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â¿≈»∆»«¬¿

שם.81) הגמרא בצד 82)מסקנות עומד שאינו ואףֿעלֿפי
יא. בבבאֿמציעא חנינא, בר יוסי רבי של ידוע כלל חצרו.
אינה  אם אבל המשתמרת, בחצר אלא אינו זה וכל
לעיל  וראה ידה, על עומד אם אלא קונה אינה משתמרת,

ד. הלכה ה"ח.83)פ"א ואבידה גזילה מהלכות פי"ז

.ÊÈ¯b84ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL85Ô‰a eÈ‰Â , ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»»∆
e˜ - ÌÈÏB„b ÌÈ„·Ú86Ï·‡ ;ÔÈ¯BÁ Èa ÔÓˆÚ ¬»ƒ¿ƒ»«¿»¿≈ƒ¬»

˜ÈÊÁn‰ ÏÎÂ ,‰Ó‰·k Ô‰ È¯‰ - ÌÈpËw‰ ÌÈ„·Ú‰»¬»ƒ«¿«ƒ¬≈≈ƒ¿≈»¿»««¬ƒ
Ô‰a87e¯‡a ¯·Îe .Ì‰a ‰ÎÊ -88‰˜ÊÁ‰ ÈÎ¯„ »∆»»»∆¿»≈«¿«¿≈«¬»»

.ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ Ì‰· e˜iL∆ƒ¿»∆∆»¬»ƒ

לט.84) מן 85)גיטין בהם וזכו נכסיו תפסו כלומר,
ראה  הפקר, שנכסיו יורשין לו ואין שמת גר כדין ההפקר,

א. הלכה לזכות 86)למעלה לאחרים, קודמים שהם
(וראה 87)בעצמם. בעצמם לזכות יד להן שאין בקטנים

שכן  כחכמים, ולא שאול כאבא קטנים). ד"ה שם 'תוספות'
'תוספות' וראה שם). (גיטין לוי בן יהושע רבי הכריע
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בכסףֿמשנה), (הובא רבינו של נכדו הנגיד, יהושע רבינו
שעושה  פעולה בכל קנה - מחבירו שדה בלוקח ואילו
בפ"א  מפורש וכן פירותיה, אכל שלא אע"פ השדה לטובת
כיון  לשדה המים חיבר שאם יב, הלכה מכירה מהלכות
וכיוצא  לנרה שהואֿהדין פשוט כן ואם קנה, לה שהועיל

כה. הערה להלן וראה נג:14)בה. ארמונות.15)שם
(16- זו) גירסא מוחק (והרשב"ם שם בגמרא הוא כן

קונים וכוונ  גדולים בארמונות שאף כנראה, להדגיש, תו
קטן. פעוטים 18)טח.17)בציור ציורים  והיינו, צייר,

שהיא  ד) הלכה (להלן לצורה בניגוד וצעצועים, פרחים כגון
בעלֿחי. של ביותר 19)צורה שאף רבינו, שיטת וברורה

ועיין  רשב"ם). כדעת (שלא הפתח נגד שיהיה צריך מאמה
ולחםֿמשנה. ששם 20)מגידֿמשנה הכניסה, מול בכותל

מיוחדת. חשיבות לו ויש יותר נראה

.„¯v‰21‰¯eˆ22ÚÈvn‰Â .‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa23 «»»¿ƒ¿≈«≈»»¿««ƒ«
˙BÚvÓ24‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa25¯p‰ .26‰„O‰ ˙‡ «»¿ƒ¿≈«≈»»«»∆«»∆

‰˜ - ¯b‰ ÈÒÎa27ÏvÙÓ‰ .28B‡ ÔÙb‰ ˙B¯BÓÊ ¿ƒ¿≈«≈»»«¿«≈¿«∆∆
È‚È¯O29Ì‡ :¯b‰ ÈÒÎa ÌÈ¯Óz ˙BtÎÂ ˙BÏÈ‡ ¿ƒ≈ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈«≈ƒ
BzÚc30„·ÚÏ31‰˜ - ÔÏÈ‡‰32Î‡‰Ï BzÚc Ì‡Â ;ÏÈ «¿«¬…»ƒ»»»¿ƒ«¿¿«¬ƒ

‰˜ ‡Ï - ‰Ó‰·Ï ÌÈˆÚ‰33. »≈ƒƒ¿≈»…»»

נד.21) שם רב, של עוף 22)מימרא ושל חיה של
אמה  שיעור צריך אין ביותר, חשובה שהיא וכיון (רשב"ם).
למדנו  אגב ודרך (רשב"ם). ג הלכה שלמעלה בכיור, כמו
(הגהות  עוף ושל חיה של צורות בעשיית איסור שאין מכאן,

ב). אות ששת,23)מיימוניות רב של מימרא נג: שם
אחת. ברייתא על לשכיבה.24)המסתמך מחצלאות

ר"י 25) בשם (מגידֿמשנה בהצעתו הקרקע שייפה כיון
ואינו  קנה. הקרקע, ייפה שלא שאע"פ מפרשים ויש מיגש).
ומקור  הקרקע. מגוף שנהנה כיון פירות, לאכילת דומה
מ, (ירמיה תפשתם" אשר בעריכם "ושבו מהפסוק הדברים
בקיצור  הוא וכן (רשב"ם, בישיבה תפשתם במה - י)
כן, לפרש איֿאפשר רבינו בדברי [אבל במגידֿמשנה).
אם  הוא: וקלֿוחומר מחבירו. בלוקח גם קונה זה שבאופן
בוודאי  הקרקע, מגוף שנהנה זה - קונה פירות אכילת
שאם  הט"ו מכירה מהלכות בפ"א רבינו כתב וכן שקונה.

קנה]. - בהמה בה העמיד או פירות בה חרש,26)שטח
נז. בניר.27)שם קנה לא שבמכר מכאן נראה לכאורה

שדה  המוכר רבינו: כתב טז הלכה מכירה מהלכות ובפ"א
קנה". זה הרי - נרה או וזרעה הלוקח בה ונכנס לחבירו
(של  זו בבא כאן חסרה אברבנאל וכ"י רומי שבדפוס ואע"פ
שנשמטה  ברור - קנה") - הגר בנכסי השדה את "הנר
רבינו, בדברי סתירה ישנה זו בבא בלי מזה, וחוץ בדילוג.
אלא  קונה אינו מחבירו שדה שבלוקח בדבריו נראה שכאן
ולפיכך  השדה, לטובת שעשה בפעולה ולא פירות, באכילת
ואילו  קונה, הגר בנכסי שדווקא וכו' צורה וצר בסייד הדגיש
טז) (הלכה וזרעה שנרה רבינו כתב מכירה מהלכות בפ"א
רבינו  של ולפירושו קונה. - יב) (הלכה מים לה ופתח
להוציא  כאן רבינו שכוונת יא) הערה (למעלה הנגיד יהושע
ופשוט. ברור הכל - קנין חזקת ולא שנים שלש חזקת

שמואל.28) של מימרא נד. שם ענפי.29)חותך,

הבאה.30) בהלכה כלהלן מעשיו, ע"י אותה מגלה שהוא
הענפים 31) חיתוך עלֿידי באילן, תיקון לעשות שמתכוון

החזקה.32)המיותרים. מדרכי הוא באילן שתיקון
ואףֿעלֿפי 33) בנר. קונה שאינה פירות, אכילת היא שזו

קונה  אינו לתקן, מכוון שאינו כיון האילן, נתקן שממילא
מיימוניות). (הגהות

.‰?„ˆÈk34‰È‰35Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙¯Bk36B˙˜ÊÁ È¯‰ - ≈«»»≈ƒ»ƒ»¬≈∆¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ˙¯Bk ‰È‰ ;ÔÏÈ‡‰ ˙„B·ÚÏ Ôek˙pL∆ƒ¿«≈«¬«»ƒ»»»≈≈«««

ÔÎÂ .ÌÈˆÚÏ ‡l‡ Ôek˙Ó BÈ‡37ÌÈˆÚ ËwÏÓ‰ ≈ƒ¿«≈∆»»≈ƒ¿≈«¿«≈≈ƒ
ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :‰„O‰ ÔÓ ÌÈ·‡Â ÌÈ·OÚÂ38 «¬»ƒ«¬»ƒƒ«»∆ƒ«¿¿«≈»»∆

‰˜ -39ÌÈˆÚÏ Ì‡Â ;40‰˜ ‡Ï -41. »»¿ƒ»≈ƒ…»»

להאכיל 34) או לאילן דעתו אם יודעים אנו איך כלומר,
לבהמה. נד.35)העצים צדי 36)שם מכל כלומר,

שמואל.37)האילן. של שניה מימרא לנקותה 38)שם,
לחרישה. הקרקע.39)ולהכשירה בגוף תיקון שזה

לתשמישו.40) אבנים, או עשבים או עצים לו להכין
פירות.41) אכילת היא שזו

.ÂËwÏ ?„ˆÈk42Òb‰43˜c‰Â44˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ≈«ƒ≈««¿««¬≈¿∆¿«
È¯‰ - ˜c‰ ‡ÏÂ Òb‰ ËwÏ ;ı¯‡‰ ˙‡ Ôw˙Ï Ôek˙pL∆ƒ¿«≈¿«≈∆»»∆ƒ≈««¿…««¬≈

ÌÈˆÚÏ Ôek˙pL ˙˜ÊÁa ‰Ê45‰ÂLn‰ ÔÎÂ .46Èt ∆¿∆¿«∆ƒ¿«≈»≈ƒ¿≈««¿∆¿≈
BzÚc Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï BzÚc Ì‡ :ı¯‡‰»»∆ƒ«¿¿«≈»»∆»»¿ƒ«¿

„ÈÓÚiL ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï47Ô¯‚ Ba48‰˜ ‡Ï -49. ¿«¿»∆«¬ƒ…∆…»»

גדולים.43)שם.42) קטנים.44)עצים עצים
לשימוש.45) ראויים הגדולים שזו 47)שם.46)שרק

עומדת  והקרקע הואיל תיקון, ולא שימוש, הנאת היא
תבואה.48)לחרישה. שם שם 49)לדוש רשב"ם לדעת

הדישה  שאחרי שכיון קבוע, שאינו בגורן אלא זה אין
גורן  עשהו אם אבל לשדה. תיקון זה אין מקומו, יחרוש

לשדה. תיקון שזהו קנה, - קבוע

.Ê‰È‰ ?„ˆÈk50B˙BÂ dB·b ÌB˜nÓ ¯ÙÚ Á˜BÏ ≈«»»≈«»»ƒ»»«¿¿
e‰eÈ‡¯ ;ı¯‡‰ Ôw˙Ó ‰Ê È¯‰ - CeÓp‰ ÌB˜ÓÏ¿»«»¬≈∆¿«≈»»∆¿ƒ
˙B¯B¯v‰Â ¯ÙÚ‰ CÈÏLÓ ‡l‡ ,‰Ê ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡L∆≈«¿ƒ«∆∆»«¿ƒ∆»»¿«¿
BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‰„t˜‰ ‡Ïa ÌB˜Ó ÏÎa¿»»¿…«¿»»¬≈∆¿∆¿«∆≈

Á˙Bt‰ ÔÎÂ .LÈ„Ï ÌB˜Ó ˙BÂL‰Ï ‡l‡ Ôek˙Ó51ÌÈÓ ƒ¿«≈∆»¿«¿»¿«ƒ¿≈«≈««ƒ
„eˆÏ Ì‡Â ;‰˜ - ı¯‡‰ Ôw˙Ï Ì‡ :ı¯‡‰ CB˙Ï52 ¿»»∆ƒ¿«≈»»∆»»¿ƒ»

.‰˜ ‡Ï ÌÈ‚c‰«»ƒ…»»

שימוש.52)שם.51)שם.50) הנאת זו אף

.Á„·Ïa ÌÈn‰ Ba eÒkiL ÌB˜Ó ‰OÚ ?„ˆÈk53- ≈«»»»∆ƒ»¿««ƒƒ¿«
Ôw˙Ï Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰54L ‰OÚ ;ı¯‡‰,ÌÈÁ˙t È ¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈»»∆»»¿≈¿»ƒ

„eˆÏ Ôek˙Ó ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰Ï „Á‡Â ÒÈÎ‰Ï „Á‡∆»¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈∆ƒ¿«≈»
.ÌÈ‚c»ƒ

יציאה.53) שער וישקו 54)בלי במקום המים שיתעכבו
השדה. את

.Ë‰Ba‰55¯Á‡ ‡·e ,¯b‰ ÈÒÎa ÌÈÏB„b ÔÈ¯ËÏÙ «∆«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈«≈»«≈
˙B˙Ïc Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Â56ÔB¯Á‡‰ ‰˜ -57ÔBL‡¯‰L ; ¿∆¡ƒ»∆¿»»»»«¬∆»ƒ
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דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
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אֿג. הלכה מכירה, מהלכות הפסקא 20)כא מתוך יוצא
כפי 21)הבאה. -ט. ח: בגיטין הובאה ח. משנה פ"ג פאה

במגידֿ דבריהם (הובאו מיגש והר"י הרי"ף ע"י שהובנה
נתן 22)משנה). שלא הנכסים מקצת הם מה הגדיר ולא

לכל 23)לו. כוללים שמות הם ו"קרקע" ש"נכסים"
וגבעות  הרים יערות, ופרדסים, גנות וכרמים, שדות הסוגים:
לו  סיים אם אבל ו"קרקע". "נכסים" נקרא שהכל וכו' וכו'
- לך מוכר אני מבתי בית לו אמר אם כגון מיוחד, סוג
מהלכות  (פכ"א שבהם הקטן לו ונותן מכירה, מכירתו
בשדה  וכך כך חלק לו אמר אם כן וכמו יט). הלכה מכירה,

עוז). (מגדל כדלהלן במשנה.24)פלונית, קז: בבאֿבתרא
כב. הלכה מכירה, מהלכות בפכ"א הלוקח 25)וראה שיד

התחתונה. על

.ÂÔ˙Bp‰ Ïk26ÔÈa Ô˙B ‰˙‰L ÔÈa ,È‡z ÏÚ ‰zÓ »«≈«»»«¿«≈∆ƒ¿»≈≈
Ïa˜Ó‰ ‰˙‰L27Ì‡ :da ‰ÎÊÂ Ïa˜Ó‰ ˜ÈÊÁ‰Â , ∆ƒ¿»«¿«≈¿∆¡ƒ«¿«≈¿»»»ƒ

Ìi˜˙ - È‡z‰ Ìi˜˙28‰zn‰29Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«≈«¿«ƒ¿«≈««»»¿ƒ…ƒ¿«≈
ÏÎ‡L ˙B¯t ¯ÈÊÁÈÂ ,‰zn‰ ‰ÏËa - È‡z‰30‡e‰Â . «¿«»¿»««»»¿«¬ƒ≈∆»«¿

Èe‡¯k È‡z‰ ‰È‰iL31. ∆ƒ¿∆«¿«»»

של 26) בתנאם הדברים ומקור בתלמוד. מקומות בכמה נזכר
עבר  את להם כשנתן רבינו שמשה ראובן, ובני גד בני
לב). (במדבר הירדן את שיעברו עלֿמנת עמם התנה הירדן,

את 27) מקבלת האשה =) היא "וכן במשנה מט: קידושין
- תנאה נתקיים ולא עמו שהתנתה =) שהטעתו הקידושין)

הקידושין)". נתקיימו ובשו"ע 28)לא במשנהֿלמלך
"נתקיימה". ט) סעיף התנאי 29)(רמא, קיום מעת היינו,

טו). הלכה אישות, מהלכות (פ"ו בבאֿמציעא 30)ואילך
יא. הלכה מכירה, מהל' בפי"א רבינו וכ"כ ראה 31)סה:

ז. בהלכה להלן

.Êe¯‡a ¯·k32Á˜Óa B‡ ˙BzÓa LiL ÔÈ‡z ÏkL , ¿»≈«¿∆»¿»ƒ∆≈¿«»¿∆»
Ô‰Â ,ÏeÙk È‡z ‰È‰iL CÈ¯ˆ ¯kÓÓe33Ì„B˜ ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿∆¿«»¿≈≈

Â‡ÏÏ34‰OÚÓÏ Ì„B˜ È‡˙e ,35¯LÙ‡L È‡z ‰È‰ÈÂ , ¿»¿«≈¿«¬∆¿ƒ¿∆¿«∆∆¿»
BÓi˜Ï36È‡z‰ - el‡Ó „Á‡ ¯ÒÁ Ì‡Â .37,ÏËa ¿«¿¿ƒ»≈∆»≈≈«¿«»≈

È‡z ÌL ÔÈ‡ el‡Îe38. ¿ƒ≈»¿«

אֿב.32) הלכה אישות, מהלכות החיובי.33)בפ"ו התנאי
רבא.34) דברי עה: במשנה 35)גיטין צד. בבאֿמציעא

הקנין  מעשה הקונה שעשה לפני שהתנה והיינו עה. וגיטין
שדיבור  צריך א) הלכה (שם הראב"ד ולדעת ד). הלכה (שם

המעשה. על לדיבור יקדים בן 36)התנאי יהודה כרבי
עליו. החולקים כחכמים ולא שם), (בבבאֿמציעא תימא
ובני  גד בני מתנאי נלמדו תנאי שדיני לפי אלו, כל וטעם
גיטין  סא. קידושין אלו. דברים ארבעה כל היו ושם ראובן,

עלֿמנת. ד"ה שם ו'תוספות' ופד. משפטי 37)עה. יתר על
מהלכות  בפ"ו מגידֿמשנה ראה רבינו, הזכירם שלא התנאי

א. הלכה שם,38)אישות, אישות בהלכות גם כתב כן
ב. הלכה

.ÁÈÓc 'ÂLÎÚÓ' ¯ÓB‡k - '˙Ó ÏÚ' ¯ÓB‡‰ ÏÎÂ39, ¿»»≈«¿»¿≈≈«¿»»≈
È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â40˙ˆ˜Ó e¯B‰ Ck . ¿≈»ƒƒ¿…«¿«»ƒ¿»

ÌÈB‡b‰41È˙Ba¯Â .‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ ,42ÔÈ‡L ,e¯B‰ «¿ƒ¿»∆«¿ƒ»¿««∆≈

ÔÈh‚a ‡l‡ Â‡ÏÏ Ô‰ ÌÈc˜‰Ïe È‡z‰ ÏtÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…«¿«¿«¿ƒ≈¿»∆»¿ƒƒ
„·Ïa ÔÈLec˜·e43‰È‡¯ ‰Ê ¯·„Ï ÔÈ‡Â .44. ¿ƒƒƒ¿»¿≈¿»»∆¿»»

הוא 39) (וכן רבי בשם הונא רב של מימרא ושם עד. גיטין
גירושין, מהלכות ובפ"ח יז. הלכה שם, אישות בהלכות
המעשה  נתקיים "מעכשיו" שבאומר כשם כלומר, א). הלכה
מנת". "על באומר כמו התנאי, לכשיתקיים למפרע,

שאיֿאפשר 40) מתנאי חוץ התנאי, משפטי ליתר והואֿהדין
שרק  הוא: בזה והטעם שם. אישות בהלכות ראה לקיימו,
קיום  עם אלא מיד מתקיים המעשה שאין "אם" של בתנאי
התנאי  אילולא שהרי המעשה, מבטל התנאי ונמצא התנאי,
או  "מעכשיו" של בתנאי אבל מיד. מתקיים המעשה היה
מתקיים  שהמעשה "מעכשיו", כמו שהוא מנת", "על של
אין  בזה - המעשה את לגמרי לבטל בא התנאי ואין למפרע
ללאו  קודם הן כפול, תנאי התנאי: ממשפטי לשלשה צורך
בשם  נז הערה שם, אישות (הלכות למעשה קודם ותנאי

כאן). במשנהֿלמלך וראה גאון,41)הראב"ד, האי רב
הערה  שם, אישות (הלכות ט אות פ"ו גיטין ברא"ש הובא

מקצת 42)נג). "יש כתב: יד, הלכה שם אישות ובהלכות
הכהן  חפני בן שמואל ורבינו הרי"ף והם אחרונים", גאונים

מד). הערה כרבי 43)(שם הלכה אין כי ממון: בדיני ולא
ובני  גד בני כתנאי שאינו תנאי ש"כל סא.) (קידושין מאיר
(מגידֿ החמירו וקידושין בגיטין ורק תנאי", אינו ראובן

שם). מה הערה שם, אישות בהלכות ובהלכות 44)משנה
ראוי  "ואין וכתב: לדעתו, ראייה גם רבינו מביא שם אישות
הארבעה  שאר עם התנאי שכפילת שכל זה, דבר על לסמוך
לא  זה ותנאי וכו' יעברו אם חכמים אותם למדו וכו' דברים
הגאונים  גדולי הורו ובזה בקידושין, ולא בגיטין היה
ראוי  וכן מו), הערה שם - ובה"ג השאילתות =) הראשונים
ודחה  האי, רב דעת שקיים כאן ראב"ד ועיין לעשות".

ראובן. ובני גד מבני הראיה

.ËÔ˙Bp‰45‰zÓ BÊ È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zÓ46. «≈«»»«¿»¿«¬ƒ¬≈«»»
„iÓ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa47d¯ÈÊÁ‰Ï ‰˙‰L ÔÈa , ≈∆ƒ¿»¿«¬ƒƒ»≈∆ƒ¿»¿«¬ƒ»

Ì‰Ó „Á‡ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk B‡ ,·eˆ˜ ÔÓÊÏ48B‡ , ƒ¿«»»¿≈«»∆∆»≈∆
ÔÈa ,‰zÓ BÊ È¯‰ - ÈBÏt ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk»¿≈«»∆¿ƒ¬≈«»»≈

ÔÈÏËÏhÓa49Ú˜¯˜a ÔÈa50ÏÎB‡Â .51ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿«¿≈≈»¿«
.‰zn‰««»»

רבא.45) של מימרא קלז: תנאו 46)בבאֿבתרא קיים אם
חושןֿ ושו"ע י, הלכה לולב מהלכות (פ"ח לבסוף וחזר
מקבל, של חייו ימי כל אמר ואם ו). סעיף רמא, סימן משפט
יחזיר  הנותן, חיי ימי כל אמר ואם יורשיו. יחזירו כדלהלן,

הנותן. ליורשי (בבא47ֿ)המקבל בו לצאת אתרוג כגון
שם). אביי 48)בתרא בר ביבי ורב האשה של בעובדא

וסובר  המקבל. חיי ימי לכל בנתן מדובר שם), (בבאֿבתרא
הנותן. חיי ימי לכל בנותן שהואֿהדין כגון 49)רבינו

שם. ושור. אביי 50)אתרוג בר ביבי ברב הנזכרת בעובדא
האילן 51)(שם). נתנה שהאשה הנ"ל בעובדא כמו

אכל  והוא אביי, בר ביבי לרב להחזיר, עלֿמנת במתנה
פירותיו.

.È¯ÓB‡‰52ÏÚ ‰zÓa EÏ Ô˙B È‡ ‰Ê ¯BL :B¯·ÁÏ »≈«¬≈∆¬ƒ≈¿¿«»»«
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דאמרי. ואיכא ד"ה כג. מהלכות 88)קידושין בפ"ב
אֿד. הלכה מכירה,

.ÁÈ¯b89eÚÓLÂ ,ÂÈÒÎ ˙‡ Ï‡¯OÈ eÊaÊ·e ,˙nL ≈∆≈ƒ¿¿ƒ¿»≈∆¿»»¿»¿
˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ ,Ôa BÏ LiL B‡ ,˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL90 ∆¬«ƒ…≈∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆

eÚÓL Ck ¯Á‡Â ,Ôlk e¯ÈÊÁ‰ .¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·iÁ Ôlk -À»«»ƒ¿«¬ƒ∆¡ƒÀ»¿««»»¿
B‡ ,˙Ó ‰BL‡¯·e ‰˙È‰ ˙Ó‡ ‰BL‡¯ ‰ÚeÓML∆¿»ƒ»¡∆»¿»»ƒ»≈

Ì„wÓ Ba ˙Ó91BzL‡ ‰ÏÈt‰ B‡ ,92˜ÈÊÁn‰ Ïk , ≈¿ƒ…∆ƒƒ»ƒ¿»««¬ƒ
‰iMa93‰BL‡¯·e ,‰˜ -94‰˜ ‡Ï -95. «¿ƒ»»»»ƒ»…»»

רעה,89) (סימן הגר"א וכתב בברייתא. קמב. בבאֿבתרא
בינייהו  "איכא שם: הגמרא במסקנת גרס שרבינו כט) ס"ק
מפני  הראשונה, בחזקה קנו לא שלפיכך שאמר אביי (בין
היה  הראשונה החזקה שבזמן שנתברר באופן מדובר ששם
רבא  לבין מאיליה, הבאה בירושה זכות לו ויש קיים העובר
ב'אבן  (ועיין בירושה זכות לעובר שיש מודה הוא שאף
לבסוף  שנתברר באופן אף מדובר שכאן אלא האזל'),
הפילה, כבר או הבן מת כבר הראשונה החזקה שבזמן
ולא  המחזיקים בידי הדבר שרפוי מפני קנה, לא ואעפ"כ
החזירו  בן לו שיש ששמעו שמיד ראיה והא לקנות, נתכוונו
בתוספות  (וכ"ה ומת" מת, ולא שמת, בו ששמעו הנכסים)
בגר  כלומר בו, שמעו פירושו: וזהו שמח). אור - רי"ד
שוב  כלומר מת, ולא בנכסיו). החזיקו (ואז שמת עצמו,
שוב  כלומר, ומת, הנכסים. והחזירו מת שלא בו שמעו
שמת  שנתברר כיון לאביי, אמת. ראשונה ששמועה שמעו
היה  כאן שגם כיון - קנו לא ולרבא, קנו. - החזקה לפני

כרבא. רבינו ופסק בידם. רפוי שאע"פ 90)הדבר
י), הלכה מכירה מהלכות (פכ"ב קנה לא לעובר שהמזכה
ואף  שם. כאביי זכות, לעובר לו יש - מאליה הבאה בירושה
למעלה  ראה אחר. באופן שתירץ אלא עליו, חלק לא רבא

פז. אחרֿכך 91)הערה מת שאם בראשונה. שהחזיקו לפני
העובר. של הנכסים שהרי בראשונה, קנו של חידוש כל אין

למעלה. מקודם,92)ראה אשתו כשהפילה מדובר כאן גם
כנ"ל. בזה חידוש שום אין כן, לא בפעם 93)שאם

הנכסים. את החזירו שהראשונים אחרי אלה 94)השניה,
אלו. בנכסים הראשונים שהחזירו,95)שהחזיקו שבזה

נתכוונו  ולא בידם, רופף הקנין היה שלכתחילה דעתם גילו
רפיא  "ורפויי רבא: בדברי הפירוש וזהו ממש, של לקנין

בידיהם".

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ומהות 1) ותנאיהם בעניינן למכר המתנה שווי בו נתבאר

ואשה. ועבד גוי כגון המקבלים

.‡‡l‡ da ‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ - B¯·ÁÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»«¬≈≈«¿«≈∆»∆»
BÁwÓa Ô‰a ‰ÎBÊ ‰Bw‰L ÌÈÎ¯c‰ ÔÓ „Á‡a2Ì‡ : ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆«∆∆»∆¿ƒ»ƒ

CLÓiL B‡ ,dÈa‚iL „Ú - BÏ ÔzÏ ‰ˆB¯ ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈«∆«¿ƒ«∆ƒ¿…
·cdÈa‚‰Ï Bk¯c ÔÈ‡L ¯3¯‡MÓ „Á‡a ‰˜È B‡ , »»∆≈«¿¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»ƒ¿»

Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ¯·c‰4B‡ Ú˜¯˜ Ì‡Â ; «¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆¿ƒ«¿«
Á˜Bl‰ ˜ÈÊÁnL C¯„k ˜ÈÊÁiL „Ú - BÏ Ô˙ ÌÈ„·Ú5, ¬»ƒ»««∆«¬ƒ¿∆∆∆«¬ƒ«≈«

B„ÈÏ ‰zÓ ¯ËL ÚÈbiL „Ú B‡6‡Ï ÌÈ¯·„a Ï·‡ . «∆«ƒ«¿««»»¿»¬»ƒ¿»ƒ…
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈∆»»∆»≈∆¬«ƒ»«¬…

Ba7.

חסידא,2) עמרם רב של באמו מעשה קנא. בבאֿבתרא
לא  "והא הגמרא: שם שואלת זה ועל מתנה, לתת שרצתה
(מגידֿ בגמרא מקומות בכמה יש וכן (המקבל)?" משך

אֿב.3)משנה). הלכה מכירה, מהלכות פ"ג ראה
ח)4) הלכה (שם קרקע אגב קנין ז). הלכה (שם חצר קנין

ה). הלכה פ"ה (שם סודר בקרקע 5)וקנין קנין חזקת
שם  בעבדים קניין וחזקת גֿח, הלכה מכירה מהלכות בפ"א

אֿב. הלכה הלכה 6)פ"ב ופ"ב גֿז, הלכה פ"א שם ראה
ממתנה 7)א. חוץ אמנה, מחוסר משום אפילו בזה ואין

ט). הלכה מכירה, מהלכות (פ"ז מועטת

.·ÏÁÓ8Ô˙ B‡ ,ÂÈÏÚ BÏ LiL ·BÁ B¯·ÁÏ9BÏ »««¬≈∆≈»»»«
˙È˜p‰ ‰zÓ BÊ È¯‰ - BÏˆ‡ „˜ÙÓ ‰È‰L ÔB„wt‰«ƒ»∆»»À¿»∆¿¬≈«»»«ƒ¿≈

e¯‡aL BÓk ,¯Á‡ ¯·c CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,„·Ïa ÌÈ¯·„a10. ƒ¿»ƒƒ¿«¿≈»ƒ»»«≈¿∆≈«¿

ב'תוספות'8) ראה אחרים, מקומות ועוד טז. קידושין
קנין. צריכה ד"ה ו. כיון 9)סנהדרין שבפקדון מכאן

לשון  מועילה ולא דוקא מתנה לשון צריך בעין, שהוא
ומשנהֿלמלך). (לחםֿמשנה מהלכות 10)מחילה פ"ה

שם. במגידֿמשנה וראה יא, הלכה מכירה

.‚‰ÊÏ e‰z E„Èa ÈÏ LiL ‰Ó :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈«¬≈»∆∆≈ƒ¿»¿¿≈»∆
‰˜ -11„Á‡ ÔÈ‡Â ,12Ô˙pL ÔÈa .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó »»¿≈∆»≈∆»«¬…≈∆»«

BÏˆ‡ BÏ LiL ·BÁa ‰n‰13;‰zÓ BÏ B˙pL ÔÈa , «»∆¿∆≈∆¿≈∆¿»«»»
BÏˆ‡ ·BÁ ‰È‰L ÔÈa14BÓk ,BÏˆ‡ ÔB„wt ‰È‰L ÔÈa , ≈∆»»∆¿≈∆»»ƒ»∆¿¿

e¯‡aL15. ∆≈«¿

יג:).11) (גיטין שלשתן מעמד דין מכל 12)והוא
חייב 13)השלשה. שהיה חוב למקבל פרע הנותן כלומר,

ומקור  א. סעיף קכו, סימן חושןֿמשפט בשו"ע ראה לו.
וכו' גינאי "הנהו יד. בגיטין הרי"ף גירסת לפי הדברים
שם). (הגר"א בטסקא" ארעא למרי ניהליה יהבינהו

הנפקד.14) ח.15)אצל הלכה מכירה, מהלכות פ"ו

.„¯kÓÓe Á˜Ó ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿«∆»ƒ¿»
‰ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ „·Ïa ¯·c‰ ˙Bl‚Ï ‡l‡∆»¿««»»ƒ¿«ƒ»¿»»«¬»

‰¯ÈÙÎe16ÌÈ„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙BzÓe ˙BÏÈÁÓa Ck , ¿ƒ»»ƒ¿ƒ«»≈¿ƒƒ≈ƒ
ÌÈ¯wLÓ‰ ÈtÓ ‡l‡17. ∆»ƒ¿≈«¿«¿ƒ

לא 16) =) לשקרי אלא סהדי איברו "לא סה: קידושין
השקרנים)". כנגד אלא עדים בפ"ה 17)נבראו כתב כן

ט. הלכה מכירה, מהלכות

.‰ÌiÒÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBnL ÌLk18BÓk ,¯kÓn‰ ¿≈∆≈»ƒ¿«≈«ƒ¿»¿
e¯‡aL19Ú˜¯˜' B¯·ÁÏ ·˙Bk‰ ?„ˆÈk .Ô˙Bp‰ Ck , ∆≈«¿»«≈≈««≈«¬≈«¿«
ÈÒÎpÓ20B‡ ,'CÏ ‰e˙21ÔÈÈe˜ ÈÒÎ Ïk' BÏ ·˙kL ƒ¿»«¿»»∆»«»¿»«¿ƒ

'Ô˙ˆ˜nÓ ıeÁ CÏ22Ô˙pL ¯·c‰ ÌiÒ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - »ƒƒ¿»»ƒ¿…ƒ≈«»»∆»«
BÏ23¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï ,Úe„È BÈ‡Â¿≈»«…»»¿¿≈»«

qL „Ú ,'EÈÒÎaL ˙eÁt ÈÏ Ôz' BÏÌB˜n‰ BÏ Ìi ≈ƒ»∆ƒ¿»∆«∆ƒ≈«»
Ï·‡ .BÏ Ô˙pL24‰„Oa CÎÂ Ck ˜ÏÁ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ∆»«¬»ƒ»«≈∆»¿»¿»∆

ÌiÒ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÌiÒÂ ÏÈ‡B‰ - '˙ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒ≈«»∆««ƒ∆…ƒ≈
‰„O d˙B‡aL ˙eÁt‰ ÔÓ ˜ÏÁ B˙B‡ ÏËB ,˜ÏÁ‰25. «≈∆≈≈∆ƒ«»∆¿»»∆

ומקומו.18) מהותו המכירה, נושא את בפרק 19)להגדיר
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Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»
¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»

‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆
CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה
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á"ôùú'ä 'á-øãà à"é éðù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הגיעה 1) שלא או בה רוצה ואינו מתנה המקבל בו נתבאר

רשותו, יד על או אחרים יד על במתנה  הזוכה ודין לידו,
או  קיבלתיה לא אומר וזה נתתיה אומר זה נחלקו אם ודין

בהיפך. שאומר

.‡‰ÎÊÂ ‰zn‰ ˙‡ Ïa˜Ó‰2B„ÈÏ ‰‡aL ¯Á‡Â ,d· «¿«≈∆««»»¿»»»¿««∆»»¿»
'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡Â Ba ¯ÊÁ ˜˙BL ‡e‰Â3ÈÈ‡' B‡ , ¿≈»«¿»«≈ƒ∆»≈ƒ

'dÏa˜Ó4'‰ÏËa ‡È‰ È¯‰' B‡ ,5‰Ê ÌeÓ' ¯Ó‡L B‡ , ¿«¿»¬≈ƒ¿≈»∆»«∆
'da ÈÏ ‰‡¯6ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -7Ô˙Bp‰ ÔÈ‡L ÌLÎe . ƒ¿»ƒ»…»«¿¿≈∆≈«≈

¯Á‡ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ïa˜Ó‰ Ck ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…»«¿«≈≈»«¬…««
¯Á‡ 'd· ‰ˆB¯ ÈÈ‡' Ïa˜Ó‰ ¯Ó‡L BÊ ‰zÓ .‰ÎfL∆»»«»»∆»««¿«≈≈ƒ∆»««
‰ÎÊ - da Ì„Bw‰ ÏÎÂ ,¯˜Ù‰ ‡È‰ È¯‰ - B„ÈÏ ˙‡aL∆»¿»¬≈ƒ∆¿≈¿»«≈»»»
Ï·‡ .da ‰ÎfL ¯Á‡ Ïa˜Ó‰ d¯È˜Ù‰ È¯‰L ;da8 »∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿«≈««∆»»»¬»
˙¯ÊBÁÂ ,Ïa˜Ó‰ ‰˜ ‡Ï - B¯wÚÓ ÁÂBˆ ‰È‰ Ì‡9 ƒ»»≈«≈ƒ»…»»«¿«≈¿∆∆

.ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ»ƒƒ

הראוי.2) קלז:3)בקניין בתרא בבא בה". אפשי "אי
הלה  ואמר לאחר נכסיו הכותב שמואל אמר יהודה רב "אמר
שתק  אם וצווח", עומד ואפילו קנה, - בהן אפשי אי

ורבינו 4)מעיקרא. שם. שבברייתא מתנה" "אינה היינו
שהובאה  כד. ובכריתות לב. בגיטין הספרים כגירסת גרס
בטלה  בה, אפשי "אי מבוטלת המתחיל דיבור שם בתוספות
בכריתות  הגמרא וכמסקנת קיימין" דבריו - מתנה אינה היא,
לא  שהוא אלא לבעלים שיחזרו אינו קיימין" ש"דבריו שם
המתנה  לבעל וחוזר לעבר הכוונה אין הפקר והם אותם, קנה

הפקר. והם לעתיד היא"5)אלא "בטלה שם בגמרא
להלן  נראה וכן ראב"ד). (ועיין ביניהם מחלק אינו ורבינו
סתם  אמר אם אבל בטילה, שאמר "או שכתב יג הלכה
שם. משנה המגיד כתב וכן כלום. אמר לא היא", "בטילה

ומכיוון 6) מיד אותו ראה שוודאי גלוי במום המדובר
זה  "מום עתה וכשאומר וקיבל, הסכים ודאי אז ששתק
כסף  (ראה למפרע המתנה את לבטל יכול אינו בה" לי נראה

המתנה 7)משנה). לבטל עבר, של לשונות אינן אלו שכל
להבא. של לשונות אלא קלח.8)למפרע, בתרא בבא

ממל. בר אבא רבי (שם 9)מסקנת התוספות פירוש לפי
כאן). המתחיל דיבור

.·‰kÊÓ‰10ÏÚ ‰zÓa B¯·ÁÏÔÂÈk - ¯Á‡ È„È «¿«∆«¬≈¿«»»«¿≈«≈≈»
ÚÈb‰ B‡ ÔÈÏËÏhn‰ CLnL ÔB‚k ,¯Á‡ da ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»«≈¿∆»««ƒ«¿¿ƒƒƒ«
Û‡ ,B¯·Á ‰ÎÊ ,Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰ B‡ B„ÈÏ Ú˜¯w‰ ¯ËL¿«««¿«¿»∆¡ƒ««¿«»»¬≈«
ÏBÎÈ Ô˙Bp‰ ÔÈ‡Â ,B„ÈÏ ‰zn‰ ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒƒ«««»»¿»¿≈«≈»

Ï·‡ .Ba ¯ÊÁÏ11Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - Ïa˜Ó‰ «¬…¬»«¿«≈»«»∆¿»ƒ
‰ˆ¯12ÔÈÎfL .Ïa˜Ó BÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ;Ïa˜Ó -13 »»¿«≈ƒ…»»≈¿«≈∆»ƒ

˙eÎÊe ;ÂÈÙa ‡l‡ BÏ ÔÈ·Á ÔÈ‡Â ,ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï¿»»∆…¿»»¿≈»ƒ∆»¿»»¿
‰ˆ¯È ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ,‰ˆ¯È Ì‡ ,‰zÓ BÏ Ô˙pzL ‡e‰∆ƒ»≈«»»ƒƒ¿∆¬»ƒ…ƒ¿∆

.BÁ¯k ÏÚa Ì„‡Ï ‰zÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡ -≈¿ƒ«»»¿»»¿«»¿

במשנה.10) יא: קלח.11)גיטין בתרא הסכים 12)בבא

מחה. ולא שתק או לידו, המתנה קבלת עם מיד מפורש
במשנה.13) שם גיטין

.‚‰kÊ14,˜˙L Ïa˜Ó‰ ÚÓMLÎe ,¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ƒ»«¿≈«≈¿∆»««¿«≈»«
˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - 'dÏa˜Ó ÈÈ‡' ¯Ó‡Â ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â15 ¿««»»«¿»«≈ƒ¿«¿»¬≈∆»≈

‰ˆ¯ ¯·k ˜˙ML ‰Ê Ì‡16¯ÊÁ ÁÂˆÂ ¯ÊÁL ‰ÊÂ , ƒ∆∆»«¿»»»¿∆∆»«¿»«»«
Ba17ÈtÓ ˜˙ML B‡ ;18B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ∆»«ƒ¿≈∆¬«ƒ…ƒƒ«¿»

ÌeÏk19ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰ÊÂ ,20B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ21. ¿¿∆∆»«ƒ««¿ƒ»
ÔÈ‡ - BÓˆÚÏ da ‰ÎÊÂ ¯Á‡ Ì„˜ Ì‡ :CÎÈÙÏ22 ¿ƒ»ƒ»««≈¿»»»¿«¿≈

¯Ó‡L ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ Ïa˜Ó‰ ‡nL ;B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»∆»«¿«≈»»¿≈»∆»«
e¯‡aL BÓk ,d¯È˜Ù‰ È¯‰ 'da ‰ˆB¯ ÈÈ‡'23‰ÊÂ , ≈ƒ∆»¬≈ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿∆

ÌÈÏÚa‰ e¯ÊÁ Ì‡Â .‰ÎÊ - ¯˜Ù‰‰ ÔÓ dÁ˜Ïe Ì„wL∆»«¿»»ƒ«∆¿≈»»¿ƒ»¿«¿»ƒ
ÔÈ‡ - da ‰ÎÊÂ Ì„wL ‰Ê „iÓ ‰eOÙ˙e ÌÈBL‡¯‰»ƒƒ¿»»ƒ«∆∆»«¿»»»≈
ÔÂÈÎÂ ,‰ÎÊ ‡Ï Ïa˜Ó‰ ‡nL ;Ì„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»ƒ»»∆»«¿«≈…»»¿≈»
‡ÏÂ ,B˙lÁz ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ '‰ˆB¯ ÈÈ‡' ¯Ó‡L∆»«≈ƒ∆ƒ««¿ƒ»¿…
˙Ói˜ ‡È‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯·e ,d˙B‡ ‰»̃»»ƒ¿¿»ƒ»ƒƒƒ«∆∆

.ÔÈ„Ú¬«ƒ

בר 14) נחמן רב של מימרא שם. בתרא וברייתא בבא יצחק,
החכמים  בין זה נושא על מחלוקת ובה ידו, על המובאת
לט: בחולין רבא של הפירוש לפי גמליאל, בן שמעון ורבן

(שם)15) ובחולין התנאים, בין הכריעו לא שם בתרא בבבא
להכריע. בה רצו שלא עובדא, זו 16)הביאו ששתיקה

הסכמה. שפירושה שתיקה כל שכתב 17)כמו כמו ודינו
א. שם).18)בהלכה בתרא (בבא רבא ואין 19)כדברי

למחות. או לצווח מה על עדיין שאף 21)גילה.20)לו
לשלילה. הייתה דעתו כששתק ספק 22)אז כל כדין

א.23)בממון. בהלכה

.„ÁÏLÂ ,ÔBÚÓLÏ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÔzÏ ‰ˆ¯L Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ≈≈»ƒ»ƒ¿ƒ¿¿»«
‰ÎÊ' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ :ÈÂÏ È„È ÏÚ ‰‡n‰ BÏ24eÊ ‰‡ÓaÊ «≈»«¿≈≈ƒƒ»«¿≈¿≈»

Ôz' B‡ ,'ÔBÚÓLÏ25ÏBÎÈ BÈ‡ - 'ÔBÚÓLÏ ÊeÊ ‰‡Ó ¿ƒ¿≈≈»¿ƒ¿≈»
Ba ¯ÊÁÏ26CÏB‰' BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;27ÊeÊ ‰‡Ó «¬…¬»ƒ»«≈≈»

„ÈÏ ‰‡n‰ ÚÈbiL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ - 'ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»«¬…«∆«ƒ««≈»¿«
.ÔBÚÓLƒ¿

פי 24) על אף המקבל, זכה שוודאי ספק כל אין זו בלשון
יד. יא: גיטין ראה השליח, ליד שבא כיוון לידו, הגיע שלא

זכו".25)ועוד. כאומר תנו האומר "כל יא: גיטין
כזכה",26) - "תן אמרו בו, לחזור יכול שאינו זה, לעניין רק

שיגיע  עד זוכה אינו אלא כן, הדבר אין זכייה לעניין אבל
אלא  אינו זה כל אולם יא. הלכה להלן כמפורש לידו,
ו  פרק (ראה מיד זכה - "זכה" באומר אבל "תן", באומר
יכול  "אינו רבינו שכתב ומה א). הלכה עבדים מהלכות
"זכה". על ולא "תן" על אלא כתב לא - בו" לחזור

ולא 27) להולכה, שליח רק אותו עושה שהנותן ומשמעותו
(וראה  ולב: יד: שם המקבל, בשביל מיד לזכות לו שנותן
לכתוב  רבינו ודקדק מרע). שכיב בדין יב הלכה י פרק להלן
אבל  כן, הדין במתנה שדווקא וכו'" ליתן שרצה "ראובן
מלוה  מהלכות ט"ז (פרק בו לחזור יכול אינו חוב בפריעת
עד  בו כפר כשהנפקד פיקדון בהחזרת וכן ב) הלכה ולוה

ראב"ד. ועיין ו), הלכה שכירות מהלכות א (פרק עכשיו
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Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - B¯ÈÊÁ‰Â BLÈc˜‰ ,e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó53 ¿»∆«¬ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆¡ƒ¬≈∆À¿»
¯ÊÁÓe54ÈÏ e‰¯ÈÊÁzL ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ .55BÈ‡ - À¿»»««¿»∆«¬ƒ≈ƒ≈
LB„˜56˙‰ ‡lL ;Èe‡¯‰ ¯·c ¯ÈÊÁiL ‡l‡ ÂÈÏÚ ‰ »∆…ƒ¿»»»∆»∆«¬ƒ»»»»

‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .BÏ57. ¿≈…«≈»∆

נחמן,52) רב בשם רבא של מימרא שם, בבאֿבתרא
אשי. רב של במתנה,53)וכפירושו זוכה שהוא זמן שכל

הכל. בה לעשות ויכול שלו כולה מוחזר 54)היא שהגוף
החפץ  של החוקי שהמצב ואף התנאי, נתמלא ובזה בעין,
אותו  החזרת על היה התנאי סוףֿסוף הרי בינתיים, נשתנה

הוחזר. והוא להדגיש:55)החפץ, באה זו מיותרת ומילה
בגמרא, שם וההנמקה בו, להשתמש שאוכל לי, הראוי דבר

אשי. רב המתנה,56)בדברי בטלה תנאי, שבטל שמכיון
להקדישה. המקבל בידי שאינו 57)ואין באופן החזירו אם

לנותן. לו ראוי

.‡È¯eÒ‡58Ï·‡ ;ÌpÁ ˙zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ »¿ƒ¿»≈ƒ≈¿««¿«ƒ»¬»
·LBz ¯‚Ï ‡e‰ Ô˙B59EÈ¯ÚLa ¯L‡ ¯bÏ :¯Ó‡pL .60 ≈¿≈»∆∆¡««≈¬∆ƒ¿»∆

‡ÏÂ ‰¯ÈÎÓa - È¯ÎÏ ¯ÎÓ B‡ ,dÏÎ‡Â ‰pzzƒ¿∆»«¬»»»…¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿…
ÔÈa ‰¯ÈÎÓa ÔÈa - ·LBz ¯‚Ï Ï·‡ ;‰zÓa¿«»»¬»¿≈»≈ƒ¿ƒ»≈

‰È˙a61B˙BÈÁ‰Ï ‰eˆÓ ‰z‡L ÈtÓ ,62:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»ƒ¿≈∆«»¿À∆¿«¬∆∆¡«
.CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b≈¿»»«ƒ»

כרבי 58) ולא ככתבם" ש"דברים יהודה כרבי כ. זרה עבודה
מותר 59)מאיר. ואז נח, בני מצוות שבע עליו שקיבל גוי

מקבלים  ואין תושב". "גר נקרא ולכן בינינו, להושיבו לנו
ביאה, איסורי מהלכות (פי"ד נוהג שהיובל בזמן אלא אותו
ו, הלכה זרה עבודה מהלכות בפ"י עוד וראה זֿח. הלכה
הלכה  מלכים מהלכות ובפ"ח יד, הלכה שבת מהלכות בפ"כ

"לא 60)יֿיא). הפסוק: גם הביאו שם, זרה עבודה בגמרא
פסוק  רק רבינו הביא ד הלכה ע"ז מהלכות בפ"י וגם תחנם".
נ) (ל"ת המצוות' ב'ספר ועיין וגו'". בשעריך אשר "לגר זה:

תכו). (מצוה חינוך' הכריחתו 61)וב'מנחת לא כלומר,
גם  יכול אבל לתת, בידו רשות אלא במתנה, לו לתת התורה

מאיר. ורבי ד"ה שם 'תוספות' וראה כ.62)למכור. שם
עלֿכלֿפנים. לו, למכור הוא חייב כך ומשום כלומר, וסה.

.·ÈÏÚa‰ ‰˜ - ‰M‡Ï B‡ „·ÚÏ ‰zÓ Ô˙Bp‰«≈«»»¿∆∆¿ƒ»»»«««
ÔB„‡‰Â63ÛebÏ ‰B˜ ÔB„‡‰L ‡l‡ ;64‰B˜ ÏÚa‰Â , ¿»»∆»∆»»∆«¿«««∆

˙B¯tÏ d˙B‡65. »«≈

גם 63) לרבנן, וגם מאיר לרבי גם הכל, לדברי כג: קידושין
אלעזר. לרבי וגם ששת מסתימת 64)לרב שיוצא כפי

ד"ה  שם 'תוספות' (ראה רבו" בלא לעבד קנין "אין הלשון:
אלעזר). הלכה 65)ורבי נדרים מהלכות בפ"ז גם כתב כן

"אע"ג  שאמרו: פ"ו כתובות בירושלמי, הדברים ומקור יז,
זכה  האשה זכתה רבו, כיד העבד יד עביד מאיר דלרבי
וראה  בלבד". פירות אכילת אלא עליה שאין מודה - בעלה,

שם. 'תוספות'

.‚È˙eL¯ dÏÚ·Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙»««»»¿ƒ»«¿»∆≈¿«¿»¿
‰˜ - Ba ˙eL¯ Ba¯Ï ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ „·ÚÏe ,da»¿∆∆«¿»∆≈¿«¿»»

ÏÚa‰ ‰˜Â ÔB„‡‰66Ï·‡ .67B‡ ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ »»¿»»«««¬»«≈«»»¿ƒ»

‰È‰zL ‰zÓ ÏL dÙe‚a Ô˙Bp‰ Ô‰nÚ ‰˙‰Â ,„·ÚÏ¿∆∆¿ƒ¿»ƒ»∆«≈¿»∆«»»∆ƒ¿∆
CÎÂ CÎÏ68.ÏÚa‰ ‰˜ ‡ÏÂ ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ¿»¿»…»»»»¿…»»«««

כרבי 66) או מאיר, רבי דברי ולפי ששת כרב שם קידושין
ושמואל. כרב פח. ונדרים הכל, דברי ולפי אלעזר

יד.67) הלכה להלן וראה כשמואל, שם נדרים
האדון 68) יזכה שלא שהתנה, השלילי מהתנאי חוץ כלומר,

האשה  או שהעבד חיובי, תנאי גם התנה אלא הבעל, או
יכול  הבעל אין וממילא מסויימים, לשימושים בחפץ יזכו
לדבר  אלא קנין, בו אין עצמם ולעבד שלאשה שאף לקנות,

לבעל. או לאדון קנין שום בו אין זה,

.„ÈÈ¯‰ :dÏ ¯Ó‡Â ‰M‡Ï ‰zÓ Ô˙Bp‰ ?„ˆÈk≈««≈«»»¿ƒ»¿»«»¬≈
ÈLaÏzL ˙Ó ÏÚ ‰zÓa CÏ ÌÈe˙ el‡‰ ˙BÚn‰«»»≈¿ƒ»¿«»»«¿»∆ƒ¿¿ƒ
Èˆ¯zM ‰Ó ÈOÚ˙Â ,Ì‰a ÈzLzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,Ô‰a69 »∆«¿»∆ƒ¿ƒ»∆¿«¬ƒ«∆ƒ¿ƒ

ÏÚa‰ ˙eL¯ ‡Ïa70¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÏÚa‰ ‰˜ ‡Ï - ¿…¿«««…»»«««¿≈ƒ»«
„·ÚÏ71˙Ó ÏÚ ,Ô‰a ‰zL˙Â Ô‰a ÏÎ‡zL ˙Ó ÏÚ : ¿∆∆«¿»∆…«»∆¿ƒ¿∆»∆«¿»
‡ˆzL72Ïk Ì‰· ‰OÚzL ˙Ó ÏÚ B‡ ,˙e¯ÁÏ Ì‰· ∆≈≈»∆¿≈«¿»∆«¬∆»∆»

.ÔB„‡‰ ‰˜ ‡Ï - ElL ÔB„‡ ˙eL¯ ‡Ïa ‰ˆ¯zM ‰Ó«∆ƒ¿∆¿…¿»∆¿…»»»»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

להלן 69) כתב וכן וכו'". שתרצי מה תעשי "או כלומר:
צריך  שאמר: שם) (נדרים כרב ודלא (משנהֿלמלך). בעבד
אותה  קנה תעשי", שתרצי "מה לה: אמר אם אבל לפרט,
הבעל  קנה לא זה באופן שאף (שם) כשמואל אלא - בעלה

ע"מ 70)(מגידֿמשנה). - השלילי, תנאים: שני שצריך
(מגידֿמשנה). החפץ בגוף התנאי והחיובי, וכו', שאין

וראה 71) זה, בתחום שוים והאשה העבד שדין רבינו דעת
ג. אות מיימוניות אלעזר 72)הגהות כרבי שם, קידושין

- אדון" רשות "בלא להוסיף צריך אין וכאן חכמים. לדעת
מדברי  נראה וכן לחירות". בהם "שתצא לו: שאמר כיון
זאת  נזכר לא אמנם וכן ה"א, עבדים מהלכות בפ"ה רבינו

(לחםֿמשנה). שם קידושין בגמרא

.ÂËÔ˙Bp‰73,ÔÈ¯BÁ Ôa ‡ˆÈÂ ,‰˜ - Bc·ÚÏ ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿«¿»»¿»»∆ƒ
Ì‡Â .ÌÈÒÎp‰ ¯‡L ‰˜Â74elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿»»¿»«¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆¬ƒ

ÔÈÏËÏhÓ75ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰˜ ‡Ï -76˙e¯Á Ëb ‰Ê ƒ«¿¿ƒ…»»¿∆≈∆≈≈
¯iL È¯‰L ,¯eÓb77Ëba Ba78¯¯ÁzL ‡lL CBzÓe , »∆¬≈ƒ≈«≈ƒ∆…ƒ¿«¿≈

.ÌeÏk ‰˜ ‡Ï…»»¿

קמט:73) ובבאֿבתרא ח: בגיטין והובאה מ"ח, פ"ג פאה
יוסף 75)שם.74) בר דימי רב של מימרא קנ. בבאֿבתרא

בוודאי  שבזה קרקע, שייר אם דוקא ולאו אלעזר. רבי בשם
העבד  לשייר שהכוונה לפרשו שאפשר לחירות, יצא לא

כקרקע. שהוא ט.76)עצמו בגיטין אשי רב של ההנמקה
קנ: בבבאֿבתרא נחמן רב צריך 77)ושל - אשה גט

שנאמר  לפי והאשה, הבעל בין היחסים לגמרי כורת שיהיה
בגזירה  שנלמד עבד, של חירות גט וכמוֿכן כריתות", "ספר
האדון  שבין היחסים שיכרות צריך מאשה, לה" "לה שוה

עצמך 78)והעבד. לו: שאמר ואףֿעלֿפי השחרור. בשטר
כורת  אין - פלונית מטלית חוץ וכו' לך קנויים נכסיי וכל
מגידֿ וראה ה"א) עבדים מהלכות פ"ז (להלן בטל והגט

ולחםֿמשנה. משנה
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.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי

הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי
כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן

אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.
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ב.59)אליעזר. הלכה למעלה וראה יא: בגיטין משנה
חנינא.60) בר יוסי רבי של מימרא מט: קמא או 61)בבא

ג. הלכה גירושין מהלכות ה בפרק ראה חצרו, לאוויר
מטעם 62) שחצר שליח, ידי על בה זכה כאילו כלומר,

י:). מציעא (בבא היא שליחות

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63˙¯nzLn‰ ¯ˆÁa ?64; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»≈«ƒ¿«∆∆
˙¯nzLÓ dÈ‡L ¯ˆÁa Ï·‡65B˙a¯ÁÂ e‰„O ÔB‚k , ¬»¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿»≈¿À¿»

dcˆa „ÓBÚ ‰È‰iL „Ú -66È„O ÈÏ ‰˙ÎÊ :¯Ó‡ÈÂ67. «∆ƒ¿∆≈¿ƒ»¿…«»¿»ƒ»ƒ
Úa¯‡ ÔÎÂ68˙Bn‡69Ôcˆa „ÓBÚ ‡e‰L Ì„‡ ÏL70 ¿≈«¿««∆»»∆≈¿ƒ»
BÏ ÔÈB˜71‡ËÓÒa ,72ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆa B‡73B‡ ƒ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿»«ƒ

ÌÈÏÚa dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁa74ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ï·‡ ;75B‡ ¿»≈∆≈»¿»ƒ¬»ƒ¿»«ƒ
B¯·Á ‰„Oa76.B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbiL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ - ƒ¿≈¬≈≈∆«∆«ƒ««»»¿»

‰pË˜e77d¯ˆÁ dÏ ‰kÊz78Ï·‡ ;dlL ˙Bn‡ Úa¯‡Â ¿«»ƒ¿∆»¬≈»¿«¿««∆»¬»
ÔËw‰79„Ú B‡ B„ÈÏ ‰zÓ ÚÈbzL „Ú ‰ÎBÊ BÈ‡ «»»≈∆«∆«ƒ««»»¿»«

.¯Á‡ BÏ ‰kÊiL∆ƒ¿∆«≈

שם.63) עומד שאינו פי על אף לו, קונה שם 64)שחצרו
ידו  על הנשלח דבר המשמר כשליח נחשבת היא שאז יא.

הר"ן). בשם משנה לשליח 65)(כסף דומה אינו שאז
משנה 66)(שם). במגיד וראה ידו. על משתמרת היא שאז

בין  מחלוקת שיש ח. הלכה גזילה מהלכות י"ז פרק
לעמוד  שאפשר או השדה בתוך לעמוד צריך אם המפרשים
בצד  שיעמוד צריך במתנה שגם רבינו, ודעת לה. מחוצה גם
התירוץ  כפי אלא יא: מציעא בבבא פפא כרב ודלא שדהו
פוסקים  ויש כו: בקידושין נראה וכן בגמרא. שם הראשון

משנה). (מגיד פפא שאינה 67)כרב שבחצר רבינו דעת
שאמרו  כמו אמירה. גם צריך בצידה ועומד משתמרת
שדי  לי זכתה ואמר וכו' רצין אותן "ראה יא.): (שם במשנה
שם  ובתוספות שם. גזילה בהלכות רבינו כתב וכן וכו'".
דווקא. לאו ש"אמר" כתבו זכתה, המתחיל דיבור

כהן 68) אבא משום לקיש ריש של מימרא י. מציעא בבא
במציאה  גם שקונות (שם) הירושלמי בשם ורא"ש ברדלא,

במתנה. ידיים 69)וגם בפישוט אדם של קומה שיעור
צריך 70)ורגליים. משתמרת, שאינה שבחצר פי על ואף

אין  אמות, בארבע - כנ"ל אמירה, וגם בצידה עמידה גם
וליטלה" עצמו לנטות יכול שהוא "מפני באמירה צורך
בחצר  שגם הדבר [וברור שם). גזילה בהלכות משנה (מגיד
בתוך  אליו קרובה המציאה הייתה אם משתמרת, שאינה
כיוון  אמר, שלא פי על אף בה, זכה שוודאי אמות, ארבע

לה]. קרוב יריבו 71)שעומד שלא כדי היא חכמים תקנת
ט). הלכה שם גזילה (הלכות זה עם זה המוצאים

משנה 72) (מגיד הרבים רשות של זווית קרן או צדדי, רחוב
שבסימטא  י: מציעא בבבא ששת רב של מימרא והיא שם).

רבים". דחקי שכיחי 73)"לא לא שם וגם שם. גמרא
לא:). (כתובות ולפי 74)רבים פפא, רב תשובת שם,

הרי"ף. הרבים 75)גירסת "רשות ששת: רב בדברי שם
אמות]". [ארבע רבנן תקינו לא רבים דחקי שם,76)דקא

פפא. הכל,77)לרב ולדברי האחרונה, הלשון לפי יא. שם
ינאי. רבי משום יוחנן וכרבי האחרונה, שלפני זו או

לעניין 78) כידה נחשבת שחצרה התורה גילתה שבקטנה
ומתנה, מציאה כגון השטחים, ליתר גם מזה ולומדים גט.

בקטן. כן שאין כיד,79)מה אצלו נחשבת אינה שהחצר
שליחות  שאין כשליחות, נחשבת להיות יכולה אינה וגם
הרי  ח), הלכה (למעלה לקטן שזכין פי על ואף לקטן.
לשליח  חצר דומה אינה - שליחות מטעם אינה שזכייה
(וראה  הקטן עבור וזוכה הקניין פעולת שעושה ממש
יב  הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק כאן הראב"ד בהשגת

יא). קטן סעיף רמג סימן החושן וקצות

.È‰zn‰80Ë‚k81ÌÈ¯·c ¯ÒÓÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,82 ««»»¿≈∆≈»»»ƒ¿…¿»ƒ
ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ e¯Ó‡ :‰LÏLÏ ¯Ó‡ ?„ˆÈk .ÁÈÏLÏ¿»ƒ«≈«»«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ ‰ezÈÂ ‰zÓ ¯ËLa eÓzÁÈÂ e·zÎiL∆ƒ¿¿¿«¿¿ƒ¿««»»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ≈

ÌeÏk ‰Ê83e˙Â e·˙ÎÂ ÌÈ„Ú‰ Ô˙B‡Ï e¯Ó‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ»¿¿»»≈ƒ¿»¿¿»¿
e·˙k :ÌÈLÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï - Ïa˜ÓÏ«¿«≈…»»¿≈ƒ»«ƒ¿«ƒƒ¿
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ e‰e˙e ‰zÓ ¯ËLa eÓ˙ÁÂ¿ƒ¿ƒ¿««»»¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ
BÓk ,ÔÈ·˙Bk ÔÓˆÚ Ô‰ ‡l‡ ,·zÎÏ ¯ÙBÒÏ ¯ÓBÏ«¿≈ƒ¿…∆»≈«¿»¿ƒ¿

Ë‚a84. ¿≈

ואביי.80) כרב ולא וכרבא, כשמואל כט. וראה 81)גיטין
ו. הלכה גירושין מהלכות ב יאמר 82)פרק שהשליח

מסויימת. פעולה שיעשה במקום למישהו, מסויימים דברים
אפילו 83) סו:) גיטין (משנה לשליח נמסרים אינם שדברים

בהלכות  וראה עא.). (שם לאחרים שיאמרו להם אמר אם
לאשתי". גט "תנו רק: להם אמר אם שכן וכל שם. גירושין
ביתֿדין  אותם שעשה ונראה שלושה שהם פי על שאף
עדיף  זה שאין קנה לא - ולחתום לכתוב לאחרים שיאמרו
גירושין  מהלכות ב פרק משנה בלחם וראה אמרו" מ"אומר
חתמו  אם שכן "וכל הראב"ד בשם הטור [וכתב ה. הלכה
פי  על ואף תנו" להם אומר אם הדין והוא בעצמם הם
היא  הטור שנוסחת נראה כן. הנוסחא אין בראב"ד שלפנינו
למה  מועיל לא אמרו" "אומר אם פירושו: וזהו הנכונה,
לא  שאם שכן כל - קנה לא וכתבו לעדים אמרו ואם שאמר
עשו  לא שוודאי בעצמם, הם חתמו אלא כמאמרו עשו
אלו  מלים נפלו הנראה (ולפי נצטוו לא זה על שהרי כלום,
הראב"ד  מלשון בטעות בעצמם" הם חתמו אם שכן "וכל
"והוא  משנה) לחם ועיין המגידֿמשנה, דברי תוך אל הנ"ל
תנו, להם באומר גם כלומר תנו" להם אומר אם הדין
הם  אם מועיל ולא ביתֿדין שעשאם הדבר שברור  אומרים
שליח  ולעשות כך, על נצטוו לא שהרי בעצמם, חתמו
לשליח, נמסרים אינם שדברים יכולים, אינם כן גם לכתיבה

הבאה]. בהערה להלן וראה גיטי 84)כנ"ל. במשנה ן שם
יכתבו  אלו הרי לאשתי גט תנו לשניים "אמר סו.ֿסו:
מפורש  אומר שאפילו רבינו כתב שכבר פי על [ואף ויתנו".
הוא  וחומר קל אם - מועיל לא וכו'", ולפלוני לפלוני "אמרו
לסופר  לומר יכולים שאינם וכו'", וחתמו "כתבו שבאומר
ב"אומר  שהרי וחתמו", "כתבו באומר חידוש יש - לכתוב
ואילו  כנ"ל, בעצמם, וחתמו כתבו אם מועיל לא אמרו",
מקום  ויש כותבים", עצמם הן "הרי וחתמו", ב"כתבו
יכולים  - מעשה לעשות יכולים עצמם שהם שכיוון לטעות,
אינם  זה באופן שגם רבינו ומשמיענו שליח, גם לעשות
עוז): במגדל (הובא הראב"ד וכתב שליח. למנות יכולים
לכתבו". הם צריכין תנו (לשניים) להם אמר אם הדין "והוא
ביתֿדין, אותם שעשה תנו, לשלושה לאומר בניגוד כלומר,
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.‰CÏ‰28ÔÎÈÏB‰Ï BnÚ eÁlzLpL ÊeÊ ‰‡Óa ÈÂÏ »«≈ƒ¿≈»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
¯ÈÊÁÈ - e‰‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔBÚÓL Lw·e ,ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿¿…¿»»«¬ƒ

Ô·e‡¯Ï29˙Ó .30¯ÈÊÁÈ - Ô·e‡¯ ÈiÁa ÔBÚÓL ƒ¿≈≈ƒ¿¿«≈¿≈«¬ƒ
Ô·e‡¯Ï31ÂÈL¯BÈÏ B‡32- ÔBÚÓL ÈiÁa Ô·e‡¯ ˙Ó . ƒ¿≈¿¿»≈¿≈¿«≈ƒ¿

ÂÈL¯BÈÏ B‡ ÔBÚÓLÏ ‰‡n‰ ÔzÈ33‰ÂˆnL ;34Ìi˜Ï ƒ≈«≈»¿ƒ¿¿¿»∆ƒ¿»¿«≈
‡È¯a ‡e‰Â ÌÈ¯·c‰ ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙n‰ È¯·c35, ƒ¿≈«≈¿««ƒ∆»««¿»ƒ¿»ƒ

ÔÈ„Ú ÁÈÏL ÏL B„Èa ‰‡n‰ È¯‰L36. ∆¬≈«≈»¿»∆»ƒ«¬«ƒ

"הולך".28) לו כשאמר והמדובר הקודמת להלכה המשך
יד: שם בברייתא הדברים לאו 29)ומקור הולך שהרי

המקבל. בשביל השליח זכה ולא שם.30)כזכי, ברייתא
רק 31) התכוון והנותן שמעון, עדיין זכה שלא כנ"ל,

ליורשיו. ולא אחרי 32)לשמעון ראובן מת אם ראובן של
שמעון. בהם 33)מיתת זכה ראובן, מיתת עם מיד שהרי

דברי  לקיים ש"מצוה בסמוך הבא הטעם מפני שמעון,
וש" שם רש"י (עיין היורשים זכו וממנו קכה המת", סימן ך

לג). קטן מאיר.34)סעיף רבי בשם ברייתא שם גיטין
פרק 35) להלן ראה מרע, שכיב ובדין שם. פפא רב כדברי

יב. הלכה ובידו 36)י זה של בחייו לראובן החזיר שלא
הא, המתחיל דיבור ע. כתובות [בתוספות המת. דברי לקיים
נמסר  אם אלא המת דברי לקיים מצוה אמרו שלא הוכיחו
בהגהות  כג הלכה י"א פרק להלן (וראה כך לשם שליש ליד
מרע  בשכיב לתקן הוצרכו למה כן לא שאם ט), אות מיימוני
רבינו]. לדברי מקור גם וזה וכמסורין. ככתובין דבריו שיהיו

.Â‰ÎBf‰ ‰È‰iL „Ú B¯·ÁÏ ‰zÓa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»∆¿«»»«¬≈«∆ƒ¿∆«∆
ÏB„‚37‰M‡ „Á‡Â LÈ‡ „Á‡Â .˙Úc Ô·e38elÙ‡Â , »∆««¿∆»ƒ¿∆»ƒ»«¬ƒ

LÈ‡ ˙L‡39‰ÁÙLÂ „·ÚÂ ,40kÚ‰ Ï·‡ .BÈ‡ Ì"e ≈∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¬»»«≈
ÌÏBÚÏ ˙eÁÈÏLÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÎBÊ41BÈ‡ Ck , ∆ƒ¿≈»ƒ¿ƒ¿»»≈

Ï‡¯OÈÏ ‰ÎBÊ42ÁÈÏL ‰OÚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡L ÌLÎe . ∆¿ƒ¿»≈¿≈∆≈ƒ¿»≈«¬∆»ƒ«
Ì"ekÚÏ43Ì"ekÚÏ ‰ÎBÊ BÈ‡ Ck ,44. ¿«»≈∆¿«

יצחק.37) רב של מימרא מב. וקידושין במשנה עט: עירובין
שם.38) אשתו".39)עירובין ידי "על שם: עירובין
הכנענים,40) ושפחתו עבדו ידי על "ולא שם: בעירובין

לזכות  יכול אינו עבדו ידי על שרק הרי כידו", שידן מפני
לזכות  הוא יכול אחר של כנעני עבד ידי על אבל לאחרים,
כ. הלכה עירובין מהלכות א בפרק וראה לאחרים.

מציעא 41) בבבא אחת לשון לפי אשי רב מדברי להוציא
אחר  לעניין אבל לגוי, שליחות אין תרומה לעניין שרק עא:

שליחות. לו שליחות.42)יש מטעם היא שזכייה
אחרונה.43) בלשון אשי לרב בניגוד שם, הגמרא מסקנת
שישראל 44) שאמר לרבינא, בניגוד שם, הגמרא מסקנת

סופרים. מדברי לגוי זוכה

.ÊÔË˜45¯B¯ˆ BÏ ÔÈ˙BpL46B˜¯BÊÂ47ÊB‚‡ , »»∆¿ƒ¿¿¿¡
BÏËBÂ48BÓˆÚÏ ‰ÎBÊ -49;ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡Â , ¿¿∆¿«¿¿≈∆«¬≈ƒ
˙BÁt50ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ BÓˆÚÏ ‰ÎÊ ‡Ï - ‰fÓ »ƒ∆…»»¿«¿¿…«¬≈ƒ¿≈

BÏ ‡Ï ‰ÎBÊ BÈ‡ ‰ËBM‰51‰kÊÓ‰Â .ÌÈ¯Á‡Ï ‡ÏÂ «∆≈∆…¿…«¬≈ƒ¿«¿«∆
‰ÎÊ - ˙Úc Ôa È„È ÏÚ ‰ËBLÏ52L¯Á‰ Ï·‡ . ¿∆«¿≈∆««»»¬»«≈≈

‰ÎBÊ53BÓˆÚÏ54‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,55. ∆¿«¿¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

רבא.45) של מימרא סה. יודע 47)אבן.46)גיטין הרי

הרע. מן לברוח בטוב.48)הוא לבחור שיודע הרי
כאן 49) משנה (מגיד לו מקנה אחרת שדעת לפי התורה. מן

אבל  שם), עיין א. הלכה מכירה מהלכות כ"ט ובפרק
דרכי  משום מדרבנן אלא התורה מן קניין לו אין במציאה

יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שם.50)שלום
מפני 51) ממנו לגזול ואסור זכה, מדרבנן, אבל התורה, מן

הדבר  ומקור יב). הלכה גזילה מהלכות י"ז (פרק שלום דרכי
(קצות  לקנות יד לו אין ששוטה קיג: ביבמות שאמרו ממה
מסוגיית  שהביאו ויש ה). קטן סעיף רמג סימן החושן
מדובר  ששם פי על [ואף כ. וכתובות לא. ביבמות הגמרא
שנתינת  כיוון התורה, מן אינו בקטן שגם וממכר, במקח
מהלכות  כ"ט פרק משנה (מגיד נתינה אינה שלו הדמים
חכמים  תקנת עיקר שכל רבינו סובר - א) הלכה מכירה
כ"ט  (פרק חייהם כדי משום וממכר במקח וחרש בקטן
קניין  להם שיש מפני אלא אינו א) הלכה מכירה מהלכות
במקח  קניין חכמים בו תקנו שלא ושוטה במתנה. התורה מן
לא  ואף התורה, מן קניין שום לו שאין מפני הוא וממכר,

חרש]. לגבי להלן וראה גרוע 52)במתנה, אינו שוודאי
קטן  סעיף רמג (סמ"ע ח הלכה דלהלן אחד יום בן מקטן
זכתה  שוטה, שנשא שפיקח קיג. ביבמות שאמרו ומה ל).
אחר, ידי על לה כשזיכה כורחך על - לה שכתב בכתובה
בבבא  שאמרו ממה עיון צריך אבל משנה. במגיד וראה
זכין  ואין גדול, להיות שעתיד מפני לקטן שזכין עב. מציעא
שוטה, גם כן ואם ישראל, יהיה לא גירות מעשה שבלי לגוי
ממילא  יהיה לא זה יתרפא אם ואף יתרפא, אם יודע מי
ו. קטן סעיף שם החושן בקצות וראה מעשה. ידי על אלא

מן 53) ובמתנה שלום, דרכי מפני במציאה כאמור, והיינו,
מקח 54)התורה. שמקחו חכמים שתיקנו מה מתוך [נלמד

מהלכות  כ"ט פרק (למעלה חייו כדי משום ממכר, וממכרו
במתנה  התורה מן קניין עיקר לו אין ואם א) הלכה מכירה
שוטה  בין וההבדל וממכר. במקח מתקנים חכמים היו לא
יש  חרש ואילו קיג:) (יבמות יד לו אין שוטה הוא: לחרש
בקצות  ראה קיב:), (שם גיטה מקבלת חרשת שהרי יד לו
לזכות  אבל יד לו יש לעצמו ורק ה]. קטן סעיף שם החושן

ח. מציעא בבבא כמפורש יכול, אינו יז 55)לאחרים פרק
הקודמת. בהערה (ראה לאחרים מקנה אינו שחרש ד, הלכה

משנה). ולחם עוז מגדל ועיין

.ÁÔÈÎÊ56„Á‡ ÌBÈ Ôa elÙ‡ ÔË˜Ï57ÏB„‚Ïe ,58ÔÈa »ƒ¿»»¬ƒ∆∆»¿»≈
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ÂÈÙa59B¯ˆÁÂ .60BÏ ‰B˜ Ì„‡ ÏL ¿»»≈∆…¿»»«¬≈∆»»»

ÔÂÈk ,ÌL „ÓBÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .BzÚcÓ ‡lL∆…ƒ«¿««ƒ∆≈≈»≈»
B¯ˆÁÏ ‰zn‰ ÚÈb‰L61¯Á‡ da ‰ÎÊ el‡k -62. ∆ƒƒ«««»»«¬≈¿ƒ»»»«≈

במשנה,56) קנו: בתרא בבא עבורו, זוכה אחר כלומר,
הספרים  וכנוסחת התורה. מן שזהו רבינו מדברי ונראה
מטבילין) המתחיל דיבור יא. כתובות בתוספות (שהובאה
ליה  דלית גב על אף - "קטן שגרסו שם מציעא בבבא
בכמה  הוא וכן "מדרבנן" גרסו ולא זכייה" ליה אית שליחות
שם. מציעא לבבא סופרים בדקדוקי ראה יד. כתבי

לעולם 57) בא שלא לדבר מקנה אדם דאמר למאן [שהרי
כ"ב  פרק למעלה וראה קמא: בתרא בבא לעובר. אף מזכין

י]. הלכה מכירה רבי 58)מהלכות לפי במשנה קנו: שם
רבי  לדברי גם - שם בברייתא מאיר רבי ולפי יהושע.
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יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה

שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך
שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,

בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו
שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא

סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆
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ÔBÓÓ „a‡Ï È„k ÌÈ¯ÚÓ ‰fL ;ÌeÏk dÈ‡ - BÏ e˙e¿≈»¿∆∆«¿ƒ¿≈¿«≈»
ÌÈ¯Á‡5.ÔziL ¯Á‡ ¯kÓÈÂ ¯ÊÁiL , ¬≈ƒ∆«¬…¿ƒ¿…««∆ƒ≈

טמירתא 2) ש"מתנה יהודה, רב של מימרא מ: בבאֿבתרא
כלום. אינה בבבא3ֿ)(מסותרת)" הרי"ף מדברי נלמד

הלכה  פ"ט להלן רבינו והעתיקו האי, רב בשם שם בתרא
שם  (ראה נכסיו בכל בין נכסיו, במקצת במתנה ובין א.

ב). בפירוש 4)הערה שאמר יוסף, רב של הראשון כלשון
לכתוב  אמר לא אם זה, ולפי (שם). יהודה רב של מימרתו
"מתנה  זו אין - בפרהסיא לעשותה אמר שלא אע"פ בסתר,
כיון  טמורה, מתנה היא זו גם השני, ללשון ואילו טמורה".
ה. הערה להלן וראה בפרהסיא. לעשותה אמר שלא

רבינו.5) דברי כהמשך למתנה, המאוחרים הלקוחות היינו
כלומר: המתנה, מקבל היינו - ש"אחרים" מפרש, והראב"ד
במתנה  נותנה הוא ואחרֿכך לאחר מקודם אותה מכר הוא
מערים  והוא בסתר, ייעשה שהדבר רוצה הוא ולפיכך לזה,
ממקבל  מקודם שקיבל הטובה היינו אחרים", "ממון לאבד
שהיה  שבספר וכנראה המתנה. לו נתן שתמורתה המתנה
אחר  וימכור "שיחזור המילים חסירות היו הראב"ד לפני

מגידֿמשנה. ועיין שיתן",

.·CÎÈÙÏ6Ú˜¯˜ ˙zÓ ¯ËL Ïk ,7:Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¿ƒ»»¿««¿««¿«∆≈»
˙B·BÁ¯·e ÌÈ˜ÂMa e·L Ô˙Bp‰ ÈBÏt eÏ ¯Ó‡Â¿»«»¿ƒ«≈¿«¿»ƒ»¿

‡ˆBiÎÂ ,˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ BÏ e·˙ÎÂ8ÌÈÈÚa ¿ƒ¿«»»¿»¿À¿∆∆¿«≈¿ƒ¿»ƒ
ÔÈLLBÁ - el‡9‡ÏÂ ,‡È‰ ˙¯zÒÓ ‰zÓ ‡nL dÏ ≈¿ƒ»∆»«»»¿À∆∆ƒ¿…

.Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ»»«¿«≈

אם 6) כלום, אינה מסותרת", ש"מתנה שאמרנו לפי כלומר,
שתי  נחלקו שבזה לפרסם, אמר לא וגם להסתיר אמר לא

למעל  (ראה יוסף רב של הוא,הלשונות ספק ג), הערה ה
בגמרא  שאמרו וכמו היא, מסותרת מתנה שמא וחוששין
חיישינן" והלכתא חיישינן, אמר אשי רב - מאי "סתמא שם:

"מתנה 7)(לחםֿמשנה). של דין יש במטלטלין גם
הוא  "קרקע" רבינו שכתב ומה (מגידֿמשנה), מסותרת"
מסותרת  מתנה שמא "חוששין שכתב: הדברים סוף מחמת
שעומדת  בקרקע אלא שייך לא וזה המקבל". זכה ולא היא,
ביד  הם אם במטלטלין, אבל הראשונים, בעליה בחזקת

י). ס"ק רמב, סימן (הגר"א בחזקתו הם היינו,8)המקבל,
הפומביות. את המדגישים דומים, אשי 9)ביטויים כרב

ה. הערה למעלה וראה הרי"ף. שכתב וכמו שם,

.‚·˙Bk‰10‰BL‡¯‰ ,˙Á‡ ‰„O ÏÚ ˙BzÓ ÈzL «≈¿≈«»«»∆««»ƒ»
‰˜ ÔB¯Á‡ - ˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏb ‰B¯Á‡‰Â ˙¯zÒÓ11. ¿À∆∆¿»«¬»¿»¿À¿∆∆«¬»»

ÔÈÚ ‡Ï da ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ‰BL‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»»ƒ»¿»¿≈»…ƒ¿«
Ì˙Ò ‰zÓ ‡l‡ ,Èelb ÔÈÚ ‡ÏÂ ‰¯È˙Ò12ÔB¯Á‡‰ - ¿ƒ»¿…ƒ¿«ƒ∆»«»»¿»»«¬

.‰»̃»

שם.10) יכולה 11)בבאֿבתרא הראשונה המתנה ואין
מהלכות  פ"י (ראה השניה המתנה לבטל כמודעה לשמש
הגמרא  (מסקנת בסתר שנעשתה לפי - א) הלכה מכירה

מתנה 12)שם). שמא שחוששים למעלה שאמרנו
בחזקת  שקרקע כיון מספק, המקבל זכה ולא היא, מסותרת

הבעלים  ברשות היא הרי - ו) הערה (למעלה עומדת בעליה
לאחר. ליתנה

.„e¯‡a ¯·k13- Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰Ú„BÓ ¯ÒBn‰L , ¿»≈«¿∆«≈»»¿««»»«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏËa ‰zn‰14ÔÈ‡L .Ò‡ ‰Ê ««»»¿≈»««ƒ∆≈∆…∆∆≈

‰zÓa ÔÈÎÏB‰15ÏÈ‡B‰ ;Ô˙Bp‰ ˙Úc ¯Á‡ ‡l‡16 ¿ƒ¿«»»∆»«««««≈ƒ
.‰ÏËa B˙zÓ - da ‰ˆB¯ BÈ‡L BzÚ„ ‰l‚Â¿ƒ»«¿∆≈∆»«¿»¿≈»

CÎÈÙÏ17ÔzÏ BzÚc ÔÈ‡L ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰ eÈ‰L ÈÓ , ¿ƒ»ƒ∆»«¿»ƒƒƒ∆≈«¿ƒ≈
BÊ ‰zÓ18˙‡ˆÓÂ ‰ÈeÏ‚ ‰zÓ d˙pL elÙ‡ , «»»¬ƒ∆¿»»«»»¿»¿ƒ¿≈

˙Bzn‰ ÈzL È¯‰ - ˙¯zÒÓ ‰zÓ Ì„wÓ d˙pL∆¿»»ƒ…∆«»»¿À∆∆¬≈¿≈««»
‰iM‰Â ;˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ - ‰BL‡¯‰ :˙BÏËa¿≈»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿«¿ƒ»
BÊ ‰Ó„˜ È¯‰Â ,‰ˆB¯ BÈ‡L ÁÈÎBÓ ¯·c‰L ÈtÓ -ƒ¿≈∆«»»ƒ«∆≈∆«¬≈»¿»

dÏ ‰Ú„BÓ BÓk ‰‡ˆÓpL ‰zn‰19. ««»»∆ƒ¿¿»¿»»»

הדברים 13) ומקור ג. הלכה מכירה מהלכות י בפרק
שם. ד"ה 14)בבבאֿבתרא שם, רשב"ם לפירוש בניגוד

בעלמא. מילתא כסף,15)גילוי שמקבל למכר, בניגוד
כי  אנוס, הוא אם אלא מספיקה, גרידא מודעה אין שאז
לדמים, צריך שהיה מפני למכור גמר המכירה שבשעת יתכן

במתנה. כן לומר שאין גילוי 16)מה "במתנה, שם:
היא". בעלמא רבינו 17)מילתא שהסיק מופשט כלל

(שם). בגמרא המובאת הבאה שבהלכה מהעובדא
המתנה 18) לבטל יכולים אנו אין גרידא, זו ובהוכחה

כאן  המשמשת המוסתרת המתנה גם בהצטרף אלא השניה,
כשהיא 19)כמודעה. טמירה שמתנה ואף שם. בבאֿבתרא

למעלה  כאמור כמודעה, לשמש מספיקה אינה לעצמה,
ליתן  הנותן דעת שאין ההוכחה, מצטרפת כאן - ג הלכה

השניה. המתנה לבטל לשני, זו מתנה

.‰‰OÚÓ20:BÏ ‰¯Ó‡ .‰M‡ ‡OÏ ‰ˆ¯L ,„Á‡a «¬∆¿∆»∆»»ƒ»ƒ»»¿»
Ba ÚÓL .EÈÒÎ Ïk ÈÏ ·zÎzL „Ú EÏ ˙‡O ÈÈ‡≈ƒƒ≈¿«∆ƒ¿…ƒ»¿»∆»«¿
eÎÏ :ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ .Ô˜È¯ BÁÈpnL ÏÚ ÁÂˆÂ ÏB„b‰«»¿»««∆«ƒ≈»»«¿≈ƒ¿
·˙k Ck ¯Á‡Â .‰zÓa ÈÒÎ Ïk BÏ e·˙ÎÂ e‡·Á‰Â¿≈»¿¿ƒ¿»¿»«¿«»»¿««»»«
,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ ‡·e .d‡Oe ÂÈÒÎ Ïk dÏ»»¿»»¿»»»«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ

˜ ‡Ï ‰M‡‰Â ‰˜ ‡Ï Ôa‰ :e¯Ó‡Â‡Ï È¯‰L ;‰˙ ¿»¿«≈…»»¿»ƒ»…»¿»∆¬≈…
Òe‡Îe ,dÏ ·˙k BBˆ¯a21‰l‚ È¯‰L ,‡e‰ ¯·ca ƒ¿»«»¿»«»»∆¬≈ƒ»

‰ÏËa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰BL‡¯‰ ‰zna BzÚ„«¿««»»»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»
el‡ ÌÈÈÚa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙¯zÒÓ ‡È‰L ÈtÓ22. ƒ¿≈∆ƒ¿À∆∆¿≈…«≈¿ƒ¿»ƒ≈

שם.20) בבבאֿבתרא אנוס 21)הובאה ולא "כאנוס",
ולא  ישאנה לא ירצה אם שהרי גמור, אונס היה שלא ממש.
המתנה  בטלה זאת ובכל - (מגידֿמשנה) נכסיו לה יתן

המסותרת. המתנה ע"י המודעה, כל 22)בצירוף היינו,
המתנה, בגוף הוכחות גורמים: שני של צירוף שיש מקום
אינה  גרידא טמירה מתנה כי אם לה, קודמת טמירה ומתנה
לבטל  מספיקות אינן כשלעצמן וההוכחות מודעה, נחשבת

המתנה. את מבטלות ביחד שתיהן - המתנה את

.ÂÈL23ÔpÓfL ˙B¯ËL24ÏÚ ÔÈ·e˙k Ô‰Â ,„Á‡ ÌBÈa ¿≈¿»∆¿«»¿∆»¿≈¿ƒ«
ÈL‡ C¯c Ì‡ :‰zÓa ÔÈa ¯ÎÓa ÔÈa ,˙Á‡ ‰„O»∆««≈¿∆∆≈¿«»»ƒ∆∆«¿≈

˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰25‰ÎÊ Ì„Bw‰ Ïk -26ÔÈ‡ Ì‡Â ; «»ƒ¿…»»«≈»»¿ƒ≈
¯eÒÓ ¯·c‰ È¯‰ - ˙BÚL ·zÎÏ ÌB˜n‰ C¯c∆∆«»ƒ¿…»¬≈«»»»
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יכולים  שאינם ממה (חוץ בעצמם לכתוב יכולים ואינם
ביתֿדין, עשאם לא "תנו", לשניים באומר - שליח) לעשות
שם, גיטין במשנה מפורש וכן בעצמם. שיכתבו כוונתו אלא
וראה  "יכולין", להיות צריך - שבדבריו "צריכין" ובמקום

שמח]. באור

.‡È·˙Bk‰85Èz˙' ¯ËLa86,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O «≈ƒ¿»»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ
‰Èz˙' ·˙kL B‡87È¯‰ - 'BlL ‡È‰ È¯‰' B‡ ,'BÏ ∆»«¿«ƒ»¬≈ƒ∆¬≈

Ï·‡ .B„ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈbiLk da ‰ÎBÊ88¯ËLa ·˙k Ì‡ ∆»¿∆«ƒ««¿»¿»¬»ƒ»««¿»
‰pz‡'89‡Ï - ÌÈ„Ú‰ ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,'BÏ ∆¿∆»««ƒ∆≈ƒ»»»≈ƒ…

Ïa˜Ó‰ ‰ÎÊ90‰zÓ ¯ËL e·˙k' ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡iL „Ú , »»«¿«≈«∆…«¿≈ƒƒ¿¿««»»
ÔÈ·˙BÎÂ ,'BÏ e˙e91ÔÈ‡L ;BÏ ÔÈ˙BÂ92‰ÎBÊ Ïa˜Ó‰ ¿¿¿ƒ¿¿ƒ∆≈«¿«≈∆

B„ÈÏ ‰zn‰ ¯ËL ÚÈbiL „Ú93B‡ ,Ba BÏ ‰kÊiL „Ú «∆«ƒ«¿«««»»¿»«∆¿«∆
e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯Á‡ È„È ÏÚ94. «¿≈¬≈ƒ¿∆≈«¿

בברייתא.85) מ: עבר.86)גיטין גירסת 87)לשון זוהי
שניהם  - ל"נתתיה" "נתתי" בין מה עיון וצריך הרי"ף.
שם: ובגמרא א). קטן סעיף רמה, סימן (סמ"ע עבר מלשון

הווה. לשון והוא מאיר 88)"נתונה", כרבי ולא כחכמים
עתיד.89)(שם). אלא 90)לשון נתינה כאן שאין

לתת. אם 91)הבטחה שרק לו", "אתננה הלשון אפילו
צריך  מיד, מתקיימת שהמתנה המקבל, ליד מידו השטר נותן
אבל  "נתונה", הווה בלשון או "נתתי" עבר בלשון לכתוב
עתה  מתקיימת המתנה שאין ויתנו, שיכתבו לעדים אומר אם
- המקבל לידי השטר כשיבוא כך אחר אלא לעדים כשנותן
משנה). (כסף "אתננה" עתיד לשון גם לכתוב אפשר בזה

שאין 92) אחרי טובה, היא "אתננה" הלשון: אף וממילא
ולשעה  לידו, השטר את שמוסרים אחרי אלא זוכה, המקבל

משנה). (כסף "אתננה" בלשון הנותן כיוון [ראה 93)זו
ולא  כ"זכה" אינו ש"תן" א הלכה עבדים מהלכות ו בפרק
שם]. וברי"ף ט: גיטין ברש"י וראה לידו. שיגיע עד זכה

ב.94) הלכה למעלה

.·È¯ÓB‡‰95‡e‰Â ,'ÈBÏÙÏ ˙ÈBÏt ‰„O Èz˙' »≈»«ƒ»∆¿ƒƒ¿ƒ¿
'ÈÏ Ô˙ ‡Ï' ¯ÓB‡96ÔÈLLBÁ -97ÏÚ BÏ ‰kÊ ‡nL ≈…»«ƒ¿ƒ∆»ƒ»«

¯Á‡ È„È98'BÏ Èz˙Â Èz·˙k' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .99‡e‰Â , ¿≈«≈¬»ƒ»«»«¿ƒ¿»«ƒ¿
‡e‰ ‰zÓ Ïa˜Ó‰ Ì‡ :'ÈÏ Ô˙ ‡ÏÂ ·˙k ‡Ï' ¯ÓB‡≈…»«¿…»«ƒƒ«¿«≈«»»

ÔÈc ÏÚa ˙‡„B‰ - Ôk ¯Ó‡L100,‡e‰ ÌÈ„Ú ‰‡Ók ∆»«≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ
‡e‰ Ïa˜Ó‰ Ôa Ì‡Â ;e‰„O ˙B¯t ÏÎB‡ Ô˙Bp‰Â¿«≈≈≈»≈¿ƒ∆«¿«≈
Èz·˙k' ¯ÓB‡ ‡e‰Â ,'BÊ ‰„O È·‡Ï z˙ ‡Ï' ¯Ó‡L∆»«…»«»¿»ƒ»∆¿≈»«¿ƒ
„Ú LÈÏL È„È ÏÚ ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ - 'BÏ Èz˙Â¿»«ƒ«ƒƒ∆«≈«¿≈»ƒ«

‡e‰ C‡È‰ ¯·c‰ Ú„eiL101. ∆ƒ»««»»≈«

הברייתא.95) המשך רוצה 96)שם, כשהמקבל המדובר,
סעיף  רמה (סמ"ע קיבלה שלא האמת שמספר אלא במתנה

ז). וודאי 97)קטן אלא ספק, שאינו "חשש" לשון יש
התוספתא  לשון וכן חיישינן). המתחיל דיבור שם (תוספות
שאין  והיינו, כלום", אמר "לא י): פרק בתרא (בבא
חושן  בשולחןֿערוך ברם המקבל. דברי עם כלל מתחשבים
"דאיכא  לשון המחבר מביא ד, סעיף רמה, סימן משפט
ולכאורה, גמורה. וודאות ואין לומר, שיש והיינו, למימר",

"שמא". המלה פירוש כלל.98)זהו זה על ידע לא וזה

שביניהם  הסתירה את לסלק זה ידי על יכולים אנו וכך
שניהם. דברי את שהוא 99)ולאמת מדגיש שהנותן היינו,

בזה. לטעות יכול המקבל ואין המקבל, לידי נתן בעצמו
שהנותן 100) לפי הנותן, מן יותר זכור שהוא המקבל הוא

סבור  שהוא ופעמים שייתן, לפני לתת מחשבה לו הייתה
מפרשים, ויש התוספות). בשם משנה (מגיד נתן שכבר
הנתבע, של ולא התובע של ההודאה את מקבלים שלעולם
הודאתו  לבין זה של הודאתו בין התנגשות שישנה מאחר
שם). (רשב"א בחזקתו ממון העמד אומרים אנו זה, של

את 101) זה קיבל שמא ספק, שהדבר מפני עדים. ידי על
(גיטין  הודאה הודאתו אין כן ואם יודע, אינו והבן המתנה

שם).

.‚ÈdÈ‡ È„È ˙ÁzL BÊ :¯Ó‡Â ÔÚhL ‰zÓ Ïa˜Ó¿«≈«»»∆»«¿»«∆««»ƒ≈»
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÈÏÚ È‡ ¯ÓBL ‡l‡ ,È„Èa ‰zÓ«»»¿»ƒ∆»≈¬ƒ»∆»¿«≈
‰ÈzÏa˜ ‡lL ÈÙÏ ,d˙lÁzÓ ‰˙È‰ ‰ÏËa :¯Ó‡L∆»«¿≈»»¿»ƒ¿ƒ»»¿ƒ∆…ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,˙eÚËa B‡ Ò‡a ÈÁ¯k ÏÚa ‡l‡∆»¿«»¿ƒ¿…∆¿»¿«≈ƒ¿»ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - el‡102˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ÚaLÂ ; ≈¿»»«»ƒ¿ƒ¿»«∆¿«
˙q‰103.‰ÈÏÚ·Ï ¯ÊÁ˙Â , ∆≈¿«¬…ƒ¿»∆

שלפנינו):102) נוסחה (לפי ששת רב של מימרא לב. גיטין
היא  בטילה - לידו מתנה שבאת לאחר שאמר מתנה "מקבל
אינה  רש"י), - שקיבלתי מקודם הייתה בטילה (משמע
א. הלכה למעלה וראה קיימן". דבריו - מתנה

"רעיון 103) הוא כאן השבועה שעניין כאן מעיר הראב"ד
הדין, בעל הודאת אצל שבועה מצינו לא ואמנם רוח",
אך  לשבועה? מקום ומה שלו, על מוותר הוא שהרי
המקבל  של חוב שבעלי מדובר, שכאן מפרש, המגידֿמשנה
להישבע  צריך ולפיכך מהשדה, חובם את לגבות רוצים
רמה  סי' בשולחןֿערוך הביא וכן עליהם, מערים שאינו
ב  הלכה ולוה מלוה מהלכות ב שבפרק פי על ואף ז. סעיף
אחרים  של שהוא וטוען ממון ללווה לו יש שאם רבינו כתב
של  הנכסים שהיו שידוע כאן, - בעדים אלא נאמן אינו
ושנשארו  במתנה קבלם שלא לאמר הוא נאמן הנותן,

משנה). (לחם הנותן של ברשותו

.„È¯Ó‡L B‡ ,'‰ÈÏÚ ‰z‡ ¯ÓBL' ¯Ó‡Â Ô˙Bp‰ ÔÚË»««≈¿»«≈«»»∆»∆»«
ÈzÚcÓ ‡lL'104‰ÊÂ ,'E„Èa ‡È‰ ‰ÏeÊb' B‡ ,'‰Èz˙ ∆…ƒ«¿ƒ¿«ƒ»¿»ƒ¿»¿¿∆

ÚaL - 'ÈÏ z˙ ‰z‡' ¯ÓB‡105˙q‰ ˙Úe·L Ïa˜Ó‰ ≈«»»«»ƒƒ¿»«¿«≈¿«∆≈
.¯ËÙÂ¿ƒ¿»

מרצוני.104) כיוון 105)שלא בכול, כופר כל כדין
הלכה  ונטען טוען מהלכות ח פרק ראה בידו, שהמטלטלין
י"א  פרק ועיין שנים, שלוש חזקת לו כשיש ובקרקעות, א,

א. הלכה שם

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תהיה 1) שלא שצריך המתנה עשיית איכות בו נתבאר

שדה  על שטרות שתי ודין זה, אחר הנמשך וכל מסותרת,
וכל  במכר, ואחד במתנה אחד או במכר שניהם אחת

הנמשך.

.‡Ô˙Bp‰2¯a ÔÈa ,‰zÓ‰ÏBÁ ÔÈa ‡È3CÈ¯ˆ , «≈«»»≈»ƒ≈∆»ƒ
¯Ó‡ .˙ÓÒ¯ÙÓe ‰ÈeÏ‚ ‰È‰zL4¯˙qa e·˙k :ÌÈ„ÚÏ ∆ƒ¿∆¿»¿À¿∆∆»«¿≈ƒƒ¿«≈∆
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ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ

BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
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ואם  מזו גובה רצתה אם אלא להוסיף, כוונתו אין השניה,
ולפיכך  כן, לכתוב הדרך אין במכירה אבל מזו, גובה רצתה
וגובה  הדגיש, כאילו הוא הרי ההוספה, הדגיש שלא אף
רמ  סימן (סמ"ע שני מזמן והתוספת ראשון מזמן העיקר

ח). ס"ק שם והגר"א ז, נחמן,49)ס"ק רב של מימרא
אחא 50)שם. לרב דבר: של בטעמו נחלקו שם, בגמרא

על  המקבל מוותר השני, השטר שבקבלת מפני הוא,
ולרפרם, השני. של זה עד הראשון השטר מזמן שעבודו
פסק  ורבינו מזויף, שהראשון המקבל מודה שבזה מפני

להלן. ראה או 51)כרפרם, הנותן של חובו בעל בא שאם
השטר  זמן עד הראשון השטר מזמן ממנו וטרף המוכר
מהמוכר. או מהנותן ולתבוע לחזור יכול אינו השני,

רבינו 52) שהרי תמוהה, זו מילה שם, הגמרא סוגיית לפי
שם  נחלקו זה ועל כלשונם, (שם) נחמן רב דברי את העתיק
הלוקח  אם ביניהם שההבדל ואמרו הנ"ל, ורפרם, אחא רב
לבין  הראשון השטר זמן שבין הפירות מחזירים הנותן או
הנ"ל  לזמן המלך מס משלם הוא אם וכן השני, השטר זמן
מחזיר  אינו שעבודו, על מוותר שהלוקח אחא, רב שלדעת -
שהלוקח  רפרם, ולדעת המלך; מס משלם והוא הפירות,
הפירות, את הוא מחזיר מזויף, הראשון שהשטר מודה
ברורה  להלן רבינו דעת והנה המלך. מס משלם והמוכר
את  שני שטר "ביטל במילים כלול לא זה אבל כרפרם,
(לחםֿמשנה). לפיכך? מאי כן ואם כנ"ל, הראשון",

לו 53) ואין מזויף, הראשון שהשטר מודה שהלוקח אחרי
השני. השטר מזמן אמרו 54)אלא ושם רפרם. לדעת כנ"ל

הראשון  השטר עדי אחא, שלרב - שלישי הבדל עוד
שם  ב'תוספות' (וראה פסולים הם לרפרם, ואילו כשרים.
(לחםֿמשנה). זה דבר השמיט ורבינו בינייהו), איכא ד"ה

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כוונת 1) שאומדין במתנה האומדנות משפטי בו נתבאר

הדברים  ומשפטי זה, אחר נתכווין ולמי הייתה למה הנותן
בקניין, שלא באמירה או בלבד הדעת בגילוי נקנין שהן
נגמר  ולא לארוסתו איש שבין והסבלונות הקידושין ומשפט

זה. אחר והנמשך ביניהם, העניין

.‡ÌÏBÚÏ2ÔÈ„ÓB‡3˙Úc4ÌÈ¯·c‰ eÈ‰ Ì‡ .Ô˙Bp‰ ¿»¿ƒ«««≈ƒ»«¿»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,„Ó‡‰ Èt ÏÚ ÔÈOBÚ - BzÚc ÛBÒ ÔÈ‡¯Ó«¿ƒ«¿ƒ«ƒ»…∆««ƒ

ÈÓ ?„ˆÈk .L¯t ‡lL5,Ìi‰ ˙È„ÓÏ Ba CÏ‰L ∆…≈≈≈«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ««»
ÚÓLÂ6ÂÈÒÎ Ïk ·˙ÎÂ ,˙nL7‰ÈeÏ‚ ‰zÓ ¯Á‡Ï ¿»«∆≈¿»«»¿»»¿«≈«»»¿»
‰¯eÓ‚8;˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Ba ‡a Ck ¯Á‡Â , ¿»¿««»»¿≈«¿»«∆∆

‰È‰ ‡Ï - Ìi˜ BaL Ú„È el‡L ,ÔÈÁÈÎBÓ ÌÈ¯·c‰L∆«¿»ƒƒƒ∆ƒ»«∆¿«»…»»
ÂÈÒÎ Ïk Ô˙B9CÎÈÙÏ .10Ïk ÂÈÒÎpÓ ¯iL Ì‡ , ≈»¿»»¿ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»»»

ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L11˙Ói˜ B˙zÓ -12. ∆≈«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ«¿»«∆∆

"אזלינן 2) שאמר: מנסיא בן שמעון כרבי קמו: בבאֿבתרא
קלב. שם נחמן, רב פסק וכן אומדנא". בדיני 3)בתר

ויש  זֿח), הלכה פ"ג (למעלה כפול תנאי וצריך יש ממונות,
מכירה  מהלכות פי"א (למעלה גרידא דעת גילוי שמספיק
וראה  כאן. כמו קובע, הדעת אומד שאפילו ויש ח), הלכה

שבלב. דברים ד"ה מט: קידושין רקע 4)'תוספות' על
דעתו  משערים אנו פסיכולוגית, הערכה יסוד ועל הנסיבות

אותה. פירש לא עצמו שהוא אף הנותן, בבא5ֿ)של
שם. אף 6)בתרא או מרע, בשכיב זה אם רבינו פירש לא

שהדברים  אומרים, ויש ב. בהלכה שפירש כמו בבריא,
בנו, שבא אע"פ בבריא אבל מרע. בשכיב רק אמורים
לעצמו  השאיר ולא חס לא עצמו על שאם קיימת, מתנתו
עט. בכתובות (וראה חס אינו בנו שעל קלֿוחומר כלום,
הגר"א  ביאור וראה הרמב"ן, בשם רמו סימן חו"מ 'טור'

ג). ס"ק לעצמו 7)שם השאיר אם אבל נכסיו", "כל דוקא
וכן  בסמוך, שמפרש כמו קיימת, מתנתו - מנכסיו שהוא כל

להלן. עוד וראה הנזכרת, הברייתא לשון ראה 8)הוא
אֿב. הלכה פ"ה לבנו.9)למעלה כלום להשאיר מבלי

כלום 10) השאיר שלא מזה היא ההוכחה שכל כיון כלומר,
לפיכך  -- הנ"ל ההוכחה שבטלה שהוא, כל השאיר אם

קיימת. להלן 11)מתנתו ראה קמט: בבבאֿבתרא הוא כן
של 12)בסמוך. הנ"ל הברייתא מלשון רבינו, דברי מקור

בתוספתא  הוא (וכן נכסיו" כל "וכתב מנסיא בן שמעון רבי
ווין  כ"י לפי (265.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ד כתובות
אם  אבל נכסיו, כל כתב אם שדווקא הרי - ראשון) ודפוס
שם, בבאֿבתרא שבגמרא ועוד כנ"ל. מתנה, מתנתו - שייר
מפורש  ושם מרע, שכיב מתנת לדין זו ברייתא  דין השוו
קרקע  ושייר לאחרים, נכסיו כל שכתב מרע "שכיב במשנה:
אין  - שהוא כל קרקע שייר לא קיימת, מתנתו - שהוא כל
אלא  דוקא, לאו שקרקע אמרו קמט: ושם קיימת". מתנתו
הלכה  פ"ח להלן וראה קיימת, מתנתו מטלטלין, שייר אפילו

מח. והערה ז הלכה ושם (מגידֿמשנה), טו

.·ÔÎÂ13·˙Bk‰14‰zÓ ÂÈÒÎ Ïk15,ÂÈaÓ „Á‡Ï ¿≈«≈»¿»»«»»¿∆»ƒ»»
‡È¯a ‰È‰L ÔÈa16elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L ÔÈa17‰È‰ ≈∆»»»ƒ≈∆»»¿ƒ¿«¬ƒ»»

‰ÒÈ¯Úa Ïhn‰ ÔË˜ Ôa18‡l‡ e‰OÚ ‡Ï -19 ≈»»«À»«¬ƒ»…»»∆»
ÒBtB¯ËBt‡20.ÂÈÁ‡Ó „Á‡k ÌÈÒÎp‰ ÏÎa ‡e‰ È¯‰Â , «¿«¬≈¿»«¿»ƒ¿∆»≈∆»

ÂÈÁ‡ ˙BÈ‰Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡lL ,‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡À¿«««∆…ƒ¿«≈∆»ƒ¿∆»
ÔÈÚÓL21ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL Ì‡Â .BÏ ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈

‰zna Ôa‰ ‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓa22. ¿ƒ«¿¿ƒ»»«≈««»»

זו 13) כמו זו, הלכה שאף לציין באה זו, קישור מילת
הדעת, אומד מטעם ההלכות למסגרת שייכת הקודמת,

מתקיימת. מתנתו - שהוא כל שייר אם שם 14)ובשתיהן,
ולהחשיבו  קול להוציא מכוון שבכתיבה כותב, [דוקא קלא:
בוודאי  קול, לה שאין בלבד באמירה אבל שיכבודוהו, כדי
פ"ו  להלן רבינו כתב וכן אפוטרופוס. לעשותו כוונתו אין
ברא"ש  (הובא הר"ח דעת והיא ב, הלכה נחלות מהלכות
ומקורם  שם. והרי"ף שם) עיין לא, סימן נוחלין יש פרק
אמר  שאם קל.) בתרא (בבא ברוקא בן יוחנן רבי ממשנת
א). הלכה פי"ב להלן (ראה קיימין דבריו - יירשני פלוני בני
מיגאש  ר"י קנה. שוודאי מתנה, בלשון אמר אם וכלֿשכן

זו]. דעה לפי קלא: והרי"ף,15)ב"ב הר"ח רבינו, [לדעת
כותב  בין אלא ירושה, לבין מתנה בין זה בענין הבדל אין
(ראה  בירושה ובין במתנה בין זכה - שבאומר לאומר,
(שלא  בירושה ולא במתנה לא זכה לא - ובכותב למעלה),
(ב"ב  רשב"ם כדעת ולא שם), הרי"ף על חוותֿיאיר כהגהת
של  חשש שיש מתנה, בין החילוק שעיקר קל.)
לפי  אפוטרופסות, בה שייך שלא ירושה לבין אפוטרופסות,
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ÌÈicÏ27‰ËB ÌzÚcL Ïk :28B„Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ««»ƒ…∆«¿»»¿«¬ƒ»∆¿»
e„ÈÓÚÈ -29. «¿ƒ

צד.23) השטרות.24)כתובות נכתבו שבו התאריך,
גם 25) כשר הוא עדים בו שחתמו שכיון עדים, בלי [ונמסר

כן  ואם טז), הלכה גירושין מהלכות (פ"א מסירה עדי בלי
במסירה]. קדם מי לברר כל 26)איֿאפשר כלומר צד: שם

בוודאי  קודם נכתב ששטרו שכיון זכה, הוא מוקדם, ששטרו
אחרים, בשטרות כך תולים שאנו כשם קודם, נמסר גם
(מגידֿמשנה). ימים בכמה או ביום מוקדם מהם שאחד

וכשמואל 27) דדיינא". "שודא התלמודי: לביטוי מקביל
שם). (כתובות לרב היתה 28)בניגוד למי משערים, שהם

השני, על מעדיף היה ואותו יותר נוטה הנותן של דעתו
ד"ה  לה. בבאֿבתרא וה'תוספות' מקודם. מסר לו ובוודאי
עושים  שהדיינים היינו דדיינא" ש"שודא פירשו שודא,

יב. ס"ק רמ, סימן בסמ"ע וראה שהרי 29)כרצונם.
חותכים  או (כורתים כרתי מסירה שעדי אלעזר, רבי לשיטת
השטר  נמסר למי תלוי הכל השטרות, ובכל בגט הגט) את
יודעים  אנו אין כי אם שזכה, אחד כאן שיש וברור ראשון,
ואין  נדירה היא כאחד נמסרו שהשטרות האפשרות - מיהו

לאח  לתת איפוא, לנו, ומוטב - בחשבון סמך להביאה על ד
(מגידֿמשנה). חלוקה לקיים מאשר הדיינים, השערת

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na30ÔÈ‡L ¯ËLa31BaÔÈ˜32, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
‡l‡33ÈÓ ÔÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L ,‰Ê ¯ËLa BÊ ‰„O ‰˜ ∆»»»»∆ƒ¿»∆∆≈»¿ƒƒ

ÚÈb‰L Ì‰ÈMÓ ‡e‰34Ì‡ Ï·‡ ;‰lÁz B„ÈÏ B¯ËL ƒ¿≈∆∆ƒƒ«¿»¿»¿ƒ»¬»ƒ
ÔÈ˜ Ô‰Ó ¯ËL ÏÎa ‰È‰35ÔÈw‰ BÏ Ì„wL Ïk - »»¿»¿»≈∆ƒ¿»…∆»««ƒ¿»

eÏ‡LÈÂ ,‰ÎÊ36ÌL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ„Ú‰37‰fL ÌÈ„Ú »»¿ƒ¿¬»≈ƒ¿≈ƒ»»≈ƒ∆∆
ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ‰lÁz B˙zÓ ¯ËL B„ÈÏ ÚÈb‰38. ƒƒ«¿»¿««¿»¿ƒ»»»»ƒ

הוא 30) קודם, לו שנמסר שמי השטר, במסירת תלוי שהכל
(שם). נשוי שהיה מי פרק בכתובות הרי"ף שלא 31)זכה.

בו. חליפין.32)הוזכר קנין הוא קנין, שהשטר 33)סתם
הקנין. הוא המסירה,34)הוא עם אלא קונה השטר ואין

אנו  ולפיכך תחלה, קונה - תחלה לידו שהגיע מי ולפיכך
אין  ואם המסירה, לקדימת כראייה שעות על מסתמכים
שפורט  כמו הדיינים, הכרעת על סומכים - שעות כותבים

שלמעלה. מפלוני 35)בהלכה "וקנינא בו שכתוב כלומר,
לראייה. אלא השטר ואין מי 36)וכו'" החתימה, עדי את

כמו  נוהגים קדם, מי לברר איֿאפשר ואם בקנין. קדם
רמ). סימן (טור דדיינא" "שודא הקודמת: בהלכה

קנין.37) בו כתוב שלא שאינו 38)באופן אף למסירה,
באותו  הוא אף נמסר השני שהשטר ואף לכתיבה, הראשון

טו. ס"ק שם סמ"ע וראה היום,

.ÁÈL39‰B˜ ÌLa ˙Á‡ ‰„O ÏÚ ÌÈ‡ˆBi‰ ˙B¯ËL ¿≈¿»«¿ƒ«»∆««¿≈∆
‰ÂL ÌpÓÊ ÔÈ‡Â ,„Á‡40¯ÎÓ „Á‡ ¯ËL ‰È‰ Ì‡ : ∆»¿≈¿«»»∆ƒ»»¿»∆»∆∆

ÈM‰Â ‰zÓ ÔBL‡¯‰ ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ :‰zÓ „Á‡Â¿∆»«»»ƒ»»«¿»»ƒ«»»¿«≈ƒ
LiL ;ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÔB¯Á‡‰ Ïha ‡Ï - ¯ÎÓ ÂÈ¯Á‡L∆«¬»∆∆…ƒ≈»«¬∆»ƒ∆≈

˙eÈ¯Á‡ BÏ ÛÈÒB‰Ï :¯ÓBÏ41¯ÎÓ ÌLa ·˙ÎÂ ¯ÊÁ42. «¿ƒ«¬»»«¿»«¿≈∆∆
˙eÈ¯Á‡L ,˙eÈ¯Á‡ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»»»«¬»∆«¬»

˙eÚË43ÔÎÂ .‡e‰ ¯ÙBÒ44ÈM‰Â ¯ÎÓ ÔBL‡¯‰ Ì‡ »≈¿≈ƒ»ƒ∆∆¿«≈ƒ

BÏ ·˙k ‡lL ;ÔBL‡¯ ÔÓfÓ ‰„O‰ ‰˜ - ‰zÓ«»»»»«»∆ƒ¿«ƒ∆…»«
Ôa ÔÈc ÌeMÓe ,BÁk ˙BtÈÏ ‡l‡ ‰zÓ ¯ËL¿««»»∆»¿«…ƒƒ∆

¯ˆn‰45. «∆∆

נחמן.39) רב של מימרא מד. אחד,40)כתובות ביום זה
הראשון, את השני ביטל אולי ספק ונתעורר שני. ביום וזה
כאילו  זה הרי השטרות, שני השטר בעל ביד שיש שכיון

ט. הלכה להלן וראה בטל, שהראשון שאם 41)מודה
דמיו. לו יחזיר חובו, בעל מתנה 42)יטרפנו סתם שהרי

אחריות. בה אין ציוה 43)- שהמוכר אומרים, שאנו
לא  אפילו ולפיכך ושכח, טעה והסופר באחריות, לכתוב
(בבאֿ כתובה כאילו היא הרי מפורש, אחריות כתובה
ג). הלכה מכירה מהלכות פי"ט ולמעלה יד. מציעא

שם.44) בגמרא זה השדות 45)אף לקנות קודם שהוא
אבל  ה), הלכה שכנים מהלכות (פי"ב שדהו עם הגובלות
ואע"פ  א). הלכה פי"ג (שם ברֿמצרא דין אין במתנה
דין  בה ויש כמכירה, דינה אחריות, בה שכתוב שמתנה
אחריות  שום מתנה בשטר כתב שלא כאן - (שם) ברֿמצרא
ברֿמצרא  דין בו אין - מכר שטר גם לו שכתב אע"פ
כיצד  כאן, להבין יש אבל רשב"א). בשם (מגידֿמשנה
(משנהֿ שאחרֿכך מתנה בשטר המכירה לבטל אפשר
לו  שתהיה היינו כחו" ש"לייפות אומרים ויש למלך).
את  רק ולגלות המכירה שטר את להעלים ללוקח האפשרות
ואם  הברֿמצרא, טענת את ממנו יסלק ובזה המתנה, שטר
המכירה  שטר את מבטל המתנה ששטר ראיה אין כן
שיש  יתברר אם ואמנם נכתב. הנ"ל לצורך שהרי שלפניו,
במגידֿ וראה הברֿמצרא, יסתלק לא מכר, שטר גם לו

משנה.

.ËÌ‡ :‰zÓa Ì‰ÈL B‡ ¯ÎÓa ˙B¯ËM‰ ÈL eÈ‰46 »¿≈«¿»¿∆∆¿≈∆¿«»»ƒ
ÌeÏk ÈMa ÛÈÒB‰47Ìi˜ ÔBL‡¯‰ È¯‰ -48‡lL , ƒ«≈ƒ¿¬≈»ƒ«»∆…

Ì‡Â ;˙ÙÒBz‰ ÈtÓ ‡l‡ ÈM‰ ·˙k49- ÛÈÒB‰ ‡Ï »««≈ƒ∆»ƒ¿≈«∆∆¿ƒ…ƒ
ÔBL‡¯‰ ˙‡ ÈL ¯ËL Ïha50‡l‡ ˙eÈ¯Á‡ BÏ ÔÈ‡Â , ƒ≈¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈«¬»∆»

ÈM‰ ÔÓfÓ51CÎÈÙÏ .52Á˜Bl‰ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk , ƒ¿««≈ƒ¿ƒ»»«≈∆»««≈«
Ì˙B‡ ¯ÈÊÁÓ - ÈL ÔÓÊ „Ú ÔBL‡¯ ÔÓfÓ53‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿«ƒ«¿«≈ƒ«¬ƒ»¿ƒ»»

B‡ Ô˙Bp‰ - ‰L ÏÎa CÏnÏ ˜Á ‰„O d˙B‡ ÏÚ«»»∆…«∆∆¿»»»«≈
ÈM‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ „Ú ˜Á‰ B˙B‡ Ô˙B ¯ÎBn‰54. «≈≈«…«¿««¿»«≈ƒ

והוספה 46) כפירוש פפא, רב של מימרא שם, כתובות
נחמן. רב שזוהי 47)לדברי בשטר הודגש שלא אע"פ

לשטר  ביחס זה, בשטר הוגדלה השטח שמידת אלא הוספה,
להלן. וראה שאת 48)הקודם, רבינו, שכוונת וכנראה

מזמן  התוספת ואת הראשון, מזמן המקבל גובה העיקר
מהן  ובאחת כתובות שבשתי ואע"פ (מגידֿמשנה). השני
רבינו  פסק התוספת), הדגשת (בלי השניה על תוספת
מהן  באיזה ש"גובה כט) הלכה אישות, מהלכות (בפט"ז
כן, להיות צריך כאן גם כן ואם השניה", ותבטל שתרצה
בו, הכתוב כפי אלא לו אין הראשון השטר לפי רצה שאם
העיקר  גם לו יש השני, השטר לפי רצה ואם התוספת , בלי
בכתובות  רש"י דעת אמנם (וכן השני מהזמן התוספת וגם

ש  לדמות אין - לכתוב שם) הדרך שבכתובה לכתובה, טר
בכתובה  ההוספה הדגיש שלא וכיון וכו'", לך "ואוסיפית
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שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות

בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).
קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא

הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי
לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו
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.ÊÔÎÂ43ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡44‰Ê - ¯Á‡Ïe BzL‡Ï ¿≈ƒ»«»¿»»¿ƒ¿¿«≈∆
.‰ˆÁÓ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ BzL‡Â ,‰ˆÁÓ ‰˜ ¯Á‡‰»«≈»»∆¡»¿ƒ¿«¿»«∆¡»

בגמרא.43) וכחכמים.44)שם ברייתא, קלב. שם

.Á‰zÓa dÏÚa ÈÒÎ Ïk ‰˙wL ‰M‡ Ïk45- »ƒ»∆»¿»»ƒ¿≈«¿»¿«»»
d˙a˙k ‰„a‡46Ú¯w˙Â ,47¯ËL ‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿»¿À»»¿ƒ»«¿ƒ»ƒ»»¿«

‰zn‰ Ì„wL B·BÁa ÌÈÒÎp‰ Ïk eÎÏ‰Â ,ÂÈÏÚ ·BÁ48 »»¿»¿»«¿»ƒ¿∆»«««»»
d˙a˙Îa Áwz ‡ÏÂ ,ÌeÏÎ ‡Ïa ‡È‰ ¯‡Mz -ƒ»≈ƒ¿…¿¿…ƒ«ƒ¿À»»

·BÁ‰ ‰Ó„wL49ÔcÓ‡L ;50‰‡‰aL ,‡e‰ ˙Úc51 ∆»¿»«∆À¿«««∆«¬»»
‰„a‡ ÂÈÒÎ Ïk dÏ ·˙kL BÊ ‰ÚeÓLa dÏ ‰‡aL∆»»»ƒ¿»∆»«»»¿»»ƒ¿»

ıeÁ ÌÈÒÎpa dÏ LiL ˙eÎÊ Ïk52.BÊ ‰znÓ »¿∆≈»«¿»ƒƒ«»»

או 45) גרושה אשתו כגון במתנה, שקנתה באופן דוקא
שכתב  אלא רבינו, כלשון אשה, כל או שם), (גמרא ארוסה
אבל  אפוטרופסות. ולא מתנה היא שזו ברורה בלשון לה
(מגידֿ כתובתה אבדה לא אפוטרופסות, שעשאה באופן

שם). מהגמרא על 46)משנה כתובתה שעבוד היינו,
להלן. ראה אלו, על 47)נכסים רק שהרי דוקא. לאו

חל  חדשים, נכסים קונה הבעל אם אך ויתרה, אלו נכסים
כתובתה, אבדה ד"ה שם (רשב"ם עליהם הכתובה שעבוד
והביתֿשמואל  ח, ס"ק קז סימן מחוקק' ה'חלקת כתבו וכן

ו). ס"ק המתנה,48)שם של אלו מנכסים הדין מן וגובה
היא  היתה ויתרה, ולולא לחוב. קודם הכתובה ששעבוד אך

החוב. מן כתובתה את לגבות "שקדמה 49)קודמת צ"ל
לפי  אלו, מנכסים כתובתה לגבות דינה והיה כלומר, לחוב".
ויתרה. שהרי גובה, אינה אעפ"כ – למתנה קודמת שהיא

שם.50) הגמרא מסקנת רוח 51)כן נחת לה גורם שזה
שהוא  עד לבעלה, חשובה שהיא שמועה שיוצאת מיוחדת.
היא  זו הנאה ותמורת במתנה, נכסיו כל את לה לתת מוכן

הכתובה. שעבוד על לזכות 52)מוותרת זו, מזכות חוץ
מתנה. בתורת אלו בנכסים

.Ë·˙Bk‰ ÔÎÂ53ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ ¿≈«≈¿»»¿»»≈¿»ƒ≈
˙B·˜54‡È¯a ÔÈa ,55BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÈa ¿≈≈»ƒ≈¿ƒ¿«¿»«¿ƒ¿

Ú˜¯˜ Ô‰nÚ56ÛzL d˙B‡ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ - ‡e‰L Ïk ƒ»∆«¿«»∆ƒ¿»»»À»
d˙a˙k ‰„a‡ ,‰˙ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈa‰ ÔÈa57dÈ‡Â , ≈«»ƒ¿…»¬»ƒ¿»¿À»»¿≈»

Ï·‡ ;ÌeÏk el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ù¯BË58e‡B·iL ÂÈÒÎpÓ ∆∆ƒ¿»ƒ≈¿¬»ƒ¿»»∆»
.d˙a˙k Ô‰Ó ˙ÏËB - el‡ ¯Á‡ BÏ««≈∆∆≈∆¿À»»

קלב.53) בבבאֿבתרא והובאה ז, משנה פ"ג פאה
לברת".54) "פלגא קלב: שם העובדא, מתוך יוצא
שמצפה 55) בבריא שאולי רבא של בעיא שם, בגמרא

ולפיכך  נפתרה. ולא כלום, מוותרת אינה נכסים עוד שיקנה
המשנה  בפירוש ועיין מספק, ממון להוציא יכולה אינה

(מגידֿמשנה). שם מטלטלין,56)לרבינו ולא קרקע דוקא
י. הלכה להלן שהפכה 57)ראה זו, הנאה עלֿידי כלומר,

כתובתה. שעבוד על היא מוותרת הבנים, יתר עם שותף
שם. בבבאֿבתרא נחמן רב מימרת צורך והיא שאין ונראה

אבדה  - מחתה שלא מכיון אלא המפורשת, בהסכמתה
ב  רבינו כתב [וכן והביא כתובתה. שם) (פאה המשנה פירוש

אמר  ולא כתובתה אבדה "שאמרו המשנה מלשון לכך ראיה
ראה  "איבדה", אמנם הנוסחא כתביֿיד (ובכמה איבדה"

לומר, רוצה פישל) הרי מכון במשנת המשנה" ב"נוסחאות
שהגמרא  ואע"פ שם). רבינו (לשון אבדה" - בשתיקותה כי
שהיתה  "אימתי שאמר יהודה רבי של מברייתא הוכיחה שם
להלכה, אינה זו שסוגיא רבינו סובר - עליה" וקבלה שם
חכמים  דברי לפרש יהודה דרבי שאימתי שאמרו שמה
(רמב"ן  בברייתא ולא במשנה אלא אינו כה.) (סנהדרין
ועיין  ה"ג. ד"ה פא: בעירובין ו'תוספות' שם, במלחמות
שיש  ועוד הריטב"א). בשם ק' הערה 364 עמוד שם בדק"ס
(ריטב"א  אמורים" דברים "במה יהודה רבי בדברי גורסים
בפאה  ובריבמ"צ שם וברמב"ן ברז"ה וכ"ה שם, בדק"ס
יוחנן  רבי לדעת לחלוק, הוא אמורים" דברים ו"במה שם)
עליו  (שגם שמואל סובר וכן שם), (רמב"ן פב. בעירובין
של  מהבעיא וגם פא: בעירובין שם) הגמרא קושיית סובבת
שאין  נראה טז) הערה למעלה (ראה בריא בדין שם, רבא
בריא  בין מה בפירוש, קבלה שאם בפירוש, שתקבל צורך
דברי  שהביאו שם בפאה הירושלמי דעת וכן מרע. לשכיב
הקשו  ולא שם) (שבבבלי חנינא בר' יוסי ורבי ושמואל רב
שבירושלמי  הרי - יהודה רבי של הנ"ל מהברייתא עליהם
בפירוש]. קבלה בלא חכמים, דברי שפירוש הבינו

מוסכמת.58) וכהלכה כהנא, רב מדברי קלג. שם

.È·˙k59ÔÈÏËÏhÓ Ô‰nÚ dÏ60B‡ ,„·Ïa61¯iML62 »«»ƒ»∆ƒ«¿¿ƒƒ¿«∆ƒ≈
Ú˜¯˜ BÓˆÚÏ63˙w˙Â .˙Ói˜ d˙a˙k - ‡e‰L Ïk ¿«¿«¿«»∆¿À»»«∆∆¿«»«

ÌÈB‡b‰64.‡e‰L Ïk ÌÈÏËÏhÓ ¯iL elÙ‡L ,‡È‰ «¿ƒƒ∆¬ƒƒ≈ƒ«¿¿ƒ»∆
È¯‰L65˙¯ÓB‡ ‡È‰66;‰·B‚ È‡ ¯iMM ‰nÓ : ∆¬≈ƒ∆∆ƒ«∆ƒ≈¬ƒ»

ÌÈÒÎ ¯‡LÏ „¯z ¯iMM ‰ÓÏ „¯zL CBzÓeƒ∆≈≈¿«∆ƒ≈≈≈ƒ¿»¿»ƒ
Û¯Ë˙Â67. ¿ƒ¿…

כתוב 59) - הקודמת בהלכה הנ"ל הדין המביאה בברייתא,
נחמן  רב בדברי מפורש וכן קרקע", לה "וכתב מפורש:

קלב:). (שם מסויימת עובדא רקע על דיון מפני 60)בתוך
כתובתה, על ויתרה לא ובוודאי בעיניה, חשובים שאינם

עובדא 61)בגללם. רקע על יימר רב מדברי קלג. שם
ההלכה.62)מסויימת. בסוף רבינו שמביא הטעם, מפני

לא 63) אבל קרקע, ודוקא יימר). רב בדברי (שם דקל אפילו
גבתה  לא התלמודית שבתקופה מפני קנ:) (שם מטלטלין

ממטלטלין. מיתומים כתובתה לפי 64)האשה כלומר,
היתומים  מן כתובתה לגבות יכולה שהאשה הגאונים, תקנת
אין  - ז) הלכה אישות מהלכות טז (פרק ממטלטלין אף
(מגידֿ מטלטלין לשייר קרקע שייר בין כאן גם להבדיל
ב). סעיף קז סימן אהע"ז בשו"ע וראה משנה,

קלג.).65) (שם יימר רב בדברי הבאה ההנמקה
היא 66) שהרי שעבודה, על כלל מוותרת היא אין וממילא

מטלטלין. ובין קרקע בין שנשאר, מזה לגבות בטוחה
עליהם.67) לה שיש השעבוד בכח תגבה

.‡È·˙Bk‰68˜ÏÁ BzL‡Ï ·˙ÎÂ ,ÂÈ·Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿»»¿»«¿ƒ¿≈∆
Ô‰nÚ69ÂÈ·‡ ÈiÁa ÌÈa‰ ÔÓ „Á‡ ˙Óe ,70BÊ È¯‰ - ƒ»∆≈∆»ƒ«»ƒ¿«≈»ƒ¬≈

˜ÏÁÓ d˙a˙k ‰a‚z71d˙a˙k ‰„a‡ ‡lL ;˙nL ‰Ê ƒ¿∆¿À»»≈≈∆∆∆≈∆…ƒ¿»¿À»»
Ô‰Ó Û¯ËlÓ ‡l‡72. ∆»ƒƒ¿…≈∆

כהנא.68) רב של מימרא קלג. קלב: כנ"ל 69)שם
ט. את 70)בהלכה יורש אביו כן ואם בנים, הניח ולא 
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שאמר  ממה יסודו שבנה שם ועיין יורש. אינו שאפוטרופוס
- לאחר נכסיו כל שכתב מרע "שכיב קלג.): (ב"ב הונא רב
לדעת  ואילו ירושה" משום נוטלן ליורשו, ראוי אם רואים
שלא  בזה, וכיוצא הבנות בין בבת שם מדובר ורבינו, הרי"ף
ומה  ה). הלכה פ"ט להלן (ראה אפוטרופסות ענין שם שייך
"בריא" מחמת הוא "מתנה", כאן לכתוב רבינו שדקדק
נכסים  בהעברת ירושה לשון מועילה לא שבו להלן, שהביא
וקכו: קלא. (בבאֿבתרא דוקא מתנה לשון אלא לבן, מבן
מהלכות  ובפ"ו ב, הלכה פי"ב להלן רבינו בדברי וראה

דֿה]. הלכה רבא,16)נחלות של בעיא קלב. בבאֿבתרא
להיות  אלא נתכוון שלא אמרו, מרע בשכיב דוקא  שאולי
לא  בבריא, אבל למות. הולך שהוא מאחר לו, נשמעין אחיו
הלכתי  ספק שבכל ומכיון זו, בעיא נפתרה ולא כן. אמרו
כאן  מוציאים אין - לנתבע לקולא הולכים ממונות, בדיני
אלא  עשאו שלא להלכה וקובעים הבנים, מחזקת

שם). (רי"ף חנילאי 17)אפוטרופוס רב של מימרא שם,
שם. שהועלתה לבעיא כתשובה שמואל, בשם אידי בר

לכבודו.18) זו להשתדלות מקום אין שלכאורה,
שם.19) כל 20)בבאֿבתרא "הכותב בדין ד, הלכה להלן

לא  - מידו שקנו "אףֿעלֿפי רבינו: כתב לאשתו", נכסיו
כאן. השמיטו למה וצריךֿעיון אפוטרופא", אלא עשאה

את 21) ויתן הבנים, בין הפלייה אדם שיקיים להניח שאין
את  לחזק רק התכוון הסתם ומן מהם, לאחד רק נכסיו כל
לזר, נכסיו כל כתב אם אבל האחים. בין ומשמעתו כבודו

שהתכוון זו להשערה מקום שאין שאין אחרי למשמעת,
מתנה. מתנתו - זה אדם של לכבודו הדאגה שם 22)עליו

כל  לו כתב שלא שכיון נחמן. רב בשם רבא של מימרא קנ:
לעשותו  ולא גמורה, למתנה נתכוון בוודאי הנכסים,

אפוטרופוס.

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23Ô·Ï ·˙kL24;ÌÈa‰ ÔÈa «∆¿»ƒ¬ƒ∆»«¿≈≈«»ƒ
˙Ba‰ ÔÈa Ô·Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙k Ì‡ Ï·‡25˙·Ï B‡ ,26 ¬»ƒ»«»¿»»¿≈≈«»¿«
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡Ï B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa27¯‡L ÔÈa ≈«»¿∆»ƒ«¿ƒ≈¿»

zÓ - ÌeÏk ¯iL ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈL¯Bi‰B˙ «¿ƒ««ƒ∆…ƒ≈¿«¿»
˙Ói˜28. «∆∆

(קלא:),23) נוחלין יש פרק בבאֿבתרא ברי"ף הוא כן
מרע  "שכיב קלג.): (שם הונא רב שאמר ממה דבריו ומקור
שם  זה על וכתב ירושה". משום נוטלן כו' נכסיו כל שכתב
בין  ואח הבנות בין בת כגון יורשין, בשאר הונא רב שדברי
אלא  עשאו לא בכתיבה הבנים בין בן אבל האחים,
בכתובה  קנה לא טעמא מאי "בנו תאמר: ואם אפוטרופוס.
בלא  דהלכתא בגמרא עלה אמרו כבר - קנו היורשים וכל -
ובגמרא  חכמים". שאמרו מה אלא לנו ואין היא, טעמא
בת  להו, "איבעיא קלא:) (שם כתוב היה לא הרי"ף שבידי
אליבא  מפורש שלפי"ז האחים", אצל ואשה הבנים אצל
כתוב: היה אלא קנתה, לא - הבנים" אצל "בת שגם דרבינא
לא) סימן שם (רא"ש האחים" אצל אשה להו, "איבעיא
סופרים". "דקדוקי בעל שבידי ה' כ"י בגמרא וכ"ה

(24- טעם בלי הלכה זוהי (למעלה) הרי"ף שלדעת אע"פ
הבן. את יכבדו זה בלא שהבנות ההגיון, מן קצת בזה יש

(ערוך 25) בחייו שמתו בניו בנות כגון יורשות, שהן בנות

בבבאֿ וראה א, ס"ק רמו סימן 'נתיבות' [ועיין השלחן).
קאתי"]. מעישור לברתי "ולסלוקי קמג: שאין 26)בתרא

הבן. של לזה כמו לכבודה דואג אינו 27)הוא שוודאי
לכבודו. מבניו.28)דואג לאחד בכותב אלא אמרו שלא

.„ÔÎÂ29·˙Bk‰30ÂÈÒÎ Ïk31ÔÈa ‡È¯a ÔÈa ,BzL‡Ï ¿≈«≈»¿»»¿ƒ¿≈»ƒ≈
B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL32d‡OÚ ‡Ï - ¿ƒ¿«««ƒ∆»ƒ»…¬»»

ÂÈa ÂÈL¯BÈ eÈ‰L ÔÈa .ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‡tB¯ËBt‡ ‡l‡∆»«¿»«¿»≈∆»¿»»»
˙¯Á‡ ‰M‡Ó B‡ ‰pnÓ33ÂÈÁ‡ B‡ ,34¯‡L B‡ ƒ∆»≈ƒ»«∆∆∆»¿»

ÔÈL¯BÈ35Ì‡Â .36ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ,‡e‰L Ïk ¯iL ¿ƒ¿ƒƒ≈»∆≈«¿«≈
.dÏ ·˙kL Ïk ‰˙˜ - ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ»¿»»∆»«»

הדעת.29) אומד בענין  מדובר כאן קלא:30)אף שם
שמואל. בשם יהודה רב של מתנה 31)מימרא בלשון

שם) בגמרא גרס שכן ב, הלכה למעלה במגידֿמשנה (וראה
לפי  קנתה, לא שהוא כל שייר אם אפילו ירושה בלשון שאם
בֿה. הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה ליורשו, ראויה שאינה

בקנין.32) צורך אין אפוטרופוס לעשות שלכאורה, אף
- נכסיו" כל "הכותב בסתם: שאמר ממה לזה, והמקור
מדין  וכן (נמוקיֿיוסף). בקנין שלא ובין בקנין בין משמע
שאמרו  ממה וכן קנין. צריכה שהיא שאמרו בריא, מתנת
קנין  שגם הרי קנין, צריך בזה וגם שהוא" כל "שייר להלן
ב). ס"ק קז, סימן לאבןֿהעזר הגר"א (ביאור כאן מועיל אינו
בלשון  לכתבו צריך השכיבֿמרע בשטר הקנין נכתב ואם
לגמרי, השטר בטל כן, לא שאם המתנה, על ותוספת כח יפוי
א). ס"ק שם מחוקק' ('חלקת י הלכה פ"ח כדלהלן

רב 33) ושל רבינא של הדעות, ולשתי שנפתרה, בעיא שם,
רבא. בשם ושניהם ולא 34)עוירא, רבא, בשם כרבינא

שם). הרי"ף גירסת (לפי עוירא אחיו,35)כרב מדין למד
שם  מחוקק' ב'חלקת ראה זה, על חולק בתשובה והרא"ש

ג. נחמן.36)ס"ק רב בשם רבא של מימרא קנ: שם

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na37·˙k Ì‡ Ï·‡ ;‰‡eOa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»ƒ»«
‰Òe¯‡ BzL‡Ï ÂÈÒÎ Ïk38Èt ÏÚ Û‡ ,‰Le¯‚Ï B‡ »¿»»¿ƒ¿¬»ƒ¿»««ƒ

Ì„‡ Èa ¯‡Lk ‡È‰ È¯‰ - ÌeÏk ¯iL ‡lL39, ∆…ƒ≈¿¬≈ƒƒ¿»¿≈»»
.˙Ói˜ B˙zÓe«¿»«∆∆

פשוט.37) כדבר קלא: כך 38)שם כל דואג אינו שעדיין
-39)לכבודה. יורש שאינו שאחר, ו הלכה להלן ראה

קנה.

.Â·˙Bk‰40‰Ê - ¯Á‡Ïe ÂÈaÓ „Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk «≈»¿»»¿∆»ƒ»»¿«≈∆
ÈˆÁ ‰˜ ¯Á‡‰41ÈˆÁ‰ ¯‡LÂ ,‰zÓa ÌÈÒÎp‰ »«≈»»¬ƒ«¿»ƒ¿«»»¿ƒ¿««¬ƒ

¯‡L ÏÚ e‰pÓ ÒBtB¯ËBt‡ - BÏ B˙pL Ôa‰Â ;ÂÈ·Ï¿»»¿«≈∆¿»«¿ƒ»«¿»
ÂÈÁ‡42. ∆»

פשיטא,40) ד"ה ברשב"ם שם ועיין פשוט, כדבר קלא: שם
רבינו, כפירוש מפרשים יש דברי ודחה אחר, באופן שפירש

מיימוניות. בהגהות החצי 41)וראה את שנתן ואחרי
הנכסים". "כל הוא הנשאר החצי לאחר, הראשון

שנתן 42) קודם לאחר, הראשון החצי את נתן שאילו שכשם
"כל  הוא השני שהחצי ברור - לבנו השני החצי את
סימן  בסמ"ע, וראה ביחד. כשנתן הדין הוא כן הנכסים",

טז. ס"ק רמו
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לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל

- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה
שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה

אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר
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צט. הערה להלן יש 98)ראה אם המפרשים, בין דיון יש
(באומר  למעלה שנאמר מה לבין זו, הלכה בין דמיון

צט. הערה להלן ראה קמג:99)"לבני"). בבאֿבתרא
שם).100) (גמרא לבנים ינתן לבנים, ראויים הם ואם

ואם  למעלה. כן כתב שכבר מפני כאן, רבינו זאת והשמיט
למעלה, כמו כאן, שאף אומרים יש ולבנות, לבנים ראויים
למעלה  אלא אמור זה שאין אומרים, ויש קודמים. הבנים
לחםֿמשנה). (ראה קודמים הבנים ואז "לבני", כשאמר

לו 101) יש ואם שם). (גמרא בניו לנשי קודמות והן פנויות.
רמז  סימן חו"מ ובשו"ע במשנהֿלמלך ראה דינו? מה אשה,

ב. בנותיו 102)סעיף יטלו - לבניו נשים היו לא ואם
ה). ס"ק רמז סימן (סמ"ע הנשואות

.ÂË‡ÈOn‰103ÏB„‚ Ba104‰˜ - ˙È·a ‰Ïe˙·Ï105 ««ƒ¿»ƒ¿»¿«ƒ»»
‡e‰Â .˙Èa‰106,Ôa‰ ‰ÊÏ ÌÈBL‡¯ ÔÈ‡eO eÈ‰iL ««ƒ¿∆ƒ¿ƒƒƒƒ¿∆«≈

BÏ Ì„˜ ¯Á‡ Ôa ·‡‰ ‡ÈO‰ ‡ÏÂ107‡ÏÂ ,108¯iL ¿…ƒƒ»»≈«≈…∆¿…ƒ≈
ÌÈ¯·„e .ÌeÏk BÏ „ÁiL ˙Èa‰ ‰Êa ·‡‰109el‡ »»¿∆««ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ≈

eÚ‚Â ,Ì‰ ÌÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰k110¯·ca ÌÈÓÎÁ «¬»»∆≈»∆««≈¿»¿¬»ƒ«»»
¯Ób B˙·‰‡Â B˙ÁÓO ·¯nL ,˙Úc‰ ÔcÓ‡Ó ‰f‰111 «∆≈À¿««««∆≈…ƒ¿»¿«¬»»«
ÌeÏk BÓˆÚÏ da ¯iL ‡Ï È¯‰L ,˙Èa‰ e‰˜‰Â112. ¿ƒ¿»««ƒ∆¬≈…ƒ≈»¿«¿¿

Ct elÙ‡ ÌL ¯iL Ì‡ ,CÎÈÙÏ113‰˜ ‡Ï - „Á‡ ¿ƒ»ƒƒ≈»¬ƒ«∆»…»»
„ÁÈ .˙Èa‰114Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa ÈÏÎe ˙Èa BÏ115¯iML ««ƒƒ≈«ƒ¿≈«ƒ««ƒ∆ƒ≈

B‡ ,BÓˆÚÏ „Á‡ ÈÏk ˙Èaa116¯ˆB‡ ÌL BÏ ‰È‰117 ««ƒ¿ƒ∆»¿«¿»»»»
.‰˜ ‡Ï ˙Èa‰ Ï·‡ ,˙Èa‰ ÈÏk ‰˜ - Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈»»¿≈««ƒ¬»««ƒ…»»

חנינא.103) רבי של מימרא קמד. בבאֿבתרא
(רמ"ה).104) שבבניו" "גדול הבן.105)כלומר:
ודוקא.106) קודם 107)כלומר: בת האב, השיא אם אבל

ראשונים, הם עכשיו של הנישואין זכרים, שלגבי כיון - לו
יא). סימן פ"ט (בבאֿבתרא הרא"ש כתב וכן בבית, הבן זכה

שהובאה 108) ברייתא שתירץ שם, ירמיה רב מדברי
חנינא. רבי למימרת אמוראים.כסתירה עוד שם אמרו וכן

שם.109) זוטרא, מר של של 110)מימרא הוא הנימוק
בלא  "כהלכתא אמרו: ולפיכך התלמודי. במקור ואינו רבינו,
יש  טעם שקצת - טעמא" בלא "הלכתא אמרו ולא טעמא",

כהלכתא. ד"ה שם, 'תוספות' וראה ושיערו 111)בזה.
כל  כשישנם דוקא אלא גמורה, ושמחה אהבה שאין חכמים

הנ"ל. למוסרו 112)התנאים הבית את שרוקן הוכחה וזו
בנו.113)לבנו. את כשהשיא אשי רב של עובדא שם,
שם.114) שאם 115)ברייתא המגידֿמשנה, דקדק מכאן

כלֿשכן  עצמו, הבית את הבן וקנה בבית, כלום השאיר לא
רבינו  שאומר שזהו הבית, כלי את אף הבית עם שקנה
אם  וכלֿשכן הכלים, את קנה הבית את קנה לא שאפילו

הכלים. קנה שוודאי הבית, רב 116)קנה של מימרא
לתבואה.117)ירמיה. מחסן

.ÊË„ÁÈ118‰iÏÚÂ ˙Èa BÏ119‡Ï ‰iÏÚ ,‰˜ ˙Èa - ƒ≈«ƒ«¬ƒ»«ƒ»»¬ƒ»…
‰˜120ÔÎÂ .121‰¯„ÒÎ‡Â ˙Èa BÏ „ÁÈ Ì‡122˙Èa - »»¿≈ƒƒ≈«ƒ¿«¿«¿»«ƒ

‰˜ ‡Ï ‰¯„ÒÎ‡ ,‰˜123ÈL .124ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza »»«¿«¿»…»»¿≈»ƒ∆ƒ¿ƒ
Ó.Ba ‡OpL „Á‡‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ‰fƒ∆…»»∆»»∆»∆»»

פשוט.118) כדבר התקיימו 119)שם, שבו שלבית היינו,

עלייה. עוד יש חלק 120)הנישואין אינה שהעלייה מפני
בפכ"ה  [וראה נפרדת רשות והיא זה, לענין הבית של
טו]. הלכה נדרים מהלכות ופ"ט א, הלכה מכירה מהלכות

ספק 121) כל כדין ומספק, נפתרה. שלא בגמרא בעיא
האב  היינו, המוחזק, מן מוציאין אין ממונות, בדיני הלכתי

מיימוניות). לבית.122)(הגהות נכנסים שממנה מרפסת,
בית 123) ד"ה שם, ('תוספות' בית תשמיש בה שאין מפני

שם.124)ואכסדרה). נפתרה, שלא בעיא זו אף

.ÊÈÔÈ‡eOa e¯‡a ¯·k125ÌÈML ,126Ì‰ÈÈa ‰È‰L ¿»≈«¿¿ƒƒ∆¿«ƒ∆»»≈≈∆
ÔÈÎecL127˜ÒÙe ,128È„È ÏÚ ‰Ê129È„È ÏÚ ‰ÊÂ Ba ƒƒ»«∆«¿≈¿¿∆«¿≈

e¯Ó‡Â ,Bza130‰nk :131?E·Ï Ô˙B ‰z‡132Ck ƒ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»
?Ez·Ï Ô˙B ‰z‡ ‰nÎÂ !CÎÂ133e„ÓÚÂ !CÎÂ Ck ¿»¿«»«»≈¿ƒ¿»¿»¿»¿

eLc˜Â134‰¯ÈÓ‡a e˜ -135ÔÈ‡Â .136‰¯ÈÓ‡a ÔÈB˜ ¿ƒ¿»«¬ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ»
˜ÒBt‰ ÏkL ;ÔÈ‡eO ˙ÚL „Ú BÊ137.ÒÎÏ BzÚc - «¿«ƒƒ∆»«≈«¿ƒ¿…

ÔÈÈeˆÓ ÔÈ˜ÒBt Ô‰L ÌÈ¯·c‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
ÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙eL¯a,Ì ƒ¿∆≈»»«¿∆»»∆…»»»

e¯‡aL BÓk138·˙k‰Ï ez ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„e .139, ¿∆≈«¿¿»ƒ≈…ƒ¿¿ƒ»≈
CÎÈÙÏ140¯ËLk ÔÈ‡141Û¯ËiL „Ú142.Ô‰a ¿ƒ»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…»∆

יבֿטו.125) הלכה אישות מהלכות אבי 126)פכ"ג היינו,
הוסיף  יב) הלכה (שם אישות ובהלכות הכלה, ואבי החתן
במגידֿמשנה. וראה עצמם. והאשה האיש אף רבינו

לנישואין.127) בשביל.129)התחייב.128)התקשרות
וכתיבה.130) קנין בלי בלבד, קב:131)אמירה כתובות

רב. בשם גידל רב של (שם 132)מימרא אישות בהלכות
המגידֿמשנה  ולפני ראשונים". "ובנישואין רבינו ציין יד)
מגידֿמשנה  ראה הגדול", "לבנו הגירסא: שם כנראה היתה

כאן. רבינו:133)ולחםֿמשנה כתב שם, אישות בהלכות
גדולה". ובין קטנה גידל.134)"בין רב של לשונו זו

ולא  לזה קודם ולא ממש, קידושין בעת שדווקא נראה, ומזה
ובהערה  יז, הלכה אישות מהלכות בפכ"ג וראה מכן. לאחר

שם. שם)135)עה (כתובות בגמרא והטעם קנין, בלי
דעת  גמירות כאן יש החיתון, הנאת מפני רבא: דברי בסיום
מוחשי  סמל משמש שכרגיל, קנין, צריך ולא כלומר, גמורה.

דעת. סו.136)לגמירות כתובות המשנה, דברי מתוך יוצא
טו. הלכה שם אישות הלכות וראה שם. בירושלמי ומפורש

שם.137) בירושלמי ספרא, רב מהלכות 138)דברי פכ"ב
המקנה, של ברשותו שאינו שדבר ושם, ה. הלכה מכירה
אבןֿהעזר  שמואל' 'בית ועיין לעולם. בא שלא כדבר הוא
פ"ח  ולהלן י, הלכה שם מכירה [בהלכות ד. ס"ק נא סימן
לעולם  בא שלא אע"פ לעובר, שהמזכה רבינו כתב ה הלכה
מהלכות  ובפכ"ג בנו, אצל קרובה אדם של שדעתו קנה, -
אדם  של ש"דעתו בסברא, רבינו השתמש יד הלכה אישות
באמירה, נקנין אלו שדברים לזה כסיבה בנו", אצל קרובה
לפי  בעולם, בא שלא לדבר להקנות מועיל לא זה ואעפ"כ
דברים  חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי כאן שיש

וג  קנין, בלי פ"ח בעלמא להלן וראה לעולם, בא שלא דבר ם
סב]. הערה לרב 139)שם רבינא "א"ל שם: בכתובות

לא  או ליכתב ניתנו באמירה] [=הנקנין הללו דברים אשי,
ניתנו  "לא רבינו ופירש ליכתב" ניתנו לא א"ל ליכתב, ניתנו
שטר  של תוקף להם אין נכתבו אם שאף כלומר, ליכתב"
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לו. שנתן נכסים 71)החלק הבעל קנה כאילו זה שהרי
(מגידֿמשנה).72)חדשים. היורשים מן מלטרוף כלומר,

מהן  נוטלת היא הרי אלו, אחר לאב, לו, שבאו מנכסים  אבל
אחרי  האב, שירש אלו ונכסים ט). הלכה (למעלה כתובתה
מאחר, שקנה מנכסים פחותים אינם - מבנו נכסיו, כל שכתב

שם). (גמרא מהם וגובה

.·È‰ˆB¯‰73d·Ï ÔÈa ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙ÎÂ ,‡Op‰Ï74 »»¿ƒ»≈¿»¿»»¿»∆»≈ƒ¿»
¯Á‡Ï ÔÈa75‰L¯b˙Â ,˙‡O Ck ¯Á‡Â ,76B‡77˙nL ≈¿«≈¿««»ƒ≈¿ƒ¿»¿»∆≈

‰ÏËa d˙zÓ - dÏÚa78‡ÏÂ ,‡È‰ ˙Á¯·Ó BfL ; «¿»«¿»»¿≈»∆«¿««ƒ¿…
dÏÚaÓ ÁÈ¯·‰Ï ‡l‡ ‰ÈÒÎ Ïk ‰·˙k79‡lL »¿»»¿»∆»∆»¿«¿ƒ«ƒ«¿»∆…

‰pL¯ÈÈ80Ô‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‰zLÎe ,81dÏ e¯ÊÁÈ82. ƒ»∆»¿∆ƒ¿∆¿ƒ»»∆«¿¿»
Ïa˜Ó‰ ‰˜ - dÏÚa ÈiÁa ‡È‰ ‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿«≈«¿»»»«¿«≈

Ïk‰ ˙‡ ‰zÓ83Ì‡Â .84elÙ‡ ,ÌeÏk ‰¯iL «»»∆«…¿ƒƒ¿»¿¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓ85˙Ói˜ d˙zÓ -86‰L¯b˙pL Èt ÏÚ Û‡Â ; ƒ«¿¿ƒ«¿»»«∆∆¿««ƒ∆ƒ¿»¿»

.˙¯ÊBÁ dÈ‡ -≈»∆∆

בשם 73) אידי בר חנילאי רב של מימרא עט. עח: כתובות
ובבבאֿבתרא 74)שמואל. "בתו". נזכרה שם בכתובות

"בנו". נזכר לבנה 75)קנא. בכותבת אם הוא: וכלֿשכן
לאחריני" ויהיב נפשיה איניש שביק "לא אמרו לבתה, או
בכותב  קלֿוחומר – לאחרים) ונותן עצמו מזניח אדם (=אין

רבא). בדברי בגמרא (שם תוספת 77)שם.76)לאחר
רבינו. היא 78)של הרי פירות, לגבי אבל הגוף. קנין לגבי

ואע"פ  יג). הלכה (להלן בעלה תחת שהיא זמן כל שלו,
שעשאום  יורשה, הבעל אין - הגוף קנין בה למקבל שאין
כלל  בהם זכה ולא לבעל, ידועים שאינם כנכסים חכמים
חֿט). הלכה אישות מהלכות בפכ"ב וראה עט. (כתובות

(מגיד79ֿ) בפירוש כן אמרה שלא אף הוא, הדעת אומד
ד"ה  עח: כתובות 'תוספות' וראה מיגאש, הר"י בשם משנה
זו  הלכה סדר שהרי רבינו, מדברי נראה וכן כתבתינהו,

הדעת). אומד של אחרות להלכות לגבי 80)בסמוך רק
ולא  יירשה שלא מבעלה, הברחה כוונת היתה הגוף קנין
אכילת  לגבי אבל מותה, לאחר אצלו הנכסים יחלטו
כוונת  היתה לא - ברשותו שהנכסים זמן כל הפירות,
אוכל  המקבל אלא הפירות, יאכל שלא כדי מבעלה, הברחה

יג]. הלכה כדלהלן או 81)פירות, כשתתגרש, היינו,
הבעל. לגמרי 82)כשימות עצמו את מזניח אדם שאין

רבא  מדברי עט. (כתובות בניו הם ואפילו אחרים, לטובת
נחמן). שם 83)ורב אישות בהלכות גם רבינו כתב כן

ט. רב 84)הלכה בשם ורבא עט. בכתובות זירא כרבי
קנ: בבבא ֿבתרא שם.85)נחמן אלא86ֿ)בבאֿבתרא

מתנה, מתנתה אין שאז מפורש, דעתה גילתה אםֿכן
ד"ה  ב'תוספות' שם (ועיין קנא. ובבאֿבתרא שם כתובות

שם. אישות בהלכות וראה אפילו)

.‚È‰zn‰ ÏË·zMÓ ,Ì‰ÈÒÎ Ïk ÔÈ˙Bp‰ Ïk»«¿ƒ»ƒ¿≈∆ƒ∆ƒ¿«««»»
Ïa˜Ó‰ ÔÈ‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÌÈÒÎp‰ Ïk e¯ÊÁÈÂ¿«¿¿»«¿»ƒ«¿»ƒ»ƒƒ≈«¿«≈

˙B¯t ¯ÈÊÁÓ ‰zÓ87‰zÓ Ì„‡‰ Ô˙ elÙ‡L ; «»»«¬ƒ≈∆¬ƒ»«»»»«»»
Ùa‰Ê È¯‰ - ÈBÏt ÈiÁ ÈÓÈ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ Le¯ ¿≈«¿»¿«¬ƒ»¿≈«≈¿ƒ¬≈∆

e¯‡aL BÓk ,‰zn‰ ÔÓÊ Ïk ˙B¯t ÏÎB‡88. ≈≈»¿«««»»¿∆≈«¿

וכן 87) המקבל. ברשות היא בעלה, תחת שהיא זמן שכל

- גליא ד"ה שם ב'תוספות' ועיין קנא. בבבאֿבתרא נראה
שמח'. ב'אור וכלֿשכן 88)וראה ט. הלכה פ"ג למעלה

אנו  ורק לתמיד, כאילו סתמי, באופן ניתנה שהמתנה כאן
במתנה  אבל גרידא. זמנית שהיא הדעת מאומד מסיקים
(לחםֿ חוזרים הפירות - א הלכה למעלה כמו בטעות

משנה).

.„ÈÈÓ89Ìi‰ ˙È„nÓ ÌÈÏk ÁÏML90e˙pÈ :¯Ó‡Â , ƒ∆»«≈ƒƒ¿ƒ««»¿»«ƒ»¿
Èe‡¯‰ .˙BaÏÂ ÌÈaÏ e˙pÈ el‡ È¯‰ - È·Ï el‡91 ≈¿»«¬≈≈ƒ»¿«»ƒ¿«»»»

ÌÈ¯ÙÒ ÔB‚k ,ÌÈ·Ï92‰ÓÁÏÓ ÈÏÎe93;ÌÈaÏ - ¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ¿»»«»ƒ
ÌÈÚe·v‰ ÈLÓ ÈÏk ÔB‚k ,˙B·Ï Èe‡¯‰Â94ÈÏÁÂ ¿»»¿»¿¿≈∆ƒ«¿ƒ«¬ƒ

·‰Ê95˙Ba‰ ÌeÏhÈ -96˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ . »»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈ¯Îf‰ Ô˙B‡ eÏhÈ -97ÔÎÂ .98ÁlLÓ‰99B˙È·Ï ÌÈÏk ƒ¿»«¿»ƒ¿≈«¿«≈«≈ƒ¿≈

˙B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÏk Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò100Ô˙B‡ eÏhÈ - ¿»¿»»∆≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»
ÂÈ˙Ba101BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .ÁÏL Ô‰lL ‡e‰ ˙Úc ÔcÓ‡ ; ¿»À¿«««∆»∆»«¿ƒ≈

ÈL Ô˙B‡ eÏhÈ - ˙B‡eO ÂÈ˙Ba eÈ‰L B‡ ,˙Ba»∆»¿»¿ƒ¿»¿≈
ÂÈ·102.ÁÏL Ô‰lL ‰ËB ˙Úc‰L ; »»∆«««»∆»∆»«

ברי"ף 89) הובא גזרות, דייני שני פרק כתובות ירושלמי
מרע  בשכיב אבל ובבריא, שם. וברשב"ם קמג: בבבאֿבתרא
וכן  שם, בבאֿבתרא ובבלי שם, (ירושלמי בכלל הבנות אין
בנותיו  לכבד רוצה שבחייו א). הלכה פי"א להלן רבינו כתב
אינו  מיתה בשעת אבל בעליהן, על חביבות שתהיינה כדי
שם, בבאֿבתרא (נמוקיֿיוסף דאורייתא נחלה לעקור רוצא

ע"ב). סו דף ווילנא הנמצאת 90)דפוס רחוקה, מארץ
לים. לא 91)מעבר למדו זה אבל שם, בירושלמי נזכר

ששלח  באופן קמג: בבאֿבתרא בבבלי שאמרו ממה רבינו
ההלכות  שתי את הרכיב ורבינו להלן), (הובא סתם לביתו
(כסףֿמשנה). התלמודים שני דעת את להשוות בכדי יחד

בתו 92) את המלמד כל שהרי ללמוד, אשה של דרכה [שאין
שבכתב  תורה ואף כ.) (סוטה תפלות מלמדה כאילו - תורה
מהלכות  בפ"א רבינו שכתב כמו לכתחילה, אותה ילמד לא

יג]. הלכה תורה משום 93)תלמוד בהם, אסורה [שהאשה
מהלכות  ופי"ב נט. נזיר - אשה" על גבר כלי יהיה "לא

י]. הלכה זרה, להן 94)עבודה בראוי "ונשים קח. פסחים
צבעונין". בבגדי עבודה 95)- מהלכות פי"ב זהב. נזם

שם. יתן 96)זרה, - נשואות הן שאם רבינו הזכיר לא כאן
שדווקא  - "לביתי" אמר בדין להלן שכתב כמו לכלותיו,
"לבני" אמר אם אבל בכלל, כלותיו אף "לביתי" אמר אם
וב"ח  (משנהֿלמלך "כלותיו" ולא בכלל, ובנותיו בניו רק -
א). ס"ק שם וש"ך בסמ"ע וראה רמז, סימן בחושןֿמשפט

מלבתו,97) לבנו יותר קרובה אדם של שדעתו הוא, פשוט
הנשואה  מלבתו יותר קרובה דעתו בנו לאשת אפילו שהרי
לפרנסה, בנו שעל מפני והטעם, "לביתי"). באמר (להלן
(מגידֿ הבן אצל יותר קרובה שדעתו ובבתו, בבנו כלֿשכן
שם) (כתובות הירושלמי בלשון גם נראה וכן משנה).
בזה, מנמקים ויש לבנים. קדימה שדין - בכלל" "והבנות
במשמעותו  זה ביטוי "לבני" שאמר כיון הדבר שבעצם
ראויים  שהם דברים יש אם ורק לבנים, רק מכוון הראשונית
לבנים  בזה שהתכוון יתכן שלא משערים אנו לבנות, רק
ובדין  לבנים. ינתן לשניהם הראוי דבר אבל לבנות, אלא
ולבנות, לבנים הראויים דברים והיו דלהלן, "לביתי" אמר
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שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ
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‰ML [‰ÂL] ‰˜LÓe ÏÎ‡Ó ÈÓ„ eÈ‰ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰«¿ƒ∆ƒ»¿≈«¬»«¿∆»∆ƒ»
‰Úa¯‡ ˙ÓlzLÓ -164dÏ Ô˙ ‡lL ;da ‰¯ÊÁ Ì‡ , ƒ¿«∆∆«¿»»ƒ»¿»»∆…»«»

.da ¯ÊÁz ‡lL ˙Ú„Ï ‡l‡ BÊ ‰zÓ«»»∆»¿««∆…«¬…»

רבין.161) של המימרא סוף שם, שכבר 162)בבאֿבתרא
משלמין 163)כלו. האוכל, של האמיתי משווים פחות

בהוצאות, ישא שהוא האוכל זה ידע שאלמלי מכיון בזול,
היקרים. המאכלים את אוכל היה בגמרא 164)לא

אבל  תילתא". עד בזול כמה "עד כן: מפורש שם, שלפנינו
ברי"ף. אינן וכן אלו, מילים חסרות שם כתביֿהיד בכל

הגאונים. בשם רבינו זאת מביא ולפיכך

.„Î‰OÚiL ‰È„n‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰««∆ƒ»»ƒ¿««¿ƒ»∆«¬∆
˙BÚÓ ˜lÁÈ B‡ ,ÂÈÚ¯Ï ÏÈÎ‡ÈÂ ‰cÚÒ Ì„‡ Ïk»»»¿À»¿«¬ƒ¿≈»¿«≈»

ÔÈfÁÏÂ ÌÈLnMÏ165C¯„k ‰OÚÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆∆
È¯‰L ;Ïk‰ ˙ÓlLÓ - da ‰¯ÊÁÂ ,ÌÚ‰ Ïk ÔÈOBÚL∆ƒ»»»¿»¿»»¿«∆∆«…∆¬≈
B¯·Á ÔBÓÓ „a‡Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ ,ÔBÓÓ „a‡Ï BÏ ‰Ó¯‚»¿»¿«≈»¿»«≈¿«≈»¬≈

ÌlLÓ -166ÔÈ‡L ,‡ÈˆB‰ ‰nk ÌÈ„Ú BÏ eÈ‰iL ‡e‰Â . ¿«≈¿∆ƒ¿≈ƒ«»ƒ∆≈
ÏËBÂ ÚaL ‰Ê167. ∆ƒ¿»¿≈

מהלכות 165) בפי"ד רבינו דעת וכן ציבור. שליחי [היינו
ד"ה  לד. ברכות ה'תוספות' שכתבו כמו ולא ח. הלכה תפלה

הכנסת]. בית שמש הוא שחזן יענה, שכתב 166)לא כמו
מטעם  והיינו ז. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז רבינו
כב: (בבבאֿבתרא ה'תוספות' שהסבירו וכמו דגרמי", "דיני
בשעת  ההיזק נעשה שאם הר"י) בשם אומרת, זאת ד"ה
כעת  כאן ואף לשלם, וחייב דגרמי דיני זה הרי מעשה,
ד). ס"ק נ סימן באהע"ז (ט"ז ההיזק נעשה בה, שחוזרת
[ואע"פ  במגידֿמשנה. וראה רבינו, דברי על חולק והראב"ד
חיוב  אין רבינו ולדעת להזיק, נתכוונה לא שבחזרתה
סנהדרין  מהלכות בפ"ו (ראה להזיק במתכוון אלא ב"גרמי",
נחייבהו  שאם שטעה, דיין בין להבדיל יש - א) הלכה
דסנהדרין  בפ"ד הרי"ף שכתב כמו לעולם, ידון לא לשלם,
שאע"פ  אחר, מזיק לבין ו), ס"ק כה סימן בסמ"ע (ראה
רבינו  שכתב ומה לשלם. חייב - להזיק התכוון שלא
נתכוון  שאם חברו, בהמת לפני גדר הפורץ בדין בתשובה
פ"ד  (ראה פטור לכך נתכוון לא ואם חייב, - שתזיק כדי
- ובמגידֿמשנה) במגדלֿעוז ב, הלכה ממון נזקי מהלכות
מיד  בא אינו שההיזק מפני יותר, הקילו גדר שבפורץ כנראה

המעשה]. שיהא 167)בשעת חכמים תיקנו שבנגזל [אע"פ
במזיק  כן וכמו א) הלכה גזילה מהלכות (פ"ד ונוטל נשבע
חבירו  ממון ובמוסר יז) הלכה ומזיק חובל מהלכות (פ"ז
עשו  אם ב"תיקו" חכמים השאירו דגרמי, מדיני שהוא לגוי,
הנמסר  תפש שאם רבינו ופסק סב.) (ב"ק לא או זו תקנה
פ"ח  (שם שתפש במה וזוכה ונשבע מידו, מוציאין אין
הדין  אין להזיק התכוונה שלא בה בחזרה כאן - ז) הלכה
גזילה  (הלכות קנס מדין אלא אינה זו תקנה שכל מפני כן,
רבינו  שכתב כמו מזיד, אטו שוגג חכמים קנסו ולא שם)

באבןֿהאזל]. וראה ג. הלכה ומזיק חובל מהלכות בפ"ז

á"ôùú'ä 'á-øãà á"é éùéìù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ברוב 1) מנהג והוא - השושבינות משפטי בו נתבארו

- חתונתן ביום מעות לזה זה החברים ששולחים המדינות
על  אלא גמורה מתנה שאינן לפי ודין משפט ביניהם ויש

בזה. הנמשך וכל להשתלם, דעת

.‡‚‰Ó2Ì„‡ ‡OiL ÔÓÊaL ,˙BÈ„n‰ ·¯a ËeLt ƒ¿»»¿…«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ»»»
˜fÁ˙iL È„k ,˙BÚÓ ÂÈÚcÈÓe ÂÈÚ¯ BÏ ÔÈÁlLÓ ‰M‡ƒ»¿«¿ƒ≈»¿À»»»¿≈∆ƒ¿«≈
Ô˙B‡ ÌÈ‡·e ,BzL‡a ‡ÈˆBnL ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ Ô‰a»∆««»»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ»
ÌÚ ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â BÏ eÁÏML ÌÈÚcÈÓ‰Â ÌÈÚ¯‰»≈ƒ¿«¿À»ƒ∆»¿¿¿ƒ¿ƒƒ
‚‰Ók Ïk‰ ,Ô˙ˆ˜Óa B‡ ‰zLn‰ ÈÓÈ ˙Ú·La Ô˙Á‰∆»»¿ƒ¿«¿≈«ƒ¿∆¿ƒ¿»»«…¿ƒ¿«

˙BÚn‰ el‡Â .‰È„n‰3ÔÈ‡¯˜ ÔÈÁlLnL «¿ƒ»¿≈«»∆¿«¿ƒƒ¿»ƒ
˙eÈ·LBL4ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡Â ˙BÚn‰ eÁÏML Ì˙B‡Â ; ¿ƒ¿»∆»¿«»¿¿ƒ¿ƒ

.ÔÈÈ·LBL ÌÈ‡¯˜ Ô˙Á‰ ÌÚƒ∆»»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

שם 2) ובגמרא קמד: בתרא בבא במשנה השושבינות דין
בלבד"3)קמה: במעות אלא שושבינות דיני נאמרו ש"לא

שם). מהמשנה טו, הלכה וראה 4)(להלן ריעות. מלשון
האחין. גרסינן הכי המתחיל דיבור שם רשב"ם

.·˙eÈ·LBM‰5ÌÈ¯·c‰ .‰¯eÓ‚ ‰zÓ dÈ‡ «¿ƒ≈»«»»¿»«¿»ƒ
ÏÎ‡iL ÏÈ·La ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰Ê ÁÏL ‡lL ,ÌÈÚe„È¿ƒ∆…»«∆¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒ∆…«

‰Êa ‰zLÈÂ6,‰È‰ BzÚ„aL ÈtÓ ‡l‡ ÁÏL ‡ÏÂ ; ¿ƒ¿∆»∆¿…»«∆»ƒ¿≈∆¿«¿»»
ÁÏML BÓk BÏ ÁÏLÈÂ ¯ÊÁÈ - ‰M‡ ‡e‰ ‡OÈ Ì‡L∆ƒƒ»ƒ»«¬…¿ƒ¿«¿∆»«
BÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰M‡ ‰Ê ‡O Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ»¿…∆¡ƒ

ÔÈca BÚ·Bz ‰Ê È¯‰ - ˙eÈ·LBM‰7.epnÓ ‡ÈˆBÓe «¿ƒ¬≈∆¿«ƒƒƒ∆

קמה:5) שם וגמרא אברבנאל:6)משנה יד [בכתב
שם: בגמרא וראה אחד". "בזוז תימן: יד ובכתב "בזוז",

זוזא"]. שם.7)"עד וברייתא משנה

.‚‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ï ÏBÎÈ ÔÈ‡Â8. ¿≈»¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»
‰Ïe˙a ‡OpL Ô·e‡¯ ?„ˆÈk9ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ , ≈«¿≈∆»»¿»¿»«ƒ¿

‰ÓÏ‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â ,˙eÈ·LBL10BÈ‡ - ¿ƒ¿««»»»ƒ¿«¿»»≈
¯ÓB‡ È¯‰L ;˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Úa˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿«¬ƒ«¿ƒ∆¬≈≈
.ÈÏ z˙pL BÓk ,‰Ïe˙·a ‡l‡ EÏ ¯ÈÊÁÓ ÈÈ‡ :BÏ≈ƒ«¬ƒ¿∆»ƒ¿»¿∆»«»ƒ
BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÓÏ‡ È‡eOa BÏ ÁÏL Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿ƒ≈«¿»»≈»¿»¿

.‰Ïe˙a È‡eOa BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿ƒ≈¿»

מעולים,8) ולא גרועים לא ממש, התנאים באותם כלומר,
עימו  "עשו שם: בברייתא דבריו ומקור להלן. שמפרש כמו
עימו  לעשות וביקש שנייה), אשתו (=בנישואי בשנייה
אעשה  אחרת, אשה לכשתינשא לו לומר יכול בראשונה,
יכול  אינו קטנה בשמחה עימו עשה שאם מוכח ומזה עמך".
בבא  רבינו שהשמיט עיון צריך אבל גדולה. לשמחה לתבעו

מרובה.9)זו. מועטת.10)ששמחתה ששמחתה

.„‰OÚ11‰OÚÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù·e ÈeÏ‚a ‰zLÓ Ô·e‡¯ »»¿≈ƒ¿∆¿»¿«¿∆¿»¿»»
B‡ ,‰Úˆa ÔBÚÓL12ÔBÚÓLÂ ,‰Úˆa Ô·e‡¯ ‰OÚL ƒ¿¿ƒ¿»∆»»¿≈¿ƒ¿»¿ƒ¿
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שם) במאירי הגאונים דעת וכן ומגידֿמשנה, בראב"ד (וראה
'תוספות' ועיין (ראב"ד, בזה שוות המפרשים כל דעות ואין

שטר,140)שם). של תוקף להם שאין מכיון כלומר,
בעלֿפה,141)כנ"ל. מלוה בין הפרש כידוע, שיש,

הלוה, של ברשותו שנמצאים חורין, בני מנכסים רק שגובה
היינו, משועבדים, מנכסים אף שגובה בשטר, מלוה לבין

לאחרים. עלה 142)שנמכרו שלא הלקוחות. מן שיגבה
מנכסים  ולא חורין, בני מנכסים אלא להשתעבד דעתם על

ומאירי). (מגידֿמשנה משועבדים

.ÁÈLc˜Ó‰143ÛÏ‡a dLc˜ elÙ‡ ,‰M‡‰ ˙‡ «¿«≈∆»ƒ»¬ƒƒ¿»¿∆∆
¯Èc144‡È‰ ‰¯ÊÁL ÔÈa ,145‡e‰ ¯ÊÁL ÔÈa146ÔÈa , ƒ»≈∆»¿»ƒ≈∆»«≈
˙nL147ÔÈLecw‰ ÔÈ‡ - ‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ∆≈≈∆≈»ƒ≈«ƒƒ

ÔÈ¯ÊBÁ148ÔÈ‡L ‰¯eÓ‚ ‰zÓ Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ ¿ƒ¿»∆»¬≈≈«»»¿»∆≈
.‰¯ÊÁ Ì‰Ï»∆¬»»

והאמוראים 143) התנאים בין פלוגתא קמה. בבאֿבתרא
להלן. וראה ובגמרא, שם:144)בברייתא בברייתא

בככר". בהסכמתו 145)"קדשה אותה גרש ובעלה
א). ס"ק נ סימן מחוקק' ('חלקת וגירשה.146)לדרישתה
גרם. הוא הרי כי פלוגתא, שום אין בזה 147)ובזה ואף

בעלי  לי הבו לטעון: יכולה שהיא מכיון מודים, הכל
"דמאןֿ עו: לכתובות [וברש"י שם). (גמרא בו ואשמח
החתן  מת שאם - ניתנו לטיבועין לאו קידושין דאמר
מת  אם שם, בבבאֿבתרא הגמרא ולפי חוזרין", הקידושין
אין  ניתנו, לטיבועין לאו קידושין למאןֿדאמר אף - החתן
שם) (בשטמ"ק קמא מהדורא ברש"י אבל חוזרין. הקידושין
את  להחזיר חייב האב ומתה, הבתולה את "במארס כתב:
לטיבועין"]. קידושין ניתנו שלא לפי לבעל, הקידושין

הוא,148) שמת בין הלכתא פפא, רב "אמר שם: בגמרא
קידושין  - הוא) בו (=חזר הוא ביה והדר היא שמתה בין

הד  חוזר), אינו הקידושין (=כסף הדרי איהי לא ביא רא
אמר, אמימר הדרי. נמי קידושי אפילו היא) בה (=חזרה
תופסין  קידושין יאמרו שמא גזירה הדרי, לא קידושי
יחשבו  חוזרין, שהקידושין יראו אם כלומר, באחותה".
המקדש  מותר וממילא תפסו, ולא בטעות היו שהקידושין
בחזרה  זו גזירה העתיק לא שרבינו זה, [ומתוך באחותה.
שאין  נראה - היא וחזרה הוא חזר ביחד כלל ואדרבה היא,
יהודה  כרבי שפוסק מפני הדין, עלֿפי אלא גזירה, מטעם זה
שם) (בבאֿבתרא ניתנו" לטיבועין "קידושין שאמר הנשיא
ולא  אצלה לעולם נשקעין נטבעין, הקידושין כסף כלומר,
אלא  ביחד, יחיו אם דוקא לה ליתן המקדש בדעת היה
כאן  זו הלכה הביא ולפיכך אופן. בכל גמורה למתנה נתכוון
דעת  באומדן עוסק שכולו זה, ובפרק ומתנה. זכיה בהלכות
מפני  טעמה שאין אישות, בהלכות הביאה ולא במתנה,
עלֿפי  גמורה מתנה שזוהי אלא אחותה, את שיתירו החשש
(823 (עמוד עו: בכתובות המאירי פסק וכן המתנות. דיני
במרדכי  וראה ניתנו. לטיבועין קידושין כמאןֿדאמר

כאן]. ובמגידֿמשנה תקלה, סימן פ"ג קידושין

.ËÈ˙BÚn‰ ÔÈ¯ÊBÁ - ˙eÚË ÈLec˜ eÈ‰ Ì‡Â149. ¿ƒ»ƒ≈»¿ƒ«»

יצחק.149) בר נחמן רב בדברי שם, בכתובות מפורש כן

.ÎLc˜Ó‰Â150B˙BÁ‡151‰zÓ ˙BÚn‰ -152Ì„‡ . ¿«¿«≈¬«»«»»»»
,‰ÚBË ‰Ê ÔÈ‡Â ,˙BÈ¯Úa ÔÈÒÙBz ÔÈLec˜ ÔÈ‡L Ú„BÈ≈«∆≈ƒƒ¿ƒ»¬»¿≈∆∆

.‰zÓ ÌLÏ Ô˙Â ¯Ó‚ ‡l‡∆»»«¿»«¿≈«»»

בין 150) בזה מחלוקת ושם טו: ובבאֿמציעא מו: קידושין
שהלכה  הידוע לכלל בהתאם כשמואל, ופסק ושמואל, רב

ממונות. בדיני העריות 151)כשמואל מן שהיא
ואין  ה) הלכה אישות מהלכות (פ"א בתורה המפורשות

יב). הלכה פ"ד (שם בה תופסין בפ"ט 152)קידושין
מחבירו  שדה בקונה רבינו, פסק ז, הלכה גזילה מהלכות
הקרן, לו שמחזיר המוכר, ביד היא שגזילה הלוקח והכיר
אין  שקרקע יודע שאדם לשמואל), (בניגוד שם רב כדעת
הגמרא  סוגיית לפי מחלקים, ויש פקדון. לשם ונתן וגמר לו,
לבין  לפקדון, רק לו שנותן נכרי בין שם, בבבאֿמציעא
כאן, לחםֿמשנה ועיין מתנה. לשם לה שנותן אחות

שם. גזילה בהלכות ומשנהֿלמלך

.‡ÎÁÏBM‰153˙BBÏ·Ò154ÔÈa¯Ó ÔÈa ,ÂÈÓÁ ˙È·Ï155 «≈«ƒ¿¿≈»ƒ≈¿Àƒ
ÔÈËÚeÓ ÔÈa156ÏÎ‡L ÔÈa ,157ÔÈa ÔÈÒe¯‡ ˙cÚÒ ÌL ≈»ƒ≈∆»«»¿À«≈ƒ≈

¯ÊÁL B‡ ,‡È‰ ‰˙nL ÔÈa ‡e‰ ˙nL ÔÈa ,ÏÎ‡ ‡lL∆…»«≈∆≈≈∆≈»ƒ∆»«
Ôlk ˙BBÏ·q‰ e¯ÊÁÈ - LÈ‡‰ Ba158ÏÎ‡n‰ ÔÓ ıeÁ , »ƒ«¿¿«ƒ¿À»ƒ««¬»

‰˜Ln‰Â159. ¿««¿∆

וקמו:153) קמו. משא,154)בבאֿבתרא סבל, מלשון
בפירוש  רבינו (מדברי זה ליד זה מיד אותו שנושאין

שם.155)המשניות). במשנה כמפורש חוזרים, שוודאי
חוזר  אכל אם שאפילו מיגאש, בן הר"י של וכפירושו

להלן. ראה שם 156)וגובה, במשנה מפורש במועטין,
ראה  קמו:), (שם רבין כדעת פוסק רבינו אבל נגנבין, שאין

בן 157)להלן. ר"י כדעת הנ"ל המשנה מפרש רבינו
וסוף  כשאכל, מדובר במועטין ובין במרובין שבין מיגאש,
שאינו  אכל בין (שחילקה הרישא של המשך הוא המשנה
וגובה  חוזר אכל לא שאם שגובה), אכל לא לבין נגבה
ואילו  במועטין, גובה אינו אכל ואם במועטין, אפילו
ואמר  שם רבין וכשבא וגובה. חוזר אכל אם אפילו במרובין
במועטין  שאפילו עלֿכרחנו חוזרים, סבלונות שלעולם

חוזרים. הם אכל, אם שעודם 158)ואפילו אלה כל היינו,
כמו  ומשקה, כמאכל דינם - בלו אם אבל בלו. ולא קיימים

שם. המשנה בפירוש רבינו ואינם 159)שכתב שנאכלו
קיימים.

.·ÎÌL LnzL‰Ï dÏ ÁÏML ÌÈËÚeÓ ÌÈÏk ÔÎÂ¿≈≈ƒ»ƒ∆»«»¿ƒ¿«≈»
·‡ ˙È·a‰È160- e„·‡ B‡ eÏ·e Ô‰a ‰LnzL Ì‡ : ¿≈»ƒ»ƒƒ¿«¿»»∆»»¿

,Ïk‰ ¯ÊBÁ - ÔÈÓi˜ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÓlzLÓ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ»«»ƒ≈«…
ÌÁÏL ‡lL Úe„È ¯·c‰L ;ÔÈc ˙È·a Ì˙B‡ ‰·B‚Â¿∆»¿≈ƒ∆«»»»«∆…¿»»

.„·Ïa ÈB C¯„ ‡l‡∆»∆∆ƒ¿»

לה 160) פירש שהרי נגבין שאינן שם, במשנה המפורש
ואמר  רבין שם חלק זה על גם - אביה, בבית שתשתמש

לעולם. חוזר קיים שהוא שכל

.‚Î‰¯ÊÁ161ÏÎ‡n‰ elÙ‡Â ;Ïk‰ ¯ÊBÁ - da ‡È‰ »¿»ƒ»≈«…«¬ƒ««¬»
‰˜Ln‰Â162ÏBÊa ÂÈÓc ˙˙B163eÓÈkÒ‰ ¯·Îe . ¿««¿∆∆∆»»¿¿»ƒ¿ƒ
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ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ

‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»
‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»

‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
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- עימו ואשמח בעלי לי תנו להם שאומרת מפני המתנות
ממה  במנהג, שתלוי ראובן מת של זה דין רבינו למד כן כמו
להחזיר  שנהגו "מקום האשה מתה שאם שם שאמרו
מחזירין". אין להחזיר שלא שנהגו מקום מחזירין, קידושין

מיגאש. ר"י כתב אכל 43)וכן ולא היה לא אביהם שהרי
ראובן  היה לא שאם ו) (הלכה למעלה כתב וכבר שם,

אצלו. שמעון ושתה שאכל מה דמי לו מנכין במדינה

.·È˙Ó44eÓÏLÂ ,‰M‡ ÔBÚÓL ‡OpL ¯Á‡ Ô·e‡¯ ≈¿≈««∆»»ƒ¿ƒ»¿»¿
‰zLn‰ ÈÓÈ45ÔÈÓlLÓe ÂÈL¯BÈ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈«ƒ¿∆ƒ∆¿»¿«¿ƒ

.ÌlLÏ Ô‰È·‡ ·iÁ˙ È¯‰L ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙eÈ·LBM‰«¿ƒ¿»»∆¬≈ƒ¿«≈¬ƒ∆¿«≈
Ì‡Â ;dlk ÔÈÓlLÓ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ dlk Ì‡Â¿ƒÀ»»»«»¿«≈¿«¿ƒÀ»¿ƒ

.Èeka ÔÈÓlLÓ - Èeka¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

על 44) ומסתמך מיגאש הר"י דברי את מביא המגידֿמשנה
היורשים  חייבים - האב שנתחייב שכיוון הפשוטה, הסברה
מפורש  מקור למצוא אפשר באמת אבל חובו, את לשלם
יוחנן  רבי בשם אסי רב של המימרא והיא: זו, להלכה
מת  שאם ושם למשנה, כפירוש שם) בתרא (בבבא
הנ"ל  באופן והיינו מבניו, השושבינות נגבית השושבין,
אחר  באופן שהרי המשתה, ימי שבעת אחרי ראובן כשמת

יא). הלכה (למעלה במנהג תלוי זה ששמח 45)- כגון או
ומת  שמח לא שאם י). הלכה (למעלה מת כך ואחר עימו

ט). הלכה (למעלה חייב ראובן אין המשתה ימי בתוך

.‚È‰MÓÁ46˙È·a ˙Èa‚ :˙eÈ·LBLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ¬ƒ»¿»ƒ∆∆¿¿¿ƒƒ¿≈¿≈
‰ÂÏÓ BÓk ‡l‡ dÈ‡L ,ÔÈc47‡l‡ ˙ÓlzLÓ dÈ‡Â . ƒ∆≈»∆»¿ƒ¿»¿≈»ƒ¿«∆∆∆»

d˙BÚa48ÔBL‡¯ È‡eO ÔÈÚk49È‡z BÓk ‰fL ; ¿»»¿≈ƒ≈ƒ∆∆¿¿«
dÁÏL ‰Ê ˙Úc ÏÚL L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰50. ««ƒ∆…≈≈∆«««∆¿»»

¯ÈÊÁ‰Â ¯È„ BÏ ÁÏL elÙ‡ .˙Èa¯ ÌeMÓ da ÔÈ‡Â¿≈»ƒƒƒ¬ƒ»«ƒ»¿∆¡ƒ
ÛÈÒB‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡lL ;¯zÓ - ‰¯OÚ BÏ51.ÁÏL BÏ ¬»»À»∆…«¿»¿ƒ»«

dzËnLÓ ˙ÈÚÈ·M‰ ÔÈ‡Â52B˙B‡ ObÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ; ¿≈«¿ƒƒ¿««¿»∆≈»ƒ…
‡e‰ ‡OpL C¯„k ‡OiL „Ú BÚ·˙Ïe53¯BÎa‰ ÔÈ‡Â . ¿»¿«∆ƒ»¿∆∆∆»»¿≈«¿

ÌÈL Èt da ÏËB54‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈL¯BiÏ ¯ÊÁzLk ≈»ƒ¿«ƒ¿∆«¬…«¿ƒƒ¿≈∆
Èe‡¯55‰ ÔÈ‡Â ,¯‡a˙iL BÓk ,Èe‡¯a ÏËB ¯BÎa »¿≈«¿≈¿»¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa56. ƒ¿

קמה:46) שם בגמרא שלה וההנמקה קמה. שם ברייתא
כמתנה.47) ולא הנישואין 48)כלומר, עונת כשמגיעה

ה.49)לחבירו. והלכה ג הלכה למעלה רבינו שכתב כמו
לומר 50) "שיכול לכן קודם ולא נישואיו בעת לו שיחזיר

כדרך  עימך, לשמוח רוצה שאני [עתה] לקבל רוצה איני לו:
משנה). (מגיד עימי לתת 51)ששמחת גם היה שיכול

וריעות. ידידות מחמת הטוב, מרצונו לו והוסיף פחות,
שמיטה.52) אחרי השושבינות את לתבוע והרי 53)ויכול

שזמן  היינו, שנים, לעשר חבירו את למלווה דומה זה
(פרק  משמטתו השביעית שאין לשביעית, מאוחר הפירעון
ליגוש  יכול שאינו אחרי ט), הלכה ויובל שמיטה מהלכות ט
היו  אם ואמנם השביעית. השנה בהגיע עכשיו אותו
בסופה, משמטתה השביעית - השביעית בשנה הנישואין

משנה). (מגיד זמנה הגיע שנוטל 54)שהרי בכור, כדין
בירושה. כפול בעת 55)חלק המוריש ביד מוחזק שאינו

ג  (פרק ראוי הוא הרי אחרים ביד שהוא וחוב מיתתו,
א). הלכה נחלות שם.56)מהלכות נחלות בהלכות

.„È‰¯eLz ÁÏBM‰57B¯·ÁÏ58˙BÚÓ BÏ Ô˙pL B‡ , «≈«¿»«¬≈∆»«»
B„È ‰ËnLk59È‡L ÚaL ‰ÊÂ ,ÁwÏ Ô‡ÓÓ ‡e‰Â , ¿∆»»»¿¿»≈ƒ«¿∆ƒ¿«∆ƒ

Á˜lL „Ú Ba ¯ÈˆÙ‰Â ,Áwz ‡lL ¯LÙ‡60Ïk ÔÎÂ , ∆¿»∆…ƒ«¿ƒ¿ƒ«∆»«¿≈…
,‰zÓ el‡ È¯‰ ,L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ - Ô‰a ‡ˆBik«≈»∆««ƒ∆…≈≈¬≈≈«»»

‡e‰ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â61‡e‰L L¯ÙiL „Ú ,Úa˙ÏÂ ¿≈»«¬…¿ƒ¿…««∆¿»≈∆
.‰ÂÏÓƒ¿»

(שמואל57ֿ) שנאמר כמו אוכלים ממיני שלוחה מנחה [היא
ולא  להביא". אין ותשורה מכלינו אזל הלחם "כי ז): ט, א

בסתם]. לו שלח אלא מתנה שהיא פי 58)פירש על [ואף
ממיני  שתשורה לפי בו. הפציר ולא לקבל, מיאן שלא
בדין  טו הלכה להלן שכתב וכמו מתנה, היא לעולם אוכלים,

יין]. כדי לחבירו צדקה 59)שולח לו לתת מצווה שאינו
עשיית  או הלוואה ידי על גם בידו להחזיק אלא דווקא
ידו  את לחזק כדי - מלאכה לו להמציא או איתו שותפות
מתנות  מהלכות ח בפרק כמפורש לבריות, יצטרך שלא עד

ז]. הלכה של 60)עניים זאת בצורה נתן אם [דווקא
כמו  הלוואה זו הרי סתם מעות נתן אם אבל הפצרה,
ונראה  טו). הלכה ולהלן א הלכה (למעלה בשושבינות
תבשיל  או בשר שישלח בפורים מנות במשלוח תיקנו שלכך
ועיין  טו, הלכה מגילה מהלכות ב (פרק אוכלים  מיני או
מעות  ואילו למתנה הוא זה שמשלוח במשנה), יד: ביצה
פי  על שאף לאביונים, למתנות פרט כנ"ל. להלוואה הם
בוודאי  ומבקש, יד הפושט לעני שנותנן כיוון מעות, שהן
הנותן  שעני זה, לפי ומסתבר, להלוואה. ולא למתנה כוונתו
להחזיר. מנת על כוונתו בוודאי פירות אפילו לחבירו
יז: הלכה עניים מתנות מהלכות ו בפרק רבינו כתב ולפיכך
בנתינת  שגם הרי שושבינות", עושין ואין וכו' עני "מעשר
ואילו  עני. הוא שהנותן כיוון שושבינות, דין יש פירות
שם  ו (פרק כתב בעני, מדובר שלא ויובל, שמיטה בהלכות
שושבינות", בהן עושין ואין וכו' שביעית "דמי י): הלכה
דין  יש בדמים שרק שביעית", "דמי לכתוב דקדק
כן  וכמו כנ"ל. שושבינות דין אין בפירות אבל שושבינות,
מדובר  לא שם שאף כא), הלכה ג (פרק שני מעשר בהלכות
ועליהם  שם) (עיין שני מעשר בדמי שהמדובר נראה בעני,
דין  אין בפירות אבל שושבינות", בהן עושין ש"אין כתב
עני  מעשר שדין התוספתא דברי מדוקדקים וכן שושבינות.
דיני  ואילו שם, פאה במסכת לחוד נשנה בפירות המדבר
ביחד  נשנו בדמים, בהם שהמדובר ושביעית, שני מעשר
עמוד  שם בפאה כפשוטה, בתוספתא וראה ז. פרק בשביעית

"הוא".61)40]. תיבת חסרה תימן יד בכתב

.ÂËÁÏBM‰ ÔÎÂ62˙B¯Ùe ÔÓL ÈcÎÂ ÔÈÈ Èck B¯·ÁÏ ¿≈«≈««¬≈«≈«ƒ¿«≈∆∆≈
‡È‰L ÈtÓ ,ÔÈc ˙È·a ÔÈa‚ ÔÈ‡ - ÔÈ‡eOp‰ ˙Úa¿≈«ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ
‡l‡ ˙eÈ·LBL ÈÈ„ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ;ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚¿ƒ¬»ƒ¿…∆∆¿ƒ≈¿ƒ∆»

„·Ïa ˙BÚÓa63. ¿»ƒ¿«

המשנה.62) בסוף קמד: שתי 63)שם על כתב הראב"ד
לפי  מחוור, אינו זה שדבר טו) והלכה יא (הלכה ההלכות
הנישואין  בעת שלא מדובר שכאן כרשב"ם, מפרש שהוא
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ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÚ·˙Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»≈»¿»¿∆¬≈≈≈ƒ
.ÈnÚ ˙ÈOÚL C¯„k ‡l‡ EnÚ ‰OBÚ∆ƒ¿∆»¿∆∆∆»ƒ»ƒƒ

בברייתא.11) בברייתא.12)שם הוזכר לא זה אף

.‰˙eÈ·LBL ÔBÚÓL BÏ ÁÏLÂ ,‰M‡ ‡OpL Ô·e‡¿̄≈∆»»ƒ»¿»«ƒ¿¿ƒ
BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â13È‡eOk ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿»»ƒ¿««»»»ƒ¿¿ƒ≈

B‡ ;BnÚ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â Ô·e‡¯ ‡·e ,ÔÓˆÚ Ô·e‡¿̄≈«¿»»¿≈¿»«¿»»ƒ
‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÔBÚÓL BÏ ‡¯wL14‰È‰L B‡ ; ∆»»ƒ¿¿…»»»∆»»

‡Ï·Ë ÏB˜ ÚÓLÂ ‰È„na15Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Óa , «¿ƒ»¿»««¿»¿»∆≈«¿»
‡ÏÂ ÚÓLÂ ,‡B·È ÚÓBM‰ Ïk ‡l‡ „Á‡ „Á‡ ˙B¯˜Ïƒ¿∆»∆»∆»»«≈«»¿»«¿…

dlk ˙eÈ·LBM‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‡a16È¯‰L ; »«»¿«¬ƒ«¿ƒÀ»∆¬≈
Ú„È17˙B¯˜Ï Ôk¯cL ÌB˜Óa BÏ ‡¯˜ B‡ ,‡a ‡ÏÂ »«¿…»»»¿»∆«¿»ƒ¿

.‡a ‡ÏÂ „Á‡ „Á‡∆»∆»¿…»

השושבינות.13) כל לו מחזיר בוודאי בזה 14)בזה גם
כלום, לו מנכה ואינו השושבינות כל לו שמחזיר ספק אין

בא. ולא לו קרא מכים 15)שהרי שעליו חלק לוח
הייתה  רבינו שלפני [וכנראה האורחים. להזמנת בקורנוס
בעיר) (=היה במתא "הווה קמה: בתרא בבבא הגירסא
לבוא)". עליו (=הרי למיתא ליה איבעי טבלא, קול ושמע

אחרת]. גירסה כלל.16)ולפנינו ניכוי בלי כלומר,
אחד.17) כל קוראין שאין במקום הטבלא, קול ידי על

.Â‡Ï18ÔÈkÓ - ‰È„na Ô·e‡¯ ‰È‰19‰Ó ÈÓ„ BÏ …»»¿≈«¿ƒ»¿«ƒ¿≈«
¯‡L BÏ ¯ÈÊÁÓe ,BÏˆ‡ ÔBÚÓL ‰˙LÂ ÏÎ‡M∆»«¿»»ƒ¿∆¿«¬ƒ¿»

˙eÈ·LBM‰20e‰‡¯˜ ‡ÏÂ ‰È„na ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .21B‡ «¿ƒ¿≈ƒ»»«¿ƒ»¿…¿»»
BÚÈ„B‰ ‡Ï22˙ÓÚ¯z ÂÈÏÚ BÏ LÈÂ ;BÏ ÔÈkÓ -23 …ƒ¿«ƒ¿≈»»«¿…∆

.BÚÈ„B‰ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ

היה 18) אם שדווקא שם, המימרא ראשית מתוך נלמד
לבוא. צריך בגמרא.19)במדינה עליו 20)שם לו ואין

היה  לא שהרי לו, הודיעו ולא לו קראו שלא על תרעומת,
כתבֿיד 21)במדינה. כגירסת שם גרס שרבינו נראה

תרעומת  אודעיה לא לאודועיה, ליה איבעי ידע, "לא מינכן:
ואחד. אחד כל לקרות שדרכן במקום והיינו, ליה". אית

ואחד.22) אחד לכל קוראים שאין במקום טבלא קול ידי על
לבוא  עליו היה טבלא קול שמע שאם שם מהרישא ונלמד
שלא  על תרעומת עליו לו יש שמע, לא שאם מוכח ומזה -

בגמרא.23)יעו.הוד  שם

.Ê‰nÎÂ24e‚‰ ?ÔÈkÓ25ÁÏL „Á‡ ¯Èc Ì‡ :Èeka ¿«»¿«ƒ»¬¿ƒƒƒ»∆»»«
ÔBÚÓL BÏ26È¯‰L ,ÌeÏk BÏ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ -27ÈÓc ‰Ê ƒ¿≈«¬ƒ¿∆¬≈∆¿≈

ÚÏÒ „Ú ¯Èc‰ ÏÚ ¯˙È Ì‡Â ;ÏÎ‡M ‰Ó28‰kÓ - «∆»«¿ƒ»≈««ƒ»«∆«¿«∆
‰ˆÁÓ BÏ29. ∆¡»

גננא.25)שם.24) בני נהגו שכן אביי, שם אמר כך
שושבינות.26) חתן 27)בתור בסעודת אדם אוכל כרגיל

דינר. רק לו שלח אם אחד, דינר מאכילים 28)בעד שאז
יותר. בריווח אין 29)אותו קטן הוא שהסכום [ומכיוון

עיין  עין, צר הוא שמא חוששין ואין המשלח, דעת אומדין
משנה]. לחם

Á.30¯eÚLÂ ÁlLÓ‰ ˙Úc ÔÈ„ÓB‡ - ‰ÏÚÓÏe ÚÏqÓƒ∆«¿«¿»¿ƒ«««¿«≈«¿ƒ

‰ˆÁÓ BÏ ‰kÓ - ·eLÁ Ì„‡ Ì‡ :˙eÈ·LBM‰31; «¿ƒƒ»»»¿«∆∆¡»
‡l‡ BÏ ‰kÓ BÈ‡ - B˙‡ˆB‰a ˜c˜„Óe ÔÈÚ ¯ˆ Ì‡Â¿ƒ««ƒ¿«¿≈¿»»≈¿«∆∆»

‰˙LÂ ÏÎ‡M ‰Ó ¯eÚL32.¯‡M‰ BÏ ÌlLÓe , ƒ«∆»«¿»»¿«≈«¿»

ביחד:30) קשור שהכול טעות, הוא כאן ח הלכה [ציון
כלומר, (רש"ש). השושבינות ושיעור המשלח דעת "אומדין
שלח  כמה מחשבין כן וכמו עין. צר הוא אם דעתו אומדין
חשוב. אדם שהוא באופן מחצה, היא כמה לדעת בכדי לו,
וכן  כנ"ל. מחובר הכול רומי ובדפוס תימן בכתבֿיד וכן

ס]. סימן העזר אבן יוסף בבית שמסכום 31)נראה אף
של  מדרכו אין שאכל, ממה יותר הרבה המחצית הרי גדול
יותר  להעניק מוכן והוא מדוייק. חשבון לעשות חשוב אדם

מקבל. שהוא ואף 32)ממה יותר. ולא אחד דינר [כלומר,
ומחצה  דינר לו מנכה דינרין שלושה שלח שאם פי על
אומדין  שאין הנ"ל באופן אלא אינו זה למעלה, כמבואר
מחשבין  - ומחשבין שאומדין כאן אבל כלל, מחשבין ואין
מכירה  מהלכות יח בפרק רבינו שכתב מה כעין בדיוק,

שם]. עיין הכל, את מנפה לנפות בא שאם יא, הלכה

.Ë˙Ó33B‡ ,‰M‡ ‡OiL Ì„˜ ÔBÚÓL34˙Óe ‡OpL ≈ƒ¿…∆∆ƒ»ƒ»∆»»≈
ÈL¯BÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ - ‰zLn‰ ÈÓÈ CB˙a¿¿≈«ƒ¿∆≈¿≈«»¿«¬ƒ¿¿≈
ÈÈ·LBL ÈÏ ez :Ì‰Ï ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌeÏk ÔBÚÓLƒ¿¿∆¬≈≈»∆¿ƒ¿ƒƒ

.BnÚ ÁÓO‡Â¿∆¿«ƒ

בגמרא.33) קמד: (שם 34)שם יוסף רב דברי מתוך יוצא
אפשר  המשתה ימי שבעת כל שכלו אחרי שדווקא קמה.)

השושבינות. את לדרוש

.ÈCÎÈÙÏ35BnÚ ÁÓO Ì‡ ,36,ÔBÚÓL ˙Ó Ck ¯Á‡Â ¿ƒ»ƒ»«ƒ¿««»≈ƒ¿
‡a ‡ÏÂ BÏ ‡¯˜ B‡37‰È„na ‰È‰ ‡lL B‡ ,38B‡ , »»¿…»∆…»»«¿ƒ»

BÚÈ„B‰ ‡lL39¯Á‡Â ‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ ÏÈ‡B‰ - ∆…ƒƒ¿»¿¿≈«ƒ¿∆¿««
˙eÈ·LBM‰ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ·iÁ ,ÔBÚÓL ˙Ó Ck»≈ƒ¿«»¿≈¿«¬ƒ«¿ƒ

dlk B‡ ;ÂÈL¯BÈÏ40‡Ï B‡ BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Èeka B‡ , ¿¿»À»¿ƒƒ…ƒ…
‰È„na BnÚ ‰È‰41. »»ƒ«¿ƒ»

(שם).35) יוסף רב של להחזיר 36)מימרא נתחייב שכבר
זה 37)השושבינות. שבמקרה ה הלכה למעלה כאמור

השושבינות. כל לו השושבינות 38)מחזיר לו שמחזיר
ו). הלכה (למעלה ושתה שאכל מה בזה 39)בניכוי שגם

(שם). לו בא.40)מנכה ולא לו חייב 41)כשקרא שאינו
עצמו. לשושבין משלם שהיה כמה אלא ליורשים, לשלם

.‡È˙Ó42,‰M‡ ÔBÚÓL ‡O Ck ¯Á‡Â Ô·e‡¯ ≈¿≈¿««»»»ƒ¿ƒ»
e‚‰pL ÌB˜Ó :‰zLn‰ ÈÓÈ eÓÏLÂ˙Ba‚Ï ¿»¿¿≈«ƒ¿∆»∆»¬ƒ¿

¯ÈÊÁ‰Ï Ô·e‡¯ ÈL¯BÈ ÔÈÙBk - ÔÈL¯BiÓ ˙eÈ·LBM‰«¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈¿≈¿«¬ƒ
Èeka43ÔÈÓlLÓ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - e‚‰ ‡lL ÌB˜Óe ; ¿ƒ»∆…»¬≈«¿ƒ¿«¿ƒ

.ÌeÏk¿

בעניין 42) למנהג בגמרא מקור שאין הראב"ד העיר כבר
כשם  בקידושין סבלונות מדיני כן למד רבינו אולם שובינות.
אין  שמעון מת שאם ט) בהלכה שנאמר (מה משם שלמדו
לי  תנו שמעון: ליורשי שאומר מפני להחזיר חייב ראובן
שם  שאמרו כמו נלמד וזה בו, ואשמח ראובן שושביני
להחזיר  חייבת האשה אין הבעל מת שאם קידושין לעניין
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ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או
שמח. באור ועיין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על

ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש
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בעולם. שאינו אף מועיל וזה גמורה, דעת גמירות
שם.36) מכירה, בהלכות

.Â¯Ó‡37Ì‡ :38‰„ÏÈ39Ì‡Â ,‰Ó ÏhÈ - ¯ÎÊ ÈzL‡ »«ƒ»¿»ƒ¿ƒ»»ƒ…»∆¿ƒ
ÌÈ˙‡Ó - ‰·˜40‰„ÏÈ ;‰Ó ÏËB - ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ , ¿≈»»«ƒ¿»¿»»»≈»∆»¿»

‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ˙ÏËB - ‰·˜41¯Îf‰ - ¿≈»∆∆»«ƒ»¿»»»¿≈»«»»
ÌeËÓË ‰„ÏÈ ;ÌÈ˙‡Ó ‰·˜p‰Â ,‰Ó ÏËB42 ≈»∆¿«¿≈»»«ƒ»¿»À¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â43Ì‰ÈLaL ˙eÁtk ÏËB -44. ¿«¿¿ƒ≈«»∆ƒ¿≈∆

שהרי 37) לעיל, הנזכר מרע, שכיב והיינו, קמ: שם משנה
במגידֿמשנה  וראה בלבד. באמירה די ולא קנין צריך בבריא

מיגאש. ר"י בשם שכתב אם 39)שם.38)מה כלומר
שם. במשנה וכ"ה יותר 40)תלד, לדאוג אב של דרכו כן

קמא.). (שם כבן מזונותיה, אחר לחזר יכולה שאינה לבתו,
הנוסחא 41) היתה רבינו שלפני [ונראה תאומים. כלומר,

ילד  מנה, יטול זכר אשתי ילדה אם "האומר שם: ה במשנה
מאתים. נוטלת נקבה ילדה מאתים, נקבה מנה. יטול זכר
וכן  מאתים". נוטלת נקבה מנה, נוטל זכר ונקבה, זכר ילדה
מאתים" נקבה אם מנה, זכר "אם (והמילים מינכן בכ"י הוא
ולפי"ז  חסרות) - ונקבה" זכר "ילדה המילים שלפני
תאומים, שילדה היינו - ונקבה" זכר "ילדה נפרש עלֿכרחנו
היינו  וכו'", אשתי ילדה אם "האומר ברישא שאמרו ומה
נקבה  מנה, יטול זכר ילדה אם ביחד: הדברים שני שאמר
ופירש  לפנינו, שהוא כמו במשנה גרס שם ורשב"ם מאתים.
זכר  ילדה היינו ונקבה, זכר וילדה במשנה. הן בבות ששתי
כן  והוכיח כלום. להם אין בתאומים אבל נקבה, או
שרק  סובר ורבינו "המבשרני". באומר קמא: שם מהגמרא,
בשורה  אינה תאומים שלידת מפני כלום, להם אין שם
שהרי  לתאומים, גם מזכה - לבניו כשמזכה אבל בשבילו.

לחםֿמשנה]. – ילדיו אברי 42)הם של שמקומם אדם
בפ"ב  וראה נקבה. או זכר הוא אם ידוע ולא אטום. - המין

א. הלכה שופר המין,43)מהלכות אברי שני לו שיש זה
זכר  כספק שדינו רבינו, ודעת נקבה. של וגם זכר של גם
ולגבי  כד. הלכה אישות מהלכות בפ"ב ראה נקבה, וספק
בפ"ב  וראה מב. (בכורות בפירוש נתמעט הבכור, קדושת

ה). הלכה בכורות, בפ"ה 44)מהלכות גם פסק כן
של  מהרישא הדברים, ומקור ב. הלכה נחלות, מהלכות
הזכרים  וכו' וטומטום ובנות בנים "הניח שם: המשנה
אצל  אותו דוחות הנקבות וכו' נקבות אצל אותו דוחים
לו", ויש אותו ש"דוחים שם בגמרא רבא ובדעת זכרים",
אם  "האומר שם: במשנה שאמרו ומה שבשניהם. כפחות
לדעת  הוא - נוטל" אינו טומטום ילדה וכו' זכר אשתי תלד
זכר  אם עובר מקדיש בדין שאמר גמליאל, בן שמעון רבן
קדושה  אין ואנדרוגינוס, טומטום ילדה ש"אם נקבה, ואם
ודאי  לזכר אלא המקדיש כוונת אין שלדעתו עליהן", חלה
"אם  אמר שאם אלא כמותו, הלכה ואין ודאית. לנקבה או
על  חלה קדושה אין לשלמים" נקבה ואם לעולה, זכר
אינו  לכך בפירוש הקדישו אם אפילו שהרי הטומטום,
זכר  "אם יאמר אם אמנם לקרבן, ראוי שאינו לפי קדוש,
ויביא  ימכר - טומטום וילדה למזבח", אלו הרי - נקבה ואם
טומטום  במקדיש הדין שכן שירצה. קרבן כל בדמיו
י). הלכה מזבח, איסורי מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס

מעשה  מהלכות בפט"ו שכתב במה רבינו נתכוון ולזה
וילדה  וכו' זכר תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות
נמשך  ודאי וזה שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום
בהלכות  שביארנו "כמו ו בהלכה לפניֿזה שכתב למה
שאינו  כלומר י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי
אמר, לשון באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש
אמר  ואם כלל. קדושה עליו אין - "לעולה" אמר אם
הדין  שכן שירצה. קרבן כל בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
איסורי  מהלכות בפ"ג (ראה ואנדרוגינוס טומטום במקדיש
בפט"ו  שכתב במה רבינו נתכוון ולזה י). הלכה מזבח,
זכר  תלד אם אמר ש"אם ח, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
וזה  שביארנו", כמו חולין הן הרי וכו' טומטום וילדה וכו'
שביארנו  ו"כמו בהלכה, לפניֿזה שכתב למה נמשך ודאי
כלומר  י, הלכה שם בפ"ג והיינו מזבח", איסורי בהלכות
לשון  באיזה תלוי וזה למזבח, ראוי שאינו מצד קדוש שאינו
אמר  ואם כלל קדושה עליו אין "לעולה" אמר אם אמר,
כנ"ל, שירצה, קרבן איזה בדמיו ויביא ימכר - "למזבח"
וכמו  ואנדרוגינוס. לטומטום גם המקדיש כוונת לעולם אבל
ובלח"מ  כאן, ולחםֿמשנה מגידֿמשנה ועיין כאן. שכתב

שם. מזבח איסורי בהלכות

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL45:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈÓÏ ÂÈÒÎ :BÏ e¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»¿¿»»¿ƒ¿»«»∆
‰ÓBc46ÂLÎÚ ,˙¯aÚÓ BzL‡L B‡ Ôa BÏ LiL47 ∆∆≈≈∆ƒ¿¿À∆∆«¿»

ÈBÏÙÏ ÂÈÒÎ ˙¯aÚÓ BzL‡ ÔÈ‡L B‡ Ôa BÏ ÔÈ‡L48; ∆≈≈∆≈ƒ¿¿À∆∆¿»»ƒ¿ƒ
Ôa BÏ LiL Ú„BÂÏÚ Û‡ ,˙¯aÚÓ BzL‡ ‰˙È‰L B‡ ¿«∆≈≈∆»¿»ƒ¿¿À∆∆««

ÔÈ‡ - Ck ¯Á‡ Ôa‰ ˙Ó B‡ ‰ÏÈt‰L Èt49B˙zÓ ƒ∆ƒƒ»≈«≈««»≈«¿»
.‰zÓ«»»

קמז.45) - קמו: חשב.46)שם, עכשיו עד
הטעות.47) על אותו העמידה ולא 48)ששאלתם "נכסיו"

להלן. וראה שהוא, כל לעצמו ששייר הרי - נכסיו" "כל
רבי 49) על שחולקים לחכמים אפילו שזה אמרו שם בגמרא

באופן  הדעת, אומד אחרי הולכים ואינם מנסיא, בן שמעון
נכסיו  כל וכתב ועמד שמת ושמע הים למדינת בנו שהלך
דעתו  שגילה כיון כאן הם מודים - בנו בא ואחרֿכך לאחר
(לעיל  מנסיא בן שמעון כרבי פוסק שרבינו ואע"פ מפורש.
שאע"פ  להשמיענו זו, הלכה גם הביא - א) הלכה פ"ו
נכסיו  כל כתב בין הבדל יש שם) (בפ"ו אומדנא שלענין
שייר  אם אפילו במפרש, כאן - שהוא כל לעצמו שייר לבין

מתנה. מתנתו אין לעצמו,

.Á˙zÓ50¯Á‡Ï ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ Ú¯Ó ·ÈÎL «¿«¿ƒ¿«≈»»∆»¿««
‰˙ÈÓ51ÔÈa ,BÏ ‰evL ¯·ca ‰ÎBÊ ¯Á‡ ÔÈ‡Â . ƒ»¿≈«≈∆«»»∆ƒ»≈

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ,ÈÏËÏhÓa ÔÈa ÈÚ˜¯wÓa52. ¿ƒ«¿¿≈≈¿ƒ«¿¿≈∆»¿««ƒ»

קלז.50) שם מפורש ויותר קלה. כלומר,51)בבאֿבתרא
כאביי, ולא וכרבא המיתה. גמר עם ולא המיתה, גמר לאחר

(שם). בו חזר אביי שאין 52)ואף בלבד זו לא כלומר,
למפרע  בזה זוכה אינו שגם אלא - מיתה לאחר אלא קנינו
הא) ד"ה יד: (גיטין ה'תוספות' כדעת ולא אמירה משעת
א  ס"ק רנ סימן החושן' 'קצות וראה למפרע. שזוכה

בזה. שהאריך

.ËCÎÈÙÏ53˙a˙ÎÏ ÔÈ‡ÈˆBÓ54ÔBÊÓe ‰M‡‰ ¿ƒ»ƒƒƒ¿À«»ƒ»¿
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ליין, מעות בין הבדל אין זה ולפי אצלו, אוכל כשאינו או
שמח. באור ועיין

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מרע 1) כשכיב נידון זה ואי כבריא נידון אדם זה אי נתבאר

מרע  שכיב בין שיש והחילוק במתנות, דיניהן חילופי לעניין
ומתנותיהם. ומשפטיהם מיתה מחמת למצווה

.‡Áqt‰ B‡ ‡ÓBq‰2Ìcb‰ B‡3LLBÁ‰ B‡ , «≈«ƒ≈««ƒ≈«≈
Ô‰· ‡ˆBiÎÂ BÏ‚¯· B‡ B„È· B‡ BÈÚ· B‡ BL‡¯a4- ¿…¿≈¿»¿«¿¿«≈»∆

ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k ‡e‰ È¯‰5B¯kÓÓa B‡ BÁwÓa ¬≈¿»ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿ƒ¿»
.ÂÈ˙BzÓe«¿»

רגליו.2) ידיו.3)שנקטעו חושש 4)שנקטעו שאינו
גופו. (בבאֿבתרא 5)בכל מרע שכיב בשטר כתוב שכן

בערסיה ורמי קציר הוה "כד ושוכב קנג.): חולה (=כשהיה
נחשב  אינו זה למצב הגיע שלא שכל ומכאן, במיטה)".

מרע. כשכיב

.·BÁk ÏLÎÂ Ûeb‰ Ïk Ák LLzL ‰ÏBÁ‰ Ï·‡¬»«∆∆»«…«»«¿»«…
,˜eMa ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L „Ú ÈÏÁ‰ ˙ÓÁÓ≈¬«∆√ƒ«∆≈»¿«≈««¿»«
·ÈÎL [‡¯˜p‰] ‡e‰ - ‰hn‰ ÏÚ ÏÙB ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈««ƒ»«ƒ¿»¿ƒ

Ú¯Ó6?„ˆÈk .‡È¯a ˙zÓk ÌÈ‡ ÂÈ˙BzÓ ÈËtLÓe ,7 ¿«ƒ¿¿≈«¿»≈»¿«¿«»ƒ≈«
ÔÈa ,CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÔzÏ ¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ≈ƒ¿ƒ»¿»≈

ÏÁa8˙aLa ÔÈa9·˙k ÔÈa ,10‡Ï ÔÈa11eÎÊ - ·˙k ¿…≈¿«»≈»«≈…»«»
˙eÓiLk Ïk‰12BÈ‡Â ,Ì‰Ï Ô˙pM ‰Ó ÏÎa13CÈ¯ˆ «…¿∆»¿»«∆»«»∆¿≈»ƒ

ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;ÔÈ˜14ÔÈ¯eÒÓÎÂ15Ô‰16. ƒ¿»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‰Ê ¯·„Â17Èt ÏÚ Û‡Â .18‡l‡ BÈ‡L ¿»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿««ƒ∆≈∆»

‰¯Bz ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ19‡lL È„k , ƒƒ¿≈∆»»¿∆»¿≈∆…
Û¯hz20ÌÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡L Ú„iLk ÂÈÏÚ BzÚc21. ƒ»≈«¿»»¿∆≈«∆≈¿»»«»ƒ

(מלכים6ֿ) חליו" את חלה "ואלישע חולה". "שוכב כלומר,
מרעיה". ית מרע "ואלישע תורגם: יד) יג, כחכמים,7)ב

כרבי  ולא יהושע, וכרבי קנו.). (שם אליעזר כרבי ולא
קנו:). (שם לכתוב.8)אליעזר יכול 9)שיכול שאינו

שהיה 10)לכתוב. מרע, שכיב במתנת עובדא קנג. שם
בפרק  ראה בשבת, וכתב עבר [ואם מקומות. ועוד בה, כתוב

ז]. הלכה מכירה מהלכות שם 11)ל וכן קנו: שם משנה,
ח.12)קעה. הלכה להלן וראה קלז. קנא:13)שם שם

נחמן. רב של בשטר.14)מימרא שקונים כקרקע היינו,
במשיכה.15) או במסירה שקונין כמטלטלין היינו,
קנא.16) ולא 17)שם, נחמן, רב בשם כרבא קמז: שם,

שלמדו  אבוה, בר רבה בשם נחמן וכרב רב, בשם זירא כרבי
מדברי  הוא לדעתם שגם אומרים ויש התורה. מן זאת
וראה  אסמכתא, אלא אינם שמצאו והפסוקים סופרים,

מנין. ד"ה קמז. שם שם,18)ב'תוספות' הגמרא מסקנת
נחמן. רב של מימרות שתי בין סתירה של רקע על

ב.19) הלכה פ"י להלן וראה (שם). חוב שטר מחילת לענין
השני 21)תבולבל.20) הפירוש ולפי  נחמן, רב בדברי שם

ועשאוה  ד"ה שם שכתב וכמו מתנת. ד"ה שם הרשב"ם של
כשל  עשאוה דעתו, תטרף שלא הטעם, שמאותו תורה, כשל

תורה.

.‚CÎÈÙÏ22Ì‡ ,23e˜' ¯Ó‡24˙aLa elÙ‡ - 'ÈpnÓ25 ¿ƒ»ƒ»«¿ƒ∆ƒ¬ƒ¿«»
ÔÈB˜26CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈw‰ ‰fL ;epnÓ27. ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»≈»ƒ

עליו.22) דעתו תטרף שמא שחששו כיון כלומר,
קנו:23) בבבאֿבתרא לוי, רבי של לו 24)מימרא שאין

גרידא. באמירתו דבריו את שיקיימו גמור בטחון
וממכר 25) מקח של פעולה וכל קנין, בו לעשות שאסור

אינו  הקנין שזה [ואע"פ יב). הלכה שבת מהלכות כג (פרק
שם  ועיין כקונה. שנראה מפני אסור, - מועיל ואינו צריך

יד]. כדי 26)הלכה זאת עושים - מיותר הקנין כי אם
שם). (גמרא דעתו ולפיכך 27)להפיס אינו, כאילו והריהו

כגון  הכרחי הקנין שאם ומכאן, מרע. בשכיב התירוהו
התירוהו  לא - טו) הלכה (להלן במקצת מרע שכיב במתנת
קונין  ד"ה שם הרשב"ם לשיטת בנגוד מרע, בשכיב אף
ומה  משכ"מ. קונין ד"ה שם, וה'תוספות' וכו', ומרע משכיב
הגט  ותקנה הדלת ותפתח שתסגור מרע שכיב בגט שהתירו
אלא  כלֿכך ניכר החזקה קנין אין שם - עז:) (גיטין בשבת
מרע  בשכיב התירוהו ולפיכך לשמרו, בית כנועל דומה

כאן). ולחםֿמשנה שם, (מאירי

.„ÔÈ‡Â28'È„Ú Ìz‡' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ Ú¯Ó ·ÈÎL29‡l‡ , ¿≈¿ƒ¿«»ƒ««∆≈«∆»
ÔÈ‡L ;„Ú ‰Ê È¯‰ ÂÈ¯·c ˙‡ ÚÓBM‰ Ïk30Ì„‡ »«≈«∆¿»»¬≈∆≈∆≈»»

‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰hLÓ31. ¿«∆ƒ¿«ƒ»

רבא.28) של סופית מסקנה קעה. כל 29)בבאֿבתרא כדין
הייתי  "משטה לו: אומר - לא שאם כן, לומר שצריך הודאה
ו). הלכה ונטען טוען מהלכות ופ"ו כט: (סנהדרין בך"

(וראה 30) הבעיא את שפתר אחר מסקנתו, את רבא נמק כך
א). אות שם הב"ח אמר 31)הגהות לא אם בריא, אבל

למעלה. כמבואר בך, אני משטה לומר יכול עדי", "אתם
ורבינו  "כתובו", לומר צריך שאין גם, הכריעו בגמרא [ושם

וצ"ע]. הרשב"א, בשם במגידֿמשנה וראה השמיטו.

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL32ÈÚÓaL ¯aÚÏ ‰zÓ ˙˙Ï ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»»≈«»»¿À»∆ƒ¿≈
‰ÎÊ - Bn‡33ÈtÓ ;¯aÚ‰34‰·B¯˜ Ì„‡ ÏL BzÚcL ƒ»»»À»ƒ¿≈∆«¿∆»»¿»

Ba Ïˆ‡35e¯‡aL BÓk ,36. ≈∆¿¿∆≈«¿

בפכ"ב 32) רבינו מדברי שנראה כמו לבריא, הואֿהדין
אלא  שם), מגידֿמשנה (ראה י הלכה מכירה מהלכות
קנין. צריך בבריא ואילו באמירה, מספיק מרע שבשכיב
שמת  מי פרק בבבאֿבתרא לרבינו, המשניות פירוש וראה
אצל  קרובה אדם של ש"דעתו זה שמטעם [ואע"פ (קמ:)
נקנית  הקידושין בעת ולבת לבן דמים שפסיקות אמרו בנו",
אישות  מהלכות ובפכ"ג יז, הלכה פ"ו (למעלה באמירה
פ"ו  (למעלה לעולם שבא בדבר אלא זה אין - יד) הלכה
חסרונות): (=שני לריעותא" "תרתי ישנם אם אבל הי"ז),
האומר  בריא כמו בעולם אינו וגם קנין, בלי בעלמא דברים
שדעתו  הסברא מועילה ולא קנה, לא - לעובר מתנה לתת
קלז]. הערה פ"ו למעלה וראה בנו, אצל קרובה אדם של

בא 33) שלא כמי הוא שהרי קנה, לא לעובר שהמזכה אע"פ
שם). מכירה, (הלכות רבי 34)לעולם בשם יצחק כרבי

שם  המשנה את להסביר זה נימוק שהעלה קמב: שם יוחנן,
ו. הלכה להלן תוכנה את מביא שרבינו כאן 35)קמ: ויש
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˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆
B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא

כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין
מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,

(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««
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קנא:75) שם שמואל של ומימרא קמו: שם משנה,
כדלקמן.76) כל, היא 77)ודוקא שזו מפורש כתב שלא

יז. הלכה להלן וראה מרע, שכיב שם:78)מתנת במשנה,
לאו  שקרקע קנ: שם בגמרא אבל בקרקע", שייר "ולא
טו. הלכה להלן וראה שיור. הם - מטלטלין ואפילו דוקא,

קיימת",79) מתנתו "אין שם: ובמשנה שמואל. של כלשונו
עמד, אם מאליה, בטלה המתנה במפורש, חזר לא שאפילו

ב. סעיף רנ סימן ובשו"ע כו, הלכה להלן שם,80)וראה
שמואל. לאחר 81)כדברי אפילו קונה אינו זה שבלי

יא. הלכה למעלה כמבואר של 82)מיתה, מימרא ט. גיטין
נחמן. כל 83)רב "הכותב שמואל: של ובמימרא במשנה,

יא, סעיף שם בשו"ע וראה רבים. לשון - לאחרים", נכסיו
לב.ובסמ"ע  ס"ק נותן 84)שם אדם שאין בחייו, כלומר

חי. שהוא זמן כל לאחרים נכסיו כל

.ÂË¯iL85Ú˜¯˜ ÔÈa ,BÓˆÚÏ ÌeÏk86ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa87 ƒ≈¿¿«¿≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ
È¯‰ -88dÓ˙Òe ,˙ˆ˜Óa ‰zÓ BÊ89,‡È¯a ˙zÓk ¬≈«»»¿ƒ¿»¿»»¿«¿«»ƒ

‰·È˙k‰ ÔÓfÓ ‰BwL90¯ÊBÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ .91‡e‰Â . ∆∆ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈≈¿
‰ÎÈ¯ˆ ˙ˆ˜Óa Ú¯Ó ·ÈÎL ˙znL ;B„iÓ ewL∆»ƒ»∆«¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ»

ÔÈ˜92„ÓÚ ÔÈa ,93.„ÓÚ ‡Ï ÔÈa ƒ¿»≈»«≈…»«

קנא:85) שם וגמרא קמו: שם שם.86)משנה, משנה,
קנ:87) שם שם.88)גמרא כתב 89)משנה, כשלא

מרע. שכיב מתנת היא כי מהלכות 90)מפורש [בפ"א
"כיון  מתנה: או מכירה בשטר רבינו כתב ז, הלכה מכירה
הוא  וכן יח. הלכה להלן כתב וכן קנה", לידו השטר שהגיע
בביאור  שם (ועיין א סעיף קצא סימן חושןֿמשפט בשו"ע
הנתינה", "מזמן כאן: להיות צריך כן ואם ב), ס"ק הגר"א

המקבל]. ליד השטר נתינת קנה 91)כלומר: שכבר כיון
בלשון  כן הביא טז) הלכה (להלן והמגידֿמשנה מחיים.
קרקע  "שייר קמו:) (שם ובמשנה קנא: בבאֿבתרא הגמרא

קיימת". מתנתו - שהוא קנא:92)כל שם גמרא
בריא.93) מתנת ככל

.ÊËe‡ È¯‰L ;Ì˙Ò Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»∆¬≈»
¯iLÂ ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡Â BzÚc ÔÈ„ÓB‡94Ôek˙ ‡Ï , ¿ƒ«¿¿¿ƒƒ¿ƒ≈…ƒ¿«≈

.‡È¯a ˙zÓa ÌÈiÁÓ BÏ ˙B˜‰Ï ‡l‡∆»¿«¿≈«ƒ¿«¿«»ƒ

לעצמו,94) שייר שהרי נתן, מיתה מחמת שלא סימן וזהו
זה. לשיור ויצטרך עוד שיחיה האמין אלא

.ÊÈÏ·‡95·ÈÎL ˙zÓa Le¯Ùa ˙ˆ˜n‰ BÏ Ô˙ Ì‡ ¬»ƒ»««ƒ¿»¿≈¿«¿«¿ƒ
Ú¯Ó96Á‡Ï ‡l‡ BÈ‡L ,.ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯ ¿«∆≈∆»¿««ƒ»≈»ƒƒ¿»

.˙ˆ˜n‰ ‰Ê ‰˜ - „ÓÚ ‡Ï Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡Â¿ƒ»«≈¿ƒ…»«»»∆«ƒ¿»
‰tÈÓ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï - ÔÈ˜ da ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»ƒ¿»…»»∆»ƒ≈»»¿«∆

e¯‡aL BÓk ,BÁk97. …¿∆≈«¿

בגמרא.95) בגמרא 96)שם מיתה" מחמת "מצוה זהו
הראב"ד. בהשגת וראה כג. הלכה ולהלן למעלה 97)שם,

יֿיא. הלכה

.ÁÈL¯Ùe ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎLa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿«∆»«»¿»»≈≈
ÌÈiÁÓ ‰˜‰Â ÂLÎÚÓ Ïk‰ Ô˙pL98ÔÈ‡L ;99˙zÓ ‰Ê ∆»««…≈«¿»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈∆«¿«

Ì‡L ,ÌÈ‡È¯a‰ ˙BzÓ Ïk ¯‡Lk ‡l‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»ƒ¿»»«¿«¿ƒƒ∆ƒ

˜ - Ô˙Bp‰ „iÓ ewL B‡ Ïa˜Ó‰ „ÈÏ ¯ËM‰ ÚÈb‰‰ ƒƒ««¿»¿««¿«≈∆»ƒ««≈»»
.Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â ,Ïk‰«…¿≈»«¬…

מרע.98) שכיב מתנת שזוהי תטעה אל כלומר,
שפירש 99) כיון מרע, שכיב מתנת זה שאין דע אלא כלומר,

שאם  הבאה, ההלכה מתוך נלמד וזה מחיים. לו שמקנה
בכמה  הוא וכן בריא. מתנת זו הרי בלבד מחיים לו כתב
במתנת  שהיא מרע שכיב מתנת שישנה בתלמוד, מקומות

(מגידֿמשנה). בריא

.ËÈÔ˙Bp‰100da ·˙ÎÂ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰Lk ‰zÓ «≈«»»¿∆¿ƒ¿«¿»«»
ÌÈiÁÓ' B‡ ,'˙Ân·e ÌÈiÁa'101ÔÈa Ïka ÔÈa ,'˙Ân·e ««ƒ«»∆≈«ƒ«»∆≈«…≈

˙ˆ˜Óa102˙zÓ BÊ È¯‰ ,'˙Ân·e' Ba ·e˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ - ¿ƒ¿»ƒ¿»«»∆¬≈«¿«
‰˜È ‡lL - '˙Ân·e' da ·e˙kL ‰fL .Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆∆∆»»«»∆∆…ƒ¿∆

‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡103- 'ÌÈiÁÓ' da ·e˙kL ‰ÊÂ ; ∆»¿««ƒ»¿∆∆»»≈«ƒ
‰Ê ÈÏÁÓ ‰ÈÁiL BzÚc ˙‡ ·MÈÏ ÔÓÈÒ104. ƒ»¿«≈∆«¿∆ƒ¿∆≈√ƒ∆

רקע 100) על ושמואל רב מחלוקת ושם קנג. בבאֿבתרא
כרב. פסקו ונהרדעי מסויימת, ולא 101)עובדא כאמימר

גם  אלא מחיים, שיקנה כוונתו "מחיים" כתב שאם כרבא,
דעתו, וליישב טוב לסימן כוונתו "בחיים", כאומר בזה,

למעלה 102)כדלהלן. (וראה "ובמות" בפירוש כתב שהרי
ולחםֿמשנה. במגידֿמשנה וראה טז). כיון 103)הלכה

להקנות  כוונתו כן, הכותב בריא ואולם, מרע. שכיב שהוא
טז). הלכה פי"ב (לקמן עולם ועד מהיום גמרא 104)לו

לשטן, פיו פותח להיות רצה לא מיתתו, שהזכיר שלפי שם.
המקום  לאמר: "מחיים", או "בחיים" שם כתב ולפיכך

שם). (רשב"ם אמות ולא זה מחולי יצילני

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL105ÌÈÒÎp‰ Ô˙pL106ÈeÏb ¯·c‰L ,107 ¿ƒ¿«∆»««¿»ƒ∆«»»»
,˙ˆ˜Óa ‰zÓk ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL ÌÈÒÎ Ïk Ô‰L∆≈»¿»ƒ∆≈¬≈∆¿«»»¿ƒ¿»

B„iÓ e˜ Ì‡Â108„ÓÚÂ109ÔÈLLBÁ ;¯ÊBÁ BÈ‡ -110 ¿ƒ»ƒ»¿»«≈≈¿ƒ
‡nL ,e‡111.Ìi‰ ˙È„Óa ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÎ BÏ e¯‡L »∆»ƒ¿¬¿»ƒ¬≈ƒƒ¿ƒ««»

'el‡ Ô‰L ÈÒÎ Ïk' ¯Ó‡iL „Ú112B‡ ,113‰È‰L «∆…«»¿»«∆≈≈∆»»
˜ÊÁÓ114‰È‰z Ck ¯Á‡Â ,el‡ ‡l‡ ÌÈÒÎ BÏ ÔÈ‡L À¿»∆≈¿»ƒ∆»≈¿««»ƒ¿∆

.Ïka ‰zn‰««»»«…

רב 105) בשם מניומי בר אחא רב של מימרא קמח: שם
ומה 106)נחמן. לך". נתונים נכסי "כל בשטר כתב ולא

כל  שפירט היינו לאחרים", נכסיו כל "שכתב שם: שאמרו
שם). מיגאש ור"י (רשב"ם לנו הידועים הנכסים

נכסים 107) כאן לו אין לנו, וידוע שגלוי כמה שעד כלומר,
קנין.108)אחרים. צריכה במקצת מתנה שהרי

שכיב 109) מתנת כדין קנין, בלי אף המקבל זוכה מת ואם
אינו  במקצת, מתנה היא שמא החשש, וכל בכולה. מרע
וראה  עליו. חולקים ויש (מגידֿמשנה). המקבל לטובת אלא
ט. סעיף רנ סימן לחושןֿמשפט הרמ"א הגהת

אף 110) "חוששים" בביטוי משתמשים התלמודית, בספרות
כט. ס"ק שם סמ"ע וראה כתב 111)להקל, שלא אחרי

מראה  הקנין שגם אומרים ויש הנכסים". "כל מפורש:
הרשב"א). בשם (משנהֿלמלך בריא למתנת שהתכוון

הן".112) אלו נכסיי "כל והרי"ף: הר"ח גירסת כעין
"כל  הלשון שאם אומרים ויש נכסי". "כל שם: ובנוסחתו
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˙Ba‰Â ‰ÓÏ‡‰55Ì‰Ï ˙˙Ï ‰evL el‡ „iÓ56; »«¿»»¿«»ƒ«≈∆ƒ»»≈»∆
B˙˙ÈÓa È¯‰L57,˙BBÊn·e ‰a˙ka ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ∆¬≈¿ƒ»ƒ¿«¿«¿»ƒ«¿À»«¿

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ e˜È ‡Ï Ì‰Ï Ô˙pL el‡Â¿≈∆»«»∆…ƒ¿∆»¿««ƒ»

לאחר 53) אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת לפי כלומר,
מהלכות 54)מיתה. (פט"ז דכרין" בנין "כתובת היינו,

מנכסים  גובה ואינה כירושה שהיא ז), הלכה אישות
בכתובות  כמפורש מתנה) ומקבלי (=לקוחות משועבדים
סתם  אבל ט. הלכה שם בפי"ט רבינו פסק וכן ונה. נב:
ועיין  י). הלכה שם (פט"ז ממשועבדים אף גובה - כתובה

והבנות 55)מגידֿמשנה. האשה למזון מוציאין שאין
אישות  מהלכות יח ופרק מח: (גיטין משועבדים מנכסים

יג). לגבי 56)הלכה רבא, של מימרא קלג. בבאֿבתרא
הבנות  למזון שהואֿהדין רבינו וסובר האלמנה. מזון
שם  אישות מהלכות בפי"ט והראב"ד דכרין. בנין ולכתובת

שם. עיין בזה, רבינו על גמר 57)חולק ל"עם הכוונה אין
מיתה" גמר "לאחר שהיא מרע שכיב מתנת לעומת מיתה",
היא  דיכרין בנין כתובת שהרי קלז.), בבאֿבתרא (ראה
גמר  לאחר אלא אינה וירושה נג) הערה (למעלה כירושה
אלא  - א) ס"ק רנב סימן החושן' 'קצות (ועיין מיתה
וגם  והבנות, האשה ומזון דיכרין בנין בכתובת גם בשניהם,
מיתה. גמר לאחר אלא נגמר הדבר אין מרע, שכיב במתנת
ולפי  המיתה, גמר לאחר היינו "במיתתו" שכתב ומה
לבטל  יכולה מרע שכיב מתנת אין - כאחד באים ששניהם
הרי"ף  כתב וכן דיכרין. בנין וכתובת והבנות האשה מזון
בפי"ט  בעצמו רבינו גם כתב וכן (קלג.) ח פרק בבבאֿבתרא
קונה  אינה מרע שכיב ומתנת "הואיל שם: אישות מהלכות
אלו  בתנאים הנכסים וחיוב המתנה הרי - מיתה לאחר אלא
כאחד, באין דיכרין) בנין וכתובת והבנות האלמנה (=מזון
יורשים  ובניו מנכסיו, ניזונות ובנותיו אלמנתו ולפיכך

בעלה" בחיי שמתה אמן שם כתובת החושן' וב'קצות .
עם  אחת בבת שבאה מרע שכיב שמתנת זו, הלכה הטעים
מרע  שכיב שמתנת מפני אותם, מבטלת אינה הנ"ל התנאים
עצמו, האדם של מרצונו כלומר תלמיד", "דברי אלא אינה
"דברי  הם דיכרין בנין וכתובת והבנות האשה מזון ואילו
הרב  דברי - בידינו הוא וכלל חכמים, תקנת כלומר הרב",
הגמרא  דברי לזה ומקור קודמין, הרב דברי התלמיד, ודברי
(=שאז  רובו יציאת עם הבכור על "אמר כה. בתמורה
- לעולה) (=יתקדש עולה בכורה), בקדושת מאליו נתקדש
ודברי  התורה) במצות שהיא בכורה (=קדושת הרב דברי
דברי  האדם) של לבו בנדבת שהיא עולה (=קדושת התלמיד
וראה  בכורה. קדושת עליו חלה כלומר, שומעים?" מי
נז. הערה שם אישות בהלכות ועיין כאן. בלחםֿמשנה

מג. ובהערה י הלכה יב פרק ולהלן

.È˙zÓ58ÔÈ˜ da ·e˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL59‰˙È‰L ÔÈa , «¿«¿ƒ¿«∆»»ƒ¿»≈∆»¿»
˙ˆ˜Óa60ÂÈÒÎ ÏÎa ‰˙È‰L ÔÈa ÂÈÒÎ61ÔÈLLBÁ - ¿ƒ¿»¿»»≈∆»¿»¿»¿»»¿ƒ

¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL dÏ62ÏÈ‡B‰Â ;63 »∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»¿ƒ
¯ËL ÔÈ‡ - ‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ‰˜z ‡Ï BÊ ‰zÓe«»»…ƒ¿∆∆»¿««ƒ»≈¿»

‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï64. ¿««ƒ»«¬≈««»»¿≈»

בדיני 58) כמותו שהלכה כשמואל, קנב. בבאֿבתרא

כרב. ולא בלי 59)ממונות, גרידא לקנין והואֿהדין
מיימוניות). (הגהות דעתו 60)כתיבה שגילה והיינו,

(להלן  קנין צריך אינו שאז מיתה, מחמת שנותן בפירוש
אדרבה  אלא מיותר אינו הקנין אחר, באופן אבל יז), הלכה
וראה  (מגידֿמשנה). טו הלכה להלן כמבואר הכרחי, -
מרע. שכיב מתנת ד"ה שם וב'תוספות' ברשב"ם

ב).61) הלכה (למעלה קנין צריך על 62)שאין שוויתר
רגיל. בקנין לו להקנות ורוצה שכיבֿמרע, של הזכות

מרע,63) שכיב למתנת אלא מכוון אינו זה, כל עם שהרי
כנ"ל. מיתה, לאחר נמסר 64)שהיא אם שאף אומרים, יש

הנותן  שכוונת אחרי קונה, אינו הנותן, בחיי למקבל השטר
מיימוניות) (הגהות מיתה אחר שיקנה להלן היתה וראה .

יב  פרק להלן שכתב [ומה שם. שכתבנו ובמה יב, הלכה
להקנות  שכוונתו עליו מוכיח שטר של שזמנו טו) (הלכה
לפירות  אלא אינו מיתה" "לאחר שכתב ומה מהיום, הגוף
אין  מרע, שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא זה אין -
לא  שוודאי - מהיום, הגוף לו שמקנה עליו, מוכיח זמנו

מיתה]. לאחר אלא לו להקנות נתכוון

.‡ÈÌ‡Â65È„k epnÓ e˜66Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ67, ¿ƒ»ƒ∆¿≈¿«…««¿«≈
ÔB‚k68- BÊ ‰zÓ ÏÚ ÛÈÒBÓ epnÓ eÈ˜Â :·e˙kL ¿∆»¿»ƒƒ∆ƒ««»»

˙Ói˜ ‡È‰ È¯‰69. ¬≈ƒ«∆∆

ואחרים.65) רבא דברי  בגמרא, זה 66)שם את והדגיש
כדלהלן. בשטר או הקנין בעת לבטל 67)מפורש ולא

שכיבֿמרע. מתנת להלן 68)זכות ראה אחר, נוסח על
יג. מרע.69)הלכה שכיב מתנת והיא

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL70e·˙k' ¯Ó‡L71ÈBÏÙÏ e˙e ¿ƒ¿«∆»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ
'‰Ó72BÏ ezÈÂ e·zÎiL Ì„˜ ˙Óe ,73ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - »∆≈…∆∆ƒ¿¿¿ƒ¿≈¿ƒ

,¯ËLa ‡l‡ B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï ‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»…»«¿«¿∆»ƒ¿»
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ¯ËL ÔÈ‡Â¿≈¿»¿««ƒ»

יוחנן.70) רבי לו והסכים אלעזר, רבי של מימרא קלה: שם
קנין.71) (וראה 72)שטר בשטר שקנינה מנה, שוה קרקע

צריך  שאינו מיתה מחמת במצווה [והמדובר לחםֿמשנה).
י]. הלכה למעלה וראה יז). הלכה (להלן שאם 73)קנין

ממתנת  גרועה שאינה מיד, המקבל קנה בחיים, ומסרו כתבו
שוה  קרקע היינו ומנה קנין, בשטר שמדובר ומכאן בריא,

(לחםֿמשנה). מנה

.‚ÈÔB‚k ,Ïa˜Ó‰ Ák ˙BtÈÏ È„k 'e·˙k' ¯Ó‡ Ì‡Â74 ¿ƒ»«ƒ¿¿≈¿«…««¿«≈¿
'BÏ e˙e e·˙k Û‡Â' ¯Ó‡Â ,'ÈBÏÙÏ ‰Ó ez' ¯Ó‡L∆»«¿»∆ƒ¿ƒ¿»«¿«ƒ¿¿
.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈÓ˙BÁÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ -¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ»

קלו.74) שם

.„ÈÚ¯Ó ·ÈÎL75Ïk ·˙kL76Ì˙Ò ‰zÓ ÂÈÒÎ77, ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«»»¿»
ÌeÏk ¯iL ‡ÏÂ78¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ ,79elÙ‡Â .80e˜ ¿…ƒ≈¿ƒ»«≈«¬ƒ»

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ81ÂÈÒÎ Ïk ‰˜‰L ÔÈa . ƒ»¿≈¿«∆…≈∆ƒ¿»»¿»»
„Á‡Ï82ÌÈLÏ Ì·˙kL ÔÈa83,‡e‰ ˙Úc „Ó‡L . ¿∆»≈∆¿»»ƒ¿«ƒ∆…∆««

Ïk‰ ‰Ê Ô˙ ‡lL84ÌeÏk e˜È ‡lL Ôek˙pL ‡l‡ , ∆…»«∆«…∆»∆ƒ¿«≈∆…ƒ¿¿
.B˙BÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



dpzneקמ dikf zekld - oipw xtq - 'aÎxc` a"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן

עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי
יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«
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„Ó‡ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ˙ÚLÓ ‡Ïa ˜eMa150‡l‡ , «¿…ƒ¿∆∆≈»ƒ…∆∆»
eÏËa151.˙BBL‡¯‰ ÂÈ˙BzÓ »¿«¿»»ƒ

אמר 146) עב:) (שם ובגמרא גט. לענין במשנה, עב. גיטין
שם  הר"ן וכתב כמתנתו, מרע שכיב של שגיטו הונא רב

הם. שווים הענינים כדרכו 147)שלכל עוד הלך שלא כיון
הבריא  לא עוד שמא ספק, אצלנו מתעורר משענת, בלי

ראשון. של 148)מחולי תוספת והיא במשנה, נזכר לא זה
עלֿפי  רק להיות יכולה בריאות של אמידה כי רבינו,
הביא  לא יח, הלכה גירושין מהלכות ובפ"ט לה. מומחים

רבינו. שם.149)זאת השקלאֿוטריא, מתוך יוצא
הסובר 150) הונא רב לדעת גט, לענין שם בגיטין אמרו [כן

- במתנתו כמו חוזר עמד אם מרע, שכיב של בגיטו שגם
שהואֿהדין  ופשוט אומד, צריך אינו משענת בלי הלך שאם
שהחולי  יתכן משענת, בלי בהלך שגם ואףֿעלֿפי במתנה.
אין  - מת ממנו אשר השני לחולי ליפול לו גרם הראשון
בטלה  הראשון, מחוליו שעמד כיון אלא לכך, חוששים אנו
עמד  אם שגם הונא, רב לדעת הגט בטל כן וכמו המתנה,
(שם  הונא רב על שחלקו ורבא רבה דברי לפי אבל חוזר.
הספק  וכל חוזר, אינו עמד אם אפילו שבגט וסוברים עג.)
מתי  אם מהיום גיטך "זה בתנאו: שאמר מפני אלא אינו
לו  גרם שמא משענת בלי בהלך אף חשש יש - זה" מחולי
זה  מחולי שמת ונמצא השני, לחולי ליפול הראשון החולי
גירושין  מהלכות בפ"ט רבינו חילק לא ולפיכך דיבר. שעליו
אם  מעכשיו גיטך זה הרי "האומר של זה בדין יח הלכה

במשע  הלך בין זה" מחולי משענת,מתי בלי הלך לבין נת
זה  הרי "עמד" שלענין שאע"פ אומד, צריך אופן שבכל
שמותו  חשש יש זה" מחולי מתי "אם לענין כנ"ל, "עמד"

כסףֿמשנה]. ועיין הראשון, מחוליו לו היינו 151)נגרם
בשו"ע  הוא וכן בו. שחזר אמר שלא אע"פ מאליהן,
ס"ק  הגר"א בביאור שם ועיין ב, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט

לזה. מקור שהביא ה

.ÊÎ˙zÓ152da ·e˙k ÔÈ‡L Ú¯Ó ·ÈÎL153CBznL «¿«¿ƒ¿«∆≈»»∆ƒ
˙Ó Ba ‰evL ‰f‰ ÈÏÁ‰154ÔÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ∆√ƒ«∆∆ƒ»≈¿≈»≈ƒ¿ƒ

Ì‰Ï Ï‡LÏ155˙Ó ‰eˆÓ‰ ‰Ê È¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,156- ƒ¿…»∆««ƒ∆¬≈∆«¿«∆≈
‰ÏËa ‰zn‰ È¯‰157‰È‡¯ B˙˙ÈÓ ÔÈ‡L .158‡nL ; ¬≈««»»¿≈»∆≈ƒ»¿»»∆»

‡t¯ ‰zn‰ Ba Ô˙pL ÈÏÁÓ159ÈÏÁ ‰ÏÁ Ck ¯Á‡Â , ≈√ƒ∆»«««»»ƒ¿»¿««»»»√ƒ
˙ÓÂ ¯Á‡160ÔÈL¯Bi‰ ˙˜ÊÁa ÌÈÒÎp‰ CÎÈÙÏ .161„Ú , «≈»≈¿ƒ»«¿»ƒ¿∆¿««¿ƒ«

‡È·iL162‰È‡¯163‰zÓ Ba Ô˙pL ‰f‰ ÈÏÁ‰ CBznL ∆»ƒ¿»»∆ƒ∆√ƒ«∆∆»««»»
.˙Ó BÊ≈

קנג 152) העמידו שם רבה שיטת שאת כרבה, ולא וכאביי .
שהוא  מאיר רבי עם כן אחרי זיהו נתן רבי ואת נתן, כרבי
בניגוד  שם), (רי"ף כחכמים אלא כמותו, הלכה ואין יחיד
שהוא  נתן, וכרבי כרבה שפוסק חולים, ד"ה שם לרשב"ם

מומחה. כדיין התלמודית בספרות וכיון 153)מפורסם
מת  ושוב חולי מאותו שנתרפא אפשר כן, בו כתבו שלא

כו. הלכה כנ"ל כלום למקבל ואין אחר, אחרי 154)מחולי
המקבל, ביד לראיה שישמש שטר עושים היו המצווה, מות
שם). (רשב"ם מת חולי אותו שמתוך בו כותבים והיו

כן 155) המקבל. זוכה - זה חולי מתוך שמת עדים יש שאם

שם  'תוספות' (וראה קנג: שם יעקב רבי דברי מתוך יוצא
קנד. שם הונא רב מדברי נראה וכן והן). והיה 156)ד"ה

לפנינו, מת הוא הרי כלומר, עליו, מוכיח שקברו לומר לנו
שמכיון  עכשיו), של (=חזקה דהשתא" "חזקה כאן ויש
אנו  אין - זה מחולי מת בוודאי מת, עכשיו אותו שרואים
כדלהלן. אחר, מחולי מת שמא חוששים אלא כן, אומרים

המתנה,157) נתבטלה - ראשון מחולי עמד אם שהרי
הקודמת. בהלכה החולים 158)כמבואר שרוב שם, כאביי

עכשיו, של המצב עם מתחשבים אנו אין ולפיכך חיים,
הראשון  מחוליו שהבריא מניחים אלא לפנינו, מת שהוא

אחרת. ממחלה אחריֿכן הנחה 159)ומת כאן אין כלומר,
בידינו. הדבר ספק אלא המתנה 160)ודאית, כן, ואם

כנ"ל. מעמידים 161)בטלה, כאמור, ספק, שהדבר מכיון
וראה  ספק, כל כדין הראשונים, הבעלים בחזקת הנכסים
על  במטלטלין, המקבל החזיק שאם כג הלכה פ"ט להלן

ראיה. להביא בעדים.163)המקבל.162)הנותן

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתנתו,1) להסתיר שציווה מרע שכיב משפטי בו נתבארו

המקבלים  ואיכות באמירתו, מועיל שהוא הלשון ומשפט
חזרת  ודיני במתנה, רוצה המקבל ואם וגר, ועבד כגוי
והנמשך  מעשיו מתוך ניכרת שהיא או בפירוש מרע השכיב
הכתב  יצא ולא נכסיו חלוקת כתב אם כן גם וכן זה, אחר

לזה. והדומה מרשותו,

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2‡ÏÂ BÊ ‰zÓ el‚z ‡Ï :¯Ó‡Â ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«…¿««»»¿…
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ Ì„‡ d· eÚÈ„Bz3‰zÓ BÊ È¯‰ - ƒ»»»∆»¿««ƒ»¬≈«»»

‰˜‰L ˙ÚaL ;˙¯zÒÓ ‰zÓ dÈ‡Â ,˙Ói˜4‡e‰L , «∆∆¿≈»«»»¿À∆∆∆¿≈∆ƒ¿»∆
¯Ó‡ È¯‰ ,B˙BÓ ¯Á‡5.'d˙B‡ elb' ««¬≈»««»

לזה 2) ומקור - גאון האי רב בשם ג פרק בבבאֿבתרא רי"ף
מרע) שכיב (=מתנת דייתיקי "הכותב פ"ח: שם בתוספתא
אותו  כמבקרין אצלו נכנסין היורשין, מן מתיירא והיה
הרי  מבחוץ". וכותבין ויוצאין מבפנים דבריו ושומעין
שלהלן, טמורה" "מתנה זו אין לגלות, שלא שנזהר שאע"פ

מ:). בבבאֿבתרא (רמב"ן מתנה שאם 3)שאינה מכאן
"מתנה  כל כמו מתנה, אינה מיתה, לאחר אף  להעלים צוה
את  יחד א הלכה פ"ה לעיל רבינו כלל ולפיכך טמורה",
(מגידֿ גלויה מתנה של זה בדין השכיבֿמרע ואת הבריא
אינו  טמורה" "מתנה פסול עיקר שכל ואףֿעלֿפי משנה).
ונמצא  זו, נתינה אחר לאחר, וימכור הנותן יחזור שמא אלא
שהרי  כאן, שייך לא וזה שם), (למעלה ללוקח מפסיד
וגם  יד). הלכה פ"ח (למעלה בו לחזור הוא יכול מחיים
עורר  טמורה, מתנה הנותן רק כי חשש, אין מיתה לאחר
אין  היורשים את אבל טמורה, מתנה בנתנו החשד, את עליו
בגזירתם, חכמים חילקו שלא לומר וצריך - בכך לחשוד
('קצות  מרע בשכיב גם גזרו - בבריא כן שתיקנו וכיון

ד). ס"ק רמב סימן חל.4)החושן' והיינו,5)שהקנין
לעשות  שצוה כמו מותו אחר להעלים צוה שלא רק שלא
אחרי  אותה שיגלו מפורש אמר גם אלא מותו, לפני זה את
כן  אמר שלא שכל ב, הלכה פ"ה למעלה וראה מותו,

מתנה. ואינה טמורה, מתנה היא הרי - מפורש

.·‰eˆÓ6˙‡ elb' ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ¿«∆≈¬«ƒ»≈»ƒ««∆
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"כל  שהלשון כלֿשכן לשיור, מקום נותן אינו הן" אלו נכסיי
מיגאש, ר"י בשם (מגידֿמשנה יותר לו שאין מוכיח נכסיי"

בכסףֿמשנה). שם.113)וראה אשי, רב בר מר כתשובת
נכסים 114) לו אין זה שאדם זו, בסביבה שמקובל והיינו,

לא. ס"ק שם סמ"ע וראה כך. על עדים שצריך ולא יותר,

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL115- ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»«¬≈ƒ
˜lÁÓk Ì‡ :ÔÈ‡B¯116e˜ - ˙Ó :Ì·˙k117„ÓÚ ,Ôlk ƒƒƒ¿«≈¿»»≈»À»»«

¯ÊBÁ -118Ì‡Â ;ÔlÎa119CÏÓk120¯ÊÁ ¯iML ¯Á‡ , ≈¿À»¿ƒ¿ƒ¿«««∆ƒ≈»«
e˜Â ,·˙ÎÂ121e˜ - ˙Ó :„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ B„iÓ ¿»«¿»ƒ»«»∆»¿∆»≈»

Ôlk122Ô˙ È¯‰L ;ÔB¯Á‡a ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ - „ÓÚ , À»»«≈≈∆»»«¬∆¬≈»«
.ÌÈ¯‡Lp‰ ÌÈÒÎp‰ Ïk BÏ»«¿»ƒ«ƒ¿»ƒ

(שם).115) נחמן רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא
כגון 116) נכסיו, כל את לחלק בדעתו היה שלכתחילה

רנ  סימן שו"ע ראה הפסק. בלי אחת, בבת לכולם שחילק
יא. (שו"ע 117)סעיף מרע שכיב כדין קנין, בלי אפילו

שם).118)שם). שו"ע (ראה כח בייפוי קנין היה אם אף
המימרא.119) בדעתו 120)לשון היה לא שלכתחילה

מתן  שבין ההפסקה היא לכך וההוכחה נכסיו. כל לחלק
ולאחרון  במקצת, מתנה זו היתה שלראשונים ויוצא למתן,

בכולה. מתנה במקצת,121)היא מרע שכיב מתנת כדין
קנין. מתנת 122)שצריכה היא שאצלו ואע"פ האחרון, גם

כח, בייפוי היה שקנינו לאמר וצריך בכולה. מרע שכיב
ומגידֿמשנה). (ראב"ד יֿיא הלכה כנ"ל

.·Î·˙Bk‰123ÂÈÒÎ Ïk124Bc·ÚÏ125¯ÊBÁ - „ÓÚÂ «≈»¿»»¿«¿¿»«≈
ÒÎpa‡ˆÈ È¯‰L ;„·Úa ¯ÊBÁ BÈ‡Â ,ÌÈ126ÌL ÂÈÏÚ «¿»ƒ¿≈≈»∆∆∆¬≈»»»»≈

.ÔÈ¯BÁ Ôa∆ƒ

נחמן.123) רב בשם מניומי בר יוסף רב של מימרא ט. גיטין
קנה 124) לא עצמו אף - שייר אם אבל נכסיו, כל דוקא

א). הלכה עבדים מהלכות לו,125)(פ"ז קנויים שנכסיו
שם  עבדים (הלכות לחרות ויוצא לעצמו קנוי עצמו הוא וגם

ב). ואדוניו 126)הלכה עבד, ונעשה חוזר חורין בן ואין
לשחרר  היתה שכוונתם להניח יש ולפיכך זאת, יודעים
(מגידֿמשנה  ואינו ד"ה שם 'תוספות' וראה מיד. העבד
טו, סעיף רנ סימן חושןֿמשפט ובשו"ע הרשב"א, בשם

מח). ס"ק שם וסמ"ע

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL127‰˙È‰L ÔB‚k ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ ‰evL ¿ƒ¿«∆ƒ»≈¬«ƒ»¿∆»¿»
¯kÂ ,È‡cÂ ˙Ó ‡e‰L ‰ËB BzÚ„128ÏÏkÓ ‰Ê ¯·c «¿»∆≈««¿ƒ«»»∆ƒ¿«

ÂÈ¯·c129B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,130„ÓÚ Ì‡ ,˙ˆ˜Óa ¿»»««ƒ∆»ƒ»¿ƒ¿»ƒ»«
.¯ÊBÁ -≈

מרע,127) שכיב ודוקא נחמן. רב של דין פסק קנא: שם
מחמת  כמצוה דינו אין המיתה, מחמת שציוה בריא אבל
יומיים  או יום לצוואתו סמוך מת אלאֿאםֿכן מיתה,

הכ"ד). להלן מיימוניות אמר 128)(הגהות שלא אף
שם  בשו"ע וראה מפורש, כן אמר אם וכלֿשכן מפורש,

ז. סעיף רנ "וי,129)סימן ואמרה: שהתאוננה האשה כמו
מיתה  מחמת מצוה זוהי ואמרו למות", הולכת זו שאשה

שם). והיינו 130)(בבאֿבתרא שם. נחמן רב פסק כן

עמד, כשלא אפילו המקבל קונה היה לא אחרת כח. בייפוי
יז. הלכה למעלה כאמור

.„ÎO¯ÙÓ‰Â131Ìia132‰Â ,‡¯iLa ‡ˆBi133‡ˆBi‰Â , ¿«¿»≈«»¿«≈¿«»»¿«≈
¯ÏB˜a134ÔkÒÓ‰Â ,135ÈÏÁ‰ ÂÈÏÚ ıÙwL ‡e‰Â ,136 ¿»¿«¿À»¿∆»«»»∆√ƒ

BÈÏÁ ÂÈÏÚ „ÈaÎ‰Â137ÔzÚa¯‡Ó „Á‡ Ïk -138‰eˆÓk ¿ƒ¿ƒ»»»¿»∆»≈«¿«¿»ƒ¿«∆
,ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îk ÂÈ¯·„ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ»«¬≈¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

˙Ó Ì‡ Ô˙B‡ ÔÈÓi˜Óe139„ÓÚÂ Ïv Ì‡Â ;140elÙ‡ , ¿«¿ƒ»ƒ≈¿ƒƒ«¿»«¬ƒ
˙ÓÁÓ ‰eˆÓ Ïk ÔÈ„k ,¯ÊBÁ - ˙ˆ˜Óa B„iÓ e»̃ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«∆≈¬«

.‰˙ÈÓƒ»

גט.131) לענין סה: גיטין משנה רחוקה. לדרך המפליג
המשווה  הונא, רב של המימרא הביאו סו. שם ובגמרא
מחמת  כמצוה אלו דין - במתנה שגם והיינו, לגט. מתנה

סכנות.132)מיתה. הרת היא בים עם 133)שהדרך
שם. לרבינו, המשניות פירוש וראה למדבר, אנשים חבר

וראה 134) לגרדום, הסוהר מבית המלכות מטעם מובל
שם. המשניות, שזורי 135)פירוש שמעון רבי של הוספה

כמותו. פסקו עה: ובחולין שם. ירושלמי 136)במשנה
שם). לגיטין בר"ן (הובא ז הלכה פ"ו היינו,137)גיטין

הגוף. כל שאמר 138)שתש שמה הרי"ף, שיטת היא זו
מיתה, מחמת כמצוה שהוא לגט, דומה שמתנה הונא רב
בשיירה  שהיוצא ואע"פ האלו, הדברים ארבעת בכל היינו
הם  אף - למות הולכים ואינם לחזור, דעתם בים, והמפרש
זה, מקום לעזוב שדעתם לפי הם, מיתה מחמת כמצוי
מתנתם  לכאן, חזרו אם לפיכך אחר, במקום ולהשתקע
(נמוקיֿיוסף  ובקנין מנכסיהם מקצת נתנו אם אפילו בטלה
כב). ס"ק רנ סימן סמ"ע וראה יונה, רבינו בשם פ"ט לב"ב
בקולר  ויוצא מסוכן שרק ואומרים זה על חולקים ויש
בגיטין  (הרא"ש מיתה מחמת כמצוי דינם למות, שהולכים

יוצא 139)שם). ואילו ובמסוכן, בקולר ביוצא [זהו
והשתקעו  חפצם למחוז כשהגיעו - בים ומפרש בשיירא
ס"ק  רנ סימן היטב' 'באר ועיין למעלה]. בהערה וראה שם,

למקומם 140)יז. שחזרו בים ומפרש בשיירא ויוצא
כנ"ל. הראשון,

.‰ÎÚ¯Ó ·ÈÎL141Ì‡ ,ÈÏÁÏ ÈÏÁÓ ˜zpL142‡Ï ¿ƒ¿«∆ƒ«≈√ƒ»√ƒƒ…
„ÓÚ143˜eMa BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰ ‡ÏÂ144B˙zÓ - »«¿…»««ƒ¿«¿««¿»

‰zÓ145. «»»

מקצת 141) וחילק מיתה מחמת ציוה או נכסיו, כל שנתן
מסקנת  וכן רב, בשם אלעזר רבי של מימרא עג. גיטין נכסיו.

שם. שם.142)הגמרא הגמרא החולי 143)מסקנת בין
השני. החולי לבין הלך 144)הראשון אבל בשוק. דוקא

סעיף  רנ סימן (חושןֿמשפט עמידה זו אין בבית במשענת
הרמ"א). בהגהת מחולי 145)ב עדיין בו יש שבוודאי

מחמתו. ומת ראשון,

.ÂÎ„ÓÚ146˙nL ÈÏÁ‰ ÔÈ·e Ba ‰evL ÈÏÁ‰ ÔÈa »«≈∆√ƒ∆ƒ»≈∆√ƒ∆≈
BzÚLÓ ÏÚ CÏ‰Â epnÓ147Èt ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„ÓB‡ - ƒ∆¿»««ƒ¿«¿¿ƒ«ƒ

ÌÈ‡ÙB¯148B˙zÓ - ˙Ó ÔBL‡¯‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ Ì‡ : ¿ƒƒ≈¬«√ƒ»ƒ≈«¿»
Ì‡Â ;˙Ói˜149CÏ‰ Ì‡Â .˙Ói˜ B˙zÓ ÔÈ‡ - Â‡Ï «∆∆¿ƒ»≈«¿»«∆∆¿ƒ»«
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'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈
‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈

- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆
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שם.36) הרי"ף בדברי מפורש שלא 37)כן שהורתם
מאביו. גם ירושה בדין ואינו בזה 38)בקדושה, שאין

למעלה. ראה יורשו, לבנו יחשבוה שמא גזירה שום
וראה  לישראל. מרע שכיב מתנת ליתן שיכול וכלֿשכן
לו  שאין שגר שכתבו כל, ד"ה שם בבאֿבתרא ב'תוספות'
כיון  אדם, לשום מרע שכיב מתנת לתת יכול אינו - יורשין

מוריש. אינו כלומר ירושה, בר אינו שהוא

.ËÚ¯Ó ·ÈÎL39Ck ÈÏˆ‡ ÈBÏÙÏ BÏ LiL ‰„B‰L ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
CÎÂ40BÏ e‰ez ,41‡e‰ ÔB„wt ÈBÏÙ ÈÏk :¯Ó‡L B‡ ; ¿»¿∆»«¿ƒ¿ƒƒ»

ÈBÏt ÏL ˙ÈBÏt ¯ˆÁ ;BÏ e‰ez ,ÈBÏÙÏ È„Èa¿»ƒƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆¿ƒ
ÈBÏt ÏL ,ÈlL BÈ‡ ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL ·BÁ ;‡e‰∆≈ƒ¿«¿ƒ≈∆ƒ∆¿ƒ
B˙‡„B‰ Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎa - ‡e‰¿»≈«¿»ƒ¿«≈»∆»»

‰È„B‰42elÙ‡Â .43B˙¯B‰ ÔÈ‡L B·Ï ¯b‰ ‰„B‰ »»«¬ƒ»«≈ƒ¿∆≈»
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰M„˜a44Ú¯Ó ·ÈÎL ‰„B‰ elÙ‡ . ƒ¿À»¿»»«»ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«
Ì"ekÚÏ45ÔÈ˙B -46.BÏ ¿«¿ƒ

שם.39) שם.40)בבאֿבתרא ושמואל רב מדברי
להשביע 41) שלא רק שהתכוון חשש יש כן, אמר לא שאם

אמנם  זה חשש שאין ובמקום ד), הלכה פ"י (להלן בניו את
שם). (עיין "תנו" שיאמר צריך בעל 42)לא שהודאת

אינו  עמד שאם בריא, כהודאת והיא עדים, כמאה - הדין
המקבל  של שהדבר הודאה אלא מתנה זו שאין חוזר,

מיגאש). ר"י בשם שם,43)(מגידֿמשנה בבאֿבתרא
הורתו  היתה שלא לבנו שייכים שנכסיו הודה הגר שאיסור

שהנכסים 44)בקדושה. הודאה אלא מתנה זו שאין
מרע. שכיב מתנת ענין כאן ואין כנ"ל. למקבל, שייכים

שכיב 45) מתנת דין בו ואין חנם, מתנת לו לתת שאסור
כמבואר  הודאה 46)להלן.מרע, אלא מתנה כאן שאין

כנ"ל. לגוי, שייכים שהנכסים

.ÈÔÈ‡ - ‰zÓ Ì"ekÚÏ ÔzÏ ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL Ï·‡¬»¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ≈¿««»»≈
‰¯·Ú ¯·ÚÏ ‰evL ÈÓk ‰fL ;BÏ ÔÈÚÓBL47.ÂÈÒÎpÓ ¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ»«¬…¬≈»ƒ¿»»

לגוי.47) מתנה לתת שאסור יא, הלכה פ"ג למעלה כמבואר
הגולה  (באר בגמרא זו להלכה מקור נמצא שלא ואע"פ
היא  מרע שכיב שמתנת כיון היא: סברא - ח) אות רנו סימן
(משנהֿ איסור במקום חכמים תיקנו לא - חכמים תקנת

למלך).

.‡È¯Ó‡48ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ eOÚ Èc·Ú ÈBÏt :49B‡ ,50 »«¿ƒ«¿ƒ¬∆ƒ
¯Ó‡L51ÔÈ¯BÁ Ôa B˙B‡ È˙ÈOÚ :52Ôa ‡e‰ È¯‰ B‡ , ∆»«»ƒƒ∆ƒ¬≈∆
ÔÈ¯BÁ53ÔÈÙBk -54B˙B‡ ÔÈ¯¯ÁLÓe ÔÈL¯Bi‰ ˙‡55; ƒƒ∆«¿ƒ¿«¿¿ƒ

˙BˆÓ ˙ˆ˜Óa BLÈ „·ÚL56. ∆∆∆∆¿¿ƒ¿»ƒ¿

(48:(330.14 עמ' צוקמ. (הוצאת פ"ה גיטין תוספתא
אמר  לא - מיתה לאחר חורין בן עבדי פלוני עשו "האומר
הוא  וכן המת". דברי לקיים היורשים את וכופין כלום,
שחררו  מפורש אמר שאם ה, הלכה פ"א שם בירושלמי
פסק  וכן היורשים. את שכופין מודים הכל ציווי), (בלשון
גיטין  בבבלי וכן ד. הלכה עבדים מהלכות פ"ו להלן רבינו

כלשון 49)מ. מותו, לאחר שישחררוהו לצוות כוונתו
לאחר  אלא אינה מרע שכיב מתנת שהרי הנ"ל, התוספתא
במצוה  או נכסיו בכל מרע שכיב במתנת והמדובר מיתה,

ידֿטז).מחמת  הלכות פ"ח (למעלה ירושלמי 50)מיתה
מ: שם בבבלי וכן אמרו,51)שם. שם ובבבלי בירושלמי

הלכה  עבדים מהלכות בפ"ז רבינו כתב וכן בשטר, זה שכל
שיהא  אבל לגמרי, משוחרר שיהא אלא אינו זה כל ברם, ב.
בלבד. באמירה די - לשחררו היורשים ושיכופו כהפקר דינו

השחרור 52) ושיחול אותו, לשחרר רוצה זה בלשון כלומר,
כנ"ל. מיתה, להלן.53)לאחר וראה שחרור, לשון זה אף

וירושלמי 54) חורין") בן אותו עשו ("לענין שם תוספתא
הוא"). ו"הרי "עשיתי" (לענין אותו 55)שם "עשו בלשון

לשחררו, שציוה שכיון אלא גמור, עבד הוא עדיין חורין" בן
חורין" בן אותו "עשיתי ובלשון המת. דברי לקיים מצוה
כנ"ל, הפקירו, כאילו הוא הרי חורין" בן הוא ו"הרי
(פ"ח  שחרור גט לו כותב היורש ומת, עבדו והמפקיר
סעיף  רסז סימן יו"ד בשו"ע וכ"ה יג, הלכה עבדים מהלכות
לקיים  היתומים על מצוה - לשחררו דעתו שגילה ולפי עד),
(פ"ט  בעשה עובר עבדו שהמשחרר ואע"פ אביהם. דברי
היורשים  את כופים אנו והיאך ו), הלכה עבדים מהלכות
כל  - תורה דברי על לעבור חורין") בן אותו "עשו (באומר
מה  כעין בחינם, בשחרור אלא אינו עבדו לשחרר האיסור
כ.): (ע"ז חכמים ודרשו תחנם", "לא בגויים תורה שאמרה
טובה, העבד לו עשה אם אבל חינם", מתנת להם תתן  "לא
לו  עשה בוודאי שישחררוהו שאמר וכיון זה. איסור אין
לעבור  יצווה לא ובוודאי כשרות, בחזקת הוא שהרי טובה,
וראה  רשב"א. בשם (מגידֿמשנה 'עשה' איסור על

לח:). לגיטין הרמב"ן חייבת 56)בהשמטות שהאשה אלו
באופן  אף מתנה, שום לתת אסור שלגוי אע"פ כלומר, בהן.
נלמד  לגוי מתנה איסור שהרי מתנה, פעם לו נתן שהגוי
ואכלה  תתננה בשעריך אשר "לגר כא) יד, (דברים מהפסוק
(פ"י  בנתינה" ולא במכירה "לנכרי - לנכרי" מכור או
חייב  אינו שהרי מכירה, אינה וזו ד), הלכה ע"ז מהלכות
מותר  מצוות, במקצת ישנו שעבד כיון - זו מתנה לו לתת
למה  מבורר, לא עדיין [אבל (אבןֿהאזל). מתנה לו ליתן
גם  הרי מצוות, במקצת ישנו שעבד זה, לטעם רבינו הוצרך
הלכה  פ"ג למעלה כמפורש מתנה, ליתן מותר תושב לגר

יא].

.·È¯Ó‡57È˙ÁÙL ˙ÈBÏt :58- Áe¯ ˙¯˜ dÏ eOÚ »«¿ƒƒ¿»ƒ¬»…««
‰„B·Ú ‡l‡ ˙„·BÚ dÈ‡Â ,Áe¯ ˙¯˜ dÏ ÔÈOBÚƒ»…««¿≈»∆∆∆»¬»
ÌÈ„·ÚÏ ˙BÚe„È‰ ˙B„B·Ú‰ ÏkÓ da ‰ˆB¯ ‡È‰L∆ƒ»»ƒ»»¬«¿«¬»ƒ

ÌB˜Ó B˙B‡a59. ¿»

רבי 57) בשם יהודה בר שמואל רב של מימרא מ. גיטין
(מגידֿמשנה).58)יוחנן. לעבד כדעת 59)והואֿהדין

רוח, קורת לה ועושין ד"ה שם, רש"י ולדעת שם. הרי"ף
היורשין  את כופין בשחרור, אלא מתקררת רוחה אין אם
(גמרא  המת דברי את לקיים מצוה משום זה וכל לשחררה.

שם).

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL60¯Ó‡Â ,¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈¿»«
.‰˜ ‡Ï - Ô‰a ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :‰l‰«»≈ƒ∆»∆…»»

שמואל 60) של מנוגדות מימרות קלח. קלז: בבאֿבתרא
מיד, אמר שאם שם, ממל בר אבא רבי והכריע יוחנן, ורבי
בשכיב  שהמדובר הרי"ף שם וכתב קנה. לא - רוצה אינו
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'‰zn‰7ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰·e˙k ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‡l‡ , ««»»∆»««ƒ∆ƒ¿»¿»≈
‡È‰ ˙¯zÒÓ ‡nL dÏ ÔÈLLBÁ8. ¿ƒ»∆»¿À∆∆ƒ

גאון.6) האי רב בשם שם אינו 7)הרי"ף, טרדתו שמתוך
"תנו" לומר גט, לענין בו, הצריכו לא כן וכמו להאריך, יכול

(כסףֿמשנה). סו: בגיטין להם 8)כמפורש אמר אם אבל
ת  "אל כלום במפורש: ואינה טמורה מתנה זו הרי - גלו"

שם). החושן' ('קצות

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL9ÈBÏt ÏhÈ :¯Ó‡Â ‰evL10,ÈÒÎ Ïk ¿ƒ¿«∆ƒ»¿»«ƒ…¿ƒ»¿»«
ÈÒÎ ˙ˆ˜Ó B‡11'‰˜È' B‡ ,'‰kÊÈ' B‡ ,'˜ÈÊÁÈ' B‡ , ƒ¿»¿»««¬ƒƒ¿∆ƒ¿∆

‡È‰ ‰zÓ ÔBLÏ Ôlk -12ÔÎÂ .13¯Ó‡ Ì‡14'ÔÒÁÈ'15 À»¿«»»ƒ¿≈ƒ»««¿≈
ÏÚ 'L¯ÈÈ' B‡16Èe‡¯L ÈÓ17.‰˜ ‰Ê È¯‰ - BL¯ÈÏ ƒ««ƒ∆»¿»¿¬≈∆»»

ששת.9) רב של מימרא קמח: כי 10)בבאֿבתרא אם
מהלכות  פ"ב (למעלה בבריא קונה ואינו הוא, עתיד לשון

ח). הלכה לפרש 11)מכירה צריך להלן, המבואר [לפי
שכיבֿ במתנת לו נותן שהוא במפורש שציוה באופן כאן
כמתנת  דינה כן, לא שאם יז). הלכה פ"ח למעלה (ראה מרע

עתיד]. לשון בה מועילה ולא "הן".12)בריא תימן: בכ"י
במתנת  מועילות ואינן הן, עתיד לשון אלו שכל [ואע"פ
- שם) ובראב"ד ח, הלכה מכירה מהלכות פ"ב (ראה בריא
משטה  אדם שאין לפי מועילות, הן מרע שכיב במתנת
(רמ"ה  גמורה להקנאה הוא מכוון ובוודאי מיתה בשעת
נגמר  הקנין אין שבשכיבֿמרע מפני מפרשים, ויש שם).
סימן  (ב"ח עתיד לשון מועילה ולפיכך מיתה, לאחר אלא
עליו  דעתו תטרף שלא הקילו מרע שבשכיב מפני או רנג),
אמורים  הדברים אין הנ"ל הטעמים כל ולפי שם, (לבוש
מרע  שכיב במתנת אבל בכולה, מרע שכיב במתנת  אלא
לשון  מועילה אינה בריא, כמתנת שדינה נכסיו, במקצת

שלמעלה]. בהערה וראה שם.13)עתיד, ברייתא
הן.14) עתיד של לשונות אלו ירושה 15)ואף לשון

קל.),16)בארמית. (שם ברוקה בן יוחנן רבי שיטת לפי
הראוי  אחד לעשות יכול מרע ששכיב כמותו, שהלכה
הלכה  נחלות מהלכות פ"ו להלן (ראה יחידי כיורש ליורשו

היורשין,17)ב). מן אחד להיות השעה באותה שראוי
בן. כשאין האחים בין אח או הבנים בין בן כגון

.„¯Ó‡18‰‰È'19ÔÚMÈ' ,'Ô‰a „ÓÚÈ' ,'Ô‰a ÈBÏÙ »«≈»∆¿ƒ»∆«¬…»∆ƒ»≈
‰˜ ‡Ï - 'Ô‰a20. »∆…»»

נפתרה.18) שלא בעיא שם, מקום 19)בבאֿבתרא יש
כל  הנאה לאיזו או מתנה של להנאה כוונתו אם לספק,
ברור  לא "ישען" "יעמד" הסמוכים: בביטויים וכן שהיא,
היא  וזו מסויימים, שמושים לאיזה או למתנה, התכוון אם

עליו 20)הבעיא. - מחבירו שהמוציא משפטי, ספק כבכל
ראיה. להביא

.‰Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Á‡Ï ÂÈÒÎ Ïk ·˙kL22BÈ‡ Ì‡ : ¿ƒ¿«∆»«»¿»»¿«≈ƒ≈
‰zÓ ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡¯23Èe‡¯ Ì‡Â ; »¿»¿¿»ƒ«»»¿ƒ»

‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ24ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿¿»ƒ¿À»«∆¿»ƒ
B‡ ,ÂÈ˙BaÓ ˙Á‡ ‰f‰ L¯Bi‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»«≈«∆««ƒ¿»
‡ˆBiÎÂ ,ÂÈÁ‡ ÏÏkÓ „Á‡ B‡ ,ÂÈ· Èa ÏÏkÓ „Á‡∆»ƒ¿«¿≈»»∆»ƒ¿«∆»¿«≈

- ÂÈaÓ „Á‡Ï e‰·˙k Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈL¯BÈ ¯‡MÓ Ô‰·»∆ƒ¿»¿ƒ¬»ƒ¿»»¿∆»ƒ»»
e¯‡aL BÓk ,ÒBtB¯ËBt‡ ‡l‡ e‰OÚ ‡Ï25. …»»∆»«¿¿∆≈«¿

הונא.21) רב של מימרא קלג. מפורש 22)שם כתב אפילו
פי"ב  להלן רבינו וכ"כ ו. הלכה להלן (ראב"ד מתנה בלשון

ד). אחרי 23)הלכה - לפלוני" "אחריך לזה: אמר ואם
פי"ב  להלן כמבואר האחר, לפלוני הנכסים שייכים זה, מות

לאותו 24)ה"ד. אין לפלוני", "אחריך לו: אמר ואפילו
שמקבל  כיון הראשון, מות אחרי בנכסים כלום פלוני
הוא  כן שם). להלן (ראה הפסק לה אין וירושה בירושה,
ירושה  בין זה בענין ההבדל בביאור שם בבאֿבתרא בגמרא

בֿג.25)ומתנה. הלכה פ"ו למעלה

.ÂÈÓ26˙ÚLa BÏ e¯Ó‡L27?Ô‰ ÈÓÏ EÈÒÎ :B˙˙ÈÓ ƒ∆»¿ƒ¿«ƒ»¿»∆¿ƒ≈
Ì‡ :ÔÈ‡B¯ ?ÈÓÏ ‡l‡ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â ?ÈBÏÙÏ ‡nL∆»ƒ¿ƒ¿»«»∆∆»¿ƒƒƒ
ÔÏËB - Â‡Ï Ì‡Â ;‰M¯È ÌeMÓ ÔÏËB - BL¯ÈÏ Èe‡»̄¿»¿¿»ƒ¿À»¿ƒ»¿»

‰zÓ ÌeMÓ28. ƒ«»»

נחמן.26) רב של מימרא שם. תשובה 27)בבאֿבתרא
אמר  וכאילו לדבריהם, כהסכמה נחשב וזה תמיהה. בלשון

לפלוני. נכסיו את לתת בהבדל 28)מעצמו למעלה, ראה
מתנה. לבין ירושה שבין

.Ê¯b29‰M„˜a B˙¯B‰ ÔÈ‡L Ôa BÏ LiL30ÏÈ‡B‰ - ≈∆≈≈∆≈»ƒ¿À»ƒ
BL¯BÈ BÈ‡Â31BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,32BÈ‡ Ck , ¿≈¿¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈

ÒÎ Ïk BÏ ÔzÏ ÏBÎÈÏk ‡Ï ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓa ÂÈ »ƒ≈»¿»»¿«¿«¿ƒ¿«…»
Ô˙ˆ˜Ó ‡ÏÂ ÂÈÒÎ33Èa‚Ï ‰zÓe ‰M¯È ÔBLlL . ¿»»¿…ƒ¿»»∆¿¿À»«»»¿«≈

Ô‰ „Á‡ L¯BÈ34L¯BÈ ‰Ê ‡ˆÓ ,‰˜È ¯Ó‡z Ì‡Â ; ≈∆»≈¿ƒ…«ƒ¿∆ƒ¿»∆≈
ÂÈ·‡ ˙‡35. ∆»ƒ

של 29) העובדא רקע על רבא, של מימרא קמט. בבאֿבתרא
הגר). (איסור גיורא ממנו 30)איסור נתעברה כלומר,

נתגיירו. ואחרֿכך גוי, שהרי 31)בעודו שם. בבאֿבתרא
מדברי  לא גר, יורש אינו וגר גרים, הם האב וגם הבן גם

יז:) (קידושין סופרים מדברי ולא מהלכות 32)תורה פ"ו
י. הלכה שכיב 33)נחלות, במתנת בפירוש לו נתן [אם

כמתנת  דינה כן לא שאם מיתה, לאחר אלא שאינו מרע
סי' השלחן' ('ערוך טזֿי הלכות פ"ח למעלה כמבואר בריא,
שם, בבבאֿבתרא הגמרא מסוגיית לכך וראיה א). ס"ק רנו
ודברי  במקצת. מרע שכיב מתנת נתן לא גיורא שאיסור ממה

צ"ע]. א ס"ק רנו סימן מתנת 34)הגר"א דין שכל כלומר,
אפילו  שהרי ירושה, מתורת רק הוא ביורשים, מרע שכיב
הלכה  פי"ב (להלן כירושה זה הרי מתנה, בלשון לו אומר

שם. הרי"ף מלשון והוא ('בית 35)ד). היא חכמים גזירת
מרע, שכיב מתנת זר לבן שנתן ששמע שמי רנו) סימן יוסף'
יורש  זה שבן יחשוב מתנה, בלשון ובין ירושה בלשון בין
שני  עוד לו יהיו ואם דבר, לכל גמור בנו והוא אביו את

וימות  בקדושה, ולידתם שהורתם בלי אחים מהם אחד
(עיין  לשוק שתנשא יאמרו - לאשתו יחלוץ והוא בנים,

שם). השולחן' ו'ערוך כאן, ד"ה יח. קידושין 'תוספות'

.ÁCÎÈÙÏ36ÌÈ¯b‰ ¯‡MÓ ¯‚Ï Ô˙ Ì‡ ,37B˙zÓ - ¿ƒ»ƒ»«¿≈ƒ¿»«≈ƒ«¿»
˙Ói˜38. «∆∆
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מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן

דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
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להיפך: פירש מיגאש ור"י הבראתו. עם להחזירו המכירה,
ואין  שיור, הן הללו שהמעות חוזר, אינו קיימות, המעות אם

מגידֿמשנה. ועיין בכולה". "מתנה זו

.·Î‰zÓ98‰È‰L da L¯t˙ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ‡È‰L «»»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»≈»∆»»
:¯ÓB‡ ‡e‰ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ‰È‰L B‡ Ô˙pLk ‡È¯a»ƒ¿∆»«∆»»¿ƒ¿«≈

È˙ÈÈ‰ Ú¯Ó ·ÈÎL99Èz„ÓÚ È¯‰Â ,100;È˙zÓa ¯ÊÁ‡Â , ¿ƒ¿«»ƒƒ«¬≈»«¿ƒ¿∆¡…¿«¿»ƒ
‰È‰ ‡È¯a :¯ÓB‡ ‰zÓ Ïa˜Óe101BÎÈ BÈ‡Â ,¯ÊÁÏ Ï ¿«≈«»»≈»ƒ»»¿≈»«¬…

Ïa˜Ó‰ ÏÚ -102‰È‡¯ ‡È·‰Ï103‡Ï .‰È‰ ‡È¯aL ««¿«≈¿»ƒ¿»»∆»ƒ»»…
ÚaL - ‰È‡¯ ‡ˆÓ104˙q‰ ˙Úe·L Ô˙Bp‰105,¯ËtÈÂ »»¿»»ƒ¿»«≈¿«∆≈¿ƒ»≈

Ô˙Bp‰ ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰ „ÓÚ˙Â106. ¿«¬…««¿«¿∆¿««≈

מאיר.98) כרבי ולא כחכמים במשנה, קנג. שם
לאחר 99) המקבל בהם שיזכה נכסיי כל ונתתי כלומר,

מעמידים 100)מיתה. אנו אין בריא, הוא שעכשיו אף
קנג: שם נתן כרבי ודלא בריא, בחזקת ונתן 101)אותו

בקנין. מחבירו 102)נכסיו שהמוציא בממון, ספק כל כדין
ראיה. להביא עליו כופר 104)בעדים.103)- כל כדין

חכמים.105)בכל. תמיד 106)מתקנת עומדת שקרקע
הראשונים. בעליה בחזקת

.‚ÎCBzÓ - Ïa˜Ó‰ „Èa ÔÈÏËÏhÓ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿¿ƒ¿««¿«≈ƒ
'Ô‰ ÈlL' ¯ÓBÏ ÏBÎiL107˙q‰ Ú·MÈ ,108‰È‰ ‡È¯aL ∆»«∆ƒ≈ƒ»«∆≈∆»ƒ»»

.BÊ ‰zÓ BÏ Ô˙pLk¿∆»««»»

ונטען 107) טוען מהלכות (פ"ח במטלטלין מחזיק כל כדין
במגידֿמשנה. וראה א). הטוען 108)הלכה גם שהרי

שם). ונטען טוען (הלכות היסת נשבע הן", "שלי

.„ÎÈÓ109˙‡ˆÓÂ ˙nL110ÏÚ ‰¯eL˜ ‰zÓ ƒ∆≈¿ƒ¿≈«»»¿»«
BÎ¯È111˙BtÈÏ B„iÓ e˜Â ,ÌÈ„Úa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈««ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»¿«

Ì‰Ï Ô˙pL el‡ Ák112È‡L ;ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - …«≈∆»«»∆¬≈≈»¿∆¬ƒ
CÏÓÂ d·˙k :¯ÓB‡113. ≈¿»»¿ƒ¿«

קלה:109) "ונמצאת".110)בבאֿבתרא תימן: בכת"י
מזויף.111) השטר שמא החשש, את שמסלק מה
להקנות 112) גמר לא שמא לחשוש אין כחם, וייפה והואיל

למעלה  כמפורש - מיתה לאחר שטר ואין בשטר, אלא להם
וכן  נמלך, שמא לטעם רבינו הוצרך ולפיכך יא. הלכה פ"ח
"מצא  יח. בבבאֿמציעא במשנה [וכ"ה מיגאש. ר"י פירש
היו  כתובין אומר שאני יחזיר, לא זה הרי וכו' דייתיקי
פירשה, שם הרשב"ם אבל ליתנן"]. שלא עליהן ונמלך
שכיון  הדברים, בטעם שם כתב שהרי כח, יפוי בלי כנראה,
לא  שמא - שטר כתב אלא שיתנו, השכיבֿמרע אמר שלא
מיתה. לאחר שטר ואין בשטר, אלא להקנות גמר

פירש 113) וכן בפיו. ציוה שלא כיון כן, וחוששין התחרט.
מיגאש. ר"י

.‰ÎÌ‡Â114¯Á‡Ï da ‰kÊ115ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ÔÈa ,116 ¿ƒƒ»»¿«≈≈ƒ«¿ƒ
daL ÌÈ¯·c‰ Ïk - ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ BÈ‡L ÔÈa≈∆≈ƒ«¿ƒ»«¿»ƒ∆»

ÔÈÓi˜117.Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÏÎk , «»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«

שם.114) אנשים 115)משנה, כמה כללה שהמתנה כגון
ולדעת  מהם. לאחד המתנה את וזיכה בשטר, שהזכירם

וכ"ה  "לאחד", צ"ל ו) משנה פ"ח (בבאֿבתרא התוי"ט
תימן. השטר 116)בכ"י זיכוי שאף שבדבר, והחידוש

סמ"ע  וראה יורש, שאינו למי גם דעת גילוי משמש ליורש,
רצונו 117)שם. על דעת גילוי משמשת לאחד, שהמסירה

דעתו  ושאין בשטר, הכתובים הדברים את לקיים הנותן של
בו. לחזור

.ÂÎÔÎÂ118ÌLa BÓˆÚ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ·˙kL ÈÓ ¿≈ƒ∆»«¿«««¿¿≈
¯Á‡119Ô˙Â ,ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ [B‡] ÂÈaÓ „Á‡ ÌLa B‡ , «≈¿≈∆»ƒ»»ƒ«¿ƒ¿»«

ÏÚ ¯ËM‰120‰Ê ‰È‰È :BÏ ¯Ó‡Â ,LÈÏL „È,EÏˆ‡ «¿»««»ƒ¿»«ƒ¿∆∆∆¿¿
ÌeÏk BÏ L¯t ‡ÏÂ121¯Ó‡L „Ú Áp‰ :BÏ ¯Ó‡L B‡ , ¿…≈≈¿∆»««««∆…«

.ÌeÏk dÈ‡ BÊ È¯‰ - ˙ÓÂ ,‰OÚz ‰Ó EÏ¿««¬∆»≈¬≈≈»¿

שטרותיו,118) בין שטר "מצא כ. בבבאֿמציעא משנה
שמא  אליהו", שיבוא עד מונח יהא - טיבו מה יודע ואינו
סימן  הגולה (באר לוה ולא ללוות וכתב אצלו הלוה הפקידו
וכסףֿמשנה). במגידֿמשנה ועיין כה, סעיף רנ

אחר.119) לאותו ממון חייב שהוא אחר, בשביל
נדפס 120) חדשים ובדפוסים תימן. ובכ"י רומי בדפוס כ"ה

"עד". כנ"ל.121)בטעות לוה, ולא ללוות כתב שמא

á"ôùú'ä 'á-øãà â"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
או 1) חובות או מעות הנותן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

נאמר  אם וכן זה, אחר שנמשך ומה לאחרים , בהן המודה
היתומים  אמרו אם ודין אחרים, של שהן בחלום ליורש
ודין  נאמנין, אם בו שחזרו שאמרו או אביהם, כדבר שעשו
הנותן  ודין לידו, הגיע ולא לאחר מתנה השולח מרע שכיב
לשיעורי  הנכסים הספיקו ולא הרבה לאחרים מתנות
מרע  שכיב ודין דינן, כיצד חוב עליהן שיצא או המתנות,

ממש. בו שאין דבר הנותן

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ez :¯Ó‡L3‰Ó4- ˙Óe ,ÈBÏÙÏ ¿ƒ¿«∆»«¿»∆ƒ¿ƒ≈
ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ezÈƒ¿¿««ƒ»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

eÓc ÔÈ¯eÒÓÎÂ5ÔÈ‡Â ,6¯e·˜ ‰Ó ÏÚ ‡nL ÔÈLLBÁ7 ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»«»∆»
¯ÓB‡ ‡e‰8. ≈

פפא.2) רב של פירושו ולפי במשנה, יג. לעומת 3)גיטין
ותנו  "כתבו אמר: שאם יב הלכה ח פרק למעלה שכתב מה
שכיוון  מיתה, אחר ונותנין כותבין שאין מנה", לפלוני
שטר  ואין בשטר אלא להקנות גמר לא "כתבו", גם שאמר

מיתה. סתם.4)לאחר מנה בין זו" "מנה בגמרא 5)בין
כל  במחלק כאן ומדובר בש"ס. מקומות בכמה ועוד שם,
מנה  לאחד בנותן אף או מנה, בחלקו יצאה שלאחד נכסיו,
הלכה  שם למעלה (ראה מיתה מחמת שמצווה אלא בלבד,
(שם  קניין שצריכה בריא כמתנת זו הרי כן, לא שאם יז),
אינה  מטבע שהרי יועיל, לא קניין אפילו וכאן טו), הלכה
וראה  א), הלכה מכירה מהלכות ו (פרק בחליפין נקנית

יח. סעיף רנג סימן שם,6)שולחןֿערוך הגמרא מסקנת
רב. לדעת איֿשם.7)בניגוד נותנים 8)טמון אלא 

(הובא  הרשב"א לדעת ברם לו. שיש הגלוי מהרכוש
אבל  נותנים, בעין, כסף יש אם אלא זה אין במגידֿמשנה)
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מספיק  לא בבריא, אבל וכמסורים. ככתובים שדבריו מרע
למעלה  וראה למקבל. השטר למסור צריך אלא שכתב מה

בריא. מתנת בדין א הלכה פ"ד

.„È˜˙L61Ú¯Ó ·ÈÎL È¯·cL ;‰˜ - ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â »«¿««»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ˜˙ML ÔÂÈÎÂ ,Ô‰ ÔÈ¯eÒÓÎÂ ÔÈ·e˙Îkƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈»∆»«≈»«¬…

.Ô‰a»∆

והמדובר 61) ממל. בר אבא רבי של ההכרעה כדברי שם,
צווח  ושוב מחיים שתק אם אבל מיתה, לאחר גם כששתק
לאחר  אלא קונה אינה מרע שכיב מתנת שהרי קנה, לא -
ווילנא  דפוס פ"ט בבבאֿבתרא הנמוקיֿיוסף כתב וכן מיתה.
ב'משפט  רמה, סימן (נתיבותֿהמשפט משזכה ד"ה סב. דף

ו). ס"ק האורים'

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL62- ¯Á‡Ï ·˙ÎÂ ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·˙kL ¿ƒ¿«∆»«»∆¿»«¿»«¿«≈
‰˜ ÔB¯Á‡‰63LiL ;64˙eÓiL „Ú ¯ÊÁÏ BÏ65ÔÈa . »«¬»»∆≈«¬…«∆»≈

˙ˆ˜Óa ÔÈa Ïka66¯Á‡Ï ÔÈa BÓˆÚÏ ÔÈa ,67elÙ‡Â .68 «…≈¿ƒ¿»≈¿«¿≈¿«≈«¬ƒ
‰kÊÂ ·˙k69ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡Ï ‰kÊÂ ·˙ÎÂ ,ÔBL‡¯Ï »«¿ƒ»»ƒ¿»«¿ƒ»»«¬»«¬

Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ„Ú ,‰kfL Ú¯Ó ·ÈÎML ;‰»̃»∆¿ƒ¿«∆ƒ»¬«ƒ«¿«¿ƒ¿«
.‡È‰ƒ

דייתיקי".62) מבטלת ש"דייתיקי דימי, רב מימרת קנב: שם
הראשונה.63) את ביטלה השניה קמו:64)שהכתיבה שם

מיתה.65)במשנה. אחר כיֿאם חלה המתנה אין שהרי
בו 66) וחזר נכסיו, בכל מרע שכיב למתנת רבינו כוונת

במקצת  מועילה שחזרה הדברים ומקור נכסיו. ממקצת
ל. ס"ק רנ סימן (הגר"א שם עיין יז, מהלכה הוא נכסיו,

כאן). כסףֿמשנה בו 67)ועיין חוזר שהוא כאן, כגון
לאחר. אותה לתת כדי כשמואל 68)מהמתנה קנב: שם

כרב. לו 69)ולא שזיכה היינו שם, מיגאש בן ר"י לדעת 
פ"ח  למעלה (ראה כחו לייפות כדי כן ועשה אחר, עלֿידי

מג). ס"ק שם ובסמ"ע יז, הלכה ולהלן י, הלכה

.ÊËÏ·‡70e˜Â ‰kÊÂ ·˙kL Ú¯Ó ·ÈÎL71- B„iÓ ¬»¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»ƒ»
¯Á‡Ï ‡Ï Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÌeÏk ÔÈ˜ ¯Á‡Ï ÔÈ‡≈¿««ƒ¿»¿¿≈»«¬……¿«≈

BÓˆÚÏ ‡ÏÂ72˙ˆ˜Ó Ô˙pL ÔÈa Ïk‰ Ô˙pL ÔÈa ,73. ¿…¿«¿≈∆»««…≈∆»«ƒ¿»

שם.70) שמואל, של דברים:71)מימרא שני שיש היינו,
שהתכוון  הוא סימן - כלֿכך שטרח ומכיון וקנין. זיכוי

מיד. וקנה בריא, הונא 72)למתנת רב בשם קנג. שם
כשפירש 73)מכופרי. היינו טז) ס"ק (רנ הש"ך לדעת

שכיב  כמתנת דינה אחר שבאופן מרע, שכיב במתנת שנותן
זיכוי  לנו למה כן לא שאם יז) הלכה פ"ח (למעלה מרע
ברם, בריא. כמתנת היא לעולם במקצת מתנה הרי וקנין,
- מרע שכיב כמתנת דינה פירש שאם מיגאש, בן ר"י דעת

וקנה. שזכה אע"פ

.ÊÈÚ¯Ó ·ÈÎL74Ïka ¯ÊÁ - ˙ˆ˜Óa ¯ÊÁL75?„ˆÈk . ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿»»««…≈«
Ô˙76e˜Â ,ÔBL‡¯Ï ÂÈÒÎ Ïk77˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ »«»¿»»»ƒ¿»ƒ»¿≈¿«∆
BÁk78È„k B„iÓ e˜Â ,¯Á‡Ï Ô˙ˆ˜Ó Ô˙Â ¯ÊÁÂ , …¿»«¿»«ƒ¿»»¿«≈¿»ƒ»¿≈

BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ79‰˜ ÈM‰ -80‡Ï ÔBL‡¯‰ Ï·‡ , ¿«∆…«≈ƒ»»¬»»ƒ…
ÌeÏk ‰˜81.˙nL ÔÈa „ÓÚL ÔÈa , »»¿≈∆»«≈∆≈

שנפשטה.74) בעיא קמח: שם 75)שם ערוך' [ב'שולחן

דבר  זה שאין כנראה בכל", חזר "מסתמא כתב: יב סעיף
וראה  היורשים. מן מספק ממון להוציא אין ואעפי"כ ברור,

עח]. הערה ולהלן כז, הלכה פ"ח ברייתא 76)למעלה
(מגידֿמשנה).77)שם. מידו קנו שגם אף כלומר,
הלכה 78) פ"ח למעלה שכתב כמו גורע, הקנין כן, לא שאם

כתב 79)י. - עג) הערה למעלה (ראה ספק שהדבר [מכיון
לייפות  ו"כדי במקצת, מתנה היא שמא מידו" "וקנו רבינו
קנין, צריכה ואינה בכולה" "מתנה היא שמא כחו" את
כחו  את ייפה אלאֿאםֿכן י, הלכה פ"ח כדלעיל גורע והקנין

שמח']. ב'אור וראה יא) הלכה כתב 80)(שם ראשון, [גבי
שאינו  ונראה פירש, לא וכאן שמת, בין שעמד בין קנה שלא
מתנה  היא שמא הוא ספק שהרי מיתה, לאחר אלא קונה
הערה  למעלה ראה מיתה, לאחר אלא קונה שאינה בכולה,

הנותן.81)עג]. בו חזר שהרי

.ÁÈÔ˙82ÂÈÒÎ ˙ˆ˜Ó83e˜Â84Ô˙ Ck ¯Á‡Â ,B„iÓ »«ƒ¿»¿»»¿»ƒ»¿««»»«
¯Á‡Ï Ôlk85e˜Â ,86BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k B„iÓ87Ì‡ : À»¿«≈¿»ƒ»¿≈¿«∆…ƒ

˙‡ ÈM‰ ‰˜Â ,˙ˆ˜n‰ ÔBL‡¯‰ ‰˜ - ˙Ó≈»»»ƒ«ƒ¿»¿»»«≈ƒ∆
¯‡M‰88‰˜ ÔBL‡¯ - „ÓÚ Ì‡Â ;89‰˜ ‡Ï ÈL ,90. «¿»¿ƒ»«ƒ»»≈ƒ…»»

הגמרא.82) מסקנת ולפי שם, כמתנת 83)ברייתא שדינה
(למעלה 84)בריא. במקצת מתנה כדין כח יפוי בלי סתם

טו). הלכה בכולה,85)פ"ח מרע שכיב מתנת היא וזו
כא. הלכה פ"ח למעלה שקנו.86)ראה שאם 87)אף

י. הלכה פ"ח כדלעיל - גורע הקנין כן, מתנת 88)לא כדין
בכולה. מרע שדינה 89)שכיב במקצת, מתנה שהיא

בריא. שאם 90)כמתנת בכולה, מרע שכיב מתנת כדין
יד). הלכה פ"ח (למעלה חוזר עמד

.ËÈÚ¯Ó ·ÈÎL91¯iL ‡ÏÂ ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L ¿ƒ¿«∆ƒ¿ƒ»¿»»¿…ƒ≈
,ÌÈiÚÏ Ô˜lÁ B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ ,ÌeÏkÌ‡92- „ÓÚ ¿ƒ¿ƒƒ¿»«¬ƒƒƒ»«

Ïka ¯ÊBÁ93. ≈«…

כדין 91) דינם אלו אף אם נפשטו, שלא בעיות קמח: שם
והפקר  ועניים להקדש ביחס שמא או מרע, שכיב מתנת כל
בלב  להקנות הוא מתכוון - לעשירים וגם לעניים גם שהוא

ימות. אם ובין יחיה אם בין שלא 92)שלם, הבעיות
בתיקו. ונשארו בגמרא, בממון,93)נפתרו ספק כל כדין

רבינו, ולדעת ראיה. להביא עליו - מחבירו שהמוציא
ה"מוציאים" הם ההפקר, מן והזוכים העניים או ההקדש
שאין  מיימוניות), הגהות (הביאו הרא"ש לדעת בניגוד

ספק. של אומדנא יסוד על מעשה מבטלים

.Î¯ÎÓ94‡e‰Lk95.‡È¯ak Ìi˜ B¯kÓÓ - Ú¯Ó ·ÈÎL »«¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»«»«»ƒ

הבאה.94) בהלכה שנאמר ממה (סימן 95)נלמד השו"ע
מכר  אם שהרי מכר". מקצתם "אם כאן: מוסיף ג) סעיף רנ

הבאה. בהלכה הדין זהו הכל,

.‡Î¯ÎÓ96˙BÓi˜ ÔÓˆÚ ˙BÚn‰ Ì‡ :ÂÈÒÎ Ïk97, »«»¿»»ƒ«»«¿»«»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BÚn‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â ;¯ÊBÁ - „ÓÚ Ì‡ƒ»«≈¿ƒƒ«»≈»

.¯ÊÁÏ«¬…

קמט.96) שהתכוון 97)שם הוכחה לנו יש כאילו הרי
כסף  על במיוחד שמר שלפיכך יעמוד, אם בו, לחזור
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את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש

להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
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אליו. להגיע אחד.35)יכול עד פי על ממון מוציאין שאין
בעצמו.36) ליטול יכול שהוא לו 37)במקום יש שהרי

כרצונו, בהם ולעשות בעצמו ליטלם הוא שיכול מיגו,
שלא  פי על ואף כן. לו אמר אביהם כי לאמר נאמן ולפיכך
שהטמין  מאחר "השבעה", של חשש אין כמוסר, דבריו אמר
משם, ליטלו יכול שהעד ובמקום הזה העד בפני הכסף

שם). יוסף (נימוקי לו מסר אמת דברי בוודאי

.ÊÈ¯‰38ÂÈ·‡ BÏ ÁÈp‰L ˙BÚÓ ÏÚ ¯ÚËˆÓ ‰È‰L ¬≈∆»»ƒ¿«≈«»∆ƒƒ«»ƒ
CÎÂ Ck :ÌBÏÁa BÏ e¯Ó‡Â ,Ì‡ÈaÁ‰ ÔÎÈ‰ Ú„È ‡ÏÂ¿…»«≈»∆¿ƒ»¿»¿«¬»¿»
¯OÚÓ ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÏLÂ ,Ô‰ ÈBÏt ÌB˜Óa ,Ì‰≈ƒ¿¿ƒ≈¿∆¿ƒ≈¿∆«¬≈
ÔÈn·e BÏ ¯Ó‡pL ÈBÏt ÌB˜Óa Ô‡ˆÓe ,Ô‰ ÈL≈ƒ≈¿»»ƒ¿¿ƒ∆∆¡««ƒ¿»
È¯·c :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ,‰OÚÓ ‰È‰ ‰Ê - BÏ ¯Ó‡pL∆∆¡«∆»»«¬∆¿»¿¬»ƒƒ¿≈

.ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï ˙BÓBÏÁ¬…«¬ƒ¿…ƒƒ

שם.38) בברייתא זה אף

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL39‰„B‰L40,‰Ó B„Èa ÈBÏÙÏ LiL ¿ƒ¿«∆»∆≈ƒ¿ƒ¿»»∆
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡ eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â41- ¿»¿¿ƒ»«¿»«»»ƒ¿«¿ƒ

ÔÈÚaLÂ ,ÔÈÓ‡42.˙q‰ ˙Úe·L ‰Ê ÏÚ ∆¡»ƒ¿ƒ¿»ƒ«∆¿«∆≈

רבה.39) של מימרא קעה. בתרא שם:40)בבא בגמרא
שהיה  בזה, להדגיש רצה רבינו אבל שאמר". מרע "שכיב

ד. הלכה למעלה שכתב וכמו הודאה, כלומר:41)בדרך
חייב  שעודנו היה סבור בידי" לפלוני "מנה להם שאמר בעת
המתחיל  דיבור שם (תוספות לו שפרע נזכר כך ואחר לו
בזה, נאמן עליו, מיושבת דעתו שאין מרע, שכיב ורק חזר)
נאמן  כך אחר שפרע אמר ואם שם). (תוספות בריא ולא
מיימוני). בהגהות וראה שם, (תוספות בריא היה אם אפילו

ידו 42) זזה שלא טוען כשהתובע והיינו, הכל. כופר כל כדין
אחרת  כי פרעתי, אמר שלא לו וברי אביהם של ידו מתחת
טוען  מהלכות א (פרק שמא טענת על היסת נשבעים אין

ז). הלכה ונטען

.Ë¯Ó‡43eÏ ¯Ó‡Â ¯ÊÁ :ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' »«¿¿»¿¿ƒ»«¿»«»
'ÂÈzÚ¯t' eÈ·‡44ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -45. »ƒ¿«¿ƒ≈∆¡»ƒ

שם.43) בגמרא המסקנה לפי רבה של המימרא המשך
כנ"ל.44) שפרע כך אחר נזכר שאמר 45)כלומר, שכיוון

נאמן  ואינו פרע, שלא וידע בדבר היטב דקדק ודאי "תנו",
אביהם  להם שאמר טוענים אם אולם, כך. אחר שנזכר לומר
יד. קטן סעיף שם ש"ך וראה נאמנים, ודאי כך אחר שפרע

.È¯Ó‡46È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :47:ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â , »«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
ep˙48'ez' ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÔÈÓ‡ ÔÈ‡ -49ÔÈpÓe , »«≈∆¡»ƒ∆¬≈…»«¿ƒ«ƒ

ÔzÏ ÔÈ·iÁL eÚ„È50? »¿∆«»ƒƒ≈

הגמרא.46) בסוגיית שם בתרא בדרך 47)בבא  והיינו,
המדובר  שהרי "השבעה" של חשש יש כן לא שאם הודאה,
מזה, ידעו לא שהיתומים אלא כדלהלן, "תנו" אמר כשלא

להלן. להלכות 48)ראה בניגוד בעצמם, פרעו שהם
פרע. שאביהם הייתה שטענתם חשש 49)הקודמות, ויש

שנתברר  אלא ג הלכה למעלה כמבואר "השבעה", של
כנ"ל. הודאה, בדרך הייתה שאמירתו שהרי 50)לבסוף

הדבר  שנתברר עד הודאה בדרך הייתה שאמירתו ידעו לא

בניו  את להשביע שלא כן שאמר סברו ודאי כן ואם לבסוף,
יז. מציעא בבבא שאמרו מה לכך דוגמא נתנו. לא ובוודאי
ואמר  חובך) (=לבעל לו תן צא הדין) (=בית לו "אמרו
נאמן", אינו פרעתי ואמר לו ליתן אתה חייב - נאמן פרעתי,
ליתן, שעליו ויודע ברור פסקֿדין הוא לו" תן ש"צא לפי
אינו  ולפיכך ברור פסקֿדין אינו לו" ליתן אתה "חייב אבל
לו  ברור שלא כיוון פרע לא שוודאי פרעתי, לומר נאמן

בראב"ד. וראה משנה). (מגיד לשלם שצריך

.‡È,ÔÈÓ‡ - 'ep˙' ÌÈÓB˙È e¯Ó‡Â ,'ez' ¯Ó‡»«¿¿»¿¿ƒ»«∆¡»ƒ
.e˙pL ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿«∆≈∆»¿

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL51CÏB‰ :BÏ ¯Ó‡Â „Á‡Ï ‰Ó Ô˙pL52 ¿ƒ¿«∆»«»∆¿∆»¿»«≈
‰È‰ Ìi˜ Ì‡ :˙nL B‡ˆÓe CÏ‰Â ,ÈBÏÙÏ ‰Ê ‰Ó»∆∆ƒ¿ƒ¿»«¿»∆≈ƒ«»»»

Ú¯Ó ·ÈÎM‰ BÏ Ô˙pL ‰ÚLa53ÈÓ ÈL¯BÈÏ e˙pÈ - ¿»»∆»««¿ƒ¿«ƒ»¿¿¿≈ƒ
È¯·cL ;BÏ eÁlzLpL54ÔÈ·e˙Îk Ú¯Ó ·ÈÎL ∆ƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ

ÔÈ¯eÒÓÎÂ55Ìi˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .Ô‰56ÈL¯BÈÏ e¯ÊÁÈ - ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ…»»«»«¿¿¿¿≈
˙ÓÏ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;ÁlLÓ57. ¿«≈«∆≈ƒ¿»¿≈

יד:51) ואין 52)גיטין כזכי", לאו ש"הולך הוא וכלל
זה  - ד) הלכה ד פרק (למעלה לידו שיגיע עד  זוכה המקבל
כזכי" "הולך אמרו מרע בשכיב אבל בבריא אלא אינו

שם). בעבורו.53)(גמרא לזכות השליח היה יכול שאז
שם.54) הרי"ף פי 55)מדברי על ואף קניין. צריך ואינו

(למעלה  מיתה לאחר אלא קונה אינה מרע שכיב שמתנת
מרע? השכיב בחיי המקבל מת הרי וכאן ח) הלכה ח פרק
מיד  שיקנה דעתו בוודאי לשליח המנה ונתן שטרח כיוון -
בית  בשם לו קטן סעיף קכה סימן משפט בחושן (ש"ך

לשליח.56)יוסף). השכיבֿמרע שנתן בשעה
שם.57) הרי"ף מדברי

.‚ÈÚ¯Ó ·ÈÎL58ez :¯Ó‡L59,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
- ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡Â ,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó LÏLe¿≈ƒ¿ƒ¿«¿«≈ƒ¿ƒ

‰ÎÊ ¯ËMa Ì„Bw‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡60CÎÈÙÏ .61‡Ï Ì‡ , ≈¿ƒ«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ…
ÈÙÏ ‡ˆÓp‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó ÚLz ÁÈp‰62·˙kM ‰Ó ƒƒ«¿«≈¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ«∆»«

Ì‡Â .Ô‰Ï63ÔlkÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ˆÈ64, »∆¿ƒ»»»»¿«∆ƒÀ»
Ô‰Ï ·e˙kM ‰Ó ÈÙk „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ65„ˆÈk .66? ƒ»∆»¿∆»¿ƒ«∆»»∆≈«

ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa - ÌÈMÓÁÂ ˙B‡Ó Úa¯‡ ·BÁ‰ ‰È‰»»««¿«≈«¬ƒƒ«««»«ƒ
ÏÚ·e ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Ó ˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó Ô˙B≈≈»«««¿≈≈»«¬ƒƒ««

.ÌÈ˙‡Ó Ô˙B ˙B‡Ó Úa¯‡‰»«¿«≈≈»«ƒ

קלח.58) בתרא ללא 59)בבא נכסיו כל במחלק והיינו,
מיתה. מחמת במצווה או יכול 60)שיור, אדם שאין

לכולם  לתת בעצם התכוון והוא כאחד, משפטים שני להוציא
המקבלים  שמות את לפרט לו היה שהכרחי אלא אחת, בבת
שהיה  בכולם, שווה הסכום שאם אומרים ויש זה. אחרי בזה
דין  כאן יש - זה, אחרי בזה לפרט ולא יחד, לכוללם יכול

משנה). (מגיד הרי"ף.61)קדימה לפי 62)מדברי היינו,
אותנו  מעמידה זו שחלוקה הרי"ף, שמסביר כמו האחוזים,
מן  וחצי פעם או כפליים לזה לתת הנפטר, של רצונו על
הלכה  אישות מהלכות י"ז פרק עיין כתובה, ולעניין השני.
ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות כ בפרק עיין חוב, ולעניין ח.
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את  לו לתת מהנכסים מוכרים אין בעין, כסף אין אם
מנה. שווה ולא מזומן, כסף פירושה: "מנה" כי תמורתם,
הלכה  ונטען טוען מהלכות ג בפרק רבינו מדברי נראה וכן

שם). ועיין משנה, (מגיד ח

.·ÔÎÂ9‰‡ÂÏ‰ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL10ÔB„wÙ B‡11 ¿≈¿ƒ¿«∆»««¿»»ƒ»
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÈBÏÙÏ d˙B‡ ez ÈBÏt „Èa ÈÏ LiL∆≈ƒ¿«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»«»ƒ

ÔzLÏL „ÓÚÓÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â12ÔÎÂ .13ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈»ƒ¿«¬«¿»¿»¿≈ƒ»«¿
¯ËMa LiL ‰na ‰ÎÊ - ÈBÏÙÏ ÈBÏt ¯ËL14el‡Îe , ¿»¿ƒƒ¿ƒ»»«∆∆≈«¿»¿ƒ

·˙k15¯ÒÓe16ÔÈ‡Â .¯ËM‰ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,17 »«»«««ƒ∆…»««¿»¿≈
L¯Bi‰18·ÈÎL ˙zÓa Ô˙pL ‰Ê ¯ËL ÏÁÓÏ ÏBÎÈ «≈»ƒ¿…¿»∆∆»«¿«¿«¿ƒ

,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B B‡ ¯ÎBn‰ ‰Ó ÈtÓe .Ú¯Ó¿«ƒ¿≈»«≈≈¿««¬≈
ÏeÁÓ - L¯Bi‰ BÏÁÓe ¯ÊÁÂ19Ô˙pL Ú¯Ó ·ÈÎLe ; ¿»«¿»«≈»¿ƒ¿«∆»«

ÔÈwL ÈtÓ ?ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯Bi‰ ÔÈ‡ ,·BÁ ¯ËL¿«≈«≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿«
Ì‰È¯·cÓ ¯ËLa ‰È‡¯‰20‰Ê ÔÈ„Ú L¯Bi‰ CÎÈÙÏ , »¿»»ƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»«≈¬«ƒ∆

·ÈÎL ˙zÓe ;BÏÁBÓe ‰¯Bz‰ ÔÓ ‡e‰ BlL ¯ËM‰«¿»∆ƒ«»¬«¿«¿ƒ
ÏLk d˙B‡ eOÚ ,Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ú¯Ó¿«««ƒ∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿∆
ÚÈb‰Â ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯ËLaL ÔBÓÓ ‰˜ el‡Îe ,‰¯Bz»¿ƒ»»»∆ƒ¿»ƒ«»¿ƒƒ«
.ÏÁBÓ BÈ‡ CÎÈÙÏe ,ÔÈ˜ Ba L¯BiÏ ¯‡L ‡ÏÂ B„ÈÏ¿»¿…ƒ¿««≈ƒ¿»¿ƒ»≈≈

נחמן.9) רב בשם רבא של מימרא וקמח. קמז: בתרא בבא
מיתה. מחמת במצווה או נכסיו כל במחלק כאן אף

שביד 10) בהלוואה אלא אמור זה דין שאין אומרים יש
קמד, (תהלים עליו שנאמר גוי, שביד בהלוואה אבל ישראל,
אמון  אין שקר", ימין וימינם שווא דיבר פיהם "אשר ח):
עליו, סומכת דעתו אין מרע השכיב ואף בהם, לישראל
ממיץ). אליעזר רבינו בשם מיימוני (הגהות חובו שיפרע

בבבא 11) (ועיין בעין שאינה מהלוואה, הוא וחומר קל
מועיל  אינו שלושתן" ש"מעמד סברא שישנה שם בתרא
דברי  מועילים כן, פי על ואף בהלוואה), ולא בפיקדון אלא
מועילים  שדבריו שכן כל - בבריא כקניין מרע שכיב
בעניין  קמט. בתרא בבבא נראה וכן בעין. שהוא בפיקדון

גיורא. שכיב 12)איסור דברי כלומר, שם. הרי"ף מדברי
בבריא  המועיל שלושתן", ב"מעמד מסר כאילו הם מרע
בתרא  (בבא בגמרא מבואר וכן ג). הלכה ג פרק (למעלה

נחמן.13)שם). רב של הלכה פסק קנא. שם
שכתוב 14) במה גם אלא השטר, של בנייר רק לא כלומר,
הזה.15)בו. השטר על מתנה ו 16)שטר בפרק ראה

שאינו  מפורש ששם פי על ואף יא. הלכה מכירה מהלכות
שטר  "קנה המתנה) (או המכירה בשטר כתב אם אלא קונה
פי  על אף מרע, בשכיב כאן - בו" שיש השעבוד וכל פלוני
שהכביד  תולים אנו שעבודו, וכל השטר שיקנה פירש שלא
אמרו  וכן ביטוי, לידי מחשבתו באה לא ולפיכך חליו עליו
גט  "כתבו האומר שבריא פי על שאף גיטין לעניין גם
בשכיב  - "תנו" שיאמר עד ונותנים כותבים אין לאשתי"
בפרק  רבינו שכתב כמו זה באופן אף ונותנים כותבים מרע,
הר"ן). בשם משנה (כסף יב הלכה גירושין מהלכות ב

נחמן.17) רב של מימרא קמז: היורש,18)שם דווקא
ממתנתו, בו לחזור גם יכול הוא הרי עצמו השכיבֿמרע אבל
שם). בתרא (בבא שמת מי בפרק ברי"ף מפורש וכך

יב.19) הלכה מכירה מהלכות ו בפרק כמפורש

להלן 20) (וראה ריאלי דבר אינו בו הכתוב התוכן כלומר,
מהלכות  ו פרק (למעלה רבינו של וכלשונו טו), הלכה
אין  ולפיכך ביד", נתפסת הראייה "ואין י): הלכה מכירה

התורה. מן קניין בו

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL21¯Ó‡ Ì‡ ,È„Èa ÈBÏÙÏ ‰Ó :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»∆ƒ¿ƒ¿»ƒƒ»«
'ez'22‡nL ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡ ‡Ï ,ÔÈ˙B -23 ¿¿ƒ…»«¿≈¿ƒ∆»

‡lL È„k ‡l‡ 'È„Èa ÈBÏÙÏ LÈ ‰Ó' ¯Ó‡ ‡Ï…»«»∆≈ƒ¿ƒ¿»ƒ∆»¿≈∆…
ÔBÓÓ Ô‰Ï LiL ÂÈL¯BÈ ÏÚ e¯Ó‡È24. …¿«¿»∆≈»∆»

ושמואל.21) רב של מימרא קעד: אין 22)שם ששוב
להם  שיש יורשיו על יאמרו שלא כדי כן עושה שמא חשש

בגמרא.23)ממון. "אדם 24)שם שם: הגמרא בלשון
בניו". את להשביע שלא עשוי

.„CÎÈÙÏ25‰‡„B‰ C¯c ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡ ,26‰È‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ»«∆∆∆»»¿…»»
¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ˙B - ‰Ó¯Ú‰ LLÁ ÌL»¬««¬»»¿ƒ««ƒ∆…»«

.'ez'¿

ממימרא 25) זאת והוכיח פשוט, גט בפרק ברי"ף הוא כן
מנה  שאמר מרע "שכיב ח): הלכה להלן (הובאה שם אחרת
פרעתיו  אבא לנו ואמר חזר יתומים ואמרו בידי לפלוני
בין  חילק ולפיכך נותנין, - כן אמרו לא שאם הרי נאמנין",

הערמה. דרך כן אמר לבין הודאה דרך כן היינו,26)אמר
שבבריא  פי על ואף רצינית. הודאה היא שזו מדבריו שניכר
הודאה, בדרך הודה אם אפילו "השבעה" טענת יש שהודה
א  הלכה ונטען טוען מהלכות ז בפרק רבינו בדברי כמפורש
טענת  שהרי ראייה, והא כך. כל חוששים אין מרע בשכיב -
(למעלה  כלל מרע בשכיב ואינה בבריא ישנה "השטאה"

כאן. משנה לחם ועיין ד). הלכה ח פרק

.‰‡ˆBik27˙BÚÓ ÔÈÓË‰L Ì‰È·‡ ˙‡ e‡¯ :Ba «≈»∆¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»
‰cLa28ÏL' ,'Ô‰ ÈBÏt ÏL' ¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«∆¿ƒ≈∆

¯ÒBÓk Ì‡ :'Ô‰ ÈL ¯OÚÓ29Ì‡ ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - «¬≈≈ƒ≈ƒ¿≈¿»»«»ƒƒ
ÌÈ¯ÚÓk30.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ¿«¬ƒ…»«¿

זו 27) הלכה נתן שם, הרי"ף ואף ל. בסנהדרין ברייתא
הקודמת. להלכה מסויים.28)כדוגמא בלשון 29)ארון

ל"השבעה". כך כל חוששים אין ולפיכך שם). (רש"י צוואה
כעשיר.30) יראוהו שלא

.ÂÔÎÂ31„Á‡ ‡a Ì‡32˙‡ È˙È‡¯ È‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¿≈ƒ»∆»¿»«»∆¬ƒ»ƒƒ∆
¯Ó‡Â ,Ïc‚Óe ‰·z ‰cLa ˙BÚÓ ÔÈÓË‰L ÔÎÈ·‡¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿»«

Ó ÏL' ,'Ì‰ ÈBÏt ÏL'¯OÚ33ÔÈeÓË eÈ‰ Ì‡ :'Ô‰ ∆¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ»¿ƒ
˙Èaa34ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -35‰„Oa ;36ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -37. ««ƒ…»«¿«»∆¿»»«»ƒ

;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ÏhÏ ÏBÎÈ el‡L Ïk :¯·c ÏL BÏÏk¿»∆»»…∆ƒ»ƒ…¿»»«»ƒ
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»…»«¿

שאמרנו 31) ממה שחוץ לומר ורוצה שם. בברייתא זה אף
ישנה  כן כמו נאמן, - כמוסר דבריו אמר שאם למעלה
כמוסר  מפורש אמר שלא פי על אף דלהלן בהא נאמנות

כן. מוכיח שהעניין "מיגו",32)אלא צריך באחד דווקא
"מיגו". בלי אפילו ממון להוציא יכולים שניים אבל

שני".33) "מעשר תימן: יד אינו 34)בכתב שהעד במקום
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שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»

˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד

כאן.
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.„Ú¯Ó ·ÈÎL22ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ¿»∆¬ƒ≈≈»

במצוה 22) או במחלק ומדובר הבאה. ההלכה מתוך יוצא
מיתה. מחמת

.‰¯Ó‡23ÏËB ÈBÏt :ÔÈ˜ÏBÁ - È·Ïe ÈBÏÙÏ ÈÒÎ : »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ≈
‰ˆÁÓ ÂÈa ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ24‰OÚÓe .25¯Ó‡L „Á‡a ∆¡»¿»»»∆¡»«¬∆¿∆»∆»«

‡È‰ Ïhz :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;CÈ·ÏÂ CÈÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï¿ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿»¿»¿¬»ƒƒ…ƒ
.‰ˆÁÓ ÌÈa‰ ÏÎÂ ,‰ˆÁÓ∆¡»¿»«»ƒ∆¡»

יוסף.23) רב כדעת קמג. דברי 24)בבאֿבתרא הם וכך
לאהרן  מחצה - ולבניו לאהרן "והיתה שם: בברייתא רבי

לבניו". שם.25)ומחצה בבאֿבתרא

.ÂÈa ÔÈÏËB - ÈBÏt È·ÏÂ ÈBÏÙe ÈBÏÙÏ :¯Ó‡»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÁÓ ÈBÏt‰ˆ26.‰ˆÁÓ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈM‰Â , ¿ƒ∆¡»¿«¿«ƒ»ƒƒ∆¡»

במקום 26) רק לא מחצה, תמיד נוטל הכלל רבינו, לשיטת
פרטים. כמה כלפי אף אלא הקודמת, כבהלכה אחד פרט

.ÊÚ¯Ó ·ÈÎL27ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏt ˜ÏÁÈ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»««¬…¿ƒƒ¿»«ƒ…
‰ˆÁÓ28ez .29˜ÏÁ30„Á‡ ÏhÈ - ÈÒÎa ÈBÏÙÏ ∆¡»¿≈∆ƒ¿ƒƒ¿»«ƒ…∆»

¯OÚ ‰MMÓ31ÚÈ·¯ ÏhÈ :‰¯B‰L ÈÓ LÈÂ . ƒƒ»»»¿≈ƒ∆»ƒ…¿ƒ«
ÌÈÒÎp‰32. «¿»ƒ

אלא 27) מרע", "שכיב מפורש נזכר לא ושם סג. בבאֿבתרא
בשכיב  שמדובר רבינו סובר - "האומר" שם שהובא מכיון
קנין. צריך בבריא שהרי וכמסורים, ככתובים שדבריו מרע,

"יחלוק".28) במילה: כלול שנפתרה 29)שזה שם, בעיא
הבאה. בהלכה הובא שתוכנה לנו 30)מברייתא, ידוע ולא

מהו? שבהלכה 31)"חלק" שבשיעורים הפחות והוא
הבעיא. לפתרון קיסי בר רבינא של הכוונה היתה וזו הבאה.

סתם 32) חלק לומר אדם בני דרך "שאין הרי"ף: שכתב כמו
הבעיה, בפתרון קיסי בר רבינא וכוונת מרביע". פחות על
- בבור לפלוני חלק "תנו הברייתא מתחילת לפתור היתה

מרביע". פחות אין

.ÁÚ¯Ó ·ÈÎL33¯B·a ÈBÏÙÏ ˜ÏÁ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿≈∆ƒ¿ƒ¿
ÔÈi‰34Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÚÈ·¯ ÏhÈ - ÈÏ LiL ««ƒ∆≈ƒƒ…¿ƒ«««ƒ»«¿

˙È·ÁÏ ˜ÏÁ35ËeÚÓ È¯‰ -36˙ÈÈÓL ÏhÈÂ ,37.ÔÈi‰ ≈∆∆»ƒ¬≈ƒ¿ƒ…¿ƒƒ««ƒ
‰¯„wÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡38ÌÈMÓ ˜ÏÁ ÏËB - »«¿≈∆«¿≈»≈≈∆ƒ¿≈

ÁÈÙhÏ ˜ÏÁ Ba BÏ ez :¯Ó‡ .ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ39- »»ƒ««ƒ»«¿≈∆«»ƒ«
‰l‚ È¯‰L ;¯BaaL ÔÈi‰ ÔÓ ¯OÚ ‰MMÓ ˜ÏÁ ÏËB≈≈∆ƒƒ»»»ƒ««ƒ∆«∆¬≈ƒ»

Ôek˙ ËÚeÓ ˜ÏÁlL BzÚ„40. «¿∆¿≈∆»ƒ¿«≈

שם.33) מים.34)ברייתא של בור וברשב"ם: ברי"ף
החבית.35) לתוך הבור מן ל"חבית"36)למלאות שמילת

אלא  הבור, מן צריך שלא כלומר, הבור. ממדת למעט באה
חבית. למלאות שם).37)בכדי (רי"ף חכמים שיערו שכך

מחבית.38) הקטנה בקדרה, לשים שצריך קטן 39)מה כד
אבל 40)לשתייה. במתנה, רק זו שהלכה הר"ח, שיטת

לפי  חלק מקבל שהוא היינו, מודיעים, הדמים - במקח
סובר  אינו רבינו אבל (מגידֿמשנה). שנתן המעות חשבון

מהלכות  פכ"ז למעלה שנראה כמו מודיעים, שהדמים
(לחםֿמשנה). ג הלכה מכירה

.ËÔÈ‡Â41.¯Á‡ ÔÈ„Ï el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÔÓ ÔÈ¯ÓBb ¿≈¿ƒƒ«ƒƒ»≈¿ƒ«≈

את 41) לנמק יפה יודעים אנו שאין לפי שם. הרי"ף מדברי
חלק  "תנו לענין ורק חכמים. כאן שנתנו האלו השיעורים

שם). (רי"ף בכאן למדו בנכסי", לפלוני

.ÈÚ¯Ó ·ÈÎL42Ïhz :¯Ó‡L43ÔÓ „Á‡k ÈzL‡ ¿ƒ¿«∆»«ƒ…ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈa‰44Ì‡Â .ÂÈaÓ „Á‡k ˙ÏËB -45e„ÏB46BÏ «»ƒ∆∆¿∆»ƒ»»¿ƒ¿

ˆÓ - ‰‡ev‰ ¯Á‡ ÌÈa˙ÚLa eÈ‰L el‡ ÌÚ ÔÈÙ¯Ë »ƒ««««»»ƒ¿»¿ƒƒ≈∆»ƒ¿«
‰LÏL eÈ‰ ?„ˆÈk .Ôlk ÌÚ ˜ÏÁ ˙ÏËBÂ ,‰‡ev‰««»»¿∆∆≈∆ƒÀ»≈«»¿»
- ÌÈL BÏ e„ÏB ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,‰‡ev‰ ˙ÚLa ÌÈ·»ƒƒ¿«««»»¿««¿«¿¿«ƒ
.ÔBÓn‰ Ïk ˙e˙L ‡e‰L ,‰MÓÁ‰ ÔÓ „Á‡k ˙ÏËB∆∆¿∆»ƒ«¬ƒ»∆¿»«»

בר 42) יוסף לרב אבא רבי ששלח מימרא קכח: בבאֿבתרא
ז  הלכה למעלה וראה מרע, שכיב הוזכר לא שם ואף חמא.

הבאה. בהערה ולהלן כו, המועיל 43)והערה לשון וזהו
ג). הלכה ט פרק למעלה (ראה מרע בשכיב היינו,44)רק

הבנים. מן כאחד שוה רבא,45)חלק של התוספת כדברי
שם. חלקם 46)בגמרא ונתרבה הצוואה, אחר מתו ואם

(רשב"ם). מהם כאחד היא אף נוטלת - שנשארו אלה של
הראב"ד). בשם (מגידֿמשנה בזה מפקפקים ויש

.‡ÈdÈ‡Â47BÏ eÈ‰L ÌÈÒÎa ‡l‡ Ì‰nÚ ˙ÏËB ¿≈»∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿»ƒ∆»
ÔÓÊ ¯Á‡ BÏ e‡aL ÌÈÒÎ Ï·‡ .‰‡ev‰ ˙ÚLaƒ¿«««»»¬»¿»ƒ∆»««¿«

‰‡ev‰48¯·„ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;˜ÏÁ Ô‰a dÏ ÔÈ‡ - ««»»≈»»∆≈∆∆≈»»«¿∆»»
.B˙eL¯a ‡a ‡lL∆…»ƒ¿

רבא.47) ובנכסים 48)מדברי ד"ה שם, ברשב"ם גם כן
עכשיו. של

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL49ÈBÏÙÏ ÈÏ LiL ÔÈÏËÏhÓ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«ƒ«¿¿ƒ∆≈ƒƒ¿ƒ
BLÈÓLz ÈÏk ÏËB -50ÌÈ¯BÚOe ÌÈhÁ ‡Ï Ï·‡ , ≈¿≈«¿ƒ¬»…ƒƒ¿ƒ

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ51¯Ó‡ .52ÏËB - ÈlL ÔÈÏËÏhÓ Ïk : ¿«≈»∆»«»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ≈
Ïk‰53. «…

שמכיון 49) אלא מרע" "שכיב הוזכר לא שם וגם קנ. שם
בשכיב  שמדובר ע"כ קנין, בלי אמירה אלא הוזכרה שלא

"מטלטלין"50)מרע. בכלל הם אלו שרק הבית, תשמישי
אדם. בני לבד 51)בלשון ד"ה שם (רשב"ם בהמות כגון

בכלל  שאינם (רמ"ה), ופרקמטיאות וסחורות ושערי) מחיטי
לרבות,53)שם.52)"מטלטלין". באה "כל" שמילת

אלו. אף

.‚ÈÌÈ„·Ú‰Â54ÏÏÎa55ÌÈÁ¯ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ ¿»¬»ƒƒ¿««ƒ«¿¿ƒ¬»…≈«ƒ
ı¯‡Ï ˙¯aÁÓ ‡È‰ È¯‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰56. ««¿»¿«≈»∆¬≈ƒ¿À∆∆»»∆

אותה 54) פתר הרי"ף אך נפשטה, שלא שם, בגמרא בעיא
מיתומים  חובו גובה המלוה שאין קכח. שם שאמרו ממה
להסתירם, שאפשר כיון כמטלטלין, שהם הרי ומעבדים,
שם. נמוקיֿיוסף ועיין כקרקע. הם הדין שמן אע"פ

הם 55) כן, לא שאם שלי". מטלטלין "כל אמר אם והיינו,
(מגידֿמשנה). ושעורים נוהגים 56)כחיטים אין כלומר,

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
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שם.63) הברייתא את 64)המשך קיבלו שכולם אחרי
ליורשים, נכסיו הניח כשלא והמדובר אחת. בעת המתנה
יד  הלכה להלן משנה (מגיד מהם גובה להם, הניח שאם

הרשב"א). כדלהלן.65)בשם האחוזים לפי היינו,
שם.66) הרי"ף, מדברי

.„ÈÏ·‡67,ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÂÈ¯Á‡Â68˙B‡Ó Úa¯‡ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ˙B‡Ó LÏL ¿«¬»¿≈ƒ¿ƒ¿«¬»«¿«≈

Ì„Bw‰ Ïk - ÈBÏÙÏ69‡ˆÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰ÎÊ ¯ËMa ƒ¿ƒ»«≈«¿»»»¿ƒ»ƒ»»
‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰·Bb - ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ»»¿«∆ƒ»«¬≈∆

.ÂÈÙ ÈÙÏMÓ ‰·Bb - BÏ ÔÈ‡ ;ÂÈÙlMÓƒ∆¿»»≈∆ƒ∆ƒ¿≈»»

שם.67) הברייתא, את 68)לשון מדגיש הוא שכאן
והאיחור. בעיזבונו 69)הקדימה מספיק סכום אין שאם

קודם  המתנה, את שקיבל הראשון, ייקח כולם, לחלוקת
אחריו. שבאים לאלו

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL70ÏÎ‡È ,‰Ê ˙È·a ÈBÏt ¯e„È :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«»¿ƒ¿«ƒ∆…«
‡lL ;ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Ê Ï˜c ˙B¯t ÈBÏt71‰˜‰ ¿ƒ≈∆∆∆…»«¿∆…ƒ¿»

Â ‰ÏÈÎ‡‰Â ‰¯Èc‰L ,LnÓ Ba LiL ¯·c Ì‰Ï‡ˆBiÎ »∆»»∆≈«»∆«ƒ»¿»¬ƒ»¿«≈
ÔÈ˜ ÔÈ‡L ‰LÎe ¯ea„k Ô‰ È¯‰ Ô‰a72Ï·‡ .73Ì‡ »∆¬≈≈¿ƒ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¬»ƒ

ÔÓÊ „Ú Ba ¯e„iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê ˙Èa ez :¯Ó‡»«¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿≈∆»«¿«
ÂÈ˙B¯t ÏÎ‡iL È„k ÈBÏÙÏ ‰Ê Ï˜„ ez :B‡ ,ÈBÏt¿ƒ¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿≈∆…«≈»

˙B¯tÏ Ûeb‰ Ì‰Ï ‰˜‰ È¯‰L ;ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -74, ¿»»«»ƒ∆¬≈ƒ¿»»∆««≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ba LiL ¯·c Ûeb‰Â¿«»»∆≈«»¿≈…«≈»∆

נחמן.70) רב של מימרא קמז: הר"י 71)שם מדברי
טעם  נחמן) רב אמר המתחיל דיבור (שם ולרשב"ם מיגאש.

פירות. אכילת על ואם 72)אחר בקניין. בבריא אף כלומר,
אינה  קניין, במקום שהיא בשכיבֿמרע, האמירה גם כן

שם). (גמרא שם.73)מועילה המימרא ראה 74)המשך
א. הלכה מכירה מהלכות כג פרק

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
אם 1) בדבריו, ביאר שלא מרע שכיב משפטי בו נתבארו

הדבר  שיעור ביאר שלא אם המקבלים, הם מי ביאר שלא
כוונתו  לדון וכן זה, אחר הנמשך וכל עניינו, או להם הניתן

בזה. נמשך שהוא ומה בזה התלוי וכל במתנותיו

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2ÔÈ‡ - È·Ï el‡ ÌÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»ƒ≈¿»«≈
ÌÏÏÎa ˙Ba‰3‰È‰ .4Ô·e Ôa B‡ ,˙·e „Á‡ Ôa BÏ «»ƒ¿»»»»≈∆»«≈∆

Ôa‰5ÔBLÏ ‡e‰L ,'È·Ï' ¯Ó‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈««ƒ∆»«¿»«∆¿
‡¯˜ „Á‡‰ Ôa‰L ;B·Ï ‡l‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÌÈa«̄ƒ≈¿ƒ∆»ƒ¿∆«≈»∆»ƒ¿»

ÌÈa6. »ƒ

שלפנינו.2) ההלכה המשך מתוך בשכיב 3)יוצא דווקא
רוצה  אינו מיתה שבשעת לפי בניו, בכלל הבנות אין מרע
הבנות  אף - בריא במתנת אבל דאורייתא, נחלה לעקור
הערה  שם ועיין יד, הלכה ו פרק למעלה כמפורש בכלל,

ורב 4)פח. רבא עלֿידי שנפתרה בעיא קמג: בבאֿבתרא
בני 5)יוסף. בלשון שם) (בבאֿבתרא בניו בכלל שאינו

שם). (רשב"ם פלוא 6)אדם "ובני ח: כו, בבמדבר כמו
אליאב".

.·Ú¯Ó ·ÈÎL7‡·e ,˙ÓÂ ,'‰i·BËÏ ÈÒÎ' ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«¿ƒ»»≈»
ÔÏËB - '‡e‰ È‡' ¯Ó‡Â ‰i·BË BÓML „Á‡8Ì‡Â . ∆»∆¿ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿ƒ

˜ÊÁ‰9·¯ BÓL10ÔÏËB BÈ‡ - ‰i·BË11‰È‰ Ì‡Â . À¿«¿«ƒ»≈¿»¿ƒ»»
Òb Ú¯Ó ·ÈÎL12BÓLa B˙B‡ ‡¯B˜Â Ba13ÔÏËB -14. ¿ƒ¿««¿≈ƒ¿¿»

יוחנן.7) רבי של מימרא פה: שיש 8)כתובות אע"פ
להביא  אפשר אותו שגם טוביה, ושמו אחד עוד בסביבה
(שו"ע  לו נותנים לבוא, הזדרז שלפנינו שזה כיון - בחשבון
ואין  לו, כיוון שוודאי כט). סעיף רנג סימן חושןֿמשפט
ס"ק  שם (סמ"ע להגלות הדבר סוף שהרי לרמאות, חשש

בגמרא.9)סג). להוראה.10)שם מפני 11)מוסמך
קורא  היה לא שלרב סתם, טוביה עם אותו לזהות שאין

בו.12)בשמו. (משנה13ֿ)רגיל עצמו לבין בינו
שרגיל 14)למלך). כיון - אחרים בפני כן לו שקרא אע"פ

תמ  (משנהֿלמלך).לקראו עצמו לבין בינו כן יד

.‚e‡a15BÓL ˜ÊÁÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Úa˙Ï ÌÈL »¿«ƒƒ¿…«¿»∆»≈∆À¿»¿
„ÈÓÏz - ÌÎÁ „ÈÓÏz Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡ ,‰i·BËƒ»ƒ»»∆»≈∆«¿ƒ»»«¿ƒ

Ì„B˜ ÌÎÁ16Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰a ÔÈ‡ . »»≈≈»∆«¿ƒ»»¿»»∆»≈∆
ÔÎL17‰È‰ .Ì„B˜ ‡e‰ - ·B¯˜ B‡18„Á‡Â ÔÎL „Á‡ »≈»≈»»∆»»≈¿∆»

Ì„B˜ ÔÎL - ·B¯˜19Ì‰ÈL .20Ì‰ÈL B‡ ÌÈ·B¯˜ »»≈≈¿≈∆¿ƒ¿≈∆
eOÚÈ - ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz Ì‰ÈL B‡ ÌÈÎL21ÔÈic‰ ¿≈ƒ¿≈∆«¿ƒ≈¬»ƒ«¬««»ƒ

‰‡¯iL BÓk‰Ê ÏÚL ‰ËB ÔzÚcL ÈÓ Ïk ;Ì‰Ï ¿∆≈»∆»∆»ƒ∆«¿»»∆«∆
.ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˙B - ¯Ó‡»«¿ƒ¿≈ƒ»«ƒ

שם.15) הסוגיא אדם,16)המשך  רוצה הסתם מן כי
היא  רבה שמצוה מנכסיו, תלמידֿחכם להנות למות, ההולך

רש"י). - לד: אצלו 17)(ברכות הרגיל חבר כלומר,
שם). (רמ"א ומתן שם.18)במשא שנפתרה, בעיא

קרוב 19) שכן "טוב י: כז, במשלי שנאמר למה בהתאם
שאם  ליורשו, ראוי אינו כשהקרוב והמדובר רחוק". מאח
לח  ס"ק רנג סימן (ש"ך לשכן קודם הוא - ליורשו ראוי

ה'טור'). רבינו 21)שם.20)בשם של פירושו זהו
לפי  יעשו שהדיינים והוא, דדייני. שודא התלמודי: למונח

דעתם, רש"י אומד פירש וכן לתת. הנותן כוונת היתה למי
פירשו: דדייני, שודא ד"ה שם, ה'תוספות' ברם שם.
כא  פרק למעלה וראה רוצים. שהם למי נותנים שהדיינים
(בבאֿ בתוספתא שאמרו ומה טו. הלכה מכירה מהלכות
מאתים  תנו "האומר :(414.18 עמ' צוק"מ יא פרק בתרא
אין  שמעון, בן יוסף שני שם והיו שמעון, בן ליוסף דינר
היה  לזה ולא אוהב היה לזה לומר הדיוט לשון דורשין
כדעת  - "התוספתא - בשוה". חולקים שניהם אלא אוהב,
הלכה  ואין צד.) (כתובות יחלוקו] [שאמר: שטרות בשני רב
מאירי  - דדייני]" שודא שאמר שם כשמואל [אלא כן
שהתוספתא  שם הרא"ה כתב וכן .380 עמוד פה: בכתובות
כסףֿ ועיין דילן". בגמרא לה מייתינן מדלא "משובשת,
באופן  שהמדובר לט) ס"ק (שם הש"ך וכתב משנה.
רוצים  אם אבל מהם, לאחד לשלם מסכימים שהיורשים
שמעון  בן יוסף בשני כמו כן לעשות הם יכולים - לדחותם,
לדחותו  יכולים ששניהם מהם, אחד על חוב שטר שיצא
בלחםֿמשנה  וראה ח). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פכ"ד
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כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
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ÁÂ¯‰ - Ôk ¯Á‡ ÌÈÏk‰Â ÌÈ„‚a‰ eÏÊe‰ ;ÌÈÏk≈ƒ¿«¿»ƒ¿«≈ƒ««≈»∆«
ÔÎÂ .ÏBf‰ ¯ÚLk dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ85‡ Ì‡:¯Ó «¿ƒ¿¿ƒ»¿«««¿≈ƒ»«

ÔÈi‰ ÈÓc ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez86- ÔÈi‰ ¯˜e‰Â ,Èz·Ï ¿«¿«≈¿≈««ƒ¿ƒƒ¿«««ƒ
ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ dÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÁÂ¯‰87. »∆««¿ƒ¿¿ƒ»«¿«≈

‰OÚÓ88¯ÏB˜a ‡ˆBÈ ‰È‰L ,„Á‡a89ez :¯Ó‡Â «¬∆¿∆»∆»»≈¿»¿»«¿
ÔÈi‰Ó ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÈBÏÙÏ90;ÈBÏt ÌB˜Ó ÏL ƒ¿ƒ«¿«≈≈««ƒ∆»¿ƒ

B˙B‡ ÈÓcÓ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ÏhÈ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â¿»¿¬»ƒƒ…«¿«≈ƒ¿≈
Úa¯‡ Ï˜LÓ ÔÈi‰ ÔÓ BÏ ÔzÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL .ÔÈi‰««ƒ∆…ƒ¿«≈∆ƒ≈ƒ««ƒƒ¿««¿«

ÊeÊ ˙B‡Ó91ÌÈÓ„Ï ‡l‡ Ôek˙ ‡ÏÂ ,92Ô„ÁiL ‰ÊÂ ;93, ≈¿…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ¿∆∆ƒ¬»
BÁk ˙‡ ˙BtÈÏ È„k94·eLÂ .95:¯Ó‡L „Á‡a ‰OÚÓ ¿≈¿«∆…¿«¬∆¿∆»∆»«

Ï˜„ È‡ˆÁ ÈL ÁÈp‰Â ,Èz·Ï Ï˜c‰96:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ; «∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ«¿≈¬»≈∆∆»¿¬»ƒ
.Ï˜„ ‡¯wL Ì‰Â ,Ôek˙ ‰ÊlL .ÌÈ‡ˆÁ ÈM‰ Ïhzƒ…«¿≈¬»ƒ∆»∆ƒ¿«≈¿≈∆»»∆∆

‰OÚÓ ·eLÂ97˙Èa ÈBÏÙÏ ez :¯Ó‡L „Á‡a ¿«¬∆¿∆»∆»«¿ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈ¯Bk ‰‡Ó ˜ÈÊÁn‰98‰ÊÏ LiL ˙Èa‰ ‡ˆÓÂ , ««¬ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»««ƒ∆≈¿∆

‰ÎÊ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â ;ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ˜ÈÊÁÓ ‰eˆÓ‰«¿«∆«¬ƒ≈»¿∆¿ƒ¿»¿¬»ƒ»»
‰Ê ˙È·a99‰ÊÏ B˙ekL ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L .100;‰˙È‰ ¿«ƒ∆∆«¿»ƒ«¿ƒ∆«»»»∆»¿»

Ô˙Bp‰ ÏkL101Ô˙B ‰ÙÈ ÔÈÚa -102‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆»«≈¿«ƒ»»≈¿≈…«≈
.el‡ ÌÈ¯·„aƒ¿»ƒ≈

אנו 84) ואין אבין. בר אידי רב של מימרא נד. כתובות
ואם  הצוואה. שעת של השער לפי דמים לה שיתנו אומרים,
לתת  וצריכים היתומים, הפסידו והכלים, הבגדים הוקרו

(מגידֿמשנה). היוקר מימרא 85)כשעת נד: שם זה אף
יוסף. רב היין),86)של (=מן חמרא" "מן שם: בגמרא

הראב"ד  הרי"ף, גרסו וכן חמרא". "מדמי שם גרס ורבינו
"מן  אמר שאילו שם. והמאירי סו.) לגיטין ברשב"א (הובא
ארבע. ד"ה שם 'תוספות' וראה להלן. מבואר דינו - חמרא"

יין.87) ולא לה, לתת ציוה היין דמי סה:88)שהרי גיטין
לגרדום.89)סו. הסוהר מבית הצואר שעל בסוגר
במשקל".90) "יין אמר ולא היין", "דמי אמר לא
"משקל".91) הזכיר לא הזכיר 92)שהרי שלא אע"פ

היין". מוכיח 93)"דמי שזה פלוני", מקום "של לומר:
שאם  יין, מאותו זוז מאות ארבע למשקל הכוונה כאילו
פלוני. מקום של יין הזכיר למה היין, לדמי כוונתו היתה

בשם 94) שם ורשב"א (רמב"ן לדחותו היתומים יוכלו [שלא
שלי", מיין זוז מאות "ארבע אומר היה אם כלומר: ר"ח)
יכולים  היו - פלוני" מקום של "מהיין מפרש היה ולא
וכמו  התכוון. מקום, באיזה לו שיש קבור שליין לדחותו
לפלוני  מנה תנו שאמר מרע "שכיב יג. בגיטין שאמרו
שמא  חיישינן נותנין, אין סתם מנה נותנין, זה מנה מנכסי,
"והלכתא  אמרו: שם שבמסקנא ואע"פ קאמר". קבור מנה
הלכה  י פרק למעלה רבינו פסק וכן חיישינן", לא לקבורה -
והטענות", הדינים מן "להסתלק כחו את לייפות כן כתב - א
שם  ובגמרא יד. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ד רבינו כלשון
לא  ופירש"י כחו", לייפות כדי "מחמרא, שם: שלפנינו
שכתב  מה (ועיי"ש יין" "דמי ולא "יין" לא בפירוש הזכיר
נראה  רבינו, דברי ומתוך כחו"). לייפות "כדי שאמרו במה
כחו"]. לייפות כדי פניא, דנהר "מחמרא שם: שגרס

אבימי 95) עלֿידי שנפשטה אשי רב בעיית קט: כתובות
רבא. בשם דקלים 96)מהגרוניא בשני שותפות לו שיש

יש  בדבר: המפרשים ונחלקו חצי. - מהם אחד בכל נפרדים,
יכולים  אם היה והספק אחרים, דקלים גם שהניח אומרים
להלכה  ופסקו אלה, חצאים שני לה ולתת לדחותה היורשים
הניח  שלא מפרשים, ויש שם). (רש"י התחתונה על שידה
כיון  ליטלם, יכולה אם היה והספק אלה, חצאים שני אלא
דעה  ולפי ליטלם. שיכולה להלכה ופסקו שלם, דקל שאינו
שלם  דקל לתבוע יכולה בוודאי אחרים דקלים לו יש אם זו,
שדעת  רנג, בסימן הביתֿיוסף וכתב יד). סימן שם (רא"ש

מג  ועיין השניה, כדעה נוטה בבא97ֿ)ידֿמשנה.רבינו
אשי. רב כדעת עא. וכ"ה 98)בתרא "כדין", תימן: בכ"י

שאפשר  שם. שבגמרא גולפי" "מאה והיינו רומי. בדפוס
כדים. מאה - וברוחב באורך שלו, השטח פני על לסדר

מזה.99) פחות אחר לו אין יותר 100)אם שהוא למרות
אמר. משהוא אשי.101)גדול רב בדברי ואין 102)שם,

מאה  של שטח רק לו לתת שהתכוון זוטרא כמר אומרים אנו
שם  (רשב"ם ליורשים השאיר והיתר הבית, מתוך כורים

ועשרים). מאה ד"ה

.‚ÎÚ¯Ó ·ÈÎL103Ï˜L È·Ï ez :¯Ó‡L104ÏÎa ¿ƒ¿«∆»«¿¿»«∆∆¿»
B‡ ,˙aL105,Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ezz Ï‡ :¯Ó‡L «»∆»««ƒ¿»∆∆»∆∆

- ˙aL ÏÎa ÚÏÒ ‡l‡ Ì‰Ï ˜ÈtÒÓ BÈ‡L ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆≈«¿ƒ»∆∆»∆«¿»«»
Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÌÈ˙B106‡lL ;107·ÈÚ¯‰Ï ‰Ê Ôek˙ ¿ƒ»∆»»¿»∆…ƒ¿«≈∆¿«¿ƒ

‰‡ˆB‰a eÁÈÂ¯È ‡nL ,Ì˙B‡ Ê¯ÊÏ ‡l‡ ,ÂÈa ˙‡108 ∆»»∆»¿»≈»∆»«¿ƒ¿»»
.ÈcÓ ¯˙BÈ≈ƒ«

סט:103) בכתובות סלע.104)ברייתא כרב 105)חצי
בניגוד  ההלכה את שסיכם ע.) (שם עוקבא מר בשם חסדא

בברייתא. כדלקמן.106)לנאמר רצונו, היה זה שבוודאי
שם.107) הוצאתם.108)גמרא ויגדילו ירחיבו כלומר,

.„ÎÔÈ‡ - e‰e„tÒz Ï‡ :¯Ó‡Â ‰evL Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆ƒ»¿»««ƒ¿¿≈
B˙B‡ ÔÈ„ÙBÒ109Ï‡ .110ÂÈÒÎpÓ e‰e¯a˜z111ÔÈ‡ - ¿ƒ«ƒ¿¿ƒ¿»»≈

ÏÚ BÓˆÚ ÏÈtÈÂ ÂÈa ÔBÓÓ ÏÚ ÒeÁiL BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ∆»«»»»¿«ƒ«¿«
‰¯e·˜ ‡Ïa BÁÈp‰Ï ¯eÒ‡L ,¯eav‰112ÔÈÙBk ‡l‡ , «ƒ∆»¿«ƒ¿…¿»∆»ƒ

.ÂÈÒÎpÓ B¯·˜Ï ÔÈL¯Bi‰ ˙‡∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿»»

ויכול 109) הוא המת כבוד אם בזה נסתפקו מו: בסנהדרין
ונפשטה  לוותר, בידו ואין החיים, כבוד הוא או עליו, לוותר
רבינו  פסק וכן המת. כבוד שהוא נתן רבי של מברייתא

א. הלכה אבל, מהלכות יב מח.110)בפרק כתובות
מתנה. רב של שם).111)מימרא (רש"י הצדקה מן אלא

תקברנו 112) קבור כי שנאמר א הי, מצוה שהקבורה
בלאֿתעשה  עליו עובר מתו המלין וכל שם). אבל (הלכות
היא  בעיא כלל, לקברו שלא ציוה ואם מז:). (סנהדרין

שם. אבל בהלכות וראה שם, בסנהדרין

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
או 1) ליורשיו נכסיו שנתן מרע שכיב משפטי בו נתבארו

ואחריו  לאחר נכסיו הנותן כל וכן בהן, והתנה מהן לאחד
לזה. הדומה וכל מותו, לאחר נכסיו והנותן דינן, מה לאחר
שיש  במה להסתפק לחסידים שראוי בביאור הפרק ונסתיים

יחיה. מתנות ושונא שנאמר מתנות יקבלו ולא להם

.‡Ú¯Ó ·ÈÎL2¯Ó‡L3Èa :4ÈL¯ÈÈ ÈBÏt5È¯‰ - ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ¿ƒƒ»≈ƒ¬≈
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כדי  לטלטלה שרגילים העליונה, הריחיים אבל לטלטלה.
שם). ורי"ף (גמרא מטלטלין בכלל היא - לתקנה,

.„È¯Ó‡57ÏËÏhn‰ Ïk :58ÌÈÁ¯ Û‡ ÏËB - »«»«ƒ«¿≈≈«≈«ƒ
.da ‡ˆBiÎÂ ‰BzÁz‰««¿»¿«≈»

אין 58)שם.57) כי אם לטלטלו, שאפשר מה כל משמע,
כן. לעשות נוהגים

.ÂËÚ¯Ó ·ÈÎL59Ïk ÏËB - ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ≈»
ÔÈÏËÏhn‰60˙BÚ˜¯w‰ ÏÎÂ61ÌÈ„‚a‰Â62ÌÈ„·Ú‰Â «ƒ«¿¿ƒ¿»««¿»¿«¿»ƒ¿»¬»ƒ

˙BÙBÚ‰Â ‰Ó‰a‰Â63- ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ÌÚ ÔÈlÙz‰Â . ¿«¿≈»¿»¿«¿ƒƒƒ¿»¿»ƒ
˜ÙÒ Ba LÈ - ‰¯Bz ¯ÙÒ Ï·‡ .ÌÈÒÎp‰ ÏÏÎa Ïk‰64 «…ƒ¿««¿»ƒ¬»≈∆»≈»≈

ÏÏÎa ‡e‰ Ì‡65BÈ‡ B‡ ÌÈÒÎ66BÒÙz Ì‡ ,CÎÈÙÏ ; ƒƒ¿«¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -67.B„iÓ ≈ƒƒƒ»

וקנא.59) קנ: אבל 60)שם בגמרא, מפורש נאמר לא
דלהלן. הדברים פירוט מתוך שם.61)יוצא מפורש

שם.62) מפורש זה והעיר 63)גם שם. מפורש זה כל
שם, בגמרא שנזכרו ושטרות" "כספים על בלחםֿמשנה

רבינו. בגמרא.64)והשמיטם שם יכול 65)בעיא שהרי
(שם). אשה לישא כגון מסויימים, לצרכים למוכרו

אם 66) להעיר: ואין דבר. לכל למוכרו רשות לו אין שהרי
השכיבֿמרע, במתנת שיור אינו למה הנכסים, בכלל אינו
שכיון  - טו)? הלכה פ"ח (למעלה בריא כמתנת קנין שיצריך
(אורֿשמח). שיור זה אין הנכסים, בכלל שאינו

מרע,67) שכיב במתנת ספק בדין ד) הלכה ט (פרק למעלה
מוציאין  אין תפס ש"אם כתב ולא קנה", "לא רבינו פסק
ספק  אין כאן אבל בספק, מוטלת המתנה כל שם - מידו"
בכלל  הוא גם אם ספרֿהתורה על אלא המתנה, עיקר על
ונטען  טוען מהלכות בפ"ט [וראה (לחםֿמשנה). לא או

וצ"ע]. יב, הלכה

.ÊËÚ¯Ó ·ÈÎL68ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ
BÏ Èe‡¯k È¯BÎa69.B˙¯BÎa ÏËBÂ ÔÏËB - ¿ƒ»»¿»¿≈¿»

בברייתא.68) קלח. מילים 69)בבאֿבתרא הן אלו
חלק  על נוסף שנוטלן לרבות באות הן ולפיכך מיותרות,
זו. מיותרת מילה הזכיר לא אם בסמוך וראה שלו. בכורה

.ÊÈ¯Ó‡70'B˙¯BÎ·a'71‰ˆ¯ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ B„È - »«ƒ¿»»«»∆¿»»»
ÏËB - ‰¯BÎa ˜ÏÁ72‰ˆ¯ ,73.ÏËB - ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈∆¿»≈»»»«ƒ≈

הברייתא.70) המשך לו.71)שם, כראוי אמר: ולא
יכול 72) שאינו זוז, ממאתיים יותר הוא הבכורה חלק אם

יתר  של מחלקם לגרוע יכול כי אם מהבכורה, אותו לסלק
סימן  ובסמ"ע ג, הלכה נחלות מהלכות בפ"ו ראה היורשים.

יח. ס"ק ולא 73)רנג לו" "כראוי לא הזכיר לא ואם
לקמן. ראה "בבכורתו",

.ÁÈÔÎÂ74ÈzL‡ ˙ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«¿»«ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
dÏ Èe‡¯k75¯Ó‡ Ì‡Â .d˙a˙k ˙ÏËBÂ ÔzÏËB - »»»«¿»¿∆∆¿À»»¿ƒ»«

‰BÈÏÚ‰ ÏÚ d„È - 'd˙a˙Îa'76. ƒ¿À»»»»«»∆¿»

שם.74) הברייתא מילים 75)המשך כאן יש ושוב
הכתובה. על העודף את לרבות הבאות מיותרות,

יותר 76) הכתובה ואם כתובתה, את לבטל יכול שאינו
הכתובה. נוטלת - מהמתנה

.ËÈÈe‡¯k È·BÁ ÏÚa ÈBÏÙÏ ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ez :¯Ó‡»«¿»«ƒƒ¿ƒ««ƒ»»
BÏ ÔÈ‡ - 'B·BÁa' ¯Ó‡ .B·BÁ ˙‡ ÏËBÂ ÔÏËB - BÏ¿»¿≈∆»«¿≈

B·BÁ ‡l‡77. ∆»

יותר 77) היא אם המתנה, את לקחת העליונה על ידו ואין
כריבית, נראה זה מחובו, יותר לוקח הוא שאם מפני מחובו,
לו", "כראוי כשאומר משא"כ "בחובו", הזכיר שהוא אחרי
איזו  בעד תודה הכרת לו שחייב המוכיח, דיבור שהוא
שם  בסמ"ע וראה ההלואה, בעד כתוספת ולא חסד, גמילות

טז. ס"ק

.ÎÚ¯Ó ·ÈÎL78ÈBÏÙÏ ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈ƒ¿ƒ
Ïk ,˙BzÓ ÈzL BÏ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È¯‰ - Èz· ‡OÈÂ¿ƒ»ƒƒ¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈«»»

ÁwÈ ‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰ÊÈ‡79ÁwÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈∆≈∆∆ƒ¿∆ƒ«¿ƒ»ƒ»»ƒ«
ÁwÈ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÁwÈ - ˙a‰ ‡OÈ ‡ÏÂ ˙BÚn‰«»¿…ƒ»««ƒ«¬»ƒ»«ƒ«

È‡z ‰Ê È¯‰ - ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ BÏ e˙e Èza80‡ÏÂ , ƒƒ¿«¿«≈¬≈∆¿«¿…
.˙a‰ ÁwiL „Ú ˙BÚna ‰kÊÈƒ¿∆«»«∆ƒ«««

מסויימת,78) עובדא רקע על פפא. רב של מימרא כ. ביצה
הר  של ביאורו (דפוס ולפי שמת מי פרק בבבאֿבתרא י"ף
ע"ב). סו דף לקיים 79)ווילנא צריך היה זה, טעם [לולא

קודם  הוא אם אלא קיים התנאי שאין אע"פ התנאי, את
מהלכות  (בפ"ו רבינו לדעת - צד.) (בבאֿמציעא למעשה
כלומר  המעשה, את ממש הקדים שלא כל ד) הלכה אישות
המעשה  את שהזכיר אע"פ קיים, תנאו - נתן שלא זמן כל

הרמב"ן]. בדברי להלן עוד ועיין התנאי, אע"פ 80)לפני
(הלכות  תנאי אינו כפול שאינו תנאי וכל תנאו, כפל שלא
הלכה  שם (עיין כן הלכה בממון ואף ב), הלכה שם אישות
הצריכו  שלא כשם תנאי דיני הצריכו לא מרע, בשכיב - יד)
שם, במלחמות (רמב"ן עליו דעתו תיטרף שלא קנין, בו

שלמעלה). בהערה וראה

.‡ÎÚ¯Ó ·ÈÎL81Èz·Ï ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ez :¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿«¿«≈¿ƒƒ
ÛÈÒB‰Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡ C¯c Ì‡ ,d˙a˙ÎÏ B‡ ,d˙a˙Îa82 ƒ¿À»»ƒ¿À»»ƒ∆∆«¿≈»ƒ¿ƒ

‡Èe„p‰ ˙ÓeLa83dÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ·zÎÏÂ ¿««¿¿»¿ƒ¿…¿∆»∆¿»«ƒ≈»
˙B‡Ó Úa¯‡ ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L ;ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ‡l‡ ˙ÏËB∆∆∆»»«ƒ∆¬≈…»««¿«≈
‰È‰zM ‰Ó dÏ ez :¯ÓBÏk .d˙a˙Îa ‡l‡ ,Ì˙Ò ÊeÊ¿»∆»ƒ¿À»»¿«¿»«∆ƒ¿∆

.ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ d˙a˙Îa B˙ÓeL»ƒ¿À»»«¿«≈

הגמרא.81) מסקנת לפי קד: כבוד 82)בבאֿמציעא משום
בגוף 83)הכלה. בהם, זוכה ושהוא לו, מכניסה שהיא

ועם  כך, לשם נכסיו ומשעבד להם אחראי והוא ובפירות,
את  בחזרה מקבלת היא מיתתו לאחר או ממנו פרידתה
אישות  מהלכות טז (פרק ברזל" צאן "נכסי והם תמורתם,
ערך  את שמים היו האשה של כבודה ומשום א) הלכה
(פרק  משויים יותר חצי או בשליש מכניסה שהיא הנדוניה
סו:). בכתובות גמליאל בן שמעון כרבן יא, הלכה שם כג
המנהג  כפי הסכום מן מנכים היו יוצאת כשהיא וכמובן

יב). הלכה (שם להוסיף שהיה

.·Î¯Ó‡84CÎÂ Ck ,ÌÈ„‚a CÎÂ Ck Èz·Ï ‡Èe„ ez : »«¿¿¿»¿ƒƒ»¿»¿»ƒ»¿»
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Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ
ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ

ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם

(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן
משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«

È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני
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אותם  לזרז היתה הצמצום שכוונת אומרים אנו אין הנ"ל
האחרים, למען הנכסים מן לחסוך אלא שם), יא בפרק (כמו

אלה. של מותם לאחרי נכסיו המקבלים

.ÊÈÒÎ28‰˜ - ÔBL‡¯ ˙Ó :ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â ,ÈBÏÙÏ ¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿ƒ≈ƒ»»
ÈM‰ ÈL¯BÈ ÏL el‡ È¯‰ - ÈL ˙Ó ;ÈL29ÈL ˙Ó ; ≈ƒ≈≈ƒ¬≈≈∆¿≈«≈ƒ≈≈ƒ

.ÔBL‡¯ ÈL¯BÈ ÏL ÌÈÒÎp‰ eÈ‰È - ÔBL‡¯ ÈiÁa¿«≈ƒƒ¿«¿»ƒ∆¿≈ƒ

בשלשה 28) מעשה ושם קכט: בבבאֿבתרא ברייתא
(ראה  לשלשה והואֿהדין בשנים כתב ורבינו מקבלים,

אין 29)מגידֿמשנה). ראשון של מותו שבשעת שכיון
כיון  לא שהנותן אלו. בנכסים זוכה אינו בחיים, השני

עצמו. לשני אלא השני ליורשי

.ÁÈt ÏÚ Û‡Â30,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ ÈMÏ ÔÈ‡L ¿««ƒ∆≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ
¯eÒ‡31ÏÎB‡ ‡l‡ ,BÙeb ÔzÏÂ ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï »»ƒƒ¿…¿ƒ≈∆»≈

˙B¯t‰32.ÈM‰ ‰kÊÈÂ ˙eÓiL „Ú «≈«∆»¿ƒ¿∆«≈ƒ

כסותרת 30) הנראית השנייה, בברייתא כרשב"ג קלז. שם
הדברים  שפורשו וכפי ז). (שבהלכה הראשונה לברייתא

שם. בדיעבד,31)בשקלאֿוטריא - ראשונה שברייתא
הנותן, של רצונו שיתקיים כדי לכתחילה. - שניה וברייתא

בנכסים. הוא אף יזכה אותם 32)שהשני מוכר או
לאחרים.

.ËÌ‡Â33ÔÈ‡ - ‰zÓa Ô˙Â ¯ÎÓe ÔBL‡¯‰ ¯·Ú ¿ƒ»«»ƒ»«¿»«¿«»»≈
ÔÓ ‡Ï ÈMÏ ÔÈ‡L ;˙BÁB˜l‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰«≈ƒƒƒ««»∆≈«≈ƒ…ƒ

Lp‰ ‡l‡ ˙B¯t‰ ÔÓ ‡ÏÂ Ûeb‰‡ÈOn‰ ÏÎÂ .¯‡34 «¿…ƒ«≈∆»«ƒ¿»¿»««ƒ
ÚL¯ ‡¯˜ - ¯kÓÏ ÔBL‡¯Ï ‰ˆÚ35Ô‰a ‰È‰ elÙ‡Â . ≈»»ƒƒ¿…ƒ¿»»»«¬ƒ»»»∆
˙e¯ÁÏ ÔBL‡¯‰ Ô‡ÈˆB‰Â ÌÈ„·Ú36Ô‡OÚÂ ÌÈÏk B‡ , ¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿≈≈ƒ«¬»»

˙ÓÏ ÌÈÎÈ¯Îz37.ÔÈÓi˜ ÂÈOÚÓ - «¿ƒƒ¿≈«¬»«»ƒ

שם.33) הראשונה בברייתא של 34)כרשב"ג מימרא
שם. חוטא 35)אביי, שהוא אחרי רשע, נקרא המשיא רק

זאת  שעשה שמכר, עצמו המתנה מקבל אבל לו, ולא
שם). (רשב"ם רשע נקרא אינו איסור, עשה כי אף - להנאתו

ואע"פ 36) שם. יוחנן, רבי בשם זירא רבי של מימרא
הלכה  עבדים מהלכות (פ"ט ב'עשה' עובר עבדו שהמשחרר
עבירה  שיעשה עלֿמנת לו נתן לא שמא טענה כאן ויש ו),
בגמרא). (שם עשוי שעשה מה זאת בכל - בנכסיו

שהם 37) ואע"פ שם. יוחנן, רבי בשם יוסף רב של מימרא
הלכה  אבל, מהלכות (פי"ד המת כלי כדין בהנאה  אסורים
בני  שיהנו עלֿמנת אלא נתן לא שמא טענה כאן ויש כא)
מה  זאת בכל - בהנאה לאסרם עלֿמנת ולא מנכסיו, אדם

שם). (גמרא עשוי שעשה

.È‰na38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c39Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ ¯ÎnLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»ƒ»«
‰zÓ40Ô˙ B‡ ÔBL‡¯‰ Ô¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï «»»«¬≈ƒ¬»ƒ¿»»»ƒ¿»»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ÂÈL¯BiÓ „Á‡Ï B‡ ‰zÓ B·Ï41. ƒ¿«»»¿∆»ƒ¿»…»»¿
ÔÎÂ42B˙ Ì‡43- ÌÈ¯Á‡Ï elÙ‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ¿≈ƒ¿»«¿«¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈ƒ

¯Ó ·ÈÎL ˙zÓ ÔÈ‡L ;ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï‡l‡ ‰B˜ Ú …»»¿∆≈«¿«¿ƒ¿«∆∆»
‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï44˙eÓiLÎe ,45ÈM‰ ‰˜È46. ¿««ƒ»¿∆»ƒ¿∆«≈ƒ

יהושע,38) רב של בנו הונא רב של מימרא קלז: שם

שהיה. מוציא 39)במעשה השני אין - ומכר עבר שאם

הלקוחות. בריא.40)מיד הנותן 41)מתנת שכוונת
המקבל  שיוכל בדעתו היה לא לפלוני", "ואחריך כשאמר
ולא  עשה לא כן שאם ליורשיו, או לבניו לתתם הראשון
כשאינו  אבל לבניו. נותן הוא לאדם שיש מה שכל - כלום
לאחרים, לתתם שיוכל אע"פ ליורשיו, או לבניו לתתם יכול
כנ"ל  לאחרים ולתת למכור אסור (שהרי חוטא אדם אין
והראב"ד  ולרשב"ם (מגידֿמשנה). לאחרים ונותן ח) הלכה

שם. הגמרא בדברי אחר של 42)פירוש מימרא קלז. שם
יוחנן. זה.43)רבי ראשון של 44)מקבלֿמתנה מימרא

ט. הלכה פ"ח למעלה רבינו פסק וכן שם. היינו,45)אביי
בנכסים  לזּכֹות רצה שהנותן המיתה, גמר לפני מיתה, ְַבשעת
ולא  להם, זקוק שהוא זמן כל רק הראשון המקבל את
הוא  רוצה שאז מהם, להנות יכול ואינו למות, עומד כשהוא
לאחרים, נכסיו הנותן מרע שכיב אבל לאחרים. שיעברו
אינו  ולפיכך האחרון, הרגע עד בהם להחזיק הוא מעוניין
ד"ה  שם רשב"ם ראה המיתה, גמר לאחר אלא המקבל זוכה
במתנת  ולשני לראשון נתן כשהנותן [והמדובר קדמו. וכבר
צריך  אין ובקנין, בריא במתנת נתן אם אבל מרע, שכיב
שניהם  אפילו אלא מהראשון, למקבל קודם שהשני לדקדק
ואילו  התורה, מן קונה הוא שהרי קודם, השני - שווים
מרע, שכיב מתנת מדין אלא זוכה אינו מהראשון המקבל
פ"ח  למעלה וראה וכמסורים, ככתובים דבריו עשו שחכמים

שם]. נו ובהערה ט, מיתה,46)הלכה בגמר הזוכה שהוא,
שאינו  מרע, שכיב מתנת בתורת הראשון מן למקבל קודם

מיתה. לאחר אלא זוכה

.‡È‰M‡ ˙a˙k B‡ ÔBL‡¯‰ ÏÚ ·BÁ ‰È‰47e‡·e , »»«»ƒ¿À«ƒ»»
ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡ ÌÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ÔÈc ˙È·Ï¿≈ƒ¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈««ƒ∆»ƒ

ebÓ Ì˙B‡ ÔÈa‚Ó ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - Ìi˜ÌÈÒÎp‰ Û48, «»≈≈ƒ«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ
„·Ïa ˙B¯t‰ ÔÓ ‡l‡49,ÔBL‡¯‰ ˙Ó .Ì‰Ï ÔÈÓL ∆»ƒ«≈ƒ¿«»ƒ»∆≈»ƒ

ÔÈ‡ - el‡ ÌÈÒÎpÓ ˙Ba‚Ï BzL‡Â B·BÁ ÏÚa ‡·e»««¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ≈≈
ÌeÏk Ì‰Ï ÔÈa‚Ó50È˜È˙Bt‡ Ô‡OÚ elÙ‡ .51B‡ , «¿ƒ»∆¿¬ƒ¬»»«≈≈

el‡ ÌÈÒÎpÓ ÔÈ·Bb ÔÈ‡ - d˙a˙Îa BzL‡Ï Ô„ÁÈiL∆ƒ¬»¿ƒ¿ƒ¿À»»≈»ƒƒ¿»ƒ≈
.ÈL ÏL Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌeÏk¿∆»¬≈≈∆≈ƒ

אשתו.47) את שגירש לעיל 48)כגון שאמרנו אע"פ
מיד  מוציא השני אין נתן, או ומכר עבר שאם ט) (הלכה
גבתה  ולא בחובו המלוה גבה שלא זמן כל - הלקוחות
זה  אין להם, משועבדים שהנכסים אע"פ בכתובתה, האשה
במעות, חובו לסלק יכול שהרי במתנה, נתן או ומכר כעבר
ומהר"ם  (מגידֿמשנה). במעות הכתובה לסלק יכול וכן

רמח). סימן ('טור' רבינו על חולק שהם 49)מרוטנבורג
ח). הלכה (למעלה לכתחילה אפילו למכרם יכול והוא שלו,

כלום,50) לו אין מותו שלאחר הפירות, מן ולא הגוף מן לא
יח). סעיףֿקטן שם (סמ"ע לשני שייך שמייחד 51)שהכל

ופירושה  יוונית, מילה והיא החוב. לגביית מסויימים נכסים
אומרים  ויש ב). אפתק ערך הערוך, (מוסף ושעבוד משכון
ממנה  כלומר, קאי", תהא פה) (=על "אפה נוטריקון שהיא

יא:). ב"ק ורש"י שם, (ערוך חובך תתבע

.·ÈÚ¯Ó ·ÈÎL52,CÏ ÈÒÎ :‰Èet ‰M‡Ï ¯Ó‡L ¿ƒ¿«∆»«¿ƒ»¿»¿»«»
˙‡OÂ ‰„ÓÚÂ ,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â53Á˜BÏ ÏÚa - ¿«¬«ƒƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ≈««≈«
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Bc·Ï B˙B‡ L¯BÈ ‰Ê6.ÌÈa‰ ¯‡L e‰eL¯ÈÈ ‡ÏÂ , ∆≈¿«¿…ƒ»¿»«»ƒ
ÔÎÂ7,ÔÈÁ‡‰ ÔÈa Á‡ B‡ ,˙Ba‰ ÔÈa ˙a ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ¿≈ƒ»«««≈«»»≈»«ƒ

ÔÈL¯BÈ ¯‡L B‡8.ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ¿»¿ƒ¿»»«»ƒ

שנפסקה 2) ברוקה, בן יוחנן וכרבי במשנה, קל. בבאֿבתרא
- בריא אבל מרע, שכיב ודוקא בגמרא. שם כמותו, הלכה

ב). הלכה (להלן קנה 3)לא לא - כתב אבל אמר, דוקא
הלכה  פ"ו (למעלה אפוטרופוס לעשותו אלא כתב שלא בנו,

ב). הלכה נחלות מהלכות פ"ו ולהלן למי 4)ב, אבל
יורשים  שיש במקום להוריש יכול אינו ליורשו, ראוי שאינו

א). הלכה נחלות מהלכות בפ"ו וכ"ה שם, דוקא 5)(גמרא
אין  - מתנה בלשון אמר אם אבל ירושה, בלשון כשאומר
לבין  ליורשו שראוי מי ובין מרע, לשכיב בריא בין הבדל
נפשו  כאוות ליתן יכול אופן בכל - ליורשו ראוי שאינו מי

ה). הלכה שם נחלות והלכות ה, הלכה ולמדו 6)(להלן
בניו" את הנחילו ביום "והיה טז) כא, (דברים מהפסוק כן
(בבאֿבתרא  שירצה" מי לכל להנחיל רשות נתנה "התורה -
- בניו את הנחילו אלא בניו שינחלו נאמר לא שהרי שם)
שם). (רשב"ם מבניו שירצה מי לכל המנחיל שהוא הרי

אמר והמ  לא - בכור יש שאם בכור, שאין במקרה דובר
שם  נחלות (הלכות וגו'" לבכר יוכל "לא שנאמר כלום,

ב). שם.7)הלכה כשאין 8)ברייתא הבנות, בין בבת
ובשאר  בנות. ולא בנים לא כשאין האחים, בין באח בנים;

להם. קודמים אחרים ואין היורשים, הם כשרק יורשין,

.·‡È¯a‰ Ï·‡9ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c ÔÈ‡ -10. ¬»«»ƒ≈¿»»«»ƒ

ובקנין,9) ירושה, בלשון מיורשיו, לאחד נכסיו כל שנתן
בריא. מתנת ולדעת 10)כדין רבא. של בעיא קלא. שם

"ולא  נפתרה שלא בעיא היא מיגאש, ור"י הרי"ף האי, רב
'נמוקי  וראה מעשה), בה עושים (=לא עובדא" בה עבדינן
נראה  וכן ממנו, מוציאים המקבל תפס שאפילו יוסף',
סו. והערה טו הלכה פי"א למעלה וראה רבינו. מלשון

שם. ובלחםֿמשנה ד, הלכה שם נחלות בהלכות ולהלן

.‚Ú¯Ó ·ÈÎL11ÈBÏÙÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L12ÂÈ¯Á‡Â ,13 ¿ƒ¿«∆»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¬»
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡14. ƒ¿ƒ≈«≈ƒ∆»«∆ƒ≈ƒ

גמליאל,11) בן שמעון וכרבן בברייתא, קלז. בבאֿבתרא
מרע. שכיב ודוקא כמותו. הלכה שם, יוחנן רבי פסק שכן

ראוי 12) שאינו לפלוני, מרע שכיב במתנת נכסי כלומר:
לו 13)ליורשו. אמר אם והואֿהדין פלוני, של מותו אחרי

רבינו  בשם רמח, סימן חושןֿמשפט ('טור' תמות" "אם
גם 14)יונה). שלו, כולה היא - בידו שהמתנה זמן שכל

לשני  לו אין ואז למכרה. יכול ולפיכך הפירות, וגם הגוף
לפי  לו, יש ששייר מה אבל י. הלכה להלן ראה כלום,
ראוי  אינו הראשון והמקבל לפלוני", "ואחריו שאמר

הפסק. לה שיש מתנה אלא זו ואין ליורשו,

.„Ì‡Â15BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯‰ ‰È‰16‰È‰L ÔB‚k , ¿ƒ»»»ƒ»¿»¿¿∆»»
ÌÈa‰ ÏÏkÓ Ôa17ÌeÏk ÈMÏ ÔÈ‡ -18ÔBLÏ ÏkL ; ≈ƒ¿««»ƒ≈«≈ƒ¿∆»¿

‰zÓ19ÔÈ‡ ‰M¯ÈÂ ,‰M¯È ÔBLÏk ‡e‰ È¯‰ L¯BÈÏ «»»¿≈¬≈ƒ¿¿À»ƒÀ»≈
˜ÒÙ‰ dÏ20.'ÈBÏÙÏ ÂÈ¯Á‡Â' ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â , »∆¿≈¿««ƒ∆»«¿«¬»ƒ¿ƒ

עויא.15) רב של בנו אחא רב בשם  קלג. אע"פ 16)שם

(מגידֿמשנה). ליורשו ראוי השני שאין 17)שגם ובאופן
משהו, ששייר כגון אפוטרופוס, אלא עשאו שלא חשש
באמירה  שהיה או ה"ב) פ"ו (לעיל נכסיו כל לו נתן שלא
בין  לבת והואֿהדין ב). הלכה נחלות מהלכות (פ"ו בלבד
בנים  לו אין אם האחים בין ולאח בנים, שאין במקום הבנות

ליורשין.18)ובנות. הכל אלא הראשון, מת כן 19)אם
זו  הרי מתנה, לשון במפורש כתב שאפילו הגאונים, דעת
אלא  בירושה נותן שאינו במפורש שכתב לא (אם ירושה
(מגידֿמשנה). זה על חולקים ויש כדלהלן). במתנה,

אינו 20) ליורש, שעשאו שמכיון שם, אחא רב של מימרא
רצונו  את ומגלה הירושה, שלשלת את להפסיק שוב יכול
שם). (רשב"ם התורה מן דבר לעקור מתנה אדם שאין בזה,

.‰‡È¯a ˙zÓ Ô˙pL ‡È¯a‰ Ï·‡21,‰Ê C¯c ÏÚ ¬»«»ƒ∆»««¿«»ƒ«∆∆∆
ÈMÏ ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :‰ÊÏ ·˙ÎÂ¿»«»∆¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ≈«≈ƒ

ÔBL‡¯‰ ‰È‰L ÔÈa ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡22Èe‡¯ ∆»«∆ƒ≈ƒ≈∆»»»ƒ»
BL¯ÈÏ Èe‡¯ ‰È‰ ‡lL ÔÈa BL¯ÈÏ23. ¿»¿≈∆…»»»¿»¿

דבריו 21) אין ירושה בלשון שהרי מתנה, בלשון דוקא
ב. הלכה למעלה כמבואר כלל, רבינו 22)קיימים [כוונת

הנוסח  וכפי לשני, לו יש ראשון ששייר שמה להשמיענו,
הראשון"]. שמשייר מה קונה "השני ו: הלכה להלן שכתב

בתורת 23) שירצה למי להנחיל בכחו אין שבריא אחרי
לה  יש מתנה - מתנה בלשון אלא אינו כחו וכל ירושה,

ראשון. ששייר מה לשני ויש הפסק,

.Â,ÈBÏÙÏ EÈ¯Á‡Â ,CÏ ÈÒÎ :¯Ó‡L Ú¯Ó ·ÈÎL¿ƒ¿«∆»«¿»«»¿«¬∆ƒ¿ƒ
ÌeMÓ ‡Ï :¯Ó‡Â L¯Ùe ,BL¯ÈÏ Èe‡¯ ÔBL‡¯ ‰È‰Â¿»»ƒ»¿»¿≈≈¿»«…ƒ
,‰zÓa ‡l‡ ,˜ÒÙ‰ dÏ ÔÈ‡L ,CÏ Ô˙B È‡ ‰M¯È¿À»¬ƒ≈»∆≈»∆¿≈∆»¿«»»

ÔBL‡¯‰ ¯iLnM ‰Ó ‰B˜ ÈM‰ - ‰Èz˜ÒÙ‰ È¯‰Â24. «¬≈ƒ¿«¿ƒ»«≈ƒ∆«∆¿«≈»ƒ
LÈÏL „È ÏÚ ˙BÚn‰ Ô˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25:¯Ó‡L B‡ , ¿ƒ»ƒ»««»««»ƒ∆»«

È‡ ‰M¯È ÌeMÓ ‡ÏÂ ,˙aL ÏÎa Ï˜L È·Ï ez¿¿»«∆∆¿»«»¿…ƒ¿À»¬ƒ
‰È‰È Ì˙BÓ ¯Á‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ,Ì‰Ï Ì˙B¿»»∆¿«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ««»ƒ¿∆

Ï˜L ‡l‡ Ì‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÈBÏÙÏ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ≈¿ƒ»∆∆»∆∆««ƒ
Ó BÈ‡LÌ‰Ï ˜ÈtÒ27. ∆≈«¿ƒ»∆

קכט:):24) (בבאֿבתרא שאמרו ממה רבינו, למד זה דבר
סלע, להם ליתן וראויין בשבת, לבני שקל תנו "האומר
אחרים  יירשו מתו אם אמר ואם וכו' סלע להם נותנין
שאפילו  הרי - שקל" אלא להם נותנים אין כו' תחתיהם
יורשים  - תחתיהם אחרים יירשו מתו אם אמר אם בבנו
דרב  בריה אחא רב של במימרא בברייתא ושם האחרים,
ואחריך  לך נכסי ליורשו: שראוי למי שאמר מפורש עויא
הלכה  למעלה (הובא כלום ראשון במקום לשני אין - לפלוני
מדובר  לבני, שקל תנו באומר שכאן עלֿכרחנו אלא - ד)
משום  אלא נותן, אני ירושה משום לא ואמר כשפירש

הבאה. הערה להלן וראה ראב"ד. ועיין אפילו 25)מתנה,
שיש  במתנה אלא בירושה זה שאין פירש ולא סתם, נתן אם
לשליש  מסר אלא היורשים ליד בא שלא כיון - הפסק לה
ה'בית  כתב וכן בידו. שהושלש מה שליש יעשה עבורם,
את  שם מתרץ זו ובסברא הר"ן. בשם רמח, סימן יוסף'

הקודמת. בהערה למעלה שהובאה בניגוד 26)הסתירה
כג. הלכה יא בפרק שכתב האופנים 27)למה שבשני
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‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«

Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈
‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«

ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈
ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈

Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»
‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ

˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב

בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.
ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא

חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר
(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין

המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת
שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה
צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח

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



קנה mipky zekld - oipw xtq - 'aÎxc` c"i iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(נמוקיֿיוסף). הפירות וגם הגוף קלט.91)גם בבאֿבתרא
להבצר.92) הגיעו שלא לה, וצריכים מה 93)לקרקע,

לקרקע. עוד וצריכים מחוברים שהם זה, במצב שוים
(94- ללוקח האב וכשמכר האב, של הם הדין עלֿפי שהרי

מיתתו, בשעת האב ברשות עודם שאם אלא ללוקח. הכל
כמבואר  אליו, קרובה שדעתו מפני לבנו, אותם מוחל הוא

מגידֿמשנה. וראה במשנה.95)למעלה, קלו. בבאֿבתרא
בפירות.96) רבי 97)כלומר: פלוגתת שם, בבאֿבתרא

לקיש. כריש והלכה לקיש, וריש שם 98)יוחנן בגמרא
ואז  הגוף, כקנין הפירות קנין אם זה, בעיקרון זו הלכה תלו
הבן  היה יכול ואז הגוף, כקנין לאו או למכור, יכול אינו

שלושת 99)למכור. בין היא זו שהלכה שם. לקיש כריש
יוחנן  ולרבי לו. ביבמות לקיש כריש פסק שרבא ההלכות
מכירה, הבן של מכירתו אין הגוף, כקנין פירות קנין הסובר
אם  אבל לרשותו, הנכסים שבאו בחייו, האב מת אם אלא
הרי  הבן, של לרשותו הנכסים באו שלא האב, בחיי הבן מת
אלא  לו שאין אע"פ האב, של הם כאילו נחשבים הנכסים

הגוף. כקנין פירות שקנין - פירותיהם

.„È˙zÓ100‡È¯a101¯Á‡Ïe ÌBi‰Ó' da ·e˙kL «¿«»ƒ∆»»≈«¿««
‰˙ÈÓ102‰B˜ BÈ‡L ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙zÓk ‡È‰ È¯‰ - ' ƒ»¬≈ƒ¿«¿«¿ƒ¿«∆≈∆

ÏÚ Û‡L :el‡ ÌÈ¯·c ÚÓLnL ;‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»∆«¿«¿»ƒ≈∆««
˙B¯t ÏÎB‡Â Ba ‰ÎBÊ BÈ‡ ,ÌBi‰Ó Ûeb‰ ‰wL Ètƒ∆»»«≈«≈∆¿≈≈

.‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡∆»¿««ƒ»

אביי.100) עלֿידי וכפירושה קלה: שם ברייתא
רנז 101) סימן סמ"ע ראה בריא, ככל קנין בה שעשה והיינו,

יא. אבל 102)ס"ק מרע, שכיב כמתנת דינה זה, לענין רק
בו, לחזור שיכול מרע שכיב כמתנת דינה אין חזרה, לענין
פירשו  וכן בו. לחזור יכול אינו קנין שעשה מכיון אלא
דינה  - חזרה לענין שגם אומרים, ויש ורמב"ן. רשב"ם

(מגידֿמשנה). מרע שכיב כמתנת

.ÂË¯ËL103‰zÓ104‰„O ÈBÏt ‰˜iL Ba ·e˙kL ¿««»»∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»∆
ÔÈ˜ ¯ËMa ‰È‰L ÔÈa ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙ÈBÏt105ÔÈa ¿ƒ¿««ƒ»≈∆»»«¿»ƒ¿»≈

ÔÈ˜ Ba ‰È‰ ‡lL106‰Ê ÔÓÊ·e ÔÓÊ Ba ·e˙kL ÔÂÈk , ∆…»»ƒ¿»≈»∆»¿«ƒ¿«∆
ÁÈÎBÓ ÔÓf‰ ,‰È‰ ÈÁ107BÏ ‰˜‰ ÌÈiÁnL108BÈ‡Â , «»»«¿«ƒ«∆≈«ƒƒ¿»¿≈

‰ÎBÊ109‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡110BzÚ„a ‰È‰ el‡L ; ∆∆»¿««ƒ»∆ƒ»»¿«¿
·˙Bk ‰È‰ ‡Ï ,‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰Ê ¯ËLa BÏ ˙B˜‰Ï¿«¿ƒ¿»∆¿««ƒ»…»»≈

ÔÓÊ Ba111ÌBi‰Ó' Ba ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿ƒ»««ƒ∆≈»≈«
ÔÈ·˙BkL ‰ÊÂ .‰˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‰B˜ - '‰˙ÈÓ ¯Á‡Ïe¿««ƒ»∆¿««ƒ»¿∆∆¿ƒ
LiL Èt ÏÚ Û‡Â 'ÂLÎÚÓ' ˙B¯kÓn‰Â ˙Bzn‰ ÏÎa¿»««»¿«ƒ¿»≈«¿»¿««ƒ∆≈
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ÔÈ·˙Bk ¯·c‰ ÁÈÂ¯‰Ï - ÔÓf‰ ¯ËMa«¿»«¿«¿«¿ƒ««»»¿ƒ««ƒ

CÈ¯ˆ BÈ‡L112. ∆≈»ƒ

החולק 103) יהודה כרבי ולא במשנה, קלו. שם יוסי, כרבי
(שם). כמותו הלכה רב שפסק וכמו שם. של 104)עליו

מרע  שכיב מתנת ואילו א). ס"ק רנז סימן (סמ"ע בריא
שנתכוון  חשש יש קנין, צריך שאינו כיון - קנין בה שכתוב
ולדעת  י). הלכה ח פרק (למעלה מיתה לאחר בשטר להקנות
ע"ב) עא ווילנא דפוס ט פרק (בבאֿבתרא יוסף' ה'נמוקי
בריא  כמתנת דינה מהיום, בה שכתוב מרע שכיב מתנת

קט. הערה להלן וראה לקנין, רבי 105)וזקוקה אף שזה
שם. בשקלאֿוטריא שהעלו כמו מודה, אלא 106)יהודה

(פ"א  המקבל ליד כשהגיע קנין משמש עצמו השטר
ז). הלכה מכירה בשיטת 107)מהלכות נחמן רב כדברי

שם. יוסי רבי של בברייתא מפורש וכן יוסי, גוף 108)רבי
פירותיה.109)הקרקע. בידינו:110)לאכול הוא וכלל

קנב.). (בבאֿבתרא מיתה" לאחר שטר זה 111)"אין [כל
הזמן  אין מרע שכיב במתנת אבל בריא, במתנת אלא אינו
ראה  מיתה, לאחר אלא להקנות נתכוון לא ודאי כי מוכיח,

סב]. והערה י, הלכה פ"ח ברשב"ם 112)למעלה ראה
מוכיח. ד"ה קלו.) (שם

.ÊË‡È¯a113ÌÈiÁÓ' ¯ËMa ·˙ÎÂ ‰zÓ Ô˙pL »ƒ∆»««»»¿»««¿»≈«ƒ
È¯‰ - '˙Ân·e‰¯eÓ‚ ‰zÓ BÊ114·e˙k È¯‰L ,ÌÈiÁÓ «»∆¬≈«»»¿»≈«ƒ∆¬≈»
'ÌÈiÁÓ' Ba115¯ÓB‡L ÈÓk - '˙Ân·e' Ba ·e˙kL ‰ÊÂ ; ≈«ƒ¿∆∆»«»∆¿ƒ∆≈

.‰Ê ‡e‰ ¯ËM‰ ÈÈB BÓÎe ,'ÌÏBÚ „ÚÂ ‰zÚÓ'≈«»¿«»¿≈«¿»∆

שבו 113) קנג.), (שם ושמואל רב פלוגתת מתוך יוצא
ונראה  יט, הלכה ח פרק למעלה הובאה כרב, ההלכה נפסקה
שכתב  וזה מיתה, לאחר כוונתו מרע בשכיב שרק משם
להיפך, אומרים אנו בבריא אבל יפה, לסימן הוא "מחיים"
כמו  הוא "ובמות", שכתוב וזה מחיים, כוונתו שעיקר
רבינו. שכתב וכמו עולם", ועד "מעתה שאומרים

ולפירות.114) כן 115)לגוף שכתב לומר אין ובבריא
מרע  בשכיב שאמרו כמו זה", מחולי שיחיה דעתו "ליישב

יט). הלכה (פ"ח

.ÊÈÌÈ˜Ècv‰116eÏa˜È ‡Ï ‰OÚÓ ÈL‡Â ÌÈ¯eÓb‰ ««ƒƒ«¿ƒ¿«¿≈«¬∆…¿«¿
‡Ï ,BÓL Ce¯a '‰a ÌÈÁËBa ‡l‡ ,Ì„‡Ó ‰zÓ«»»≈»»∆»¿ƒ«»¿…

ÌÈ·È„a117.‰ÈÁÈ ˙zÓ ‡BOÂ :¯Ó‡ È¯‰Â . ƒ¿ƒƒ«¬≈∆¡«¿≈«»…ƒ¿∆

לקבל 116) רצה שלא גידל ברב מעשה ושם נט. קידושין
ליה  משדרי הוו כי אלעזר "רבי אמרו: מד: ובחולין מתנה.
אזיל" לא ליה מזמני הוו וכי שקיל, לא מידי נשיאה מבי
מקבל. היה לא מתנה, איזו הנשיא מבית לו (כששלחו
בעי  קא לא אמר: הולך), היה לא לסעודה, אותו וכשהזמינו
מתנות  ושונא דכתיב שאחיה?) רוצה (אינו דאיחי? מר
אתייקורי  אמר אזיל, ליה מזמני הוו כי - זירא רבי יחיה,
כתב  לא [ורבינו בי)". הם (=מתכבדים בי דמתייקרו הוא
אלעזר  כרבי שפסק מפני מותר, - אותו מזמינים שאם

מיימוניות]. בהגהות וראה זירא, רבי על על117ֿ)החולק
מבטחו" ה' והיה בה', יבטח אשר הגבר "ברוך הפסוקים: פי
לו  שאין אדם בבן בנדיבים תבטחו ו"אל ז) יז, (ירמיה
כאן  שכתבו במגדלֿעוז, וכתב ג). קמו, (תהלים תשועה"
האלו  ההלכות לחתום כדי ומתנה, זכיה הלכות בסוף רבינו

ויפה. טוב בענין

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰zÓe ‰iÎÊ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»«»»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

á"ôùú'ä 'á-øãà ã"é éùéîç íåé

-oipwxtq
mipkW zFkld¦§§¥¦
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‡e‰54ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ ÔÈ‡Â ,55Ì‡Â .56¯Ó‡ ¿≈«≈ƒƒƒ««««¿ƒ»«
,ÈBÏÙÏ CÈ¯Á‡Â ,CÈÏ ÈÒÎ :‰‡eO ‡È‰Lk dÏ»¿∆ƒ¿»¿»«ƒ¿«¬«ƒƒ¿ƒ
‰˙ÎfL ÔÂÈkL ;ÏÚa‰ „iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ - ‰˙ÓÂ»≈»«≈ƒƒƒ««««∆≈»∆»¿»
el‡k ‡ˆÓ ,‰‡eO ‡È‰Lk ‰Ê È‡z ÏÚ ÌÈÒÎaƒ¿»ƒ«¿«∆¿∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
.ÏÚa‰ ‡Ï ,ÈBÏt ‰˜È CÈ¯Á‡ :Le¯Ùa dÏ ¯Ó‡»«»¿≈«¬«ƒƒ¿∆¿ƒ…«««

‰¯ÎÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ57˙Áz ‡È‰Lk el‡ ÌÈÒÎ ¿ƒ»ƒ»¿»¿»ƒ≈¿∆ƒ««
dÏÚa58„Èa ÌÈÒÎ e„ÓÚÈ - dÏÚa ˙Áz ‰˙Óe , «¿»≈»«««¿»««¿¿»ƒ¿«

Á˜Bl‰59ÈtÓ Á˜Bl‰ „iÓ ÏÚa‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡L . «≈«∆ƒƒ«««ƒ««≈«ƒ¿≈
‰‡eO ‡È‰Lk ‰¯ÎnL60„iÓ ‡ÈˆBÓ ÈM‰ È¯‰ - ∆»¿»¿∆ƒ¿»¬≈«≈ƒƒƒ«

ÏÚa‰61È¯‰L ,ÈM‰ „iÓ ‡ÈˆBÓe ¯ÊBÁ Á˜Bl‰Â , «««¿«≈«≈ƒƒ««≈ƒ∆¬≈
ÔÈ‡Â ,ÔBL‡¯ ¯iMM ‰Ó ‡l‡ BÏ ÔÈ‡Â ,BÏ ‰¯ÎÓ»¿»¿≈∆»«∆ƒ≈ƒ¿≈

Á˜Bl‰ ‡l‡ ÔBÓÓ ‡ÈˆB‰L ÈÓ ÔzLÏLa62CÎÈÙÏe , ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆»«≈«¿ƒ»
‰OÚÓ .B„Èa „ÓÚz63Èn‡Ï ÈÒÎ :¯Ó‡L „Á‡a64, «¬…¿»«¬∆¿∆»∆»«¿»«¿ƒƒ

˙a‰ ‰˙Óe ,‰‡eO ˙a BÏ ‰˙È‰Â ,ÈL¯BÈÏ ‰È¯Á‡Â¿«¬∆»¿¿«¿»¿»«¿»≈»««
;‰˜f‰ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰È·‡ Ì‡ ÈiÁ·e dÏÚa ÈiÁa¿«≈«¿»¿«≈≈»ƒ»¿««»≈»«¿≈»

ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â65ÈtÓ ,ÌÈÒÎ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ : ¿»¿¬»ƒ≈«««≈»¿»ƒƒ¿≈
‡l‡ ‰M‡‰ Ô‰a ‰˙ÎÊ ‡ÏÂ ,BzL‡Ï ÔÈÈe‡¯ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ¿¿…»¿»»∆»ƒ»∆»

‰˙nL ¯Á‡66‰ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .67eÈ‰ ,˙a B‡ Ôa ˙a‰ ««∆≈»¬»ƒƒƒ»««≈«»
ÈL¯BÈ elÙ‡Â ÔÈL¯BÈ ÚÓLnL ;ÌÈÒÎp‰ ÔÈL¯BÈ¿ƒ«¿»ƒ∆«¿«¿ƒ«¬ƒ¿≈

ÔÈL¯BÈ68Èz·Ï Ô‰ È¯‰ ‰˜f‰ ˙eÓzLÎe :¯Ó‡ el‡Â . ¿ƒ¿ƒ»«¿∆»«¿≈»¬≈≈¿ƒƒ
‰È‰ ,ÂLÎÚÓ69˙˙ÈÓ ¯Á‡ Ô˙B‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ≈«¿»»»«««≈»««ƒ«

BzL‡70. ƒ¿

שפירשו 52) וכמו אביי, של ראשונה מימרא צה: כתובות
שם. בשקלאֿוטריא עצה 53)אותה לה להשיא אין אבל

וכמו  בגמרא, (שם השני מן הנכסים את להבריח כדי זו
ט). הלכה למעלה (כתובות 54)שאמרנו אושא מתקנת

ט).55)נ.). הלכה (למעלה לאחר מכרה כאילו
שם.56) שפירשוה וכמו אביי, של שניה זו 57)מימרא

ואחריך  ליך "נכסי נשואה: כשהיא מרע, שכיב לה שאמר
או 58)לפלוני". מלוג (=נכסי בנכסיה המדובר היה שאם

מהלכות  (פכ"ח הלקוחות מיד מוציא הבעל ברזל) צאן נכסי
ז). הלכה הנכסים 59)אישות מעמידים שלכתחילה היינו

בידו, לעמוד עתידים הם דבר של בסופו שהרי הלוקח, בידי
לפירוש  בניגוד וזה (מגידֿמשנה). בחינם לטרוח צריך ולמה
ומוקמינן. ד"ה שם 'תוספות' וראה ומוקמינן. ד"ה שם רש"י

הלוקח,60) מיד מוציא אינו ארוסה, כשהיא מכרה שאילו
אישות  (הלכות שיכנוס עד כלום ארוסתו בנכסי לבעל שאין

ח). הלכה כשהיא 61)שם לה אמר שהשכיבֿמרע שכיון
כנ"ל. הבעל, ולא אחריך לה: אמר כאילו זה הרי נשואה,

מיד 62) שהרי וסובבים, חוזרים הדברים שבאמת לפי
השני  בא ושוב ונוטל, הבעל שוב בא מחזיקם כשהלוקח
וחוזר  השני מיד מוציא הלוקח ושוב הבעל, מיד ומוציא
נשארים  שהנכסים חכמים קבעו ולפיכך וכו' וכו' חלילה

שם). (גמרא הלוקח הוא ממון, שהוציא מי בבא63ֿ)ביד
קכה: הרשב"ם:64)בתרא ומפרש "לסבתא", שם:

אמו. - והיא לבתו, ביחס "סבתא" מפרש: ורבינו "לזקנתי".
שם.65) מהלכות 66)בבאֿבתרא בפ"א רבינו פסק וכן

יא. הלכה תימן.67)נחלות בכ"י הונא,68)כ"ה כרב

בחיי  שני מת כדין הסבתא, יורשי בהם זוכים היו אחרת שם.
ז). הלכה (למעלה רבי 69)הראשון הסברת מתוך יוצא

חולקים  ויש שם. הרי"ף דייק וכן הונא, רב לדברי אלעזר
(מגידֿמשנה). ביד 70)בזה מוחזק אלא "ראוי" זה שאין

המכר  בטל האם, מכרה אם מזה ושכתוצאה למפרע. הבת
שם). (רשב"ם למפרע

.‚È·˙Bk‰71B·Ï ÂÈÒÎ72¯Á‡Ïe73B˙BÓ74È¯‰ - «≈¿»»ƒ¿¿««¬≈
„Ú ·‡Ï ˙B¯t‰Â ,¯ËM‰ ÔÓfÓ Ôa ÏL Ûeb‰«∆≈ƒ¿««¿»¿«≈»»«

˙eÓiL75CÎÈÙÏ .76¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ·‡‰ :77ÈtÓ , ∆»¿ƒ»»»≈»ƒ¿…ƒ¿≈
¯kÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ôa‰Â ;ÔaÏ ÔÈe˙ Ô‰L78tÓ ,Ô‰L È ∆≈¿ƒ«≈¿«≈≈»ƒ¿…ƒ¿≈∆≈

ÁÈp‰Â ·‡‰ ˙Ó .·‡‰ ˙eL¯a79ÌÈ¯aÁÓ ˙B¯t ƒ¿»»≈»»¿ƒƒ«≈¿À»ƒ
Ú˜¯wÏ80Ôa ÏL Ô‰ È¯‰ -81ÈtÓ ,82BzÚcL83ÏL ««¿«¬≈≈∆≈ƒ¿≈∆«¿∆

Ba Ïˆ‡ ‰·B¯˜ Ì„‡84eÈ‰ .85eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz »»¿»≈∆¿»¿ƒ∆ƒƒ
¯ˆa‰Ï86ÔÈL¯BÈ ÏL Ô‰ È¯‰ -87¯·Ú .88¯ÎÓe ·‡‰89 ¿ƒ»≈¬≈≈∆¿ƒ»«»»»«

ÔÈ¯eÎÓ -90Ôa‰ ‡ÈˆBÓ ·‡‰ ˙eÓiLÎe ,˙eÓiL „Ú ¿ƒ«∆»¿∆»»»ƒ«≈
Ì‡Â .˙BÁB˜l‰ „iÓ91ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ÌL eÈ‰92- ƒ««»¿ƒ»»≈¿À»ƒ

ÔÈÓL93Á˜BlÏ Ì˙B‡94eÈ‰ .Ì‰ÈÓc Ôa‰ Ô˙BÂ , »ƒ»«≈«¿≈«≈¿≈∆»
.Á˜BÏ ÏL Ô‰ È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L B‡ ÔÈLeÏz¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈≈∆≈«

¯·Ú95ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ‡ - ¯ÎÓe Ôa‰96˙eÓiL „Ú »««≈»«≈«≈«¿«∆»
¯ÎÓ .·‡‰97˙Ó Ck ¯Á‡Â Ôa‰ ˙Óe ,·‡‰ ÈiÁa Ôa‰ »»»««≈¿«≈»»≈«≈¿««»≈

‡l‡ ·‡Ï ÔÈ‡L ;Á˜Bl‰ ‰˜ ·‡‰ ˙eÓiLk - ·‡‰»»¿∆»»»»»«≈«∆≈»»∆»
ÔÈ˜Â ,˙B¯t98Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t99. ≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««

יוסי.71) ר' כדעת במשנה, קלו. לו 72)בבאֿבתרא והיו
אחרים. בנים במגדל73ֿ)עוד וכ"ה "לאחר". תימן: בכ"י

ובמגידֿמשנה. זה 74)עוז והרי הנתינה, זמן כתוב ובשטר
רבי  שיטת לפי מותו", ולאחר "מהיום כתוב: היה כאילו

טו. הלכה להלן וראה כמותו, שהלכה (שם), כן 75)יוסי
"מהיום" האלה: הביטויים שני את שם, בגמרא פירשו
- זה, את זה סותרים הם שלכאורה מותו", ו"לאחר
זמן  שכל מיתה, לאחר ופירות מהיום, גוף שכוונתם:
אנו  סתירה, בהם תהיה שלא דבריו, את לפרש לנו שאפשר
וראה  גט, ואינו גט ד"ה שם רשב"ם ועיין זאת. עושים

הבאה. שם.76)בהלכה מכירה 77)משנה, כלומר:
הפירות. וגם הגוף גם שמשמע מכירה 78)סתם, כאן אף

כנ"ל. כמו 79)סתם, קלח: שם המשנה, מתוך יוצא
קלט.). (שם בגמרא שייכים 80)שהסיקו הם הדין שעלֿפי

הבן  של ולא האב של הם הפירות שהרי היורשים, לכל
בניו 81)המקבל. של ולא נכסיו, כתב שלו זה, בן של

שם.82)האחרים. בגמרא עולא, של ואנו 83)מימרא
(הרי"ף). לבנו מחל מיתתו שבשעת ראה 84)אומרים

הפירות  שייכים - זו סברא ואלמלא ה. הלכה ח פרק למעלה
צב. הערה להלן ראה היורשים, שם.85)לכל משנה,

יז.86) הלכה מכירה מהלכות בפ"א ראה כתלושים, שהם
הפירות 87) ואילו הקרקע, גוף אלא לבן נתן לא שהרי

בניו. כל לפני לירושה נפלו ובמותו לאב, נשארו
קלו.88) שם רק 89)משנה, שמוכר פירש ולא סתם

(רשב"ם). הקרקע,90)הפירות גוף אבל הפירות. היינו,
רצה  ואם לבנו. שנתנה מכיון שלו, אינו שהרי מכור, אינו
לקנות  רצה הוא שהרי בו, חוזר המקח, מן בו לחזור הלוקח
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BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««
BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה

ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
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כן  דעת על לו: אומר השני שהרי כן, אמרו לא וממכר
שם. ועיין ניחלק, שלא רבא 16)נשתתפנו, מדברי נלמד

יג. שם נחמן, שם.17)לרב שבגמרא אגוד" או "גוד זהו
גוד: הכסףֿמשנה): נוסחת לפי ב, גד (ערך הערוך וכפירוש
היינו  אקנה, כלומר, אמשוך, אגוד: קנה. כלומר, משוך,

הקובע 18)מכור. הוא הוא החלוקה את התובע כן ואם
לחבירו  ובין קונה, שהוא במקרה לעצמו, בין השער, את
דינא, אית המתחיל דיבור שם לרש"י (בניגוד הוא כשיקנה
את  קובע הקונה שלעולם, אקוץ, אגוד: קוץ. גוד: שפירש
שאפשר  רבינו מדברי ונראה משנה). כסף וראה השער
ויש  החפץ, של האמיתי שוויו על העולה שער גם לקבוע

משנה). במגיד (ראה זה על תלוי 19)חולקים והכול
בשני  כן לומר שיוכל אגוד", או "גוד האומר בתובע
אבל  יקנה. שהוא אגוד וגם יקנה, שהאחר גוד, גם הצדדים:
לתובע  מפריע זה אין לקנות, יכול ואינו עני הוא הנתבע אם
בניגוד  שם הרי"ף הכריע כן מכור". או קנה "או לו להגיד

משנה). (מגיד זה על החולקים קעב.20)לדעת שם משנה
יג. שם שהכול 21)והובאה נראה רבינו דברי מפשטות

אומרים  ויש משנה). (כסף המוריש האב בהתנהגות תלוי
וראויים  גדולים הם שאם ובקטנם, בגדלם תלוי שהעיקר
שאינם  קטנים, הם ואם לאמצע. והשכר משכירים להשכיר,
משנה. (מגיד להשכיר לכופו יכול אינו להשכיר, ראויים

אם). המתחיל דיבור יג: שם בתוספות ואין 22)וראה
הרי  כי בחלקו, להשתמש רוצה שהוא לומר, יכול העשיר
בשם  משנה (מגיד השני החלק את להשכיר יפריע זה

את 23)הרשב"א). לבטל יכול העשיר ירצה אם אבל
מיגאש  ור"י אגוד", או "גוד לו שיאמר זה ידי על השותפות
דינו  ואולי לשכר עומד שהדבר מאחר בספק, זאת השאיר

מגידֿמשנה. וראה חלוקה, דין בו שיש משנה 24)כדבר
להשתמש 25)שם. יכול העני שאין פי על אף כלומר,

איכפת  מה העשיר: לו אומר - המרחץ בבית או הבד בבית
עבדים  או זיתים לקחת תוכל מצידי יכול, אינך אם לי

בהם. משני 26)ולהשתמש אפשרות נותן שאינו שכל
להכריחו. יכול אינו - אגוד" או "גוד אף 27)הצדדים:

כנעני  עבד שגם יג. שם נראה וכן משלו. לו שאין פי על
שילווה  ידי על "אגוד" בכלל הוא הרי לשלם לו שאין

לבקש 28)מאחרים. הוא יכול כסף, לו שאין אף כלומר:
ויש  לאחרים. מכירה ידי על זאת לו שיאפשר מהשותף
ו). סעיף קעא, סימן ערוך (שולחן זה על חולקים

האב"29) עשאם "אם למעלה שאמר שמה משמע מכאן
אלא  הכסףֿמשנה של כפירושו האב עשאה דווקא לאו
וכמו  לאו או להשכיר ראוי אם תלוי שהכול האומרים כדעת

המגידֿמשנה. לזמנים,30)שכתב החלוקה עיקרון את
שאין  הסובר יג.) שם ) נחמן רב מתשובת מיגאש הר"י למד
בחפץ  יעשו מה רבא, לשאלת אגוד", או "גוד אומרים
משתמש  שזה נחמן רב ענה כך ועל ופשוט, לבכור השייך
אפשרות  שאין למקום הדין והוא יומיים. וזה אחד יום בו
על  חולק בהשגתו והראב"ד משנה). (מגיד אגוד או גוד של
לחלוקת  השני את להכריח יכול האחד שאין ואומר זה
ונד. נע להיות מוכן אינו שהוא לטעון, יכול שהשני שנים,
או  אלא: עליו, תהא מה יפנה, להיכן לו אין אם ועוד,

תחלוק. או ראייה היזק על 31)תסבול לכוף ואיֿאפשר
ראייה. היזק שיש פי על אף לדברים 32)חלוקה, מקור

שעשה  שבמרחץ למעלה) והובאה יג. (שם בברייתא אלו
בה  שהשתמש כדרך ביחד בה משתמשים לעצמו האב
ממה  ראייה ועוד מיגאש). ר"י בשם משנה (מגיד אביהם
עבד  להם שהניח ופשוט בבכור עושים מה שם ששאלו
כל  הייתה לא ופשוט שבפשוט מכלל - טמאה ובהמה
מיגאש, (ר"י יחד להשתמש יכולים ששניהם מפני בעייה,
אינו  ואם ופשוט). בכור המתחיל דיבור שם בתוספות וראה
לימים  אותו שמחלקים אומרים יש יחד, בו להשתמש ראוי

מיגאש). לקיים 33)(ר"י אפשר הרי לזמן, מזמן רק שאם
נפרדים. לזמנים בשימוש השותפים בין חלוקה

.‚ÔÈ‡L ‰„O B‡ ¯ˆÁ ˙ˆ˜Ó B¯·ÁÓ ¯ÎBO‰ „Á‡∆»«≈≈¬≈ƒ¿»»≈»∆∆≈
‰wÏÁ ÔÈc da34„Á‡ ÌB˜Ó e¯ÎOL ÌÈL B‡ , »ƒ¬À»¿«ƒ∆»¿»∆»

¯ÓBÏÂ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ˙eÙzLa¿À»»∆»≈∆»»…∆¬≈¿«
E˜ÏÁ ÈÏ ¯kO‰ B‡ ,È˜ÏÁ ÈpnÓ ¯ÎO B‡ :BÏ35Ì‡Â . ¿…ƒ∆ƒ∆¿ƒ«¿≈ƒ∆¿¿¿ƒ

.ÔÈ˜ÏBÁ - ‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»¿ƒ

חושן 34) (ובשולחןֿערוך בשדה ולא בחצר לא כלומר,
חצר  או שדה "מקצת הסדר: היפך ט סעיף קעא סימן משפט

חלוקה"). דין בה ולדעתו,35)שאין זה על חולק הראב"ד
בירושה  אלא אגוד או גוד של אלו, להלכות מקום אין
שיכול  מפני ובמקחֿוממכר בשכירות לא אבל ומתנה,
לכתחילה  קנו או שכרו כן מנת שעל לטעון, השותף
יכול  התובע כי סובר ורבינו ככה. שימשיכו בשותפות,
השכירות  שבזמן נגדית, בטענה השותף טענת את לדחות
כן  אחרי ורק זה, עם בשותפות להיות שיוכל אמנם חשב
הרשב"א). בשם משנה (מגיד רוחו לפי אינו שזה לו נתברר

.„Ïk ?‰wÏÁ ÔÈ„ e‰Ê È‡36ÈÙÏ ˜ÏÁÈ el‡L ≈∆ƒ¬À»…∆ƒ≈»≈¿ƒ
˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÔÈÙzM‰37Èe¯˜ Ïk‰ ÌML ˜ÏÁ Ì‰aL «À»ƒ«ƒ««»∆»∆≈∆∆≈«…»

ÔÈ‡ - ˜ÏÁ‰ ÏÚ ‡¯˜ Ïk‰ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ;ÂÈÏÚ»»¬»ƒ≈≈«…ƒ¿»««≈∆≈
„ˆÈk .‰wÏÁ ÔÈc da38¯ˆÁ Ïk ?39Úa¯‡ da ÔÈ‡L »ƒ¬À»≈«»»≈∆≈»«¿«

˙Bn‡40ÏÎÂ .¯ˆÁ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ «««¿««≈»¿»»≈¿»
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ‰„O41dÈ‡ - »∆∆≈»¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ≈»

‰„O ‰Èe¯˜42‰pb ÏÎÂ .43ÈˆÁ ˙ÚÈ¯Ê È„k da ÔÈ‡L ¿»»∆¿»ƒ»∆≈»¿≈¿ƒ«¬ƒ
ÏÎÂ .‰p‚ ‰Èe¯˜ dÈ‡ - ·˜44Òc¯t45È„k Ba ÔÈ‡L «≈»¿»ƒ»¿»«¿≈∆≈¿≈

CÎÈÙÏ .Òc¯t Èe¯˜ BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰LÏL ˙ÚÈ¯Ê46ÔÈ‡ : ¿ƒ«¿»«ƒ≈»«¿≈¿ƒ»≈
„Á‡ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰È‰iL „Ú ,¯ˆÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ∆∆»≈«∆ƒ¿∆«¿««¿»∆»

zM‰ ÔÓ „Á‡Âda ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;ÔÈÙ ¿∆»ƒ«À»ƒ¿…∆«»∆«∆ƒ¿∆»
˙‡ ‡ÏÂ ;[„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ] ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙ÚÈ¯Ê È„k¿≈¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿»∆»¿∆»¿…∆
‡ÏÂ ;„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ·˜ ÈˆÁ da ‡‰iL „Ú ,‰pb‰«ƒ»«∆¿≈»¬ƒ«¿»∆»¿∆»¿…
„Á‡ ÏÎÏ ÔÈa˜ ‰LÏL ˙Èa Ba ‡‰iL „Ú ,Òc¯t‰ ˙‡∆««¿≈«∆¿≈≈¿»«ƒ¿»∆»

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .„Á‡Â47‡ˆBiÎÂ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ? ¿∆»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¿«≈
da48da ‡ˆBiÎÂ Ï··a Ï·‡ ;49˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - »¬»¿»∆¿«≈»≈¿ƒ∆

È„k da ‰È‰iL „Ú ,‰„O‰50‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯Á51 «»∆«∆ƒ¿∆»¿≈¬ƒ«»∆
Òc¯t‰ ˙‡ ‡ÏÂ ;‰ÊÏ ÌBÈ ˙LÈ¯ÁÂ52Ba ‰È‰L „Ú , «¬ƒ«»∆¿…∆««¿≈«∆»»

˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLÂ] ‰ÊÏ ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏLe ‰MLƒ»¿ƒƒ»»∆¿ƒ»¿ƒƒ»
‰„OÂ ;„Á‡ ÌBÈa „Á‡ Ì„‡ ˙„B·Ú È„k ,[‰ÊÏ53 »∆¿≈¬«»»∆»¿∆»¿»∆
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BÎMÓ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˜Ê ˙˜Á¯‰Â .ÔÈÙzM‰1ÏÚaÓe «À»ƒ¿«¿»«≈∆»∆»≈∆ƒ¿≈ƒ««
BlL ¯ˆn‰2.¯ˆn‰ ÏÚa ÔÈ„Â . «∆∆∆¿ƒ«««∆∆

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡‰ ÔÈÈc‰ Ïk ¯e‡·e≈»«ƒƒ»≈ƒ¿»ƒ≈

בו.1) וכיוצא ראייה היזק רכוש.2)כולל נזקי כולל

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
כופין 3) דברים באלו השותפין חלוקת משפטי בו נתבארו

חלק  ויקנה הכול מהם לאחד שיישאר או לחלוק לזה זה
זה. אחר והנמשך בדמים, חבירו

.‡„Á‡4ewL ÌÈL B‡ ,e‰„O ÈˆÁ B¯·ÁÓ ‰Bw‰ ∆»«∆≈¬≈¬ƒ»≈¿«ƒ∆»
B‡ ,‰zÓa Ô‰Ï ‰zpL B‡ ,eL¯iL B‡ ,‰„O „Á‡Ó≈∆»»∆∆»¿∆ƒ¿»»∆¿«»»

¯˜Ù‰‰ ÔÓ d· e˜ÈÊÁ‰L5BÏÏk ,¯‚ ÈÒÎ B‡ ,6ÏL ∆∆¡ƒ»ƒ«∆¿≈ƒ¿≈≈¿»∆
„Á‡ Lw·e ,Ú˜¯˜a ˙eÙzL Ì‰ÈÈa LiL Ïk :¯·c»»…∆≈≈≈∆À»¿«¿«ƒ≈∆»

Ì‡ :Bc·Ï B˜ÏÁ ÏhÏÂ ˜ÏÁÏ ÔÈÙzM‰ ÔÓ7LÈ ƒ«À»ƒ«¬…¿ƒ…∆¿¿«ƒ≈
‰wÏÁ ÔÈc Ú˜¯˜ d˙B‡a8ÔÈÙzM‰ ¯‡L ˙‡ ‰ÙBk - ¿»«¿«ƒ¬À»∆∆¿»«À»ƒ

„Á‡ ÔÈ‡ - ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ Ì‡Â ;BnÚ ÔÈ˜ÏBÁÂ¿¿ƒƒ¿ƒ≈»ƒ¬À»≈∆»
ÔÈc‰ ÔÎÂ .˜ÏÁÏ B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó≈∆»»…∆¬≈«¬…¿≈«ƒ

ÔÈÏËÏhÓa9ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .10„Á‡ ÔÈ‡La ? ¿ƒ«¿¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈∆»
B˜ÏÁ ˙‡ ¯ÈkÓ Ô‰Ó11‡l‡ ,Ba ÔÈÙzL Ô‰L ÌB˜na ≈∆«ƒ∆∆¿«»∆≈À»ƒ∆»

„Á‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌB˜n‰ ÏÎa LnzLÓ Ôlk „È«À»ƒ¿«≈¿»«»¬»ƒ»»∆»
- ‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜ÏÁ ¯ÈkÓ Ô‰Ó≈∆«ƒ∆¿««ƒ∆≈»ƒ¬À»

ÏÈc·‰Ï B¯·Á ˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰ÙBk12B˜ÏÁ ÔÈa ∆»∆»≈∆∆¬≈¿«¿ƒ≈∆¿
B¯·Á ˜ÏÁÏ13. ¿≈∆¬≈

יוחנן 4) רבי בשם אסי רבי של פירושו לפי ב. בתרא בבא
במשנה. יא. ושם ג.) ז:5)(שם מציעא בבבא נראה כן

שמח). (אור שם חננאל רבינו המשנה 6)ובפירוש כלשון
הבדל, כל ללא סתמית לשון "השותפין", המסכת: בראש

זו. שותפות הוקמה לפי 7)איך ג. ושם יא. שם משנה
ב. שם במשנה יוחנן רבי בשם אסי רבי של פירושו

ד.8) הלכה להלן - חלוקה דין יא.9)פרטי שם במשנה
ה. הלכה להלן וראה מטלטלין. שהם דברים גם מפורטים

של 10) מהמימרא זאת ולמד יא. הנ"ל למשנה סמוך הרי"ף,
(וראה  והחזיק" שלו בתוך זה "שהלך ג. שם אשי רב
להלן  רבינו כתב וכן אשי) רב המתחיל דיבור שם תוספות
בחלקו  והחזיק בעצמו זה הלך אם "וכן י: הלכה ב פרק
לחזור  יכול מהם אחד אין מידם, קנו שלא פי על אף וכו'

להלן. ועיין יכול 11)בחבירו". "ואינו נוסף: שם ברי"ף
להלן. וראה חבירו", של בחלקו מאחר 12)להשתמש כי

כאן  התקיימה הרי - חלקו ואחד אחד כל מכירים ששניהם
שלא  פי על ואף בחצר. עוד שותפים ואינם ביניהם חלוקה
כי  שחלקו, אחר עוד לחזור יכולים אינם בקניין, זאת עשו
על  ואף שיתחלקו עד רק מתחילה הייתה השותפות כל הרי
ואין  הם" לקוחות שחלקו "האחים להלכה פוסקים שאנו פי
קיבל  ואחד אחד שכל למפרע הדבר שהוברר אומרים אנו
כל  כי קובעים אנו מעכשיו מקום מכל - לו המיוחד חלקו
התחלת  בעת מתחילה לו המיועד חלקו קיבל ואחד אחד
קניין  צריכים אינם ולפיכך ביניהם, לכשיתחלקו השותפות

י). הלכה ב פרק להלן האזל מחיצה 13)(אבן זו הבדלה

ראייה, היזק בו שיש מקום בין הבדל שיש אלא היא,
הלכה  ב פרק (כדלהלן אמות ארבע גבוהה להיות שצריכה
כל  בגובה לה שדי ראייה, היזק בו שאין מקום לבין טז)

משנה). (מגיד שהוא

.·„Á‡14ÔÈÙzM‰ ÔÓ15ÔÈ‡L ÌB˜Óa B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ∆»ƒ«À»ƒ∆»««¬≈¿»∆≈
B‡ ,‰wÏÁ ÔÈ„ Ba16ÔB‚k ,e˜ÏÁiL ¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ƒ¬À»¿»»∆ƒ∆¿»∆«¿¿¿

‰˜ B‡ ,CÎÂ CÎa E˜ÏÁ ÈÏ ¯ÎÓ :ÈÏk B‡ ‰ÁÙLƒ¿»¿ƒ¿…ƒ∆¿¿¿»¿»¿≈
ÈpnÓ17‰f‰ ¯ÚMa18Úa˙p‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ ,BnÚ ÔÈc‰ - ƒ∆ƒ««««∆«ƒƒ¿ƒ∆«ƒ¿»

Ú·Bz‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .epnÓ ˙B˜Ï B‡ B¯·ÁÏ ¯kÓÏƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ∆¬»ƒ≈«≈«
ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰˜È ‰na ‡ˆÓÈ ‡Ï B‡ ,˙B˜Ï ‰ˆB¯∆ƒ¿…ƒ¿»«∆ƒ¿∆≈»
;ÏBf‰ ¯ÚMk elÙ‡ ,epnÓ ˙B˜Ï B¯·Á ˙‡ ÛÎÏ»…∆¬≈ƒ¿ƒ∆¬ƒ««««
‡l‡ ,‰˜‡L ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B¯·Á È¯‰L∆¬≈¬≈»«≈¿ƒ∆∆¿∆∆»

¯kÓ‡L19CÎÈÙÏ .20„Á‡Â ÈÚ „Á‡ ,ÔÈÁ‡ ÈL : ∆∆¿…¿ƒ»¿≈«ƒ∆»»ƒ¿∆»
Ì‡ :„a‰ ˙Èa B‡ ıÁ¯Ó Ì‰È·‡ Ì‰Ï ÁÈp‰L ,¯ÈLÚ»ƒ∆ƒƒ«»∆¬ƒ∆∆¿»≈««ƒ

·‡‰ Ô‡OÚ21ÚˆÓ‡Ï ¯ÎO‰ - ¯ÎOÏ22ÔÓÊ Ïk , ¬»»»»¿»»«»»»∆¿«»¿«
˙eÙzMa „ÓÚÏ eˆ¯iL23Ô‡OÚ ;24- BÓˆÚÏ ·‡‰ ∆ƒ¿«¬…«À»¬»»»»¿«¿

‡l‡ ,Ì˙B‡ ¯ÈkO‰Ï ÂÈÁ‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ BÈ‡≈»»…»ƒ¿«¿ƒ»∆»
È¯‰Â .Ì‰È·‡ LnzL‰L C¯„k Ì‰a ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ»∆¿∆∆∆ƒ¿«≈¬ƒ∆«¬≈
Ì˙B‡ ‰OÚÂ ‡B·e ,ÌÈ˙ÈÊ EÏ Á˜ :ÈÚÏ ¯ÓB‡ ¯ÈLÚ»ƒ≈∆»ƒ«¿≈ƒ«¬≈»
eˆÁ¯ÈÂ B‡B·ÈÂ ,ÌÈ„·Ú EÏ ‰˜ ;„a‰ ˙È·a¿≈««¿≈¿¬»ƒ¿»¿ƒ¿¬

ıÁ¯na25˙B˜Ï ¯ÈLÚ‰ ˙‡ ‰ÙBk ÈÚ‰ ÔÈ‡Â . «∆¿»¿≈∆»ƒ∆∆∆»ƒƒ¿
B˜ÏÁ26¯ÎÓ B‡ ÈpnÓ ‰˜ :BÏ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ . ∆¿∆»ƒ≈»«¿≈ƒ∆ƒ¿…

‰B˜Â ‰ÂÏ ÈÈ¯‰Â ,ÈÏ27¯ÎBÓ B‡28ÔÈB˜Â ÌÈ¯Á‡Ï ƒ«¬≈ƒ…∆¿∆≈«¬≈ƒ¿ƒ
‡l‡ ,‰B˜ ÈÈ‡ :Ô‰Ó „Á‡ Ïk ¯Ó‡ .BnÚ ÔÈc‰ -«ƒƒ»«»∆»≈∆≈ƒ∆∆»
Ïk ¯Ó‡ .ÌÈ¯Á‡Ï d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - È˜ÏÁ ¯ÎBÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»«»
‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,¯ÎBÓ ÈÈ‡ :Ì‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ≈∆»»∆»≈∆∆
‡Ï ‰ˆB¯ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡L B‡ ,B¯·Á ˜ÏÁ ‰˜iL∆ƒ¿∆≈∆¬≈∆≈∆»≈∆∆…
e¯‡MÈ ‡l‡ ,B˜ÏÁ ¯kÓÏ ‡ÏÂ B¯·Á ˜ÏÁ ˙B˜Ïƒ¿≈∆¬≈¿…ƒ¿…∆¿∆»ƒ»¬
ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡ ?ÔÈOBÚ Ô‰ C‡È‰ - Ûeba ÔÈÙzLÀ»ƒ«≈«≈ƒƒ»»«»

¯ÎOÏ ÈeOÚ29Ì‡Â ;B¯ÎO ÔÈ˜ÏBÁÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkOÓ - »¿»»«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
‰L da ÔÈÎBL - ‡e‰ ¯ˆÁ Ì‡ :¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡≈»¿»»ƒ»≈¿ƒ»»»

‰L30ÈtÓ ,˙Á‡k Ì‰ÈL ekLiL ¯LÙ‡ŒÈ‡L , »»∆ƒ∆¿»∆ƒ¿¿¿≈∆¿««ƒ¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ È¯‰L ,‰i‡¯ ˜f‰31Ì„‡ ÔÈ‡Â , ∆≈¿ƒ»∆¬≈≈»ƒ¬À»¿≈»»

,¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ˙BpÙÏ ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk Á¯ËÏ ÈeOÚ»ƒ¿…«»¿ƒ¿«≈»≈¿»≈
dÏ ÔÈÒÎ - ‡e‰ ıÁ¯Ó Ì‡Â ;‰LÏ ‰MÓ ‡l‡∆»ƒ»»¿»»¿ƒ∆¿»ƒ¿»ƒ»

ÌBÈ ÏÎa „ÈÓz Ì‰ÈL32Èe‡¯L ¯·c Ïk ÔÎÂ . ¿≈∆»ƒ¿»¿≈»»»∆»
„ÈÓz Ba LnzL‰Ï33ÔB‚k ,¯ÎOÏ ÈeOÚ BÈ‡Â , ¿ƒ¿«≈»ƒ¿≈»¿»»¿

:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰¯Bz ¯ÙÒ B‡ ÚvÓ B‡ ıÁ¯Ó∆¿»«»≈∆»≈»«
ÌBÈ ‰z‡ LnzL‰ÏÎa :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ,ÌBÈ È‡Â ƒ¿«≈«»«¬ƒ∆¬≈≈¿»

.Ba LnzL‰Ï ‰ˆB¯ È‡ ÌBÈ¬ƒ∆¿ƒ¿«≈

אומרים 14) אם נחמן ורב יהודה רב פלוגתת ושם, יג. שם
שפסק  כמו יהודה, כרב והלכה להלן), (ראה אגוד" או "גוד

שם. שהובאה וכברייתא יג:) (שם אלה 15)אמימר היינו,
שדה, שקנו שניים שדה, חצי מחבירו קונה למעלה: שנזכרו
של  דין יש ובכולם ההפקר. מן זכו מתנה, לה ניתנה ירשו,
וכתב  זה על חולק ג הלכה להלן והראב"ד אגוד". או "גוד
במקח  אבל ומתנה, בירושה אלא אגוד" או "גוד אמרו שלא
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‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

דיני  ש"רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
ומתוך  המעשים" כל ולישר הדעות לתקן אלא אינן התורה
יש  ה', בעבודת והוראות עניינים למדים וההלכות הדינים
להסתפק  שאין הוא ה' בעבודת השכנים שעניין לומר,

שבסביבתו  אלו כל על גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה
ומצוותיה. תורה יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו

(307 'r e"k wlg y"ewl it lr)

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
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הפתחים  למספר בהתאם בחצר, אחד כל זכה ואז השטח,
כמה 6)שלו. היו ואם להלן, כמבואר בית, לכל פתח היינו

פתח  לכל יש אחרת, ברוח פתח כל אם אחד, בבית פתחים
שם. עיין ב, הלכה להלן כמבואר אמות, ארבע ופתח

לו 7) יש החצר ויתר ג). הלכה (להלן משאו שם לפרק
אחרים. החצר.8)תשמישים בעומק כמדת 9)כלומר,

רוחב  לו יש שלעולם אומרים, ויש השטח. מדת כן רחבו,
לפי  אמות, ארבע רחב אינו שהפתח באופן אף אמות, ארבע
סימן  שם (רא"ש אמות מד' בפחות משאו לפרק שאיֿאפשר
יש  אלו: אמות בד' זכותו מה הראשונים, ונחלקו לח).
יכול  חבירו גם - לו מיוחדות שהן שאע"פ אומרים
לגמרי  לו קנויות שהן אומרים ויש לפרקים, בהם להשתמש

ג). הלכה להלן במגידֿמשנה פ"א 10)(ראה למעלה
ד. שני 11)הלכה ולזה אחד, פתח "לזה שם: בברייתא

שני  יש שאם בתים. "פתחים": רבינו ומפרש פתחים".
פתח  בשביל אמות ארבע אלא לו אין אחד , בבית פתחים

ב. הלכה כדלהלן רוחות בשני שהם לא אם בלבד, אחד

.·˙Èa12LÈ - ÂÈ˙BÁe¯ ÏkÓ ÌÈa¯ ÌÈÁ˙t BÏ LiL «ƒ∆≈¿»ƒ«ƒƒ»»≈
Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ13Ì‡Â .14BÏ „ÁÈ15- Á˙t «¿««¿»«¿ƒƒ≈∆«

BÁ˙t „‚k ˙Bn‡ Úa¯‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡16. ≈∆»«¿««¿∆∆ƒ¿

ברי"ף 12) הנוסחא (כן בחפירה אמימר, של מימרא יא. שם
(=מקום  דסופלי במגידֿמשנה) שהובא מיגאש ובר"י
פתחים  ארבעה לה שיש מיגאש) ר"י - עורות בו שמעבדים
חידוש  לפנינו הרי פתח. לכל אמות ארבע לה ויש צד מכל
(ר"י  אמות ארבע לו ויש כבית, דינו זה שמקום א' כפול:
אחד  כשכל ופתח פתח לכל אמות ארבע שיש ב' מיגאש).
רבינו  שבדברי זו הלכה של מקורה וזהו אחר. ברוח ואחד
יש  דסופלי לחפירה שגם הראשון, החידוש את [והשמיט
של  שלול ה) (הלכה להלן שכתב שממה - אמות ארבע
שם  בגמרא ההסברה וכפי אמות, ארבע לו אין תרנגולין
שמקומות  מוכח בעצמם, ועולים מטפסים שהתרנגולים
ארבע  להם יש - תרנגולים של ללול דומים שאינם אחרים

כנ"ל.13)אמות]. ורוח, רוח לכל אחד שם,14)פתח
אמימר. של הפתחים 15)במימרא כל השאיר כלומר,

ז  הלכה להלן ועיין מהם. באחד אלא משתמש ואינו
שם. רבינו,16)ובהערה דברי על כאן השיג הראב"ד

אלא  הרוחות שאר מפקיע שייחוד בגמרא אמרו שלא וכתב
ארבע  לו ויש מפקיע, אינו בבית אבל דסופלי, בחפירה

רוח. לכל אמות

.‚‰¯„ÒÎ‡17B‡OÓa dÎB˙Ï Òk‰Ï BÏ ¯LÙ‡ Ì‡ : «¿«¿»ƒ∆¿»¿ƒ»≈¿»¿«»
Úa¯‡ dÏ LÈ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡ -≈»«¿««¿ƒ»≈»«¿«
Úa¯‡ Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LiL e¯Ó‡ ‡lL .˙Bn‡«∆…»¿∆≈¿»∆«»∆««¿«

.B‡OÓ ÌL ˜¯ÙÏ ‡l‡ ,˙Bn‡«∆»ƒ¿…»«»

לה 17) שאין "אכסדרא", הונא. רב של מימרא יא: שם
ופתוחה  דפנות שלשה רק לה שיש או (רש"י), כלל דפנות

הכא). ד"ה שם (תוספות רביעי מצד

.„˙Èa18¯ÚL19˙Òt¯Ó B‡20Úa¯‡ Ì‰Ï LÈ - ≈««ƒ¿∆∆≈»∆«¿«
˙Bn‡21eÈ‰ .22Òt¯nÏ ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰MÓÁ,˙ «»¬ƒ»»ƒ¿ƒ«ƒ¿∆∆

Úa¯‡ ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ - ¯ˆÁÏ ‰Áe˙t ˙Òt¯n‰Â¿«ƒ¿∆∆¿»∆»≈≈»∆»«¿«
˙Bn‡23. «

שם.18) אמות 19)ברייתא ארבע בו (שיש קטן חדר
הגדול  השער יד על שהוא ח) הלכה להלן ראה לפחות,
דרך  עוברים החצר בני וכל החצר, מבני לאחד שייך והוא
אמות  ארבע לו ויש בית דין לו יש ואעפ"כ הזה, החדר
הוא  צריך - החדר דרך המשאוי שמכניסים [ואע"פ בחצר
להלן  וכ"ה המשאוי, את לפרק בכדי בחצר, אמות ארבע
רמ"ה]. יד ועיין חוץ, כלפי וקירויו מקורה שחציו בבית

אליו.20) פתוחים העליות שפתחי בחצר, גבוה מקום
המפרסת.21) לצורך החצר, ליד שם.22)למטה ברייתא
כבית 23) הכל ונחשב המרפסת, דרך נכנסים כולם שהרי

אחד. וכפתח אחד

.‰ÏeÏ24˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ - ÌÈÏB‚¯z ÏL25. ∆«¿¿ƒ≈«¿««

שנפתרה.24) בעיא ועולה 25)שם, מטפס שהתרנגול
שמפרקים  חמור, כמו אמות לארבע זקוק ואינו ויורד, מטפס

שם). (גמרא ממשאו אותו

.Â˙Èa26‰¯˜Ó BÈˆÁ ,27‰¯˜Ó BÈ‡L BÈˆÁÂ28ÔÈa , «ƒ∆¿¿À∆¿∆¿∆≈¿À∆≈
ÌÈt ÈtÏk BÈe¯wL29ıeÁ ÈtÏk BÈe¯wL ÔÈa30ÔÈ‡ - ∆≈¿«≈¿ƒ≈∆≈¿«≈≈

˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ31. «¿««

שנפתרה.26) בעיא בתקרה.27)שם, ויש 28)מכוסה
מקום  בו אין כן, לא שאם אמות. ארבע על אמות ארבע בו
בשם  (מגידֿמשנה בחצר לו יש ובוודאי משאו, לפרק

שאינו 29)הרשב"א). בחלק בחוץ לפרק יכול שוודאי
אל 30)מקורה. המקורה החלק דרך להכניסו שצריך

שם. ולפרקו מקורה שאינו מפרק 31)החלק אלא בחצר.
כנ"ל. בבית, החמור את

.Ê˙Èa32Ìe˙Ò33˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ LÈ -34˙‡ ı¯t . «ƒ»≈«¿««»«∆
ÂÈÓÈvt35˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡ -36. ¿ƒ»≈«¿««

יב.32) אותו 33)שם, וסתמו בלבד אחד פתח בו שהיה
ב). הלכה למעלה שאמרנו 34)(כסףֿמשנה ואע"פ בחצר.

ואינו  רוח בכל פתחים לו יש שאם ב) (הלכה למעלה
ארבע  לו אין סתמם, שלא אע"פ מהם, באחד אלא משתמש
לו  שאין כאן, - בו משתמש שהוא הפתח כנגד אלא אמות
לפתחו  הוא עומד בוודאי וסתמו, בלבד אחד פתח אלא
שם). (כסףֿמשנה אחר פתח לו אין שהרי מחר, או היום

הפתח.35) פתח,36)מסגרת מתורת שביטלו שכיון
אמות  שארבע אומרים, ויש שבחצר. אמותיו מארבע הסתלק
סעיף  קעב, סימן (רמ"א לו יש - שבפתח מאלה חוץ שבחצר

ז).

.Á˙Èa37˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L38- «ƒ∆≈«¿««««¿««
¯ˆÁa ˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ‡39¯ˆÁa LÈ Ì‡ ‡l‡ . ≈«¿««∆»≈∆»ƒ≈∆»≈

‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡Â ‰ÊÏ ˙Bn‡ Úa¯‡40˙Èa‰ Á˙t „Ú «¿««»∆¿«¿««»∆«∆«««ƒ
Ï·f‰Â .ÔÈ˜ÏBÁ - ‰f‰41¯ˆÁ ÏL42ÈÙÏ ˜lÁ˙Ó «∆¿ƒ¿«∆∆∆»≈ƒ¿«≈¿ƒ

ÌÈÁ˙t‰43Ï·‡ .44‡ÈÒÎ‡45Èa ÈÙÏ - CÏÓ ÏL «¿»ƒ¬»«¿«¿»∆∆∆¿ƒ¿≈
.Ì„‡»»
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‡lÓiL È„k da ‡‰iL „Ú - ÈÏÎa d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ«∆¿≈»¿≈∆¿«≈
.‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈÂ ‰ÊÏ „Á‡ ÌBÈ ÏÚBt‰«≈∆»»∆¿∆»»∆

יא.36) בתרא בבבא הרבה 37)משנה יש אם היינו,
אף  - קטן חלק אלא לו שאין אחד, ביניהם ויש שותפים,
מעכב  לאו, ואם חלוקה. דין של בשיעור לקבל צריך הוא

ה). קטן סעיף קעא (סמ"ע החלוקה את משנה 38)הוא
ה).39)שם. אות מיימוני (הגהות כחצר - חוץ 40)ובית

א). הלכה ב פרק (להלן פתחים של אמות מארבע
רוחב 41) על אורך סאה וחצי קבין) (=שישה סאה היינו

וחמישים  מאות שבע אלפים שלושת של שטח והוא סאה
שם). המשניות בפירוש (רבינו כדאי 42)אמה שלא

(תוספות  מזה קטן בשטח וזריעה בחרישה מאמצים להשקיע
השדה). את ולא המתחיל דיבור בה 43)שם שזורעין

קטן.י  בשטח אף חשובה והיא יב.44)רקות, שם גמרא
אחר,45) אילן שדה או פרדסא) המתחיל דיבור (רש"י כרם

משנה). (מגיד ההלכה בסוף יא.46)כמבואר שם משנה
יב.47) שם דומה 48)גמרא ושווייה חשובה שהקרקע

ישראל. שבארץ כך.49)לזה כל חשובה אינה שהקרקע
יב.50) שם יוסף רב מיום 51)מסקנת לפחות פועל שאין

חרישה  ליום הכוונה אם בדבר דנו שם ובגמרא שם). (רש"י
לא  ורבינו הזריעה. בעונת חרישה ליום או החרישה, בעונת
כתב  המשניות ובפירוש לזו, או לזו כוונתו אם כלל, ציין
אחד, יום עבודת של שיעור חלק בכל שיהיה שהעיקר
לחםֿמשנה. וראה בהן", וכיוצא זריעה או "בחרישה

שם.52) קטינא בר רבא נחמן,53)מימרת רב מימרת שם
והיינו, דוולא) המתחיל דיבור שם (תוספות הר"ח וכפירוש
בזה  וסרה משנה (לחם ישראל בארץ לגינה בהקבלה בבבל,

שם). התוספות קושיית

.‰ÔÈ‡54Ô¯Bn‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ÔÈÏ˜¯h‰ ˙‡ ÔÈ˜ÏBÁ55, ≈¿ƒ∆«¿«¿ƒ¿…∆«»
˙‡ ‡ÏÂ ,„a‰ ˙Èa ˙‡ ‡ÏÂ ,C·BM‰ ˙‡ ‡ÏÂ¿…∆«»¿…∆≈««¿…∆
Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa ‡‰iL „Ú ,˙Èlh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ,ıÁ¯n‰«∆¿»¿…∆««ƒ«∆¿≈¿»≈∆≈∆

‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k56‡‰iL „Ú - e˜ÏÁ ıÁ¯Ó Ì‡ . ¿≈»∆¿≈»∆ƒ∆¿»»¿«∆¿≈
‡‰iL „Ú - C·BL Ì‡Â .ıÁ¯Ó È„k Ô‰Ó ˜ÏÁ ÏÎa¿»≈∆≈∆¿≈∆¿»¿ƒ»«∆¿≈
Ïk ¯‡L·e ˙ÈlËa ÔÎÂ .BÓˆÚ ÈÙa C·BL ˜ÏÁ Ïk»≈∆»ƒ¿≈«¿¿≈¿«ƒƒ¿»»

ÔÈ‡ .ÌÈ¯·c‰57ÔÈÏÚÓ - ‰ÊÏ È„Îe ‰ÊÏ È„k Ô‰a58 «¿»ƒ≈»∆¿≈»∆¿≈»∆«¬ƒ
B‡ ÈÏ ¯ÎÓ B‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓBÏ [BÏ] LÈÂ ,ÌÈÓ„a B˙B‡¿»ƒ¿≈««¬≈¿…ƒ

¯Ó‡ .ÈpnÓ ‰˜59Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ˜ÏÁ :Ì‰Ó „Á‡ ¿≈ƒ∆ƒ»«∆»≈∆¬…∆««ƒ
‡LÌÈÂL ÔÈ˜ÏÁ‰ ÔÈ60ÏËÂ ˙eÁt‰ ˙‡ Ïh‡ È‡ , ∆≈«¬»ƒ»ƒ¬ƒ∆…∆«»¿…

¯˙i‰ ˙‡ ‰z‡61:BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - «»∆«»≈≈¿ƒ∆¬≈≈
‰zÓ ÁwÏ ÈBˆ¯ ÔÈ‡62ÔÈc da ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‡l‡ , ≈¿ƒƒ««»»∆»ƒ¿≈»ƒ

.ÌÈÓ„a ÔÈÏÚÓ e‡ È¯‰ ‰ÂLa ‰wÏÁ¬À»¿»∆¬≈»«¬ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

דיני  ש"רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם שכתב מה פי על
ומתוך  המעשים" כל ולישר הדעות לתקן אלא אינן התורה
יש  ה', בעבודת והוראות עניינים למדים וההלכות הדינים
להסתפק  שאין הוא ה' בעבודת השכנים שעניין לומר,

שבסביבתו  אלו כל על גם לפעול וצריך עצמו עם בעבודה
ומצוותיה. תורה יהדות, בענייני שלו "שכנים" שיהיו

(307 'r e"k wlg y"ewl it lr)

יא.54) שם (רבינו 55)משנה ארמונים" ממיני "מין
המשניות). כל 56)בפירוש של השיעורים כמה פורש ולא

אלו. בדברים וחלק יג:57)חלק שם ברייתא
בסמוך.58) כמבואר אגוד, או גוד של העיקרון לפי והיינו,
(רי"ף 59) טעמו" ש"מסתבר שם גמליאל בן שמעון כרבן

טול  לו לומר שיכול קמא כתנא ופוסקים חולקים ויש שם).
ט). אות מיימוני (הגהות פחות ואני שיעור ויש 60)אתה

קטן. ואחד גדול מהם כשיעור.61)אחד בו ויש
שנימקו 62) כמו יחיה", מתנות "ושונא לכתוב: בהתאם

וכסף  ומתנה. זכייה הלכות בסוף למעלה וראה שם. בגמרא
שם). (גמרא לי אין - הדבר מחיר

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בתים 1) לבעלי המשותפת החצר חלוקת משפטי בו נתבארו

ל  בית כל השותפין מיוחדים רצו אם וכן מהם, אחד כל
על  זה לשותפין שיש ומה חלוקה, דין בו שאין דבר לחלוק

זה. אחר והנמשך שחלקו, אחר הנזקין משמירת זה

.‡˙B¯ˆÁ2ÌÈ¯Ùk‰3˙Èa BÏ ‰Ba „Á‡Â „Á‡ ÏkL ,4 «¿«¿»ƒ∆»∆»¿∆»∆«ƒ
ÌÈza‰ ÈL ÔÈaL ¯ˆÁ‰ ˙‡ˆÓÂ5Èa ÏÎÏ ˙ÙzLÓ ¿ƒ¿≈∆»≈∆≈¿≈«»ƒ¿À∆∆¿»¿≈

Á˙ÙÂ Á˙t ÏÎÏ LÈ È¯‰ - ÌÈza‰6˙Bn‡ Úa¯‡7 «»ƒ¬≈≈¿»∆«»∆««¿««
ÂÈÙÏ8Á˙t‰ Ïk ·Á¯a9Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ; ¿»»¿…«»«∆«¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ

ÛzLÂ ÛzL ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba LÈ≈«¿««««¿««¿»À»¿À»
ÏkL .d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;d˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -¿ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ»∆»
dÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ dÏ ÔÈ‡L ¯ˆÁ»≈∆≈»«¿««««¿««≈»

e¯‡aL BÓk ,¯ˆÁ ‰Èe¯˜10,ÔÈÙzL ÈL eÈ‰ ?„ˆÈk . ¿»»≈¿∆≈«¿≈«»¿≈À»ƒ
ÌÈza ÈL ‰ÊÏ11ÈL BÏ LiL ‰Ê :„Á‡ ˙Èa ‰ÊÏÂ »∆¿≈»ƒ¿»∆«ƒ∆»∆∆≈¿≈

˙Èa ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ˆÁ‰ ÔÓ BÏ ÔÈ„„BÓ - ÌÈza»ƒ¿ƒƒ∆»≈«¿««¿»«ƒ
;˙Bn‡ ¯OÚ ‰È‰ elÙ‡ ,Á˙t‰ ·Á¯ Ïk ÏÚ ˙È·Â»«ƒ«»…««∆«¬ƒ»»∆∆«
˙Bn‡ Úa¯‡ BÏ ÔÈ˙B - „Á‡ ˙Èa BÏ LiL ‰ÊÂ¿∆∆≈«ƒ∆»¿ƒ«¿««
LÈ Ì‡ :¯ˆÁ‰ ÔÓ ¯‡Lp‰Â ;BÁ˙t ÈÙÏ BÁ˙t ·Á¯a¿…«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ∆»≈ƒ≈
ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏ ‡‰iL È„k ,˙Bn‡ ‰BÓL da»¿∆«¿≈∆¿≈»∆«¿«««
ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ÊÏÂ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««¿»∆«¿««««¿««
˙BÁt ;ÔÈ˜ÏBÁÂ ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ - ÌÈÁ˙t‰ ÔÓƒ«¿»ƒ≈»ƒ¬À»¿¿ƒ»

.‰wÏÁ ÔÈc da ÔÈ‡ - ‰fÓƒ∆≈»ƒ¬À»

רבי 2) בשם אסי רבי של ומימרא ברייתא יא. בבאֿבתרא
שיטת 3)יוחנן. לפי וזה להם, והדומה הכפרים של דוקא

בסמוך. ראה מיגאש, בונה 4)הר"י ואחד אחד כל כלומר,
פתח  לו שיש זה ולפיכך בחצר, זוכה אחד וכל הפקר בקרקע
שני  לו יש ואם פתחו, כנגד אמות בארבע הוא זוכה אחד,
בשותפות, חצר שקנו שנים אבל אמות, בשמונה זכה פתחים
אלא  לו אין פתחים, שני לו שיש בין אחד פתח לו שיש בין
שם, בבבאֿבתרא מיגאש ר"י דעת וכן בלבד, אמות ארבע

לחםֿמשנה. ועיין במגידֿמשנה, שמקודם 5)והובא היינו,
את  הקיפו הבתים שהקימו ואחרי כנ"ל, הפקר, אדמת היתה
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שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני

.ËÔÈÙzM‰46‰wÏÁ ÔÈc Ba ÔÈ‡L ¯·c ˜ÏÁÏ eˆ¯L «À»ƒ∆»«¬…»»∆≈ƒ¬À»
ÔÈ„ÈÒÙÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡47ÔÈ˜ÏBÁ - BÓL ˙‡48. ««ƒ∆≈«¿ƒƒ∆¿¿ƒ

È·˙Î·e49L„w‰50e˜ÏÁÈ ‡Ï - eˆ¯L Èt ÏÚ Û‡ ,51. ¿ƒ¿≈«…∆««ƒ∆»…«¬…
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na52„Á‡ C¯Îa53ÈzLa Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆»¬»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÎÈ¯k54. ¿ƒ¿ƒ

יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם

.ÈÌB˜Ó55,B˜ÏÁÏ ÔÈÙzL eˆ¯L ‰wÏÁ ÔÈ„ Ba ÔÈ‡L »∆≈ƒ¬À»∆»À»ƒ¿»¿
Èt ÏÚ Û‡56¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - Ì„iÓ ewL ««ƒ∆»ƒ»»»∆»≈∆»«¬…

ÌÈ¯·c ÔÈ˜ ‰fL ;Ba57e¯‡aL BÓk ,‡e‰58Ï·‡ .59 ∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿∆≈«¿¬»
Áe¯a ‰ˆ¯ ‰ÊÂ ÈBÏt Áe¯a ‰ˆ¯ ‰fL Ì„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»»∆∆»»¿«¿ƒ¿∆»»¿«

Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÈBÏt60ÔÎÂ .61Ì‡62CÏ‰ ¿ƒ≈»¿ƒ«¬…»∆¿≈ƒ»«
BÓˆÚa ‰Ê63˜ÈÊÁ‰Â64˜ÈÊÁ‰Â BÓˆÚa ‰ÊÂ ,B˜ÏÁa ∆¿«¿¿∆¡ƒ¿∆¿¿∆¿«¿¿∆¡ƒ

B˜ÏÁa65Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ - Ì„iÓ e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿««ƒ∆…»ƒ»»≈∆»≈∆
.B¯·Áa ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬≈

לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך

.‡ÈÔÈÁ‡‰66e˜ÏÁL67ÔÂÈk - Ï¯Bb Ì‰ÈÈa eOÚÂ , »«ƒ∆»¿¿»≈≈∆»≈»
lk e˜ Ô‰Ó „Á‡Ï Ï¯B‚ ‰ÏÚLÔ68‰È‰a .69˙ÈOÚpL ∆»»»¿∆»≈∆»À»«¬»»∆«¬≈

eÓÈkÒ‰L ¯·cÏ ‰fÓ ‰Ê eÚÓML ,Ì‰Ï70¯Ób ,ÂÈÏÚ »∆∆»¿∆ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»»»«
B¯·ÁÏ ‰˜Óe Ô‰Ó „Á‡ Ïk71. »∆»≈∆«¿∆«¬≈

יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
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שייכת  הראב"ד שהשגת כתב ואורֿשמח (לחםֿמשנה, רבינו
עו). בהערה שם עיין יב, בהלכה להלן

.·ÈÔÈÁ‡‰72‰fÓ ‰Ê ˙BÁB˜Ïk Ô‰ È¯‰ - e˜ÏÁL73, »«ƒ∆»¿¬≈≈¿»∆ƒ∆
C¯c Ì‰Ï ÔÈ‡Â74‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BÓlÒ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê75, ¿≈»∆∆∆∆«∆¿…À»∆«∆

;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈn‰ ˙n‡ ‡ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ˙BBlÁ ‡ÏÂ¿…«∆«∆¿…««««ƒ∆«∆
˜ÏÁa ˙eÎÊ Ô‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï ,e˜ÏÁL ÔÂÈkL∆≈»∆»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿¿≈∆
dlk ‰„O‰ ‰˙È‰Lk :ÔÈÁ‡Ï ¯ÓBÏ LÈ CÎÈÙÏ .B¯·Á¬≈¿ƒ»≈«»«ƒ¿∆»¿»«»∆À»
ÌB˜nÓ ˙‡f‰ ÌÈn‰ ˙n‡ da ¯È·ÚÓ ‰È‰ - „Á‡Ï¿∆»»»«¬ƒ»««««ƒ«…ƒ»
ÈÏ LÈ - È˜ÏÁ ‰Ê ˙ÈOÚpL ,‰zÚ Ï·‡ ;ÌB˜ÓÏ76 ¿»¬»«»∆«¬≈∆∆¿ƒ≈ƒ
ÔBlÁ‰ Ì˙BÒ ÔÎÂ .ÈÏÚÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ¯ÈÒ‰Ï77 ¿»ƒ««««ƒ≈»«¿≈≈««

‰B·e ,B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈ˜Ln‰78Èt ÏÚ Û‡ ,Ìlq‰ „ˆa ««¿ƒ«∆¿∆¿««À»««ƒ
ewL ÌÈLa ÔÈc‰ ‡e‰Â .BLÈÓLz Ïh·Ó ‡e‰L79 ∆¿«≈«¿ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ∆»

˙eÎÊ Ì‰Ó „Á‡Ï ¯‡L ‡Ï - e˜ÏÁÂ ,„Á‡Ó ‰„O»∆≈∆»¿»¿…ƒ¿«¿∆»≈∆¿
Ì˙BÒÂ B˜ÏÁÓ ÌÈn‰ ˙n‡ ˜ÈÒÙÓe ,B¯·Á ˜ÏÁa¿≈∆¬≈«¿ƒ««««ƒ≈∆¿¿≈

˙BBlÁ‰80. ««

בניגוד 72) שמואל, בשם נחמן רב של מימרא ועוד. ז: שם
רב. הדבר 73)לשיטת הוברר "ברירה": אומרים אנו ואין

לקוחות  אלא זה של חלקו וזהו זה של חלקו שזהו למפרע
מהלכות  פי"א ורמב"ם כה. גיטין החלוקה, בעת מזה זה הם
שזהו  מפני זו, בהלכה זאת והקדים כ. הלכה ויובל שמיטה
לזה  זה מוכרים הם מזה, זה כלקוחות שהם שכיון יסודה,
כל  כדין חבירו, אצל אחד כלום משיירים ואינם יפה, בעין
ג), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ה סד: (בבאֿבתרא מוכר
זו  הלכה של טעמה שזהו בגמרא, מפורש זה שאין ואע"פ
מגידֿמשנה. ועיין סה. ב"ב הגמרא בסוגיית כן נראה -

הפנימי 74) אין פנימית, ואחד חיצונה חצר קבל אחד שאם
היתה  כזו דרך כי אף החיצונה, מהחצר דרך לדרוש יכול
חלקו, את מכר כאילו החלוקה עם שהרי אביו, בחיי קיימת
בעין  המוכרים כדרך ומכר לאחים, החיצונה החצר היינו,
ביחס  החיצונה, החצר ובעל דרך, לעצמו השאיר ולא יפה
יפה. בעין שמכר עליו גם שנאמר מוכר, אינו שלו, לחצר
דרך  להם אין ד"ה סה. שם (רשב"ם הוא לוקח אלא

דרך). להם אין ד"ה ז: בית 75)ו'תוספות' קיבל שאחד
השני  של בחצרו עומד הסולם ונמצא עלייה, - והשני וחצר,
בית, קיבל שאחד או סולמות). ולא ד"ה ז: שם (רש"י
השני  של ביתו על נשען הסולם ונמצא ועלייה, חצר - והשני

שם). יכול 76)('תוספות' ולפי"ז לו". "יש תימן: [בכ"י
הרא"ש  כתב וכן מעליו. להסירה המים אמת לבעל לכוף
החלון  לסתום "שצריך רבינו בשם כ) סימן פ"א (ב"ב
מדברי  השמיט והכסףֿמשנה מעליו". המים אמת ולהסיר
זה  ומתוך מעליו", המים אמת "ולהסיר המילים את הרא"ש
מהלשון  כן והוכיח לכופו. יכול אינו המים שבאמת לו, יצא
לפרש  בא ולפיכך הניזק, על שהמדובר להסיר" לי "יש
ממה  כן ומוכיח בעצמו. הוא סותם בחלון שגם רבינו בדברי
לבעל  הכוונה שוודאי הסולם" בצד "ובונה להלן: שכתוב

העלייה]. לבעל ולא כוונת 77)החצר (שם) הרא"ש לדעת
כתב  וכן חלונו, שיסתום החלון לבעל לכוף שיכול רבינו
שם) (ברא"ש הראב"ד אבל בכסףֿמשנה). (הובא הריב"ש
רצה  שאם אלא חלונותיו, לסתום לכופו יכול שאינו סובר

והטעים  זאת. לעשות יכול - להם סמוך כותל לבנות
בבנין", לו נתחייב לא "שהוא משום בחידושיו הרשב"א
על  ובהסתמך הסתימה. הוצאות לו לתת נתחייב לא כלומר
שכן  שמח' ב'אור כתב ברא"ש שהובאו הנ"ל הראב"ד דברי
יא: בהלכה שכתב כאן, בהשגה הראב"ד דברי כוונת גם
אלא  יא להלכה שייכת אינה זו והשגה דבריו", נתחוורו "לא
"האחין  - שחלקו" "האחין הדומות וההתחלות יב, להלכה
למעלה, וראה ממקומם. להעתק לדברים שגרמו הן שחלקו"
כדעת  דעתו - רבינו בדברי הכסףֿמשנה פירוש שלפי

למעלה.78)הראב"ד. וראה החצר, כל 79)בעל שהרי
כלקוחות  שהם מפני הוא שחלקו באחים הטעם עיקר
סימן  (הגר"א סה. בבבאֿבתרא כמפורש יפה, בעין המוכרים

ה). ס"ק כנ"ל.80)קעג הסולם, בצד שבונה והואֿהדין
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מיגאש).81) ר"י בשם היו 82)(מגידֿמשנה שלא
מיגאש). הר"י בשם (מגידֿמשנה כאן 83)שותפים אף

(שם). בשותפות היו מהמוכרים,84)שלא קנינם כל שהרי
הם  ולפיכך כלל, לזה זה מוכרים ואינם מזה זה קונים ואינם

המוכרים. של הזכויות כל את מקבלים
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לפי 85) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
השניה. שאם 86)הלשון שם, השקלאֿוטריא מתוך יוצא

שהיזק  משום מחיצה, לעשות כפייה יש - חלוקה דין יש
היזק. שמו יוחנן,87)ראיה רבי בשם אסי רב של מימרא

שם. במסקנא שפירשוה ובקנין,88)כפי לחלוק שהסכימו
י). (הלכה למעלה רבינו שכתב כמו כבר, שחלקוהו או

כדלהלן.89) אמות, ארבע כפייה 90)שגבהו שיש היינו,
בנייתו  על ב' הכותל. בניית עצם על א' דברים: שני על

להלן. וראה שניהם. של בחלקם כלשון 91)באמצע,
וראה  כמותו. סובר יוחנן רבי שגם ג. שם בגמרא אחרון
זו. כדעה שהלכה הוכחות כמה מיימוניות בהגהות

(מאלו),92) [זה] נזק סובלת אדם של דעתו שאין "לפי
פי"א  (להלן קבוע" היזק שהיזקו מוחל, שאינו וחזקתו
שלפי  ב:) (ב"ב בגמרא שאמרו ממה לכך וראיה ז). הלכה
בונין  - מחיצה לעשות שרצו "השותפין שם במשנה המפרש
שהיזק  כרחנו על - "מחיצהֿכותל" - באמצע" הכותל את
רצו  אם שרק במשנה נאמר שהרי היזק, שמיה לאו ראיה
אין  ראיה, בהיזק חזקה יש ואם המחיצה. את בונים שניהם
כאן  שהרי היזק, שמיה לאו ראיה שהיזק מהמשנה ראיה
שלמאןֿ עלֿכרחנו אלא מחיצה. בלי שנים כמה החזיקו
(ר"י  חזקה מועילה לא - היזק שמיה ראיה היזק דאמר
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שם.37) שפירשוה ולפי ברייתא, ג: אין 38)סוכה שאז
שם). (סוכה, ליהרס עומד והוא בית, תורת היינו 39)עליו

משל  חוץ בחצר, אמות ארבע אבל הפתח. של אמות ארבע
כדלהלן. לו, יש - השותפים 40)פתח ששני כגון המדובר,

ולפיכך  אחד, כל אמות מארבע פחות קטנים, בתים להם יש
אמות  ארבע בו יש אם בחצר, לחלוק השני את אחד כופה
ארבע  מהם אחד לאף שאין אע"פ לזה, אמות וארבע לזה
(מגידֿמשנה, הנ"ל אמות מארבע חוץ הפתח, בשביל אמות

בראב"ד). יא:41)וראה בבבאֿבתרא ברייתא
הזורקים 42) השכנים עלֿידי הזמן במשך בחצר שנערם

לזבל  בו, לזכות רוצה מהם ואחד אחד וכל בתיהם, מתוך
שם). (רש"י שדותיו הפתחים 43)בו דרך שהרי
שם). (רש"י שם מברייתא 44)השליכוהו שנפתרה בעיא

למילה 45)שם. פירושים שני שם מביא הרי"ף
והר"י  הר"ח פירשו (וכן אכסניא של זבל א ' "אכסניא":
פירש"י  (וכן אותם כשגובים מלך של אכסניא ב' מיגאש).
אכסניא  להם לתת העיר בני על המוטל מלך של "חיל שם:

מלך" של "אכסניא רבינו שכתב ומכיון נראה בבתיהם").
(מגידֿמשנה), וביפרש"י שברי"ף השני כפירוש שהיינו

" דומים: אינם הנ"ל הדינים ששני הוא באופן חצר" של זבל
לחובה  הוא מלך" של "אכסניא ואילו החצר, לבני לזכות

כ. ס"ק קעב, סימן סמ"ע ועיין החצר. לבני
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יא.46) שם את 47)משנה, לשאת ראוי יהיה לא שהחלק
השלם. העצם של הקודם חידוש,48)השם כל אין בזה

אין  שרצו אע"פ הקודש שבכתבי להשמיענו בא אלא
רש"י). בשם (מגידֿמשנה היינו,50)שם.49)חולקין

לכתבם  רגילים היו ובזמנם התנ"ך, ספרי וארבעה עשרים
הקודש). כתבי ד"ה שם (רש"י כספרֿתורה בגליון

(רש"י 51) הקודש כתבי בזיון משום בה יש זו שחלוקה
שלם, ספר אחד לכל יגיע אם שאפילו שכתבו, ויש שם).
של  כבודם אין - נביאים ולזה תורה לזה יגיע אם ואפילו
אחד  בכרך שנתחברו אחר בב"ד שיחלקו הקודש ספרי

רשב"א). בשם שם 52)(מגידֿמשנה שמואל, של מימרא
כנ"ל.53)יג: בזיון, שם כריכה 54)שיש שבכל אע"פ

שכתב  כמו לחלוק, רצו אם והיינו, הקודש. מכתבי אחר ספר
וכן  שם. בגמרא שלמן, רב שאמר וכמו ההלכה, בתחילת
אחד  שיקח לחלוק, "ורצו שם: המשניות בפירוש רבינו כתב
בלחםֿמשנה. וראה אחר", ספר וחבירו זה, ספרֿתורה מהם
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לפי 55) ג. שם בגמרא פירושה וכפי ב. בבבאֿבתרא משנה
יוחנן. רבי בשם אסי בשקלאֿוטריא 56)רב שביררו כמו

כגון 57)שם. ממש, בו שיש דבר על אלא חל קנין שאין
של  פעולה ואילו קרקעות. של שעבוד על אף או חפץ, על

עליה. חל הקנין ואין ממש, בה אין - בפ"ה 58)חלוקה
שכתב  "הרי שם: וזהֿלשונו יד. הלכה מכירה, מהלכות
זה  הרי - שביניהם השדה שיחלקו - מפלוני וקנינו בשטר:
דבר  לחבירו הקנה לא שהרי כלום, מועיל ואינו דברים קנין

וידוע". המימרא 59)מסויים לבירור שם, הגמרא מסקנת
יוחנן. רבי בחלקו,60)של אחד כל וזכה נחלקו, שהרי

ממש. בו שיש לבירור 61)בקנין אשי, רב של מימרא
שם. יוחנן, רבי של שהסכימו 62)דבריו אחרי היינו,

החלוקה. על המלים 63)ביניהם אין בגמרא לפנינו
כ"י  בגמרא ישנם אבל רבינו, שבדברי "בעצמו", - "בעצמו"
רבינו  שלדברי להלן, [וראה ראשונים. ובעוד וברי"ף מינכן
צריך  אין ולפיכך השותפות. בחלוקת קנין לשום צריך אין
הלכו  אם אף אלא וקני", חזק "לך לחבירו אחד כל שיאמר
זו  הרי - קנין זה שאין אע"פ - בעצמו ואחד אחד כל

חזקה,64)חלוקה]. קנין כאן אין והרי"ף רבינו לדעת
ביניהם, נתחלקו הרי חלקו, נטל ואחד אחד שכל מכיון אלא
א  הלכה פ"א למעלה כמבואר קנין, צריכה אינה וחלוקה

יב. אלא 65)הערה חזקה, קנין שום כאן היה שלא [מאחר
אלא  ויחזיק, ילך שאחד בזה די לא - כנ"ל, חלוקה, זוהי

מגידֿמשנה]. ועיין בשלו, אחד כל יחזיקו ששניהם צריך
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יוסי.66) רבי של ברייתא קו: היינו,67)בבאֿבתרא
כל  שייך למי להכריע צריך והגורל שוים, חלקים שביררו

שלשה 68)חלק. הם ואם חלקו. השני קנה שנים, הם אם
האחרים, החלקים שני את והשנים חלקו, קנה הראשון  -
ויש  יחלקו. - לחלוק רוצים ואם ביניהם, מחולקים כשאינם
שמעון, ראובן, תולדותם: לפי החלקים כשסומנו מפרשים,
שמעון  זכה וזה, זה בחלק זכה שראובן וכיון וכו' לוי

(מגידֿמשנה). וכו' וכו' לוי ואח"כ רב 69)עלֿידו מסקנת
שם. מעוניינים 70)אשי, ובוודאי השותפות, את לחסל

עוד. יתעכב ולא מהר יקום החלוקה ביצוע שדבר הכל
שם,71) בגמרא נראה וכן קנין. הוא שהגורל רבינו, דעת

מה שלמדו  שם: ששאלו ואע"פ בגורל. הארץ מחלוקת זאת
הרי  - ותומים' ב'אורים גם שהיתה ישראל ארץ לחלוקת
היום  לנו יש ותומים' 'אורים שבמקום אשי רב שם תירץ
(הובאה  בתשובה הרא"ש אולם ההדדית. מההסכמה ההנאה
אינו  שגורל כתב ברמ"א) ב סעיף קעג סימן בחושןֿמשפט
בגמרא  הנוסחא היתה שלפניו ונראה קנין. ולא בירור אלא
חזרו  שלפי"ז - וכו'" הנאה בההיא אשי רב אמר "אלא שם
ס"ק  שם (הגר"א ישראל ארץ מחלוקת שלמדו ממה בהם
דברי  לו נתחוורו שלא שכתב בהשגה, הראב"ד דעת וכן ד),
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חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה

היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬
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בבאֿבתרא,113) בתחילת המשניות בפירוש רבינו פירש כן
מחייבין  לגדור שנהגו מקום בגינה "וכן שם ששנו מה

קיז. הערה ולהלן במגידֿמשנה, וראה היינו 114)אותו".
המחיצה. עשיית דבר את לו הזכיר שנשארו 115)שלא

ומגדלֿעוז). ראב"ד (ועיין מוכר של ראה 116)בידו
גבוהה  מחיצה אלא צריך אין שבגינה טז, הלכה למעלה

טפחים. שישתתף 117)עשרה הלוקח את כופין כלומר,
בדברי  לפרש יש וכן הראב"ד, דעת (כן המוכר עם זה בבנין

מגידֿמשנה). ועיין בירושלמי:118)הרמב"ם, הוא כן
שלא  שנהגו מקום בין לגדור, שנהגו מקום בין בגינה "תני:
מפרש  שכן כתב א) ס"ק קנח (סימן והגר"א כופין". - לגדור
שלפנינו. מזו שונה שם ושגירסתו ד.) (שם בבבלי גם רבינו

ומגידֿמשנה. ראב"ד ועיין

.ÁÈÌB˜Ó119ÔÈÏÈc·n‰ ÌÈÏ˙k ˙B·Ï e‚‰pL120 »∆»¬ƒ¿¿»ƒ««¿ƒƒ
˙Bpba B‡ ˙B¯ˆÁa121˙ÈÊb ÔÈ‡L ÌÈ·‡a122‰Ê - «¬≈«ƒ«¬»ƒ∆≈»»ƒ∆

Ô˙B123.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô˙B ‰ÊÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ≈¿»¿»ƒ¿∆≈¿»¿»ƒ
˙ÈÊ‚a124ÌÈÁÙË Ô˙B ‰ÊÂ ,‰ˆÁÓe ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê - ¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ∆¡»¿∆≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒÈÙÎa .‰ˆÁÓe125ÌÈÁÙË Ô˙B ‰Ê -126Ô˙B ‰ÊÂ , ∆¡»ƒ¿ƒƒ∆≈ƒ¿«ƒ¿∆≈
ÌÈ·Ïa .ÌÈÁÙË127‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B ‰Ê -128‰ÊÂ , ƒ¿«ƒƒ¿≈ƒ∆≈∆«∆¡»¿∆

Ï˙k‰ È·Ú - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ .‰ˆÁÓe ÁÙË Ô˙B≈∆«∆¡»¿»«ƒƒ»≈√ƒ«…∆
„Èq‰ ÌÚ129ÏÈ‡B‰Â .130,Ì‰ÈL ÏMÓ Ï˙k‰ ÌB˜Óe ƒ«ƒ¿ƒ¿«…∆ƒ∆¿≈∆

.Ì‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ È¯‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ƒ»««…∆¬≈«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆
elÙ‡Â131ptL B‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ˙eL¯Ï ÏÙÔ‰Ó „Á‡ ‰ «¬ƒ»«ƒ¿∆»≈∆∆ƒ»∆»≈∆

B˜ÏÁ B¯·Á BÏ ¯ÎnL ÔÚËÂ ,B˙eL¯Ï ÌÈ·‡‰ Ïk ˙‡∆»»¬»ƒƒ¿¿»«∆»«¬≈∆¿
ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa BÏ B˙ B‡132Ô‰ È¯‰ ‡l‡ , ¿»¿«»»≈∆¡»∆»¬≈≈

„Ú Ì‰ÈL ÏL ˙eL¯a133‰È‡¯ ‡È·iL134. ƒ¿∆¿≈∆«∆»ƒ¿»»

ב.119) בבאֿבתרא סתם,120)משנה כתלים לא היינו,
(מגידֿמשנה). שותפים בנכסי המבדילים כתלים אלא

מוסב 121) שזה בגמרא, ופירשו בגינה". "וכן במשנה: שם
הכתלים. רחבי כלומר וגזית, גויל "גויל"122)על והיינו

מהוקצעות. בלתי אבנים כלומר, כלומר,123)שבמשנה.
פחות. ולא טפחים ששה ברוחב הוא דין - בגויל המנהג אם
(מגידֿמשנה). זה מנהג אחר הולכין אין בפחות, נהגו ואם

רחבן 124) מתמעט הקיצוע שעלֿידי מהוקצעות, אבנים
לחמשה. טפחים לבנה 125)מששה וחצי מכאן לבנה חצי

באמצע. וטיט חצאי 126)מכאן לשני טפחים שלשה
לטיט  וטפח כדלהלן) טפחים שלשה הלבנה (שהרי הלבנה

שלמות.127)שביניהם. לבנים שהלבנה 128)היינו,
טפחים. שכן 129)שלשה הרי"ף, וכתב הטיח. עם כלומר

אלא  נפשטה, שלא בעיא היא ג: שם ולפנינו הגמרא. מסקנת
וסידן". ש"הן שמסתבר שם אמר יצחק בר נחמן שרב

שם.130) של 131)משנה, חידושה כל שזהו ד. שם
במשנה. זו שותפים 132)פסקא - הם ששותפים שכיון

הידוע  דבר אם ולפיכך, השני. על אחד מקפידים אינם
לו. שמכרו ראיה אין מהם, אחד אצל נמצא לשניהם

שהיה 133) במיגו, הוא נאמן - ידו תחת האבנים אין ואם
ולחםֿמשנה). (מגידֿמשנה לחבירו שהחזירם לטעון יכול

שלו.134) שהם בעדים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
נפלו,1) אם השותפין בין שיש המחיצות משפטי בו נתבארו

מגדירת  לזה זה לעשות לשכנים שיש ממה הדינין וקצת
המשותף. הרשות ומתיקון המחיצה

.‡Ï˙k2LÈ - ÏÙpL ,ÔÈÙzL ÈL ÔÈa ÏÈc·n‰ ,¯ˆÁ …∆»≈««¿ƒ≈¿≈À»ƒ∆»«≈
d·b „Ú B˙B·Ï B¯·Á ÏÚ ÛÎÏ Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»ƒ¿≈∆»…«¬≈ƒ¿«…«

˙Bn‡ Úa¯‡3Ï·‡ ;‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,4¯˙È «¿««¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ5B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ -6„Á‡‰ ‰ˆ¯ . ««¿««≈¿«¿ƒ»»»∆»

Ï˙k‰ dÈa‚‰Â7Ì‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ8B¯·Á ‡a ¿ƒ¿ƒ««…∆≈««¿««ƒ»¬≈
ÔÈ·iÁÓ - Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ „‚k dB·b „Á‡ Ï˙k ‰·e»»…∆∆»»«¿∆∆«…∆∆≈≈∆¿«¿ƒ

B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡9BÏ˙k „‚kL d·ba10‰a ?„ˆÈk . ƒ≈∆¿«…«∆¿∆∆»¿≈«»»
B¯·Á ‡·e ,˙Bn‡ ¯OÚ B‰Èa‚‰Â Ô‰ÈÈaL Ï˙k „Á‡∆»…∆∆≈≈∆¿ƒ¿ƒ∆∆«»¬≈

Bcˆa B‡ Bc‚k „Á‡ Ï˙k ‰·e11˙Èa BÏ ˙BOÚÏ12, »»…∆∆»¿∆¿¿ƒ«¬«ƒ
Bn‡ LL ¯Á‡‰ Ï˙k‰ dÈa‚‰ÂÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ˙ ¿ƒ¿ƒ««…∆»«≈≈«¿«¿ƒƒ≈

È¯‰L ;˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒBnL ˙Bn‡ ÈzLa B˜ÏÁ∆¿ƒ¿≈«∆ƒ««¿««∆¬≈
ÂÈOÚnÓ ‰‡¯13Ô‰a ‰ˆB¯ ‡e‰L14˜˜Á Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿∆ƒ«¬»∆∆»∆¿≈ƒ»«

Ô‰ÈÈaL Ï˙k‰ L‡¯a15˙B¯Bw‰ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó16, ¿…«…∆∆≈≈∆»¿«ƒ««
‰¯B˜ ÂÈÏÚ ‰aL B‡17ÔÈÚL ˙B¯Bw‰L ‰ÏB„‚ ∆»»»»»¿»∆«ƒ¿»ƒ

Ôlk ˙Bn‡‰ LLa B˜ÏÁ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ - ‰ÈÏÚ18 »∆»¿«¿ƒƒ≈∆¿¿≈»«À»
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bn‡ Úa¯‡‰ ÏÚ B¯·Á ÛÈÒB‰L∆ƒ¬≈«»«¿««««ƒ∆…

Ï˙k‰ Ïk ‰a19ÏÎa ‰ˆB¯ ‡e‰L BzÚ„ ‰l‚ È¯‰L ; »»»«…∆∆¬≈ƒ»«¿∆∆¿»
.‰f‰ d·b‰«…««∆

במשנה.2) ה. היזק 3)בבאֿבתרא למניעת השיעור שזהו
חידוש  כל ואין טז. הלכה פ"ב למעלה כמבואר ראיה,
ד) הלכה פ"ב (למעלה רבינו פסק שכבר אחרי זו, בהלכה
זה  את זה כופים שחלקו ושותפין היזק, שמיה ראיה שהיזק
אם  קלֿוחומר – ביניהם אמות ארבע גבוה כותל לעשות
השני  את אחד לכוף שיכולים ונפל, ביניהם כותל היה כבר
מארבע  שלמעלה הוא, החידוש עיקר אלא מחדש, לבנותו
ב:). בבאֿבתרא (גמרא זה את זה כופים אין אמות

שם.4) ראיה.5)משנה, היזק עוד אין אע"פ 6)שאז
(כסףֿמשנה). אמות ארבע על יתר הכותל היה שמקודם

השני.7) של השתתפותו בלא הוצאותיו משנה,8)על
בחצי 9)שם. זוכה הוא זה, ובתשלום לשלם. שעליו החצי

אותו  שמחייבין שכשם שניהם, של המקום שהרי הכותל,
הכותל  חצי הוא ונוטל חבירו, את מחייבין כן לשלם,

ומשנהֿלמלך). (מגידֿמשנה למעלה 10)עלֿכרחו אבל
(שם  נחמן וכרב בסמוך, רבינו כהדגמת חייב, אינו מכתלו
לא  - סמך דלא למאי סמך, - דסמך "למאי שאמר: ו.)
לכולה". סמך לפלגא, "סמך שאמר: הונא כרב ודלא סמך",
ב'תוספות' שם (ועיין הגובה שיעור לעניין רבינו ומפרשה

סמך). "סמך 11)ד"ה סתם נאמר ה.) (שם במשנה [שהרי
סמך  בין משמע הכל", את עליו מגלגלין - אחר כותל לו
גם  שהמדובר זה, ולפי הצד. מן לו סמך ובין מכנגדו לו
נחמן  ורב הונא רב של שהפלוגתא עלֿכרחנו הצד, מן בסמך
באורך]. ולא בגובה אלא אינה הקודמת) הערה (ראה

ועל 12) עליו לשים האמצעי בכותל להשתמש רוצה שהוא
שלא  אף ממעשיו, שנראה כמו תקרה, - הנגדי הכותל
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חזקה  שמועילה אֿו) הלכה (פ"ז להלן שאמרו ומה מיגאש).
את  מזיק אחד כאן - ראיה היזק שם שיש אע"פ בחלון,
ניזוק  אתה גם הרי לו שאומר בו, מיחה לא ולפיכך השני,
כמו  המחיצה, בנין את תתבע שאתה מצפה והייתי ממני,
ברא"ש  עוד ועיין בבאֿבתרא. בתחלת מיגאש ר"י שכתב
ר"י  בשם עוד שהביא במגידֿמשנה [וראה ב. סימן שם
מעשה  עשה שבחלון בזה לחצר, חלון בין שמחלק מיגאש

ב]. והערה א הלכה פ"ז להלן ראה אבל החלון, בפתיחת

.ÂË·Á¯93‰È‰È ‰nÎÂ .Ì‰ÈL ÏMÓ - Ï˙k‰ ÌB˜Ó …«¿«…∆ƒ∆¿≈∆¿«»ƒ¿∆
Ïk‰ ?BaÁ¯94‰È„n‰ ‚‰Ók95elÙ‡Â .96e‚‰97 »¿«…¿ƒ¿««¿ƒ»«¬ƒ»¬

ÔÈˆe‰·e ÌÈ˜a Ì‰ÈÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ98„·Ï·e . «¬¿ƒ»≈≈∆¿»ƒ¿ƒƒ¿«
.B¯·Á ˙‡ ‰‡¯ÈÂ Ba ÏkzÒiL ¯ÈÂ‡ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆¬≈

ב.93) שם השותפים 95)שם.94)משנה, כמנהג היינו,
במדינה  הבנינים שאר כמנהג ולא ביניהם, כשחולקים לבנות

ד.96)(מגידֿמשנה). הוא 97)שם המנהג אם אבל
צריכה  למה כן, לא שאם בו. משגיחים אין מזה, פחות
בשם  כ אות מיימוניות (הגהות דוקא אלו את לפרוט הגמרא
כמנהג  "הכל שאמרו במקום שאף ומכאן ה'תוספות'),
וראה  הכלל. מן יוצאים גם ויש בכלל. הכל אין המדינה"

בגויל. ד"ה ב. שם (רש"י 98)ב'תוספות' תמרים כפות
גרשום). ורבינו

.ÊË‰nk99˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ ?Ï˙k‰ d·‚100. «»…««…∆≈»≈«¿««
‰p‚a ÔÎÂ101e‰ÙBk ,102B¯·Á ˙pbÓ B˙pb ÏÈc·‰Ï ¿≈¿ƒ»≈¿«¿ƒƒ»ƒƒ«¬≈

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓa103Ï·‡ .104- ‰Ú˜·a ƒ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ¬»¿ƒ¿»
‡l‡ ,B¯·Á ˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»

e‚‰pL ÌB˜Óa105‰ˆ¯ .106˙Ú˜aÓ B˙Ú˜a ÏÈc·‰Ï ¿»∆»¬»»¿«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«
˙ÈÊÁ ‰OBÚÂ .‰B·e BlL CB˙Ï ÒBk - B¯·Á107 ¬≈≈¿∆∆¿∆¬ƒ

BÓk108ıeÁaÓ „ÈÒa ‰n‡109Ï˙k‰L ÚÈ„B‰Ï È„k , ¿«»¿ƒƒ«¿≈¿ƒ«∆«…∆
CÎÈÙÏ .BlL110ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ Ì‡ , ∆¿ƒ»ƒ»««…∆«»¿»¬»ƒ
Ì‡Â .BlL111Ï˙k‰ ÌÈBa - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ eOÚ ∆¿ƒ»ƒ««¿≈∆ƒ«…∆

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˙ÈÊÁ ÔÈOBÚÂ ,ÚˆÓ‡a112Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆¿«¿ƒ¬ƒƒ»ƒ»¿ƒ»ƒ
.Ô‰ÈL ÏL ÌÈ·‡‰Â ÌB˜n‰ - Ï˙k‰ ÏÙ»««…∆«»¿»¬»ƒ∆¿≈∆

במשנה.99) ה. מזה,100)שם פחותה שבמחיצה מפני
אינו, אדם של שגבהו [ואע"פ מעליה להסתכל אפשר עדיין
עצמו  להגביה הוא יכול - אמות משלש יותר כלל, בדרך
– אמות ארבע גובה עד ולהציץ אצבעותיו ראשי על

ברום]. ד"ה יא. חגיגה לפי 101)'תוספות' ב. שם משנה
וראה  לזו. זו סמוכות גינות בשתי שהמדובר הפשוט הפירוש

קיב. הערה מנהג 102)להלן שם שאין בסתם, אפילו
יז  הלכה להלן עוד ועיין להלן. ראה לבקעה, בניגוד לגדור,
מחייבין  - לגדור שלא שנהגו במקום שאפילו קיז) (והערה

לרשותו",103)אותו. נכנס אם כגנב, אותו שיתפוס "כדי
אבל  ו). הלכה ג פרק ולהלן ו: (בבאֿבתרא לגג גג בין כמו
(מלשון  שמשתמש" בשעה חבירו יראה "שלא ראיה היזק
משתמשים  אין שהרי בגינה, אין יד) הלכה למעלה רבינו
טפחים  עשרה במחיצה שדי אמרו שעליו מבגג, יותר בה
בשקלאֿ ב:) (שם בגמרא שאמרו ומה בתשובה). (רבינו
"וכן  במשנה שנאמר שמה ראיה", "היזק בסוגיית וטריא
היזק  משום הוא אותו" מחייבין לגדור שנהגו במקום בגינה

היזק, שמיה לאו ראיה היזק למאןֿדאמר מזה והקשו ראיה,
רב  אמר הונא רב אמר אבא כדרבי שאני, "גינה ותירצו:
עומדת  שהיא בשעה חבירו בשדה לעמוד לאדם אסור
שגינה  הרי (רש"י). רעה" בעין יזיקנו "שלא בקמותיה",
והשיב  רבינו, זה על נשאל כבר - זה? לענין מחצר חמורה
שיראה  גדול, היזק שהוא ראיה היזק בין גדול הבדל שיש
היזק  ובין צרכיו, ועושה ויושב עומד שהוא בעת חבירו אדם
דברי  שאלו רעה, עין משום חבירו קמת שיראה ראיה
אינו  התירוץ ואותו רעה, בעין בו יעיין שלא הם חסידות

ד  אדם אליבא שבני מקום בחצר ראיה היזק שעיקר הלכתא,
שרב  שאע"פ דבריו: בביאור להוסיף [ויש רבינו. עכ"ד דרין,
ולא  גמור איסור שזהו הרי וכו'", לעמוד לאדם "אסור אמר
קז:) (בבאֿמציעא שאמר לשיטתו רב - חסידות מדת
ותשעה  תשעים [רעה], עין זו - חולי כל ממך ה' "והסיר
להסתכל, שאסור הוא דין שלפי"ז רעה". בעין [מתים]
אבל  אמות. ארבע גבוה כותל לעשות אותו כופין ולפיכך
- חולי כל ממך ה' "והסיר ואומר (שם) עליו חולק שמואל
ולפי  [רעה]". ברוח [מתים] ו"הכל רעה)". רוח =) הרוח זה
הכלל  ולפי חבירו. בקמת בהסתכלות איסור אין דבריו,
לעשות  לכוף אין ממונות, בדיני כשמואל שהלכה הידוע,
איסור  שאין מאחר לגינה, אמות ארבע גבוה כותל
שאמרו  כמו בלבד. חסידות מדת אלא כאן ואין בהסתכלות.
כוסות  שני לשתות סכנה =) "זוגות" בעניני קי: בפסחים
ואעפי"כ  ניזוק, אינו זה, על מקפיד שאינו שמי ביחד),
עלֿכרחנו  כן, ואם לחשוש). טוב =) מיבעי" "למיחש
לגדור  היינו אותו" מחייבין - בגינה "וכן המשנה שפירוש
כגנב, עליו ייתפס שלא כדי בלבד טפחים עשרה של בגדר
שינוי  וגם רעה. עין משום אמות ארבע של בכותל ולא
ובגינה  "כותל", אמרו שבחצר כן, מוכיח במשנה הלשון
טפחים, עשרה הוא גדר וסתם "גדר". מלשון לגדור אמרו
ברמב"ם  ג משנה פ"ב ובפאה ח, משנה פ"ב בכלאים ראה
"גדר" רבינו כלל ג, הלכה בפ"ג להלן אבל שם. ורע"ב
ובהערה  ח הלכה פ"ג להלן וראה שם. עיין ביחד, ו"כותל"

ד.104)עא]. שם הגמרא, מסקנת ולפי שם, משנה
כמו 105) השנה כל הזרעים עומדים אין שבבקעה מפני

הרמב"ן). בשם ג ס"ק קנח, סימן (סמ"ע בגינה
מנהג.106) שאין ובמקום מראה,107)האחד, מלשון

המשניות). בפירוש (רבינו בולט דבר כרבי 108)היינו
ד: ד. שם גם 109)יוחנן, יעשה שמא מבפנים, לא אבל

לחשוש, אין זה, סימן חבירו יקלוף שמא אבל בפנים. חבירו
למעלה  (ראה והוצים קנים של ובמחיצה זאת, יכירו שהרי
ורבינו  מיוחדים סימנים שם בגמרא נתנו טו) הלכה

(כסףֿמשנה). וצ"ע ב.110)השמיטם, שם משנה,
יעשה 112)שם.111) שמא איֿאפשר, כלל סימן ובלי

שהרי  איֿאפשר, ולקלוף הוא. שלו ויאמר חבירו בצד אחד
ט). ס"ק קנח, סימן סמ"ע וראה שם, (גמרא כנ"ל הוא, ניכר

.ÊÈ¯ÎBn‰113Ì˙Ò B¯·ÁÏ ‰pb114ÌÚ ˙·¯ÚÓ ‰˙È‰Â , «≈ƒ»«¬≈¿»¿»¿»¿…∆∆ƒ
˙B¯Á‡ ˙Bpb115˙‡ ˙B·Ï Á˜Bl‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ƒ¬≈ƒ∆«≈«ƒ¿∆

Ï˙k‰116Ì‰ÈÈa117‡lL e‚‰pL ÌB˜Óa elÙ‡Â , «…∆≈≈∆«¬ƒ¿»∆»¬∆…
˙Bpba ¯c‚Ï118Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ‡ - Ì˙Ò ‰Ú˜a ¯ÎÓ ƒ¿…«ƒ¬»ƒ»«ƒ¿»¿»≈

.e‚‰pL ÌB˜Óa ‡l‡ ,¯c‚Ï B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ¿…∆»¿»∆»¬
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התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר

לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול
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יא  ס"ק קנח, סימן הגר"א ובביאור ד. הלכה להלן כמבואר
למשנה  בבאֿבתרא מהירושלמי רבינו לדברי מקור הביא

הנ"ל.

.„‰a B˜ÏÁ·e ,‰aL ‰Ê ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»«…∆∆∆∆»»¿∆¿»»
BÓk ËÚeÓ ¯·„ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È -≈»∆ƒ∆≈¿«¿¿ƒ»»∆»»»»¿
LnzL‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L ;ÔÈic‰ e‡¯iL∆ƒ¿««»ƒ∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈

Ï˙kaÌÈ39ÔÎÂ .40Áe¯ ¯„bL ‡e‰ BÓˆÚ Ûwp‰ Ì‡ «¿»ƒ¿≈ƒ«ƒ»«¿∆»««
ÏL ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,BzÚ„ ‰l‚ È¯‰ - ˙ÈÚÈ·¿̄ƒƒ¬≈ƒ»«¿¿≈¬ƒ«»»∆

˙BÁe¯ LÏL41ÌÈÏ˙k‰ eÈ‰ Ì‡ ,42ÔÎÂ .Ì‰ÈL ÏL »ƒ»«¿»ƒ∆¿≈∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

בנה 39) אם להיפך. ולדעתו רבינו, על חולק והראב"ד
את  לו שהרויח השני על בזה הקל הרי שלו, על הראשון
את  כך בשביל להפסיד לו אין ולפיכך הכותל, מקור

כל 40)ההוצאות. גדר שהמקיף באופן רק לא כלומר,
שלש  אלא גדר לא המקיף אם אפילו אלא הרוחות, ארבע
הניקף  חייב זאת בכל כלום, מעשיו הועילו שלא רוחות
טו). ס"ק קנח, סימן (סמ"ע לגדור גמר עצמו הוא אם לשלם

(ערוךֿהשולחן).41) הרביעי הכותל חצי הוצאת בניכוי
ובאבןֿהאזל 42) הכתלים". "היו רומי: ובדפוס תימן בכ"י

הכתלים". מקום "היה תיקן

.‰ÔÎÂ43ÈL44‰Ê „ˆa ‰Ê ÌÈza45Ô‰Èb‚ eÈ‰Â , ¿≈¿≈»ƒ∆¿«∆¿»«≈∆
‰¯È„Ï ÔÈÈeOÚ46ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa eÈ‰ elÙ‡ ,47 ¬ƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ

‰˜ÚÓ ‰OBÚ ‰Ê -48‰ÊÂ ,Ba ¯„ ‡e‰L Bb‚ ÈˆÁÏ ∆∆«¬∆«¬ƒ«∆»¿∆
‡lL ‰ÊÂ ,Bb‚ ÈˆÁÏ ‰˜ÚÓ ‰OBÚ49‰Ê „‚k50, ∆«¬∆«¬ƒ«¿∆∆…¿∆∆∆

ÛÈcÚÓe51‰Ê ˙‡ ‰Ê e‡¯È ‡lL È„k ,52Èt ÏÚ Û‡Â .53 «¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆∆¿««ƒ
¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ ,B˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaL∆¿≈¿»«ƒƒ»»∆»«

ÌBia ‡l‡ È˙B‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ‡ el‡ :B¯·ÁÏ54˙Úa «¬≈≈≈ƒƒ∆»«¿≈
„ÈÓz È˙B‡ ‰‡B¯ ‰z‡Â ,Èbb ÏÚ „ÓÚ‡L55. ∆∆¡…««ƒ¿«»∆ƒ»ƒ

גם 43) (וכ"ה נוסחתנו ולפי זו, מילה חסרה תימן [בכ"י
לחייב  שאין שכשם הקודמת, להלכה נמשך זה רומי) בדפוס
של  מקום על עומד הוא אלאֿאםֿכן הכותל חצי בהוצאות
להשתתף  אחד לחייב אין גגות בשני כן כמו שניהם,
יוכל  לא שהרי גגו, על חבירו שיבנה הכותך חצי בהוצאות
גגו  חצי על בונה אחד כל אלא זה, בכותל להשתמש

אביי.44)ומעדיף]. של מימרא ו: שאחד 45)שם היינו,
בניגוד  ביניהם, מפסקת הרבים רשום ואין לשני סמוך
בשני  שדווקא ר"ה, צדי בשני ד"ה שם, ה'תוספות' לשיטת
בחבירו  מרגיש האחד שאין לגדור חייבים הרבים רשות צדי
הרבים  רשות אין אם אבל ממנו. שיזהר בגגו, כשעולה

א  - ביניהם נחמן:מפסקת רב דאמר והיינו לגדור, צריך ין
להלן  וראה לגדור)" צריך (=אין לא לגג, גג בין "אבל
אביי  של מימרתו בין הנ"ל, הסתירה מיושבת רבינו שלדעת

אחר. באופן נחמן, רב של מימרתו גגים 46)לבין כלומר,
בין  הנ"ל הסתירה מיושבת ובזה משופעים. ולא שטוחים

נחמן. רב מימרת לבין אביי רשות 47)מימרת שבני
רבינו), בדברי ולהלן שם, (גמרא אותם רואים הרבים
בגמרא). (שם ביניהם מפסיקה היחיד כשרשות וכלֿשכן

(דברים 48) התורה בלשון "מעקה" נקראת הגג על מחיצה

ח). דרום.49)כב, לצד ואחד צפון, לצד אחד כגון
כנגד 50) שלא "זה וצ"ל זה". כנגד שלא "זה תימן בכ"י

זה". כנגד שלא וזה יותר 51)זה, קצת מושך אחד כל
כנגד  זה כשהם אלא אינה זו שהעדפה וכמובן מהמחצית,
ה). ס"ק רנט, סימן (סמ"ע זה בצד זה כשהם ולא זה.

ראיה.52) היזק ביניהם יהיה שיש 53)ולא החידוש וזהו
שם). (גמרא ר"ה צדי גג 54)בשני על גם רואים שאז

אינם  ושבים, לעוברים מספיק אור שאין בלילה, אבל גבוה.
יכולים  הבית בחלון אבל בגגות. למעלה לראות יכולים
(לחםֿ ו הלכה פ"ה להלן כמפורש בלילה, גם לראות

זו 55)משנה). אחרונה מילה ו) ס"ק (שם הסמ"ע לדעת
את  גם לרבות שאנשי באה והיינו, בגמרא. האחרון הנימוק

ואילו  עומד. כשהוא ורק והתאמצות, בעיון רק רואים ר"ה
ללא  וגם כשיושבים, גם היינו תמיד, רואים הגגות אנשי

מאמץ.

.Â‚b56CeÓq‰57‰OBÚ - B¯·Á ¯ˆÁÏ58‰˜ÚÓ BÏ ««»«¬«¬≈∆«¬∆
Ï·‡ .˙Bn‡ Úa¯‡ dB·‚59ÔÈbb‰ ¯‡MÓ ‚‚Ï ‚b ÔÈa60 »««¿««¬»≈«¿«ƒ¿»««ƒ

ÔÈ¯c Ì„‡ Èa ÔÈ‡L ;˙Bn‡ Úa¯‡Ï ˜e˜Ê BÈ‡ -≈»¿«¿««∆≈¿≈»»»ƒ
Ï·‡ .‰i‡¯ ˜f‰ ˙Bbba ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,˙Bbba61CÈ¯ˆ ««¿ƒ»≈««∆≈¿ƒ»¬»»ƒ

‰¯OÚ ‰‰B·b ÔÈbb‰ ÈL ÔÈa ‰ˆÈÁÓ ˙BOÚÏ«¬¿ƒ»≈¿≈««ƒ¿»¬»»
.B˙eL¯Ï ÒÎ Ì‡ ·p‚k B˙B‡ Òt˙iL È„k ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿≈∆ƒ¿…¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

בגג 56) כאן ואף שמואל. בשם נחמן רב של מימרא ו: שם
ב). ס"ק קס, סימן (סמ"ע כנ"ל לדירה, היינו,57)העשוי

ראיה  היזק לענין שהרי החצר, של לזו שוה הגג שקרקעית
בהלכה  שנראה כמו סמוך, ובין רחוק בין הבדל אין
(ועיין  הרבים רשות צדי בשני גגות שני בדין הקודמת,

ז. ס"ק קנט, סימן סמ"ע - שם) בעל 58)מגידֿמשנה היינו
מזיק, שאינו החצר בעל ולא החצר, לבעל מזיק שהוא הגג,
לו  שקבוע החצר שבעל ב: בבבאֿבתרא שאמרו כמו
לו  קבוע שלא הגג בעל מפני להזהר יודע אינו תשמישו,
שבעל  ז), הלכה (סוף להלן רבינו מדברי ונראה תשמישו.
עליו  ייתפס שלא טפחים בעשרה אפילו משתתף אינו החצר
שהוא  הגג שבעל שכיון גגות) שני בדין להלן (ראה כגנב
אמות  ארבע גבוה כותל לעשות חייב ראיה, בהיזק המזיק
עליו  נתפס החצר בעל אין שוב - ראיה היזק לסלק כדי
ס"ק  קנט, סימן (סמ"ע ביניהם מפסיק הכותל שהרי כגנב,
בת  במחיצה אתו משתתף החצר שבעל הרשב"א ודעת ז).
סט. הערה להלן וראה (מגידֿמשנה), טפחים עשרה

(שם).59) שמואל בשם נחמן רב של מימרא המשך
(ראב"ד).60) לתשמיש" ראויים שאין "פירוש:
(שם).61) עצמו נחמן רב של התוספת מדברי

.ÊÈzL62BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ˙B¯ˆÁ63¯Ó‡È ‡Ï - ¿≈¬≈¿«¿»ƒ……«
Èc‚kÓ ‰Ba ÈÈ¯‰ :ÔBÈÏÚ‰64ÌÈBa ‡l‡ ;‰ÏBÚÂ »∆¿¬≈ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆∆»ƒ

‰hÓlÓ Ì‰ÈL65‰ÏBÚÂ66Bc·Ï ÔBÈÏÚ‰ ‰B·e , ¿≈∆ƒ¿«»¿∆∆»∆¿¿«
Bc‚kÓ67Ì‡Â .‰ÏÚÓÂ68BbbÓ ‰ÏÚÓÏ B¯ˆÁ ‰˙È‰ ƒ¿∆¿»«¿»¿ƒ»¿»¬≈¿«¿»ƒ«

B¯·Á ÏL69ÏÏk ÔBzÁzÏ ˜e˜Ê ÔBÈÏÚ‰ ÔÈ‡ -70. ∆¬≈≈»∆¿»««¿¿»

שם.62) בברייתא הוא וכן הונא, לרב בניגוד חסדא, כרב
ראיה.63) בהיזק לשני אחד מזיקים שאינני 64)ושניהם

השני. של הקרקע משפלות לסבול העליון,65)צריך אף
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התקרה. את עוד עשה ולא עדיין בניית 13)השתמש
הנותרות,14)הכותל. אמות בארבע לחייבו אין אבל

בלבד. השתים על אלא דעתו גילה לא בניגוד 15)שהרי
שסמך. בכותל שחקק שם, "קבעתא 16)לפרש"י זהו

פסק  שרבינו נחמן, רב שאף ו.) (שם אמרו שעליו דכשורי",
לכולה". סמך - לפלגא ש"סמך מודה עץ 17)כמותו,

עליהם  מגן והוא הקורות, את שמים שעליו ועב, ארוך
מודה  בזה שגם (שם) "אפרזתא" וזהו הכותל. מלחלוחית

נחמן. דעת 18)רב גילוי משמשים מעשיו כאן שהרי
האמצעי. הכותל בכל להשתמש שברצונו בכ"י 19)ברור,

אמות  עשר בנה לא כלומר, הכותל". כנגד בנה "שלא תימן:
(ועיין  כנ"ל בלבד, אמות שש אלא כותל, של גבהו כל כנגד

כז). ס"ק קנז, סימן סמ"ע

.·„Á‡20‰aL ÔÈÙzM‰ ÔÓ21BÈa ÏÈc·nL Ï˙k‰ ∆»ƒ«À»ƒ∆»»«…∆∆«¿ƒ≈
B˜ÏÁ ÔzÏ B¯·Á Ú·˙Â ,˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú B¯·Á ÔÈ·e≈¬≈««¿««¿»«¬≈ƒ≈∆¿

Èz˙' ¯Ó‡Â ,‰‡ˆB‰a22˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - 'È˜ÏÁ «»»¿»«»«ƒ∆¿ƒ¬≈∆¿∆¿«
Ô˙pL23˙q‰ ÚaLÂ ,24‡È·iL „Ú ,¯ËÙÂ Ô˙pL ∆»«¿ƒ¿»∆≈∆»«¿ƒ¿««∆»ƒ

Ô˙ ‡lL Ú·Bz‰ ‰È‡¯25Ï·‡ .26B˙B‡ Úa˙Ï ‡a Ì‡ ¿»»«≈«∆…»«¬»ƒ»ƒ¿…«
Úa¯‡ ÏÚ ÛÈÒB‰L d·b‰ ¯‡L ˙‡ˆB‰a B˜ÏÁ ÔzÏƒ≈∆¿¿»«¿»«…«∆ƒ««¿«

BÏ CÓqL ÈtÓ ,˙Bn‡27- 'Èz˙' ¯Ó‡Â ,Bc‚k B‡ «ƒ¿≈∆»«¿∆¿¿»«»«ƒ
ÔÓ‡ BÈ‡28‡l‡ ;29ÚaL B¯·Á30ıÙÁ ˙ËÈ˜a31 ≈∆¡»∆»¬≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,epnÓ ÏËBÂ BÏ Ô˙ ‡lL∆…»«¿≈ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÏËBÂ32.BÏ Ô˙pL ‰Ê ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ¿¿ƒ«∆»ƒ¿»»∆∆»«

שם.20) בנה 21)משנה, אחד שרק בוודאות, לנו שידוע
לנו  ידוע לא אם וכלֿשכן השני, השתתפות בלי הכותל את

נאמן. שהשני לבדו, בנה שזה 22)שהאחד אחרי היינו,
ההוצאות. את ממנו שהואיל 23)תבע לפי "והטעם,

לומר  יש העולם, לכל ידוע וזה לבנות, חייבין ששניהם
שם). המשנה, בפירוש (רבינו חלקו" מדרבנן,24)שנתן

מ:). (שבועות הכל כופר כדין חפץ, נקיטת בלי
הנתבע 25) עם הזמן כל שהיו עדים, שיעידו כלומר,

סימן  בשו"ע וראה נתן. שלא וראו ואילך, הבנייה מהתחלת
ח. סעיף סוף שם.26)קנז, בצדו.27)משנה, היינו,

כדי 28) לשלם, חייב שאתה ידעת האיך לו: שנאמר "לפי
המשניות), בפירוש (רבינו בדין?" שתעמדו קודם לו שתתן
רבנן". לי דמיחייבו יימר "מי ה:) (ב"ב הגמרא וכלשון

רבינו.29) הלוה 30)מתוספת מן חובו שהתובע אע"פ
אפילו  שבועה, בלא גובה פרעתי, הלה: וטען זמנו, בתוך
ולוה  מלוה מהלכות פי"ד ורמב"ם שם (ב"ב היתומים מן
זמנו, בתוך שילם לא שוודאי "חזקה" ישנה שם - א) הלכה
ומה  שילם. לא שוודאי "חזקה" אין שלנו בנידון כאן אבל
יימר  "מי של שהסברא שם) (ב"ב הגמרא בסוגיית שנראה
תוך  פורע אדם "אין של מהסברא עדיפה רבנן" לי דמיחייבו
ה"סלקא  לפי רק זהו - שם ורבא אביי בה שנחלקו זמנו"
זמנו" תוך פורע אדם אין - מ"חזקה עוד ידעו שלא דעתין"

ספר31ֿ)(אבןֿהאזל). כגון קדושה, של חפץ באחיזת
לח:). (שבועות תפילין או שאין 32)תורה אףֿעלֿפי

שבמסכת  ונוטלין הנשבעין ברשימת כזו שבועה למצוא
קיד: בבבאֿקמא זו לשבועה אחר מקור יש - ז פרק שבועות
נתן  כמה לוקח לו ישבע אחר, ביד וספריו כליו "המכיר

לו  שיש חוב מחבירו לתובע הגאונים למדו שמשם ויטול",
נשבעין  כדרך ונוטל חפץ בנקיטת שנשבע - משכון עליו
ברא"ש  ועיין ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות (פי"ג ונוטלין
לכל  שידוע בנידוןֿדידן וכמוֿכן ד), סימן דשבועות פ"ז
ודינו  בו, מוחזק כאילו זה שהרי הכותל, בנה שהראשון
ועיין  (אבןֿהאזל, כנ"ל משכון, עליו לו שיש חוב כתובע

מגידֿמשנה).

.‚‰È‰L ÈÓ33„ÓÚÂ ,B¯·Á ˙B·¯Á ÔÈa ‰a¯Á BÏ ƒ∆»»»¿»≈»¿¬≈¿»«
„Ú ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ Áe¯ ¯„‚Â B¯·Á¬≈¿»««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ«
ÔÈ‡ - ‰¯e„‚ ‰È˙BÁe¯ LÏMÓ BÊ ‰a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»ƒ»∆»¿»≈
‡Ï È¯‰L ;ÌeÏk ‰‡ˆB‰‰ BÏ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈«»»¿∆¬≈…
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰Áe˙t B˙a¯Á È¯‰Â ,BÏ ÏÈÚB‰34 ƒ«¬≈»¿»¿»ƒ¿»«ƒ

BÏ ¯„b Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˙È‰Lk35„Ú ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯ ¿∆»¿»¿ƒ»ƒ»««¿ƒƒ«
˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - ¯„b ˙ÙwÓ B˙a¯Á ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈»¿»À∆∆»≈¿«¿¿ƒ»»∆
Úa¯‡a ‰Ê ‡ÈˆB‰L ‰‡ˆB‰‰ ÈˆÁ Ô˙BÂ ,Ïk‰«…¿≈¬ƒ«»»∆ƒ∆¿«¿«

˙BÁe¯36˙Bn‡ Úa¯‡ „Ú37ÌB˜Ó ‰È‰iL „·Ï·e . ««¿««ƒ¿«∆ƒ¿∆¿
Ì‰ÈL ÏL Ï˙k‰38. «…∆∆¿≈∆

משלש 33) חבירו את "המקיף ד:): (בבאֿבתרא במשנה
אין  - השלישית ואת השניה ואת הראשונה את וגדר רוחותיו
- הרביעית את וגדר עמד אם אומר, יוסי רבי אותו. מחייבין
יהודה  רב "אמר בגמרא שם ואמרו הכל". את עליו מגלגלין

י  כרבי הלכה שמואל, את אמר וגדר עמד אם דאמר וסי
שנא  לא ניקף, עמד שנא לא הכל, את עליו מגלגלין הרביעית
ובמקום  בבקעה מדברת זו שמשנה אומרים, ויש מקיף". עמד
לבנות  אותו לכוף יכול בחצר שאילו לגדור, נהגו שלא
(רשב"ם  ידֿטז הלכה פ"ב למעלה כמפורש באמצע הכתלים
אין  - לגדור נהגו לא שבבקעה כיון רבינו, לדעת אבל ועוד).
להעמיד  רבינו הוצרך ולפיכך וגדר. עמד אם אפילו לחייבו
בה  משתמשים ולא שחרבה חצר כלומר בחורבה, ז הלכה
הוא  הרי רוחותיה, ארבע מכל וגדרה המקיף עמד ואם עכשיו,
שדה  היתה שאם ונטעה, ברשות שלא חבירו לשדה כיורד
(בבאֿמציעא  העיר כאריסי ונוטל לו שמין ליטע, העומדת
חרבה  חצר שהרי ד), הלכה ואבידה גזילה מהלכות ופ"י קא.
ז  ס"ק קנח סי' והגר"א ד, הלכה (כסףֿמשנה להיגדר עומדת
ג]. הלכה פ"י בבאֿמציעא בירושלמי [וכ"ה ירושלמי), בשם
ואבידה  גזילה (הלכות להבנות עומד אינו חרב שבית ואע"פ
רבי  על החולקים חכמים ולדעת אבןֿהאזל). ט, הלכה שם
שגילה  וגדר, עמד שהניקף באופן אלא מחייבים ואינם יוסי,
ודינה  להיגדר, עומדת אינה חרבה חצר - בגדר שרוצה דעתו
דעתו  גילה השדה בעל אם שרק ליטע, עומדת שאינה כשדה
שם). (בבאֿמציעא העליונה על וידו לו לשלם חייב

שגדרו 34) כ: בבבאֿקמא כפירש"י שם, במשנה מפרש רבינו
את, ד"ה שם ב'תוספות' ועיין הניקף. לבין המקיף בין היה

מסביב. שהקיף יוסי,35)שפירשו רבי וכדעת המקיף,
שאמר 36)כנ"ל. רב בר כחייא ולא (שם) הונא כרב

ליטע, העשויה שבשדה [ואף בזול קנים דמי רק שמשלם
מבעל  ונוטל ליטעה זו בשדה ליתן רוצה אדם כמה אומדים
שהנאתם  בחורבה כאן - ה"ד) שם גזילה (הלכות השדה

שווה]. הוצאתם גם חצרות 37)שווה, שבין הכותל כגובה
טז). הלכה פ"ב בכתלים,38)(למעלה להשתמש שיכול
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ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק
דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא, נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו
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á"ôùú'ä 'á-øãà å"è éùéù íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממקום 1) אדון הוא שהאחד השותפין משפטי בו נתבארו

דיניהן  וכל והעלייה הבית כגון תחתון, ממקום והשני עליון
בשל  ושתלן זיתיו נהר משטף לזה להדומה בשלימות,
מדין  לזה והנמשך הקרקע, בעל וזה האילן בעל שזה חבירו

יקצץ. טרם פירות ועשה לקוץ אילנות המוכר

.‡B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÏÚ BÏ ‰˙È‰L ÈÓ2, ƒ∆»¿»¬ƒ»¿«¿»ƒ≈∆¬≈
BÏ Ô˙B ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ÈÏ˙kÓ Ï˙k ÏÙÂ¿»«…∆ƒ»¿≈««ƒ≈««»¬ƒ»≈

ÂÈ˙B‡ÈˆÈa ÌeÏk3‰ÙBÎÂ ,4B˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ¿ƒƒ»¿∆∆««««ƒƒ¿
Ï·‡ .‰È‰Lk5‰iÏÚ‰ ÏÚ·Ï ‰ÙBk ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ¿∆»»¬»≈««««ƒ∆¿««»¬ƒ»

‰¯˜z‰Â .ÏÙpL ‰iÏÚ Ï˙k ˙B·Ï6È¯‰ - ˙Èa ÏL ƒ¿…∆¬ƒ»∆»«¿«ƒ¿»∆«ƒ¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‡È‰7‰·ÈÊÚn‰Â ,8È¯‰ - ‰¯˜z‰ ÏÚL ƒ∆««««ƒ¿««¬ƒ»∆««ƒ¿»¬≈

‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏL ‡È‰9. ƒ∆««»¬ƒ»

קיבל 2) שאחד באופן אביהם, ירושת שחלקו אחים כגון
דיבור  ברש"י קיז. מציעא בבא וראה עלייה, ואחד בית

שנים. של "הבית 3)המתחיל שם: במשנה אמרו שכן
[את  לבנות העלייה בעל אמר שנפלו שניים של והעלייה
של  השתתפותו בלי לבדו בונה הבית שבעל הרי - ביתו]"

משנה). (כסף העלייה ביתֿהדין 4)בעל ידי על כלומר,
בירושלמי  אלו דברים ומקור משנה). (כסף לנכסיו שיורדין
בנוי  שהוא הבד בית בדין ד) הלכה מציעא דבבא י (פרק
היא  הבד, בית של גגו ונפחת גביו על אחר וגינת בסלע
יורד  הגינה שבעל שם במשנה שאמרו הגינה, של קרקעיתה
על  ואמרו גגו, את הבד בית בעל שיתקן עד למטה וזורע
הבד  בית בעל כשאין אלא אינו זה שכל בירושלמי כך
אלא  ולזרוע לירד צריך אין לפנינו הוא אם אבל לפנינו,

לתקן. אותו פשוט,5)כופין דבר לבעל זהו אין שהרי
על  עלייה אין אם ואדרבה העלייה, בתיקון עניין כל הבית

משנה). (מגיד יותר שווה הבית - (בבא 6)גביו הנסרים
קיז.). מן 7)מציעא חלק שהיא לתקנה, צריך הוא כלומר,

העלייה. מן ולא על 8)הבית שטוחין והעפר הטיט "והוא
לרבינו  המשניות (פירוש העלייה]" לבעל [כרצפה התקרה
ירושלים" "ויעזבו ח) ג, (נחמיה הפסוק מלשון והוא שם)

שם). עשוייה 9)(רש"י שהיא לעשותה, צריך הוא
עליו. מוטל תיקונה ולפיכך ברשותו הגומות את להשוות
ו  (פרק רבינו פסק ומשכיר שוכר שלעניין פי על ואף
חייב  המשכיר, הוא שהתחתון, ד) הלכה שכירות מהלכות
"שהמעזיבה  מפני העליון שברשות המעזיבה את גם לתקן
- קטז:) (שם במשנה חכמים וכדעת היא", התקרה חיזוק
בשוכר  אלא יוסי ורבי חכמים נחלקו שלא רבינו סובר
את  מתקן העלייה שבעל מודים הכול בשותפין אבל ומשכיר
שגם  כתב ז. בתרא בבא והרשב"א שברשותו. המעזיבה

משנה). (מגיד המעזיבה את לתקן התחתון על בשותפין

.·eÏÙ10‰iÏÚ‰Â ˙Èa‰ ,Ì‰ÈL11Ì‰ÈL È¯‰ - »¿¿≈∆««ƒ¿»¬ƒ»¬≈¿≈∆
¯ÙÚ·e ÌÈ·‡·e ÌÈˆÚa ÔÈ˜ÏBÁ12Ì‡Â .13e¯azL ¿ƒ»≈ƒ»¬»ƒ∆»»¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ‡B¯ - ÌÈ·‡‰ ˙ˆ˜Ó14Ì‡ ,¯azL‰Ï ‰Èe‡¯ BÊ È‡ ƒ¿»»¬»ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«≈ƒ
C¯cÓ Úe„È ‰Ê ¯·„Â .‰iÏÚ‰ È·‡ B‡ ˙Èa‰ È·‡«¿≈««ƒ«¿≈»¬ƒ»¿»»∆»«ƒ∆∆

BÒ¯‰Â ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÏÙ Ì‡ :‰ÏÈÙp‰15B‡ , «¿ƒ»ƒ»«»∆¿«««¿«¬»
Ò¯‰Â ÔBÈÏÚ‰ ÏÙÂ ÔBzÁz‰ ËÓL16ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿«««¿¿»«»∆¿¿∆¡«¿ƒ≈»

ÏÙ „ˆÈk ÔÈÚ„BÈ17˙BÓÏM‰ ÌÈ·‡‰ ÔÈ˜ÏBÁ - ¿ƒ≈«»«¿ƒ»¬»ƒ«¿≈
.˙B¯e·M‰Â¿«¿

קטז:10) שם שלא 11)משנה ביניהם הסכימו ושניהם
רבינו  מדברי [ונראה ג. הלכה להלן וראה מחדש, לבנותם
שכאן  - האבנים", מקצת נשתברו "ואם בסמוך: שכתב
כן  ואם שבורות, שכולן או שלימות, שכולן באופן מדובר
אלא  לזה, וכמה לזה, ושבורות שלימות כמה על הבעייה אין
שבנוסחת  להלן וראה מהם. אחד לכל שתגיע הכמות  על
"עלייתא  בגמרא גרסינן לא מינכן וכתבֿיד ורש"י הרי"ף
איתבור" ו"תתייתא נשברה) (=העלייה איתבור"
עוד  וראה כנ"ל, הוא הפירוש אלא נשברה) (=התחתונה

בפרק 12)להלן]. (וראה ואחד אחד לכל חצי כחלק, [חלק
מחצה). הוא ש"יחלוק" ז הלכה ומתנה זכייה מהלכות י"א
בחבסא  אי ניחזי חולקין אמאי "רישא הקשו: שם ובגמרא
וליחזינהו  בליליא, דנפיל צריכא לא נפיל, בחבטא אי נפיל,
ובכתבֿיד  ברש"י ברי"ף, הנוסחא (כן דפנינהו" בצפרא
כאן  שאין סברה הגמרא כלומר: רמב"ן). ועיין מינכן,
הכמות  על אלא והשבורות השלימות האבנים על סכסוך
כמו  וסברה למעלה. שכתבנו וכמו מהם, אחד לכל שתגיע
אין  - שווים חלקים לשניהם שיש נפרש אם זה, שלפי כן,
גבוה  שהאחד כורחנו על אלא בשווה. שחולקים חידוש כאן
שפירש  וכמו חבירו משל מרובה ועפרו ואבניו מחבירו
ועיין  בדבריו. והרשב"א הרמב"ן שהביא הנוסחא (לפי רש"י
וצריך  קסד). סימן ובב"ח שלמה ובמלאכת משנה במגיד
נפילה  של שבמקרה השותפות מתנאי אחד שזהו לומר
מקשה  זה ועל שם), ורשב"א רמב"ן (ועיין ביניהם יתחלקו
החומה  נפלה אם נראה = נפיל" בחבסא אי "ניחזי הגמרא:
לבעל  והתחתונים העלייה לבעל העליונים וודאי תחתיה,
- למרחוק העלייה נפלה אם = נפיל" בחבטא "אי הבית,
זה  ועל הבית, לבעל והמקומיים העלייה לבעל הרחוקים
רבינו  אולם ידוע. ולא משם אותם ופינו בלילה שנפל מתרץ
ופינוה, בלילה כשנפלה פירשה ולא כלשונה המשנה הביא
י"א  (פרק התוספתא על שסמך מפני בגמרא, שאמרו כמו
לשניהם  כשיש משנתנו המפרשת א) הלכה מציעא דבבא
בחבסא  אי "ניחזי כלל קשה לא זה ולפי שווים, חלקים
בלילה  כשנפלה לפרש צורך ואין נפיל" בחבטא אי נפיל,
שניים  של והעלייה "הבית התוספתא: לשון וזה ופינוה.
הוא  כן - ובעפר ובאבנים בעצים חולקין [שניהם שנפלו
בזמן  אמורים דברים במה ראשון] ובדפוס ווין בכתבֿיד
זה  קטן, ואחד גדול אחד היה אם אבל שווין, שניהם שהיו
משנה  ובמגיד ברמב"ן עוד ועיין שלו", נוטל וזה שלו נוטל

רשב"א]. בשקלא 13)בשם פירושה ולפי שם, משנה
בגמרא. שאפילו 14)וטריא או ביום, הבית שנפל כגון,

פונו. לא עדיין אבל בלילה, העליונות 15)נפלו שאז
משתברות.16)משתברות. התחתונות משנה 17)שאז

וזה  פונו, והאבנים בלילה שנפל כגון בגמרא, והוסברה שם,
אותו. שישאלו ואיננו הלך שפינה

.‚¯Ó‡18˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‰iÏÚ‰ ÏÚa19È„k , »«««»¬ƒ»¿««««ƒƒ¿¿≈
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ארבע  עד והיינו, (מגידֿמשנה). בנין אין - יסוד אין שאם
לבנות, יחד שניהם צריכים שלמטה. החצר מקרקעית אמות
יותר  צריך כאן ואולי בחצרות, שותפים שני כל כדין
לעליון  להזיק עוד יכול שהתחתון כמה עד אמות. מארבע
וראה  השני, הפירוש לפי (מגידֿמשנה עומד זה אם

חצרות). שתי ד"ה שם קס,66)ב'תוספות' סימן בב"ח
זו. מילה ראיה 67)חסרה היזק שכלה המקום מן היינו,

אמות  ארבע לבדו הוא בונה והלאה ומשם הראשון, של
(מגידמשנה). התחתון את בראיה הוא יזיק שלא

שם.68) הגג,69)ברייתא לבעל מזיק החצר בעל שאין
נז). הערה ו (הלכה למעלה התחתון,70)כמבואר ברם

ונראה  החצר. לבעל מזיק הוא שהרי לעליון, זקוק הגג, בעל
עשרה  למחיצת אפילו זקוק העליון שאין רבינו, מדברי
להסיר  כדי כותל לבנות חייב שהתחתון שמכיון טפחים,
ראה  לגגו, למטה לרדת יכול העליון אין שוב ראייתו, היזק
דבריו  "אין בהשגה: כתב והראב"ד נז. הערה למעלה
שם, בסוגיא שאמרו למה בניגוד זהו ואמנם כלל". ברורין
הוא  זקוק אבל אמות, ארבע למחיצת זקוק העליון שאין
(מגידֿ כגנב עליו שייתפס כדי טפחים עשרה למחיצת
הגמרא  סוגיית מיישב א, ס"ק קס סימן וה'דרישה' משנה).

שם. עיין הרמב"ם, שיטת לפי הנ"ל

.ÁÈÓ71B¯·Á ˙p‚Ï CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L72- ÏÙÂ , ƒ∆»»»¿»¿ƒ«¬≈¿»«
BÏ ¯Ó‡ .ÂÈ·‡ ˙BpÙÏ B˙B‡ ÔÈÙBk73È¯‰Â ,EeÚÈb‰ : ƒ¿«¬»»»«ƒƒ«¬≈

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ElL Ô‰74Ì‡Â .75ÏÚa Ô‰· ‰ˆ¯ ≈∆¿≈¿ƒ¿ƒ»»»∆««
Ì˙B‡ ‰pt Ì‡ :'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,‰pb‰76BÈ‡Â ,‰˜ - «ƒ»¿»«≈ƒƒ»»»»¿≈

Ïh‡Â EÈ˙B‡ÈˆÈ CÏÈ‰ :¯Ó‡ elÙ‡Â ;Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…«¬ƒ»«≈»¿ƒ∆¿∆…
;‰˜ ‡Ï - ‰pt ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - È·‡¬»«≈¿ƒ¬»ƒ…ƒ»…»»

.B˙BÁ„Ï ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«∆»ƒ¿

במשנה.71) וקיח. קיז: מפני 72)בבאֿמציעא גינה, [נקט
טפחים  עשרה בת למחיצה אלא חבירו כופה אינו שבגינה
גבוה  כותל לעשות וכשרצה הט"ז), פ"ב (למעלה בלבד
א), ס"ק קסו, סימן ('פרישה' לבדו אותו בנה אמות, ארבע

א]. ס"ק שם בסמ"ע הגינה.73)וראה לבעל הכותל בעל
רוצה.74) אינו אם לקנות, חבירו להכריח יכול שאינו
שם.75) בגמרא בשקלא ֿוטריא זה בפני 76)הבדל

באמת  שהתכוון ברורה, הוכחה לנו יש שאז הבעלים,
קסו  סימן וש"ך הרשב"א, בשם (מגידֿמשנה לו להקנות
לא  - כלל פינה שלא או בפניו, שלא פינה אם אבל א). ס"ק
משתמט  אלא לו, להקנות הכותל בעל נתכוון שלא קנה,
לאמר: אותו ומדחה מגינתו, האבנים לפנות מתביעתו, הוא

שם). (גמרא שלך הן

.ËLÓÁ77,„Á‡ ÔÈÚnÓ ÌÈÓ ˙B˜tÒÓ‰ ˙Bpb »≈ƒ«¿«¿«ƒƒ«¿»∆»
‰BÈÏÚ‰ ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ÔÈÚn‰ Ï˜Ï˜˙Â78. ¿ƒ¿«¿≈««¿»À»¿«¿ƒ»∆¿»

˙w˙Óe ,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BzÁz‰ ˙‡ˆÓƒ¿≈««¿»¿«∆∆ƒÀ»¿«∆∆
dÓˆÚÏ79‰BL‡¯‰Â ;80,‰iM‰ ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ¿«¿»¿»ƒ»≈»¿«∆∆ƒ«¿ƒ»

ÔÈÎÙBML ˙B¯ˆÁ LÓÁ ÔÎÂ .‰hÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ81 ¿…≈«¿ƒ»¿«»¿≈»≈¬≈∆¿ƒ
·È·Ï ÌÈÓ82ÌÚ ˙Bw˙Ó Ôlk - ·Èa‰ Ï˜Ï˜˙Â ,„Á‡ «ƒ¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈«ƒÀ»¿«¿ƒ
‰BzÁz‰83,Ôlk ÌÚ ˙w˙Ó ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ˆÓ . ««¿»ƒ¿≈»∆¿»¿«∆∆ƒÀ»

dÓˆÚÏ ˙w˙Óe84ÌÚ ˙w˙Ó dÈ‡ ‰BzÁz‰Â ; ¿«∆∆¿«¿»¿««¿»≈»¿«∆∆ƒ
.‰ÏÚÓÏe ‰iM‰Ó ‡ÏÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿…≈«¿ƒ»¿«¿»

ז,77) הלכה אגב כאן [וכתבה בברייתא. קח. בבאֿמציעא
התחתון]. עם מלמטה הכותל בונה אין 78)שהעליון שאם

לתחתונות. יהיו לא - בעליונה העליונות 79)מים ואין
בתיקונה. העליונה.80)משתתפות כלומר,

שמעבירה 82)מלוכלכים.81) תעלה שופכין. של לביב
המלוכלכים. המים כולן 83)את להיפך, כאן שהרי

שלא  תקלה, ללא התחתונה מן יצאו שהמים מעוניינות
העליונות. בגינות משתתפות 84)יתעכבו התחתונות ואין

של  השופכים שמי בזה מעוניינות אינן שהרי בתיקונה, אתה
אליהן. ירדו העליונה

.ÈÈa85¯‰p‰86¯„q‰ ÏÚ ÔÈ˜LÓ -87‰ˆ¯ .88„Á‡ ¿≈«»»«¿ƒ««≈∆»»∆»
Ô‰Ó89‰lÁz ‰˜LÈÂ ,ÌÈn‰ BÏ ¯ÊÁiL È„k ,¯kÒÏ ≈∆ƒ¿…¿≈∆«¬…««ƒ¿«¿∆¿ƒ»

Ïk - ‰lÁz ˙B˜L‰Ï ‰ˆB¯ ¯Á‡Â ,ÁzÙÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿«≈∆¿«¿¿ƒ»»
‰ÎÊ ¯ab˙n‰90¯B·e .91·B¯w‰92‰n‡Ï93‡lÓ˙Ó - «ƒ¿«≈»»«»»«»ƒ¿«≈

ÔBL‡¯94ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,95. ƒƒ¿≈«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

בגיטין הגמרא מלשון שינה ב.)הרמב"ם דאלים (ס, "כל -
תמיד  להשתדל שיש הדעות" ל"תיקון הוראה ומכאן גבר",
הרמב"ם  שהשתמש כפי דוקא, נקיה בלשון להשתמש
נקט  אלימות מלשון "אלים" ובמקום יותר, עדינה בלשון
הלשון  וכמו"כ בקדושה, גם שישנו גבורה לשון "מתגבר"

"גבר". מהלשון יותר טוב זכות, מלשון "זכה"
(fh oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

ס:85) פניהם.86)גיטין על עובר שנהר שדות בעלי
דרכי 87) מפני זה שגם [וכנראה קודם ראשון שראשון היינו

שמפרש  במיזל) ד"ה (שם רש"י לפירוש בניגוד שלום],
בהשקאה. שוים (שם).88)שכולם ושמואל רב מחלוקת

לשמואל 89) רב בין המחלוקת את העמידו שם בגמרא
קע, סימן ב"ח ועיין תחתון, שדה לבעל עליון שדה בבעל
לא  רבינו אבל האמצעים. ולא בטענה באים הם שרק שכתב
ב. ס"ק שם סמ"ע ועיין ותחתון, עליון כלל כתב

שמכיון 90) שם) (גיטין תחליפא בר הונא רב של מימרא
יש  ושמואל, רב של במחלוקתם ההלכה, הוכרעה שלא
כל  היינו: גבר", דאלים "כל הידוע: בכלל כאן לנקוט

זכה. נט:91)המתגבר שם רגילים 92)משנה, שהיו
בתוכם  המים את לעצור המים, לאמת סמוך בורות לחפור
כאן  עברה שכבר לאחרי נחפר שהבור והמדובר מצוא. לעת

להלן. ראה המים, הנהר 93)אמת מן מים המוליכה תעלה
רב,94)לשדות. לפי המשנה של זה משפט פירשו בגמרא

כשקדם  והיינו הבור", פי על המהלכת ב"אמה שהמדובר
שאנו  המסקנא לפי ברם, (רשב"א). המים לאמת הבור
שחפר  כיון כאן, גם - זכה המתגבר שכל להלכה פוסקים
שגם  עשה, – שעשה כיון כדין, שלא שעשה אע"פ הבור,
ומגידֿמשנה  ראב"ד (ראה זכה המתגבר כל בכלל זה

בעניננו,95)ולחםֿמשנה). קדימה דיני לכל הטעם שזהו
שם. במשנה בתורה, הקריאות בסדר כן וכמו
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ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל
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ואם  (שם). למטה וחציו למעלה חציו זורע אדם שאין לפי
שאין  לפי לנו איכפת לא - טפחים מארבעה בפחות נפחת
בכמה  שאמרו כמו טפחים מארבעה בפחות חשוב מקום לך

בתלמוד. המעזיבה 48)תקרה.47)מקומות שתיקון
א. הלכה למעלה רבינו כשיטת לעליון, שייך

.ËÈzL49BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚50d·‚a ÌÈ˙Èa ˜¯i‰Â , ¿≈ƒ««¿«»»≈¿«ƒ¿…«
Ì‰ÈÈaL ı¯‡‰ È·Ú51˙‡ ËLÙÏ ÏBÎÈ ÔBÈÏÚ‰L Ïk : √ƒ»»∆∆≈≈∆…∆»∆¿»ƒ¿…∆

B¯wÚÓ B˙B‡ ÏhÏÂ B„È52BlL ‡e‰ È¯‰ -53„·Ï·e ,54 »¿ƒ…≈ƒ»¬≈∆ƒ¿«
BÓˆÚ ˙‡ Ò‡È ‡lL55ÔBzÁz ÏL - ¯‡M‰Â ;56‰È‰ .57 ∆…∆¡…∆«¿¿«¿»∆«¿»»

ÔBÈÏÚ‰ ÏhÈ ‡Ï - B¯wÚÏ ÚÈbÓ BÈ‡Â ,BÙBÏ ÚÈbÓ58; «ƒ«¿¿≈«ƒ«¿ƒ»…ƒ…»∆¿
ÔÏÈ‡‰ Ï·‡ .B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏË Ì‡Â59 ¿ƒ»«≈ƒƒƒ»¬»»ƒ»

‰„O CB˙Ï ‰ËB ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ˆn‰ ÏÚ „ÓBÚ‰»≈««∆∆««ƒ∆∆¿¿≈
ÔÈ˜ÏBÁ Ì‰ÈL È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡60.ÂÈ˙B¯Ùa ∆»≈∆¬≈¿≈∆¿ƒ¿≈»

במשנה.49) קיח: ההר,50)שם במורד סמוכות ששתיהן
חברתה. משל גבוהה האחת דין51ֿ)וקרקעית ונתעורר

גדל, שבקרקעי הוא, שלי אומר העליון ביניהם: ודברים
רצה  שאם גדל, שלי שבאוויר הוא, שלי אומר והתחתון

ירק. כאן ואין למעלה עד בעפר שאינו 52)ממלא אף
ואין  לעיקרו "מגיע שם: בגמרא שנמצא ומה לנופו, מגיע
לפסוק  ויש בספק, נשאר זה כן ואם תיקו" מאי, לנופו, מגיע
לה. גרס לא שרבינו נראה - כדלהלן העליון ייטול שלא

קיט.53) שם לקיש ריש פסק שכן שם, במשנה שמעון כרבי
שהכול  שם יהודה כרבי שמעון רבי סובר הדין ומעיקר
כאן  אין עפר גינתו למלאות התחתון ירצה שאם לתחתון,
- וליטול ידו את לפשוט עליון שיכול מה כל אלא ירק".

תחתון. לגבי הוא שם 54)מפקיר ינאי רבי דבי מימרת
סכנה 55)קיט. לידי שיגיע עד כך כל יתפשט שלא כלומר,

שם). לרבינו המשניות ומה 56)(פרוש השורשים. [אפילו
אפילו  עליון של הם הירק ששורשי קיח:) (שם רבא שאמר
ידו  לפשוט יכול הוא אם אלא זה אין - יהודה רבי לדעת
הוא  הרי וליטול, ידו לפשוט יכול אינו אם אבל וליטול,
המתחיל  דיבור במשנה שם רש"י ועיין לתחתון, מפקירו

נפתרה.57)והשאר]. שלא ענן רב של בעייה קיט. שם
שהתחתון 58) מפני בממון, ספק כל כדין שיחלוקו, פסק לא

יהודה  כרבי הלכה שהרי ועוד משנה). (כסף המוחזק הוא
וכיוון  לעליון מפקיר שהוא אלא כנ"ל, לתחתון, שהכול
(=בחזקת  בחזקתו הוא הרי לעליון מפקיר אם הוא  שספק

ענפיו 59)התחתון). כלומר כרב. ולא כשמואל קז. שם
(תוספות  שניהם של שהוא המצר, בתוך שורשיו אבל נוטים,

אילן). המתחיל דיבור מקרקע 60)שם יונק שהוא כיוון
שניהם. של

.ÈÛËL61,B¯·Á ‰„O CB˙a ÌÏ˙Le ÂÈ˙ÈÊ ˙‡ ¯‰ »«»»∆≈»¿»»¿¿≈¬≈
ÌeMÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÏËB È‡ È˙ÈÊ :‰l‰ ¯Ó‡Â62 ¿»««»≈«¬ƒ≈≈¿ƒƒ

ı¯‡‰ ·eMÈ63ÔÓB˜Óa e„ÓÚÈ ‡l‡ ,64Ì‡Â .65Ô¯˜Ú ƒ»»∆∆»««¿ƒ¿»¿ƒ¬»»
Ô‰ÈLe‚a ¯‰p‰66ÏÚa ˙B¯t‰ e˜ÏÁÈ - ÔÏ˙MLk , «»»¿≈∆¿∆¿»»«¿¿«≈««

ÌÈL LÏL Ïk ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÌÚ ‰„O‰67¯Á‡Ïe , «»∆ƒ«««≈ƒ»»»ƒ¿««
‰„O‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ - LÏL68Ô‰ÈLe‚a e¯˜Ú ‡Ï Ì‡Â . »«…¿«««»∆¿ƒ…∆∆¿¿≈∆

„iÓ Ú˜¯w‰ ÏÚ·Ï Ïk‰ -69. «…¿««««¿«ƒ»

קא.61) שם קטן 62)ברייתא סעיף קסח סימן סמ"ע ראה

זה  ואילו ייטע, להבא אף עכשיו עד שנטע שהראשון א.
מעצמו, נוטע היה לא לרשותו, הזיתים את הנהר שהביא

בארץ. במטעים להרבות מעוניינים של 63)ואנו מימרא
ליטול  ויכול לו, שומעים בחו"ל אבל שם. בגמרא יוחנן רבי
סעיף  קסח סימן ערוך בשולחן הוא וכן קא:), (שם זיתיו את

שמח. אור ועיין (סמ"ע 64)א. בהם רוצה השדה בעל אם
ה). קטן קא.65)סעיף שם לקיש ריש בשם מימרא

היו 66) ניטעו לא אם ואף האילנות שסביב העפר גושי
ואין  נעקרו שלא כמו הם והרי עפר, מאותו לחיות יכולים
רבעי  ונטע שני מעשר מהלכות י (פרק ערלה משום בהם

יב). מהגושים 67)הלכה לחיות שיכולים פי על שאף
(מגיד  זה של הקרקע בלי פירות לגדל יכולים אינם - בלבד
מחמת  אסורים היו הגושים, ובלי הרשב"א). בשם משנה
על  ואף בהם. חלק לשניהם יש ולפיכך שם) (גמרא ערלה
הרי  נהר של ובשלוליתו ים של בזוטו אבידה שהמוצא פי
מהלכות  י"א (פרק ממנה הבעלים נתייאשו שוודאי שלו היא
אבל  במטלטלין, אלא זה אין - י) הלכה ואבידה גזילה
וכיוון  יד) הלכה שם ח (פרק מועיל הייאוש אין בקרקע
למלך). (משנה קרקע דין להם יש גושיהם עם שנעקרו

נוטע 68) אני הייתי אם הזיתים: לבעל אומר הוא שהרי
פירותיהם? אוכל הייתי לא האם שנים, שלוש לפני אותם

שם). דין 69)(גמרא - גושיהם בלי שנעקרו שכיוון
של  זוטו כדין בייאוש השדה בעל בהם וזכה להם, מטלטלין
שהרי  ובשבחם, העצים בגוף והמדובר למלך). (משנה ים
סימן  (סמ"ע הרביעית השנה עד בערלה אסורים הפירות

ד). קטן סעיף קסח

.‡ÈBa ‡ˆBik70¯ÎBn‰ ,71ÌÈˆÚÏ ÂÈ˙ÈÊ72Ì‡ :73˜Òt «≈«≈≈»¿≈ƒƒ»«
ÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰ eOÚiL ˙B¯t‰ Ïk - „iÓ ı˜Ï BnÚƒ»…ƒ»»«≈∆«¬¬≈≈¿««

Ú˜¯w‰74Ì‡Â ;75- ‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ı˜Ï BnÚ ‰˙‰ ««¿«¿ƒƒ¿»ƒ»…»¿«∆ƒ¿∆
Ì‡ :Ì˙Ò ¯ÎÓ .ÌÈˆÚ‰ ÏÚ·Ï e‡ÈˆBiL ˙B¯t‰ Ïk»«≈∆ƒ¿««»≈ƒ»«¿»ƒ

˙BÁt eOÚ76‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯Ó77‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ78- »»≈¿ƒƒƒ¿»ƒ«»»
ÌÈ˙Èf‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰79‰‡ÒÏ ˙ÈÚÈ·¯ eOÚ ; ¬≈≈∆«««≈ƒ»¿ƒƒƒ¿»

e˜ÏÁÈ el‡ È¯‰ - ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ıeÁ80. ƒ«»»¬≈≈«¬…

לבעל 70) הכל שנים שלוש שלאחר שאמרנו כשם כלומר,
הקרקע. לבעל הכל דלהלן בהא כן כמו בבא 71)השדה,

במשנה. ק: לגדל 72)מציעא ולא לבניין, או להסקה
פשוט.73)פירות. כדבר שם, וטריא בשקלא התברר

הרשב"א,74) כשיטת (ולא הלשון במשמעות הכל היינו,
בהם). חלק תמיד יש הזיתים שלבעל המגידֿמשנה, שהביא

פשוט.75) כדבר שם, וטריא בשקלא זה אין 76)אף שאז
מזה. מקפידים שסאה 77)הבעלים עד כך, כל רעים שהם

שמן. הלוג רביעית מוציא אינו המסיקה 78)מהם של
בן  שמעון רבי של מימרא קא. ק: שם וכדומה, והעצירה,

מקפיד 79)פזי. הקרקע בעל אין כך כל רעים שהם שלפי
שם). (גמרא לעצמו נוטלם הזיתים בעל שיש 80)אם

ארצי  אומר וזה גדלו זיתי אומר זה בהם: חלק לשניהם
שם). (משנה גדלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בו 1) שכופין לעשותו בחצר לשותפין שיש מה בו נתבאר

לעשות  לחבירו למנוע האחד שיכול והדברים זה, את זה
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ÏÚa È¯‰ - ‰ˆB¯ BÈ‡ ‡e‰Â ,ÂÈab ÏÚ B˙iÏÚ ‰·iL∆ƒ¿∆¬ƒ»««»¿≈∆¬≈««
BÎB˙a ¯„Â ·LBÈÂ ,‰È‰Lk ˙Èa‰ ˙‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰»¬ƒ»∆∆««ƒ¿∆»»¿≈¿»¿

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ÔzÈ ¯L‡ „Ú20‰·ÈÂ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â , «¬∆ƒ≈»¿ƒ»¿««»≈≈¿ƒ¿∆
.‰ˆB¯ Ì‡ B˙iÏÚ¬ƒ»ƒ∆

יהודה.18) כרבי ולא וכחכמים קיז. שם על 19)משנה
בלבד. הבית בעל שכר 20)חשבון לו להעלות צריך ואינו

[ומה  כ:) קמא (בבא לעלייה משועבד שהבית מפני דירה
בעל  את העלייה בעל שכופה א הלכה למעלה רבינו שכתב
שהבית  משום אלא זה אין - שנפל הכותל את לבנות הבית
שם), קמא (בבא משתעבד" לעלייה "ביתא שהרי קיים,
(ודלא  שנפל הכותל לבנות אותו לכוף העלייה בעל ויכול
משתעבד  הבית שרק המגידֿמשנה שהביא הרשב"א כדעת
העלייה  בעל אין הבית שנפל כאן אבל הבית), בעל ולא
אין  הבית שנפל שמכיוון ולבנות לחזור הבית לבעל כופה
במגיד  וראה הרשב"א, סברת (כעין עוד משועבד הבית בעל
גביו  על וגינה בסלע הבנוי הבד ובבית משנה). וכסף משנה
הבד  בית לבעל לכופו יכול וודאי - הבד בית של גגו ונפחת
למה  להבין יש אבל שם. בירושלמי מפורש וכן גגו, שיתקן
לכופו]. שיכול כתב ולא ח, בהלכה להלן רבינו זאת השמיט

.„Ì‡Â21˙B·Ï ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡22‰iÏÚ‰ ÏÚa - ¿ƒ≈∆»≈∆»ƒ¿««»¬ƒ»
ÏËB23LÈÏL24.ÌÈLÈÏL ÈL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,Ú˜¯w‰ ≈¿ƒ««¿«««««ƒ¿≈¿ƒƒ

כמותו.21) שהכריע וכרבא נתן וכרבי בברייתא שם
עניים.22) שטח,23)שהם על לזרוע רוצים שהם כגון,

דיבור  שם תוספות וראה אותו, למכור שניהם שרוצים או
טו. יד, קטן סעיף שם וסמ"ע לזה, ולא לזה לא המתחיל

שליש,24) בקרקע אוכלת שהעלייה הגמרא. שמנמקת וכפי
ראוי  אינו שנה, תשעים לעמוד ראוי הבית היה שאם היינו,
(תורת  בקרקע לו יש וכן שנה, שישים אלא לעמוד כעת

שם). חיים

.‰‰ˆ¯25‰È‰Lk ‰Ba - B˙Èa ˙B·Ï ˙Èa‰ ÏÚa26. »»««««ƒƒ¿≈∆¿∆»»
‰a¯‰Â Ô˙B‡ ˜fÁ Ì‡ :ÌÈÏ˙ka ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â27 ¿ƒ»¿««¿»ƒƒƒ≈»¿ƒ¿»

eÈ‰M ‰nÓ ¯˙BÈ ÔaÁ¯a28ËÚÓÏ ‰ˆ¯ ;BÏ ÔÈÚÓBL - ¿»¿»≈ƒ«∆»¿ƒ»»¿«≈
Lw·e ÌÈ·‡ eÈ‰L ÔB‚k ,Ô˜ÊÁÓ ˙ÁÙÏ B‡ ÔaÁ¯a¿»¿»ƒ¿…≈»¿»¿∆»¬»ƒƒ≈

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ·Ï ¯ÈÊÁ‰Ï29‡a .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ -30 ¿«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆≈¿ƒ»
ÔÈÚÓBL - ÔÈ˜ÊÁÂ ÔÈ„·k ˙B¯B˜Ï ‰¯˜z‰ ˙‡ ˙BpLÏ¿«∆«ƒ¿»¿¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒ
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - eÈ‰M ‰nÓ ˙BÁt ÔaÁ¯a ˙ÁÙÏ ;BÏƒ¿…¿»¿»»ƒ«∆»≈¿ƒ

˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ31d·‚a ÛÈÒB‰L B‡32- ˙Èa‰ ƒ¿»««∆ƒ¿…«««ƒ
d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒƒ≈««∆ƒ≈¿…«

ÔÎÂ .BÏ ÔÈÚÓBL - ˙Èa‰33,d˙B‡ ‰Ba ‰iÏÚ‰ ÏÚa ««ƒ¿ƒ¿≈««»¬ƒ»∆»
,ÌÈÏ˙k‰ ˙BpLÏ ‡a Ì‡Â .‰˙È‰Lk ,‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿∆»¿»¿ƒ»¿««¿»ƒ
‡e‰L ÈtÓ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰Ïe ·ÈÁ¯‰Ï¿«¿ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒƒ¿≈∆
.BÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓÏ Ï·‡ ;ÔBzÁz‰ Ï˙k ÏÚ „ÈaÎÓ«¿ƒ«…∆««¿¬»¿«≈¿ƒ
ÌÈl˜Ï Ì˙B‡ ‰pL Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ‰¯˜z ˙B¯B˜a ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»»∆¿»ƒƒ»»¿«ƒ
ÔÈ‡ - Ô‰Ó ÌÈ„·ÎÏ ;BÏ ÔÈÚÓBL - eÈ‰M ‰nÓƒ«∆»¿ƒƒ¿≈ƒ≈∆≈
‰iÏÚ‰ d·‚a ËÚnL B‡ ˙BBlÁa ‰a¯‰ .BÏ ÌÈÚÓBL¿ƒƒ¿»««∆ƒ≈¿…«»¬ƒ»
‰a¯‰ B‡ ˙BBlÁa ËÚÓ Ì‡ Ï·‡ ;BÏ ÔÈÚÓBL -¿ƒ¬»ƒƒ≈««ƒ¿»

.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - d‰·‚a¿»¿»≈¿ƒ

עולא.25) של משמו אדא בר אחא רב של מימרא שם
כבסמוך.26) חוסנו ממידת למעט לו אסור אבל
ברוחב.27) שהרבה או לבנים 28)כלומר, שהיו כגון,

הלכה  ב פרק (למעלה טפחים שלושה אלא רוחבם שאין
וראה  (שם). טפחים שישה שרוחבם אבנים ועשאם יח)

(שם)29)להלן. טפחים חמישה שרחבה מגזית כגון
בבא  בגמרא הוא כן (שם). טפחים שישה שרוחבו לגוויל

שם. שם.30)מציעא ואף 31)מימרא הנ"ל. במימרא
הבית. של מהחוזק גורע חזק 32)זה יותר נמוך שבית

ביחס 33)מגבוה. אבל לשנות, שלא לעיקרון היינו,
וברוחבו, הבית בחוזק למעט לו אסור הבית בעל הפוך:
להרבות  לו אסור העלייה בעל ואילו להרבות, לו ומותר
כל  נובעים הזה הכלל ומן למעט. לו ומותר העלייה בכובד

דלהלן. הפרטים

.ÂeÏcÏc˙34Ì‡ :˙Èa‰ ¯ÈÂ‡Ï e„¯ÈÂ ˙Èa‰ ˙B¯B˜ ƒ¿«¿¿««ƒ¿»¿«¬ƒ««ƒƒ
CB˙Ï eÚÈb‰35¯˙BÒ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ36‰B·e37Ì‡Â ; ƒƒ¿¬»»¿»ƒ≈∆¿ƒ

elÙ‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÏBÎÈ - eÚÈb‰ ‡Ï…ƒƒ»««»¬ƒ»¿«≈»»«¬ƒ
¯e„zL È„k ÌB˜Ó EÏ ¯kO‡ È‡ :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡»«««««ƒ¬ƒ∆¿…¿»¿≈∆»
È¯‰L ;BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰¯˜z‰ Ôw˙‡L „Ú Ba«∆¬«≈«ƒ¿»≈¿ƒ∆¬≈
È„k ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ∆∆∆¿«ƒ»¿»¿≈

.E˙Èa ˙‡ Ôw˙zL∆¿«≈∆≈¿

שהכתלים 34) היינו, נתדלדלו, חמא. וכרב ז. ו: בתרא בבא
המפרש  כרש"י שלא ירדה, התיקרה ורק חזקים נשארו

בקרקע. טבעו למטה 35)שהכתלים לדור יכול אדם שאין
סימן  (סמ"ע מרשותו לדחותו יכול זה ואין טפחים, מעשרה

ו). קטן סעיף הרעועה.36)קסד התקרה היינו,37)את
כמו  המעזיבה את והעליון התקרה, את בונה הבית בעל

משנה). (מגיד א בהלכה

.Êe˙‰38‰Ê ¯·c Ì‰ÈÈa39˙Èa‰ d·‚a ¯‡L Ì‡ : ƒ¿≈≈∆»»∆ƒƒ¿«¿…«««ƒ
‰ÏÈ·Á Ì„‡ ÁwiL È„k40ÒkÈÂ BL‡¯ ÏÚ ˙ÈBÈa ¿≈∆ƒ«»»¬ƒ»≈ƒ«…¿ƒ»≈

BÈ‡ Ì‡Â ;¯˙BÒ BÈ‡ - eÓ˜ÚpL el‡ ˙B¯B˜ ˙Áz da»««≈∆∆∆¿≈≈¿ƒ≈
Ôw˙Óe ¯˙BÒ - BL‡¯ ˙‡ ÛÎiL „Ú da Òk‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈»«∆»…∆…≈¿«≈
e˙‰ È¯‰L ,·kÚÏ ÏBÎÈ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,‰B·e∆¿≈««»¬ƒ»»¿«≈∆¬≈ƒ¿

.‰lÁz Ì‰ÈÈa≈≈∆¿ƒ»

שם.38) חמא רב של התנו 39)במימרא כשחלקו כלומר,
של  בנו הונא כרב מחדש. ויבנו יסתרו העלייה תשפל שאם

שם. יהושע, המתחיל 40)רב דיבור (שם רש"י
קנים". "חבילת מפרש: איסורייתא)

.Á˙Èa41„a‰42˙Á‡ ‰p‚Â ¯‰‰ È·Úa Èea ‡e‰L43 ≈««∆»»√ƒ»»¿ƒ»««
ÂÈab ÏÚ44„a‰ ˙Èa ÈÓL e˙ÁÙÂ ,45‰Úa¯‡k ««»¿ƒ¿¬¿≈≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË46¯BÈ ‰pb‰ ÏÚa È¯‰ - ¯˙BÈ B‡Ú¯BÊÂ „ ¿»ƒ≈¬≈«««ƒ»≈¿≈«

ÔÈtk Bca ˙È·Ï ‰Ê ‰OÚiL „Ú ,‰hÓÏ47Ôw˙ÈÂ , ¿«»«∆«¬∆∆¿≈«ƒƒƒ«≈
ÔBÈÏÚ‰48.B˙pb Ïk Ú¯ÊÈÂ B˙pb Ú˜¯˜ »∆¿«¿«ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

במשנה.41) קיז: מציעא בו 42)בבא שעוצרים מקום
שמנם. מהם להוציא לאחר.43)זיתים, שייכת והיא

הגינה.44) של קרקעיתה היא הבד בית שתקרת באופן
הבד.45) בית קיח.).46)תקרת (שם כרב ולא כשמואל
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ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,
לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«

ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ
Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
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שם. ברי"ף ועיין שם, פפא וכרב כתיקונה היינו,23)ולא
זה, על להקפיד השותפין דרך שאין שנים. שלש אחר אפילו
אני  ומעכשיו הקפדתי, לא עכשיו עד לו: לומר ויכול

נחמן.24)מקפיד. רב וכמימרת במשנה. היינו,25)שם
מיגאש  הר"י מדברי משמע וכן שנים. שלש לאחר ולא מיד,
להלן  עוד ועיין במגידֿמשנה. ראה בעקבותיו, הולך שרבינו
שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא ופרק א, הלכה ח פרק

טוען 26) אינו שהמחזיק שאע"פ נראה רבינו, של זה מלשון
שבחזקת  שאע"פ חזקה, זו הרי לו שמחל או לו שמכר
חזקה" אינה טענה עמה שאין חזקה "כל אמרו קרקעות
- יב) הלכה ונטען טוען מהלכות ופי"ד מא. (בבאֿבתרא
להלן  וראה טענה. צריך אין כבנידוןֿדידן, תשמישים בחזקת
בבאֿ רשב"ם ועיין שם. ובמגידֿמשנה ד הלכה יא פרק

מא. במגיד27ֿ)בתרא (הובאו מיגאש ר"י מדברי זה כל
שלש  חזקת אבל טענה, ובלי מיידית בחזקה והיינו, משנה).
זה, בנידון גם חזקה היא הרי - טענה עמה שיש שנים
בהשגת  וראה הי"ד. ונטען טוען מהל' בפי"ב רבנו וכמ"ש

הראב"ד.

.Â„Á‡28CB˙a ÔBlÁ BÏ ÁzÙÏ LwaL ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆ƒ≈ƒ¿…««¿
ÏkzÒnL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ B¯·Á - ¯ˆÁÏ B˙Èa29Ba ≈∆»≈¬≈¿«≈»»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈

epnÓ30Ì‡Â .31ÌzÒÈ - Á˙t32ÔÎÂ .33‡Ï34eÁzÙÈ35 ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿…¿≈…ƒ¿¿
„‚k ˙Èa Á˙t ,¯ˆÁa ÔÈÙzM‰36ÔBlÁ B‡ ˙Èa Á˙t «À»ƒ∆»≈∆««ƒ¿∆∆∆««ƒ«

Ï·‡ .ÔBlÁ „‚k37Á˙t ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì„‡ Á˙Bt ¿∆∆«¬»≈«»»ƒ¿»«ƒ∆«
ÈtÓ ;ÔBlÁ „‚k ÔBlÁÂ Á˙t „‚k38:BÏ ¯ÓB‡L ¿∆∆∆«¿«¿∆∆«ƒ¿≈∆≈

E˙B‡ ÔÈ‡B¯L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÈaÓ „Á‡k ÈÈ¯‰39. ¬≈ƒ¿∆»ƒ¿≈¿»«ƒ∆ƒ¿

נט:28) בבבאֿבתרא היזק 29)משנה משום בזה ויש
בראיה 30)ראיה. להזיקו הוא יכול כך ובין כך שבין שאף

גם  יזיקנו עכשיו הרי - החצר מן הסתכלות עלֿידי
השותפין, לחצר אבל ד"ה שם (רשב"ם הבית מן בהסתכלות
שאסור  וכלֿשכן בעינא). לא בבית ד"ה שם ו'תוספות'
שם). (גמרא שותפו שאינו חבירו לחצר חלון לפתוח

יוסי.31) ברבי ישמעאל כרבי ולא חייא וכרבי שם. עובדא
הרי"ף. פסק ראה 32)וכן אם אבל לאלתר, מחה אם דוקא

(כסףֿמשנה). ד הלכה פי"א להלן ראה החזיק. - ושתק
במשנה.33) ס. יוחנן,34)שם רבי בשם שם, בגמרא

שנאמר  למה זה ענין וסמך צניעות. מטעם הוא זה שאיסור
מה  לשבטיו. שוכן ישראל את "וירא ב) כד, (במדבר בבלעם
אמר: לזה, זה מכוונין אהליהם פתחי שאין ראה ראה,

שכינה". עליהם שתשרה הללו שם 35)ראויין במשנה,
בלשון  וכתב שינה ורבינו אדם", יפתח "לא יחיד: בלשון
ואין  ביחד, פתחו ששניהם מדובר שכאן לציין, בכדי רבים
צניעות, מטעמי אסור ואעפ"כ ראיה, היזק משום איסור כאן

י). הלכה (פ"ג בירושלמי הוא שצריך 36)וכן אומרים יש
להרחיק  שצריך אומרים ויש (רשב"ם), משהו רק להרחיק
ברורה. לא רבינו ודעת (רשב"א), הראיה אפשרות מלוא

שם.37) שם.38)משנה, גבוהים 39)בגמרא וחלונות
יתירה  בהתאמצות אלא אותו רואים הרבים רשות בני שאין
רואים  אינם הרבים רשות בני לו: אומר שהרי לפתוח, אסור
ראה  תמיד, אותי רואה ואתה יתירה, בהתאמצות אלא אותי

מגידֿמשנה. ועיין ה, הלכה פ"ג למעלה

.ÊÁ˙t „‚k ˙eÁ Ì„‡ ÁzÙÈ ‡Ï ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ≈…ƒ¿«»»¬¿∆∆∆«
B¯·Á ¯ˆÁ40˙eL¯ Èa È¯‰L ;„ÈÓz Úe·˜ ˜f‰ ‰fL , ¬«¬≈∆∆∆≈»«»ƒ∆¬≈¿≈¿

ÌBi‰ Ïk B˙eÁa ·LBÈ ‰ÊÂ ,ÌÈ·LÂ ÌÈ¯·BÚ ÌÈa¯‰»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿∆≈«¬»«
.B¯·Á Á˙Ùa ËÈaÓe«ƒ¿∆«¬≈

ברי"ף 40) והובאה (401 .4 עמ' (צוקמ. פ"ב ב"ב תוספתא
להרחיק, כמה רבינו הבהיר לא ושוב שלישי. פרק ב"ב

כלל". לראות יכול שלא "עד ג: סעיף קנד, סימן ובשו"ע

.Á„Á‡41¯ˆÁa ˙Èa Á˜lL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆»««ƒ¿»≈
ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁÏ BÁ˙t ÁzÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙¯Á‡42 «∆∆≈»ƒ¿…«ƒ¿«¬««À»ƒ

elÙ‡ .BlL43‰OÚÈ ‡Ï - B˙Èa Èab ÏÚ ‰iÏÚ ‰a ∆¬ƒ»»¬ƒ»««≈≈…«¬∆
ÈÙÏ ,¯ˆÁ‰ CB˙Ï Á˙t dÏ44˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL »∆«¿∆»≈¿ƒ∆«¿∆¬≈∆∆

C¯c‰45BÏ eOÚÂ ,„Á‡ ÔÎL ‰ÊÏ ‰È‰L ÈÓk ‰OÚ . «∆∆«¬»¿ƒ∆»»»∆»≈∆»¿«¬
Ï·‡ .‰a¯‰ ÌÈÎL46‰iÏÚ Á˙t ‡e‰ Á˙Bt47CB˙Ï ¿≈ƒ«¿≈¬»≈«∆«¬ƒ»¿

Ì‡Â .B˙Èa48.˜ÏBÁ - ÌÈLÏ B¯„Á ˜ÏÁÏ ‰ˆ¯ ≈¿ƒ»»«¬…«¿ƒ¿«ƒ≈

במשנה.41) נט: הוא 42)בבאֿבתרא יכול לביתו אבל
שהוא  כשם (כסףֿמשנה) בתשובה הרי"ף כדעת לפתוח,
הבית  פתח את לסתום שצריך אלא ביתו, לתוך עליה פותח
לחצר  האחרת החצר מן יעברו שלא בכדי האחרת, שבחצר

שם). (הרי"ף שם.43)זו בגמרא 44)משנה, ההנמקה,
ס. לחכות 45)שם אחד צריך - שכנים הוספת שעלֿידי

יותר. ארוכה הדרך נעשית וכאילו שם.46)לשני, משנה,
שגם 47) במגידֿמשנה) (הובאה בתשובתו הרי"ף דעת כן

לחצר. פותחה אינו אם ביתו, על לבנות מותר ממש עליה
דרך  שיעברו כזה מקום לאחרים להשכיר עשוי שאינו לפי
בתוספתא  נראה וכן הדרך, את עליהם מרבה ואינו עליו,
ברשות  גג לו "יש :(398 ,19 עמוד (צוק"מ פ"א בבאֿבתרא
וכו' לו עושה וכו' עלייה גביו על לבנות ומבקש הרבים
"ומאי  ס.) (שם בגמרא שאמרו ומה ביתו". לתוך ופותחה
"אפתאי", שרק שם רשב"ם סובר שלפי"ז אפתאי", עליה
אלא  כלל, הבנין על מוסיף שאינו הבית, בתוך יציע כלומר
ממש, עליה לא אבל מותר, זה רק לשנים, הבית גובה מחלק
בגמרא  זאת נקטו שלא והרי"ף רבינו לדעת לומר, צריך -
"אפתאי" כמו שהיא כזו עליה רק כלומר לדוגמא, אלא
אפילו  מותר ולעולם מותר, - הבית בתוך אלא פתחה שאין
'נמוקי  ועיין כנ"ל, בבית פתחה אם הגג, גבי על ממש עליה

שם. הגמרא 48)יוסף' שהביאה הראשונה הדוגמא היא
לומר  צריך "ואין כתב: א, סעיף קנד סימן ובשו"ע שם.

מעליה. הוא כלֿשכן ואמנם לשניים" לחלוק רצה שאם

.ËÔ‡kÓ49‡È·‰L ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡L :„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆∆»ƒ«À»ƒ∆≈ƒ
˙¯Á‡ ˙Èa ÈL‡ B˙È·Ï BÏˆ‡50·kÚÏ B¯·ÁÏ LÈ - ∆¿¿≈«¿≈«ƒ«∆∆≈«¬≈¿«≈

ÂÈÏÚ51¯ÈkOn‰ ÔÎÂ .C¯c‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ , »»ƒ¿≈∆«¿∆»»∆«∆∆¿≈««¿ƒ
˙ÈaÂÈ·B¯˜ BnÚ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡ ˙Èa ÏÚ·Ï B ≈¿«««ƒ∆»¿««»≈ƒƒ¿»

ÔkLÏ ÂÈÚcÈÓ B‡52È¯‰ - ‰Ê ˙È·a „Á‡k BnÚ ¿À»»ƒ¿…ƒ¿∆»¿«ƒ∆¬≈
.ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ÈkOn‰««¿ƒ¿«≈»»

הקודמת.49) ההלכה של הראשונה המחצית מן היינו,
נכון.50) וכן "אחרים", תימן: הכלל 51)בכ "י שזה

בבנין  להרבות ומותר בדיורים, להרבות אסור רבינו: לשיטת
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ומה  לעשות, לזה זה מבוי בני שכופין מה וכן בחצרו,
לעשותו. לאחר האחד שמונעין

.‡¯ˆÁ2‰ÙBk Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ÔÈÙzM‰3B¯·Á ˙‡ ¬««À»ƒ»∆»≈∆∆∆¬≈
¯ÚL ˙Èa da ˙BOÚÏ4˙Ï„Â5ÔÎÂ ,6ÌÈ¯·c‰ Ïk «¬»≈««»∆∆¿≈»«¿»ƒ

e‚‰pL ÌÈ¯·„ B‡ ,ÏB„b C¯ˆ Ì‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¯ˆÁ‰L∆∆»≈¿ƒ»»∆…∆»¿»ƒ∆»¬
ÚÏ ‰È„n‰ ÈaÔB‚k ,ÌÈ¯·c‰ ¯‡L Ï·‡ ;Ì˙BO ¿≈«¿ƒ»«¬»¬»¿»«¿»ƒ¿

¯eiÎÂ ¯eiˆ7e‰ÙBk BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ8„Á‡ ‰OÚ . ƒ¿ƒ¿«≈≈≈»»∆»
‰na BÏ ÁBpL BzÚ„ ÈM‰ ‰lb Ì‡ ,BÓˆÚÓ Ô‰Ó≈∆≈«¿ƒƒ»«≈ƒ«¿∆««∆

Ïk‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó - B¯·Á ‰OÚL9B˜ÏÁ Ô˙BÂ , ∆»»¬≈¿«¿¿ƒ»»∆«…¿≈∆¿
.‰‡ˆB‰a«»»

כרבן 2) ולא תנאֿקמא וכדעת במשנה, ז: בבאֿבתרא
בכמה  יוחנן, רבי בשם הנמסר הכלל כי גמליאל, בן שמעון
מוסכם, אינו במשנה, כרשב"ג שהלכה בתלמוד, מקומות
מעולם  יוחנן רבי כן אמר לא שלדעתם האמוראים מן ויש
וראה  מיגאש. ר"י בחידושי וכ"ה הר"ן, בשם (כסףֿמשנה

לח:). להשתתף 3)בבבאֿמציעא רוצה אינו השני אם
אלו. בהוצאות הטוב יושב 4)מרצונו החצר ששומר תא,

בראייתם  בחצר יזיקו שלא ושבים עוברים מפני לשמור בו
שער  בית עשיית התירו לא שם ובגמרא ב:). (בבאֿבתרא
לא  כן לא שאם וכו', דלת לו ואין בחוץ הוא אם אלא זה,

זה. כל השמיט ורבינו להכנס. העניים נגר 5)יוכלו וכן
ב). מהלכה וכלֿשכן קסא. סימן ('נתיבות' ומנעול

פ"א,6) ב"ב ברי"ף (הובאה יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
חצר  באותה עמהם שרוי היה שאם הבאה), בהלכה ותוכנה

הכל. על אותו ציור.7)משעבדין מין הוא למד 8)אף
פ"ג  למעלה (הובא ה. בבאֿבתרא במשנה שאמרו ממה כן
לבנות  אותו מחייבין אין אמות מארבע שלמעלה א) הלכה
קסא, סימן (הגר"א לכסותו אין הכרחי, שאינו שדבר הרי -

ג). גבוה 9)ס"ק שהוא בכותל שאמרו ממה רבינו למדה
את  עליו מגלגלין אחד כותל לו סמך שאם אמות, מארבע
וראה  שם). בפ"ג למעלה (הובא שם בבאֿבתרא הכל,

וכסףֿמשנה. ומגידֿמשנה מיימוניות בהגהות

.·ÈÓ10˙¯Á‡ ¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL11¯ˆÁ‰ Èa - ƒ∆≈«ƒ¿»≈«∆∆¿≈∆»≈
˙Ïc Ì‰nÚ ˙BOÚÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ12¯‚Â13;ÏeÚÓe ¿«¿¿ƒ«¬ƒ»∆∆∆¿∆∆«¿

‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈ¯·c‰ ¯‡La Ï·‡¬»ƒ¿»«¿»ƒ≈¿«¿¿ƒ¿ƒ»»
.Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ - ¯ˆÁ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L»ƒ»∆¿»»≈¿«¿¿ƒ««…

פ"א.10) בבאֿבתרא ברי"ף הובאה שם, תוספתא
שם.11) גר לא 12)ואינו שער" ו"בית בתוספתא. הוא כן

וכיון  ראיה, היזק מחמת שמירה הוא שער בית הרי כי  נזכר,
שהם  ומנעול נגר אבל זה, בכלל אינו בחצר גר שאינו
החיוב  בכלל הוא גם בחצר, הקבועים לדברים גם  שמירה

שם). בריח.13)('נתיבות'

.‚da „ÈÓÚ‰Ï LwaL ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆ƒ≈¿«¬ƒ»
B¯·Á - ÔÈÏB‚¯z da Ïc‚Ï B‡ ,ÌÈÁ¯ B‡ ‰Ó‰a¿≈»≈«ƒ¿«≈»«¿¿ƒ¬≈

ÂÈÏÚ ·kÚÓ14ÔÎÂ .15ÈL‡ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ¯‡L ¿«≈»»¿≈¿»«¿»ƒ∆≈∆∆«¿≈
ÔÈÙzM‰ ÔlÎa - Ô‰È˙B¯ˆÁa Ô˙BOÚÏ ÌB˜n‰«»«¬»¿«¿≈∆¿À»«À»ƒ

‰ÒÈ·k‰ ÔÓ ıeÁ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ16ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿«¿ƒ∆«∆ƒ«¿ƒ»¿ƒ∆≈
¯‰p‰ ·b ÏÚ ˙Bfa˙‰Ï Ï‡¯OÈ ˙Ba ÏL Ôk¯c17. «¿»∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿««««»»

להם 14) אין הנ"ל שהתשמישים רבינו, מביא ה הלכה להלן
נז. בבבאֿבתרא הדברים ומקור השותפין, בחצר חזקה דין
כשהוא  השני על אחד להקפיד השותפים דרך שאין נז:
שהחזיק. לטעון יכול הוא אין ולפיכך אלו, דברים עושה
יכול  - אלו בדברים גם מקפיד הוא שאם הדבר ברור אבל
מדברי  נראה וכן בחצר, אותם יעשה שלא חבירו בידי לעכב
דברים  "ואלו ה) הלכה להלן שהובאה נז. (שם המשנה
ריחיים  תנור בחצר בהמה מעמיד היה חזקה, להם שאין
ויכול  חזקה להם שאין הרי - תרנגולים" ומגדל וכיריים
טו. הערה עיין הכביסה, בדין להלן נראה וכן עליו. לעכב
ועיין  אסורים. ושניהם ד"ה מו. בנדרים הר"ן כתב וכן

ד. הלכה נדרים מהלכות פ"ז רבי 15)רמב"ם של מימרא
נז: שם בנאה, רבי בשם מנהג 16)יוחנן יש אפילו כלומר,

מן  אחד יכול הנהר, יד על מכבסות שהנשים זו, בעיר
קפא, סימן (סמ"ע בחצר ולעשות המנהג לשנות השותפין

ז). מעכבין 17)ס"ק השותפין - זה טעם שלולא משמע
דרך  ואין מחיצה עשיית כאן שאין אע"פ זה, על זה
בכגון  שגם - ה) הלכה להלן (ראה בכך להקפיד השותפין
למעלה. וראה ז), ס"ק שם (הגר"א ירצה אם לעכב יכול זה

.„ÈB·Ó „Á‡Â ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁ „Á‡18LlÙÓ BÈ‡L19 ∆»¬««À»ƒ¿∆»»∆≈¿À»
LnzL‰Ï ‡lL ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ·kÚÓ ÈB·n‰ Èa Ïk -»¿≈«»¿«¿ƒ∆«∆∆…¿ƒ¿«≈
LnzL‰Ï ‰È„n‰ Èa C¯cL ÌÈ¯·„a ‡l‡ ÈB·na«»∆»ƒ¿»ƒ∆∆∆¿≈«¿ƒ»¿ƒ¿«≈

.˙B‡B·na Ô‰a»∆«¿

(18,401 עמ' צוק"מ (הוצאת ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
של  בחצר זה ידי על זה למחות יכולין חצר שבני "כשם (6
של  במבוי בזה זה למחות יכולין מבוי בני כך שותפין,
פרק  בבאֿמציעא מתוספתא הביא ובמגידֿמשנה שותפין".
שלא  זה את זה מבוי בני "כופין (9 ,396 עמ' (צוק"מ יא
עורות)". (=מעבד בורסי ולא חייט לא ביניהם להושיב

יא. והלכה ח, הלכה ו פרק להלן שהוא 19)וראה היינו,
צדדים  משני פתוח הוא שאם צדדים. משלשה סתום
הרי"ף  כתב וכן הרבים. כרשות דינו הרבים, לרשות ומפולש

ע"ב). ז ווילנא (דפוס א פרק בבבאֿבתרא

.‰„Á‡20B‡ ‰Ó‰a „ÈÓÚ‰L ¯ˆÁa ÔÈÙzM‰ ÔÓ ∆»ƒ«À»ƒ∆»≈∆∆¡ƒ¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁ¯21¯ˆÁa22- BÙzL Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ≈«ƒ¿«≈»∆∆»≈¿…ƒ»À»

‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ÂÈÏÚ ·kÚÓ ‰Ê È¯‰23Ì‡Â .24„ÈÓÚ‰ ¬≈∆¿«≈»»»¿«∆ƒ¿∆¿ƒ∆¡ƒ
‰¯OÚ ‰‰B·‚ ‰ˆÈÁÓ da ‡ˆBiÎÂ BÊ ‰Ó‰a ÈÙaƒ¿≈¿≈»¿«≈»¿ƒ»¿»¬»»

˜ÈÊÁ‰ - ÌÈÁÙË25,‰ˆÈÁn‰ ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈÙzM‰L . ¿»ƒ∆¡ƒ∆«À»ƒ«¿ƒƒ««¿ƒ»
ÏÁÓ - BÁÈp‰Â ÏÈ‡B‰Â26?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿ƒƒ»««∆¿»ƒ¬ƒ

„ÈÓÚ‰ elÙ‡ ,B¯·Á ¯ˆÁa Ï·‡ ;ÔÈÙzM‰ ¯ˆÁa«¬««À»ƒ¬»«¬«¬≈¬ƒ∆¡ƒ
,Úe„È ¯·c‰L .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ‰ˆÈÁÓ BÏ ‰OÚÂ BzÓ‰a¿∆¿¿»»¿ƒ»…∆¡ƒ∆«»»»«

ÚÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰Ï‡L C¯„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L„ÈÓ ∆≈∆∆»∆∆¿≈»¿«ƒ¿»«¬ƒ
Ì‡L .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏB‚¯z Ïc‚Óe ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿«≈»∆∆ƒ
ÌB˜Ó ÏÈ‡LnL Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ - ˜ÈÊÁ‰ :¯Ó‡z…«∆¡ƒ≈¿»»∆«¿ƒ»

B¯·ÁÏ27. «¬≈

בשם 20) נחמן רב ע"י וכפירושה במשנה נז. בבאֿבתרא
בסמוך. וראה אבוה, בר או 21)רבה וכיריים תנור כגון,

תרנגולין. נחמן,22)גידול רב מימרת של הראשון כנוסח
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בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא

אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,
בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח

יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה
קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
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עליו  מעכבין ולפיכך אדם, בני לפי מתחלקת שאכסניא
שאכסניא  נכריע ואם הקצוב. המס מן מחלקם שממעט

כל  מחלקם מיעט לא פתחים, לפי פרץ מתחלקת לא שהרי ל
במס  חייב עודנו כן ואם ביטל, ולא הפתח של פצימיו את

רמב"ן. בשם כסףֿמשנה ועיין מבוי, אפילו 82)באותו
את  לגמרי ביטל ולא פצימיו, את לפרוץ ולא בלבד לסתום
כלל, בעיא כאן אין פרץ שאם הבעיא, היתה זה שעל הפתח,
ראה  הפתח. את ביטל הרי פתחים, לפי מתחלק אם שאף

עט. הערה למבוי 83)למעלה פתוח יותר יהיה שלא
לזה. אלא שהרי 84)ראשון, האחר, המבוי בני בהסכמת

או  למעלה. רבינו שהביא כמו לעכב, יכולים הם אף
כמבואר  לעכב, יכולים שאינם מפולש, במבוי שהמדובר

למעלה.

.ÊËLÓÁ85LlÙÓ BÈ‡L ÈB·ÓÏ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ86 »≈¬≈«¿¿»∆≈¿À»
‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙BLnzLÓ Ôlk -87‰BˆÈÁ‰Â , À»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»¿«ƒ»

dÓˆÚÏ ˙LnzLÓ88‰iM‰ ÔÎÂ .89˙LnzLÓ ƒ¿«∆∆¿«¿»¿≈«¿ƒ»ƒ¿«∆∆
dÓˆÚÏ90dÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ÌÚ ˙LnzLÓe , ¿«¿»ƒ¿«∆∆ƒ«ƒ»¿≈»

˙LnzLÓ ˙ÈÓÈt‰ ˙‡ˆÓ .¯‡M‰ ÌÚ ˙LnzLÓƒ¿«∆∆ƒ«¿»ƒ¿≈«¿ƒƒƒ¿«∆∆
‰iM‰ ÏÚa Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dÓˆÚÏ ˙LnzLÓe Ôlk ÌÚƒÀ»ƒ¿«∆∆¿«¿»¿ƒ»ƒ«««¿ƒ»

‡aËˆ‡ ‰a91‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe BÁ˙t „‚k »»ƒ¿«»¿∆∆ƒ¿¿»≈«ƒ»
ÂÈÏÚ ·kÚÏ ‰ÏBÎÈ92ÔÈ·kÚÓ ˙BiÓÈt‰ Ïk Ï·‡ ; ¿»¿«≈»»¬»»«¿ƒƒ¿«¿ƒ

È¯‰L ,C¯‡a C¯c‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆«∆∆»…∆∆¬≈
B¯ˆÁÏ Á˙tL ‰iM‰ ÏÚa ÔÎÂ .‡aËˆ‡‰ ÔÈÙÈwÓ«ƒƒ»ƒ¿«»¿≈«««¿ƒ»∆»««¬≈

‰BˆÈÁ‰ ÔÈ·e BÈa ÈL Á˙t93‰BˆÈÁ‰ ÔÈ‡ - ∆«≈ƒ≈≈«ƒ»≈«ƒ»
BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ94BÁ˙tÓ ‡l‡ LnzL‰Ï ¿«∆∆»»∆≈¿ƒ¿«≈∆»ƒƒ¿

ıeÁÏÂ95ÔÈ·e BÈa ÈM‰ Á˙t‰ Á˙t Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬»ƒ»««∆««≈ƒ≈≈
˙ÈÓÈt‰ - ÈLÈÏM‰96BÏ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ˙·kÚÓ «¿ƒƒ«¿ƒƒ¿«∆∆»»∆≈

ÔBL‡¯‰ B¯ˆÁ Á˙tÓ ‡l‡ ÈB·na LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈«»∆»ƒ∆«¬≈»ƒ
ıeÁÏÂ97ÔlÎa ÔÈc‰ ÔÎÂ .98. ¿«¿≈«ƒ¿À»

אלעזר.85) בן שמעון כרבי ולא וכרבי בברייתא, יא: שם
החצרות 86) בני וכל הרבים. כרשות הוא מפולש שהרי

בשוה. בו הרבים.87)משתמשים לרשות הקרובה
"לעצמה"88) בפירוש וראה ממנה. שבפנים זאת  עם ולא

פנימית. אבל 89)לגבי החיצונה, על הליכה זכות לה שיש
הפנימית. על זכות לה זה,90)אין בנידון "לעצמה"

ו  עמה, אחרות ולא היא רק ('תוספות'פירושו, למעלה ראה
והפנימית). ד"ה ולהנחת 91)שם לישיבה קטן ספסל

מן 92)פרקמטיא. דוחק יש שלפעמים לטעון יכולה ואינה
את  עליהם סותם וזה פנימה, שנדחקים והשבים, העוברים
- החיצונה של בקטע התנועה את מעכב כך ומתוך הדרך,
כרבי  ולא רבי, וכשיטת בפנים, שימוש זכות לה שאין מפני

הונא. ורב אלעזר בן שהפנימית 93)שמעון הואֿהדין
- לחוץ מפתחה להשתמש שיכולה כיון לעכב: יכולה אינה
(כסףֿמשנה). שטח באותו פתח לפתוח היא רשאית

החיצונה.94) אין 95)לבעל מפתחו, שלפנים בשטח אבל
שימוש. זכות כסף96ֿ)לו וראה הפנימיות, כל היינו,

אינם 97)משנה. - ולפנים חצרו מפתח פתח אם אבל
למעלה. ראה עליו, לעכב כל 98)יכולים הדברים: וסיכום

שמפתחה  השטח בכל חדשים פתחים לפתוח יכולה חצר

לא  ולפיכך, שימוש. זכות לה יש הזה השטח שבכל ולחוץ,
לפנים  אבל הפנימית, ולא לעכב יכולה ממנה החיצונה
עליה. לעכב יכולה ממנה והפנימית זכות, לה אין מפתחה,

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ומה 1) לעשות, זה את זה כופין העיר שבני מה בו נתבאר

מונעין  שקצתן ומה פטורין, שקצתן לעשות לכולן שיש
בין  שיש ממה קצת לזה ונמשך אחרת, עיר לבני או לקצתן
של  מביתו לפנים בור לו שיש מי ודין בזה, החצרות בני

חבירו. מגינת לפנים גינה לו שיש מי וכן חבירו

.‡ÔÈÙBk2Èa3¯ÈÚ‰4‰Ê ˙‡ ‰Ê5‰ÓBÁ ˙BOÚÏ ƒ¿≈»ƒ∆∆∆«¬»
ÁÈ¯·e ÌÈ˙Ïc6˙B·ÏÂ ,¯ÈÚÏ7,˙Òk‰ ˙Èa Ô‰Ï ¿»«ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆≈«¿∆∆

ÌÈ·e˙Îe ÌÈ‡È·e ‰¯Bz ¯ÙÒ ˙B˜ÏÂ8‡¯˜iL È„k , ¿ƒ¿≈∆»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿»
k Ô‰a.¯eav‰ ÔÓ ˙B¯˜Ï ‰ˆ¯iL ÈÓ Ï »∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«ƒ

ז:2) בבבאֿבתרא הם 3)משנה מי ה, הלכה להלן ראה
זה. לענין העיר בני יוצא 4)הנקראים בלי עיר כל משמע,

רחוקה  עיר שאף שם, משנה וסתם כחכמים הכלל, מן
של  פתאומית פלישה מפני הגנה לחומת צריכה מהספר,
שרק  ואומר החולק גמליאל, בן כר"ש (ולא האויב גייסות

לחומה). זקוקה לספר הסמוכה שם:5)עיר במשנה
ולפי  ובריח" ודלתים חומה לעיר לבנות אותו "כופין
היחיד  את כופים כשהרבים המדובר הלשון, פשטות
לומר: רצונו "כופים, כתב: שם בפירושו רבינו אבל המסרב,
ומקור  זה", על לחבירו יכוף העיר מבני ואחד אחד כל
,396 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא בתוספתא הדברים
זה  את זה העיר בני "כופין וספרֿתורה: ביתֿכנסת גבי (29
ונביאים", ספרֿתורה להם ולקנות ביתֿכנסת להם לבנות
ס"ק  קסג סימן (הגר"א יחידים אפילו משמע זה" את ו"זה

שם). (רמ"א המרובים את כופין המיעוט ואפילו וכן 6)ב)
צרכי  יתר לכל והואֿהדין ה). הלכה (להלן ושומרים פרשים

מיימוניות). (הגהות פרק 7)העיר בבאֿמציעא תוספתא
פ"א, בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ד) הערה למעלה (ראה יא

ז:). (בדף הנ"ל למשנה בתוספתא 8)סמוך אינה זו מילה
שמצויים  בזמננו ברי"ף. המובא בנוסח ישנה אבל שלפנינו,
(סמ"ע  ספרֿתורה על רק היא הכפייה מודפסים, ספרים

בציבור סימ  בו לקרוא נצרך ספרֿתורה [פירוש: ב ס"ק קסג ן
לקרוא  שאפשר נזקקים, אינם לנביאים ואילו הקריאה, בימי
וקריאה  בתחילתו) רפד בסימן (מגןֿאברהם מודפס בספר

וקטז:]. קטו. שבת ראה בציבור, אינה בכתובים

.·ÈÓ9˙Èa B˙B‡ ÔÈÙBk - Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯ÈÚ Á˜lL ƒ∆»«ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ≈
ÔÈc10·eMÈ ÌeMÓ ,‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó C¯„ BÏ ÁwÏ ƒƒ«∆∆≈«¿«∆»ƒƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡11ÔÈÙBÎÂ .12˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰Ú˜a Èa ∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿≈ƒ¿»∆∆∆«¬
ıÈ¯Á Ì‰ÈÈa13ıÈ¯Á Ô·e14. ≈≈∆»ƒ∆»ƒ

רבי 9) בשם נחמני בר שמואל רב של מימרא פ: בבאֿקמא
שבית10ֿ)יונתן. נזכר ולא אותו" "כופין : שם [בגמרא

שעלֿכרחנו  רבינו סבור אבל אותו, שכופין הם דין
כגון  לכופו, יכולים אינם העיר שבני באופן שהמדובר
ישוב  משום להטעים הוצרכו ולכן במתנה, בתים להם שנותן
שאם  זה. על אותו כופין ביתֿדין רק ואםֿכן ישראל, ארץ
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בדיורים  אלא אינו זה וכל כנ"ל. בדיורים מרבה אינו אם
וראה  מותר, ושבים עוברים אורחים להכניס אבל קבועים,
הגהות  (הביאו והרשב"ם הראב"ד לדעת אולם להלן.
בדיורים, להרבות מותר מהופך: הדבר ה) אות מיימוניות

בבנינים. להרבות אבל 52)ואסור קבוע, שיכון היינו,
ולחינם  ספק. ללא מותר - שולחנו על הסמוכים אורחים

הראב"ד. כך על תמה

.È‰È‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÔÈÙzM‰ ÔÓ „Á‡ ÏL Á˙t »»∆«∆∆»ƒ«À»ƒ»»≈»
È¯‰L ;B·ÈÁ¯‰Ï54È‡ ÔË˜ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ BÙzL ¿«¿ƒ∆¬≈À»≈¿∆«»»¬ƒ

ÏBÎÈ ÈÈ‡Â ,LÈÓLz ˙ÚLa EnÓ ¯˙q‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿««¿ƒ¿≈ƒ»
ÏB„b Á˙Ùa EnÓ ¯˙q‰Ï55Ì‡Â .56ÏB„b Á˙t‰ ‰È‰ ¿ƒ»≈ƒ¿¿∆«»¿ƒ»»«∆«»

È¯‰L ;ÌÈL epOÚÈ ‡Ï -57„Á‡ Á˙Ùa :BÏ ¯ÓB‡ …«¬∆¿«ƒ∆¬≈≈¿∆«∆»
ÏBÎÈ ÈÈ‡ - ÌÈLa ,¯˙q‰Ï ÏBÎÈ È‡58. ¬ƒ»¿ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ»

במשנה.53) ס. של 54)שם כזו ולא שם, רבא כהנמקת
להלן. ראה חמא, בר בין 55)רמי פתח אפילו זה, ולפי

שעלֿידיֿזה  אף אמות. ארבע עד להרחיבו אסור אמות שתי
גם  שהרי פתח, לכל הניתן לשטח ביחס כלום מרויח אינו
חמא  רב רמי (ולדעת השטח נותנים אמות שתי בן לפתח

כן). הדבר אין במשנה.56)שם, ושוב 57)שם
חמא. בר רמי של כזו ולא רבא, של ומטעם 58)כהסברתו

אמות, שמונה בן גדול מפתח שנים לעשות אפילו אסור זה,
הפתח. יד שעל בשטח כלום מרויח אינו כי אף

.‡ÈÏ·‡59ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔË˜ Á˙t BÏ ‰È‰L ÈÓ ¬»ƒ∆»»∆«»»ƒ¿»«ƒ
- ÌÈL B˙BOÚÏ ‰ˆ¯Â ·Á¯ ‰È‰ B‡ ,B·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯Â¿»»¿«¿ƒ»»»»¿»»«¬¿«ƒ

ÔÈ‡60¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ Bc‚kL B¯·Á ≈¬≈∆¿∆¿¿«≈»»¿≈»ƒ«
.ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa¿≈¿»«ƒ∆≈»¿ƒ¿«≈»»

שם.59) בין 60)משנה, שהרי שם, בגמרא שאמרו וכמו
הרבים. רשות בני מפני להשמר הוא חייב כך ובין כך

.·ÈkÔÈÙB61ÈÁÏ Ô‰Ï ˙BOÚÏ ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÈB·Ó Èa ƒ¿≈»∆∆∆«¬»∆∆ƒ
ÈB·nÏ ‰¯B˜ B‡62. »«»

(61(13 ,369 עמ' (צוק"מ יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
עירובין  בגמרא הוא וכן א. פרק בבאֿבתרא ברי"ף והובאה

בשבת 62)פ. בו הטלטול להתיר שאפשר מפולש, שאינו
ב), הלכה שבת מהלכות (פי"ז קורה עלֿידי או לחי עלֿידי
הפתח  צורת עלֿידי אלא להתיר אין מפולש מבוי ואילו
ועיין  ג). הלכה (שם שני מצד קורה או ללחי נוסף אחד מצד
כופין  מפולש במבוי שגם שכתב, א ס"ק קסב סימן בסמ"ע
שלענין  [אע"פ כדינו בטלטול ולהתירו להכשירו זה את זה
כמבואר  הרבים, כרשות דינו - שונים תשמישים עיכוב

ד]. הלכה למעלה

.‚ÈÈÓ63ÈB·nÏ Á˙t BÏ LiL64ÔÈÙBk ÈB·Ó Èa ÔÈ‡ - ƒ∆≈∆««»≈¿≈»ƒ
ÈB·nÏ ˙Ïc ˙BOÚÏ B˙B‡65ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ ÏBÎiL ; «¬∆∆«»∆»«¿ƒ

ÈÁ˙t „Ú È˙ÏÈ·Áa Òk‡L66ÈB·Óe .67LlÙÓ‰ ∆∆»≈«¬ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»«¿À»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï68Ì‰Ï „ÈÓÚ‰Ï ÈB·n‰ Èa eL˜·e , ƒ¿»«ƒƒ¿¿≈«»¿«¬ƒ»∆

ÈtÓ ,Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa - ˙B˙Ïc69 ¿»¿≈¿»«ƒ¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈
ÌÈÓÚtL70Ba ÔÈÒÎÂ ÌÈa¯‰ ÔÈ˜ÁBc71. ∆¿»ƒ¬ƒ»«ƒ¿ƒ¿»ƒ

שם.63) ברי"ף מובאת (369 ,7 עמוד (שם תוספתא

אסור 64) לכתחילה שהרי ברשות, זה בפתח החזיק [כלומר,
בני  של הסכמתם בלי מפולש שאינו במבוי פתח לפתוח

יד]. הלכה להלן כמבואר למעט 65)המבוי, במטרה
קסב  סימן ושו"ע וב'טור' למבוי. ממבוי רבים בהילוך
המבוי] [בני באו "אם אחר: בניסוח זו הלכה העתיק
אחד  אפילו צידיו), (=משני דלתות (=למבוי) לו להעמיד

ולומר לעכב יכול עד מהם בחבילתי ליכנס רוצה אני
פתחי".66)פתחי". עד כתפי "על מביא יוסף' ה'נמוקי

השתתפותו  בלי למבוי דלת לעשות רוצים הם שאם וברור
מיגאש  ר"י בשם (מגידֿמשנה ידם על לעכב הוא יכול -

יוסף'). ה'נמוקי כתב וכן ענן 67)ורשב"א, רב של מימרא
יב. בבבאֿבתרא שמואל, שאינו 68)בשם אומרים יש

בשם  (מגידֿמשנה הרבים לרשות אחד לצד אלא מפולש
שם.69)רשב"א). (סמ"ע 70)גמרא השוק בימי כגון

ו). ס"ק קסב, להם.71)סימן יפריעו והדלתות

.„ÈÈÓ72LlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa Á˙t ÁzÙÏ LwaL73 ƒ∆ƒ≈ƒ¿…«∆«¿»∆≈¿À»
˙‡ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -¿≈»¿«¿ƒ»»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆∆

LlÙÓ ÈB·Ó ‰È‰ Ì‡Â .C¯c‰74Á˙t Ïk Á˙Bt - «∆∆¿ƒ»»»¿À»≈«»∆«
‰lÁzÎÏ ‰ˆ¯iL75. ∆ƒ¿∆¿«¿ƒ»

שביקש 72) מבוי מבני "אחד בברייתא: יא: בבאֿבתרא
וכתב  עליו". מעכבין מבוי בני - אחד למבוי פתחו להחזיר
במבוי  אבל מפולש, שאינו במבוי זה שכל הרי"ף, שם
הרבים. כרשות הוא שהרי לעכב, יכולים אינם מפולש

צדדים.73) משלשה סתום צדדיו.74)שהוא משני
מעולם.75) הפתח קיים היה שלא היינו,

.ÂË‰È‰76Ìe˙Ò Á˙t BÏLlÙÓ BÈ‡L ÈB·Óa77- »»∆«»¿»∆≈¿À»
BÁ˙Bt ‰Ê È¯‰78˙‡ ı¯t Ì‡Â ;‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa ¬≈∆¿¿»≈∆ƒ¿∆¿ƒ»«∆

ÂÈÓÈvt79ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -80ÔÎÂ .81„Á‡ ¿ƒ»¿≈»¿«¿ƒ»»¿≈∆»
ÌzÒÏ LwaL ÈB·Ó ÈaÓ82B¯ÈÊÁ‰Ïe BÁ˙t83ÈB·ÓÏ ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ¿…ƒ¿¿«¬ƒ¿»

¯Á‡84Ì‰ÈÏÚ ‡B·È ‡nL ;ÂÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa - «≈¿≈»¿«¿ƒ»»∆»»¬≈∆
Èa ÏÚ ·eˆw‰ Òn‰ ÔÓ Ô˜ÏÁÓ ËÚÓ˙Óe ,ÒÓ«ƒ¿«≈≈∆¿»ƒ«««»«¿≈
Èa ÏÚ ·eˆ˜ Òn‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó ,CÎÈÙÏ .ÈB·n‰«»¿ƒ»»∆≈««»«¿≈

.‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BÁ˙t Ì˙BÒ ‰Ê È¯‰ - ÈB·n‰«»¬≈∆≈ƒ¿¿»≈∆ƒ¿∆

בברייתא.76) כרבי יא: מותר 77)שם מפולש, הוא שאם
הקודמת. בהלכה שכתב כמו לכתחילה, שהרי 78)אף

זכותו. את אבד לא שסתמו ועלֿידיֿזה פתוח, פעם היה
והמזוזות.79) המשקוף היינו הדלת, נתונה שבהן המסגרות,

רבא  של (מימרא לגמרי הפתח מתבטל זו פריצה שעלֿידי
בני 80)שם). גם כי ויתכן לכתחילה. הפתח פותח כאילו

הראשון  המבוי בני וגם מעכבים, הסתום הפתח שבו המבוי
רבינו, דברי בהמשך וראה מס, של ענין יש אם מעכבים,

ט. אות מיימוניות הגהות בעיות 81)ועיין שתי יא: שם
להחזיר  שביקש מבוי, מבני "אחד אחת: שהן הונא, רב של
מעכבין  אין או עליו מעכבין מבוי בני אחר, למבוי פתחו
פתחים  לפי או מתחלקת אדם בני לפי אכסניא עליו,
בני  לפי ואכסניא עליו, מעכבין מבוי בני לו: אמר מתחלקת,
הובא  וכן קושטא, דפוס ברי"ף הגירסא (כן מתחלקת" אדם
נוסחאות, כמה בעוד וכן וכסףֿמשנה במגידֿמשנה בשמו
בזה  הוא העיכוב שטעם הרי - סופרים) בדקדוקי ראה
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מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני
ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך

סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא
בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א

ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה
מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא

כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה
הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ

Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»

ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈

.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו
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ד. והערה א הלכה רבינו 45)למעלה שמביא הטעם מפני
והמדובר  והיוצאים", הנכנסים ריבוי "מפני יא: הלכה להלן
הרבים  כרשות הוא מפולש מבוי כי מפולש, שאינו במבוי
וביאור  בלחםֿמשנה וראה יד). הלכה ה פרק למעלה (ראה
הנ"ל  בברייתא לפרש הוכרח שרבינו טו) ס"ק (שם הגר"א

אחרים. מפרשים כדעת כמו 46)שלא זה, מבוי בן אפילו
יא. הלכה להלן וכמפורש בסמוך, מעבד 47)שנראה

תינוקות",48)עורות. מלמד "ולא נוסף: שם, בברייתא
יא. הלכה להלן וראה ליתא. שם מינכן בכתבֿיד אבל

וכרב 49) כרשב"ג, ולא וכתנאֿקמא שם, הברייתא המשך
הונא, כרב ולא האחרונים, מן שהוא יהושע, רבי בן הונא

שם. הרי"ף פסק להשמיענו 50)וכן מבוי" "מבני כתב
לעכב. יכול אינו מבוי מבני אחד אףֿעלֿפי 51)שאפילו

כמפורש שאין תמיד, למחות ויכולים כאן, מועלת החזקה
מיחו  שלא זמן כל זאת בכל ה, הלכה יא בפרק להלן
יב. הלכה להלן וראה לשני, לעכב יכולים אינם בראשון,

(52.(401 ,8 עמוד (צק"מ ב פרק בבאֿבתרא תוספתא
קמח.53) למנעו 54)טחנת יכול אינו האומן אף כלומר,

המבוי  שבני הואֿהדין אבל פרנסתו, מפסיד שהוא אע"פ
זו  אומנות כבר שיש מכיון למנעו, יכולים אינם האחרים
טז. ס"ק שם סמ"ע וראה בסמוך, רבינו שכתב כמו במבוי,

אתה 55) לו: לומר שיכול "מפני בברייתא: והטעם חותך.
בשלי". עושה ואני בשלך, הונא 56)עושה רב של בעיא

רבינו  הכריעו ולפיכך נפתרה, שלא שם, יהושע ברבי
משנים  שאין תיקו, כל כדין לעכב, יכולים שאינם והרי"ף

הקיים. המצב בני 57)את ולא כאמור, עצמו, האומן לא
ויוצאים.58)המבוי. נכנסים היו מקודם גם כן, ואם

שם.59) יהושע, ברבי הונא רב של עיר,60)מימרא היינו
"מתא  שם: בגמרא וכן א. הלכה מגילה מהלכות בפ"א ראה

אחרת). (=עיר יהושע 61)אחריתי ברבי הונא רב מימרת
למלך.62)שם. הגולגולת בן 63)מס ולא העיר בן לא

יכול  המבוי שבן שם ה'תוספות' לדעת בניגוד המבוי,
למנוע. יכול אינו העיר בן ורק בשמים 64)למנוע, מוכרי

לנשים.

.ËÔÈÏÎB¯65˙B¯ÈÚa ÔÈ¯ÈÊÁn‰66‰È„n‰ Èa ÔÈ‡ - ¿ƒ««¬ƒƒ»¬»≈¿≈«¿ƒ»
,ÔÈ¯ÈÊÁÓ eÈ‰iL ‡È‰ ‡¯ÊÚ ˙wzL ;Ô·kÚÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿»∆«»«∆¿»ƒ∆ƒ¿«¬ƒƒ

Ï‡¯OÈ ˙B·Ï ÔÈÈeˆÓ ÌÈÓOa‰ eÈ‰iL È„k67Ï·‡ .68 ¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¬»
Ba ÔÈ·LBÈÂ ÌB˜Ó ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡69Èa ˙ÚcÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»¿¿ƒ∆»ƒ««¿≈

Ì‡Â .¯ÈÚ‰70ÏÎa ÌB˜Ó Ú·B˜ - ‡e‰ ÌÎÁ „ÈÓÏz »ƒ¿ƒ«¿ƒ»»≈«»¿»
‰ˆ¯iL ÌB˜Ó71. »∆ƒ¿∆

הדין 65) מן כן ואם זו, בעיר המלך מס משלמים ואינם
כמבואר  למנעו, שיכולים אחרת ממדינה גר בכלל שיהיו

סב.66)למעלה. בבבאֿקמא וראה כב. בבאֿבתרא
עזרא. שתיקן תקנות מעשר אחת היא זו שם.67)שתקנה

ס"ק 68) קנו, סימן בסמ"ע וראה למכור. סחורתם עם היינו,
שם.69)יט. בבבאֿבתרא הגמרא שלא 70)מסקנת כדי

מתלמודו. בבבא71ֿ)יבטל ורבינא, כהנא רב של מימרא
שם. בתרא

.ÈÌÈ¯ÁBq‰72CB˙a ¯kÓÏ Ì˙¯BÁÒ ÔÈ‡È·nL «¬ƒ∆¿ƒƒ¿»»ƒ¿…¿
Ì‰ÈÏÚ ÔÈ·kÚÓ ¯ÈÚ‰ Èa - ˙B¯ÈÚ‰73Ì‡Â .74e¯ÎÓ »¬»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿ƒ»¿

„·Ïa ˜eM‰ ÌBÈa75ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ -‡e‰Â .Ì˙B‡76 ¿«ƒ¿«≈¿ƒ»¿
˜eMa e¯kÓiL77elÙ‡ ÌÈÁ˙t‰ ÏÚ e¯fÁÈ ‡Ï Ï·‡ ; ∆ƒ¿¿«¬»…¿«¿««¿»ƒ¬ƒ

Ì‡Â .˜eM‰ ÌBÈa78‰ÂÏÓ Ô‰Ï LÈ79ÔÈ¯ÎBÓ - ¯ÈÚa ¿«¿ƒ≈»∆«¿∆»ƒ¿ƒ
Ì˙Ò¯t È„k80eÚ¯ÙiL „Ú ,˜eM‰ ÌBÈ ‡Ïa elÙ‡81 ¿≈«¿»»»¬ƒ¿…««∆ƒ¿¿

.Ô‰Ï eÎÏÈÂ Ô·BÁ»¿≈¿»∆

סחורתם 72) ואם כנ"ל. המלך, מס כאן משלמים אינם שהרי
העיר, סוחרי של מזו יותר זולה או יותר טובה הסוחרים של

במגידֿמשנה. שם.73)ראה הגמרא אבל 74)מסקנת
שם). (גמרא  אחרים בימים שם.75)לא זה שאז 76)אף

שם). (גמרא החוץ מן לאנשים ומוכרים החוץ, מן באים
ברם  למכור, אסור העיר אותה שלאנשי לכאורה ומשמע
שמותר. ה'טור' בשם כתב כ) ס"ק (שם הסמ"ע

שם.77) כהנא, רב לאחרים 78)מסקנת חייבים שהם
אשראי) לן אית ד"ה (שם ורש"י עח). הערה להלן (ראה
כב. ס"ק שם סמ"ע וראה להם. שחייבים מפרש,

ר"ת,79) בשם המגידֿמשנה וכתב "חיותם", שם: ובגמרא
כדי  שירויחו אלא בלבד, חיותם לשיעור הכוונה שאין

שאחרים 80)מזונותם. כלומר "ׁשיּפרעּו", לנקד ְִֶָ[אין
להיות  צריך היה כן שאם להם, שחייבים חוב להם יפרעו
הרי  - חובך את "שיפרעו תימן ובכ"י חובם". ָ"שיּפרע
אותו, פורעים והם לאחרים, חייבים שהם בחוב שהמדובר

עו]. הערה ולמעלה כב, ס"ק שם בסמ"ע בבא81ֿ)וראה
בברייתא. כא. בתרא

.‡È„Á‡82ÈB·Ó ÈaÓ83LlÙÓ BÈ‡L84LwaL85 ∆»ƒ¿≈»∆≈¿À»∆ƒ≈
‡ÙB¯ ˙BOÚ‰Ï86Ôn‡ ,87Èc¯‚ B‡ ,88„nÏÓ B‡ , ¿≈»≈À»«¿ƒ¿«≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B˜BÈz89ÔÈ·kÚÓ ÈB·Ó Èa -90 ƒ∆¿≈»ƒ¿≈»¿«¿ƒ
ÔÎÂ .ÔÈ‡ˆBi‰Â ÔÈÒÎp‰ Ì‰ÈÏÚ ‰a¯nL ÈtÓ ,ÂÈÏÚ91 »»ƒ¿≈∆«¿∆¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ¿≈

¯ˆÁa ˙Èa BÏ LiL ÈÓ92ep¯ÈkOÈ ‡Ï - ÔÈÙzM‰93 ƒ∆≈«ƒ«¬««À»ƒ…«¿ƒ∆
¯ÙBÒÏ ‡ÏÂ ,Èc¯‚Ï ‡ÏÂ ,Ôn‡Ï ‡ÏÂ ,‡ÙB¯Ï ‡Ï94 …¿≈¿…¿À»¿…¿«¿ƒ¿…¿≈

È„e‰È95˙B¯ËM‰ ·˙BkL96˙B˜BÈz È„nÏÓÏ ‡ÏÂ , ¿ƒ∆≈«¿»¿…ƒ¿«¿≈ƒ
.ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL∆¿≈»ƒ

נאמרו 82) לא זה ולפי חצר", מבני "אחד שם בגמרא לפנינו
יכולים  אינם מבוי בני אבל חצר, באותה אלא הדברים
ולגירסת  מותר. אחרת שבחצר ב:) (שם אביי וכדעת לעכב,
בחצר  גם אלא כאביי הלכה אין מבוי", מבני "אחד רבינו
שם, ה'תוספות' בעלי לפני גם היתה זו וגירסא אסור, אחרת
לרבינו  אבל אביי, דברי על חולק שאין בטענה אותה ודחו
חולק  אחר באופן המשנה שפירש שם שרבא לומר, צריך
להבין, יש אבל ג). ס"ק קנו סימן (הגר"א אביי דברי על
כאן  נשנה ולמה ח, בהלכה למעלה כתוב כבר זה דין הלא
פה. הערה להלן וראה כסףֿמשנה. ועיין פעם. עוד

טענת 83) בו ואין הרבים, כרשות הוא הרי מפולש שמבוי
וכן  פ"א), (בבאֿבתרא הרי"ף שכתב כמו ויוצאים, נכנסים

יד. הלכה ה פרק למעלה רבינו אם 84)כתב והואֿהדין
וכמו  ב), ס"ק שם (סמ"ע חזקה אין זה שבעניין נעשה, כבר

ה"ה. בפי"א להלן רבינו רופא,85)שכתב ד"ה שם רש"י
של  תינוקות במלמד למחות שאין ואע"פ "מוהל". מפרש:
מצוה  עושה בכל למחות אין וכן יב) הלכה (להלן ישראל
לעשות  אפשר אם - ג) סעיף קנו סימן חושןֿמשפט (שו"ע
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מה  - אותו לכוף יכולים עצמם שהם ממנו, קנו העיר בני
ישראל?]. ארץ ישוב משום בטעם שתהא 11)צורך

סביבותיה. כל עם בבאֿמציעא 12)מחוברת תוספתא
בבאֿבתרא  ברי"ף והובאה (14 ,396 עמוד (צוק"מ פי"א

ראשון. לבקעה 13)פרק מסביב טפחים ששה בת תעלה
מכירה,(בבא  מהלכות כא פרק ולמעלה וקח. קז: ֿבתרא

כב). ושם).14)הלכה (שם טפחים שלשה בת תעלה
הבקעה. על שמירה לשם - שניהם את הצריכו ולמה

.‚ÈÓ15˙¯Á‡ ¯ÈÚa ¯ˆÁ BÏ LiL16¯ÈÚ‰ Èa - ƒ∆≈»≈¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ
˙B¯ÚÓe ÔÈÁÈL ˙B¯Ba Ì‰nÚ ¯tÁÏ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ«¿…ƒ»∆ƒƒ¿»

ÌÈn‰ ˙n‡Â17ÌÈ¯·c‰ Ïk ¯‡La Ï·‡ ;18ÔÈ‡ - ¿««««ƒ¬»ƒ¿»»«¿»ƒ≈
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰nÚ Èe¯L ‰È‰ Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ¿«¿¿ƒ¿ƒ»»»ƒ»∆¿»»ƒ

Ïk‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈ„aÚLÓ -19. ¿«¿¿ƒ««…

צוק"מ 15) ראה ווין. כ"י (לפי יא פרק בבאֿמציעא תוספתא
כלשונה. פ"א בבאֿבתרא ברי"ף הובאה ,(13 ,396 עמ'

אחרת.16) בעיר חצר לו ויש זו בעיר גר הוא כלומר:
המים".17) ואמת המקוואות את "ולתקן שם: בתוספתא

אלו, בכל חייב עיר באותה עמהם דר שאינו מי ואם
למעלה  רבינו זאת כתב ולא עמהם. שדר למי קלֿוחומר
לשון  העתיק ושם מפורש, זה דבר שאין מפני א, בהלכה

א. ס"ק קסא סימן סמ"ע ראה שם. פירש 18)המשנה לא
לאלו  כוונתו ואם האלו? הדברים" "שאר הם מה רבינו
מקוה  בין מה להבין יש הקודמת, בהלכה המנויים
שאין  לביתֿהכנסת למעלה) (ראה אותו שמשעבדין
שאינו  שכיון שמירה, לעניני שכוונתו ונראה אותו. משעבדין

השולחן'. ב'ערוך ראה להם, זקוק אינו - שם ראה 19)גר
ה. הערה למעלה

.„Ô‰Lk20‰ÓBÁ‰ ˙B·Ï ¯ÈÚ‰ ÈL‡Ó ÔÈ·Bb21- ¿∆≈ƒ≈«¿≈»ƒƒ¿«»
CeÓq‰ Ïk .‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈza‰ ˙·È¯˜ ÈÙÏ ÔÈ·Bbƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒƒ«»»«»

.¯˙BÈ Ô˙B ‰ÓBÁÏ«»≈≈

בשתי 20) יוחנן מרבי אלעזר רבי של בעיא ז: בבאֿבתרא
כלשון  רבינו ופסק יוחנן, רבי עלֿידי ופתרונה לשונות,
הזכירו  ולא בתים, קירוב לפי אלא הזכירו שלא האחרון,
מיגאש  ר"י ודעת הרי"ף. דעת וכן כלל, ממון" שבח "לפי

ממון. שבח ולפי בתים קירוב לפי שנותנין שאם 21)-
הבתים  על תחילה הלסטים מתנפלים פרוצה, החומה

הקיצוניים.

.‰¯c‰ ÏÎÂ22da ‰wL B‡ ,L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯ÈÚa ¿»«»»ƒ¿≈»»…∆∆»»»
‰¯Èc ˙Èa23ÌÈ¯·c‰ ÏÎa ¯ÈÚ‰ Èa ÌÚ Ô˙B - ≈ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»ƒ

Ôew˙Ï ÔÈÎÈ¯v‰24ÔÈL¯t‰ ¯ÎOe ,˙B˙Ïc‰Â ‰ÓBÁ‰25 «¿ƒƒ¿ƒ«»¿«¿»¿««»»ƒ
el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È„n‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBM‰«¿ƒ∆«¿ƒ»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

¯ÈÚ‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBML26. ∆¿ƒ∆»ƒ

במשנה.22) ז: דעתו 23)שם ודאי - שקנה שכיון
כ). ס"ק קסג סימן (הגר"א בה שם.24)להשתקע משנה,

ח.25) שם פפא, רב של בעול 26)מימרא לשאת ואילו
ופ"ט  ח. (שם אחרים זמנים ישנם בעיר, השונות הצדקות

יב). הלכה עניים, מתנות מהלכות

.ÂÌÈ¯·c‰ Ïk27ÔÈÁ˜BÏ - ¯ÈÚ‰ ˙¯ÈÓLÏ ÔÈÎÈ¯vL »«¿»ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ

ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ elÙ‡Â ,¯ÈÚ‰ ÈL‡ ÏkÓ28ıeÁ ,29 ƒ»«¿≈»ƒ«¬ƒƒ«¿ƒ
ÔÈ‡L ;ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏzÓ30ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ∆≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒƒ

Ôz¯ÓBL ‰¯Bz‰L ,‰¯ÈÓL31ÌÈÎ¯c‰ Ôew˙Ï Ï·‡ . ¿ƒ»∆«»¿«»¬»¿ƒ«¿»ƒ
ÌÈÓÎÁ‰ ÔÓ elÙ‡ - ˙B·BÁ¯‰Â32Ì‡Â .33ÌÚ‰ Ïk ¿»¿¬ƒƒ«¬»ƒ¿ƒ»»»

ÔÓˆÚa ÔÈw˙Óe ÔÈ‡ˆBÈ34ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz e‡ˆÈ ‡Ï - ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»…≈¿«¿ƒ≈¬»ƒ
Ô‰nÚ35ÈÙÏ ÏÊÏcÊ‰Ï ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz C¯c ÔÈ‡L , ƒ»∆∆≈∆∆«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿≈

.ı¯‡‰ ÌÚ«»»∆

פפא.27) ורב יהודה רב יוחנן, רבי של מימרות ח. שם
(שם 28) היתומים אף בו חייבים ממנו, שנהנים מה שכל

פפא). רב של וכן 29)במימרא הנזכרות, במימרות שם
יהודה  לרבי בניגוד ז:) (שם יוחנן ורבי לקיש ריש בדברי

ז:). (שם יוחנן,31)שם.30)נשיאה רבי של כהנמקתו
עליהם. מגינים שמעשיהם משום לקיש, ריש של כזו ולא

אפילו 32) פתיא לכריא "הכל שם: יהודה, רב בדברי
ר"ח, בשם פתיא כריא ד"ה שם ה'תוספות' וכפירוש מרבנן"

הרחובות. תיקון שם.33)דהיינו יהודה, ואינם 34)רב
במקומם. אחרים פועלים רבינו 35)מעמידים הזכיר לא

ב'שולחן  ועיין במקומם, פועלים לשכור מהם גובים אם
בפ"ו  רבינו ובדברי א, סעיף רמג סימן יורהֿדעה ערוך'
מוכרחה. אינה שם י והערה י, הלכה תורה תלמוד מהלכות

.ÊeÈ‰36ÔÈ·Bb - ‰È„nÏ ÌÈÓ Ba ‡È·‰Ï ¯‰ ÔÈ¯ÙBÁ »¿ƒ»»¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ
BfL ;ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Û‡37e˜LiL È„k ,Ì‰Ï ˙eÎÊ «ƒ«¿ƒ∆¿»∆¿≈∆«¿

Ì‰ÈÓ¯ÎÂ Ì‰È˙B„O epnÓ38ÍÎÈÙÏ .3940Ú¯‡ Ì‡ , ƒ∆¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ»¿ƒ≈«
Ô‰Ó e‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ - ÌÈn‰ e‡a ‡lL ¯·c Ì‰Ï»∆»»∆…»««ƒƒ¿…∆¡≈∆

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ,ÌÈÓB˙È‰41ÔÎÂ .Ô‰Ó Á˜ÏpM ‰Ó Ïk Ì‰Ï «¿ƒ«¬ƒƒ»∆»«∆ƒ¿«≈∆¿≈
‰Êa ‡ˆBik Ïk42. …«≈»∆

פפא.36) רב של מימרא ח . רבינו,37)שם הסברת
כו. הערה למעלה הנזכר פפא רב של לכללו בהתאם

שנתנו.38) הכסף תמורת מקבלים הם כתשובת 39)והרי
אידי. רב של בנו שישא לרב פפא שיתומים 40)רב מפני

מידויל). לא ד"ה שם (רש"י מחילה בני כלומר,41)אינם
ממנו. הנאה להם שיש כא:42)דבר בבאֿבתרא

כברייתא.

.ÁÔÈÙBk43ÈB·Ó Èa44‰Ê ˙‡ ‰Ê45‡lL46·ÈLB‰Ï ƒ¿≈»∆∆∆∆…¿ƒ
Ô‰ÈÈa47ÈÒ¯a ‡ÏÂ ËiÁ ‡Ï48‡ÏÂ ,49ÈÏÚaÓ „Á‡ ≈≈∆…«»¿…À¿ƒ¿…∆»ƒ«¬≈

‰È‰ .˙Bin‡50ÈB·Ó ÈaÓ „Á‡ ÈB·na ÌL51,Ôn‡ À»À»»»«»∆»ƒ¿≈»À»
Ba eÁÓ ‡ÏÂ52‰˙È‰L B‡ ,53B‡ ˙eÁ B‡ ıÁ¯Ó ÌL ¿…ƒ∆»¿»»∆¿»¬

B‡ Bc‚k ˙¯Á‡ ıÁ¯Ó ‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,ÌÈÁ≈̄«ƒ»¬≈¿»»∆¿»«∆∆¿∆¿
ÔBÁË54BÈ‡ - ˙¯Á‡55‰z‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ BÚÓÏ ÏBÎÈ ¿«∆∆≈»¿»¿¿««»
˜ÒBt56elÙ‡Â .ÈiÁ57ÔÈ‡ - ¯Á‡ ÈB·Ó ÈaÓ ‰È‰ ≈«»«¬ƒ»»ƒ¿≈»«≈≈»

BÚÓÏ ÔÈÏBÎÈ58˙en‡ d˙B‡ Ì‰ÈÈa LÈ È¯‰L ,59. ¿ƒ¿»¿∆¬≈≈≈≈∆»À»
Ï·‡60‰È„nÓ ¯b61„ˆa ˙eÁ ˙BOÚÏ ‡aL ˙¯Á‡ ¬»≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«¬¬¿«

LÈ - ‰Ê ÏL ıÁ¯Ó „vÓ ıÁ¯Ó B‡ ,‰Ê ÏL B˙eÁ¬∆∆∆¿»ƒ«∆¿»∆∆≈
Ì‡Â .BÚÓÏ Ô‰Ï62CÏn‰ ˙Ó Ì‰nÚ Ô˙B ‰È‰63- »∆¿»¿¿ƒ»»≈ƒ»∆¿»«∆∆

BÚÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡64. ≈»¿»¿

מג.43) הערה להלן ראה מפולש, היינו,44)שאינו
וראה  טז). ס"ק קנו סימן (סמ"ע לעכב יכול היחיד שאפילו
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הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם

שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆

Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ
„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»

‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈
˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈

.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה
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שם.119) המשנה, הדרך 120)המשך את שביטלו
הצד. מן חדשה דרך ועשו שבאמצע, הראשונה

החיצונה.121) הגינה לבעל כלֿכך מפריע זה שאין
עלֿידיֿזה,122) כלֿכך הפסד לו נגרם לא הצד שמן כנ"ל,

הגינה. מצרכי לצרכי 123)והוא אלא לו לתת הסכים שלא
אחרים. לצרכים ולא החיצונה 124)הגינה הגינה שבעל

באמצע  זו היתה אילו כמו זו, דרך לזרוע כלֿכך זקוק אינו
אינו  הפנימית בעל וגם להחליפה, הסכימו כך ולשם הגינה,
לזריעה, ולא גרידא להליכה הדרך את שקיבל לזרוע, יכול

ה. ס"ק שם, סמ"ע וראה

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"è ÷"ù íåé

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכל 1) האחר, על לאחד שיש החלונות משפטי בו נתבארו

בשלימות. החלונות ענייני

.‡ÈÓ2‰OÚÂ B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L ƒ∆»¿»«¿»¿»¬≈¿»»
¯ˆÁ3Ì˙Ò :ÔBlÁ‰ ÏÚ·Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Bcˆa »≈¿ƒ≈»«¿««««¿…

Èa ËÈaz ‡lL È„k ,‰Ê ÔBlÁ4˜f‰a ˜ÈÊÁ‰ È¯‰L ; «∆¿≈∆…«ƒƒ∆¬≈∆¡ƒ¿∆≈
‰Ê5Ì‡Â .6È„k ÔBlÁ‰ „‚k BÏ˙k ˙B·Ï B¯·Á ‡a ∆¿ƒ»¬≈ƒ¿»¿¿∆∆««¿≈

„‚kÓ BÏ˙k ˙‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - B˙i‡¯ ˜f‰ ¯eÒiL∆»∆≈¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰7ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,8. «««¿««¿≈∆…«¬ƒ»»

דין 2) בחלונות שיש מבואר ושם במשנה. כב. בתרא בבא
יד. הלכה ב פרק למעלה וראה כתב 3)חזקה. [לא

החצר  את עשה כלומר, חצר", "ועשה אלא חצר", "לעשות
חבירו, של בכתלו חלון שיש זה על מיחה ולא ושתק
כאן  רבינו והשמיענו ו). הלכה להלן (ראה בו החזיק ולפיכך
החצר, את שעשה לפני מקודם, היה שהחלון פי על שאף
שעשה  עד חזקה, דין היה ולא ראייה, היזק שום היה לא ואז
עשה  לא כן ואם בידו, מיחה ולא ושתק המצר, חבירו
ולהוציא  בחזקה. קונה הוא כן פי על ואף להחזיק, מעשה
לפי  בתרא) בבא מסכת (בתחילת שכתב מיגאש ר"י מדברי
השותפין, בחצר ראייה היזק בין החילוק שזהו אחד, תירוץ
בו  שיש חלון לבין מעשה, שם שאין לפי חזקה, שם שאין
ואם  החלון. בפתיחת מעשה שעשה לפי ראייה, להיזק חזקה
השותפין  שבחצר אחר: באופן ביניהם לחלק מוכרחים כן
שלפיכך  לטעון ויכול ראייה בהיזק זה את זה מזיקים שניהם
אין  בחלון ואילו ידו, על ניזוק חבירו שגם מפני מיחה, לא

ניז  החלון לפי בעל שם מיגאש הר"י שכתב וכמו כלל, וק
סימן  א פרק בתרא (בבא הרא"ש שכתב כמו או אחר. תירוץ
אינו  בחלון ואילו תמידי היזק הוא השותפין שבחצר ב)

ומסתכל]. החלון ליד שעומד בשעה אלא והיינו,4)מזיקו
ראייה. שבכל 5)היזק ד הלכה יא פרק להלן שכתב [כמו

שם.]. עיין טענה, ובלי לאלתר, חזקה מועילה ההרחקות
שם.6) עליו,7)משנה מאפיל עוד הוא אם אף בזה, ודי

ערוך  (שולחן יותר ולא פחות לא החכמים: שיעורי הם שכך
כא). סעיף קנד, כב:8)סימן שם ברייתא

.·‰˙È‰9B¯·Á ˙‡ ‰ÙBk - Ï˙ka ‰hÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«»«…∆∆∆¬≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜eÁ¯a dc‚k ˙B·Ï10ÔÈa‰ dÈa‚‰Ïe ƒ¿¿∆¿»¿ƒ«¿««¿«¿ƒ««ƒ¿»

‡ Úa¯‡˙Bn11È„k ,12ÔBlÁ‰ ÔÓ Ba ËÈaÈ ‡lL13. «¿««¿≈∆…«ƒƒ««

שם.9) וברייתא כנ"ל.10)משנה יאפיל, שלא כדי
אומרים 11) ויש החלון לראש מעל אמות ארבע כלומר,

אם  אבל כדין, אמות ארבע שהרחיק באופן אלא זה שאין
להציץ  יוכל כן, לא שאם יותר, להגביה יש - יותר הרחיק

ד]. הלכה להלן [וראה משנה). (מגיד ברייתא 12)בחלון
פנימה.13)שם. הבית לתוך החלון דרך היינו,

.‚‰˙È‰14Ï˙k B¯·Á ‰·e ,Ï˙ka ‰ÏÚÓÏ ÔBlÁ‰ »¿»««¿«¿»«…∆»»¬≈…∆
‰aL Ï˙k‰ L‡¯Ó ‰È‰ Ì‡ :‰hÓlÓ ÔBlÁ‰ „‚k¿∆∆««ƒ¿«»ƒ»»≈…«…∆∆»»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ d·b ÔBlÁ‰ „Ú«««…««¿««≈≈»
;ÌeÏk ÔBlÁ‰ Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ BÚÓÏ¿»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒƒ…∆««¿

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡‰ ‡Ï È¯‰L15‰i‡¯a B˜ÈfÓ BÈ‡Â ,16Ï·‡ . ∆¬≈…∆¡ƒ»»¿≈«ƒƒ¿ƒ»¬»
˙BÁt ÔBlÁ‰ „Ú Ï˙k‰ L‡¯Ó d·b ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«…«≈…«…∆«««»
‡lL È„k ,Ï˙k‰ ËÚÓÏ e‰ÙBk - ˙Bn‡ Úa¯‡Ó≈«¿««≈¿«≈«…∆¿≈∆…
dÈa‚È B‡ ;ÔBlÁ‰ ÔÓ ÛÈ˜LÈÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ „ÓÚÈ«¬…«…«…∆¿«¿ƒƒ«««¿ƒ«
˜BÁ¯ Ï˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÏÚ Ï˙k‰«…∆««««¿««¿ƒ¿∆«…∆»
ıÈˆÈ ‡ÏÂ ÏÈÙ‡È ‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ ÔÓƒ«««¿««¿≈∆…«¬ƒ¿…»ƒ

.‰‡¯ÈÂ¿ƒ¿∆

שם.14) וברייתא מקום 15)משנה שאין באופן והמדובר,
(סמ"ע  ט הלכה ט פרק לקמן המובאת הדוושא. לטענת

נב). קטן סעיף קנד של 16)סימן הרחקה שישנה כיוון
והחלון. הכותל בין אמות ארבע

.„‰a17„Á‡ Ï˙k18„ˆa19˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ »»…∆∆»¿«««»ƒ¿«¿ƒ
ÁÙË ÔBlÁ‰ ÔÓ20˙Bn‡ Úa¯‡ Ï˙k‰ dÈa‚Óe ,21ÏÚ ƒ««∆««¿ƒ««…∆«¿«««

B‡ ,ÔBlÁ‰22ÒBk23ÂÈÏÚ ·LÈ ‡lL È„k ,Ï˙k‰ L‡¯ ««≈…«…∆¿≈∆…≈≈»»
.‰‡¯ÈÂ ıÈˆÈÂ¿»ƒ¿ƒ¿∆

בגמרא.17) פירושה ולפי כב: שם בנה 18)ברייתא אם כי
ה. הלכה להלן ויבואר אחר, דין הוא כתלים, שני

הוא בצ 19) החלון שבו שהכותל כגון למולו, ולא ידו
לדרום. הצפון מן השני והכותל למערב, ממזרח

ורא"ש 20) ברי"ף אבל חלון". רוחב "כמלוא שם: בגמרא
בדקדוקי  ה' בכתבֿיד הוא (וכן טפח" - "וכמה נוסף שם

שם). והלא 21)סופרים המתחיל דיבור שם לרש"י אבל
כאן  מועיל לא במדיר, המתחיל דיבור שם ותוספות מציץ,
ולשחות  הכותל בסוף לעמוד שיוכל לפי אמות, ארבע גובה
רקע  על כרבינו שהכריע משנה במגיד וראה ולהציץ.
שאם  ב) (בהלכה למעלה שכתבנו פי על [ואף המציאות.
אמות  מארבע יותר להגביה צריך אמות מארבע יותר הרחיק
הצד, שמן בכותל לא אבל שממול בכותל אלא זה אין -

מגידֿמשנה]. זביד.22)ועיין כרב כלומר,23)שם
למעלה. צר אותו עושה

.‰‰a24˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ÔBlÁ‰ Ècˆ ÈMÓ ÔÈÏ˙k ÈL »»¿≈¿»ƒƒ¿≈ƒ≈««»ƒƒ¿
˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ô‰ÈÈa25ÚˆÓ‡a ÔBlÁ‰Â , ≈≈∆…««¿««¿««¿∆¿«

Úa¯‡‰26Â .‡Ï27˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰Èab ÏÚ CkÒÈ »«¿«¿…¿«≈««≈∆∆»ƒ≈ƒ¿ƒ
È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ÔBlÁ‰ Ba LiL Ï˙k‰ ÔÓ Cekq‰«ƒƒ«…∆∆≈«««¿««¿≈

ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È ‡lL28ÈÓ ,CÎÈÙÏ .29ÔBlÁ ÁzÙÏ ‡aL ∆…«¬ƒ»»¿ƒ»ƒ∆»ƒ¿…««
ÔÈa ,‰pË˜ ÔBlÁ ÔÈa ‰ÏB„b ÔBlÁ ÔÈa ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈≈«¿»≈«¿«»≈
È¯‰L .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿«»««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
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הנכנסים, ירבו שלא לעכב יכולים נכנסים, ריבוי בלי המצוה
אלא  לביתו, המצוה יבוא שלא לו אומרים במוהל, כן ואם

שם). (ט"ז המילה לבית הוא (רש"י 86)ילך דם מקיז
- לאומן" או "לרופא שכתב: בסמוך, להלן נראה וכן שם).
ג. ס"ק שם סמ"ע ועיין שנים. הם ו"אומן" ש"רופא"

על 87) העיר שהמגיה שכתב כסףֿמשנה וראה בגדים. אורג
ח  בהלכה למעלה ואילו אלו, את רק כאן רבינו שפירט זה
פ. הערה למעלה וראה אומניות". בעלי "כל כתב:

המובאת 88) רבא, לשיטת ובהתאם שם, הגמרא כמסקנת
ישראל  של תינוקות שבמלמד הבאה, ההלכה בסוף לקמן,
אם  "אבל רבינו: כתב המשניות, ובפירוש למחות. אין
ולפי"ז  למנעו", רשות לו יש תשבורת או חשבון מלמד
ישראל  של תינוקות ואפילו דוקא, לאו גוים של תינוקות
בשו"ע  כתב כן תורה. לומדים אינם אם לעכב, אפשר
של  שאינו לימוד תינוקות "מלמד א: סעיף שם חושןֿמשפט

קא. הערה להלן וראה מועילה,89)תורה". לא חזקה ואף
ה. הלכה בפי"א להלן שם.90)כמפורש ברייתא, היא אף

במבוי 91) שאף למעלה רבינו ולשיטת הברייתא, כלשון
צריך לעכב, אע"פ יכולים להשכיר לו אסור שבחצר לומר

רבינו: הזכיר לא שהרי בידו, השכנים מיחו לא שעוד
במבוי, מהֿשאיןֿכן ישכירנו", "לא סתם אלא "מעכבין",

למנעו. יכול בידו, מוחה מישהו אם מפני 92)שרק והכל
והיוצאים. הנכנסים ריבוי ה'תוספות'93)טענת כפירוש

שברש"י. הפירושים כשני ולא מתא), בסופר ד"ה (שם,
גוי.94) חול 95)וכלֿשכן של בשטרות שרק קצת, משמע

ומזוזות  תפילין תורה, ספרי בכתיבת לא אבל לעכב יכול
וראה  מצוה. פעולת לכל והואֿהדין תינוקות, כמלמד שדינם

פג. הערה ולמעלה ג, סעיף שם כ:96)שו"ע שם משנה,
חזקה, אינה ואףֿעלֿפיֿכן בחנות החזיק שכבר ומשמע

צח. הערה להלן וראה

.·È˙eÁ97¯ˆÁaL98˙BÁÓÏ ÌÈÎM‰ ÔÈÏBÎÈ -99 ¬∆∆»≈¿ƒ«¿≈ƒƒ¿
ÌÈÒÎp‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa¿»¿«≈»¿ƒƒ…ƒ«ƒ¿»ƒ
¯ÎBÓe B˙eÁa BzÎ‡ÏÓ ‰OBÚ ‡l‡ ;ÔÈ‡ˆBi‰Â¿«¿ƒ∆»∆¿«¿«¬≈
ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ï·‡ .˜eMa«¬»≈»¿ƒƒ¿¿»¿«≈
;ÌÈÁ¯‰ ÏBwÓ B‡ LÈht‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ e‡»¿ƒƒ…ƒ««ƒƒ»≈«ƒ

˜ÈÊÁ‰ È¯‰L100ÔÎÂ .Ôk ˙BOÚÏ101„nÏÏ BÏ LÈ ∆¬≈∆¡ƒ«¬≈¿≈≈¿«≈
‰¯Bz Ï‡¯OÈ ÏL ˙B˜BÈz102ÔÈ‡Â ,B˙Èa CB˙a ƒ∆ƒ¿»≈»¿≈¿≈

e‡ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓBÏÂ B„Èa ˙BÁÓÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿ƒƒ¿¿»¿«≈»
Ôa¯ ˙Èa ÏL ˙B˜BÈz‰ ÏBwÓ ÔLÈÏ ÔÈÏBÎÈ103. ¿ƒƒ…ƒ«ƒ∆≈«»

ח 97) בהלכה למעלה רבינו [ולשיטת שם. במשנה, הוא כן
שנקט  לומר צריך לעכב, יכול במבוי שאף יא, והלכה
לעכב  יכול אינו ישראל של שבתינוקות להשמיענו "חצר"

בחצר]. כמו 98)אפילו חזקה, אף מועילה ולא תמיד,
לקמן  מפורש אומר שרבינו וכמו ההמשך, מתוך שיוצא

ה. הלכה שם.99)פי "א -100)משנה , חזקה בלי אבל
רשות  בין ההבדל שזהו רבינו ודעת למחות. כאן גם יכולים
לא  שלגביהם והיוצאים, הנכנסים לקול ביחס המחאה
לבין  ה, הלכה פי"א להלן שכתב וכמו חזקה, מועילה
שלגבי  והריחיים, הפטיש לקול ביחס המחאה רשות שלילת
וכתב  מגידֿמשנה. ועיין החזקה, מועילה המלאכה עצם

שנים, שלש צריך לא זו שבחזקה יא) ס"ק קנו (סימן הסמ"ע
ד. הלכה יא פרק להלן שכתב כמו רבינו, לדעת

סא.101) שם בגמרא, הברייתות פירשו וכן כ: שם כרבא
למשניות.102) בפרוש רבינו כדברי חול, לימודי לא אבל

פו. הערה למעלה גמלא 103)וראה בן יהושע מתקנת
ומדינה  מדינה בכל תינוקות מלמדי להושיב שהתקין ואילך,

כא.). (שם ועיר עיר ובכל

.‚ÈÈÓ104- B¯·Á ÏL B˙ÈaÓ ÌÈÙÏ ¯Ba BÏ LiL ƒ∆≈ƒ¿ƒƒ≈∆¬≈
ÒÎ105‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL106BÈ‡Â .107BzÓ‰a ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¿
.ıeÁaÓ ‰˜LÓe ‡lÓÓ ‡l‡ ,B¯BaÓ ‰˜LÓe«¿∆ƒ∆»¿«≈«¿∆ƒ«

Ì‰ÈLe108˙Á˙Bt ÔÈOBÚ109¯Ba‰ ÏÚ110¯Ba‰ ÏÚa . ¿≈∆ƒ«««««««
¯ÓLÏ È„k -111ÌeMÓ - ¯ˆÁ ÏÚ·e ;ÂÈÓÈÓ ˙‡ ¿≈ƒ¿…∆≈»««»≈ƒ

„LÁ112.BzÚcÓ ‡l‡ ÌLÏ Òkz ‡lL ,BzL‡ ¬«ƒ¿∆…ƒ»≈¿»∆»ƒ«¿

צט.104) שם בשעת 105)משנה, כך שהתנו כגון
סימן  (סמ"ע הבור אל דרך לזה שיהיה המכירה, או החלוקה

א). ס"ק בשו"ע 106)קסט שכתוב כמו ביום, והיינו,
דרך  לו שיהיה שהתנו שאע"פ א. סעיף שם חושןֿמשפט
שם  (סמ"ע לו ולפתוח בלילה לקום זה הסכים לא - בביתו

ב). הבור 107)ס"ק אל בהמתו להכניס הכרחי זה שאין
לו  לתת הסכים דחופים לצרכים ורק בחוץ, להשקותה ויכול

כניסה. שם.108)רשות את 109)משנה, שסוגר מנעול,
הבור. שם.110)דלת יוחנן אותם 111)כרבי יגנוב שלא

הבית. בהעדרו 112)בעל לבורו סמוך זה יסתובב שלא
הבור, מן לשאוב נכנס שהוא אמתלא, מתוך הבית בעל של
הבריות, אצל כזה חשד שיעורר או אשתו, עם ויזנה
יכול  אינו מפתח, הבית לבעל גם יש אם מהֿשאיןֿכן
הבית. בעל שנמצא בזמן אלא יכנס ולא שם  להסתובב
ד"ה  שם (רש"י שם שומרת שאשתו אין, בבית גניבה וחשש

אשתו). חשד משום

.„ÈÈÓ113- B¯·Á ÏL B˙pbÓ ÌÈÙÏ ‰p‚ BÏ LiL ƒ∆≈ƒ»ƒ¿ƒƒƒ»∆¬≈
ÒÎ114Â ,ÔÈÒÎ Ì„‡ Èa C¯cL ‰ÚLa‰ÚLa ‡ˆBÈ ƒ¿»¿»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿»ƒ¿≈¿»»

ÔÈ‡Â .ÔÈ‡ˆBÈ Ì„‡ Èa C¯cL115dÎB˙Ï ÒÈÎÓ ∆∆∆¿≈»»¿ƒ¿≈«¿ƒ¿»
ÌÈ¯bz116˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ ÒkÈ ‡ÏÂ .117. «»ƒ¿…ƒ»≈ƒ»¿»∆«∆∆

Ú¯BÊ ÔBˆÈÁ‰Â118e¯ÈÊÁ‰ .C¯c‰ ˙‡119ÔÓ C¯c‰ ˙‡ ¿«ƒ≈«∆«∆∆∆¡ƒ∆«∆∆ƒ
„v‰120‰ÚLa ‡ˆBÈÂ ÒÎ ‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈL ˙ÚcÓ ««ƒ««¿≈∆¬≈∆ƒ¿»¿≈¿»»

‰ˆB¯ ‡e‰L121ÌÈ¯bz dÎB˙Ï ÒÈÎÓe ,122ÒkÈ ‡ÏÂ ; ∆∆«¿ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»≈
˙¯Á‡ ‰„OÏ dÎBzÓ123„Á‡ ÏÎÂ .124BÏ LÈ Ô‰Ó ƒ»¿»∆«∆∆¿»∆»≈∆≈

.„v‰ ÔÓ e˙pL C¯c‰ ˙ÚÈ¯Êa B¯·Á ÏÚ ·kÚÏ¿«≈«¬≈ƒ¿ƒ««∆∆∆»¿ƒ««

במשנה.113) צט: הסכים 114)שם החלוקה שבעת
לו). שיש מי ד"ה שם (רש"י לפנימי כניסה לתת החיצוני

לבעל 115) הפסד גורמת הגינה באמצע זו הליכה שהרי
גדול. לצורך אלא הסכים ולא החיצונה, הגינה

תגרין).116) ד"ה שם (רש"י ירקות שלא 117)לקנות
אחרים. לצרכים ולא הגינה לצורך להליכה אלא הסכים

הפסד 118) לו שיצא מכיון - ההליכה את קצת שמעכב אף
הסתם  מן שדהו, באמצע יזרע לא אם לחיצון גדול
ה). ס"ק שם (סמ"ע זה באופן רק הסכים לכתחילה
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‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ
.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«
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קעט mipky zekld - oipw xtq - 'aÎxc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ì„Ò53ÔÎÂ .54B¯·Á ÔÈ‡Â ,Ba ‰‰ ‰fL ¯·c Ïk ¿…¿≈»»»∆∆∆¡∆¿≈¬≈
.ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - ÌeÏk ¯ÒÁ ÔÈ‡Â „ÈÒÙÓ«¿ƒ¿≈»≈¿ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

"mecq zcn efy eze` oiteke ...xqg `l dfe dpdp df"

לאחר  בחסרון חסר וזה נהנה בזה הדין יהיה מה לחקור יש
וההיזק, החיסרון יוקדם חברו הנאת שעל־ידי אלא זמן,
לאחר  בוודאי זה ויוזק כלל, חברו ייהנה לא יוקדם לא ואם

זמן.
גורמת  שאינה חברו הנאת לעכב לו שאין הוא הטעם אם
(שהרי  הנ"ל במקרה גם אותו לכוף שיש הרי לחסרון, לו

ממילא). יבוא החסרון
הנאת  אין כאשר רק אותו שכופין הוא הטעם אם אבל
אותו. כופין אין שכאן הרי שלו, החסרון עם קשורה חבירו
שלמה  לקבוצה בנוגע הדין יהיה מה לחקור יש בנוסף
יש  האם אחרים, להנות רוצים ואינם זה את זה המהנים
כך  והלא חסרים יהיו כך בין שהרי אחרים, להנות לכופם
בינם  אבל לאחרים הנאה לגרום רצו שלא בסדום היה
או  סדום. מדת על וכופין זה, את זה מהנים היו לעצמם

זה. את זה מהנים שבכל־זאת כיון לכופם אין שמא
הנאה  לגרום נוגע כמה עד ה' בעבודת הוראה ללמוד ויש
חייבין  נח בני ואפילו זה עניין על שכופין כך כדי עד לחברו
לא  ואביון עני ש"יד על סדום אנשי נענשו כך ועל בצדקה

טז,החזיקה" מצוות,מט.)(יחזקאל בשבע נמנתה שלא ומה
שכלולה  ב. תעשה. ואל שב מצוות רק שנמנו א. לומר יש

העולם. יישוב שעניינה דינים במצות
.(fi oniq oipw xtq 'zekln oii' it lr)

חמא.50) רב של מימרא ז. השיבו 51)שם שם בגמרא
סתירת  על ואילו הבית, כל את שיסתור הטענה על כך
כתלים  שלושה עם אחד חדש שכותל השיבו לבדו, הכותל

מעמד. יחזיקו לא כל 52)עתיקים טורח יש שאם מכלל
ובית  התבן בית גם זה ובכלל עליו, לעכב יכול שהוא

משנה). (לחם שם בגמרא שאמרו כמו זה 53)העצים אין
וראה  למעלה. מהמבואר ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש

נט. בתרא החלון 54)בבבא לפתיחת בקשר נט. שם
לשני. היזק שום כשאין אמות, מארבע למעלה

.ËÏ·‡55,BBlÁ ÌB˜Ó ˙BpLÏ ‰ˆ¯L ˙BBlÁ‰ ÏÚa ¬»««««∆»»¿«¿«
‰hÓÏ ÔÈa ‰ÏÚÓÏ ÔÈa56elÙ‡ ;57,‰ÏB„‚ ‰˙È‰ ≈¿«¿»≈¿«»¬ƒ»¿»¿»

‰pË˜ ˙¯Á‡ ÁzÙ‡ :¯Ó‡Â58ÏÚa - BÊ ÌzÒ‡Â , ¿»«∆¿««∆∆¿«»¿∆¿…««
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰59ÔBlÁa ·ÈÁ¯‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ∆»≈¿«≈»»¿≈≈»¿«¿ƒ««

.‡e‰L Ïk»∆

יכול 55) הפתח בעל שאין ושם במשנה, ס. בתרא בבא
הדין, והוא שניים, לעשותו או להרחיבו הפתח, את לשנות

מפורש. הוזכר לא כי אם בחלון, רבינו, שאם 56)לדעת
מזיקו  ששם למטה לעשותו אסור אמות מארבע למעלה היה
וכן  למעלה, לעשותו אסור למטה היה ואם בראייה, יותר

משה  רב בעל דעת ידע למטה, שכשהיה משנה). (מגיד גאון
ממנו, ונשמר החלון ליד תמיד מצוי הכותל שבעל החצר
יודע  אינו החלון ליד תמיד מצוי ואינו כשעושהו אבל
הסולם  על לטפס דעתו על שעולה בעת ממנו להישמר
(לחם  ממנו לשמור ידע ולא החלון, יד על פתאום ולהופיע

האמורים.57)משנה). הטעמים אחר,58)מפני במקום
למטה. או למעלה והוא 59)או בפתח, במשנה, ס. שם

בחלון. הדין

.ÈÈL60ÔÈÁ‡61ÔzÚcÓ ¯ˆÁ e˜ÏÁL62eÓLÂ , ¿≈«ƒ∆»¿»≈ƒ«¿»¿»
ÔÈa‰63˙ÓeL ÏÚ eÁÈbL‰ ‡ÏÂ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈˆÚ‰Â «ƒ¿»¿»≈ƒ∆¿∆∆∆¿…ƒ¿ƒ««
¯ÈÂ‡‰64¯ˆÁ‰ ıa¯z B˜ÏÁa Ô‰Ó „Á‡Ï ÚÈb‰Â ,65, »¬ƒ¿ƒƒ«¿∆»≈∆¿∆¿«¿≈∆»≈

‰¯„ÒÎ‡‰ ÈMÏÂ66‰ˆ¯ Ì‡ ,67˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¿«≈ƒ»«¿«¿»ƒ»»««∆»≈ƒ¿
‰Ba - B˜ÏÁ ÛBÒa Ï˙k68ÏÚ Û‡Â ,‰¯„ÒÎ‡‰ ÈÙa …∆¿∆¿∆ƒ¿≈»«¿«¿»¿««

.¯ÈÂ‡‰ eÓL ‡Ï È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡nL Ètƒ∆«¬ƒ»»∆¬≈…»»¬ƒ

חמא.60) כרב ז. (הגהות 61)שם שותפים הדין והוא
היו 62)מיימוני). שאילו האוויר, את לשום ושכחו

היו  ולא כהוגן השומא עושים וודאי היו בביתֿדין, חולקים
האוויר. את מלשום דעתם שקיבל 63)מסיחים שזה היינו,

הבניין  ששווים ההפרש, את בדמים לזה העלה הבניין את
הריק. המגרש נגד אלא 64)והעצים זה שאין אומרים יש

של  הייתרון כלפי מכוונת זו דמים שהעלאת הדגישו אם
אם  אבל השומא, בכלל האוויר אין ולכן והבניין, העצים
השומא  בכלל האוויר גם - זה חלק נגד זה חלק סתם: שמו

רש"י 65)(מגידֿמשנה). ופירש "תרביצא", שם: בגמרא
החצר. גינת היא רבינו לדעת כן ואם "גינה". שם:

"אכסדרה"66) רבינו ומפרשה "איספלידא", שם: בגמרא
באכסדרא, שרק שם וכתב בתוספות, שם הר"י פירשה וכן
להאפיל, יכול פרוצה, והרביעית כתלים שלושה לה שיש
להאפיל, יכול אינו רגיל בבית אבל אור, הרבה בה יש שהרי
סעיף  קנד סימן (רמ"א כלום" שווה אינו אור בלי "שבית

שם 67)כז). רש"י וראה בו, יחזיק שזה לפני מיד, והיינו,
בדנפשאי. המתחיל על 68)דיבור להסתמך יכול זה ואין

לגור  רוצה שהוא לטעון, יכול היורש שאין האבות, חזקת
מיימוני). (הגהות אבותיו שגרו כמו

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והסולמות 1) האחר, על לאחד שיש הזיזין משפטי נתבארו

בכתלים. הקורות ונעיצת מים, המקלחות והצינורות

.‡Lw·Ó‰2ÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï3¯ˆÁ ¯ÈÂ‡ ÏÚ BÏ˙kÓ «¿«≈¿ƒƒƒ»¿«¬ƒ¬«
‡e‰L Ïk B¯·Á4ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰ ÏÚa -5È¯‰L ; ¬≈»∆««∆»≈¿«≈»»∆¬≈
‰i‡¯a B˜ÈfÓ6Ba ‰ÏBzL ˙Úa7Ba LnzLÓe8. «ƒƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ¿«≈

- ¯ˆÁ‰ ÏÚa ¯zÏ‡Ï Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÊÈf‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«ƒ¿…ƒ»¿«¿«««∆»≈
ÊÈf‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ È¯‰9. ¬≈∆¡ƒ«««ƒ

ונט:2) נט. בבאֿבתרא וגמרא הבנין 3)משנה "הוא
שם). המשנה בפירוש (רבינו הכותל" מן אפילו 4)היוצא

מטפח. פחות הונא.5)הוא רב בדברי ולולא 6)שם,
מלהשתמש  הזיז בעל את למנוע יכול היה לא זו, טענה
על  אותו וכופין חסר, לא וזה נהנה זה שהרי חצרו, באויר

(שם). סדום מלא,7)מדת לשימוש ראוי אינו כי שאם
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‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰i‡¯a ÈÏ ˜Èfz :BÏ ¯ÓB‡≈«ƒƒƒ¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ
.‰‡¯˙Â ÌlÒa ‰ÏÚz ,‰‰B·‚¿»«¬∆¿À»¿ƒ¿∆

כב:24) שם בגמרא הסופי וכפירושה כב. שם משנה
מאפיל.25) הצל אחרת הוא 26)כי החלון שרוחב היינו,

מחוץ  אמות ארבע שצריך הטור, כשיטת (ולא הארבע בכלל
החלון  ואם נז). קטן סעיף קנד סימן סמ"ע - החלון לרוחב
החלון  מן הכתלים שני להרחיק צריך אמות, ארבע רחב
משנה). (מגיד למעלה כמבואר צד מכל לפחות, טפח,

שכתב 27) ממה ונלמד פשוט, הוא אבל בתלמוד, אינו
משנה). (מגיד ארבע 28)למעלה שצריך מכנגד כותל כדין

שאם  הסיכוך, גבי על לעלות אפשר כשאי והמדובר, אמות.
בֿג). הלכה (למעלה ויראה יציץ שמא חשש גם יש כן לא

בחלון 29) שאפילו שם שאמר אילעא, רבי וכדעת נט. שם
וֿז) הלכה להלן ראה זו, בסוגייה רבינו (כפירוש המצרית
למחות  החצר בעל יכול - אמות מארבע למעלה ואפילו

בידו.

.ÂÈ¯‰30ÏÁÓe ,B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔBlÁ Á˙tL31ÏÚa BÏ ¬≈∆»«««¬«¬≈»«««
ÚiÒÂ ‡aL ÔB‚k ,BÁÈp‰L BzÚ„ ‰lbL B‡ ;¯ˆÁ‰∆»≈∆ƒ»«¿∆ƒƒ¿∆»¿ƒ«
˜ÈÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - ¯Ú¯Ú ‡ÏÂ ˜Êp‰ Ú„iL B‡ ;BnÚƒ∆»««∆∆¿…ƒ¿≈¬≈∆∆¡ƒ

Ck ¯Á‡ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÔBlÁa32ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ««¿≈»««»«¬…¿«¿≈»»
ÌzÒÏ33„ˆÈÎÂ .34dÁÈp‰L ,‰Ê ÔBlÁ ÏL dÈc ƒ¿…¿≈«ƒ»∆«∆∆ƒƒ»

Ì‡ ?dÁ˙ÙÏ35,‰pnÓ ÒkÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ¿»¿»ƒ…∆»»»ƒ»≈ƒ∆»
B‡36ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰hÓÏ ‰˙È‰L∆»¿»¿«»≈«¿««««ƒ∆≈

˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰pnÓ ÒÎ BL‡…̄ƒ¿»ƒ∆»≈««∆»≈»ƒ¿
˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈcvÓ B‡ dc‚k37Úa¯‡ ¿∆¿»ƒƒ∆»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ«¿«

e¯‡aL BÓk ,˙Bn‡38. «¿∆≈«¿

ומפרשה 30) חזקה, לה יש צורית שחלון במשנה, נח: שם
לה  יש כן פי על ואף ראייה, היזק בה שיש בחלון רבינו

בחזקת 31)חזקה. לא צורך אין שבנזקין לשיטתו רבינו
ה. הלכה ה פרק למעלה ראה בטענה, ולא שנים שלוש

בשלוש 32) צורך אין רבינו לדעת שהרי מיד, אפילו היינו,
אם 33)שנים. ואף קטן, בחלון אף החלונות, בכל והיינו,

חזקה  דין בהם שאין פי על שאף אמות, מארבע למעלה הוא
חזקה  בהם יש ידו, על כותל לבנות השני יכול שלא לעניין

החלון. את לסתום יכול שאינו זה, משנה 34)לעניין
ונט. נח: שם חלון 35)וגמרא בין חילקו שם, במשנה

חזקה, בה שאין מצרית, חלון ובין חזקה בה שיש צורית,
יכול  אדם של ראשו שאין קטנה, היא מצרית שחלון ופירשו
אדם  של שראשו חלון היא צורית, חלון כן ואם בה, להיכנס

בה. להיכנס ורבי 36)יכול זירא רבי מבדילים שם בגמרא
דין  בה שיש אמות, מארבע למטה שהוא חלון בין אילעאי,
דין  בה שאין אמות, מארבע למעלה שהוא חלון לבין חזקה
המתחיל  דיבור שם התוספות כתבו (וכן רבינו ולדעת חזקה;
למעלה  אף גדול, בחלון אבל קטן, חלון על המדובר למטה)
כאן) (בהשגתו הראב"ד אך חזקה. דין בו יש אמות מארבע
פירשו  זירא) רבי אמר המתחיל דיבור (שם והרשב"ם
למטה  אף קטן בחלון אבל גדול, בחלון שהמדובר להיפך,
והגהות  משנה מגיד וראה חזקה, בה אין אמות מארבע

לפי 37)מיימוני. בצדדין וכן בגובה, הדין והוא מכנגד,
המתאימים. אֿה.38)השיעורים הלכות למעלה

.Ê‰˙È‰39ÔBlÁÒÎ Ì„‡ ÏL BL‡¯ ÔÈ‡L ‰pË˜ »¿»«¿«»∆≈…∆»»ƒ¿»
˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰Â ,‰pnÓ40¯ˆÁ‰ ÏÚa - ƒ∆»¿»¿»¿«¿»≈«¿««««∆»≈

˙B·Ï ÏBÎÈ41:¯ÓB‡Â ÔÚBË È¯‰L .‰È„„ˆ·e dc‚k »ƒ¿¿∆¿»ƒ¿»∆»∆¬≈≈¿≈
ÁzÙÏ EÈzÁp‰ ‡Ï42ÈtÓ ‡l‡ ,43‰pË˜ ‡È‰L …ƒ«¿ƒƒ¿…«∆»ƒ¿≈∆ƒ¿«»

‡Ï - ÔÈa‰ ˜ÈÁ¯‡L „Ú ÈÏÚ ˜ÈÊÁzL Ï·‡ ;‰‰B·‚e¿»¬»∆«¬ƒ»««∆«¿ƒ«ƒ¿»…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÈzÁp‰44LÈÓL˙Ï dÁ˙tLa ?45 ƒ«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰¯B‡Ï dÁ˙t Ì‡ Ï·‡ ;Áe¯‰ da ÒkiL È„k B‡46, ¿≈∆ƒ»≈»»«¬»ƒ¿»»¿»
‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡47‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,¯˙BÈa ‰‰B·‚e ¯˙BÈa ¬ƒ»¿»¿«»¿≈¿»¿≈ƒ¿…

dc‚k ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â ,˜ÈÊÁ‰ - ¯Ú¯Úƒ¿≈∆¡ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿¿∆¿»
‡lL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯iL „Ú ‰È„„vÓ B‡ƒ¿»∆»«∆«¿ƒ«¿««¿≈∆…

ÔÎÂ .‰¯B‡‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÏÈÙ‡È48ÈÓ «¬ƒ»»∆¬≈»««»»¿≈ƒ
‰·e B¯·Á ‡·e ,˙˜ÊÁÓ ÔBlÁ BÏ ‰˙È‰L49B‡ dc‚k ∆»¿»«À¿∆∆»¬≈»»¿∆¿»

ÔBlÁ‰ ÏÚa ˜˙LÂ ,dÓ˙Ò B‡ ,‰˜Á¯‰ ‡Ïa ‰È„„vÓƒ¿»∆»¿…«¿»»¿»»¿»«««««
˜ÈÁ¯‰Ï B‡ ÔBlÁ‰ ÁzÙÏ ¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»«¬…¿«¿≈ƒ¿…«««¿«¿ƒ
ÈeOÚ Ì„‡ ÔÈ‡L .ÏÁÓ - ˜˙ML ÔÂÈkL ;ÔÈa‰«ƒ¿»∆≈»∆»«»«∆≈»»»
.ÏÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜˙BLÂ ÂÈÙa B¯B‡ ÔÈÓ˙BqL∆¿ƒ¿»»¿≈∆»ƒ≈»«

שם.39) וגמרא אם 40)משנה שרק לשיטתו, רבינו
חזקה. דין בה אין האלו, התנאים שני אבל 41)מצטרפים

החלון. סתימת את לדרוש יכול שעל 42)אינו ומשמע
אותו  לכוף יכול ואינו לערער יכול אינו עצמה הפתיחה

והרשב"ם 43)לסתום. ביותר. גדול ההיזקֿראייה אין שאז
הוא  יכול זה ולפי קבע, בו אין קטן החלון שאם כתב

הפתיחה. על אף שמואל.44)למחות של מימרא נט. שם
(כסףֿמשנה).45) אור גם בה יש כי תלוי 46)אם והכל

שיהא  שצריך אומרים ויש משנה). (כסף הפותח של בדעתו
ורחב  מבחוץ צר שהוא כגון לאורה, עשוי שהוא בחלון ניכר

מיימוני). (הגהות לפחות 47)מבפנים שיהיה וצריך
הרמב"ן). בשם משנה (כסף מקדח כלומר:48)כמלוא

חזקה  דין יש כן החלון, בפתיחת חזקה דין שיש כשם
אף 49)בסתימתו. רבינו, ולדעת "ולסתום", בגמרא:

בהשגתו  הראב"ד ולדעת זה. בכלל החלון, מול כותל בניית
כמו  יום, שלושים לאחר אלא כותל בבניין חזקה אין כאן

(לחםֿמשנה). ז הלכה ח פרק להלן בסוכה,

.ÁÈÓ50B¯·Á ‡·e ,BÏ˙Îa ‰hÓÏ ˙BBlÁ BÏ eÈ‰L ƒ∆»«¿«»¿»¿»¬≈
˙BBlÁ EÏ ÁzÙ‡ È‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,Ô‰ÈÙa ˙B·Ïƒ¿ƒ¿≈∆¿»«¬ƒ∆¿«¿«
‰Ê È¯‰ - el‡Ó ‰ÏÚÓÏ BÓˆÚ ‰Ê Ï˙Îa ˙B¯Á‡¬≈¿…∆∆«¿¿«¿»≈≈¬≈∆
˙BBlÁ‰ ÁzÙzL ˙Úa :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»¿≈¿≈∆ƒ¿«««
È‡ :¯Ó‡ elÙ‡Â .B˙B‡ Ï˜Ï˜˙e Ï˙k‰ ˙‡ „ÈÚ¯z«¿ƒ∆«…∆¿«¿≈«¬ƒ»«¬ƒ
Ba ‰OÚ‡Â ,L„Á EÏ B˙B‡ ‰·‡Â ,Ï˙k‰ Ïk ¯zÒ‡∆¿…»«…∆¿∆¿∆¿»»¿∆¡∆

BBlÁ„Ú Ba ¯e„zL ˙Èa EÏ ¯kO‡Â ,‰ÏÚÓÏ ˙ «¿«¿»¿∆¿…¿«ƒ∆»«
ÈBˆ¯ ÔÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡Â ,ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ - ‰·‡L∆∆¿∆»¿«≈»»¿≈≈¿ƒ

ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Á¯Ë‡L51ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆∆¿«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ…»»»
ÏÏk Á¯Ë52·kÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙BtÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , …«¿»¿≈»ƒƒ»≈»¿«≈

‰Ê ÔBlÁ Ì˙BÒ B¯·Á ‰È‰iL B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆ƒ¿∆¬≈≈«∆
˙cÓ BfL ;‰ÏÚÓÏÓ ÔBlÁ BÏ ‰OBÚÂ ,epnÓ ‰hÓlL∆¿«»ƒ∆¿∆«ƒ¿«¿»∆ƒ«
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בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל
בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש

ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם

אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,
ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון

שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא
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נהנה  זה שהרי סדום, מדת על כופין מקומות: בכמה חז"ל
חסר. לא הסולם.36)וזה במקום להנות ואין 37)היינו,

מכיון  א), הלכה (למעלה בזיז כמו ראיה היזק משום כאן
חבירו, לחצר נכנס אם אלא זה בסולם להשתמש יכול שאינו
היזק  לו צפוי ואם מחבירו, רשות לבקש צריך הוא זה ועל
(מגידֿמשנה), תמיד ממנו זאת למנוע חבירו יכול ראיה,

הב"ח. בשם שכתבנו מה כה, הערה למעלה וראה

.‰‰ˆB¯‰38¯Bpˆ ‡ÈˆB‰Ï39È„k ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ »∆¿ƒƒ«¬«¬≈¿≈
‰ÏÈÁÊÓ ‰OÚL B‡ ,ÌÈn‰ ÌL Ál˜iL40,BÏ˙k ÏÚ ∆¿««»««ƒ∆»»«¿ƒ»«»¿

ÏÚa - B¯·Á ¯ˆÁÏ ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÁÊ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒ«¬«¬≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆÁ‰41Ì‡Â .42‰Ê ˜ÈÊÁ‰ - Ba ‰ÁÓ ‡Ï ∆»≈¿«≈»»¿ƒ…ƒ»∆¡ƒ∆

¯Bpva43ÌzÒÏ Ck ¯Á‡ ‰ˆ¯ .44¯ˆÁ‰ ÏÚa - ¯Bpv‰ «ƒ»»««»ƒ¿…«ƒ««∆»≈
ÂÈÓÈÓ CtLÏ ‚b‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰L ÌLkL ;ÂÈÏÚ ·kÚÓ¿«≈»»∆¿≈∆∆¡ƒ«««»ƒ¿…≈»
Bb‚ ÈÓÈÓ eÈ‰iL ¯ˆÁ‰ ÏÚa ˜ÈÊÁ‰ Ck ,B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈»∆¡ƒ««∆»≈∆ƒ¿≈≈«
¯˜ÚÏ ‚b‰ ÏÚa ‰ˆ¯ .B˙eL¯Ï BÏˆ‡ ÔÈ‡a B¯·Á ÏL∆¬≈»ƒ∆¿ƒ¿»»«««»«¬…

¯Á‡ „ˆa B¯ÈÊÁ‰Ïe ‰Ê „vÓ ¯Bpv‰45C¯‡ ‰È‰L B‡ , «ƒƒ«∆¿«¬ƒ¿««≈∆»»»…
B¯v˜Ï ‰ˆ¯Â46;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¿»»¿«¿≈««∆»≈»¿«≈»»

BÏˆ‡ ÌÈ‡a Ì‰ È¯‰Â ,‚b‰ ÈÓÈÓa ‡l‡ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL∆…∆¡ƒ∆»¿≈≈«»«¬≈≈»ƒ∆¿
ÌB˜Ó ÏkÓ47ÔÎÂ .48˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡ ƒ»»¿≈ƒ»»««∆»≈ƒ¿««

ÔÈ‡L ;ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‚b‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ¯Bpv‰«ƒ≈«««»»¿«≈»»∆≈
¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁiL È„k ,ÊÈÊk LÈÓL˙Ï ÈeOÚ ¯Bpv‰«ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ¿≈∆«¬ƒ«¬ƒ

¯ˆÁ‰49ÌÈn‰ Áel˜Ï ‡l‡ ÈeOÚ BÈ‡L ,50. ∆»≈∆≈»∆»¿ƒ«««ƒ

יהודה 38) רב של מהמימרא גם ויוצא במשנה. נח: שם
נט. שם שמואל, שם,39)בשם שבמשנה ה"מרזב" הוא

שמימיו  כך עשוי והוא שם, שמואל שבדברי ה"צינור" והוא
הכותל. פני על זוחלים ולא החצר לתוך מרחוק מקלחין
הצינור  (=הוא במזחילה פה ופעם פה פעם אותו וקובעים

לגג). המחובר גדול 40)הגדול צינור והוא שם. משנה,
פני  על הגג מעל נזחלים שמימיו הכותל, לאורך נמשך

חזקה 41)הכותל. להם שיש שם במשנה שנראה מכיון
יכול  - חזקה לו שיש שכל לעכב, יכול ודאי - להלן) (ראה

כב). ס"ק קנג סימן (הגר"א למחות שם.42)הוא משנה,
חזקה 43) למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם: במשנה,

בצינור  התחיל ורבינו חזקה". לה יש המזחילה להלן), (ראה
לומר  וכוונתו בלבד. בצינור וגמר ובמזחילה, (=במרזב)
ביאור  וראה מזחילה, וכלֿשכן חזקה, לו יש צינור שאפילו
לבין  בינו במרזב מחלק רבינו [ואין כג. ס"ק שם הגר"א
מפרש  שרבינו משום שם, במשנה ששנו כמו מקומו,
לעקור  רשאי הגג בעל אם החצר, בעל חזקת לענין משנתנו

כדל  לקצרו או למקום ממקום המרזב בחזקת את ולא הלן,
דנים  שאנו זה, ומתוך להלן). (ראה החצר בעל על הגג בעל
שבעל  למדים, אנו לקצרו, או לעקרו יכול הגג בעל אם
ממקום  לשנותו לא גם ואולי לעקרו, יכול אינו ודאי החצר

בצינור]. החזיק הגג שבעל הרי נט.44)למקום, שם
שמואל. בשם יהודה רב של מה 45)מימרא מפרש רבינו

למשנה  בפירושו שמואל, בשם יהודה רב נח:) (שם שאמר
קאמר, "הכי חזקה": למקומו ויש חזקה לו אין "המרזב שם
בצד  להחזירו (שאפשר אחת מרוח חזקה לו אין המרזב
לעקרו  (שאיֿאפשר רוחות" משתי חזקה למקומו ויש אחר),

החצר  בעל על הגג בעל בחזקת המדובר שאין - לגמרי)
בעל  על החצר בעל בחזקת אלא הרשב"ם), שפירש (כמו
למעלה). שהובאה נט. שם שמואל של (וכמימרא הגג
ובעל  המרזב, על חזקה יש הגג לבעל כי הדבר ברור ולפי"ז
לצד  מצד להחזירו לא אף ואולי לעקרו יכול אינו החצר
רבינו  על השיג שהראב"ד אלא מב). הערה למעלה (ראה
שמואל, בשם אמרה יהודה רב זו הלכה הלא עליו: והעיר

במשנתנו? לפרשה אפשר האיך כן מפרש 46)ואם כן
הנ"ל: למשנה בפירושו נח:) (שם חנינא רבי בדברי רבינו
למקומו  ויש מקצרו, ארוך היה שאם חזקה, לו אין "המרזב
אין  דבריו לפי שאף - עוקרו" אינו לעוקרו בא שאם חזקה,
החצר, בעל בחזקת שוב אלא הגג בעל בחזקת המדובר
הגג  בעל אם כלומר: חזקה", לה יש ["והמזחילה כנ"ל.
בעל  של מימיו את למעט כדי המזחילה את לקצר רוצה

ראב"ד]. ועיין עליו. מעכב החצר בעל - לא 47)החצר
בעל  מעכב במזחילה אבל בלבד, צינור אלא רבינו כתב

כנ"ל. לקצרו, ושלא להחזירו שלא מדברי 48)החצר שם
לו  אין "המרזב הנ"ל: למשנה בפירושו אבא בר ירמיה רב
חזקה, למקומו ויש בונה, תחתיו לבנות רוצה שאם חזקה,
מודה  רבינו גם [וכאן עוקרו". אינו לעוקרו בא שאם
למעלה). (ראה החצר בעל על הגג בעל בחזקת שהמדובר
יסודות  יערער החצר בעל יבנה שאם חזקה, לה יש ומזחילה
הזכיר  לא ולכן וטיט. באבן הרוב עלֿפי הבנויה המזחילה
שגם  כנראה, חשב, והראב"ד מזחילה, ולא צינור אלא רבינו
ולכן  הגג, בעל על החצר בעל בחזקת מתפרשת זו בבא
לערער  רוצה עצמו הגג בעל אם החצר, לבעל לו מה שאל:

שלו?]. המזחילה א.49)בנין הלכה למעלה כמבואר
שגם  ב, הלכה למעלה (ראה טפח שגדלו בצינור והמדובר

כא. ס"ק קנג סימן בסמ"ע וראה כן). הדין ואין 50)בזיז
עליו. לתלות שצריך בזיז, מהֿשאיןֿכן לזה. מפריע הבנין

.ÂÈÓ51Â ,B¯·Á ¯ˆÁ ÏÚ Bb‚ ÈÓ „È¯B‰L‰ÁÓ ‡Ï ƒ∆ƒ≈««¬«¬≈¿…ƒ»
ÔÈÙhÓ ÌÈn‰ Ì‡ :‰Ê ¯·„a ˜ÈÊÁ‰Â ,Ba52‰ˆ¯Â , ¿∆¡ƒ¿»»∆ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿»»
‰OBÚ - ¯Bpˆ Ì˙BOÚÏÂ „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ìˆa˜Ï53ÔÎÂ .54 ¿«¿»¿»∆»¿«¬»ƒ∆¿≈

Ô˜lÁÂ ,¯Á‡ ÌB˜nÓ ¯Bpˆ C¯c ÔÈ‡a eÈ‰ Ì‡55ÏÚ ƒ»»ƒ∆∆ƒƒ»«≈¿ƒ¿»«
elÙ‡Â .‰OBÚ - ÔÈÙËB Ô¯ÈÊÁ‰Â Ï˙k‰ ·Á¯56˙B·Ï …««…∆¿∆¡ƒ»¿ƒ∆«¬ƒƒ¿

ÛÈ¯ˆ ÔÈÓk Bbb ÏÚ57‰¯‰Óa ÌÈn‰ e„¯iL „Ú ,58 ««¿ƒ¿ƒ«∆≈¿««ƒƒ¿≈»
‰Ê ÏL ÂÈÓÈÓ e˜ÊÁ‰ È¯‰L ;‰Ba - B¯·Á ¯ˆÁÏ«¬«¬≈∆∆¬≈À¿¿≈»∆∆

.B¯·Á ¯ˆÁÏ „¯ÈÏ≈≈«¬«¬≈

שנמסר 51) יוסף, ורב נחמן רב בין ויכוח ו. בבאֿבתרא
לשונות. הכותל.52)בשני פני על טיפין טיפין יורדין שהן

יותר 53) וזה הצינור, דרך במרוכז עכשיו יורדים שהמים
שמותר. בזה מודים הכל ולפיכך החצר, לבעל נוח

לפי 54) ואילו יוסף. רב כן סובר הראשון, הלשון לפי
נחמן. רב גם כן סובר השני, את 55)הלשון שהסיר

הכותל. כל פני על מתפשטים שוב והמים הצינור,
בצריפא 56) עובדא "ועבד האחרון, הלשון לפי יוסף כרב

דבוקות 57)דאורבני". הדפנות וראשי גג לו שאין בנין,
כזה: בזו, ז.Aזו הלכה סוכה מהלכות בפ"ד וראה .

וכן 58) יתר, במהירות המים יורדים משופע, שהגג שמתוך
מיגאש. ר"י כתב
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בעת  ואז חפצים, בו לתלות הוא ראוי - שטחו קוטן לרגל
בראיה. להזיקו הוא עלול זו, היינו,8)פעולתֿשימוש

ותולה. חלון דרך ידו מוציא אלא חבירו, לחצר להכנס מבלי
החצר  בעל כי אזיקך, ולא פני את אחזיר לטעון: יכול ואינו
עצמך  תעשה או כך, לעשות תפחד שמא כנגדו: טוען
שם). (גמרא בראיה ותזיקני בחצר, תסתכל ובינתיים מפחד,

זה 9) החזיק מיחה, ולא למחות היה שיכול מכיון כלומר,
פי"א  להלן (ראה שנים שלש לחזקת צריך ואינו לאלתר
(ראה  זה באופן ראיה בהיזק חזקה ומועילה ד). הלכה
שיכול  לענין אלא אינה זו וחזקה א). הלכה פ"ז למעלה
החצר  מבעל למנוע וכן חבירו, בחצר זה בזיז להשתמש
מלבנות  החצר בבעל למחות יכול אינו אבל בו, מלהשתמש
הלכה  (להלן טפח שהוא בזיז למנעו שיכול כשם הזיז, תחת
ויכול  חזקה לו יש טפח עד "הזיז שם: המשנה לשון וזה ב).
למחות". יכול ואינו חזקה לו אין מטפח פחות למחות,
בבעל  למחות יכול שהוא הגג בבעל שם, הונא רב ומפרשה
בעל  אבל מטפח, בפחות למחות יכול ואינו טפח בזיז החצר
שאם  הדבר וברור מטפח, בפחות אפילו למחות יכול החצר
בזיז  אפילו הגג, בעל החזיק שוודאי החצר, בעל מיחה לא
מטפח  שבפחות במשנה שאמרו מה כן, ואם מטפח. פחות
שלענין  בו, השימוש לענין זה שאין עלֿכרחנו חזקה, לו אין
החצר, בעל בו מיחה שלא מאחר חזקה, לו יש בוודאי זה
אמרה  זה ועל תחתיו, לבנות החצר מבעל מניעה לענין אלא
לו  יש שימושים לענין אבל בו, למחות יכול שאינו המשנה
הוא  וכן בו. מלהשתמש החצר לבעל לעכב ויכול חזקה

שם. לרבינו המשניות בפירוש

.·‰È‰10ÁÙË ÊÈf‰11˜ÈÊÁ‰ -12¯ÈÂ‡a13¯ˆÁ‰ »»«ƒ∆«∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈
ÊÈf‰ ˙Áz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ì‡Â ;Bc‚k¿∆¿¿ƒ»»««∆»≈ƒ¿«««ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÊÈf‰ ÏÚa - BLÈÓLz Ïh·Ïe¿«≈«¿ƒ«««ƒ¿«≈»»¿ƒ≈

¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡a ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÁÙË ÊÈfa14˙Ú ÏÎÂ ; «ƒ∆«…∆¡ƒ«¬ƒ∆»≈¿»≈
BLÈÓLz Ïh·Ïe ÂÈzÁz ˙B·Ï ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««∆»≈ƒ¿«¿»¿«≈«¿ƒ

ÂÈÏÚ ·kÚÏ ÏBÎÈ ÊÈf‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ÊÈÊ ÏL15. ∆ƒ≈«««ƒ»¿«≈»»

במשנה.10) חשוב.11)שם, מקום אם 12)שזהו היינו,
למעלה. כמבואר החצר, בעל מיחה למניעת 13)לא היינו,

פירוש  זהו טפח. בזיז רק שיש זכות הזיז, במקום הבנין
למחות". ויכול חזקה לו יש טפח עד "הזיז במשנה: הפסקא

החצר 14) מבעל ולמנוע בו להשתמש בזיז החזיק אבל
למעלה. כמבואר בו, של 15)מלהשתמש הפירוש וזהו

יכול  ואין חזקה לו אין מטפח "פחות במשנה: הפסקא
הונא. רב וכדברי למחות",

.‚‰È‰16¯ÈÂ‡a CeLÓe ,ÁÙË ·Á¯ ‡ÈˆB‰L ÊÈf‰ »»«ƒ∆ƒ»»∆«»«¬ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ B¯·Á ÏL B¯ˆÁ17- Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ , ¬≈∆¬≈«¿»»¿»ƒ¿…ƒ»
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡a Ba ˜ÈÊÁ‰18·ÈÁ¯‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ∆¡ƒ¿«¿»»««¿»»¿ƒ»»¿«¿ƒ

‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ‰OÚiL „Ú ÊÈf‰ ˙‡19‰Ê È¯‰ - ∆«ƒ«∆≈»∆«¿»»««¿»»¬≈∆
B¯ˆÁ ¯ÈÂ‡a ˙B·Ï ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÔÈ‡Â .·ÈÁ¯Ó«¿ƒ¿≈««∆»≈»ƒ¿«¬ƒ¬≈
d·b ÂÈzÁz BÏ ÁÈp‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk ÊÈf‰ ˙Áz«««ƒ¿∆»ƒ≈ƒƒ««¿»…«

ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡20.ÊÈfa LnzLiL È„k , ¬ƒ¬»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«≈«ƒ

רבי 16) בשם יעקב רבי או אסי רבי של מימרא בגמרא, שם

אביי. עלֿידי וכפירושה טפח 17)מני, שרחבו זיז היינו,
ארבעה. ארבעה,18)וארכו של באורך לו שנתרצה שכיון

שאין  ארבעה, ברוחב גם לו נתרצה חשוב, מקום שהוא
ורבינו  (רשב"ם). ארבעה על מארבעה בפחות חשוב מקום
לא  ושעבודים שבנזקים ה"ד) (פי"א להלן לשיטתו כאן
ולדעת  מחאה. העדר או מחילה ומספיקה טענה, צריך
שזה  "לפי טענה מחמת הוא אם אלא החזיק לא הראב"ד,
מכר  בטענת דוקא אלא במחילה, נקנה ואינו חשוב, מקום

(מגידֿמשנה). מתנה" ולא 19)או רוחב ארבעה עד ורק
בשם  (מגידֿמשנה מארבעה יותר באורך יש ואפילו יותר,

היא,20)רשב"ם). סברא אבל בגמרא, נזכר לא זה שיעור
הזיז  תשמיש כן וכמו טפחים, עשרה היא דירתֿבית שהרי
שיעור  הזיז תחת לו שמשאיר כתב והרי"ף (מגידֿמשנה).

טפחים. ארבעה

.„„ÈÓÚn‰21ÔË˜ ÌlÒ22ÔÈ‡L ,23‰Úa¯‡ BÏ ««¬ƒÀ»»»∆≈«¿»»
˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ)[ÔÈ24ÏL ¯ˆÁ CB˙a BÏ˙k „ˆa , ¬»ƒ»ƒ¿«»¿¿»≈∆

B¯·Á25e‰„O CB˙a B‡26‰Ê ˜Êa ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -27; ¬≈¿»≈…∆¡ƒ¿∆∆∆
ÌlÒ „ˆa ‰Ba - ¯ˆÁ‰ ÏÚa ‰ˆ¯iL ÔÓÊ ÏÎÂ28 ¿»¿«∆ƒ¿∆««∆»≈∆¿«À»

Ì‡Â .BLÈÓLz Ïh·Óe29ÏB„b ÌlÒ ‰È‰30BÏ LiL , ¿«≈«¿ƒ¿ƒ»»À»»∆≈
[ÔÈ˜ÊBÁ] (ÔÈ˜ÂÁ) ‰Úa¯‡31Ì‡Â ;˜ÈÊÁ‰ - ¯˙È B‡ «¿»»¬»ƒ»ƒ»≈∆¡ƒ¿ƒ

„Ú ÂÈÏÚ ·kÚÓ Ìlq‰ ÏÚa - BÏh·Ïe ˙B·Ï ‡a»ƒ¿¿«¿«««À»¿«≈»»«
ÏÁÓ È¯‰L ,¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL32ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï BÏ ∆«¿ƒ«ƒ∆¬≈»«¿«¬ƒÀ»

CÎÈÙÏ .ÏB„b33ÌlÒ „ÈÓÚ‰Ï ‚b‰ ÏÚa ‡B·iLk , »¿ƒ»¿∆»«««»¿«¬ƒÀ»
˜ÈÊÁÈ ‡lL È„k ,˙BÁÓÏ ÏBÎÈ ¯ˆÁ‰ ÏÚa - ÏB„b»««∆»≈»ƒ¿¿≈∆…«¬ƒ
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔË˜ ÌlÒ „ÈÓÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ»»¬»ƒ∆¡ƒÀ»»»≈»

BÚÓÏ34‰Êa „ÒÙ‰ EÈÏÚ ÔÈ‡ :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ;35, ¿»¿∆¬≈¿ƒ≈»∆∆¿≈»∆
‰ˆ¯zL ÔÓÊ Ïk36epÏhz -37. »¿«∆ƒ¿∆ƒ¿∆

במשנה.21) נח: שבמשנה,22)שם המצרי" "סולם והיינו
נט.23)שם. שם ינאי, רב תלמידי של כפירושם
בגמרא 24) רומי בכ"י הוגה וכן רומי, בדפוס ברמב"ם כ"ה

180 עמוד שם (דק"ס מחאה ערך בעיטור הוא וכן שם,
חּוקים. = "חווקים" תימן: כ"י ברמב"ם אבל ח). ִָהערה
מדריגות. = שלבים והם שלפנינו. בספרים שם בגמרא וכ"ה

חצר 25) שבתוך השני, בצד כותלו על הסולם את שסומך
סימן  בסמ"ע וראה והרא"ש. הרשב"ם פירשו וכך חבירו,

כט. ס"ק כי 26)קנג, להורות חצר, וגם שדה גם פירט
שאין  היינו ראיה, היזק בו שאין לשדה דומה הזה החצר
ודאי  כן, לא שאם ב"ח). בשם י, ס"ק שם (ש"ך בית שם
למנעו  שיכול כשם קטן, סולם מלהעמיד למנעו יכול
ההלכה. בסוף להלן וראה א), הלכה (למעלה זיז מלהוציא

ואינו 27) עליו, מקפיד החצר בעל אין קטן, שהוא מכיון
של  היסוד שהיא כמחילה, נחשבת זו שתיקה ואין מוחה.

הסולם,28)החזקה. את מלהשאיר למנעו יכול אינו אבל
ההלכה. בסוף להלן שם.29)ראה והיינו 30)משנה,

שם. שבמשנה, צורי" כג.31)"סולם הערה למעלה ראה
חזקה 32) לרכישת מספיקה לבד שמחילה לשיטתו, רבינו
התלמודי.33)זו. במקור מפורש ואינה רבינו, מסקנת

אינו 34) הסולם, במקום לבנות רוצה שאינו זמן כל כלומר:
לסלקו. אותו להכריח שאמרו 35)יכול מה בכלל והוא
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.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈

.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»

.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בתוך 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו
והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל
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אתה  מכה, שאתה וחפירה חפירה כל =) לארעאי" לה
כיון  בסיד", "וסד נזכר לא זו ובבבא קרקעי). את מרפה
החפירה  עלֿידי נדנוד אלא מים) לחות =) מתונא שאין
שאינם  ומערה, שיח בדבר השניה הבבא ואילו בלבד.
מים, בהם כשיש מדובר כך, כל מזקת חפירתם ואין עמוקים
=) דמתונתא" היזיקא "רישא יט.): (שם אמרו זה ועל
הרחקה  גם צריך ולפיכך המים). לחות משום ההיזק ברישא,
(שם  בגמרא שאמרו ומה בסיד. לסוד וגם טפחים שלשה
על  אלא זה אין שנינו" בורו מכותל יהודה, רב "אמר יז:)
"מכותל  בה שנזכר השניה הבבא אבל הראשונה, הבבא
רבינו  דעת גם שזוהי וכנראה בנין, כותל בכל מדובר חבירו"
מ). סימן שלישי חלק ראובן' ('דגל להלן שיבואר כמו

לשתי 3) המשנה שחילק התנא. של מדרכו שינה רבינו
בו  שאין מים, בו שאין בבור הראשונה בבבא ודיבר בבות,
והמדובר  וכו' ומערה ושיח בור כלל אלא - בסיד לסוד צורך
וכמו  וכו', המים ואמת ומערה שיח כמו מים, בו שיש בבור
בור  ודין וכו'". המים יבליעו שלא "כדי בסוף: שמסיים
ראובן' ('דגל שם עיין י, הלכה להלן הביא מים בו שאין

כלֿכך 4)שם). עמוק ואינו ארוך שהוא בור, מין הוא אף
בור. ומכוסה 5)כמו מרובעת שהיא אלא כבור, היא אף

אמה.6)בתקרה. שרחבה "נברכת",7)תעלה במשנה :
צורך  ויש הגשמים. מי מתקבצים ובה בקרקע, חפירה והיא
המים  המים, שבאמת לחוד, ובריכה לחוד המים אמת לפרט
בכל  ויש ועומדים, נקווים המים ובבריכה תמיד. נגררים
פירוש  וראה יט.). שם (גמרא ושלילה חיוב מהם אחד

לרבינו. "מחמצן"8)המשניות בין חילקו יט, שם בגמרא
להלן, הובא שדינו "נדיין" לבין כאן, שהובא לזה המתאים

ה. למעלה 9)הלכה וראה חבירו, של בנין כותל היינו
א. תימן,10)הערה בכ"י זה וכעין רומי, בדפוס הוא כן
נכון. גם 11)וכן דברים: שני שצריך מורה, החיבור "ו"

שם  בגמרא הוא וכן בסיד. לסוד גם טפחים, שלשה הרחקת
שניהם, שצריך כלומר, תנן". בסיד, דוסד "פשיטא, יט.
שאין  רבינו סובר - הנ"ל בסוגיא זאת שדחו ואע"פ
בתקפה. נשארת הנ"ל וה"פשיטא" הדיחוי, עם להתחשב

א.12) הערה למעלה וראה יט. שזהו 13)שם לומר וצריך
שעל  יוסי, כרבי פוסקים אנו זה בלי שהרי בידים, נזק כמו

ר  דברי וראה עצמו, את להרחיק י הניזק בפרק להלן בינו
ה. הלכה

.·ÔÈ˜ÈÁ¯Ó14˙Ùb‰ ˙‡15˙Ùf‰ ˙‡Â16ÁÏn‰ ˙‡Â «¿ƒƒ∆«∆∆¿∆«∆∆¿∆«∆«
ÌÈÚÏq‰ ˙‡Â „Èq‰ ˙‡Â17‰LÏL B¯·Á ÏL BÏ˙kÓ ¿∆«ƒ¿∆«¿»ƒƒ»¿∆¬≈¿»

B‡ ,ÌÈÁÙË18ÔÈ˜ÈÁ¯Óe .„ÈÒa „Ò19ÌÈÚ¯f‰ ˙‡20 ¿»ƒ»¿ƒ«¿ƒƒ∆«¿»ƒ
‰L¯Án‰ ˙‡Â21‡nb‰ ˙‡Â22ÈÓÈÓ da ıa˜˙nL ¿∆««¬≈»¿∆«À»∆ƒ¿«≈»≈≈
ÌÈÏ‚¯23Ï˙k‰ ÔÓ24ÌÈÁÙË ‰LÏL25. «¿«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ

שם.14) המשנה, אחרי 15)המשך הזיתים, "פסולת
[ובמסכת  המשניות). בפירוש (רבינו השמן" את שמוציאין
השומשמין". פסולת "וכן רבינו: כתב א, משנה פ"ד שבת
א  הלכה שבת מהלכות בפ"ד וראה מז: שם בגמרא וכן

ב]. במשנה,16)והערה הוא (וכן "הזבל" תימן: בכ"י
לחםֿמשנה. וראה מדעתו, מרכבתֿהמשנה הגיה וכן שם).
ראה  שבהם, החום מחמת הכותל את מקלקלים אלו וכל

שם. שבת מתחת 17)בהלכות האדמה את מחלידים והם
ד"ה  ב'תוספות' יט. (שם תיחוח עפר אותה והופכים לכותל,

ר"ח). בשם אחד 18)משום, אמצעי שמספיק ברור, כאן
בסיד", סד "או שם: במשנתנו מפורש בגירסתנו לרבינו. אף
מתוך  שהעלו בסיד) וסד ד"ה (שם ה'תוספות' לדברי ואף
מפורש, יוצא - החיבור) (=ב"וו" "וסד" הגירסא: את  דיון
אחד. אמצעי מספיק שכאן יט. בגמרא וטריא השקלא מתוך

א. הלכה למעלה בלחםֿמשנה המשך 19)וראה זה, אף
שם. את 20)המשנה סמכו שם, בגמרא בשקלאֿוטריא

בזרעים, אך רטיבות. משום הזאת: הבבא כל של הטעם
ומעלים  הקרקע את "שמחלידים והוא: מיוחד, טעם נאמר

יט:) (שם תיחוח" כי עפר כללית, בלשון רבינו וכתב
יש  אז שהרי מחרישה, בלי יד, במפולת כשזרעו גם המדובר
בלחםֿמשנה. וראה בגמרא. שהעלו כמו לאסור, אחר טעם

לאילנות,21) בחרישה כאן שמדובר ציינו, שם, בגמרא
יש  הרי אחרת כי מים, בבריכת צורך שאין ישראל, ובארץ
הכוללת  סתמית, בלשון כתב ורבינו לאסור. אחרים נימוקים

לחםֿמשנה. וראה המקרים, "מי 22)כל שם: במשנה,
חנה, בר בר רבה לדעת פירשוה יט:) (שם ובגמרא רגלים".
ב"שופכין". חבירו, של כתלו בצד מים להשתין המתיר
שפירשו  מיגאש ור"י כרש"י (דלא "גומא" רבינו ופירשה
פסק  שרבינו ואע"פ אחת). בבת ושופכם רגלים מי שמקבץ
ישתין  "לא אלא חנה, בר בר כרבה שלא ו) הלכה (להלן
ממנו  הרחיק אלאֿאםֿכן חבירו של כתלו בצד מים אדם
שכותל  משום "גומא" כאן רבינו כתב - טפחים" שלשה
אין  אצלו מים שהמשתין כותלֿאבנים גם כולל כאן האמור
ואילו  שם), להלן (ראה בלבד אחד טפח אלא להרחיק צריך
(כסףֿ טפחים שלושה ממנו גם להרחיק צריך ב"גומא"

המגיה). בשם סתם 23)משנה לא אבל רגלים, מי ודוקא
תדירים  שהם הכובסין, ונברכת לבור דומה זה ואין מים,

(מגידֿמשנה). ראה 24)יותר כותלֿאבנים, גם והיינו
כ. הערה אינו 25)למעלה וכן "סיד". רבינו הזכיר ולא

שם  הרמ"א ובהגהת קנה, סימן ב'טור' ועיין שם. במשנה
יד. סעיףֿקטן שם הגר"א וביאור ה, סעיף

.‚ÔÈ˜ÈÁ¯Ó26ÌÈÁÙË ‰LÏL [Ï˙k‰ ÔÓ] ÌÈÁ¯‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆»≈«ƒƒ«…∆¿»¿»ƒ
‰BzÁz‰ ÌÈÁ¯‰ ÔÓ27Ô‰L ,28ÔÓ ‰Úa¯‡ ƒ»≈«ƒ««¿»∆≈«¿»»ƒ

‰BÈÏÚ‰29B˙B‡ „ÈÈ ‡lL È„k ,30‡lL È„k B‡ , »∆¿»¿≈∆…»ƒ¿≈∆…
ÌÈÁ¯‰ ÏB˜a epÏ‰·È31. ¿«¬∆¿»≈«ƒ

שם.26) המשנה, שהוזכר 27)המשך "השכב" הוא
גבי 28)במשנה. על זו אבנים משתי מורכבות שהריחיים

טפח. מהתחתונה קצרה שהעליונה "הרכב"29)זו, הוא
שם. ויש 30)שבמשנה, גדולים שהריחיים ובאופן יח. שם

רבה. תנודה כגון 31)בהם גדולה, תנודה שאין באופן
כ:). (שם קטנים בריחיים

.„ÔÈ˜ÈÁ¯Ó32ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ¯epz‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆««ƒ«…∆¿»¿»ƒ
B˙ÈÚ˜¯wÓ33B˙ÙOÓ ‰Úa¯‡ Ô‰L ,34ÌÁÈ ‡lL È„k , ƒ«¿»ƒ∆≈«¿»»ƒ¿»¿≈∆…»≈

.Ï˙k‰«…∆

שם.32) המשנה, שבמשנה.33)סוף "הכליא" הוא
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.ÊÏ˙k59da ÔÈÙzL eÈ‰ Ì‡ :ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÔÈaL …∆∆≈¿≈¿ƒ¿ƒ»À»ƒ»
ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰Ê ;Ba ÔÈLnzLÓ Ì‰ÈL -¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆≈ƒ«∆«¿ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈ˙B¯B˜60ÒÈÎÓe ‰Ê „vÓ ¯ÙBÁ ‰ÊÂ , »»∆≈¿∆≈ƒ«∆«¿ƒ
ÔBÚÓL ÔÈ‡ - Bc·Ï Ô·e‡¯ ÏL Ï˙k‰ ‰È‰ .ÂÈ˙B¯B˜»»»«…∆∆¿≈¿«≈ƒ¿

Ba LnzL‰Ï ÏBÎÈ61¯ÙÁ .62,‰Ê Ï˙Îa ÔBÚÓL »¿ƒ¿«≈»«ƒ¿¿…∆∆
˜˙LÂ ,˙Á‡ ‰¯B˜ da ÒÈÎ‰Â63e‡¯Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ Ô· ¿ƒ¿ƒ»»««¿»«¿≈¿…ƒ»

‰ˆ¯Â ,‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ .‰¯Bw‰ ÌB˜Óa ˜ÈÊÁ‰ -∆¡ƒƒ¿«»¬ƒ»¿»¿«»¿»»
ÛÈÏÁÓ - ‰·ÚÂ ‰ÏB„‚ ‰¯B˜a dÙÈÏÁ‰Ï ÔBÚÓL64. ƒ¿¿«¬ƒ»¿»¿»¿»»«¬ƒ

‰˙È‰65È‡¯Ú ˙kÒ ‰¯Bw‰66‡Ï - ÌBÈ ÌÈLÏL Ïk : »¿»«»À«¬«»¿ƒ…
ÈzÏÁÓ ‡Ï :¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ,Ì˙Ò da ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ»¿»∆¬≈¿≈≈…»«¿ƒ
ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ;È‡¯Ú ‡e‰L ÈtÓ ‡l‡ ,EÈzÁp‰Â¿ƒ«¿ƒ∆»ƒ¿≈∆¬«¿««¿ƒ

Ì‡Â .È‡¯Ú ‰Ê ÔÈ‡L ,˜ÈÊÁ‰ - ÌBÈ67‚Á‰ ÈÓÈ ˙kÒ ∆¡ƒ∆≈∆¬«¿ƒÀ«¿≈∆»
‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk :‡È‰68¯Á‡Ï ;˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -69 ƒ»ƒ¿«¿≈∆»…∆¡ƒ¿««

Ì‡Â .˜ÈÊÁ‰ - ‰Ú·L70Ï˙ka ‰¯Bw‰ L‡¯ ¯aÁ ƒ¿»∆¡ƒ¿ƒƒ≈…«»«…∆
ËÈËa71‡e‰Â .˜ÈÊÁ‰ „iÓ -72Ô·e‡¯L ‰È‡¯ ‡È·iL ¿ƒƒ»∆¡ƒ¿∆»ƒ¿»»∆¿≈

.‰ÁÓ ‡ÏÂ ‰‡¯ B‡ ,BnÚ ÚiÒƒ«ƒ»»¿…ƒ»

ה.59) יותר 60)בבאֿבתרא לא אבל הם, כבדים אם אף
סעיף  קנג סימן (רמ"א המנהג אחר בזה והולכים המדה, על

ו.61)יד). שם ובגמרא שם, במשנה נראה וכן פשוט.
להלן. הובא שתוכנה נחמן רב של ו.62)כמימרא שם

נ. הערה למעלה אלו 63)וראה שבחזקות לשיטתו, רבינו
(מגידֿמשנה). בטענה ולא שנים בשלש לא צורך אין

יוסף.64) וכרב נחמן, רב של שני ו:65)כלשון שם
רבינא. של בלבד 66)מימרא לצל שעשויה קייצית סוכה

שמונה,68)שם.67)(שם). אלא דוקא, לאו שבעה
מיימוניות  (הגהות לסתרה יכול אינו בשמיניֿעצרת שהרי

'תוספות'). חג,69)בשם לשם נעשתה זו שסוכה מפני
שדעתו  ברור כן ואם חג, לסוכת יותר צריך לא ועכשיו
מהֿשאיןֿכן  ושנה. שנה לכל החג לסוכת אולי או לקבע,
שם  ברש"י וראה יום, לשלשים אלא דרכה שאין צל, בסוכת

דמצוה. סוכה ואי ברור 71)שם.70)ד"ה סימן שזה
לקבע. לשיטתו.72)שכוונתו בהתאם רבינו של תוספת

מז). ס"ק שם (הגר"א מא. בבבאֿבתרא דבריו ומקור

.ÁÈÓ73ÏBÎÈ BÈ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a ‰Ê Ï˙Îa ˜ÈÊÁ‰L ƒ∆∆¡ƒ¿…∆∆¿»««≈»
ÏÚ ‡l‡ BÏ ÏÁÓ ‡Ï È¯‰L ;‰iL ‰¯B˜a ˜ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆»«
Ï˙k‰ ÔÈ‡L ‰„B‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Á‡‰»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»∆≈«…∆

‰Ê74;BÊ ‰¯B˜ ˙ÒÎ‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓ B¯·Á ‡l‡ ,BlL ∆∆∆»¬≈»«««¿»«»
‰Ê Ï˙kL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡75da È‡ ÛzL76ÏÈ‡B‰ , ¬»ƒ»«∆…∆∆À»¬ƒ»ƒ

ÔÓ‡ - ˙Á‡ ‰¯B˜a da LnzL‰Â77zLÓe ,Ln ¿ƒ¿«≈»¿»««∆¡»ƒ¿«≈
˙q‰ ˙Úe·L Ú·MiL ¯Á‡ ,ÔlÎa78ÏÎa ÛzL ‡e‰L ¿À»««∆ƒ»«¿«∆≈∆À»¿»

.Ï˙k‰«…∆

מהויכוח 73) יוצאת היא אך זו, להלכה מפורש מקור אין
קטנה  מקורה מחזיקים אם ו.) (שם יוסף ורב נחמן רב שבין
אלא  היקל לא המיקל שאף הרי - למעלה) (ראה לכבדה
נחלקו  לא - נוספות קורות הכנסת לענין אבל זה, באופן

הזה".74)(מגידֿמשנה). "הכותל תימן: שעד 75)בכ"י
(כסףֿמשנה). השני בחזקת היה מתחילת 76)עכשיו

בו. תימן: ובכ"י להלן. וראה (מ"מ). מיד,77)בנייתו
מתחילת  שותף שהוא שטוען כיון שנים, ג' חזקת צריך ואינו
(בבא  שאמרו מה זו להלכה ומקור (מגידֿמשנה), הבנייה
וזוהי  חזקה", הוי לא כוי בי הונא, רב "אמר ו.): בתרא
בתוך  ראובן של קורותיו "היו להלן: המבוארת ההלכה
אינו  אחת בקורה החזיק שאם רבינו ולדעת וכו'", הכותל
בדין  כאן יש חידוש מה כנ"ל, שניה, בקורה להחזיק יכול
אלא  בכותל? כלל נשתמש לא שעוד כוי" "בי של זה
בזה  ומשמיענו שותפות, בטענת מדובר שכאן עלֿכרחנו
כבר  שאם הרי - חזקה לו אין השתמש שלא זמן שכל
מט). ס"ק קנג, סימן (הגר"א חזקה לו יש השתמש

שלקחה 78) וטוען שנים, שלש בקרקע מחזיק כל כדין
א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פי"א

.ËeÈ‰79Ï˙k‰ CB˙a Ô·e‡¯ ÏL ÂÈ˙B¯B˜80„ˆ·e , »»∆¿≈¿«…∆¿«
ÒÈÎ‰Ï ÔÈ¯eÙÁ ˙BÓB˜Ó ÔBÚÓL81ÈL‡¯ Ô‰a ƒ¿¿¬ƒ¿«¿ƒ»∆»≈

˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ˙B¯Bw‰82da ÒÈÎ‰Ï ÔBÚÓL Ô‰a83 «…∆¡ƒ»∆ƒ¿¿«¿ƒ»
ÔÈ‡ È¯‰L .Ba ÛzL ‡e‰L ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙B¯B˜¿≈»ƒ¿…∆À»∆¬≈≈

LÈÓLz Ba BÏ84ÏBÎÈÂ ,85Èz¯ÙÁ È‡L :ÔÚËÏ Ô·e‡¯ «¿ƒ¿»¿≈ƒ¿…∆¬ƒ»«¿ƒ
‰˜zL „Ú ÌÈÎeÓ eÈ‰iL È„k ,Ecˆa el‡ ˙BÓB˜Ó¿≈¿ƒ¿¿≈∆ƒ¿»ƒ«∆ƒ¿∆
˙B¯Bw‰ ÒÈÎ˙Â ,EÏ ÏÁÓ‡Â ÈpnÓ Lw·zL B‡ ÈpnÓƒ∆ƒ∆¿«≈ƒ∆ƒ¿∆¿«¿¿«¿ƒ«

ËÓËÓ˙È ‡lL È„k ,Ï˙ka ‰¯ÈÙÁ ‡Ïa86˙Úa ÈÏ˙k ¿…¬ƒ»«…∆¿≈∆…ƒ¿«¿≈»¿ƒ¿≈
.‰¯ÈÙÁ¬ƒ»

הונא.79) רב של הנ"ל מימרא הוחזק 80)שם, ובזה
בשלו. לא 81)הכותל עדיין זה אבל להכניס, מוכנות

מה 82)הכניס. עדיין לו היה שלא לפי מחילה, מטעם
למחות. מה ונגד בהן.83)למחול תימן: בכ"י

שותפות.84) בטענת שהמדובר שם,85)כנ"ל, הוא כן
הונא. רב דברי "יתנדנד".86)בסוף תימן: ובכ"י יתמוטט.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בתוך 1) לעשות רשאי אדם שאין הדברים מן קצת נתבארו

אם  חבירו, את יזיק שלא כדי חבירו לרשות סמוך שלו
והשני  עלייה בעל כשהאחד אם כאחד, שווים בששניהם

נשלמו. ולא התחתון. הבית בעל

.‡Ì„‡ ¯tÁÈ ‡Ï2¯Ba3ÁÈL ‡ÏÂ4‰¯ÚÓ ‡ÏÂ5‡ÏÂ , …«¿…»»¿…ƒ«¿…¿»»¿…
‡È·È6˙Î¯a ‰OÚÈ ‡ÏÂ ,ÌÈn‰ ˙n‡7˙B¯LÏ ÌÈn‰8 »ƒ««««ƒ¿…«¬∆¿≈«««ƒƒ¿

BÏ˙k „ˆa ,ÒaÎÏ ÌÈ„‚a da9B¯·Á ÏL10Ì‡ ‡l‡ , »¿»ƒ¿«≈¿«»¿∆¬≈∆»ƒ
„ÈÒÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙kÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk11Ï˙ÎÏ „ÈÒa ≈ƒ¿ƒƒ…∆¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿…∆

„vÓ ‰n‡‰ Ï˙k B‡ ‰Ê ÌÈn‰ ‰Â˜Ó B‡ ‰Ê ¯Ba∆ƒ¿≈««ƒ∆…∆»«»ƒ«
ÌÈn‰ eÚÈÏ·È ‡lL È„k ,B¯·Á12e˜ÈfÈÂ13.B¯·Á Ï˙k ¬≈¿≈∆…«¿ƒ««ƒ¿«ƒ…∆¬≈

סמוך 2) בור אדם יחפור "לא יז.): (בבאֿבתרא במשנה
ולא  המים אמת ולא מערה ולא שיח ולא חבירו של לבור
שלשה  חבירו מכותל הרחיק אלאֿאםֿכן כובסין נברכת
שם  מקובצת' (ב'שיטה הראב"ד ופירש בסיד". וסד טפחים
יחפור  "לא א. בבות: לשתי מחולקת הנ"ל שהמשנה יט.)
מערה  ולא שיח "ולא ב. חבירו". של לבורו סמוך בור אדם
בו  שאין בבור עוסקת הראשונה והבבא בסיד". וסד וכו'
בחפירה, מזיק הוא עמוק הוא שהבור שמכיון אלא מים,
מרפית  קא מחיית, דקא ומרא מרא "כל שם: אמרו זה ועל

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



mipkyקפד zekld - oipw xtq - 'aÎxc` f"h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור
טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא

הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה
לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
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מפורש  - אמות" בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו שהיה
היה  שאם הרי אמות, ארבע היה חבירו של שהכותל בגמרא
קנה  סימן (הגר"א "דוושא" דין בו אין - אמות מארבע פחות

במגידֿמשנה). וראה לו, ס"ק

.ÈÈÓ65¯Ba ¯tÁÏ ‡aL66¯ˆÓÏ CÓÒÏ e‰„O ÛBÒa ƒ∆»«¿…¿»≈ƒ¿…¿∆∆
B¯·Á67˙B¯B·Ï ÈeOÚ BÈ‡ B¯·Á ‰„O Ì‡ :68- ¬≈ƒ¿≈¬≈≈»¿

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,CÓBÒ69B¯·Á CÏnÈ Ì‡Â . ≈¿≈»ƒ¿¿»¿ƒƒ»≈¬≈
¯Ba‰ Ï˙k ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - Bcˆa ¯Ba ¯tÁÏ«¿…¿ƒ»ƒ¿«¿ƒƒ…∆«
˙B¯Ba‰ ÈL ÏÏÁ ÔÈa ‡‰iL „Ú ,ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ«∆¿≈≈¬«¿≈«

ÌÈÁÙË ‰ML70Ì‡Â .71‰ÈeOÚ B¯·Á ‰„O ‰˙È‰72 ƒ»¿»ƒ¿ƒ»¿»¿≈¬≈¬»
CÓBÒ BÈ‡ - ˙B¯B·Ï73˜ÈÁ¯iL „Ú ,74¯ˆn‰ ÔÓ ¿≈≈«∆«¿ƒƒ«∆∆

- ¯tÁÏ B¯·Á ‡B·iLÎe .¯tÁÈÂ ÌÈÁÙË ‰LÏL¿»¿»ƒ¿«¿…¿∆»¬≈«¿…
.¯tÁÈÂ e‰„O CB˙a ÌÈÁÙË ‰LÏL ‡e‰ Ìb ˜ÈÁ¯È«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿…

יז:65) ההיזק 66)בבאֿבתרא וכל מים, בלי בור היינו
א. הערה למעלה וראה בלבד, החפירה עצם הוא

בור.67) שם אין ולחבירו חבירו. בית 68)לגבול שהוא
בידים. אותו משקים ואין גשמים, במי לו שדי הבעל,

בור.69) לחפור פעם וירצה ימלך שמא כיון 70)בטענה,
להרחיק  השני צריך - בהיתר וסמך כדין, עשה שהראשון
ויש  אביי). ד"ה יז: (שם ה'תוספות' כתבו וכן כשיעור,
זה, בגלל לסבול מחוייב שאינו לטעון יכול שזה אומרים,
(מגידֿמשנה). הרחקה בלי לחפור לזה ונתן מקודם שוויתר

השני.71) הלשון וכפי כאביי, ולא בית 72)כרבא כגון
בידים. אותה להשקות שצריך שלא 73)השלחין, מכיון

אלא  שם, הניזק עוד כשאין למצר סמיכה דין רבינו הזכיר
המגידֿמשנה  סובר - ההרחקות ביתר ולא בלבד בבור
ביתר  ולא כרבא, הלכה בבור שרק ד) הלכה (למעלה
את  להרחיק הניזק שעל יוסי כרבי שהלכה לפי ההרחקות,
אז  המזיק), של (=חיציו דיליה" "גירי זהו אם ורק עצמו,
לומר  איֿאפשר קיים, הנזק שאין זמן וכל להרחיק, הוא חייב
החפירה  שעצם בגמרא אמרו בבור ורק שלו, חצים הם שאלו
ולא  כותל לא בה לחבירו אין אם אפילו חבירו, לקרקע מזיק
והגהות  יחפור, לא ד"ה יז. שם 'תוספות' וראה בור,

כאן. ולחםֿמשנה ב, אות כאן הזכיר 74)מיימוניות לא
בבור  מדובר שכאן לפי א, בהלכה כמו הסיד ענין רבינו כאן
וכל  אחרים, לתשמישים עשוי שהוא מים, בו שאין ריק
שבמשנה, הראשונה הבבא וזוהי החפירה. אלא אינו ההיזק

א. והערה א הלכה למעלה ראה יחפור, לא פרק בתחילת

.‡È˙Èa‰75ÌÈL ÏL ‰iÏÚ‰Â76ÏÚa ‰OÚÈ ‡Ï - ««ƒ¿»¬ƒ»∆¿«ƒ…«¬∆««
ÂÈab ÏÚ BÏ LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙Èa CB˙a ¯epz ˙Èa‰77 ««ƒ«¿≈∆»ƒ≈≈««»

d·b78˙Bn‡ Úa¯‡79ÔÎÂ .80‰iÏÚ‰ ÏÚa „ÈÓÚÈ ‡Ï …««¿««¿≈…«¬ƒ««»¬ƒ»
‰·ÈÊÚÓ ÂÈzÁz eÈ‰iL „Ú ,¯epz81ÌÈÁÙË ‰LÏL82. ««∆ƒ¿«¿»«¬ƒ»¿»¿»ƒ

‰¯ÈÎ·e83ÁÙË -84Ì‡Â .85ÌÈÓBzÁ ÏL ¯epz86‡e‰ ¿ƒ»∆«¿ƒ«∆«¿ƒ
ÏL ‰¯ÈÎ·e .ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÂÈzÁz ‡‰iL CÈ¯ˆ -»ƒ∆¿≈«¿»«¿»»¿»ƒ¿ƒ»∆
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÌÈÁÙË ‰LÏL - ÔÈÓBzÁ«¿ƒ¿»¿»ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

¯eÚM‰87‰Ó ÌlLÓ - ‰˜Èf‰Â L‡‰ ˙‡ˆÈ Ì‡ , «ƒƒ»»»≈¿ƒƒ»¿«≈«
‰˜Èf‰M88¯‡a˙iL BÓk ,89BÓB˜Óa90. ∆ƒƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

במשנה.75) כ: וכן 76)שם זה, על זה מעכבים ושניהם

(ולא  אדם יעמוד לא ד"ה סא: בבאֿקמא ה'תוספות' פירשו
מעכבים, העיר שבני יעמיד, לא ד"ה שם רש"י כפירוש

אחד). אדם של כולו הוא שהבית מפי 77)והיינו, היינו,
כן). אם אלא ד"ה שם, לב"ב (רש"י התקרה עד התנור

שם).78) (רש"י ריק (רש"י 79)חלל התקרה תשרף שלא
בידים  כמזיק הוא הרי הנ"ל, כשיעור הרחיק לא ואם שם).
פד, הערות להלן עוד וראה א, ס"ק קנה סימן החושן' ('קצות

פז). שם.80)פה, התקרה.81)משנה, של הטיח 
התקרה 82) תשרף שלא ממנו, למעלה אמות ארבע כן וכמו

תחתיו). שיהא עד ד"ה שם עשוי 83)(רש"י "בנין הוא
לרבינו), המשניות (פירוש קדרות" שתי בו ששופתין לבשל,

כלֿכך. גדולה האש גם 84)ואין צריך למעלה, אבל למטה.
ב). ס"ק קנה סימן (סמ"ע אמות ארבע ברייתא 85)בכירה

משנתנו. את סותרת תהא שלא אביי, אותה שפירש וכפי שם,
בדנחתומין).86) ד"ה שם (רש"י תדירות ביתר בו שמסיקים
עו).87) הערה למעלה (ראה בידים כמזיק כדעת 88)ואינו

שם. הרי"ף פסק וכן שמעון. כרבי ולא שם, במשנה חכמים
שזו  פטור, - והזיקה ועברה כראוי האש "הרחיק שאם ואע"פ
ב), הלכה ממון נזקי מהלכות (פי"ד היא" שמים בידי מכה
כראוי, הרחיק שם - במשנה סא: בבבאֿקמא שמעון כרבי
הרחיק  שלא כאן אבל "אש", של היזק מכלל גם שיצא באופן
אבל  המזיק", "אדם מכלל אלא יצא לא אמות, ארבע אלא
בבבאֿ רי"ף ועיין שם, החושן' ('קצות יצא לא "אש" מכלל

שם). נכון].89)קמא וכן "שנתבאר", הביא עוז [במגדל
ועברה 90) כראוי, הרחיק לא שאם שם, ממון נזקי [בהלכות

לשלם]. חייב - והזיקה האש

.·ÈÈÓ91¯ˆB‡ ˙Áz ˙eÁ BÏ ‰˙È‰L92‡Ï - B¯·Á ƒ∆»¿»¬«««¬≈…
‰OÚÈ93ÌBzÁ ‡Ï da94Úaˆ ‡ÏÂ95.¯˜a ˙Ù¯ ‡ÏÂ «¬∆»…«¿¿…«»¿…∆∆»»

‡zÒtÒ‡ ÌL ÒÈÎÈ ‡ÏÂ96ÌÈ¯·cÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ97 ¿…«¿ƒ»«¿«¿»¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
ÌÁ‰L ÈtÓ ,‰a¯‰ ÌÁ Ï·‰ Ì‰Ó ‰ÏBÚL98„ÈÒÙÓ ∆∆≈∆∆∆««¿≈ƒ¿≈∆«…«¿ƒ

¯ˆB‡‰ ˙B¯t99Ì‡ ,CÎÈÙÏ .100ı¯‡a ÔÈÈ ¯ˆB‡ ‰È‰ ≈»»¿ƒ»ƒ»»««ƒ¿∆∆
B„ÈÒÙÓ ÌÁ‰ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ101-‰OBÚ ‰Ê È¯‰ ƒ¿»≈∆≈«…«¿ƒ¬≈∆∆

Ï·‡ ;‰ˆ¯iL L‡ ˙Î‡ÏÓ Ïk B˙eÁa102‰OÚÈ ‡Ï «¬»¿∆∆≈∆ƒ¿∆¬»…«¬∆
¯˜a ˙Ù¯103Ì‡Â .ÔÈi‰ ÁÈ¯ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,104e˜ÊÁ‰ ∆∆»»ƒ¿≈∆«¿ƒ≈«««ƒ¿ƒÀ¿¿

Ba ‡ˆBiÎÂ ÌBzÁpÏ B‡ ˙Ù¯Ï ‰lÁ˙a ˙eÁ‰105, «¬ƒ¿ƒ»»∆∆««¿¿«≈
- ¯ˆB‡ B˙iÏÚ ˙BOÚÏ ‰iÏÚ‰ ÏÚa ‰ˆ¯ Ck ¯Á‡Â¿««»»»««»¬ƒ»«¬¬ƒ»»

B„Èa ˙BÁÓÏ ÏBÎÈ BÈ‡106. ≈»ƒ¿¿»

שם.91) המשנה, תבואה,92)סוף בה שאוצרים עלייה,
שאין  ותמרים, רימונים לשומשמין, (פרט וכדומה ויין שמן

להלן). ראה להם, מזיק "לא 93)החום שם: במשנה
הרשב"ם  בשם קנה) (סימן ה'טור' כתב ולפיכך יפתח",
צבעים  של או נחתומים של חנות לו היתה אם שאפילו
האוצר, שתחת לבית חנות אותה לפתוח אסור אחר, בבית
סעיף  (שם, הרמ"א הביא וכן למקום. ממקום עובר שההבל
ולא  "יעשה", וכתב המשנה, מלשון שינה ורבינו בהגהה). ב
אבל  אסור, בה לעשות שדווקא יתכן ולפי"ז "יפתח". כתב
איסור. אין - האוצר שתחת לבית אחרת חנות לפתוח

נחתומין".94) של "חנות שם: מעבדה 95)במשנה,
שם: ובמשנה הרבה. מסיקים בה שגם צבע, לעשיית

צבעין". של הביאה 96)"[חנות] שלא תבואה שחת,
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העליונה 34) ושפתו ומתקצר, ועולה מלמטה רחב שהתנור
טפח. הקרקעית מן פחותה

.‰Ô·‡35eaÏ˙iL „Ú ‰ÈÏÚ ÌÈ„‚a ‰kÓ Ò·Bk‰L ∆∆∆«≈«∆¿»ƒ»∆»«∆ƒ¿«¿
;B¯·Á ÏL Ï˙kÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ d˙B‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ -»ƒ¿«¿ƒ»«¿««ƒ…∆∆¬≈

ÔÈÊz ÌÈn‰ ,‰ÈÏÚ ‰kÓ Ò·Bk‰L ˙ÚaL36ÔÈ˜ÈfÓe ∆¿≈∆«≈«∆»∆»««ƒƒ»ƒ«ƒƒ
Ï˙kÏ37. «…∆

יט.).35) (שם אבוה בר רבה של ומימרא ואז 36)ברייתא
גדולה. יותר הרחקה צריכה ולפיכך למרחוק, אף נתזין הם
בה  ששורים יז.) (שם שבמשנה הכובסין" ל"נברכת בניגוד
בלבד, טפחים שלשה אלא להרחיק צורך שאין הבגדים

יט.). שם (גמרא א הלכה למעלה מכיון 37)כמבואר
(כמו  לבנים לכותל אבנים כותל בין רבינו הבדיל לא שכאן
בדבר  חילוק אין שכאן נראה - ו) הלכה להלן שחילק

בזה. חולקים שיש מיימוניות הגהות וראה (מגידֿמשנה),

.Â‡Ï38‡l‡ ,B¯·Á ÏL BÏ˙k „ˆa ÌÈÓ Ì„‡ ÔÈzLÈ …«¿ƒ»»«ƒ¿«»¿∆¬≈∆»
ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁÙË ‰LÏL epnÓ ˜ÈÁ¯‰ Ôk Ì‡ƒ≈ƒ¿ƒƒ∆¿»¿»ƒ«∆¿»ƒ

ÌÈ·‡ Ï˙Îa Ï·‡ ;ÌÈ·Ï Ï˙Îa ?ÌÈ¯eÓ‡39˜ÈÁ¯È - ¬ƒ¿…∆¿≈ƒ¬»¿…∆¬»ƒ«¿ƒ
ÌÈ·‡‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÁÙË40ÁÈÁˆ41ÔÈzLÓ - ÚÏÒ42 ∆«¿ƒ»»¬»ƒ¿ƒ«∆««¿ƒ

.‰˜Á¯‰ ‡Ïa Bcˆa¿ƒ¿…«¿»»

יט:38) שם הובאה פ"א, בבאֿבתרא שהם 39)תוספתא
יותר. הם 40)חזקים הכותל, עשוי מהם אלו, שאבנים

הגר"א  ביאור וראה אחר, פירוש שם ולרש"י הסלע. ממין
לז. ס"ק קנה, מזקת 41)סימן הרטיבות ואין מאוד, יבש

כלל. מותר,42)לה להשתין שרק רבינו מלשון כנראה
דעת  זו אין אך להרחיק. צריך רגלים מי של גומא אבל

כב. ס"ק שם סמ"ע וראה רבינו, לפי יוסף' ה'בית

.ÊÔÈ˜ÈÁ¯Ó43È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡ C·BM‰Ó Ìlq‰ ˙‡ «¿ƒƒ∆«À»≈«»«¿««¿≈
‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL44Ìlq‰ ÁÈpnL ˙Úa45‰ÏÚ˙Â , ∆…ƒ¿…«¿ƒ»¿≈∆«ƒ««À»¿«¬∆

˙BÏÊBb‰ ÏÎ‡˙Â C·BMÏ46. «»¿…««»

במשנה.43) כב: עופות.44)שם הטורפת קטנה, חיה
פוסק 45) (שרבינו יוסי רבי שגם בידים, מזיק זה נקרא שאז

בזה. מודה ה"ה) פ"י לקמן אלא 46)כמותו, זה אין כי אם
אלא  פטרוהו לא - מלשלם פטור נזק והגורם בלבד, נזק גרם
אסור  - ההיזק לכתחילה לעשות אבל ההיזק, עשה כשכבר
הסולם, בעל של אינה כשהנמיה [והמדובר שם). (בגמרא
ראה  שהזיק, שורו כדין נזקה על הוא חייב שלו, היא שאם

א]. הלכה ממון נזקי מהלכות פ"א

.ÁÔÈ˜ÈÁ¯Óe47‰ÏÈÁÊn‰ ÔÓ Ï˙k‰ ˙‡48B¯·Á ÏL «¿ƒƒ∆«…∆ƒ««¿ƒ»∆¬≈
ÌB˜Ó ‰È‰iL È„k ,˙Bn‡ Úa¯‡49‰ÏÈÁÊn‰ ÏÚ·Ï «¿««¿≈∆ƒ¿∆»¿««««¿ƒ»

Û˜ÊÏ50Ôw˙Ïe ÌlÒ51ÏÈ‡B‰ ,BlL ‰ÏÈÁÊÓ52˜ÈÊÁ‰Â ƒ¿…À»¿«≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¡ƒ
da53. »

שם.47) המשנה, המחובר 48)המשך הגדול הצינור
הצינור  דרך החצר אל הגג מן המים יורדים ובו לגג, מסביב

ה. הלכה פ"ח למעלה וראה למעלה 49)הקטן. כי ואם
כדי  אלא למזחילה מתחת לבנות אסרו שלא מבואר שם
תחתיה, בבונה אלא אינו זה כל - הבנין את יערער שלא

הסמוך  בשטח בנייה אבל הסולם, לזקיפת מפריעה שאינה
(מגידֿמשנה). הסולם לזקיפת מפריעה למזחילה,

מהלכלוך 51)להעמיד.50) המזחילה את לנקות
המים. קילוח את שמעכבים בה, הנופלים והצרורות

ולא 52) טענה לא אלו בענינים צריך שלא לשיטתו, ורבינו
אחרים. ראשונים לשיטת בניגוד שנים, שלש חזקת

שמסביב 53) בשטח ולא במזחילה, אלא החזיק שלא ואף
המזחילה, את לתקן האפשרות לו תנתן לא אם - לה
כאן  ואין (מגידֿמשנה). כלום ממנה יהנה ולא תתקלקל

מיידי. היזק כאן אין שהרי נזק, הרחקת משום

.ËÔ·e‡¯54CeÓÒ BÏ˙k ‰È‰L55ÔBÚÓL Ï˙ÎÏ56 ¿≈∆»»»¿»¿…∆ƒ¿
Ìb ÔÈÓk57Ï˙k „‚k ÈL Ï˙k ˙BOÚÏ Ô·e‡¯ ‡·e , ¿ƒ«»¿≈«¬…∆≈ƒ¿∆∆…∆

- ˙"Èa ÔÈÓk ÔÈÏ˙k ‰LÏM‰ ‰OÚiL „Ú ,ÔBÚÓLƒ¿«∆≈»∆«¿»¿»ƒ¿ƒ≈
Bc‚kÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ,ÂÈÏÚ ·kÚÓ ÔBÚÓL È¯‰58Úa¯‡ ¬≈ƒ¿¿«≈»»«∆«¿ƒƒ¿∆¿«¿«

,·Á¯ ÌÈÏ˙k‰ ÈL ÔÈa ÌB˜n‰ ‰È‰iL È„k ;˙Bn‡«¿≈∆ƒ¿∆«»≈¿≈«¿»ƒ»»
eLe„iL È„k59ÌÈ¯·c ‰na .ı¯‡‰ ˜fÁ˙˙Â ÌÈa¯ Ba ¿≈∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»»∆«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡60‰pb Ï˙Îa61B‡62¯ÈÚa ¯ˆÁ Ï˙Îa ¬ƒ¿…∆ƒ»¿…∆»≈¿ƒ
‰L„Á63‰B·e ,‰˜fÁ˙ ¯·k - ‰LÈ ¯ÈÚa Ï·‡ ; ¬»»¬»¿ƒ¿»»¿»ƒ¿«¿»∆

Á¯‰ ‡Ïa Bc‚kÏ˙k C¯‡a ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰˜ ¿∆¿¿…«¿»»¿≈ƒ…»»¿…∆…∆
,˜ÈÁ¯Ó BÈ‡ - ˙Bn‡ Úa¯‡ Bc‚k ‰BaL ÔBÚÓLƒ¿∆∆¿∆¿«¿««≈«¿ƒ
‡e‰L Ï˙k‰L ;ÌL Cl‰lÓ Ï‚¯‰ ÚBnL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«»∆∆ƒ¿«≈»∆«…∆∆

ı¯‡‰ ˜efÁ CÈ¯ˆ BÈ‡ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt64. »≈«¿««≈»ƒƒ»»∆

חבירו 54) לכותל סמוך כותלו שהיה "מי במשנה: כב. שם
ארבע  ממנו הרחיק אלאֿאםֿכן אחר, כותל לו יסמוך לא -
(=הכותל  סמיך?" היכי "וקמא הקשו: שם ובגמרא אמות".
שהיה  מי קתני, "הכי רבא: ומתרץ סמך), האיך הראשון
כותל  לו יסמוך לא - אמות בארבע חבירו לכותל סמוך כותלו
מיגאש  ר"י ובפירוש מינכן, בכ"י שם הנוסחא (כן אחר"
גרסינן  ולא שם, סופרים בדקדוקי ראה מקורות. כמה ובעוד
"שרוחב  מיגאש: ר"י ופירשה ונפל"). אמות ארבע "ברחוק
שכתב  וכמו גאם, (כמין חבירו של כותלו לאורך סמוך כותלו
כנגד  אחר כותל לו יסמוך לא המשנה) ובפירוש כאן רבינו
(בית) ממנו לעשות חבירו של כתלו אורך כנגד ארכו,
וכסףֿמשנה  מגידֿמשנה ועיין רבינו, (כדברי [בי"ת]"

לב). ס"ק קנה, סימן צריך 55)והגר"א לא הצד ומן
הנ"ל. גמרא (=דריסה), דוושא חוסר משום בו שאין הרחקה,

הצד"). מן עסקינן, במאי "הכא שם: ולשמעון 56)(ועוד
היה  לא ראובן של שכותל כיון זה, כותל לבנות מותר היה

ע. הערה להלן וראה ל"ך"57)אז, דומה יוונית, אות
שמעון.58)עברית. של כותלו ויש 59)מכנגד שידרסו.

המלך, מן הקרקע שניהם כשקנו כאן שהמדובר מפרשים,
הכותל  מן חוץ קרקע אמות ארבע להם נשתעבדו שבסתמא

(מגידֿמשנה). דוושא ורבי 60)לשם רב בדברי שם,
שלא 61)אושעיא. בפנים,מתוך בגינה ללכת מרבים

גינה). כותל אלא ד"ה שם (רש"י מבחוץ דישה היא צריכה
לרב.62) אף חנינא, בר יוסי רבי הכרעת ולפי אושעיא, רבי
ונקראת 63) הקרקע, את כהוגן לדוש הספיקו לא שעדיין

וראה  יג, סעיף קנה סימן (רמ"א שנה חמשים עד חדשה
לג). ס"ק שם היא,64)סמ"ע יפה שסברא הראב"ד כתב

מי  קתני, "הכי למעלה: שהובאה מיגאש, ר"י נוסחת ולפי
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שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,
גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה

לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן
אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם

להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף
וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל

שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין
משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים



meil cg` wxt m"anx ixeriy'aÎxc` f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'é ïåùàø íåé

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר
הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Èeln‰«ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ

˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
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‰Ï˜Ó ¯Ù‡k10¯ÎO ‡e‰ ÏËB Ï·‡ .ÌeÏk BÈ‡L ¿≈∆ƒ¿∆∆≈¿¬»≈»»
,ÌpÁa Ô˙B‡ ÔÈLc˜Óe .ÔÎÈÏB‰Ï B‡ ÌÈn‰ ˙‡lÓÏ¿«…««ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»¿ƒ»
Ô˜Ê ‰fn‰ B‡ Lc˜Ó‰ ‰È‰ .ÌpÁa ‰fn‰ Ô‰Ó ‰fÓe11 «∆≈∆««∆¿ƒ»»»«¿«≈««∆»≈

Lw·e ‡Óh‰ ‡·e ,ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»¿«≈««¿»»«»≈ƒ≈
- ˙Bf‰Ï B‡ Lc˜Ï ˜BÁ¯ ÌB˜Óa BnÚ CÏ‰Ï epnÓƒ∆«¬…ƒ¿»»¿«≈¿«
ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO Ô˙BÂ ,¯BÓÁ‰ ÏÚ B·Èk¯Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿ƒ««¬¿≈¿»¿≈»≈

‰pnÓ BÏhaL ‰Î‡ÏÓ d˙B‡Ó ÏËaL12‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆»«≈»¿»»∆ƒ¿ƒ∆»¿≈ƒ»»
‡ÓË ‰È‰Â ,Ô‰k13ÏÎ‡lÓ ezÚBn‰ ‰‡ÓËa …≈¿»»»≈¿À¿»««¿ƒ∆¡…

B˙Óe¯z14È¯‰ - Lc˜Ï B‡ ˙Bf‰Ï BnÚ CÏiL ˙Úa ¿»¿≈∆≈≈ƒ¿«¿«≈¬≈
BÎÒÂ e‰˜LÓe BÏÈÎ‡Ó ‰Ê15- ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â ; ∆«¬ƒ«¿≈¿»¿ƒƒ¿ƒ¿»»

ÏkL .‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ÏËa ÏÚBÙk B¯ÎO BÏ Ô˙B≈¿»¿≈»≈∆»¿»»∆»
,‰‡f‰· B‡ Lecwa ¯kzOpL ¯ÎO ÔÈ‡ ÌÈ¯·c‰ el‡≈«¿»ƒ≈»»»∆ƒ¿«≈«ƒ««»»
‰Ó „‚k ‡l‡ ÏË ‡ÏÂ ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«¿¿…»«∆»¿∆∆«

.„ÈÒÙ‰M∆ƒ¿ƒ

א.6) כט, בכורות או 7)משנה, לקדש כדי שכר קיבל אם
למדו  שם בגמרא פסולה, וההזאה המים נתקדשו לא להזות,

המקרא. מן שם.8)זה לקידוש.9)גמרא, שפסולים
שרופים.10) עצים שם.11)אפר שכר 12)משנה, כפי

טירחת  מניעת ערך את המלא משכרו שמנכים בינוני פועל
לקבל  מסכים הפועל היה במה שמים כלומר, העבודה.
(רבינו  לקבל לו מותר זה סכום ורק ממלאכתו, ולהיבטל

למשנה). טומאה.13)בפירושו לו תגרום ההליכה
תרומה 14) ממחיר גדול שמחירם חולין לקנות וצריך

בלבד. לכהנים רק גופם 15)שמותרת לסוך היו רגילים
משמע  – המשנה לשון גם שהיא – (מלשונו בשמן
דמי  ינכה לא למה נתבאר ולא חינם, ומשקהו שמאכילהו

תרומה).

.‚‡lÓÓ‰16B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚÂ B„È ˙Á‡a «¿«≈¿««»¿∆¿»»¿»
ÌÈLÏ ‡lnL B‡ ,¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓ‰ B‡ ,˙¯Á‡‰»«∆∆«¿«≈¿«≈∆ƒ≈ƒ¿«ƒ

˙Á‡k17‡ˆÓÂ ,‰Î‡ÏÓ Èeln‰L ;ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - ¿««¿≈∆¿ƒ∆«ƒ¿»»¿ƒ¿»
.˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ BnÚ ‰OÚ el‡k Ì‰ÈMÓ ÈelÓ Ïk»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»ƒ¿»»«∆∆
‡lnL ÔÈa ,Èelna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰L ,eÚ„B‰ ¯·Îe¿»«¿∆«¿»»∆∆«ƒ≈∆ƒ≈

.ÌÈ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ¿«¿≈∆ƒ≈«¬≈ƒ

מ"ב.16) פ"ז כמבואר 17)פרה כשרים, זה אחר בזה אבל
בה"ד.

.„‡lÓÓ‰18BÊ ˙Bi·Á ÛÏ‡ ‡lÓ elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï «¿«≈«¬≈ƒ¬ƒƒ≈∆∆»ƒ
Ì„‡ Èa ÛÏ‡Ï BÊ ¯Á‡19„Á‡ ÏÎÂ ,ÌÈ¯Lk Ôlk - ««¿∆∆¿≈»»À»¿≈ƒ¿»∆»

˙È·Á BÓˆÚÏ ‡lÓ .ÔLc˜Óe BlL ÌÈn‰ ÏËB Ô‰Ó≈∆≈««ƒ∆¿«¿»ƒ≈¿«¿»ƒ
„Á‡ ÈÏÎÏ ˙Bi·Á‰ Ïk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ :˙È·Á ¯Á‡««»ƒƒƒ¿«≈¿«≈»∆»ƒƒ¿ƒ∆»
- „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Óe ¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ CÈÏL‰Ïe¿«¿ƒ¬≈∆∆»≈∆¿«¿»ƒ∆»

‡e‰ „Á‡ ÈelÓ Ïk‰L ,ÌÈ¯Lk Ôlk20Ì‡ Ï·‡ ; À»¿≈ƒ∆«…ƒ∆»¬»ƒ
Ôlk - dÓˆÚ ÈÙa ˙È·ÁÂ ˙È·Á Ïk Lc˜Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈«¿»À»
˙ÏÒÙ ‰BL‡¯‰L ;‰B¯Á‡‰ ÔÓ ıeÁ ÔÈÏeÒt¿ƒƒ»«¬»∆»ƒ»ƒ¿∆∆
,‰iM‰ ÈelÓ ‡e‰Â ,Lc˜iL Ì„˜ ‰OÚL ‰Î‡Ïna«¿»»∆»»…∆∆¿«≈¿ƒ«¿ƒ»
‰¯Lk ÔÈ‡Â ,˙ÈLÈÏM‰ ÈelÓa ˙ÏÒÙ ‰iM‰ ÔÎÂ¿≈«¿ƒ»ƒ¿∆∆¿ƒ«¿ƒƒ¿≈¿≈»

‰B¯Á‡ ‡l‡21. ∆»«¬»

התבאר 18) זה שדין כותב שם, למ"א בפירושו רבינו
בין  ההבדל את ומנמק ה"ד) לפ"ז התכוון (כנראה בתוספתא
כל  מילוי אחר הרי לאחרים, מילא אם לעצמו: ובין לאחרים
אין  ולהיפך זו, שבחבית במים פעולתו את גמר חבית
במילא  אבל הקודמים, את פוסלים האחרונים המילויים
המפסיקה  מלאכה הוא השני המילוי הרי לקדש כדי לעצמו

המילוי. את ופוסל לקידוש מילוי שאם 19)בין משמע,
(וכן  לעצמו. במילא כמו הדין אחד, לאדם חביות כמה מילא
ידיו). בשתי לאחר במילא ה"ה בפ"ח מדבריו משמע

הגדול.20) לכלי המים כל שפיכת עם ייגמר והמילוי
הקידוש.21) לבין מילואה בין מלאכה כל עשה שלא

.‰‰MÓÁ22‰MÓÁ ÔLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ e‡ÏnL ¬ƒ»∆ƒ¿»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»
ÌÈLec˜23˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL ÔB‚k , ƒƒ¿∆«¿ƒ»≈∆«»««¿««

Lec˜ Ôlk ÔLc˜Ïe Ô·¯ÚÏ eÎÏÓÂ ,dÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿»¿ƒ¿¿¿»¿»¿«¿»À»ƒ
eÎÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï Ìe‡ÏnL B‡ ,„Á‡∆»∆ƒ¿¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿¿
‡Ï È¯‰L ,ÔÈ¯Lk Ôlk - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÔLc˜Ï¿«¿»¬ƒ»ƒƒÀ»¿≈ƒ∆¬≈…

¯Á‡ ÈelÓa ‡lÓÓ‰ ˜qÚ˙24‡lnL „ÈÁi‰ Ï·‡ . ƒ¿«≈«¿«≈¿ƒ«≈¬»«»ƒ∆ƒ≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLec˜ ‰MÓÁ ÌLc˜Ï ˙Bi·Á LÓÁ»≈»ƒ¿«¿»¬ƒ»ƒƒ««ƒ
‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - „Á‡ Lec˜ ÔLc˜Ï CÏÓÂ ¯ÊÁL∆»«¿ƒ¿«¿«¿»ƒ∆»≈»≈∆»

ÔB¯Á‡25ÔLc˜Ï CÏÓÂ „Á‡ Lec˜ ÌLc˜Ï Ô‡ÏÓ . «¬ƒ¿»¿«¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿«¿»
LcwL ‰Ê ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ - ÔÈLec˜ ‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈»≈∆»∆∆ƒ≈

‰lÁza26¯Á‡Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .27EÏ Lc˜ :28el‡ ˙‡ «¿ƒ»¿≈ƒ»«¿«≈«≈¿∆≈
Ï·‡ .‰lÁza Ô‰Ó ‰Lc˜˙pL BÊ ‡l‡ ¯Lk ÔÈ‡ -≈»≈∆»∆ƒ¿«¿»≈∆«¿ƒ»¬»

ÈÏ Lc˜ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡29ÔÈ¯Lk Ôlk È¯‰ - el‡ ˙‡30; ƒ»««≈ƒ∆≈¬≈À»¿≈ƒ
Ô‡ÏÓ „Á‡ Lec˜Ï È¯‰L31CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¬≈¿ƒ∆»ƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿«

ÔÈLec˜ ‰MÓÁ dLc˜Ï ‰ÈÏÚ32‡e‰ Lc˜ ‡Ï È¯‰ - »∆»¿«¿»¬ƒ»ƒƒ¬≈…ƒ≈
¯Á‡ ‡l‡33.BÏ Lc˜ ∆»«≈ƒ≈

מ"א.22) חביתו.23)שם את יקדש אחד וגם 24)שכל
לקידוש. מילוי בין הפסק היה נפסלו 25)לא הראשונות

כשרות. להיות חוזרות ואינן שנמלך, והאחרות 26)לפני
ובין  מילויין בין המפסיק ראשון קידוש עלֿידי נפסלו
כל  ששם מפני שנמלכו, לחמשה דומה זה ואין קידושן.
הפסק. כל אין ובה בלבד, שלו בחבית מטפל אחד

לקדש 27) ונמלך אחד קידוש לקדש במילאן המדובר
אחת  כל לקדש עלֿמנת בתחילה מילאן שאם חמשה.
המלויים  ע"י הראשונות החביות ארבע נפסלו בפניֿעצמה

למעלה. שנתבאר כמו מסתלק 28)שאחריהן, והממלא
מילאן  הוא וכאילו במקומו, בא השני הרי הענין, מכל

למשנתנו). בפירושו כל 29)(רבינו לו אין השני כן, ואם
כל  עושה אינו שמילא והראשון המילוי, במעשה השתדלות

שמילאו.30)מלאכה. בחמישה לא 31)כמו למה נימוק
הראשונים. ארבעה כשרה 32)נפסלו שבנמלך, ואמרנו

בלבד. את 33)הראשונה פוסל ואינו מילא, שלא
אחר. אדם של המילויים

.Â‰ˆB¯‰34ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ˙‡lÓÏ »∆¿«…«ƒ¿«¿»«ƒ¬≈ƒ
ÂÈÎ¯ˆÏ35Ô¯LB˜Â ,‰lÁz ÂÈÎ¯ˆ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ -36 ƒ¿»»¿«≈∆∆¿»»¿ƒ»¿¿»

,˙‡hÁ ÏL ˙‡ ‡lÓÓ Ck ¯Á‡Â ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ÔÚBËÂ¿¬»«¬»¿««»¿«≈∆∆«»
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שם). ששת, רב של (מימרא בקר כרפת והיא שליש,
גם 97) יש שבה אלא הבל, עולה בקר מרפת שאף כנראה

לחםֿמשנה. ראה רע, ה'תוספות'98)ריח גם כתבו כן
אוצר) ד"ה (שם כרש"י ולא יפתח). לא ד"ה יח, (שם

להם". קשה "שהעשן חוץֿלארץ 99)שפירש: של יין אף
וראה  שם), יוסף רב של (מימרא לו מזיק שהחום בכלל

שם.100)להלן. וברייתא הישראלי 101)משנה שהיין
משביחו, עוד ואדרבא מפסידו החום ואין חריף, הוא
(שם). לו מזיק הנר חום שאף מחו"ל, ביין משא"כ

שם.102) וברייתא רע.103)במשנה והשמיט שריחה
לענין  בקר לרפת שדומה שאע"פ "אספסתא", כאן רבינו
וראה  (לחםֿמשנה, רע ריח לענין דומה אינה - החום

ח). ס"ק שם שם.104)בסמ"ע בברייתא 105)ברייתא
ביתר  הוא הטעם אותו אך בקר. רפת אלא נזכרה לא שם
היתה). ואם ד"ה יח. (שם ה'תוספות' גם כתבו וכן הדברים.

קודמת 106) בקר רפת היתה "אם נאמר: שם, בברייתא
אינו  האוצר, את פתח שזה לאחר שאף הרי מותר". - לאוצר

הרפת. את לסלק זה צריך

.‚È„ak107ıa¯Â ˙Èa‰ ÏÚa108B‡ ,B˙iÏÚ109‰a¯L ƒ≈««««ƒ¿ƒ≈¬ƒ»∆ƒ»
˙BBlÁ da110‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â ,¯ˆB‡ Ba ˙BOÚÏ È„k , »«¿≈«¬»¿»«∆¿»»

B‡ ;¯ˆB‡Ï ˙B¯t ÒÈÎiL Ì„˜ ¯epz111ÏÈÁ˙‰L «…∆∆«¿ƒ≈»»∆ƒ¿ƒ
ÔÈÓLÓeL ¯ˆ‡Ï112‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯Óz B‡ ÌÈBn¯ B‡ ∆¡…¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿«≈

Ô‰a113;ÔÈhÁ‰ ¯ˆ‡L Ì„˜ ¯epz‰ ‰OÚÂ ‰Ê Ì„˜Â , »∆¿»«∆¿»»««…∆∆»««ƒƒ
B‡114˙eÁ‰ ÏÚa ‰OÚL115‰lÁÓ116dab ÏÚ ∆»»«««¬¿ƒ»««»

ÏÚa el‡ ÏÎa - ¯ˆB‡‰ ÔÈ·e ˙eÁ‰ ÔÈa ÏÈc·‰Ï¿«¿ƒ≈«¬≈»»¿»≈««
ÂÈÏÚ ·kÚÓ ¯ˆB‡117‡ˆBiÎÂ ¯epz ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â , »¿«≈»»¿ƒ»«¿»»«¿«≈

.el‡ ÏÎa ¯epz‰ ¯ÈÒ‰Ï ÏBÎÈ ¯ˆB‡‰ ÏÚa ÔÈ‡ - Ba≈««»»»¿»ƒ««¿»≈

נפתרו.107) שלא בעיות, של שורה כ: זילף 108)שם
הרצפה. פני על של 109)מים ושתיהן שם, בעיא זו גם

לחלונות.110)אביי. אור להרבה זקוק והאוצר
שם.111) יהושע, דרב בריה הונא רב של אין 112)בעיא

שם. בגמרא שלנו להם 113)בגירסא מזיק החום שאין
י). ס"ק שם שם.114)(סמ"ע אביי, של בעיא היא זו אף

האוצר.115) בעל הכל עשה פירושו 116)ובקודמים זהו
ר"ח  פירשו וכן (שם). ביתו" גבי על עלייה ל"בנה רבינו של
בנה  האוצר שבעל פירש ורש"י (מגידֿמשנה). מיגאש ור"י

שם. עיין בכיבד 117)אותה, נפתרו: שלא בעיות שכולן
השני. הוא ומי הראשון להיות זכה מהם מי וריבה, וריבץ
אין  ועשה עבר ואם לכתחילה, לעשות לו אין ומספק

מספק. מעשיו מבטלים



meil cg` wxt m"anx ixeriy'aÎxc` f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'é ïåùàø íåé

dOc` dxR zFkld
ספר טהרה -הלכות פרה אדומה 

¦§¨¨£ª¨
ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦

או 1) שיתקדשו קודם במים פוסלת המלאכה אם יבאר
הממלא  ומילוי, ובהזייה בקידוש פוסל אם השכר בהזאה,
או  לאחרים והממלא באחרת, מלאכה ועושה אחת בידו
חמשה  לקדשם חביות חמש שמילאו חמשה לעצמו,
ומים  לקדש מים למלאות הרוצה לערבם, ונמלכו קידושים
ונותן  הממלא כו', בו למלאות חבל השואל לצרכיו, אחרים
לשוקת  ונותן הממלא תשבר, שלא החבית והצניע לחבית
הדלי  שלשל ונמלך, לשתות והממלא מהשוקת חרסית ופינה

נמלך. ואח"כ לחטאת שמלאם ומים מידו, החבל ונפסק

.‡˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰2eLc˜˙iL Ì„˜ ÌÈna3dÈ‡Â , «¿»»∆∆««ƒ…∆∆ƒ¿«¿¿≈»
‰Ïa˜ È¯·c Ô‰ el‡ ÌÈ¯·„e .‰‡f‰a ˙ÏÒBt4?„ˆÈk . ∆∆««»»¿»ƒ≈≈ƒ¿≈«»»≈«

˙ÚLa ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙Â Lec˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰«¿«≈«ƒ¿ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿»»«∆∆ƒ¿«
˙Úa B‡ ,‡lÓnL ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa B‡ ,Èeln‰«ƒƒ¿«»«««ƒ∆¿«≈¿≈

ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚnL5ÌÏBÚÏ .ÔÏÒt - ∆¿»∆»ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿»»¿»
.¯Ù‡‰ ˙‡ Ô‰Ï ÏÈËiL „Ú ÌÈna ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆««ƒ«∆»ƒ»∆∆»≈∆
ÔÈ‡ - ‰c ÈÓ eOÚÂ eLc˜˙Â ¯Ù‡‰ ˙‡ ÏÈË‰≈ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿¿«¬≈ƒ»≈
ÌÈn‰ CÈÏBn‰ ‡l‡ ;Ô‰a ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰«¿»»∆∆»∆∆»«ƒ««ƒ

˜ÒBÚ ‡e‰Â ÈÏÎÏ ÈÏkÓ Ô˙B‡ ‰¯ÚÓ B‡ ÔÈLc˜n‰«À¿»ƒ¿»∆»ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈
B„Èa Ô‰Ó ‰fÓ ÔÎÂ .ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»«∆∆≈¿»¿¿≈«∆≈∆¿»

.˙¯Á‡‰ B„Èa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ ‡e‰Â ˙Á‡««¿∆¿»»¿»»«∆∆

ד.2) פ"ד, פרה עליהם.3)משנה, האפר נתינת לפני
קכד 4) פיסקה חוקת, ב'ספרי' רבינו. משה עד איש מפי איש

מנין  במים בפרה, פוסלת שמלאכה אלא לי אין שנינו: -
ט): יט, (במדבר תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (שמלאכה
אפילו  או נדה". למי למשמרת ישראל בני לעדת "והיתה
נדה", "למי תלמודֿלומר אותם)? פוסלת (המלאכה קידשו
מים  שלמדנו רבינו מפרש ובמשנתנו נדה. מי הם כבר
"למי  של "ל" ואות פסוק, באותו נכללו ששניהם מפרה,
ואחרי  נדה, מי לעשותם חושב שהאדם משמעותה, נדה"
בהם. מדבר הכתוב ואין נדה, מי נעשו כבר האפר נתינת
הכתוב, של מפשוטו יוצאים שאינם שהדינים כבר, (נתבאר
ומקובל  הם, מקובלים דינים מהפשוט, נוטה דרשה ע"י אלא
"דברי  כאן: רבינו אומר ולפיכך הכתוב, את כך לדרוש גם
הכתוב). מן ב'ספרי' שנדרשים אףֿעלֿפי קבלה"

את 5) יתן שבו לכלי מהמעיין, המים את בו ששאב מהכלי
המים. על האפר

.·¯ÎO‰6‰Èf‰·e Lecwa ÏÒBt7ÏÒBt BÈ‡Â , «»»≈«ƒ««»»¿≈≈
Èelna8B‡ ˙‡hÁ ÈÓ Lc˜Ï B¯ÎO ÏËBp‰ ?„ˆÈk . «ƒ≈««≈¿»¿«≈≈«»

‰¯Ún‰ ÈÓk ÌÈn‰ Ô˙B‡ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Bf‰Ï9¯Ù‡‰Â ¿«≈∆¬≈»««ƒ¿≈«¿»»¿»≈∆
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‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»
˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆

ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.
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קפט dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` `"i ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

á"ôùú'ä 'á-øãà à"é éðù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
המים,1) על האפר שיתן קודם אחר בדבר המתעסק יבאר

מים  הממלא בהיפך, או ועמד מלאכה משום בו שאין דבר
היו  מלאכה, הבעלים ועשו לשומרם לאחר ומסרם לקדשם
והמקדש  מלאכה, מהם אחד ועשה המים שומרים שנים
שעשה  קידוש או מילוי באחרת, מלאכה ועשה אחת בידו
לי  מלא או קדש האומר לאחד, או לעצמו מלאכה עמו
וההולך  לך, ואקדש לי מלא אמר אם לך, ואמלא ואקדש

עושה. מה לקדש

.‡‰‡¯B‰ ‰¯B‰Â „ÓÚÂ BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓ eÈ‰L ÈÓ2 ƒ∆»≈»«¿≈¿»«¿»»»
ÂÈÙa ‰ˆÏÁL B‡ ,ÔÈc ÔcL B‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï3‰‡Ó B‡4, «¬≈ƒ∆»ƒ∆»¿»¿»»≈¬»

C¯c‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‡Ï ‰‡¯‰L B‡5‚¯‰L B‡ ,6B‡ LÁ ∆∆¿»«¬≈ƒ∆«∆∆∆»«»»
È¯‰ - ÌÚÈˆ‰Ï ˜eM‰ ÔÓ ÔÈÏÎ‡ ÏË B‡ ,·¯˜Ú«¿»»«√»ƒƒ«¿«¿ƒ»¬≈
ÔziL Ì„˜ ¯Á‡ ¯·„a ˜qÚ˙ È¯‰L ,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰««ƒ¿ƒ∆¬≈ƒ¿«≈¿»»«≈…∆∆ƒ≈
ÔÏÎ‡Ï ÔÈÏÎ‡‰ ÏË Ì‡ Ï·‡ .ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰»≈∆«««ƒ¬»ƒ»«»√»ƒ¿»¿»
·¯˜Ú B‡ LÁ ‚¯‰L B‡ ,Cl‰Ó ‡e‰Lk ÔÏÎ‡Â«¬»»¿∆¿«≈∆»«»»«¿»

B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ‰7C¯vÓ ‰fL ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - «¿«¿ƒ¬≈««ƒ¿≈ƒ∆∆ƒ…∆
ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰8ÌeMÓ ‡e‰L ¯·c Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . »«««ƒ∆«¿»»»»∆ƒ

‡Ï ÔÈa „ÓÚ ÔÈa ,¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ e‰OÚL ‰Î‡ÏÓ¿»»∆»»…∆««»≈∆≈»«≈…
‡Ï Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ÌeMÓ BÈ‡L ¯·„Â ;ÏÒt - „ÓÚ»«»«¿»»∆≈ƒ¿»»ƒ…
ÌÈna Cl‰Ó ‰È‰ .ÏÒt - „ÓÚ Ì‡Â ,ÌÈ¯Lk - „ÓÚ»«¿≈ƒ¿ƒ»«»«»»¿«≈««ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba CÏiL ÌB˜Ó BÎel‰ ˙ÚLa ı¯Ùe»«ƒ¿«ƒ»∆≈≈««ƒ

¯c‚Ï ˙Ó ÏÚ ı¯tL9ÌÈ¯Lk -10Ì„˜ ¯„b Ì‡Â ; ∆»««¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿ƒ»«…∆
ÔÈÏeÒt - ¯Ù‡‰ ÔziL11‰ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ .12,ÏÎ‡Ï ˙B¯t ∆ƒ≈»≈∆¿ƒ¿≈ƒ»»≈∆¡…

˙Bˆ˜‰Ï B˙ekL Èt ÏÚ Û‡13¯‡M‰ ˙‡14;ÔÈ¯Lk - ««ƒ∆«»»¿«¿∆«¿»¿≈ƒ
ÏÒt - ¯Ù‡‰ ÔzÓ Ì„˜ ‰ˆ˜‰ Ì‡Â15. ¿ƒƒ¿»…∆««»≈∆»«

והיתר.2) איסור בסידור 3)בענייני כדיין השתתף
יכולה 4)החליצה. ואחיה, אמה שהשיאוה יתומה קטנה

והנישואין  זה בבעלי רוצה אינני עדים בפני ולומר למאן
אחת 5)בטלים. עשה אם אבל בעמד, המדובר כאן עד

כשרים. המים - הילוכו אגב הילוך 6)מאלה אגב אפילו
ששני  מפני להצניעם". אוכלין "נטל הבא הדין מתפרש וכן

עמד. לא אפילו פוסלים ממש מלאכה הם אינו 7)אלה
הסכנה. מפני בדרכו להמשיך שרבינו 8)יכול נראה

עמד. אפילו אותו המעכבים ועקרב בנחש מכשיר
חטאת.9) מי בלי לצורך 10)כשיחזור היא הפירצה

ואפילו  מלאכה, שהיא פי על אף פוסלת ואינה המים הולכת
את  כך אחר לגדור התחייבות בלי לפרוץ לו נתנו לא אם

לפני 11)הפירצה. שהיה מה על הוסיף שלא פי על אף
(מהר"ם  המים לצורך שלא מלאכה היא הרי שפרץ,

למשנה). בפירושו ויש 13)קצץ.12)מרוטנבורג לקצוץ
לייבוש. לשטוח על 14)מפרשים שנשארו הפירות את

יתחייב  לא אם לאכול לו נותן אינו הפירות ובעל העץ
כן. אחר אותם לצורך 15)להקצות אינה זו שמלאכה

ממש. האכילה

.·‰Ó ˜¯ÊÂ ,¯È˙B‰Â ÌÈn‰ ˙ÎÏB‰ ˙ÚLa ÏÎB‡ ‰È‰»»≈ƒ¿«»«««ƒ¿ƒ¿»««
‰ˆ˜n‰ ˙Á˙Ï B‡ ‰‡z‰ ˙Á˙Ï ¯È˙B‰M16Ì‡ : ∆ƒ¿«««¿≈»¿«««À¿∆ƒ

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - ˙B¯t‰ e„·‡È ‡lL Ôek˙ƒ¿«≈∆……¿«≈¬≈««ƒ¿ƒ
C¯ˆ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ Ô˜¯Ê Ì‡Â ;‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L∆¬≈»»¿»»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈…∆
Ô¯ÒÓe ÔLc˜Ï ÌÈÓ ‡lÓÓ‰ .ÔÈ¯Lk ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈««ƒ¿≈ƒ«¿«≈«ƒ¿«¿»¿»»
eÏÒÙ ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ÌÈÏÚa‰ eOÚÂ ,Ô¯ÓLÏ ¯Á‡Ï¿«≈¿»¿»¿»«¿»ƒ¿»»…ƒ¿¿
¯ÓBM‰ ‰OÚ Ì‡Â ;¯ÓBLÏ Ô¯ÒÓ È¯‰L ,ÌÈn‰««ƒ∆¬≈¿»»¿≈¿ƒ»»«≈
˙Áz ÒÎ ‡e‰Â B˙eL¯a Ô‰ È¯‰L ,ÔÏÒt - ‰Î‡ÏÓ¿»»¿»»∆¬≈≈ƒ¿¿ƒ¿«««
„Á‡ ‰OÚÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL ÌÈL eÈ‰ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆««ƒ¿»»∆»
;¯nLÓ ÈM‰ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - ‰Î‡ÏÓ Ô‰Ó≈∆¿»»««ƒ¿≈ƒ∆¬≈«≈ƒ¿«≈

ÔBL‡¯‰ ¯ÊÁ17¯ÓLÏ18‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ÈM‰ „ÓÚÂ »«»ƒƒ¿…¿»««≈ƒ¿»»¿»»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ -19‰Î‡ÏÓ ÔÈ¯ÓBM‰ Ïk eOÚiL „Ú , ««ƒ¿≈ƒ«∆«¬»«¿ƒ¿»»

˙Á‡k20. ¿««

לייבשן.16) תאנים בה ונותנים לבזבז לה שיש מחצלת
מלאכה.17) שעשה מסיח 18)אחר הוא מלאכה בעשיית

לשמור". "חזר רבינו אומר ולפיכך השמירה מן דעתו
שמירה.19) בשעת מלאכה עשו ששניהם פי על אף
המים 20) - אחרת בשעה מלאכה עשה אחד כל אם אבל

השמירה. נפסקה לא שהרי כשרים

.‚Ì‡ :‰iMa ‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„È ˙Á‡a Lc˜Ó‰«¿«≈¿««»¿»»¿»»«¿ƒ»ƒ
ÔzÓ Ì„˜ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt - Lc˜ BÓˆÚÏ¿«¿ƒ≈»«∆¬≈»»¿»»…∆««

ÌÈna ¯Ù‡21,ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - Lc˜ B¯·ÁÏ Ì‡Â ; ≈∆««ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈««ƒ¿≈ƒ
B¯·Á ÏL ÂÈÓÈÓ ÏÒBt ‰Ê ÔÈ‡L22;‰OÚL ‰Î‡Ïna ∆≈∆≈≈»∆¬≈«¿»»∆»»
Lecwa ˙ÏÒBt ‰Î‡Ïn‰ ÔÈ‡L23‡e‰Â ,ÌÈna ‡l‡24 ∆≈«¿»»∆∆«ƒ∆»««ƒ¿

.ÌÈÏÚa‰ B‡ ¯ÓBM‰ ‰OBÚ‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆»∆«≈«¿»ƒ

מלאכה.21) לעשות התחיל לידו האפר שלקח בשעה שהרי
המלאכה]. קדמה שמא הטעם, מפרש חבירו 22)[והר"ש

ומלאכה  בקידוש, אלא המים במילוי פעולה כל לו מסר לא
האפר. נתינת עד במילוי רק פי 23)פוסלת על אף ולפיכך

פוסלת. מלאכתו אין בקידוש, פעולה לו שנמסרה
התנאים 24) שני קיימים אם רק פוסלת מלאכה ובכן, בתנאי.

ב. המים; על האפר נתינת לפני נעשתה אם א. האמורים:
על  השמירה לו שנמסרה מי או הבעלים המלאכה את עשו

המים.

.„,ÏeÒt BlL - ˙Á‡k ¯Á‡Ïe BÓˆÚÏ Lc˜Ó‰«¿«≈¿«¿¿«≈¿««∆»
BÓˆÚ ÏL ÌÈn‰ eÏÒÙ È¯‰L25˜qÚ˙pL ˜ÒÚa ∆¬≈ƒ¿¿««ƒ∆«¿»≈∆∆ƒ¿«≈

Ì‰ÈL - ˙Á‡k ÌÈLÏ Lc˜ Ì‡ Ï·‡ .B¯·Á Lec˜a¿ƒ¬≈¬»ƒƒ≈ƒ¿«ƒ¿««¿≈∆
.ÌÈ¯Á‡ ÈÓ ˙ÏÒBt BzÎ‡ÏÓ ÔÈ‡L ,ÔÈ¯Lk¿≈ƒ∆≈¿«¿∆∆≈¬≈ƒ

האפר.25) נתינת לפני

.‰ÂÈ„È ÈzLa BÓˆÚÏ ‡lÓÓ‰26Lec˜a :˙Á‡k «¿«≈¿«¿ƒ¿≈»»¿««¿ƒ
¯Lk - ÌÈLec˜ ÈLa ,ÏeÒt - „Á‡27BÓˆÚÏ Lc˜ . ∆»»ƒ¿≈ƒƒ»≈ƒ≈¿«¿

„Á‡ Lec˜a :˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa28ÌÈ¯Lk -29ÈLa , ƒ¿≈»»¿««¿ƒ∆»¿≈ƒƒ¿≈
ÔÈLec˜30ÔÈÏeÒt -31˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â ‡lÓ . ƒƒ¿ƒƒ≈¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««
BÓˆÚÏ32ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL -33ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï ‡lÓ . ¿«¿¿≈∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»

- ÔÈLec˜ ÈLa ,¯Lk - „Á‡ Lec˜a :˙Á‡k¿««¿ƒ∆»»≈ƒ¿≈ƒƒ
ÔÈÏeÒt34Lec˜a ÔÈa ,˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa ¯Á‡Ï Lc˜ . ¿ƒƒ≈¿«≈ƒ¿≈»»¿««≈¿ƒ

ÌÈ¯Lk Ô‰ÈL - ÔÈLec˜ ÈLa ÔÈa „Á‡35‡lÓ . ∆»≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈ƒƒ≈
ÏeÒt Èeln‰ - ¯Á‡Ï ˙Á‡k ÂÈ„È ÈzLa Lc˜Â36, ¿ƒ≈ƒ¿≈»»¿««¿«≈«ƒ»
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‰Î‡ÏÓa ˜qÚ˙È ‡lL È„k37Èeln‰ ¯Á‡38Ì˙BÂ , ¿≈∆…ƒ¿«≈ƒ¿»»«««ƒ¿¿»
ÂÈÙÏ39.CÏB‰Â ¿»»¿≈

מ"ה.34) פרטיים.35)שם היו 36)צרכים בזמנם
בחבל  פיהם את וקושרים עור, של בנודות מים ממלאים

יישפכו. שלא כדי לצרכיו 37)וכדומה, המים מילוי
חטאת.38)הפרטיים. מי מי 39)של את נתן ואם

יט, (במדבר תורה שכתבה לפי פסולים, – לאחוריו החטאת
מאחוריו  הם ואם לשומרם, שצריך משמע "למשמרת", ט):
מדרבנן, שפסולים (נראה מעולה שמירה לשמרן יכול אינו
ראה  לאחוריו. כשהמים גם השמירה מספיקה ומדאורייתא

ה"ד). פ"י לקמן

.ÊÌÈL40BÓˆÚÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿«¿ƒ»∆»¿∆»¿«¿
‰Ê ÏÚ ‰Ê e‰Èa‚‰Â41BÙebÓ B‡ B„iÓ ıB˜ ‰ÊÏ ‰Ê ÏËÂ ¿ƒ¿ƒ∆«∆¿»«∆»∆ƒ»ƒ

B‡elÓ ˙ÚLa42„Á‡ Lec˜Ï Ì‰ÈL e‡ÏÓ Ì‡ :43- ƒ¿«ƒƒƒ¿¿≈∆¿ƒ∆»
ÌÈ¯Lk ÌÈn‰44- BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk Lc˜Ï e‡ÏÓ Ì‡Â ; ««ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿¿«≈»∆»¿«¿

ÂÈÓÈÓ ÏÒt ıBw‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ B‡ dÈa‚‰L ‰Ê45. ∆∆ƒ¿ƒ«ƒ∆«»«≈»

מי"א.40) החביות.41)שם בהגבהת לזה זה עזרו
המילוי.42) בעבודת לו מפריע התחוב לערב 43)והקוץ

המעורבים. המים על האפר את וליתן המים מפני 44)את
האחד. המילוי לצורך היו המלאכות מפני 45)שכל

שלו. המילוי לצורך שלא המילוי בשעת מלאכה שעשה

.ÁÏ‡BM‰46Ï·Á‰ ÏËÂ ,‡lÓe Ba ˙‡lÓÏ Ï·Á «≈∆∆¿«…ƒ≈¿»««∆∆
ÌÈÏÚaa Ú‚Ùe ,BÙ˙k ÏÚ ÂÈÓÈÓe ÂÈ„Èa47Ô˙Â Bk¯„a ¿»»≈»«¿≈»««¿»ƒ¿«¿¿»«

ÔÈ¯Lk - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ï·Á‰ ˙‡ Ô‰Ï48‡ˆÈ Ì‡Â . »∆∆«∆∆¿∆¿«≈¿≈ƒ¿ƒ»»
˙‡ ÏÒt - ÌÈÏÚaÏ Ï·Á‰ CÈÏB‰Ï È„k C¯c‰ ÔÓƒ«∆∆¿≈¿ƒ«∆∆«¿»ƒ»«∆

ÌÈn‰49. ««ƒ

מ"ו.46) החבל.47)שם את הולכת 48)שהשאילו
מלאכה. אינה דרך, הוספת בלי שלא 49)החבל ההליכה

פוסלת. - המים לצורך

.Ë‡lÓÓ ‰È‰L ÈÓ50ÏÚ Ba ‡lnL Ï·Á‰ CÈÏLÓe ƒ∆»»¿«≈«¿ƒ«∆∆∆ƒ≈«
ıa˜Â ¯ÊÁ ‡lnL ¯Á‡Â ,ı¯‡‰51ÔÏÒt - B„È ÏÚ52. »»∆¿««∆ƒ≈»«¿ƒ≈«»¿»»

.ÌÈ¯Lk ÌÈn‰ - B„È CB˙Ï ıa˜Óe ‰ÏB„ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿«≈¿»««ƒ¿≈ƒ

מ"ז.50) ידו.51)שם סביב אותו ה 52)כרך יה אפשר
השלכת  ע"י עבודה והוסיף דליה, אגב ידו על לכרוך לו

הקרקע. על החבל

.È‡lÓÓ‰53˙È·ÁÏ Ô˙BÂ54,ÌÈÓ ‰p‡ÏÓiL „Ú «¿«≈¿≈¿»ƒ«∆¿«¿∆»«ƒ
˙È·Á‰ ˙‡ ÚÈˆ‰Â55¯·Mz ‡lL56‰È‰L ‰ÚLa ¿ƒ¿ƒ«∆∆»ƒ∆…ƒ»≈¿»»∆»»

d·bÏ ˙Ó ÏÚ ‰Èt ÏÚ d‡ÙkL B‡ ,‡lÓÓ57˙‡lÓÏ ¿«≈∆¿»»«ƒ»«¿»¿«¿»¿«…
Ì‡ Ï·‡ .‡e‰ Èeln‰ C¯vÓ ‰fL ,¯Lk - da»»≈∆∆ƒ…∆«ƒ¬»ƒ

Lecw‰ ˙‡ da CÈÏB‰Ï È„k d·b B‡ dÚÈˆ‰58- ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿≈¿ƒ»∆«ƒ
Èeln‰ C¯ˆÏ dÈ‡L ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ È¯‰L ,ÏÒt59. »«∆¬≈»»¿»»∆≈»¿…∆«ƒ

˙˜M‰ ÔÓ ˙ÈÒ¯Á ‰pÙe ,˙˜LÏ Ô˙BÂ ‡lÓÓ‰ ÔÎÂ¿≈«¿«≈¿≈¿…∆ƒ»«¿ƒƒ«…∆
- ÌÈa¯ ÌÈÓ ˜ÈÊÁzL ÏÈ·La Ì‡ :ÈelÓ ˙ÚLaƒ¿«ƒƒƒ¿ƒ∆«¬ƒ«ƒ«ƒ
‡lL ÏÈ·La Ì‡Â ;Èeln‰ C¯ˆ BÊ È¯‰L ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒ∆¬≈…∆«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆…

ÛÏBÊ ‡e‰L ‰ÚLa B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈÒ¯Á‰ eÈ‰È60˙‡ ƒ¿«¬»ƒ¿«¿ƒ¿»»∆≈∆
.ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ˙˜Ma ‡lnL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ≈«…∆¬≈≈¿ƒ

מ"ח.53) חבית 54)שם לתוך ומערה קטן, בדלי ממלא
פעמים, כמה דולה שהוא אףֿעלֿפי שתתמלא. על גדולה

אחד. מילוי זה שם 55)הרי שאין במקום להעמידה
ושבים. ובהמה.56)עוברים אדם להוציא 57)ברגלי

חטאת. מי לשם נשאבו שלא המים את את 58)ממנה
על  פרה אפר מפזר החבית, כשנתמלאה המקודשים. המים
פעם  אחר פעם ממנה שואב הוא הזה הקידוש ואחר המים
את  נגב או הצניע ואם קטנה, לחבית ונותן צרכיו כפי
המקודשים. המים את להוליך כדי הקטנה החבית

הזאה.59) או קידוש לצורך מן 60)אלא המים את מוציא
השוקת.

.‡È‡lÓÓ‰61ÈÓÏ ÂÈÏÚ ·MÁÂ CÏÓÂ ,˙BzLÏ ÈÏ„ «¿«≈¿ƒƒ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈»»¿≈
- ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú Ì‡ :˙‡hÁ«»ƒ«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈

‰¯ÚÓ62·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â63ÈÏc‰ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â ; ¿»∆¿≈»ƒ¿«≈¿ƒƒ∆ƒƒ««¿ƒ
·bÏ CÈ¯ˆÂ ‰¯ÚÓ - ·MÁ ÌÈnÏ64‡lÓÈ Ck ¯Á‡Â ««ƒƒ≈¿»∆¿»ƒ¿«≈¿««»¿«≈

B„iÓ Ï·Á‰ ˜ÒÙÂ ÈÏc‰ ÏLÏL .˙‡hÁÏ Ba65Ì‡ , ¿«»ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿««∆∆ƒ»ƒ
BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ÂÈÏÚ ·MÁ ÌÈnÏ ÈÏc‰ ÚÈb‰ ‡lL „Ú«∆…ƒƒ««¿ƒ««ƒƒ≈»»¿»∆¿≈

·bÏ CÈ¯ˆ66ÌÈn‰ CB˙a e‰„BÚ ‡e‰Â CÏÓ .67·MÁÂ »ƒ¿«≈ƒ¿«¿≈¿««ƒ¿ƒ≈
·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ‰¯ÚÓ - ˙‡hÁ ÈÓÏ ÂÈÏÚ68ÌÈÓ . »»¿≈«»¿»∆¿≈»ƒ¿«≈«ƒ

˙‡hÁ ÈÓÏ Ô‡ÏnL69‡lÓ˙pL ¯Á‡Â ,70Ô‰ÈÏÚ ·MÁ ∆ƒ¿»¿≈«»¿««∆ƒ¿«≈ƒ≈¬≈∆
ÌÈn‰ ÏÒt ˙BzLÏ ÈÏk‰ ˙‡ ‰hiLk - Ô˙BzLÏ71, ƒ¿»¿∆«∆∆«¿ƒƒ¿»«««ƒ

.ÌeÏk Ô‰Ó ‰˙L ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»»≈∆¿

שונות,61) גירסאות בה ויש ה"ב, פ"ה פרה תוספתא
כאן. דבריו מתוך ניכרת רבינו המים 62)וגירסת את שופך

הדלי  שהורדת מפני חטאת, למי פסולים הם כלומר, ששאב.
חטאת. מי לשם שלא הגעת 63)היתה שלפני המחשבה

הדלי  את לנגב יצטרך שלא במקצת, הועילה למים הדלי
(כסףֿמשנה). קידוש במחשבת אחרים מים שאיבת לפני

כלום,64) מועילה אינה למים הדלי שהגיע אחר המחשבה
שצריך  פסולים מים רטיבות בו שיש דלי ככל זה דלי ודין

למים.65)ניגוב. הדלי נפסק.66)ונפל בלא כמו
שהוציאו.67) ולפני למים, שהגיע אחר ה'כסף 68)נמלך

גירסתנו: לקיים אפשר אולם לנגב". "וצריך גורס משנה'
בכת"י  וכן (ר"מ) רומי בדפוס היא וכן לנגב", צריך "ואינו
למים  עד הדלי את הוריד לא שהוא מפני והטעם, תימן.
אנו  החבל, קריעת ע"י מאליו שנפל אלא שתיה במחשבת
הדלי  הגעת לפני נפסקה כאילו לשתיה מחשבתו רואים
(עד  הדינים שני את כלל לא למה ברור לא (אמנם למים.
לגירסת  גם אולם אחת, בבבא שהגיע) ואחר הגיע שלא
ולא  נפסק דיני אחת בבבא כלל לא למה קשה משנה' ה'כסף

שווה). דינם שהרי ד.69)נפסק, פ"ט, שם משנה,
שנתקדשו.70) פוסלת 71)ולפני אינה לבדה המחשבה

והטעם, שם. במשנה יהושע כרבי ההטייה, מעשה עם אלא
המים  משמירת הדעת היסח משום הוא שהפסול מפני
כי  דעתו מסיח אינו מעשה עשה שלא זמן וכל לחטאת,
מים  דין יתבאר הט"ו) (פ"ט לקמן ישתה. ולא יימלך שמא

מקודשים.
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¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50- ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙BzÁÏ ˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ«¿

¯Ù‡‰ Ba58‰ ¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ :‰a¯59- »≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆«¿≈
ÏÒt60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61¯Lk -62. »«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ»≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי
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קצי dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` a"i iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יתפזר 61)אפר. לא בה, שהאפר השפופרת את כשיטה
לתוכו. יפול אלא בו, שהמים לכלי חוץ מעשה 62)האפר

הקידוש. לצורך הוא זה

á"ôùú'ä 'á-øãà á"é éùéìù íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כוונה 1) צריך ואם פרה, באפר המים מקדשים כיצד יבאר

מכשיעור  ופחות זה בכלי מכשיעור פחות קידש כו', לקידוש
שנית. פעם ממנו מקדשים אם במים שנגע אפר אחר, בכלי
ספוג  היה מים, מלאים שהם גדול בכלי שהוא קטן וכלי
שנתנו  אחת שבאבן שוקתות ושתי האפר שנתן בעת במים
שוקת, ועשאן לזו זו שהקיפן אבנים שתי מהן, לאחת אפר
כלי  המטביל אחרים, מים בהם שנתערבו מקודשים ומים
שנפלו  מקודשים מים לקדש, ראויים שאינם במים לחטאת
מי  חיה, או בהמה מהם ששתתה או ורמשים שרצים לתוכם
מי  על החושב מראיהם, שנשתנו חטאת אפר או חטאת
או  מכוסים ומצאם מגולים שהניחם מים לשתותם, חטאת

לשמרם. לטמא מקודשים מים המוסר איפכא,

.‡ÔÈLc˜Ó „ˆÈk2˙‡ Ô˙B ?‰¯t‰ ¯Ù‡a ÌÈn‰ ˙‡ ≈«¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈∆«»»≈∆
¯Ù‡ Ô˙BÂ ,ÈÏÎa ˙‡hÁ ÈÓ ÌLÏ e‡lÓ˙pL ÌÈn‰««ƒ∆ƒ¿«¿¿≈≈«»ƒ¿ƒ¿≈≈∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ‰‡¯iL È„k ÌÈn‰ Èt ÏÚ«¿≈««ƒ¿≈∆≈»∆«¿≈««ƒ««ƒ

ÌÈÓ ‰‡ÏÓ ‰ÏB„b ˙È·Á ‡È‰L3Ì‡Â .Ïk‰ ·¯ÚÓe , ∆ƒ»ƒ¿»¿≈»«ƒ¿»≈«…¿ƒ
ÏÒt - ÌÈn‰ ÂÈÏÚ Ô˙ Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯Ù‡‰ Ô˙4. »«»≈∆¿ƒ»¿««»»«»»««ƒ»«

ÂÈÏÚ Ô˙Â :‰¯Bza ¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe5È„k ?ÌÈiÁ ÌÈÓ «∆∆∆¡««»¿»«»»«ƒ«ƒ¿≈
ÌÈna ¯Ù‡‰ ˙‡ ·¯ÚÏ6. ¿»≈∆»≈∆««ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

xt` ozepe ilka z`hg in myl e`lnzpy mind z` ozep ..."
."'ek ...mind lr

בעניין  בלקו"ת המבואר עם זה סדר עולה איך להבין וצריך
כל  כללות כי התורה" "חוקת אדומה פרה מצות שנקראה
אדומה  פרה גם וכך ושוב, רצוא היא כולה התורה
ה"שוב", היא המים ונתינת ה"רצוא" הוא האפר ששריפת
להיות  צריך שקודם הוא בכללות העבודה סדר והלא
שבכל  התפילה עבודת כסדר ה"שוב" עניין ואח"כ ה"רצוא"
התורה  לימוד על־ידי ואח"כ ה"רצוא", עניין שהיא יום

ה"שוב". עניין נעשה המצוות וקיום
אינו  ומדוע למים, קודם אפר להיות צריך היה ועל־פי־זה
עליו  נתן ואח"כ תחילה האפר נתן "אם מזו ויתירה כן.
המים  שגם הוא שהדין שכיון לומר ויש פסל". המים
מחשבת  שמצד והיינו האפר, להיות צריך בתחילה שנותן,
בכלי. המים לנתינת קודמת האפר על המחשבה הרי האדם
חדור  להיות צריך (אפר) ה'רצוא' עניין שגם לומר יש ועוד
היסוד  והוא (מים), 'שוב' – הביטול תנועת על ומיוסד

כולן. המצוות כל לקיום
(`i oniq dxdh xtq zekln oii itÎlr)

ב.2) טז, על 3)סוטה שייראה מכדי יותר לתת צריך אינו

המים. שמעון.4)פני ר' דעת נגד שם, כחכמים
האפר.5) על המים שנותן האפר 6)ומשמע נתינת אחר

מבואר, שם האפר. על מים ויהיו הכול יערב המים, על
בתורה  כתוב פירוש, דווקא. כלי" "אל אומרים שחכמים

שהמ  משמע כלי", אל חיים הכלי "מים אל ישר ניתנים ים
האפר. אל ולא

.·Ôek˙iL CÈ¯ˆ Lc˜Ó‰7ÏÚ B„Èa ¯Ù‡‰ ÔzÈÂ «¿«≈»ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈»≈∆¿»«
Ôek˙Ó ‰È‰iL „Ú - ‡ÓhÏ eÁ˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈn‰««ƒ∆∆¡«¿»¿«»≈«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈

‰Èf‰Ïe ÈelÓÏe Lec˜Ï8ÔÓ ¯Ù‡‰ ÏÙ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿ƒ¿«»»¬»ƒ»«»≈∆ƒ
¯Ù‡‰ ÏËpL B‡ ,ÌÈn‰ CB˙Ï ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰«¿ƒ∆≈»≈∆¿««ƒ∆»«»≈∆
ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙÂ Áe¯‰ B‡ B¯·Á BÙÁ„e B„Èa¿»¿»¬≈»«¿»«»≈∆ƒ»«

ÈÏk‰ „ˆ ÏÚ B„iÓ ¯Ù‡‰ ÏÙpL B‡ ,ÌÈn‰9ÏÚ B‡ ««ƒ∆»«»≈∆ƒ»«««¿ƒ«
ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÌÈnÏ ÏÙ Ck ¯Á‡Â B„È10. »¿««»»«««ƒ¬≈∆»

ה"ג.7) פ"ו משמע 8)תוספתא לטמא", "ולקחו
הפעולות. שאר וכן הטמא. טהרת לשם תהיה שהלקיחה

מ"א.9) פ"ו, פרה .10)משנה . . "ולקחו שנאמר מפני
עצמו. הוא יתן שלקח, מה משמע ונתן",

.‚Lc˜11È„kÓ ˙BÁÙe ‰Ê ÈÏÎa ‰‡f‰ È„kÓ ˙BÁt ƒ≈»ƒ¿≈«»»ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈
¯Ù‡‰ ‰È‰ .eLc˜˙ ‡Ï - ¯Á‡ ÈÏÎa ‰‡f‰12ÏÚ Ûˆ «»»ƒ¿ƒ«≈…ƒ¿«¿»»»≈∆»«

‰ÏÚÓÏÓ epnÓ ÒÎÂ ÌÈn‰ Èt13ÌÈÓ Ba Lc˜Â ¿≈««ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿«¿»¿ƒ≈«ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈna Ú‚pL ÏÎÂ ;ÔÈLc˜Ó el‡ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¬≈≈¿À»ƒ¿…∆»«««ƒ≈

‰iL ÌÚt Ba ÔÈLc˜Ó14elÙ‡Â .B·bpL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿«¿ƒ««¿ƒ»¿««ƒ∆ƒ¿«¬ƒ
ÌÈn‰ Èab ÏÚ ¯Ù‡‰ ˙‡ ‰˙Â Áe¯‰ ‰·L15BÈ‡ - »¿»»«¿»¿»∆»≈∆««≈««ƒ≈

.Ba Lc˜Óe B·bÓ¿«¿¿«≈

ב.11) צג, מ"ב.12)זבחים פ"ו שלא 13)פרה אפר
במים. שם.14)נרטב למעלה 15)כחכמים, ואמרנו

האפר  נפסל אףֿעלֿפיֿכן מקודשים, המים שאין (ה"ב)
במשנתנו, חכמים של מדבריהם זה דין למד רבינו לקידוש.
לא  אפילו ומשמע בו, מקדשים אין במים שנגע כל שאמרו:

המים. נתקדשו

.„ÔË˜ ÈÏk16ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ Ô‰Â ÏB„‚ ÈÏk CB˙a ‰È‰L ¿ƒ»»∆»»¿¿ƒ»¿≈¿≈ƒ«ƒ
ÈÏkaL ÌÈna ¯Ù‡‰ Ô˙pL ÔÂÈk - ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰Â¿««ƒ¿…»ƒ≈»∆»«»≈∆««ƒ∆«¿ƒ
Û‡Â ;ÔËw‰ ÈÏk‰ CB˙aL ÌÈn‰ Ïk eLc˜˙ ÏB„b‰«»ƒ¿«¿»««ƒ∆¿«¿ƒ«»»¿«
È¯‰L ,¯Ù‡ BÏ ÒÎ ‡ÏÂ ¯˙BÈa ¯ˆ ÂÈt ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»ƒ«¿≈¿…ƒ¿«≈∆∆¬≈

.ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈn‰««ƒÀ»¿…»ƒ

ג.16) משנה שם

.‰‚BÙÒ ‰È‰17È¯‰ - ¯Ù‡‰ Ô˙pL ˙Úa ÌÈn‰ CB˙a »»¿¿««ƒ¿≈∆»«»≈∆¬≈
ÈÏÎa ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt ‚BÙqaL ÌÈn‰18„ˆÈk . ««ƒ∆«¿¿ƒƒ¿≈∆≈»ƒ¿ƒ≈«

‡ÏÂ ,‚BÙqÏ ÚÈbnL „Ú ÌÈn‰ Ïk ˙‡ ÛÏBÊ ?‰OÚÈ«¬∆≈∆»««ƒ«∆«ƒ««¿¿…
ÔÈÙˆ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‚BÙqa Ú‚ Ì‡Â .‚BÙqa ÚbÈƒ««¿¿ƒ»««¿««ƒ∆««ƒ»ƒ

Ô‰L Ïk ÂÈab ÏÚ19‚BÙqaL ÌÈn‰L ÈtÓ ,ÔÈÏeÒt - ««»»∆≈¿ƒƒ¿≈∆««ƒ∆«¿
ÔÈ‡ˆBÈ20CB˙Ï ‚BÙÒ ÏÙ .ÔÈ¯Lk‰ ÌÈna ÔÈ·¯Ú˙Óe ¿ƒƒ¿»¿ƒ««ƒ«¿≈ƒ»«¿¿

BÏËB - ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰21,ÈÏkÏ ıeÁ BËÁBÒÂ ««ƒ«¿À»ƒ¿¿¬«¿ƒ
ÔÈ¯Lk ÈÏkaL ÌÈn‰Â22. ¿««ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.18)שם.17) אל אמרה: בכל 19)והתורה פירוש,
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¯Lk Lecw‰Â37BnÚ ‰OÚL ÈelÓ Ïk :ÏÏk‰ ‰Ê . ¿«ƒ»≈∆«¿»»ƒ∆»»ƒ
- ¯Á‡Ï ‡lnL ÔÈa BÓˆÚÏ ‡lnL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ¿»»≈∆ƒ≈¿«¿≈∆ƒ≈¿«≈
‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ Ô˙ÎÏ‰k e‡lÓ˙pL ÌÈÓ ÏÎÂ .ÏeÒt»¿»«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¿»»¿»»¿»»
Ô‰ È¯‰ - BlL ÌÈn‰ eÈ‰ Ì‡ :¯Ù‡‰ ˙‡ ÔziL Ì„…̃∆∆ƒ≈∆»≈∆ƒ»««ƒ∆¬≈≈
¯·c ÏÎÂ .ÔÈ¯Lk - ¯Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡Â ,ÔÈÏeÒt¿ƒ¿ƒ»∆«≈¿≈ƒ¿»»»

B„ÈaL38BÈ‡L ¯ÓBL ÌL LiL ÔÈa ,‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ ∆¿»¿»»¿»»≈∆≈»≈∆≈
ÏeÒt - ¯ÓBL [ÌL] ÔÈ‡L ÔÈa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ39; ∆¿»»≈∆≈»≈»

[ÌL] LÈ Ì‡ :‰Î‡ÏÓ ‰OÚÂ B„Èa BÈ‡L ¯·„Â¿»»∆≈¿»¿»»¿»»ƒ≈»
ÏÒt ‡Ï - ¯ÓBL40ÏÒt - ¯ÓBL ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ,41. ≈…»«ƒ≈»≈»«

חביות.26) אחד 27)שתי "בקידוש גורס: משנה הכסף
- אחד בקידוש ומפרש, פסול" קידושין בשני כשר
שהרי  כשר, - ולקדשם אחד לכלי המים כל לקבץ כשנתכוון
הלכה  ז פרק (כלמעלה כשרים - זה אחר בזה מילא אפילו
- עצמה בפני חבית כל לקדש - קידושין בשני אבל ד),
ואין  הראשון את פוסל שני שמילוי מפני פסולים, שניהם

קדמה. חבית איזו יודעים ידיו 28)אנו בשתי אפר הטיל
אחת. קדמה 29)לחבית ואפילו הוא אחד שקידוש מפני

אחת  בידו הטיל כאילו כלום, בכך אין לשנייה אחת יד
קימעה. כאחת.30)קימעה חביות לשתי אפר הטיל

ואין 31) השנייה שבחבית המים את פוסל הראשון שקידוש
ה), הלכה ז (פרק כבר [נתבאר ראשונה. איזו יודעים אנו

המילוי]. את הקידוש פוסל חבית 32)שלעצמו מילא
קודם. שמילאה חבית השנייה 33)וקידש מילוי קדם שמא

השנייה, מילוי ידי על הראשונה ונפסלה הראשונה לקידוש
הראשונה. קידוש ידי על נפסלה אין 34)והשנייה במילוי

פוסלת  הממלא שמלאכת לאחרים, ובין לעצמו בין הבדל
למעלה. שנתבאר כמו לאחרים, קידש 35)אפילו כמו

ד. בהלכה כאחת הקידוש.36)לשניים לו קדם שמא
שנתבאר 37) כמו נפסל לא לקידוש, המילוי קדם שאפילו

ג. לו.38)בהלכה מסר חבירו אלא שלו שאינו פי על אף
המים 39) משמירת הדעת בהיסח תלוי אינו המלאכה פיסול

פוסלת  שמלאכה הראב"ד (ודעת הוא עצמו בפני פיסול אלא
הדעת). היסח אחרים,40)מפני בשל פוסלת אינה מלאכה

אחר. שומר יש שהרי כאן אין הדעת בשעת 41)והיסח
השמירה. מן דעתו מסיח הוא המלאכה עשיית

.Â‰Ê eLc˜Â ,CÏ Lc˜‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿ƒ¿∆
Lc˜ È¯‰L ,ÏeÒt ÈM‰Â ,¯Lk ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»≈¿«≈ƒ»∆¬≈ƒ≈

¯ÎOa42‰Ê e‡ÏÓe ,CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ ‡lÓ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»»»««≈ƒ«¬«≈»ƒ¿∆
BÏ ‡lÓiL B˙eÎÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏeÒt ÔBL‡¯‰ - ‰ÊÏ»∆»ƒ»ƒ¿«»»∆¿«≈
¯Á‡Ïe BÏ ‡lÓÓk ‰Ê È¯‰ ,‰Ê ÈelÓ ÛÏÁ B¯·Á43 ¬≈≈∆ƒ∆¬≈∆ƒ¿«≈¿«≈

ÔÈÏeÒt Ô‰L44,¯zÓ ¯ÎOa Èeln‰L ,¯Lk ÈM‰Â ; ∆≈¿ƒ¿«≈ƒ»≈∆«ƒ¿»»À»
B˙eÎa ÔÈ‡Â ,‡lnL ¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ‰OÚ ‡Ï È¯‰Â«¬≈…»»¿»»««∆ƒ≈¿≈¿«»»

¯Á‡ ÈelÓ45. ƒ«≈

(42- בשכר שקידוש ב) הלכה ז (פרק למעלה ונתבאר
לא  שקידש שבשעה מפני כשר הראשון והקידוש פסול.
הקידוש  שהרי שכר, כל יקבל לא וגם בשכרו כלום קיבל

פסול. יהיה אחת.43)השני ז 44)בבת פרק כלמעלה
וגם  שני. מילוי לגבי מלאכה הוא מילוי שכל מפני ג, הלכה

כמלאכה. שני למילוי מחשבתו את רואים הוא 45)כאן
אינו  עצמו בשביל מילוי על אבל לחבירו למלא רק מתכוון
כשקידש  והמדובר, נתמלאו. כבר מימיו שהרי כלל, חושב
קידשם  לא שאם לחבירו, ממלא שהוא לפני מימיו את
נתינת  לפני לחבירו שמילא מפני נפסלו, מימיו גם עדיין,

שלו. במים האפר

.ÊÔ‰ÈL - CÏ ‡lÓ‡Â ÈÏ Lc˜ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆
˘ecw‰ ˙ÏÒBt dÈ‡ ‰Î‡Ïn‰L ;ÔÈ¯Lk46Èeln‰Â , ¿≈ƒ∆«¿»»≈»∆∆«ƒ¿«ƒ

.ÔÈÏeÒt Ô‰ÈL - CÏ Lc˜‡Â ÈÏ ‡lÓ .¯zÓ ¯ÎOa¿»»À»«≈ƒ«¬«≈»¿≈∆¿ƒ
‡lÓÓk ‡e‰ È¯‰L - ÏeÒt ‰lÁza ‡lnL ‰Ê∆∆ƒ≈«¿ƒ»»∆¬≈ƒ¿«≈

˙Á‡k Lc˜Óe47LcwL ‰ÊÂ ;‰Î‡ÏÓa ÌÈn‰ ÏÒÙe , ¿«≈¿««»«««ƒƒ¿»»¿∆∆ƒ≈
¯ÈÊÁ‰ el‡Îe ,¯ÎOa Lc˜ È¯‰L - ÏeÒt ‰B¯Á‡a»«¬»»∆¬≈ƒ≈¿»»¿ƒ∆¡ƒ

.ÂÈÏÚL ·BÁ∆»»

המילוי 46) מחשבת אין ולפיכך ג, הלכה למעלה כמבואר
נחשבת  אינה בשבילו למלא וההבטחה הקידוש. את פוסלת

מפני זה כשכר, אם שהרי עליה, סומך אינו שהמקדש
שנתקדשו. מימיו את יפסול הקידוש 47)יקיימה מחשבת
לך. ואמלא לי במלא כמו כקידוש,

.ÁÁ˙BÙe ÁzÙn‰ ˙‡ ÏËB ‰Ê È¯‰ - Lc˜Ï CÏB‰‰«≈¿«≈¬≈∆≈∆««¿≈«≈«
¯Ù‡ Ba ¯tÁÏ CÈ¯ˆ Ì‡ Ìc¯˜ ÏËBÂ ,¯Ù‡‰ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈∆¿≈«¿…ƒ»ƒ«¿…≈∆
‡È·‰Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ CÈÏBÓe ÌlÒ ÏËBÂ ,‰¯t‰«»»¿≈À»ƒƒ»¿»¿»ƒ

¯LÎÂ ,¯Ù‡‰48‰qk Ba Lc˜Ï ¯Ù‡‰ ÏËpMÓ Ì‡Â . »≈∆¿»≈¿ƒƒ∆»«»≈∆¿«≈ƒ»
ÛÈ‚‰L B‡ ¯Ù‡‰ Ba ‰È‰L ÈÏk‰49B‡ ˙Ïc‰ ˙‡ «¿ƒ∆»»»≈∆∆≈ƒ∆«∆∆

ÈÏk‰ ˙‡ Û˜fL50- ÌÈnÏ ¯Ù‡‰ CÈÏLiL Ì„˜ ı¯‡a ∆»«∆«¿ƒ»»∆…∆∆«¿ƒ»≈∆««ƒ
ÌÈn‰ ÏÒt51ÌÈÓ Ba Lc˜Ï ¯Lk ¯Ù‡‰ Ï·‡ ; »«««ƒ¬»»≈∆»≈¿«≈«ƒ

‡lL È„k B„Èa ¯Ù‡‰ Ba LiL ÈÏk‰ ˙‡ Û˜Ê .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»«∆«¿ƒ∆≈»≈∆¿»¿≈∆…
¯ft˙È52Ì‡ È¯‰L ;¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ƒ¿«≈¿≈ƒƒ¿≈∆ƒ∆¿»∆¬≈ƒ

ÏÒt - e‰qk Ì‡Â ,ÏÒt - ı¯‡a BÁÈp‰53˙‡ ÏË . ƒƒ»»∆»«¿ƒƒ»»«»«∆
epnÓ ¯ÈÊÁ‰Â ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ¯Ù‡‰54¯Lk -55. »≈∆¿»»∆¿À∆¿∆¡ƒƒ∆»≈

epnÓ ÏËÂ ‰a¯Ó ‡e‰L ‰‡¯Â ÌÈn‰ ÏÚ ¯Ù‡‰ Ô˙»«»≈∆«««ƒ¿»»∆¿À∆¿»«ƒ∆
¯Lk - ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Lc˜Ï56ÌÒ¯˜ .57˙BzÁÏ ˙ÈÊ ‰ÏÚ ¿«≈«ƒ¬≈ƒ»≈ƒ¿≈¬≈«ƒ«¿

¯Ù‡‰ Ba58‰ ¯Ù‡ ˜ÈÊÁÈ ‡lL ÏÈ·La Ì‡ :‰a¯59- »≈∆ƒƒ¿ƒ∆…«¬ƒ≈∆«¿≈
ÏÒt60ÈÏka ¯Ù‡‰ ÒkiL ÏÈ·La Ì‡Â ,61¯Lk -62. »«¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ»≈»≈∆«¿ƒ»≈

הקידוש.48) לצורך הם אלה שנטל 50)סגר.49)שכל
האפר. את ולא 51)ממנו האפר לצורך הם אלה כל

האפר  נתינת לפני מלאכה עשה כן ואם זה קידוש בשביל
המים. הוא 52)על המים על האפר את שופך כשהוא

לא  ואם שפופרת) (במשנה: בו שהאפר הכלי את מטה
שבו. האפר יתפזר שאמר:53)יזקפנו למה הנימוק המשך

כבר  נאמר פסול, כיסהו שאם עצמו, הדין אפשר". "אי
המים.54)למעלה. על נתינתו האפר 55)לפני שהחזרת

הר"ש). בשם משנה (כסף מלאכה אינה לשפופרת
המים.56) על האפר נתינת אחר פוסלת אינה שמלאכה מפני
לשפופרת).57) והתאימו חתך מפרשים: (ויש קטף
יעבור 58) שהאפר כדי לשפופרת, והכניסו מרזב כעין עשהו

פניו. המים.59)על לתוך אפר הרבה יפול שלא
לקמץ 60) אלא זה, קידוש לצורך אינה זו מלאכה שהרי
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הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י
ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו

קלה. הכסף22ֿ)סחיטה פסולים. - שנסחטו המים אבל
קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈

לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם
חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם

פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי
הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי

במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש
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יותר 52) במקודשים, מקודשים שאינם בתערובת החמירו
מילוי. לשם שלא שנשאבו מים בטומאה 53)מתערובת

(כסףֿמשנה). יותר החמירו

.‡ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ54ÌÈOÓ¯e ÌÈˆ˜L ÔÎB˙Ï ÏÙpL «ƒ¿À»ƒ∆»«¿»¿»ƒ¿»ƒ
Ô‰È‡¯Ó epzLpL B‡ eÚwa˙Â55ÔÈÏeÒt -56elÙ‡ . ¿ƒ¿«¿∆ƒ¿««¿≈∆¿ƒ¬ƒ

ÌÈL·È eÈ‰57‰pk‰Â ‰¯Èc‰Â ‰ÏÓp‰ ÔB‚k ,¯˙BÈa »¿≈ƒ¿≈¿«¿»»¿«ƒ»¿«ƒ»
ÔÈLetÁ dÎB˙Ï ÏÙ .‰‡e·zaL58‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆«¿»»«¿»ƒƒ««ƒ∆…

,ÔÈÏeÒt ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰È‡¯Ó epzL ‡ÏÂ eÚwa˙ƒ¿«¿¿…ƒ¿««¿∆∆¬≈««ƒ¿ƒ
˙¯ÙBÙLk ‡È‰L ÈtÓ59dÎB˙a ÔÈÒÎ ÌÈn‰Â ƒ¿≈∆ƒƒ¿∆∆¿««ƒƒ¿»ƒ¿»

.daL ‰Ál‰ ÌÚ dÎBzÓ ÔÈ‡ˆBÈÂ¿¿ƒƒ»ƒ«≈»∆»

מ"ב.54) פ"ט שלא 55)שם ואףֿעלֿפי המים, של
לתוכם 56)נתבקעו. שנפלטה מוכיח המים מראה שינוי

החיים. בעלי של קשה.57)ליחותם ועורם מטבעם,
כנפים 58) על סוככות קשות כנפים בעלת שחורה תולעת

ישר.59)דקות. והמעי רחבים יציאתה מקום וכן פיה,

.·ÈÔÈLc˜Ó ÌÈÓ60- ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ô‰Ó ˙˙ML «ƒ¿À»ƒ∆»»≈∆¿≈»«»
ÔÈÏeÒt61,‰Bi‰ ÔÓ ıeÁ ;ÔÈÏeÒt - ˙BÙBÚ‰ Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ¿≈»»¿ƒƒ«»

tÓ˙ˆˆBÓ ‡È‰L È62·¯Ú˙Óe ‰ÈtÓ ‡ˆBÈ ¯È¯ ÔÈ‡Â ƒ¿≈∆ƒ∆∆¿≈ƒ≈ƒƒ»ƒ¿»≈
ÌÈˆ¯M‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈna63ıeÁ ;ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ - e˙ML ««ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»≈»¿ƒ

˙‡ˆÓÂ ,‰BLÏa ˙˜wÏÓ ‡È‰L ÈtÓ ,‰cÏÁ‰ ÔÓƒ«À¿»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿ƒ¿≈
.ÌÈnÏ ‰ÈtÓ ‰‡ˆBÈ ‰Ál‰«≈»¿»ƒƒ»««ƒ

מ"ג.60) ניגרים 61)שם בריר, מעורבים שמים מפני
במשנה). (רבינו לכלי וחוזרים שותה,62)מפיהן כשהיא

ומוצצת. קימעה פיה את השרצים 63)פותחת שמונת
(חולדה) החולד ל): - כט יא, (ויקרא בתורה האמורים
והתנשמת. והחומט והלטאה והכח והאנקה והצב והעכבר

.‚È˙‡hÁ ÈÓ64Ô‰È‡¯Ó epzLpL65- ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ ≈«»∆ƒ¿««¿≈∆≈¬««¿»
ÔLÚ ˙ÓÁÓ epzL ;ÌÈ¯Lk66e„ÈÏ‚‰ .ÔÈÏeÒt -67 ¿≈ƒƒ¿«≈¬«»»¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ¯Lk - eÁBnÂ e¯ÊÁÂ68eÁBn elÙ‡ .69.‰nÁ· ¿»¿¿ƒ¿≈ƒ¬ƒƒ««»
.ÔÈÏeÒt - ¯e‡a ÔÁÓ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»»¿ƒ

נקט 64) שרבינו אלא הך, היינו חטאת ומי מקודשים מים
שאב. שמהם המקורות של פ"ט 65)לשונם פרה תוספתא

המים.66)ה"ה. את מעכיר הקור.67)עשן מפני קרשו
נימוח 69)שם.68) כמו דינו - אדם בידי לא טבעי, חימום

מאליו.

.„È˙‡hÁ ¯Ù‡70B‡ BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ≈∆«»∆ƒ¿««¿»≈¬««¿
¯Lk - ÔLÚ ˙ÓÁÓ71ÏÙpL B‡ ,˜·‡ ˙ÓÁÓ epzL . ≈¬«»»»≈ƒ¿«≈¬«»»∆»«

‰Ï˜Ó ¯Ù‡ Ba ·¯Ú˙pL B‡ ,ÒÈÒt‚ B‡ „ÈÒ BÎB˙Ï72 ¿ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿»≈≈∆ƒ¿∆
.ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ‡e‰L Ïk»∆¬≈∆»

אפר.71)שם.70) לגבי זר דבר אינו שעשן מפני
אדומה.72) פרה משריפת שלא פשוט, אפר

.ÂË·LBÁ‰73,ÔÏÒt ‡Ï - Ô˙BzLÏ ˙‡hÁ ÈÓ ÏÚ «≈«≈«»ƒ¿»…¿»»
Ô‰Ó ‰zLiL „Ú74BB¯b CB˙Ï ÈÏk‰ ÔÓ CÙL Ì‡Â . «∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ»«ƒ«¿ƒ¿¿

ÏÒt ‡Ï - ÈÏkaL ÌÈna B˙ÙO ‰Ú‚ ‡ÏÂ75. ¿…»¿»¿»««ƒ∆«¿ƒ…»«

ד.73) פ"ט, פרה ר'74)משנה של בשיטתו יוסי כר'

מסיח  אינו מקודשים כבר שהמים מפני והטעם, יהושע.
שתה  אם אבל האחרון. ברגע בו יחזור אולי מהם, דעתו
(ראה  אחרים חיים בעלי כמו שבפיו, הרוק מפני פסלם,

מקודשים). שאינם מים דין פ"ז סוף המים 75)למעלה את
שלא  זהירותו והטעם, כשר. גרגר ואם שם: בכלי. שנשארו
לגמרי, דעתו הסיח שלא מוכיחה במים, בשפתיו לנגוע

שישארו. המים של הכשרן על וחשב

.ÊËÈÏk76‡·e ‰l‚Ó BÁÈp‰L ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba LiL ¿ƒ∆≈«ƒ¿À»ƒ∆ƒƒ¿À∆»
BÈ‡L Ì„‡ ‡nL ;ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - ‰qÎÓ B‡ˆÓe¿»¿À∆¬≈≈¿ƒ∆»»»∆≈
.È‡cÂa e‰qk Ì„‡ È¯‰L ,Ô‰a Ú‚ ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë»¿«»»«»∆∆¬≈»»ƒ»¿««
‰ÏBÎÈ Ì‡ :‰l‚Ó B‡ˆÓe ‡·e ‰qÎÓ BÁÈp‰ƒƒ¿À∆»¿»¿À∆ƒ¿»

‰cÏÁ‰77- ‰ÏÈla ÏË BÏ „¯iL B‡ epnÓ ˙BzLÏ «À¿»ƒ¿ƒ∆∆»««««¿»
ÈzL Ô‡k LiL ÈtÓ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â ,ÔÈÏeÒÙ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿≈∆≈»¿≈
Ì‡Â ;OÓ¯Â ‰iÁ ‰Ó‰a B‡ ‰lb Ì„‡ ˜ÙÒ :˙B˜ÙÒ¿≈»≈»»ƒ»¿≈»«»»∆∆¿ƒ

¯B‰Ë ‰È‰ ‡nL ,e‰lb Ì„‡ ¯ÓBÏ ‡ˆÓz78˙‡hÁÏ ƒ¿»«»»ƒ»∆»»»»¿«»
.‡Ï B‡…

מ"א.76) פי"א למעלה 77)שם (ראה בשתייתה הפוסלת
והיתר,78)הי"ב). באיסור בין מותר - להתיר ספקות ושני

וטהרה. בטומאה ובין

.ÊÈÒBn‰¯79Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ B‡ ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ «≈«ƒ¿À»ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ
ÔÈÏeÒt el‡ È¯‰ - Ô¯ÓLÏ ‡ÓËÏ80. ¿»≈¿»¿»¬≈≈¿ƒ

מ"י.79) פ"ז הטומאה.80)שם מן כראוי שומר אינו טמא

.ÁÈÌÈL81„Á‡ ‡ÓËÂ ÌÈn‰ ˙‡ ÔÈ¯ÓBL eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ∆««ƒ¿ƒ¿»∆»
ÈL ÏL B˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - Ô‰Ó82¯‰Ë . ≈∆¿≈ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈ƒ»«

Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯Lk - ÈM‰ ‡ÓËÂ ¯ÓLÏ ¯ÊÁÂ¿»«ƒ¿…¿ƒ¿»«≈ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆≈
ÔBL‡¯ ÏL B˙eL¯a83ÌÈn‰ - ˙Á‡k Ô‰ÈL e‡ÓË . ƒ¿∆ƒƒ¿¿¿≈∆¿««««ƒ

ÔÈÏeÒt84. ¿ƒ

מ"א.81) פ"ח עליהם.82)שם שומר שחזר 83)השני
דומים 84)לטהרתו. [דינים טהור. שומר להם שאין מפני

ה"ב)]. (פ"ח למעלה נתבארו

á"ôùú'ä 'á-øãà â"é éòéáø íåé

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בעצמו 1) הוא שיהיה צריך אם לקידוש מים הממלא יבאר

מ  אם והמזה, אצלו המקדש ומניחם מים אדם ומקדש מלא
ובספינה, בנהר יוליכם אם למקום, ממקום מוליכם ואם
חטאת  מי לאחוריו, הכלי מפשיל אם שנתקדשו ומים
שמזין  וזה המזה להזות, כשר הוא ומי במשקל, ששקלם
הזייה. לכל האיזוב טבילת צריך ואם כוונה, צריך אם עליו

.‡‡lÓÓ‰2‡e‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lec˜Ï ÌÈÓ «¿«≈«ƒ¿ƒ≈»ƒ∆ƒ¿∆
.„Á‡ ‰fÓe „Á‡ Lc˜Ó ‡l‡ ,‰fn‰Â Lc˜Ó‰ BÓˆÚ«¿«¿«≈¿««∆∆»¿«≈∆»«∆∆»

ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ‰¯ÚÓe ÈÏÎa Ì„‡ ‡lÓÓ ÔÎÂ3Lc˜Óe ¿≈¿«≈»»ƒ¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«≈
ÈÏÎÏ ÈÏkÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ‰¯ÚÓe ,¯Á‡ ÈÏÎaƒ¿ƒ«≈¿»∆««ƒ«¿À»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ

.¯Á‡ ÈÏkÓ ‰fÓe«∆ƒ¿ƒ«≈

א.2) מג, משמע 3)יומא וכן ה"א, פ"ט פרה תוספתא
פרה. במס' משניות בכמה
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הרבה. אפילו שהיא, קל.20)כמות לחץ ע"י
ע"י 21) מים יצאו שמא חושש ואינו המים, מן מוציאו

קלה. הכסף22ֿ)סחיטה פסולים. - שנסחטו המים אבל
קודם  נפל משום גזרו מנמק: קורקוס הר"י בשם משנה
ועוד  בספוג. הנגיעה לאסור כלֿכך החמירו ולא קידוש,
הם  הרי סחיטה, ע"י אלא יוצאים שאינם המים כי נימוק:
ה"ה  פ"ה פרה בתוספתא זה דין מקור הכלי. מן כנשפכו
כמו  היא רבינו וגירסת זו, בתוספתא שיבושים (נפלו

שלפנינו). בספרים

.ÂÈzL23˙B˙˜L24Ô·‡aL25¯Ù‡‰ ˙‡ Ô˙pL ˙Á‡ ¿≈¿»∆¿∆∆««∆»«∆»≈∆
Ì‡Â .ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ ÔÈ‡ - Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ¿ƒ

BÊÏ BÊ ˙B·e˜ eÈ‰26„Bp‰ ˙¯ÙBÙLk27eÈ‰L B‡ , »¿»ƒ¿∆∆«∆»
Ô‰Èab ÏÚ ÔÈÙˆ ÌÈn‰28Ô˙Â ,ÌeM‰ ˙tÏ˜k elÙ‡ ««ƒ»ƒ««≈∆¬ƒƒ¿ƒ««¿»«

ÔÈLc˜Ó ‰iMaL ÌÈn‰ È¯‰ - Ô‰Ó ˙Á‡Ï ¯Ù‡29. ≈∆¿««≈∆¬≈««ƒ∆«¿ƒ»¿À»ƒ

ח.23) פ"ה, שם חצובים.24)משנה קיבול בתי שני
בקרקע.25) מחוברת שתי 26)לא שבין במחיצה נקב היה

לשניה. מאחת דרכן עוברים והמים השקתות,
נותנים 27) עור, של שבנודות המשקין לשפוך כשרוצים

יזלפו  שלא כדי יפה, אותו וקושרים פיו לתוך שפופרת
חוזרות  אצבעות "שתי כעובי ושיעורה הצדדים. מן המשקין
אצבעות  שתי בנקב להכניס שאפשר פירוש, למקומן".

ברווח. אותן ולסבב ואמה) המחיצה 28)(אצבע גבי על
הצפים. במים מחוברות שתיהן ונמצאו ביניהן, המפרידה

אחד.29) ככלי שהן מפני

.ÊÌÈ·‡ ÈzL30˙˜L Ô‡OÚÂ BÊÏ BÊ ÔÙÈw‰L31ÔÎÂ , ¿≈¬»ƒ∆ƒƒ»»«¬»»…∆¿≈
˙B·¯Ú ÈzL32˜ÏÁa ¯Ù‡ Ô˙Â ,‰˜ÏÁpL ˙˜L ÔÎÂ , ¿≈¬≈¿≈…∆∆∆¿¿»¿»«≈∆¿≈∆

Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ - Ô‰Ó „Á‡33ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡34Ì‡Â . ∆»≈∆««ƒ∆≈≈∆≈»¿À»ƒ¿ƒ
ÒÈÒt‚a B‡ „ÈÒa Ô¯aÁ35˙Á‡k ÏËp‰Ï ˙BÏBÎÈ Ì‰Â ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ»≈¿««

ÔÈLc˜Ó Ô‰ÈÈaL ÌÈn‰ -36. ««ƒ∆≈≈∆¿À»ƒ

מ"ט.30) פתוחה 31)שם חציבה היתה שבשתיהן כגון
נוצרה  לזו זו וכשהסמיכן מלמעלה, ופתוחה אחד מצד

(ראב"ד).32)שוקת. עריבות שברי שכנגד 33)כלומר,
לידו  יטול ואם בטיט, כשחיברן והמדובר שביניהן. החריץ
דרך  יוצאים המים אין אולם השוקת. תשבר אחד חלק
חיברם  לא ואם מקודשים, שבשוקת המים ולפיכך הסדק,
(כסףֿמשנה). פסול הקידוש וכל כלי כאן אין כלל,

של 34) השני לחצייה גם משתייך החריץ שמקום מפני
החלקים  בשני אפר נתן אם אבל נתקדשו, שמימיה השוקת

שבחריץ. המים גם נתקדשו לועזיות 35)- לשונות בהרבה
גיפס. אחד.36)- בחלק רק האפר נתן אם אפילו

.ÁÔÈLc˜Ó ÌÈÓ37pLÏk ÌÈ¯Á‡ ÌÈÓ Ô‰a e·¯Ú˙ «ƒ¿À»ƒ∆ƒ¿»¿»∆«ƒ¬≈ƒ»
el‡ È¯‰ - Lec˜Ï e‡lÓ˙pL ÌÈÓ elÙ‡ ,‡e‰L∆¬ƒ«ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ¬≈≈

ÔÈÏeÒt38ÏË ÔÎB˙Ï „¯È Ì‡ ÔÎÂ .39el‡ È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ»«¿»«¬≈≈
ÔÈ˜LÓ ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÔÈÏeÒt40,Ïk‰ ‰¯ÚÈ - ˙B¯t ÈÓe ¿ƒ»«¿»«¿ƒ≈≈¿»∆«…

ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ BÎB˙Ï ÔzÈ jk ¯Á‡Â ÈÏk‰ ·bÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈«¿ƒ¿««»ƒ≈¿«ƒ¿À»ƒ
ÒBÓB˜ BÈc ÔÎB˙Ï ÏÙ .ÌÈ¯Á‡41Ìez˜˜Â42ÏÎÂ ¬≈ƒ»«¿»¿¿«¿«¿¿»

·bÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰¯ÚÈ - ÌLB¯ ‡e‰L ¯·c43Ì‡L ; »»∆≈¿»∆¿≈»ƒ¿«≈∆ƒ
.‰‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,ÌLB¯‰ ¯·c ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»»»≈¬≈ƒ¿∆

מ"א.37) פ"ט המים 38)שם יתבטלו שלא החמירו בפרה
בזבחים  נתבאר ונימוקם כחכמים, [פסק בכשרים. הפסולים
מפני  מלא שיעור אין וכאן שיעור, צריכה שהזאה א, פ,
לא  פעמיים יזה אם ואפילו בהם, מעורבים פסולים שמים
שרבינו  ואףֿעלֿפי מצטרפות. אינן שהזאות מפני יועיל
הטמא  על שהיא כל הזאה נפלה שאם פסק ה"ז) פ"י (לקמן
להיות  צריך - מזים שבו האזוב שעל הוא מודה נטהר,

קורקוס)]. (הר"י האומר 39)שיעור אליעזר, ר' דעת נגד
עולה". והטל בחמה בכל 40)"יניחנה "משקין" המונח

חלב, מים, המשקין: שבעת פירושו התלמודית, הספרות
הנסחטים  מיצים אבל דבורים. ודבש דם, יין, טל, שמן,
כאן  וגם פירות", "מי נקראים וענבים, מזיתים חוץ מפירות,
ולנגב  לערות צריך טל, או מים בנפלו שגם מזה, ויוצא כך.
רבינו  כתב ולמה כלי. באותו אחרים מים לקדש כשרוצה
להשמיענו  בא ששם מפני "פסולים"? סתם ראשונה בבבא
אליעזר  ר' נגד כחכמים שהלכה המקודשים, המים דין
מה  על סמך וניגוב, לעירוי ובנוגע הזיות. שתי יזה שאמר:
ג). אות בועז ישראל, (תפארת שניה בבבא שיתבאר

צובע.41) נחושת,42)שרףֿאילן חלקיקי מכילים מים
צבע. מהם על 43)ועושים צבע רשמי נשארו לא אם

יועיל. לא והניגוב להסירם, צריך נשארו ואם הכלי. דופני

.ËÏÈaËn‰44ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÌÈÓa ˙‡hÁÏ ÈÏk ««¿ƒ¿ƒ¿«»¿«ƒ∆≈»¿ƒ
Lc˜Ï45·bÏ CÈ¯ˆ -46BÏÈaË‰ .Ba Lc˜È Ck ¯Á‡Â ¿«≈»ƒ¿«≈¿««»¿«≈ƒ¿ƒ

·bÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa47Ì‡Â . ¿«ƒ»¿ƒ¿«≈≈»ƒ¿«≈¿ƒ
CÎ ÔÈ·e Ck ÔÈa - ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ Ba ÛÒ‡Ï BÏÈaË‰ƒ¿ƒ∆¡…«ƒ¿À»ƒ≈»≈»

·bÏ CÈ¯ˆ48. »ƒ¿«≈

לפני 44) טבילה צריכים הכלים כל מ"ב. פ"ה שם
חטאת. למי בהם ראה 45)שמשתמשים חיים. מים שאינם

פ"ו. המים 46)למעלה לחלוחית את להעביר כדי
הכלי. דופני שעל שצריכים 47)הפסולים ואףֿעלֿפי

במים  כמו הלחלוחית על הקפידו לא קידוש, לשם מילוי
כמו  זה הרי חטאת, לצרכי שהטבילו מפני ועוד, פסולים.

ישראל). (תפארת מילוי מים 48)לשם שתערובת מפני
שהיא. בכל פוסלת - במקודשים מקודשים שאינם

.È‰Èe¯˜49Lc˜Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÓa dÏÈaË‰L50- ≈»∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ»¿ƒ¿«≈
da ÔÈLc˜Ó51˙‡hÁ ÈÓ dÎB˙Ï ÔÈÙÒB‡ ÔÈ‡ Ï·‡ ;52, ¿«¿ƒ»¬»≈¿ƒ¿»≈«»

ÔÈ‡ˆBÈÂ dÎB˙a ÌÈÚÏ· Ô‰a ‰ÏaË‰L ÌÈn‰L ÈtÓƒ¿≈∆««ƒ∆À¿¿»»∆ƒ¿»ƒ¿»¿¿ƒ
˙‡ÓË .Ô˙B‡ ÔÈÏÒBÙe ˙‡hÁ ÈÓa ÔÈ·¯Ú˙Óeƒ¿»¿ƒ¿≈«»¿ƒ»ƒ¿»

da ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰eÏÈaË‰Â53ÔÈ‡Óh‰ ÔÈ˜Ln‰L , ¿ƒ¿ƒ»≈¿«¿ƒ»∆««¿ƒ«¿≈ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLc˜nL ÌÈna e·¯Ú˙ÈÂ e‡ˆÈ dÙe‚a ÔÈÚÏ·p‰«ƒ¿»ƒ¿»≈¿¿ƒ¿»¿««ƒ∆¿«¿ƒ»

.dÎB˙a¿»

הקליפה 49) ונשארה שבתוכה, מה את שהוציאו דלעת
ספוגי, גוף שהיא ומפני מים. בה לשאוב וראויה העבה,

מ"ג). (שם ממנה ונפלטים מים בה במשניות 50)נבלעים
גורס  ורבינו לקדש". ראויים שאין "במים הגירסא שבידינו,

אגב 51)"הראויים". מים ספגה שמא חוששים ואין
המים  לתוך ונפלטים חטאת, מי לשם נשאבו ולא טבילה,
ראויים  שאינם במים הטבילוה אם אבל לקידוש. העומדים
ניגוב). בדין הקודמת ההלכה (ראה חוששים - לקדש
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`dnecקצד dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` b"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,
מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה

חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆

ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»
˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»
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B˙Èf‰ - ÂÈt ÏL ÔÈ„„vÏ ‰f‰Â ÂÈÙÏ ˙Bf‰Ï Ôek˙ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»«¿»ƒ∆»»«»»
‰¯Lk28. ¿≈»

ולא 24) יט) (שם, הטמא" על הטהור "והזה זוטא: 'ספרי'
לטמא. נתכוון שלא  מ"ב.25)בזמן במשנה,26)שם

זו.27)שם. להזאה התכוון שלא של 28)מפני הצדדים
כפניו. דינם פניו,

.Á‰fn‰29‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆ BÈ‡30‡l‡ ,‰Èf‰ ÏÎÏ ««∆≈»ƒ¿ƒ»¿»«»»∆»
e¯ÓbiL „Ú ‰Èf‰ ¯Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·BË≈∆»≈«∆«»»«««»»«∆ƒ»¿

ÌÈn‰31ÏÚ B‡ Ì„‡ Èa ‰nk ÏÚ ˙Á‡ ‰Èf‰ ‰fÓe . ««ƒ«∆«»»««««»¿≈»»«
ÔÓ Ba Ú‚pL Ïk .‰‡Ó elÙ‡ ,˙Á‡k ÌÈÏk ‰nk«»≈ƒ¿««¬ƒ≈»…∆»«ƒ

¯B‰Ë - ‡e‰L Ïk ÌÈn‰32‰fn‰ Ôek˙iL ‡e‰Â , ««ƒ»∆»¿∆ƒ¿«≈««∆
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .ÂÈÏÚ ˙Bf‰Ï33ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ¿«»»»«∆»≈¿ƒ¿«≈¿««

‰‡ÓË Ïa˜nL ¯·c34Ì„‡‰ ÏÚ B‡35d˙B‡Ó ‰f‰Â , »»∆¿«≈À¿»«»»»¿ƒ»≈»
,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ¯·c ÏÚ ‰ÏÈ·Ë¿ƒ»«»»∆≈¿«≈À¿»««¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ·BÊ‡a ÌÈÓ e¯‡L Ì‡ƒƒ¿¬«ƒ»≈≈»ƒ«¬…

ÏÈaË‰Ïe36ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ¯‡M‰ ÔÓ ‰fÓ ‡l‡ , ¿«¿ƒ∆»«∆ƒ«¿»«»»»«
‰¯Lk B˙ÏÈ·Ë ˙lÁz È¯‰L ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÏk‰«≈ƒ«¿≈ƒ∆¬≈¿ƒ«¿ƒ»¿≈»

‰˙È‰37¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë Ì‡ Ï·‡ . »¿»¬»ƒ»«∆»≈¿««»»
Ì„‡‰ ÏÚ ‰f‰Â ,‰Ó‰a‰ ÏÚ B‡ ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»««¿≈»¿ƒ»«»»»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ‡Óh‰ ÈÏk‰ ÏÚ B‡38¯ÊÁiL „Ú , ««¿ƒ«»≈«»»¿»«∆«¬…
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙ÈÂ ‰iL ÌÚt ÏaËÈÂ¿ƒ¿…««¿ƒ»¿ƒ¿«≈¿««»»»«

.‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c»»«¿«≈À¿»

חטאת.30)שם.29) במי אזוב שבאזוב.31)טבילת
מאה".32) "עד המשנה מלשון זה מ"ג.33)למד שם
ללמוד 34) יש למשנתנו, בפירושו רבינו של מלשונו כלים.

(ראה  טמא באדם וכן ממש, טמאים בכלים שמדובר
ישראל'). ו'תפארת המשנה,35)'ברטנורא' לשון נקט

טעם  לי נתברר (ולא בפניֿעצמה בבבא "אדם" שכתבה
במשנה). ומפרש 36)הכפילות ישנה", "לא במשנה:

שנית. פעם להטביל צריך שאינו דבר 37)רבינו, לשם
הזאה. "אם 38)שצריך (במשנה: פסולה. שהטבילה מפני

זה, ולפי שנית, לטבול צריך מפרש ורבינו ישנה". באזוב יש
אפילו  הכוונה באזוב", יש "אם ששנינו: מה לפרש צריך
א. יז, ביומא חננאל' 'רבינו גירסת ראה באזוב. מים נשארו

שם). רש"י וראה ופירושו.

.ËÏÈaË‰39BÈ‡L ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙Â ·BÊ‡‰ ˙‡ ƒ¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«≈¿««»»∆≈
ÌÈÙhÓ‰ ÌÈn‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó40ÔÈ¯Lk41,CÎÈÙÏ . ¿«≈À¿»««ƒ«¿«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»

‰eÎa ·BÊ‡‰ ˙‡ Ô‰a ÏÈaË‰Â ¯ÊÁÂ ÈÏka eÙË Ì‡ƒ»¿«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ»∆∆»≈¿«»»
.‰¯Lk B˙Èf‰ - ‰‡ÓË Ïa˜Ó‰ ¯·c ÏÚ ˙Bf‰Ï¿««»»«¿«≈À¿»«»»¿≈»

שם.39) האזוב.40)פרה, לא 41)מן בכוונה הטבילה
אבל  והזה", "וטבל... אמרה התורה שהרי פסולה, נכונה
שאינו  דבר על הזה שאפילו ונראה, בכשרותם. נשארו המים
נטפו  ואם באזוב, שנשארו המים נפסלו לא טומאה, מקבל
ולהזות. האזוב את בהם לטבול מותר - לחטאת טהור לכלי

.È˙‡hÁ ÈÓ42ÈL‡¯ elÙ‡ Ô‰a Ï·BË - eËÚÓ˙pL ≈«»∆ƒ¿«¬≈»∆¬ƒ»≈
ÔÈÏBÚ·‚43‚tÒÈ ‡lL „·Ï·e ,‰fÓe44˙ÈÁBÏˆ .45 ƒ¿ƒ«∆ƒ¿«∆…¿«≈¿ƒ

Bk¯„k ‰ÏÚÓe Ï·BË - ¯ˆ ‰ÈtL46CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,‰fÓe ∆ƒ»«≈«¬∆¿«¿«∆¿≈»ƒ
ÈÏk‰ Ècˆa ÚbÈ ‡nL ¯‰f‰Ï47.‰iL ÌÚÙa ¿ƒ»≈∆»ƒ«¿ƒ≈«¿ƒ¿««¿ƒ»

מ"ב.42) האזוב.43)שם של הבדים שלא 44)ראשי
למשנתנו). בפירושו (רבינו יטבול אלא הכלי, מדופני יקנח

פעמים.46)שם.45) כמה שם 47)אפילו שנדבקו
ועכשיו  הקודמת, בפעם האזוב הוצאת אגב מים טיפות
טבילה  כאן ואין בהן ויזה הטיפות אותן את האזוב יעלה
אבל  קצת, מגומגם הסגנון אמנם שם). במשנה (רבינו,

וכסףֿמשנה). ראב"ד (ראה ברורה הכוונה

á"ôùú'ä 'á-øãà ã"é éùéîç íåé

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ביום 1) טבל ואם פרה, במי מת טמא מטהרים כיצד יבאר

הזאה, בלא ימים כמה ושהה במת שנטמא מי בלילה, והיזה
המטמאין  ושכל בשביעי, ולא בשלישי עליו שהוזה מי
הגבעולים  נפרדו ואם אזוב, מצוות כיצד הזאה, מקבלין
ואי  באזוב, מזים מאימתי ודין אגדו, שלא או העלים ונשרו

הכשר. אזוב זהו

.‡Ì„‡ Á˜BÏ ?‰c ÈÓa ˙Ó ‡ÓË ÌÈ¯‰ËÓ „ˆÈk≈«¿«¬ƒ¿≈≈¿≈ƒ»≈«»»
‰LÏL ¯B‰Ë2ÔÈÁÏ˜3,˙Á‡ ‰c‚‡ Ô„‚B‡Â ·BÊ‡ ÏL »¿»¿»ƒ∆≈¿¿»¬À»««

„Á‡ ÏBÚ·b „·Â „a ÏÎ·e4ÔÈÏBÚ·‚ ÈL‡¯ Ï·BËÂ , ¿»«»«ƒ¿∆»¿≈»≈ƒ¿ƒ
ÏÚ B‡ Ì„‡‰ ÏÚ ‰fÓe Ôek˙Óe ,ÈÏkaL ‰c ÈÓa¿≈ƒ»∆«¿ƒƒ¿«≈«∆«»»»«
ızL ¯Á‡ ÈÚÈ·M‰ ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia ÌÈÏk‰«≈ƒ««¿ƒƒ««¿ƒƒ««∆»≈
.¯Lk - ¯ÁM‰ „enÚ ‰ÏÚMÓ ‰f‰ Ì‡Â .‰nÁ‰««»¿ƒƒ»ƒ∆»»««««»≈

ÌBia Ï·BË ÈÚÈ·M‰ ÌBia ÂÈÏÚ ‰fiL ¯Á‡Â5·È¯ÚÓe ¿««∆«∆»»««¿ƒƒ≈««¬ƒ
·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·Ë .·¯ÚÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰Â BLÓLƒ¿«¬≈»»∆∆»«∆»≈
‰f‰Â ÌBia ·BÊ‡‰ ˙‡ Ï·hL B‡ ,ÌBia ‰f‰Â ‰ÏÈla««¿»¿ƒ»«∆»«∆»≈«¿ƒ»

ÔÈ‡nËÓ ÌÈn‰Â ,‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰ÏÈla6ÈÓ ÌeMÓ ««¿»«»»¿»¿««ƒ¿«¿ƒƒ≈
¯‡a˙iL BÓk ,˙‡hÁ7·BÊ‡‰ ˙ÏÈ·Ë ‰È‰zL „Ú . «»¿∆ƒ¿»≈«∆ƒ¿∆¿ƒ«»≈

ÌÈna8ÌBi·e ÈLÈÏM‰ ÌBia epnÓ B˙‡f‰ÂÈÚÈ·M‰ ««ƒ¿«»»ƒ∆««¿ƒƒ««¿ƒƒ
„enÚ ‰ÏÚMÓ ‰OÚÂ ¯·Ú Ì‡Â .‰nÁ‰ ızL ¯Á‡««∆»≈««»¿ƒ»«¿»»ƒ∆»»«

.e¯‡aL BÓk ,¯Lk - ¯ÁM‰«««»≈¿∆≈«¿

מפסח 2) שווה בגזירה זה למדו קכח פיסקא חוקת בספרי
אזוב", אגודת "ולקחתם כב) יב, (שמות בו שכתוב מצרים

משלושה. פחות אגודה שלהם.3)ואין השורש עם בדים
מפרידם 4) יותר יש ואם אחד משורש בדים כמה יצאו שלא

שגבעול  אמר שם ח למשנה בפירוש (רבינו כשירים וכולם
כך, לפרש אפשר אי כאן אולם שייפתח, לפני פרח הוא

ט). משנה שם צריך 5)וראה שהטמא לומר התכוון לא
אומרת  שם) (פרה המשנה שהרי בלילה, ולא ביום לטבול
רבינו  כותב וכן בלילה" טובל עצמו הוא "אבל בפירוש:
הטהרה  את למהר אפשר כיצד מבאר, אלא הבאה, בהלכה

ב). הלכה ו פרק למעלה משנה של 6)(כסף המים פירוש,
מטמאים. הפסולה א,7)ההזאה הלכה ט"ו פרק לקמן

פירוש, מצוותם, נעשה שלא זמן כל מטמאים חטאת שמי
כהלכתם. הטמא על הוזו זה 8)שלא דין כתב למעלה

הדין. כך בטבילה שגם ומשמיענו מוסיף וכאן בהזאה
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.·Ì„‡ ‡lÓÓ4Ïk Lec˜ ‡Ïa BÏˆ‡ ÔÁÈpÓe ÌÈÓ ¿«≈»»«ƒ«ƒ»∆¿¿…ƒ»
ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓe ,ÌeÏk CÎa ÔÈ‡Â ‰ˆ¯iL ÔÓÊ¿«∆ƒ¿∆¿≈¿»¿ƒ»ƒ»¿»
˙Ú ÏÎa ÔLc˜Óe ¯Ù‡ Ô‰ÈÏÚ Ô˙BÂ ,¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe≈ƒ¿ƒ¿≈¬≈∆≈∆¿«¿»¿»≈
ÌÈÓÈ BÏˆ‡ Ì„‡ ÔÁÈpÓ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÎÂ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆¿≈««ƒ«¿À»ƒ«ƒ»»»∆¿»ƒ
,enziL „Ú CÈ¯ˆ ‡e‰L ÌBÈ ÏÎa Ô‰Ó ‰fÓe ÌÈLÂ¿»ƒ«∆≈∆¿»∆»ƒ«∆ƒ«
Ì„‡ ¯nLÓe .¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÔÎÈÏBÓeƒ»ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ¿«≈»»

BÎÈÏBÓe BÏˆ‡ ‰¯t ¯Ù‡5¯ÈÚÓe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈∆»»∆¿ƒƒ»¿»≈ƒ
˙Á‡ ÌÚt .¯ÈÚÏ6˙‡hÁ ÈÓ Ba ‰È‰L ÈÏk eÎÈÏB‰ ¿ƒ««««ƒ¿ƒ∆»»≈«»

Ú˜¯˜a ˙n‰ ÔÓ ˙ÈÊk ‡ˆÓÂ ,Ôc¯ia ‰ÈÙÒaƒ¿ƒ»««¿≈¿ƒ¿»¿«ƒƒ«≈¿«¿«
ÔÈc ˙Èa e¯Ê‚ ‰ÚL d˙B‡a .ÌÈn‰ e‡ÓËÂ ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿ƒ¿¿««ƒ¿»»»»¿≈ƒ
˙‡hÁ ¯Ù‡ ‡ÏÂ ˙‡hÁ ÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ ÔÈ‡L ,ÏB„b‰«»∆≈«¬ƒƒ≈«»¿…≈∆«»

¯‰a7‡ÏÂ ,ÌÈn‰ Èt ÏÚ ÌËÈLÈ ‡ÏÂ ,‰ÈÙÒ·e ¿»»ƒ¿ƒ»¿…¿ƒ≈«¿≈««ƒ¿…
Ï·‡ .ÈM‰ „vÏ Ì˜¯ÊÈÂ Ô‡kÓ ¯‰p‰ „ˆa „ÓÚÈ«¬…¿««»»ƒ»¿ƒ¿¿≈«««≈ƒ¬»

B¯‡eˆ „Ú ÌÈna Ì„‡ ‡e‰ ¯·BÚ8‰¯t ¯Ù‡ B„È·e ≈»»««ƒ««»¿»≈∆»»
Ô‰L ÌÈ˜È¯‰ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ÔÎÂ .ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ B‡«ƒ¿À»ƒ¿≈»»¿≈ƒ»≈»ƒ∆≈
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL ÌÈÓe ,˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ¿«»«ƒ∆ƒ¿«¿¿«»«¬«ƒ…

Ó - eLc˜˙‰ÈÙÒa ¯‰a Ì˙B‡ ÔÈ¯È·Ú9. ƒ¿«¿«¬ƒƒ»¿»»ƒ¿ƒ»

ט.4) פ"ג, חגיגה ומוליכו.5)תוספתא תימן: בכת"י
א.6) כג, מ"ה,7)חגיגה פ"ט פרה ובמשנה שם. כחכמים,

גזרו  "שלא עקביה בן חנניה דעת נגד הנהרות, בכל שגזרו
שהיה". כמעשה ובספינה בירדן שם.8)אלא פרה,

בנתינת 9) שנתקדשו אחר חטאת מי על אלא גזרו שלא שם,
האפר.

.‚ÏB„b‰ Ìia ‰ÈÙÒa ÔÈLc˜Ó ÌÈÓ ÔÈ¯È·ÚÓ10 «¬ƒƒ«ƒ¿À»ƒƒ¿ƒ»«»«»
ÏÚ ‡l‡ e¯Ê‚ ‡lL ;ÌÈn‰ Èt ÏÚ [Ì‰a] ÔÈËLÂ¿»ƒ»∆«¿≈««ƒ∆…»¿∆»«

.¯‰a ¯Ù‡‰ ÏÚÂ ÔÈLc˜Ó‰ ÌÈn‰««ƒ«¿À»ƒ¿«»≈∆¿»»

את 10) מצמצמים שאינם החכמים שאפילו משמיענו,
הגדול, הים על הרחיבוה לא שהיה, לכמעשה הגזירה
בברייתא: מלשונם זה ולמד בו. גזרו לא בספינה ואפילו
ים. לא אבל נהרות משמע הנהרות" שאר ואחד הירדן "אחד

.„ÌÈÓ CÈÏBn‰11ÌÈÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÔLc˜Ï «ƒ«ƒ¿«¿»¿≈»ƒ««ƒ
eLc˜˙pL12.ÂÈÙÏ ‡l‡ ÂÈ¯BÁ‡Ï ÈÏk‰ ÏÈLÙÈ ‡Ï , ∆ƒ¿«¿…«¿ƒ«¿ƒ«¬»∆»¿»»

- ÔÈ¯eÓL Ô‰L ÔÓÊa ;‰c ÈÓÏ ˙¯ÓLÓÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿∆∆¿≈ƒ»ƒ¿«∆≈¿ƒ
- ˙Bi·Á ÈzL ‡lÓ .ÔÈÏeÒt - Â‡Ï Ì‡Â ,‰c ÈÓ Ô‰≈≈ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ≈¿≈»ƒ

¯LÙ‡ È‡L ÈtÓ ,ÂÈ¯BÁ‡Ï ˙Á‡Â ÂÈÙÏ ˙Á‡ Ô˙B13. ≈««¿»»¿«««¬»ƒ¿≈∆ƒ∆¿»

מ"ו.11) פ"ז, מדעתו 12)שם, רבינו הוסיף זו בבא 
הם  הדעת היסח ופסול מלאכה שפסול לשיטתו, בהתאם
שנתקדשו, מים פוסלת אינה אמנם והמלאכה ענינים, שני
שיטת  כבר (נתבארה אותם. פוסלת הדעת היסח אבל
משמירת  הדעת היסח מפני פוסלת שמלאכה הראב"ד,
מים  פוסלת אינה שמלאכה ששנינו, ומכיוון המים.
השיג  ולפיכך פוסלת, אינה הדעת שהיסח ברור מקודשים,

רבינו). דברי על מדאורייתא,13)כאן אמנם היא השמירה
– מאחוריו ולא דווקא מלפניו מעולה שמירה חובת אבל
ולא  שאיֿאפשר, במקום גזרו ולא היא, חכמים גזירת
ה"ו). פ"ז למעלה (ראה פעמיים ללכת הממלא על החמירו

.‰ÔÏ˜ML ˙‡hÁ ÈÓ14Ï˜LÓa15BzÚc ÁÈq‰ Ì‡ : ≈«»∆¿»»¿ƒ¿»ƒƒƒ««¿
ÔÈÏeÒt -16ÌÈ¯·c Ï˜L Ì‡ Ï·‡ .ÔÈ¯Lk - Â‡Ï Ì‡Â , ¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¬»ƒ»«¿»ƒ

- ˙Ï˜LÓ Ô‡OÚÂ ÏÈ‡B‰ ,˙‡hÁ ÈÓa ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿≈«»ƒ«¬»»ƒ¿…∆
ÔÏÒt17˙¯ÓLÓ BÊ ÔÈ‡L ,18ÌÈ¯B‰h‰ el‡ Ïk . ¿»»∆≈ƒ¿∆∆»≈«¿ƒ

ÌÈÏk‰ Ïk ÔÎÂ ,ÔÈfnL B‡ ÔÈLc˜nL B‡ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ∆¿«¿ƒ∆«ƒ¿≈»«≈ƒ
eÈ‰ Ì‡ ,Ô‰Ó ÔÈfnLÂ Ì‰Ó ÔÈLc˜Óe ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿∆«ƒ≈∆ƒ»
È¯‰ - ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÈÏe·Ë¿≈««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»¬≈

ÌÈ¯Lk el‡19Lecw‰Â Èeln‰Â ‰¯t‰ ‰OÚÓ ÏkL ; ≈¿≈ƒ∆»«¬≈«»»¿«ƒ¿«ƒ
ÈtÓe .e¯‡aL BÓk ,ÌBÈ Ïe·Ëa ¯Lk ‰Èf‰‰Â¿««»»»≈ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿≈
Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓe ÛËL ÈÏk Ïk ˙‡ ÔÈ‡nËÓ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ¿«¿ƒ∆»¿≈∆∆«¿ƒƒ»

.˙‡hÁ ÈÓa Ô‰a ÔÈLnzLÓ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈«»

אֿב.14) נג, מסקנת 15)גיטין המים, משקל לדעת כדי
– לאו ואם פסולים, דעתו הסיח אם – "כנגדן" שם הגמרא
המים  כנגד שהניח היינו "שכנגדן" רבינו ומפרש כשרים.

המאזנים. בכף גם 16)משקלות פוסל הדעת שהיסח מפני
המקודשים. "בגופם",17)במים אמרו שם בגמרא

רבינו  פירוש ולפי מהם. דעתו הסיח כשלא אפילו פסולים
דברים  לשקול במשקלות בהם שהשתמש הכוונה "בגופם"
'חזון  ראה שם. הסוגיא בפירוש אחרת דרך (לרש"י אחרים

שמח'). ו'אור ט)18)איש' יט, (במדבר אמרה והתורה
עצמם  במים שמלאכה מזה יוצא נדה". למי "למשמרת
אינה  שמלאכה שאמרו ומה במקודשים, אפילו פוסלת
בשעת  אחרת מלאכה עשה אם הכוונה הקידוש, אחר פוסלת

שצט). מצוה חינוך' 'מנחת (ראה במים נתבאר 19)עיסוקו
של  במקומן כאן אלו דברים וכפלו ופ"ד, הי"ג, פ"א למעלה

חטאת. במי העוסקים אדם לבני הנוגעות ההלכות

.ÂÔÈ¯Lk Ïk‰20ÌeËÓËÂ ‰M‡Ó ıeÁ ,˙Bf‰Ï «…¿≈ƒ¿«≈ƒ»¿À¿
ÒBÈ‚B¯c‡Â21˙Ú„ Ba ÔÈ‡L ÔË˜Â [‰ËBL L¯ÁÂ]22; ¿«¿¿ƒ¿≈≈∆¿»»∆≈««

Lk Ï¯Ú‰Â .˙Bf‰Ï ¯Lk - ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ Ï·‡¯ ¬»»»∆≈««»≈¿«¿∆»≈»≈
‰f‰L ˙Ú„ Ba LiL ÔË˜ .‡ÓË Ï¯Ú‰ ÔÈ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆≈∆»≈»≈»»∆≈««∆ƒ»

ezcÚÒÓ ‰M‡‰Â23- B„Èa ÌÈn‰ BÏ ‰ÊÁ‡L ÔB‚k , ¿»ƒ»¿«««¿∆»¬»««ƒ¿»
.‰‡f‰ ˙ÚLa B„Èa ÊÁ‡z ‡lL „·Ï·e ,‰¯Lk B˙‡f‰«»»¿≈»ƒ¿«∆…∆¡…¿»ƒ¿««»»

.‰ÏeÒt - B˙Èf‰ ˙ÚLa B„Èa ‰ÊÁ‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»¿»ƒ¿««»»¿»

מ"י.20) פי"ב אשה.21)פרה ספק במשנה:22)שהם
הכתוב, מן דרשו - א מג, (ביומא דעת". בו שאין "ותינוק
מים  למילוי פסול שהוא אףֿעלֿפי להזות כשר שקטן
שהרי  דעת, בו שיש קטן רק שהכשירו ומובן אפר. ולאיסוף
שבאיסוף  יוצא, ומזה ה"ז). (לקמן כוונה צריכה הזאה
וקטן", שוטה מחרש "חוץ מ"ד) פ"ה (פרה ששנינו ומילוי
ג  במשנה יוםֿטוב' ('תוספות דעת בו שיש קטן גם פסול

שם)). יומא מברייתא קושייתו וראה שם.23)שם,

.ÊB¯‰ËÏ ‡Óh‰ ÏÚ ˙Bf‰Ïe ÔeÎÏ CÈ¯ˆ ‰fn‰24; ««∆»ƒ¿«≈¿«««»≈¿«¬
‰Ê Ï·‡ .‰ÏeÒt B˙‡f‰ - ‰eÎa ‡lL ‰f‰ Ì‡Â¿ƒƒ»∆…¿«»»«»»¿»¬»∆

ÂÈÏÚ ÔÈfnL25Ì„‡‰ ÏÚ ÔÈfÓ ‡l‡ ,‰ek CÈ¯ˆ BÈ‡ ∆«ƒ»»≈»ƒ«»»∆»«ƒ«»»»
˙Bf‰Ï Ôek˙n‰ .BzÚ„Ï ‡lLÂ BzÚ„Ï26‰f‰Â ÂÈÙÏ ¿«¿¿∆…¿«¿«ƒ¿«≈¿«¿»»¿ƒ»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÙÏ ‰f‰Â ÂÈ¯BÁ‡Ï ,ÂÈ¯BÁ‡Ï27. «¬»«¬»¿ƒ»¿»»«»»¿»
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`dnecקצו dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` c"i iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה

בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈

‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ
B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ

.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג
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קצז dnec` dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` e"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ומדרבנן  התורה, מן וכשרים שמם, איזוב יונקות שגם מפני
בתמרות  הזה ואם שנייה. הזאה וצריך זו בהזאה יצא לא

שם. קמא כתנא פסק קטן 35)חייב. (כיס ניצה יוציא
פיתוחו). לפני בו טמון את 36)שהפרח המלווה נוסף שם

"איזוב". תוספת.37)השם בלי

.Â‰¯L‡ ÏL ·BÊ‡38‰„B·Ú ÏLÂ ˙Ácp‰ ¯ÈÚ ÏLÂ ≈∆¬≈»¿∆ƒ«ƒ««¿∆¬»
‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏLÂ ‰¯Ê39‰ÏeÒt -40‰Óe¯z ÏL . »»¿∆¿»¿≈»¿»∆¿»
‰fÈ ‡Ï - ‰¯B‰Ë41.¯Lk - ‰f‰ Ì‡Â , ¿»…«∆¿ƒƒ»»≈

בזה 38) כיוצא אליל. לשם שניטעו אחרים ונטעים אילן
ב) לא, (שם בגמרא ופירשו לולב גבי ב, כט, בסוכה שנינו
אמרה  שהתורה משה) (שבזמן דמשה באשירה שהמדובר
"כתותי  ולפיכך באש" תשרפון "ואשריהם ג): יב, (דברים
ולולב  שיעור) בו ואין הוא וטחון (ככתות שיעוריה" מיכתת
אינן  הארץ כיבוש אחרי שניטעו האשירות אבל שיעור. צריך
אסורות  שהן פי על אף בדיעבד וכשירות שריפה טעונות
הן  חובה (המצוות ניתנו" ליהנות לאו ש"מצוות בהנאה,
לאשירה  מתכוונת כאן התוספתא שגם ונראה, הנאה). ולא
(הר"ש  שיעור צריך שאיזוב מפני ופסול משה שבזמן

ז). י"א פרק למשנה שלקטו 39)בפירושו איזוב שם.
ומעשרות. בתרומה חייב הוא 40)לאכילה אם אפילו

פרק  לקמן (ראה החטאת מי את מטמא ואינו מכביצה פחות
יא) יט, (במדבר תורה שאמרה מפני והטעם, ו). הלכה י"ב
צריך  בהזאה העיסוק שכל למדנו הטמא" על הטהור "והזה

למשנתנו). בפירושו (הרא"ש בטהרה כיוצא 41)להיות
שם  ופירשו תרומה של אתרוג גבי ב לד, בסוכה שנינו בזה
לקבל  שמכשירה מפני או שמפסידה מפני ב) (לה, בגמרא

טומאה.

.ÊÚÏ BËwlL ·BÊ‡ÌÈˆ42ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙÂ43- ≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»»«¿ƒ
B·bÓ44‰Èf‰Ï ¯Lk ‡e‰Â45ÔÈÏÎ‡Ï BËwÏ .46eÏÙÂ ¿«¿¿»≈¿«»»ƒ¿»√»ƒ¿»¿

ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ47È¯‰L ,ÏeÒt - B·bpL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»∆¬≈
‰Èf‰Ï ‡ÓË48ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ ÏkL ; ƒ¿»¿«»»∆»««¿ƒ¿»»√»ƒ¿»

ÌÈÏk‰49BÓk ,˙‡hÁ ÔÈÚÏ ÌÈ‡ÓËk Ô‰ È¯‰ «≈ƒ¬≈≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««»¿
ÌÈˆÚÏ Ë˜Ïk ‰Ê È¯‰ - ˙‡hÁÏ BËwÏ .e¯‡aL50, ∆≈«¿ƒ¿¿«»¬≈∆¿ƒ¿»¿≈ƒ

.Ba ‰fÓe B·bÓ - ÔÈ˜LÓ ÂÈÏÚ eÏÙ Ì‡Â¿ƒ»¿»»«¿ƒ¿«¿«∆

טומאה,42) מקבל אינו לאוכלו בכוונה נלקט שלא איזוב
אנשים  שיש פי על ואף אדם למאכל מיוחד שאינו מפני
אפילו  אדם, למאכל מיוחד שהוא דבר אבל אותו, שאוכלים

טומאה. מקבל - להסקה לקטו טמאים 43)אם אפילו
במי 44)ממש. המשקין טיפות תתערבנה שלא כדי

טומאה.45)החטאת. מקבל אינו מחשבתו 46)שהרי
באחד  כשיוכשר טומאה לקבל וראוי אוכל אותו עושה

המשקין. חטאת.47)משבעת בטהרת נשמרו שלא
אותם 48) ידי ועל לחטאת נטהרו שלא במשקין בנגיעתו

והטומאה  וההכשר טומאה, לקבל הוכשר עצמם המשקין
כאחת. חטאת.49)באים בטהרת נשמרו רק 50)שלא

כאוכל. אותו עושה אכילה מחשבת

á"ôùú'ä 'á-øãà å"è éùéù íåé

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
השיעור 1) הוא כמה עליו והיזה במת שנטמא אדם יבאר

בני  שני על או כלים שני על להזות נתכוון בו, ליגע הצריך
שני  על היזה לאחר, ממנו ונפל האחד על והיזה כאחת אדם
שהם  הכלים כאחת, שניהם על היזה אם לו ונסתפק כלים
לטומאה  חיבור או לזה ולא לזה או ולהזייה לטומאה חיבור

להזייה. ולא

.‡Ïk Ú‚pL ÔÂÈk - ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ì„‡»»∆ƒ¿»¿≈¿À»»»≈»∆»«»
‡ÓË ÏL B¯Oa ¯BÚÓ ÌB˜Ó ÏÎa ‰cp‰ ÈnÓ ‡e‰L∆ƒ≈«ƒ»¿»»≈¿»∆»≈

‰Èf‰ BÏ ‰˙ÏÚ2L‡¯ ÏÚ ‰‡f‰‰ ‰ÏÙ elÙ‡ . »¿»«»»¬ƒ»¿»««»»«…
BBLÏa ‰Ú‚ Ì‡ Ï·‡ .B˙ÙO L‡¯ ÏÚ B‡ BÚaˆ‡∆¿»«…¿»¬»ƒ»¿»ƒ¿

ÌeÏk dÈ‡ -3ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔBLl‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ≈»¿««ƒ∆«»»≈»ƒ∆«»
‰‡ÓË ÔÈÚÏ4e¯‡aL BÓk ,5ÈeÏbaL ÌÈ¯·È‡k ÔÈ‡ , ¿ƒ¿«À¿»¿∆≈«¿≈»»≈»ƒ∆«»

ÈÏk ÔÎÂ .‰ÏÈ·Ëe ‰‡f‰ ÔÈÚÏ6‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL ¿ƒ¿««»»¿ƒ»¿≈¿ƒ∆ƒ¿»¿≈¿ƒ»
ÈnÓ ‡e‰L Ïk ÈÏk ÏL BÙe‚Ï ÚÈb‰L ÔÂÈk - ÂÈÏÚ»»≈»∆ƒƒ«¿∆¿ƒ»∆ƒ≈

.‰‡f‰ BÏ ‰˙ÏÚ ‰cp‰«ƒ»»¿»«»»

שהזאה 2) חכמים של דעתם שמפרש א), צג, (זבחים כרבא
להיות  צריך שבכלי בגמרא, שם ופירשו שיעור. צריכה אינה
רבינו  כתב (וכן האזוב של גבעולים ראשי טבילת כשיעור
כל  טיפה מספיקה הטמא על אבל ה"א), בפט"ו לקמן

ורבנן 3)שהיא. רבי מחלוקת גלוי. מקום שאינה מפני
כחכמים. ופסק א כה, שם.4)בקידושין עולא דברי

ה"ג.5) מת טומאת מהלכות מ"ב:6)בפ"א פי"ב פרה
מאה". הן אפילו הכלים ועל האדם על "מזין

.·ÌÈÏk ÈL7ÏÚ ˙Bf‰Ï Ôek˙pL Ì„‡ Èa ÈL B‡ ¿≈≈ƒ¿≈¿≈»»∆ƒ¿«≈¿««
ÏÚÓ ÌÈn‰ eÙËÂ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â ˙Á‡k Ô‰ÈL¿≈∆¿««¿ƒ»«∆»≈∆¿»¿««ƒ≈«
eÏtiL „Ú B˙‡ÓËa ÈM‰ È¯‰ - ÈM‰ ÏÚ ÔBL‡¯‰»ƒ««≈ƒ¬≈«≈ƒ¿À¿»«∆ƒ¿

˙ÈˆÓz‰ ÔÓ ‡Ï ,‰fn‰ ˙Èf‰Ó ÌÈn‰ ÂÈÏÚ8ÏÚ ‰f‰ . »»««ƒ≈«»«««∆…ƒ««¿ƒƒ»«
B‡ „Á‡k Ô‰ÈL ÏÚ ‰f‰ Ì‡ BÏ ˜tzÒÂ ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈ƒƒ»«¿≈∆¿∆»

‰ÏeÒt B˙Èf‰ - ÂÈÏÚ ‰ˆÓ B¯·ÁÓ9. ≈¬≈ƒ¿»»»«»»¿»

שמקורה 7) זו, שבהלכה השניה מהבבא יוצא זה דין
ב. פי"ב, פרה מן 8)במשנה לא אחר, ממקום המתמצים

טומאה,9)האזוב. ודאי מידי מוציאה אינה הזאה שספק
פי"א  למעלה (ראה חזקתו על טמא העמד אומרים: ואנו

ה"ד).

.‚ËÁÓ10O¯Á‰ ÏÚ ‰e˙pL11ÏÚ ˜ÙÒ ,‰ÈÏÚ ‰f‰Â ««∆¿»««∆∆¿ƒ»»∆»»≈«
B˙Èf‰ - ‰ÈÏÚ ‰ˆÓ O¯Á‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‰f‰ ËÁn‰«««ƒ»»≈ƒ«∆∆ƒ¿»»∆»«»»

‰ÏeÒt12. ¿»

הזאה.11)שם.10) לו אין חרס בבות 12)וכלי שלוש
החוט, מן ספק א. הזאה: בספק המדובר ובכולן זו, במשנה
ג. כלים; שני ב. מ"ד); פי"א למעלה (ראה האזוב מן ספק
בבא  כל זו", אף זו "לא בסדר ונשנו החרס. על מחט
בכלל  אם הוא שהספק בחוט, רק לא קודמתה. על מוסיפה
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.·,‰‡f‰ ‡Ïa ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ˙Óa ‡ÓËpL ÈÓƒ∆ƒ¿»¿≈¿»»«»»ƒ¿…«»»
ÔÈfÓe ,ÌÈÓÈ ‰LÏL eÈÙa ‰BÓ - ˙Bf‰Ï ‡B·iLk¿∆»¿«∆¿»≈¿»»ƒ«ƒ
·È¯ÚÓe ÈÚÈ·Ma Ï·BËÂ ,ÈÚÈ·M·e ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ»»«¿ƒƒ«¿ƒƒ¿≈«¿ƒƒ«¬ƒ
‡aL ı¯‡‰ ÌÚa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BLÓLƒ¿«∆¿»ƒ¬ƒ¿«»»∆∆»
BÈ‡ - ÈlL ÈLÈÏL ÌBi‰ :¯Ó‡ elÙ‡L ,˙Bf‰Ï¿«∆¬ƒ»««¿ƒƒ∆ƒ≈
˙BÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,‡ÓË ÌBi‰ ‡nL ,ÔÓ‡∆¡»∆»«ƒ¿»¿ƒ»»ƒƒ¿

˙Bf‰Ï ‡aL ¯·Á Ï·‡ ;eÈÙa9ÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿»≈¬»»≈∆»¿««ƒ»»«
„iÓ ÂÈÏk10‰f‰L ÈÓ .11ÂÈÏÚ ‰f‰ ‡ÏÂ ÈLÈÏMa ÂÈÏÚ ≈»ƒ»ƒ∆À»»»«¿ƒƒ¿…À»»»

‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa Ï·BË - ÌÈÓÈ ‰nk ‰‰LÂ ,ÈÚÈ·Ma«¿ƒƒ¿»»«»»ƒ≈¿»≈∆ƒ¿∆
ÂÈÏÚ ÔÈfÓe ,‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,ÈÚÈ·M‰ ¯Á‡«««¿ƒƒ≈«≈««¿»«ƒ»»
Ï·Ë elÙ‡ .‰ÏÈ·Ë ¯Á‡ ÔÈa ‰ÏÈ·Ë Ì„˜ ÔÈa ,ÌBia«≈…∆¿ƒ»≈««¿ƒ»¬ƒ»«

È¯ÈOÚ ÏÈÏa B‡ ÈÚÈLz ÏÈÏa12¯ÁÓÏ ÂÈÏÚ ÔÈfÓ - ¿≈¿ƒƒ¿≈¬ƒƒ«ƒ»»¿»»
‰nÁ‰ ı‰ ¯Á‡13. ««»≈««»

לטומאתו.9) שלישי יום שהיום ראשונה 10)ואומר הזאה
שנייה. הזאה כליו על או עליו מזים ימים ארבעה ואחר

מוסר 11) יא משנה יב, פרק פרה למשנה בפירושו רבינו
כמה  שם ויש קכט, פיסקא חוקת בספרי אלה דינים מקור
שמיני, שביעי, ליום אלא לי אין גורס: ורבינו גירסאות,
לטומאתו  בשביעי היזה לא אם (פירוש מניין ועשירי תשיעי
טהור)? שהוא מניין בעשירי, או בתשיעי בשמיני, אלא
לא  אפילו אופן (בכל מקום מכל - "וחטאו" לומר תלמוד
טבילה  קדמה אם אומר שהייתי ממשיך: והספרי בשביעי).
בגדיו  "וכבס כך ואחר "וחטאו" לומר תלמוד יצא, להזאה
נאמרה  זו אחרונה שדרשה רבינו שם ומפרש במים". ורחץ
רשאי  תשיעי או בשמיני היזה אם אבל בשביעי, כשהיזה רק
שעליו  שהכתוב מפני ונימוקו, ההזאה, קודם לטבול הוא
פסק  ולפיכך בשביעי. בהזאה מדבר הספרי לימוד מסתמך
ביום  עליו שיזה "ואחר שביעי; בהזאת א, בהלכה למעלה
כותב: ימים כמה בשהה זו ובהלכה וכו'" טובל  השביעי
טבילה". לאחר בין טבילה קודם בין ביום עליו "ומזין

מחר.12) יום של החמה שקיעת עד יום טבול והוא
לפני 13) כשטבל שכן ומכל שנייה. טבילה צריך ואינו

הטבילה. טהרת ונגמרה החמה שקיעת

.‚ÔÈ‡nhn‰ Ïk14ÌÈ·Ê ?„ˆÈk .‰‡f‰ ÔÈÏa˜Ó »«ƒ«¿ƒ¿«¿ƒ«»»≈«»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ÔÈfÓ - ˙Óa e‡ÓËpL ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ¿»ƒ¿¿∆ƒ¿¿¿≈«ƒ¬≈∆
Û‡ ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ÔÈ¯B‰Ë Ì‰ È¯‰Â ÈÚÈ·Le ÈLÈÏLaƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒƒÀ¿«≈«
‰f‰Â :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ‰‡ÓË ÔÈ‡ÓË Ô‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿≈ƒÀ¿»«∆∆∆∆¡«¿ƒ»
‰Èf‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .ÈLÈÏM‰ ÌBia ‡Óh‰ ÏÚ ¯‰h‰«»…««»≈««¿ƒƒ»»«¿»∆«»»
Ïa˜Ó Ï¯Ú‰ ÔÎÂ .‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ BÏ ˙ÏÚBÓ∆∆««ƒ∆»≈¿≈∆»≈¿«≈
ÈLÈÏL ÂÈÏÚ ‰f‰Â ˙Óa ‡ÓËpL Ï¯Ú ?„ˆÈk .‰‡f‰«»»≈«»≈∆ƒ¿»¿≈¿À»»»¿ƒƒ
Ï·BË ÏBniLÎe ,˙Ó ˙‡ÓhÓ ¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ÈÚÈ·Le¿ƒƒ¬≈∆»ƒÀ¿«≈¿∆ƒ≈

·¯ÚÏ ÌÈL„wa ÏÎB‡Â15. ¿≈«√»ƒ»∆∆

אמרו:14) א צג, ובזבחים ובברייתא יט חוקת זוטא ספרי
(כסף  במחלוקת שנוי אינו זה שדין ונראה עליה". מזין "נדה

בטהרה".15)משנה). פסחיהם ועשו וטבלו "מלו שם:

.„·BÊ‡ ˙ÂˆÓ16ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎÂ ,ÔÈÁÏ˜ ‰LÏL - ƒ¿«≈¿»¿»ƒ¿»∆«»∆«
BÚ·‚ ‰LÏL e‡ˆÓ .„Á‡ ÏBÚ·bÂÈ¯ÈLe .ÔÈÏ ƒ¿∆»ƒ¿¿¿»ƒ¿ƒ¿»»

ÌÈL17Á˜Ï Ì‡ B‡ .18.¯Lk - Ô„‚‡Â ‰lÁza ÌÈL ¿«ƒƒ»«¿«ƒ«¿ƒ»«¬»»»≈
¯‡L ‡Ï elÙ‡ ,ÔÈÏÚ‰ e¯LÂ ÔÈÏBÚ·b‰ e„¯t˙ƒ¿»¿«ƒ¿ƒ¿»¿∆»ƒ¬ƒ…ƒ¿«
È¯ÈML ;¯Lk - ‡e‰L Ïk ‡l‡ Ì‰Ó ÏBÚ·b ÏkÓƒ»ƒ¿≈∆∆»»∆»≈∆¿»≈

‡e‰L ÏÎa ·BÊ‡‰19ÔÈca ‰LÏL Ba LiL ÁÏ˜ .20- »≈¿»∆∆«∆≈¿»«ƒ
B˜qÙÓ21˙BÈ‰Ï B˙ÂˆnL ;ÔzLÏL „‚B‡ Ck ¯Á‡Â ¿«¿¿««»≈¿»¿»∆ƒ¿»ƒ¿
‰c‚‡22‰È‰iL ‰¯Bza L¯t˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬À»««ƒ∆…ƒ¿»≈«»∆ƒ¿∆

B‡ B˜qÙ ‡ÏÂ B„‚‡L B‡ B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ .‰c‚‡¬À»ƒ¿¿…¬»∆¬»¿…ƒ¿
·BÊ‡‰ .¯Lk - Ba ‰f‰Â B„‚‡ ‡ÏÂ B˜qÙ ‡lL∆…ƒ¿¿…¬»¿ƒ»»≈»≈

¯ˆw‰23B„‚B‡ -24LBk‰ ÏÚ ËeÁa25,Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿¿««¿«≈
Ï·BËÂ26‰fÓe ·BÊ‡a ÊÁB‡Â ,‰ÏÚÓe ÌÈna27˜tzÒ . ¿≈««ƒ«¬∆¿≈»≈«∆ƒ¿«≈

ËeÁ‰ ÔÓ Ì‡ BÏ28LBk‰ ÔÓ B‡ ‰f‰29ÔÓ B‡ ƒƒ«ƒ»ƒ«ƒ
ÏBÚ·b‰30‰ÏeÒt B˙‡f‰ -31. «ƒ¿«»»¿»

כהקדמה 16) כאן ונכפלה למעלה כבר נאמרה זו הלכה תחילת
אחריה. הבאים לדינים ואגדם 17)קצרה שלושה לקח אם

לכתחילה. בהם להזות מותר מהם אחד מצוה 18)ונאבד
שניים  רק לקח ואם קלחים שלושה לקחת המובחר מן
"לרבנן  אמרו א יג, בסוכה לכתחילה. להזות מותר ואגדם
כרבנן. רבינו ופסק לעכב לא אבל למצוה" שלושה
כשר, כן גם אחד נשתייר שאם חכמים אמרו שם [בברייתא
שפסק  ונראה כשרים, שניים שרק משמע כאן רבינו ומדברי

עליו]. חולק אין שבמשנתנו מפני יוסי כרבי לפני 19)בזה
שניים  שצריך רבינו ופסק הבדים מספר בשיירי המדובר כן
זה  ודבר עצמו, ובד בד כל של בשיריים המדובר וכאן

זה. בסיומו להדגיש כך 20)התכוון גורס שרבינו נראה
אחד. משורש יוצאים בדים ששלושה ומפרש, במשנה
קלחים. שלושה בו שיש איזוב כתוב: שלפנינו בספרי

הבדים.21) שלושת את א 22)מפריד (הלכה למעלה
קכח, פיסקא חוקת הספרי דברי הובאו הראשונה) בהערה
בשלושה  שמצוותו מצרים מפסח שווה בגזירה שלמדנו
לאגדם. שמצוה נלמד עצמה זו שווה ומגזירה בדים

החטאת.23) למי יגיע לא בידו קושרו.24)וכשיאחזנו
בכוש.26)פלך.25) אוחז להזות 27)כשהוא שצריך

אחר. דבר ידי על להניעו ולא עצמו בו 28)באיזוב שאגד
האיזוב. בדי בו.29)את כשירה.30)שקשרו והזאתו

אותו 31) מוציאה הזאה ספק ואין טמא וודאי שהוא מפני
הוודאית. טומאתו מידי

.‰˙B¯Óza ‡ÏÂ ·BÊ‡‰ ˙B˜BÈa ‡Ï ÔÈfÓ ÔÈ‡32, ≈«ƒ…¿¿»≈¿…«¿»
‡lL ÔÈÏBÚ·b ?˙B˜Bi‰ Ô‰ el‡ .ÔÈÏBÚ·ba ‡l‡∆»«ƒ¿ƒ≈≈«¿ƒ¿ƒ∆…

eÏÓ‚33- Lc˜nÏ ÒÎÂ ˙B˜Bia ÂÈÏÚ ‰f‰L ÈÓe . »¿ƒ∆À»»»«¿¿ƒ¿««ƒ¿»
¯eËt34ıiMÓ ?·BÊ‡a ÔÈfÓ È˙ÓÈ‡Óe .35·BÊ‡Â . »≈≈»««ƒ»≈ƒ∆»≈¿≈

Ïk .Ú¯ˆn‰ ˙‡ Ba ¯‰ËÏ ¯Lk - ‰c ÈÓ Ba ‰f‰L∆À»≈ƒ»»≈¿«≈∆«¿…»»
ÈÂÏ ÌL BÏ LiL ·BÊ‡36ÔÈ¯BwL ·BÊ‡‰Â .ÏeÒt - ≈∆≈≈¿«»¿»≈∆ƒ

„eÁÈa ·BÊ‡ B˙B‡37·BÊ‡‰ ‡e‰Â ,¯Lk‰ ‡e‰ - ≈¿ƒ«»≈¿»≈
B˙B‡ ÔÈ¯BwL ‰Ê Ï·‡ ;ÌÈza ÈÏÚa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L∆¿ƒ«¬≈»ƒ¬»∆∆ƒ

.ÏeÒt - È¯a„Ó ·BÊ‡Â ˙ÈÏÁk ·BÊ‡Â ÔÂÈ ·BÊ‡≈»»¿≈»¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»

למשנה).32) בפירושו (רבינו האיזוב זרע שבו כיס
בארץ".33) אשר "הוא רבינו: מפרש במשנה מאוד, רכים
למלקות,34) בו התרו אם ממלקות ובמזיד מחטאת בשוגג
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נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט
על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
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והכיסוי 48)למיחם.47) הכלי, עיקר הוא שהמיחם מפני
שם. כביתֿהלל לו. מודים.49)טפל ביתֿהלל גם בזה

.Ë‚ef‰50ÏaÚ‰Â51Ì‡Â ,‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - «¿»ƒ¿»ƒ¿À¿»¿«»»¿ƒ
Ô‰ÈL e¯‰Ë - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰52. ƒ»«∆»≈∆»¬¿≈∆

מ"ט.50) ודופק 51)שם המתנועע, הפעמון של הלשון
המקיפו. הזוג מפרידים 52)על ואין אחד כלי שהם מפני

אותם.

.ÈÈÂh‰53Ba ÔÈ¯ÊBL B‡ ÌÈzLt‰ Ba ÌÈÂÂhL «¿ƒ∆»ƒ«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ıÚ‰ :Ba LÈ ÔÈÙe‚ ‰LÏL - ÌÈÏ·Á‰«¬»ƒ¿»ƒ≈»≈∆¿«¿ƒ»»

LBk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÈeÂh‰54ÏÊ¯a‰ B‡ ˙LÁp‰Â ; «»¿«ƒ¿»¿«¿∆««¿∆
ÔÈÏ˙Bt daL ,‡¯Bpˆ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ıÚ‰ L‡¯aL∆¿…»≈¿«ƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ
˙‡¯˜p‰ ‡È‰Â ,LBk‰ ÚˆÓ‡aL ÌÈÁ¯‰Â ;ÔÈÂBËÂ¿ƒ¿»≈«ƒ∆¿∆¿««¿ƒ«ƒ¿≈

‡wt55Ba ÔÈÏ˙BtL LBk‰ .56‡Ï - ‡ÓËpL ÌÈÏ·Á‰ ƒ»«∆¿ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿»…
‰fÈ57LBk‰ ÏÚ ‡ÏÂ BlL ‡wt‰ ÏÚ58ÏÚ ‡l‡ , «∆««ƒ»∆¿…««∆»«

‡¯Bpv‰59.Ïk‰ ¯‰Ë - ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â ; «ƒ»¿ƒƒ»«∆»ƒ¿»¿»»««…
ÔzLt ÏLÂ60,‰lÁzÎÏ ÔzLÏMÓ „Á‡ ÏÚ ‰fÓ - ¿∆ƒ¿»«∆«∆»ƒ¿»¿»¿«¿ƒ»

.¯eaÁ ÔzLÏML∆¿»¿»ƒ

מ"ח.53) כוש 54)שם במונח רבינו משתמש לפעמים
את  מגדיר הוא בעיקרו אבל במשנה, וכן בשלימותו, לפלך

בלבד. רבינו 55)העץ כותב מ"ז, פ"ט לכלים בפירושו
הכוש, של השני בראשו פירוש, הכוש. בראש היא שהפיקה

כאן. המשנה מפרשי כל פירשו לפלך 56)וכן הכוונה כאן
עליו.58)לכתחילה.57)בשלימותו. שמלפפים העץ

הכלי.59) עיקר פשתן,60)שהיא בו שטווים הפלך חלקי
חבלים. בו ששזורים הכלי חלקי מאשר מהודקים יותר הם

.‡È¯BÚ61‰ÒÈ¯Ú ÏL62˙BwÙÏ ¯aÁÓ ‡e‰L63- ∆¬ƒ»∆¿À»¿ƒ
‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ64˙BhÓ ÏL ÔaÏn‰ .65BÈ‡ - ƒ¿À¿»¿«»»««¿≈∆ƒ≈

‰‡f‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ66. ƒ…¿À¿»¿…¿«»»

למיטות 62)שם.61) עור של שוליים לעשות היו רגילים
היו  כפתורים וכעין מצידיהם, יוצאות ועניבות תינוקות, של
את  אליהם ומחברים השוליים ליד העריסה בדפנות תלויים
מורידים  ביותר, מלוכלכים כשהשוליים ולפעמים, העניבות.

לנקותם. כדי השוליים מפני 64)לכפתורים.63)את
במקרים  אלא העור את מורידים ואין אחד, כלי שהכול

רב. זמן ובהפסק הכלל, מן מפרש 65)יוצאים רבינו
מן  למעלה מורכב עץ של "מרובע הוא שמלבן במשנתנו
תבנית  מבוארת ב, הלכה ד פרק כלים בהלכות המיטה".

שם. ראה וחלקיה. רופף,66)המיטה שחיבורו מפני
מפרש  [הר"ש המלבן. את מורידים המיטה את וכשמזיזים

המיטה]. כרעי תחת מונחים שמלבנות

.·ÈÌÈÏk‰ ˙B„È Ïk67˙BÁe„w‰68ÔÈkq‰ ·v ÔB‚k , »¿«≈ƒ«¿¿ƒ«««ƒ
¯eaÁ - Ba ÒÎ ÏÊ¯a‰Â ·e˜ ·vp‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆«ƒ»»¿««¿∆ƒ¿»ƒ
ıÚ ÔB‚k ,˙B˜e¯Á‰ ˙B„i‰ Ï·‡ .‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ¿À¿»¿«»»¬»«»«¬¿≈

‰‡f‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ - ÏÊ¯aa ÒÎ ıÚ‰L ,˙ÈÁ‰69. «¬ƒ∆»≈ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«»»

וקצה 68)שם.67) עמוק, חור בהן יש מקדח. מלשון
בו. תחוב יו 69)הכלי מהודקות רגילים הקדוחות ואין תר

בנקל. מתנתקות והחרוקות לנתקן,

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"è ÷"ù íåé

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
הכל 1) הן, ומה החטאת בטהרת עשו יתרות שמעלות יבאר

חומרתה. מפני חטאת טהרת על נאמנין

.‡˙B¯˙È ˙BÏÚÓ2˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ëa eOÚ3Ì„‡‰L : «¬¿≈»¿»√«««»∆»»»
Èab ÏÚ LnLÓe „ÓBÚÂ L„˜Ï Ï·Ë elÙ‡ ,¯B‰h‰«»¬ƒ»«¿…∆¿≈¿«≈««≈

˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,ÁaÊn‰4‡ÏÂ ‰¯t‰ ˙Ù¯OÏ ‡ÏÂ «ƒ¿≈«≈»¿«»¿…ƒ¿≈««»»¿…
ÔLc˜Ï ‡ÏÂ ÌÈn‰ ÈelÓÏ5ÏaËiL „Ú ˙Bf‰Ï ‡ÏÂ ¿ƒ««ƒ¿…¿«¿»¿…¿««∆ƒ¿…

ÔÎÂ .˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰È‰È Ck ¯Á‡Â ˙‡hÁ ÌLÏ¿≈«»¿««»ƒ¿∆»¿«»¿≈
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡ ,‰¯ÊÚaL ˜¯ÊÓ elÙ‡ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¬ƒƒ¿»∆»¬»»≈»¿«»
ÏÎÂ ÔÈÏÎ‡‰ Ïk ÔÎÂ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú«∆«¿ƒ¿≈«»¿≈»»√»ƒ¿»
ÔÈÚÏ Ô‰ È¯‰ ,ÔÈ¯B‰Ë Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒ¬≈≈¿ƒ¿«

.ÔÈ‡nËÓ‰ ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡k ˙‡hÁ«»»√»ƒ«¿ƒ«¿«¿ƒ

הכלל.2) מן יוצאות טהרה אדומה.3)דרגות פרה טהרת
והזאתו.4) הדם קבלת במים 5)לשחיטה, אפרה את לתת

זו, הלכה מקור הטמאים. על מהם להזות עלֿמנת חיים
א. כ, בחגיגה

.·ÈÏk Ïk6Èt ÏÚ Û‡ ,·LBÓÏ B‡ ·kLÓÏ Èe‡¯‰ »¿ƒ»»¿ƒ¿»¿»««ƒ
˙‡hÁ Èa‚Ï ‡e‰ È¯‰ ,L„w‰ Èa‚Ï ¯B‰Ë ‡e‰L∆»¿«≈«…∆¬≈¿«≈«»

·f‰ Ò¯„Ók7Ôa ÔÁBÈ .˙‡hÁ ÌLÏ e‰eÏÈaËiL „Ú ¿ƒ¿««»«∆«¿ƒ¿≈«»»»∆
‡„b„eb8‰È‰Â ,ÂÈÓÈ Ïk L„w‰ ˙¯‰Ëa ÏÎB‡ ‰È‰ ¿»»»»≈¿»√««…∆»»»¿»»

˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ ·f‰ Ò¯„Ók BzÁtËÓ9. ƒ¿«¿¿ƒ¿««»¿ƒ¿«««»

מרכב 7)שם.6) מושב, משכב, כולל "מדרס" המונח
ומושב. משכב מטמאי בהל' מפורשים ודיניהם ומדרס,

התנאים.8) שלו 9)מגדולי חולין מאכלי על מקפיד היה
קדושים. דברים כטהרת טהורים, שיהיו

.‚Ïk10˙B‡Óh‰ „ÏÂ11‡nËÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »¿««À¿««ƒ∆≈¿«≈
e¯‡aL BÓk ,L„˜Ï elÙ‡ ÌÈÏk ‡ÏÂ Ì„‡12È¯‰ - »»¿…≈ƒ¬ƒ¿…∆¿∆≈«¿¬≈

e¯Ó‡ CÎÈÙÏ .˙‡hÁÏ ÌÈÏÎÂ Ì„‡ ‡nËÓ ‡e‰13: ¿«≈»»¿≈ƒ¿«»¿ƒ»»¿
Lc˜Ó‰14‡nL ,Ïcq‰ ˙‡ ÏÚÈ ‡Ï ˙‡hÁ ÈÓ ˙‡ «¿«≈∆≈«»…ƒ¿«∆««¿»∆»

ÔÈ˜LÓ eÏtÈ15ÏkL ,‡ÓË Ïcq‰ ‡ˆÓÂ Ïcq‰ ÏÚ ƒ¿«¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»««¿»»≈∆»
‰Ê ‡nË˙ÈÂ ,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ô‰ ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜Ln‰««¿ƒ¿≈ƒ≈¿«≈««»¿ƒ¿«≈∆

Ïcqa B˙ÚÈ‚a Lc˜Ó‰16˙‡hÁ ÈÓ e‡ˆÓÂ , «¿«≈ƒ¿ƒ»««¿»¿ƒ¿¿≈«»
ÌÈ‡ÓË17. ¿≈ƒ

מ"ב.10) פ"ח ראשון,11)פרה נקרא הטומאה באב הנוגע
הטומאה. ולד נקראים וכולם הלאה. וכן שני, הוא בו והנוגע

ה"זֿח.12) פ"ה מת טומאת שם.13)בהל' במשנה,
המים.14) על האפר את טהורים 15)הנותן שאינם

חששו  לא ולמה לחטאת. ובגדים אדם ומטמאים לחטאת,
ליפול  משקין של שדרכם מפני בגדיו, על משקין יפלו שמא
של  פירושו (ע"פ מזה להזהר וקשה הסנדלים על
וראה  וכסףֿמשנה. ראב"ד ראה למשנה. ה'ברטנורא'

במשנתנו). יוםֿטוב' על 16)'תוספות הטיפה תיפול אם
בנגיעה, כלים מטמאים שמשקין האדם, את תטמא לא רגלו,
(לקמן  בידיו נגעו אלאֿאםֿכן מטמאים אינם האדם את אבל
נגיעה  בכל האדם את מטמא במשקין שנטמא והכלי ה"י),
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נפלה  שבוודאי כלים, בשני גם אלא האזוב, מן הטיפה נפלה
ויותר  פסולה. - השני לכלי גם והגיעה האזוב מן הטיפה
אחד  כלי על שנפלה שהטיפה כלים בשני רק לא מזה,
אפילו  אלא להזאה, יותר ראויה ואינה מצוותה נעשית
נעשית  לא החרס על נפלה אם שאפילו החרס, על במחט
על  ונפלה החרס מן ניתזה שאפילו לחשוב ואפשר מצוותה,
פסולה, שהיא המשנה אותנו משמיעה כשרה, היא המחט
הטמא  הכלי על האזוב מן ישר לבוא צריכה שההזאה מפני

ישראל). (תפארת

.„ÌÈÏk13ÔÈÏvÙÓ‰14,ÌÈ¯ÓÒÓa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ¯aÁnL ≈ƒ«¿À»ƒ∆¿À»ƒ∆»∆¿«¿¿ƒ
˙¯tÒÓ ÔB‚k15ÌÈ˜¯t ÏL16ÈËÈ‰¯ ÏL ÏÓÊÈ‡Â17 ¿«¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿≈

‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ18‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿«≈»∆ƒ¿«¿»»ƒ¿À¿»
‰Èf‰Ïe19‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL ,20Ï ¯eaÁ BÈ‡ -‡ ¿«»»∆…ƒ¿«¿»»≈ƒ…

?‰Èf‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ „ˆÈk .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ»∆¿…»∆≈«≈ƒ¿À¿»¿«»»
‡ÓË - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓË Ì‡L∆ƒƒ¿»∆»≈∆ƒ¿«¿»»ƒ¿»

ÈM‰21- ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡Â , «≈ƒ¿ƒƒ»«∆»≈∆ƒ¿«¿»»
„ˆÈÎÂ .„Á‡ Ûeb Ô‰ el‡Îe ,Ô‰ÈLÏ ‰Èf‰ ‰˙ÏÚ»¿»«»»ƒ¿≈∆¿ƒ≈∆»¿≈«
‡ÓË Ì‡L ?‰Èf‰Ï ‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ‡Ï ¯eaÁ BÈ‡≈ƒ…¿À¿»¿…¿«»»∆ƒƒ¿»
,B¯·Á ‡ÓË ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆∆…ƒ¿«¿»»…ƒ¿»¬≈
˙ÚLa ‡lL Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰Â Ô‰ÈL e‡ÓË Ì‡Â¿ƒƒ¿¿¿≈∆¿ƒ»«∆»≈∆∆…ƒ¿«
.ÔÈ¯aÁÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·Á ¯‰Ë ‡Ï - ‰Î‡ÏÓ¿»»…ƒ≈¬≈««ƒ∆≈¿À»ƒ

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc e‰ÊÂ22eÈ‰iL ,e¯Êb ¿∆ƒ»¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»¿∆ƒ¿
‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa ‡lL elÙ‡ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁƒ¿À¿»¬ƒ∆…ƒ¿«¿»»¿≈»
Ô‰Ó „Á‡a ‰Ú‚ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚL ÌeMÓƒ¿«¿»»¿»ƒ»¿»¿∆»≈∆
eÈ‰È ‡lL ,Ô‰ÈÏÚ e¯Êb ÔÎÂ .B¯·Á ‡ÓË - ‰‡ÓËÀ¿»ƒ¿»¬≈¿≈»¿¬≈∆∆…ƒ¿
‡lL ÌeMÓ ‰¯Êb ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLa elÙ‡ ‰Èf‰Ï ¯eaÁƒ¿«»»¬ƒƒ¿«¿»»¿≈»ƒ∆…
‡Ï - Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ‰f‰ Ì‡ ÌÏBÚÏe ,‰Î‡ÏÓ ˙ÚLaƒ¿«¿»»¿»ƒƒ»«∆»≈∆…
ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÂÈÏÚ Ì‚ ‰fiL „Ú ,B¯·Á ¯‰Ëƒ≈¬≈«∆«∆«»»ƒ≈»«¿»∆»
¯eaÁ BÈ‡Â ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ ÚÓBL ‰z‡L ÌB˜Ó»∆«»≈«ƒ¿À¿»¿≈ƒ

Ì‰È¯·cÓ ‰¯Ê‚ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ - ‰Èf‰Ï23C¯c‰ ÏÚ , ¿«»»≈∆∆»¿≈»ƒƒ¿≈∆««∆∆
.e¯‡aL∆≈«¿

ב.13) מח, ובשעת 14)שבת מתפרקים, הכלי חלקי
מחוברים. החלקים חלקים.16)מספריים.15)מלאכה

ובו 17) איזמל, בו שמכניסים עץ של "דפוס מפרש רש"י
כנראה  מתכוון רבינו אולם (מעצד). הקרשים" את מחליקים
במסמרים" לזה זה "שמחוברים כתב: שהרי אחר, לכלי

במסמרים. מחוברים חלקיו אין שהאדם 18)ומעצד בזמן
בהם. לקמן.19)משתמש ואפילו 20)מבואר

מחוברים. בטומאה.21)כשהפרקים הוא נגע כאילו
א.22) מט, שם בין 23)כרבא, הבדל אין התורה שמן

חיבור  שהוא מה וכל להזאה, חיבור ובין לטומאה חיבור
להזאה. חיבור הוא לטומאה

.‰ÔB‚k ,„Á‡ Ûe‚k eOÚpL „Ú Ô¯aÁL ÌÈÏk ÈL¿≈≈ƒ∆ƒ¿»«∆«¬¿∆»¿
¯eaÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÈ¯È ÈzL B‡ ÌÈ„‚a ÈL ¯ÙzL∆»«¿≈¿»ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈ƒ

‰‡ÓËÏ24‰‡f‰Ïe25„Á‡ ÈÏÎk Ô‰L ÈtÓ ,26. ¿À¿»¿«»»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ∆»

מדרבנן.25)לחומרא.24) אפילו ראה 26)לקולא,
הבאה. ההלכה

.ÂÏÏL27ÔÈÒ·Bk‰28ÌÈ‡ÏÎa ¯eÙz ‡e‰L „‚a‰Â29 ¿««¿ƒ¿«∆∆∆»¿ƒ¿«ƒ
Ô¯Èz‰Ï ÔÈ„ÓBÚ Ô‰Â30‰Èf‰Ï ¯eaÁ BÈ‡ -31Ô‰ È¯‰Â , ¿≈¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ¿«»»«¬≈≈

ÌÈlq‰ ÔÎÂ .‰‡ÓËÏ ¯eaÁ32ÏzwaL33ÏL ‰hn‰Â , ƒ¿À¿»¿≈««ƒ∆««¿»¿«ƒ»∆
Ïa¯Ë34‰·ÈÏk ÏL Ô¯˜Â ,35È‡ˆBÈ ÏL ÌÈ¯˜Â , «¿»¿∆∆∆¿ƒ»¿«¿«ƒ∆¿≈
ÌÈÎ¯„36˙BÁzÙn‰ ˙ÏLÏLÂ ,37‡ÏÂ ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ - ¿»ƒ¿«¿∆∆««¿¿ƒ¿À¿»¿…

ÏÒ ÏÎa ‰fn‰ ÔÓ ÌÈn‰ eÚbiL CÈ¯ˆ ‡l‡ ;‰‡f‰Ï¿«»»∆»»ƒ∆ƒ¿««ƒƒ««∆¿»«
ÏÎ·e ,Ô¯˜Â Ô¯˜ ÏÎ·e ,ÁzÙÓe ÁzÙÓ ÏÎ·e ,ÏÒÂ»«¿»«¿≈««¿≈«¿»∆∆»∆∆¿»

.˙ÏvÙÓ‰ BÊ ‰hnÓ ‰¯B˜Â ‰¯B˜»¿»ƒƒ»«¿À∆∆

קצר.27) לזמן שנעשתה כובסים 28)תפירה של דרכם
כביסה  אגב יאבדו שלא כדי גדולים, עם קטנים בגדים לחבר

אחרים. של בבגדים להחליפם שלא כדי שעטנז,29)או
פשתן. בחוט צמר בגדי שתפר כגון יחדיו, ופשתים  צמר

ואףֿעלֿפי 30) גמור. חיבור זה אין ולפיכך האיסור, מפני
קיימא. בת היא לעצמה כשהיא הזה 31)שהתפירה אם

הם  שלטומאה ואףֿעלֿפי השני, נטהר לא מהם אחד על
מ"ט.32)חיבור. פי"ב קשורים 33)פרה גדולים סלים

תלויים  והם חמורים, גבי על פירות בהם ומובילים יחד,
גם  וכנראה שם. (ר"ש משמאלו והשני החמור מימין אחד

שקיצר). אלא לכך, התכוון בפירושו לדוש 34)רבינו כלי
מתפרקים. חלקים מכמה מחובר והוא תבואה, בו

"קרן"35) נקראת והרגל מתפרקות, שרגליה מתים מיטת
בפירושו). חוליות 36)(רבינו עשויים קרן בתבנית כלים

לשתייה. בהם ומשתמשים בהם 37)חוליות, שתלויים
מפתחות. כמה

.Ê¯aÁÓ‰38˙B˙Òk LÏL39ÏL LLÂ ,¯Óˆ ÏL «¿«≈»¿»∆∆∆¿≈∆
˙BÁtËÓ ‰¯OÚ ÌÈzL B‡ ,ÌÈÈ„Ò ‰LÏL B‡ ,ÔzLtƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¿»

‡ È¯‰ -‰‡f‰Ïe ‰‡ÓËÏ ¯eaÁ el40Ô‡kÓ ¯˙È ;41- ¬≈≈ƒ¿À¿»¿«»»»≈ƒ»
‰‡ÓËÏ ¯eaÁ42‰‡f‰Ï ‡ÏÂ43˙ÈlËÂ „Á‡ ˜eÏÁ . ƒ¿À¿»¿…¿«»»»∆»¿«ƒ

‰‡ÓËÏ ¯eaÁ Ô‰ È¯‰ - „Á‡ ÔÈ¯˜·eÏ˜e ˙Á‡««¿¿»ƒ∆»¬≈≈ƒ¿À¿»
Ïk ,¯˙BÈa ÔÈ·Á¯ B‡ ¯˙BÈa ÔÈk¯‡ eÈ‰ elÙ‡ ,‰Èf‰Ïe¿«»»¬ƒ»¬Àƒ¿≈¿»ƒ¿≈…

Ô‰L44ÔÈÁÈpnL ÌÈ„‚a ÈL ‰Ê ?ÔÈ¯˜·eÏ˜ e‰Ê È‡Â . ∆≈¿≈∆¿¿»ƒ∆¿≈¿»ƒ∆«ƒƒ
Ô‰Ó ÔÈOBÚÂ ˙Á‡k Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙB˙Â Ô‰ÈÈa ÔÙb ¯Ó∆̂∆∆∆≈≈∆¿¿ƒ»¿««¿ƒ≈∆

.ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈÏ ˜eÏÁ»ƒ«¿»ƒ

מ"ב.38) פכ"ט מפני 39)כלים בו שמתכסים עב בגד
ה.40)הקור. בהלכה כמו אחד, גדול כבגד דינם

כאן.41) האמור מהמספר יותר חיבר לחומרא,42)אם
התורה. בגדים 43)כדין הרבה כלֿכך לחבר רגילים אין

תספיק  שלא חכמים וגזרו אותם. יפרידו כך ומפני ביחד,
שההזאה  משמע, הכובסים. בשלל כמו אחד, בגד על הזאה
אפילו  - האחרים וכל הזה, שעליו בגד לאותו רק מועילה

נטהרו. לא - זו הלכה בראש הקבוע גודל 44)המספר כל
שהוא.

.ÁÈeqk45ÌÁn‰46˙ÏLÏLa ¯aÁnL47ÏÚ ‰f‰ : ƒ«≈«∆¿À»¿«¿∆∆ƒ»«
Ïk‰ ¯‰Ë - ÌÁn‰48¯‰Ë ‡Ï - Èeqk‰ ÏÚ ‰f‰ ; «≈«»««…ƒ»««ƒ…»«
ÌÁn‰49.ÂÈÏÚ ‰fiL „Ú «≈««∆«∆»»

ה"י.45) פי"ב מים.46)פרה בו לחמם גדול כלי
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`dnecר dxt zekld - dxdh xtq - 'aÎxc` f"h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.
המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין

ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»

מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆
˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»

ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי
נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת

תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא

המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
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מטמא  שנבילה מפני גורסן, אינו רבינו שגם ונראה האלו.
חולין. אפילו אבות 48)במשא מהל' בפ"ד לקמן – שרץ

ה"א. שם – זרע שכבת ה"ב. הטומאות

.Ë˙‡hÁÏ ¯B‰h‰49ÔÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰L ÌÈÏÎa Ú‚pL «»¿«»∆»«¿≈ƒ∆»¿«¿»ƒ
·f‰50Èt ÏÚ Û‡ ,ÛcÓ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈¿≈«ƒ¿»ƒ«»««ƒ

‡e‰L51L„˜Ï ¯B‰Ë52˙‡hÁÏ ‡ÓË -53ÈÏk ÔÎÂ . ∆»¿…∆ƒ¿»¿«»¿≈¿ƒ
.˙‡hÁÏ ‡ÓË - ÛcÓa Ú‚pL ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰«»¿«»∆»«¿«»ƒ¿»¿«»

מ"ב.49) הרבה 50)שם שהיו כגון הזב, בהם נגע ולא
בו  נגע התחתון ורק זה, גבי על זה עליו מונחים כלים
אבל  התורה, מן נטמאו לא העליונים אבל התורה. מן ונטמא
שהזב  לכלים שדומים משום טומאה עליהם גזרו חכמים
התורה. מן טמאים מאה, אפילו שכולם, עליהם, שוכב
ומושב  משכב מהל' פ"ו (ראה "מדף" נקראת זו וטומאה

מפני 52)הנוגע.51)ה"ג). לקודש נטמא לא פירוש,
בלבד, ומשקין אוכלין ומטמא לטומאה כראשון דינו שמדף

האדם. את לא ראויים 53)אבל אינם שהכלים ואףֿעלֿפי
כשהנידם  אפילו מטמאים למדרס ראויים הם שאם למדרס,
הלא  שואל: קורקוס, הר"י בשם משנה' (ה'כסף נגיעה. בלי
שאינם  אלא לגמרי טהורים בכלים גם מטמאה נגיעה
כאן  להשמיענו בא ומה ה"ז) בסוף (למעלה לחטאת טהורים
נגע  אם רק מטמאים טהורים שכלים והשיב, במדף? בנגיעה
לאוכלין  בדומה מטמאה, אינה בגופו נגיעה אבל בידיו,
(ראה  בגופו). נגע אם גם מטמא מדף אבל ומשקין,

השלמות).

.È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰54ÔÈa ,ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL «»¿«»∆»«»√»ƒ«¿ƒ≈
Èa‚Ï ÔÈ˜LÓe ÔÈÏÎ‡ ÏkL ,ÌÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈ¯B‰Ë¿ƒ≈¿≈ƒ∆»√»ƒ«¿ƒ¿«≈
Ïk ‡ÓË - B„Èa Ô‰a Ú‚ Ì‡ ,ÔÈ¯B‰Ë ÔÈ‡ ˙‡hÁ«»≈»¿ƒƒ»«»∆¿»ƒ¿»»

e¯‡aL BÓk ,BÙeb55BÏ‚¯a Ô‰a Ú‚ .56¯‡La B‡ ¿∆≈«¿»«»∆¿«¿ƒ¿»
¯B‰Ë - Ô‰a Ú‚ ‡ÏÂ B„Èa ÔËÈÒ‰L B‡ BÙeb57ÔÎÂ .58 ∆¡ƒ»¿»¿…»«»∆»¿≈

Ú‚ Ì‡59¯ep˙a60ÌÈ‡L ÌÈÏk ¯‡MÓ Ba ‡ˆBiÎÂ ƒ»«¿«¿«≈ƒ¿»≈ƒ∆≈»
˙‡hÁÏ ÔÈ¯B‰Ë61BÏ‚¯a Ú‚ Ì‡ Ï·‡ ;Blk ‡ÓË - ¿ƒ¿«»ƒ¿»À¬»ƒ»«¿«¿

.‰È‰L BÓk ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ - Ô‰a»∆¬≈»¿«»¿∆»»

שם.54) ה"ד.55)משנה, משנה'56)למעלה ה'כסף
חלקי  בשאר נגיעה לבין בידיו נגיעה בין שההבדל מפרש,
בטמאים  לא אבל טהורים, ומשקין באוכלין נאמר הגוף
שלא  בכלים, בנגע הקודמת מהלכה ראיה והביא ממש.
דחה  שמח' (ב'אור הגוף. מגע לבין ידים מגע בין חילק
ראויים  שכלים לכלים, אוכלין לדמות שאין מפני זו, ראיה
וולד  כשהם גם לגזור מקום ויש הטומאה אב להיות
הטומאה. אב נעשים אינם ומשקין אוכלין אבל הטומאה,

מלשו  גם משמע והבדל וכן למשנתנו. בפירושו הר"ש של נו
כתב  ראויים, לשאינם הטומאה אב להיות ראויים בין זה
בהלכה  אחרונה הערה (ראה למ"ד בפירושו עצמו רבינו

בין 57)הקודמת). מדובר בזה וגם שם. במשנה כחכמים,
ב'אליהו  גם וכן ישראל', ('תפארת בטמאים ובין בטהורים

שם). מ"ד.58)רבה' חרס,60)בידו.59)שם של
למשנה). בפירושו (רבינו לעולם הטומאה אב נעשה שאינו

כלי 61) אבל האדם, בגוף שנגעו חרס כלי על גזרו שלא

בלשון  נקראים במקווה, טהרה להם שיש (כלים שטף
שם). (רבינו, גזרו שטף") "כלי חכמים

.‡È˙‡hÁÏ ¯B‰h‰62ÌÈÓ CB˙Ï Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰L «»¿«»∆ƒ¿ƒ…¿À¿«ƒ
ÔÈ·e‡L Ô‰L ÈtÓ ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ e‡lÓ˙pL63; ∆ƒ¿«¿¿«»ƒ¿»ƒ¿≈∆≈¿ƒ

- ÔÈ·e‡L ÌÈÓa Ba¯Â BL‡¯ ‡a‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«»…¿À¿«ƒ¿ƒ
¯‡a˙iL BÓk ,‡ÓË64. ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈

מ"ג.62) פי"א נקראים 63)שם בכלים הנמצאים מים
בהם. הטובל את מטהרים ואינם בפ"ט 64)"שאובים",

אינם  חטאת שמי שאמרו, מפני ה"א. הטומאות אבות מהל'
שאינו  את שמטמאים כמו לחטאת הטהור את מטמאים
לא  בהם ורובו ראשו הבא שגם ולומר לטעות אפשר טהור,
אותו  מטמאים אלא כן, דבר שאין המשנה מלמדת נטמא,
שהוא  מבאר, שם בפירושו (רבינו אחרים. שאובים מים כמו
שני, נעשו בו הנוגעים ואוכלין לטומאה ראשון נעשה
שני  האדם את עושים אחרים שאובים שמים ואףֿעלֿפי
מפני  והטעם שם). הטומאות, אבות בהל' (רבינו לטומאה
נטמא  לחטאת והטמא לחטאת, ונפסל כשני, נטמא שהוא
ראה  במשנתנו). (רבינו ראשון ונעשה חטאת במי בנגיעה

יג). אות 'בועז' במשנתנו, ישראל' 'תפארת

.·ÈÔÈÓ‡ Ïk‰65ÈnÚ elÙ‡Â ,˙‡hÁ‰ ˙¯‰Ë ÏÚ «…∆¡»ƒ«»√«««»«¬ƒ«≈
ı¯‡‰66da eOÚL el‡ ˙BÏÚÓe ,d˙¯ÓÁ ÈtÓ , »»∆ƒ¿≈À¿»»«¬≈∆»»

˙„ÚÏ ‰˙È‰Â :‰¯Bza ¯Ó‡ È¯‰Â .da ÔÈ¯‰Ê Ïk‰«…ƒ¿»ƒ»«¬≈∆¡««»¿»¿»«¬«
ÔÈÈe‡¯ Ï‡¯OÈ Ïk - ˙¯ÓLÓÏ Ï‡¯OÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈¿ƒ

‰¯ÈÓLÏ67,B˙ÈaÓ ÈÏk ‡È·‰L ı¯‡‰ ÌÚ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿ƒ»¿ƒ»«»»∆∆≈ƒ¿ƒƒ≈
Ò¯Á ÈÏk elÙ‡68- ˙‡hÁÏ ¯B‰Ë ‰Ê ÈÏk :¯Ó‡Â , ¬ƒ¿ƒ∆∆¿»«¿ƒ∆»¿«»

ÏÚ Û‡Â ,epnÓ ÔÈfÓe Ba ÔÈLc˜Óe ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰¬≈∆»¿«¿ƒ«ƒƒ∆¿««
ı¯‡‰ ÌÚ ÔÎÂ .‰Óe¯˙ÏÂ L„˜Ï ‡ÓË ÈÏk B˙B‡L Ètƒ∆¿ƒ»≈¿…∆¿ƒ¿»¿≈«»»∆
˙‡hÁ ÈÓ eÈ‰L B‡ ,˙‡hÁÏ È‡ ¯B‰Ë :¯Ó‡L∆»«»¬ƒ¿«»∆»≈«»
Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - Ô‰ ÔÈ¯B‰Ë :¯Ó‡Â BÏˆ‡∆¿¿»«¿ƒ≈∆¡»∆≈»»

.da ÏÊÏÊÓ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿≈»

ãycew zegiyn zecewpã

z`hg in eidy e` z`hgl ip` xedh xn`y ux`d mr oke"
."da lflfn l`xyin mc` oi`y on`p od oixedh xn`e elv`

בגמרא  שהובא הטעם הרמב"ם נקט לא מדוע להבין וצריך
כל  יהיה שלא "כדי אדומה: בפרה עם־הארץ נאמנות לדין
לבאר  ויש לעצמו". אדומה פרה ושורף הולך ואחד אחד
עם־הארץ  טומאת (בדין הרמב"ם לשון דיוק על־פי הטעם
כתב  ולא טמא" בחזקת הוא הרי ש"עם־הארץ ברגל)
רק  אינה חכמים גזירת כי טומאה, עליו גזרו שחכמים
חזקת  ע"ה על שהטילו אלא ספק) (טומאת טומאה מחשש
לכן  וטומאות" טהרות בדקדוקי בקיאין "שאינן כיון טומאה
את  שם הרמב"ם הביא לא זו מסיבה טומאה. בחזקת הן
היו  לא זה מטעם כי איבה" "משום בגמרא המובא הטעם
שמפני  משום רק אלא טומאה, חזקת מפקיעים חכמים
טהורה". בחזקת זה "הרי ולכן בה, מזלזלים אין חומרתן
בדין  הגמרא טעם את הרמב"ם הביא לא הסיבה מאותה
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טימאוני, לא מטמאיך אומר: (האדם) הוא "והרי שהיא.
המשנה). (מליצת טמאתני" מונים 17)ואתה שאין

ה"ו). (לקמן ושלישי ושני ראשון לחטאת

.„ÓÂÈ„È e‡ÓËpL È18„·Ïa19˙‡ ÔÈ‡nËÓ‰ ÌÈ¯·„a ƒ∆ƒ¿¿»»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆
,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈ˜LÓa B‡ ÔÈÏÎ‡a Ú‚pL ÔB‚k ,ÌÈ„i‰«»«ƒ¿∆»«»√»ƒ¿«¿ƒ¿«≈»∆
‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡Â L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»¿…∆¿≈»ƒ∆»

ÂÈ„È ˙ÏÈ·Ë20¯‡a˙iL BÓk ,„·Ïa21Ïk ‡ÓË È¯‰ - ¿ƒ«»»ƒ¿«¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ¿»»
‰ÏÈ·Ë CÈ¯ˆÂ ˙‡hÁ‰ ÔÈÚÏ BÙeb22‡Ï elÙ‡ . ¿ƒ¿«««»¿»ƒ¿ƒ»¬ƒ…

˙Á‡ B„È ‡l‡ ˙‡ÓË23‡e‰ È¯‰Â ,Blk ‡ÓË - ƒ¿»∆»»««ƒ¿»À«¬≈
‰‡ÓËÏ ÔBL‡¯24. ƒ¿À¿»

מ"ז.18) פי"ב נטמא.19)שם לא לקודש 20)וגופו
סאה. בארבעים טבילה אבות 21)צריכות מהל' בפ"ח

ה"ז. הגוף.22)הטומאות כל פ"י 23)טבילת בפרה
בידו  ומשקין באוכלין שנגע לחטאת "הטהור שנינו: מ"ב,

אחת. בידו אפילו משמע טמא", נתבארה 24)– לא
כמו  כלל, ושני ראשון מונים אין בחטאת הרי כוונתו,
מצא  ולא בזה, שהתבלט איש' 'חזון ראה בה"ו. שיתבאר

זו. לתמיהה יישוב

.‰‰ÏÈ·Ë ÔeÚh‰ Ïk25ÔÈa ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈa , »«»¿ƒ»≈ƒ«»≈
‡nËÓ ,Ì‰È¯·cÓ26˙‡hÁ ÈÓ ˙‡27¯Ù‡ ˙‡Â ƒƒ¿≈∆¿«≈∆≈«»¿∆≈∆

ÚbÓa ˙‡hÁ ÈÓ ‰fn‰ ˙‡Â ˙‡hÁ‰28‡OÓ·e29ÔÎÂ . ««»¿∆««∆≈«»¿«»¿«»¿≈
¯LÎn‰ ·BÊ‡‰ ˙‡ ‡nËÓ30e‡lÓ˙pL ÌÈn‰ ˙‡Â , ¿«≈∆»≈«À¿»¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿

¯B‰h‰ Ô˜È¯‰ ÈÏk‰ ˙‡Â ,eLc˜˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ…ƒ¿«¿¿∆«¿ƒ»≈»«»
‡Ï Ï·‡ ÚbÓa el‡Ó „Á‡ Ïk ‡nËÓ .˙‡hÁÏ¿«»¿«≈»∆»≈≈¿«»¬»…

‡OÓa31ÏÒt - ˙‡hÁ ¯Ù‡ ˙ˆ˜Óa Ú‚pL ‡ÓËÂ . ¿«»¿»≈∆»«¿ƒ¿»≈∆«»»«
Blk ˙‡32. ∆À

מ"ו.25) פי"א שלא 26)שם אלא לקודש, טבל אם אפילו
חטאת. לטהרת האפר.27)התכוון עליהם שניתן

בהם.28) נגע נגיעה,29)אם בלא אותם נשא הוא אם
מקבל  שאינו דבר על מונח היה החטאת מי עם שהכלי כגון

ממקומו. הזיזו או הגביהו והטמא שנרטב 30)טומאה,
שאינם  במשקין נרטב שאם לחטאת, טהורים במשקין

הטמא. נגיעת לפני נפסל כבר לחטאת, לא 31)טהורים
אבל  לחטאת, המקודשים דברים על אלא משא חומרת גזרו
שם. כחכמים, פסק שנתקדשו. טרם לחטאת למזומנים לא
נשא  שהטהור פירושה מקום, בכל האמורה משא (טומאת
בזב  מטמא הטהור את נושא כשטמא אבל הטומאה, את
בכל  חבר לו מצאנו "שלא א פג, בשבת ששנינו כמו בלבד,
בחטאת). עשו יתירה שמעלה אלא כולה", התורה

מ"א.32) פ"ח עדויות,

.ÂÔÈBÓ ÔÈ‡33C¯„k ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ˙‡hÁÏ ≈ƒ¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿∆∆
ÌLÏ eÏ·hL ‰¯OÚ ?„ˆÈk .L„˜Ïe ‰Óe¯˙Ï ÔÈBnL∆ƒƒ¿»¿…∆≈«¬»»∆»¿¿≈
Èa‚Ï ‡l‡ ‡ÓË ‡Ï elÙ‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ‡ÓËÂ ˙‡hÁ«»¿ƒ¿»∆»≈∆¬ƒ…ƒ¿»∆»¿«≈
B¯·Áa Ú‚Â ,„·Ïa B„È ˙‡ÓËpL ÔB‚k ,„·Ïa ˙‡hÁ«»ƒ¿«¿∆ƒ¿»»ƒ¿«¿»««¬≈
.˙‡hÁÏ ÔÈ‡ÓË Ôlk - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,B¯·Áa B¯·ÁÂ«¬≈«¬≈¬ƒ≈≈»À»¿≈ƒ¿«»

ÌÈÏk ÔÎÂ34,Ô‰Ó ÈÏk ‡ÓËpL ˙‡hÁÏ ÌÈ¯B‰h‰ ¿≈≈ƒ«¿ƒ¿«»∆ƒ¿»¿ƒ≈∆
˙‡hÁ Èa‚Ï „·Ïa ÂÈ¯BÁ‡ ‡l‡ e‡ÓË ‡Ï elÙ‡35, ¬ƒ…ƒ¿¿∆»¬»ƒ¿«¿«≈«»

ÈL ÈÏÎa ‰Ê ÈÏk Ú‚Â ,ÂÈ¯BÁ‡a ÔÈ˜LÓ eÚ‚pL ÔB‚k¿∆»¿«¿ƒ«¬»¿»«¿ƒ∆ƒ¿ƒ≈ƒ
,˙‡hÁ‰ Èa‚Ï Ôlk ÌÈÏk‰ e‡ÓË - ÈLÈÏLa ÈLÂ¿≈ƒƒ¿ƒƒƒ¿¿«≈ƒÀ»¿«≈««»

.‰‡Ó Ô‰ elÙ‡Â«¬ƒ≈≈»

מ"ז.33) פי"ב ישראל'34)פרה, 'תפארת (ראה מ"ח. שם
בכלי  שנגע שאדם מבאדם, יותר החמירו שבכלים יד, 'בועז'
אבל  בידיו, נגע אם אלא מתטמא אינו לחטאת טהור שאינו
שהיא). נגיעה בכל מתטמא וכלי נטמא, לא בגופו נגע אם

ההלכה 35) בסוף ומקומן מיותרות, חטאת" "לגבי המילים
אם  בטעות. כאן ונכפלו מאה", הן "אפילו הפיסקה לפני
שגם  ולפרש לטעות אפשר לפנינו, שהיא כמו הגירסא נקיים
ומשנתנו  באחוריו. כשנגעו תוכו נטמא לא חטאת לגבי
נטמא  - אחריו שנטמאו חטאת של לגין בפירוש: אומרת

תוכו.

.ÊÈe‡¯‰ Ïk36·f‰ Ò¯„Óa ‡nË˙‰Ï37Èt ÏÚ Û‡ , »»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿««»««ƒ
L„˜Ï ¯B‰Ë ‡e‰L38B„È‰ Ì‡ ,39h‰- ˙‡hÁÏ ¯B‰ ∆»¿…∆ƒ¡ƒ«»¿«»

˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ÔÎÂ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓËƒ¿»««ƒ∆…»«¿≈«»¿«»
˙‡hÁÏ ¯B‰Ë BÈ‡L Ì„‡‰ ˙‡ „È‰L40„È‰L B‡ , ∆≈ƒ∆»»»∆≈»¿«»∆≈ƒ

‰Ê Ì„‡ ÏL ÂÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ˙‡ B‡ Bw¯ ˙‡41,‡ÓË - ∆À∆≈≈«¿»∆»»∆ƒ¿»
Ò¯„ÓÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÈÏk Ï·‡ .Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…»«¬»¿ƒ∆≈»¿ƒ¿»
.Ba Ú‚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ˙‡ ‡nËÓ BÈ‡ -≈¿«≈∆«»¿«»∆»ƒ≈»«

מ"א.36) פי"א לשכיבה,37)שם המיוחדים כלים
משכב  בהל' מבוארים דיניהם פרטי ולרכיבה. לישיבה

אבל 38)ומושב. לתרומה, בטהור משנתנו מפרש הר"ש
הערה  לקמן (ראה נגיעה בלא מטמא אינו לקודש הטהור

שם). והשלמות "כל 39)נב, שנינו: שם במשנה הזיזו.
(וכן  רבינו ומפרש לחטאת", מדף – מדרס לטמא הראוי
מדף. טומאת נטמא לחטאת, הטהור הסיטו שאם הר"ש)
לז): כו, (ויקרא המקרא מלשון מדרבנן, קלה טומאה פירוש,

שם). בפירושו (רבינו, נדף" עלה שהוא 40)"קול אע"פ
השלמות). (ראה לקודש נאמר 41)טהור שם בתוספתא

וסובר  לתרומה. ובטהור רבי, בשם רגליו ומימי רוקו דין
לקודש. הואֿהדין דוקא, לאו שהתרומה רבינו

.ÁÈÏk42‡Óh‰43˙Ó ‡ÓËa44¯B‰h‰ B„È‰ Ì‡ , ¿ƒ«»≈ƒ¿≈≈ƒ¡ƒ«»
ÏÚ Û‡Â ,Ba Ú‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‡ÓË - ˙‡hÁÏ¿«»ƒ¿»¿««ƒ∆…»«¿««

e¯‡aL BÓk ,‡OÓa ‡nËÓ ˙Ó ‡ÓË ÔÈ‡L Èt45. ƒ∆≈¿≈≈¿«≈¿«»¿∆≈«¿
˙Ï„a ÈeÏz ‰È‰L ˙Ó ‡ÓË ‡e‰L ÁzÙÓ ?„ˆÈk≈««¿≈«∆¿≈≈∆»»»¿∆∆
˙‡ „È‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ïc‰ ˙‡ ˙‡hÁÏ ¯B‰h‰ ¯‚ÒÂ¿»««»¿«»∆«∆∆ƒ¿≈ƒ∆

‡ÓË - ‡Óh‰ ÁzÙn‰46ı¯M‰ ˙‡ ËÈÒ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««¿≈««»≈ƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ∆«∆∆
Ú¯Ê ˙·ÎL ˙‡Â47ÏÚ Û‡ ,˙‡hÁÏ ‡ÓË ‰Ê È¯‰ - ¿∆ƒ¿«∆«¬≈∆»≈¿«»««

¯‡a˙iL BÓk ,‡OÓa ÔÈ‡nËÓ el‡ ÔÈ‡L Èt48. ƒ∆≈≈¿«¿ƒ¿«»¿∆ƒ¿»≈

ראוי 43)שם.42) שאינו בדבר מדובר, ממש. טמא
"טמא 44)למדרס. שונים: אנו שם, בתוספתא התורה. מן

שהנדה  הדין פירוש, מדף". טמא ולא מת טמא שאמרו,
ולא  דאורייתא בטומאה רק נאמר נגיעה בלא מטמאה

מדרבנן. קלה ה"ט.45)בטומאה מת טומאת מהל' בפ"ה
לה"ז.46) השלמות בתוספתא 47)ראה שם. תוספתא

המילים  את מוחק והגר"א הנבילה". "ואת כתוב: שלפנינו
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`aÎxc'רב b"iÎ'i iriaxÎoey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

כל  יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עם־הארץ נאמנות
זה  טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד אחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי טומאה" "חזקת להסיר מספיק אינו

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
(23 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"ה.65) פ"ה ואינם 66)שם במצוות, נזהרים שאינם
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי ומכלֿשכן



zeevnd xtq m"anx ixeriy'aÎxc` f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'é ïåùàø íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà à"é éðù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,

א ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין וכןקֹונֹות, חכמים: ּתּקנת ּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו

הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà á"é éùéìù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה,נתּב ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà â"é éòéáø íåé
.äîø äùò úåöî
'á-øãàâ"é-'ééòéáø-ïåùàøíåé

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
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רג 'aÎxc` f"hÎc"i ycewÎzayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà ã"é éùéîç íåé
.åìø äùò úåöî
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà å"è éùéù íåé
.åìø äùò úåöî
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà æ"è ÷"ù íåé
.åìø äùò úåöî
'á-øãàæ"è-ã"éùãå÷-úáù-éùéîçíåé
― הרל"ו חֹובלהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

והּכהֿ אנׁשים "וכיֿיריבן יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָֻּבחברֹו,
אתֿרעהּו" gi)איׁש ,`k zeny)ּדיני הּנקראים: הם ואּלּו . ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָ

אמרֹו והּוא ּכּלם, קנסֹות ּדיני הּכֹולל ּכתּוב ויׁש ְְְְְִֵֵֵַָָָָָֻקנסֹות.
לֹו" יעׂשה ּכן עׂשה "ּכאׁשר hi)יתעּלה: ,ck `xwie)הּכּונה . ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

מּממֹונֹו ׁשּלֹוקחים el)ּבזה wifdy dn),ּׁשהּזיק מה ּכדי ְְִִִִֵֶֶֶַָָ
ּגֹובים אּלּו הרי ― ּבלבד ּבּיׁשֹו אפּלּו ּבּקּבלה: ׁשּבא ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּכמֹו
ּכּלם אּלּו קנסֹות ׁשּדיני ודע הּׁשעּור. אֹותֹו ּכדי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֻמּממֹונֹו
אֹו אתֿהאדם ּבהמה הּזיקה אם וכן ּבאדם. אדם ְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָָנזקי
ולא ּבהם ידּון לא האּלה ּכלֿהּדינים הרי ― ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹאתֿהּבהמה

ּבארץ הּסמּוכין ּדין ּבית אּלא zeieknqlיפסֹוק eknqpy) ְְִִִֵֶֶַָָָ
(xecl xecn Ð cere dl`זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֶָָ

מ ח' קּמא.(aa`)ּבפרק ְִֶֶַָ
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כל  יהא "שלא אדומה פרה טהרת על עם־הארץ נאמנות
זה  טעם כי לעצמו" אדומה פרה ועושה הולך ואחד אחד
נקט  ולכן הארץ, מעמי טומאה" "חזקת להסיר מספיק אינו

בה". מזלזלין אין חומרתה ש"מפני הטעם
(23 cenr f"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"ה.65) פ"ה ואינם 66)שם במצוות, נזהרים שאינם
מגעם. על טומאה וגזרו וטהרה, טומאה בדיני מקפידים

ה"ח.67) פ"ג חגיגה לו 68)תוספתא, אין נטמא שאם
נטמא, שמא חוששים אין אףֿעלֿפיֿכן במקווה, טהרה
ולטהרו. להטבילו יכול נטמא שאפילו שטף כלי ומכלֿשכן



zeevnd xtq m"anx ixeriy'aÎxc` f"hÎ'i -a"tyz'd

á"ôùú'ä 'á-øãà 'é ïåùàø íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà à"é éðù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,

א ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין וכןקֹונֹות, חכמים: ּתּקנת ּלא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ

ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו
(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ

ּתּקנה, ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָנתּבאר
נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו

הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà á"é éùéìù íåé
.äîø äùò úåöî

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. hv.)הּמסירה my)ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

(mixneyd iaeig odilr dlihn ozeyxl "dkiyn"dy)הּנה .ִֵ
ּתּקנה,נתּב ― ּוממּכר ּבמּקח מׁשיכה ׁשהתנּו ׁשּזה ,ל אר ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

נקנֹות ׁשּבהן הּדרכים ׁשאר אבל ּבמקֹומֹו: ׁשּנתּבאר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָּכמֹו
הסמיכּון ― וחזקה ׁשטר ּכלֹומר וזּולתן. ְְְְְֲִִַַַַָָָָָָהּקרקעֹות
ידיעת ּכלֹומר: זה, ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָלּפסּוקים.
א' ּבפרק וסּוג, ּבכלֿסּוג הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרק(aa`)מּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.(aa`)ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

á"ôùú'ä 'á-øãà â"é éòéáø íåé
.äîø äùò úåöî
'á-øãàâ"é-'ééòéáø-ïåùàøíåé

― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ
והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,

אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זה(oipw)ּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ
וגֹו'" לעמית ממּכר "וכיּֿתמּכרּו יתעּלה: ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמהּֿׁשאמר

(ci ,dk `xwie)אמרּו ,(:fn `rivn `aa)מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ
מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
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אגרות קודש

 ב"ה,  יום ו' עש"ק פ' כי תשא את ראש
תשי"ב. ברוקלין.

שלום וברכה!

הרוח  נחסר מתוקף  בזה, אשר  ונצטערתי מההוספה  בריאותו,  לשמוע מהטבת מצב  נהניתי 
שצ"ל אצל כל בנ"י, ובפרט באלו שזכו למאור שבתורה זוהי תורת החסידות ולידיעת אחד מהיסודות 
שלה, והוא ענין השגחה פרטית, כמבואר מהבעש"ט ובכתבי דא"ח של נשיאינו רבוה"ק זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע באריכות,

המשך בעמוד רה
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âé-÷øô äéîçð`lÎfk

æë:úBiøëð íéLð áéLäì eðéýìàa ìòîì úàfä äìBãbä äòøä-ìk úà úNòì òîLðä íëìåçëéðaîe §¨¤´£¦§©À©£ŸÆ¥´¨¨¨¨³©§¨Æ©½Ÿ¦§−Ÿ¥«Ÿ¥®§Ÿ¦−¨¦¬¨§¦«¦§¥̧
:éìòî eäçéøáàå éðøçä èláðñì ïúç ìBãbä ïäkä áéLéìà-ïa òãéBéèëéìàb ìò éýìà íäì äøëæ ¨¨³¤¤§¨¦Æ©Ÿ¥´©¨½¨−̈§©§©©´©ŸŸ¦®¨©§¦¥−¥¨¨«¨§¨¬¨¤−¡Ÿ¨®©µ¨¢¥´

:íiåìäå äpäkä úéøáe äpäkäìLéà íiåììå íéðäkì úBøîLî äãéîòàå øëð-ìkî íézøäèå ©§ª½̈§¦¬©§ª−̈§©§¦¦«§¦«©§¦−¦¨¥¨®¨©£¦¯¨¦§¨²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−¦¬
:Bzëàìîaàì(ôôô) :äáBèì éýìà él-äøëæ íéøekaìå úBðnæî íézòa íéöòä ïaø÷ìe ¦§©§«§ª§©¯¨¥¦²§¦¦¬§ª¨−§©¦¦®¨§¨¦¬¡Ÿ©−§¨«

i"yx
(ÁÎ).èìáðñì ïúç .òãéåé éðáîå חתן יוידע מבני אחד

לא  למען מעלי והברחתיהו היהודים צורר לסנבלט
העיר  את לראות חתנו בשביל בירושלים רגיל יהיה

מובאיה: ואת מוצאיה íäì.(ËÎ)ואת äøëæ הטובה

עשו: עצים íéúòá.(Ï‡)אשר כורתים היו לעתים
אחד íéøåëáìå.למערכה: בפרק בכורים מביאים שהיו

זמנו: קבעתי ודבר דבר לכל

cec zcevn
(ÊÎ).ÌÎÏÂלהיות היתכן כשלמה שאינכם לכם  כ "ש  א"כ  ר "ל 

להושיב וגו' הרעה כל  את לעשות  תזידו אשר  אליכם  נשמע 
לה': לחטוא  לבבכם יטו בודאי  הלא  עכו"ם  נשים  ולקחת 

(ÁÎ).Ú„ÈÂÈ È·ÓÂצורר לסנבלט  חתן היה יוידע מבני אחד 
ÈÏÚÓ.היהודים: Â‰ÁÈ¯·‡Â על העיר  מן  ההוא הבן  גירשתי 

סנבלט  עוד  היה ובעבורו העכו"ם אשתו לגרש רצה  לא כי 
עוד : לבוא  סנבלט  גם יוסיף לבל  חתנו  גם גירש  ולכן בה  נעשה אשר  מה כל לדעת  מרגל והיה לירושלים לבוא רגיל חותנו

(ËÎ).Ì‰Ï ‰¯ÎÊ: הכהונה מן נפסלו עי"ז  כי עכו"ם  נשים בקחתם הכהונה ומאסו גאלו אשר על  אותם וחללוÈ¯·Â˙.לענוש
כ"ה) (במדבר  עולם כהונת  ברית  וכמ "ש  ה' בבית  משרתים  להיות ב"ה המקום  להם הבטיח בברית  כי והלוים הכהונה ברית 

הכהונה: מן נמאסו כי הברית לחלל  וגרמו אליו כיÌÈ˙¯‰ËÂ.(Ï)ובאו  כוכבים עבודת מכל אותם  מטהר הייתי אני אבל 
למעלה : כמ "ש מבנותיהם  עוד יקחו שלא בה' במלאכתוÓÚ‡Â„‰.השביעם  אחד  כל להיות והלוים הכהנים  משמרות העמדתי

גמור: ‰ÌÈˆÚ.(Ï‡)בקביעות Ô·¯˜ÏÂ: אחד כל  יבוא מתי מזומנות בעתים קבעתי המזבח  מערכת שעל  העצים תקרובת את
.ÌÈ¯ÂÎ·ÏÂ:האדמה פרי  מראשית  הבכורים  יביאו  מתי עד  לבכורים  זמן  ÈÏ.קבעתי ‰¯ÎÊ.חזק בעבורה. לי להטיב הזאת הזכות

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÏÂÚÓÏ: ופשע חטא ומאוס‚‡ÈÏ.(ËÎ)ענין טינוף ענין

הכהונה מן ויגאלו  ז')כמו המוטל Â¯Ó˘Ó˙.(Ï):(לעיל דבר  כל
ישמור כי משמר קרוי  בזמנו אחד כל לעשות הרבה אנשים  על

יעבור : ולא  לו הקבוע בזמן הכנהÂÓÂÊÓ˙.(Ï‡)לבוא  ענין
מזומנים לעתים כמו  י')וקביעות  :(לעיל

giÎfi wxt l`wfgi - mi`iap

æé-÷øô ìà÷æçéckÎk

ë:éa-ìòî øLà Bìòî íL Bzà ézètLðå äìáá eäéúBàéáäå éúãeöîa Ntúðå ézLø åéìò ézNøôe¨©§¦³¨¨Æ¦§¦½§¦§©−¦§«¨¦®©£¦¦´¨¤À¨§¦§©§¦³¦Æ½̈©£−£¤¬¨«©¦«
àëýåýé éðà ék ízòãéå eNøté çeø-ìëì íéøàLpäå eìté áøça åétâà-ìëa åéçøáî (åçøáî)-ìk úàå§¥̧¨¦§¨¨³§¨£©¨Æ©¤´¤¦½Ÿ§©¦§¨¦−§¨´©¦¨¥®¦©§¤¾¦²£¦¬§−̈

(ô) :ézøacáëCø åéúB÷ðé Làøî ézúðå äîøä æøàä úønvî éðà ézç÷ìå ýåýé éðãà øîà äk ¦©«§¦³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´§¦½§¨©´§¦À̈¦¦©¤¯¤¨¤²¤¨¨−̈§¨¨®¦¥³Ÿ«Ÿ§¨Æ©´
:ìeìúå äáb-øä ìò éðà ézìúLå óè÷àâëðò àNðå epìzLà ìàøNé íBøî øäaäéäå éøô äNòå ó ¤§½Ÿ§¨©´§¦½̈¦©¬©¨−Ÿ©§¨«§©̧§³¦§¨¥Æ¤§¢¤½§¨¨³¨¨Æ§¨´¨¤½¦§¨−̈

ðk-ìk øBtö ìk åézçú eðëLå øécà æøàì:äpkLz åéúBiìc ìöa óãëéðà ék äãOä éöò-ìk eòãéå §¤´¤©¦®§¨§´©§À̈µŸ¦´¨¨½̈§¥¬¨¦−̈¦§«Ÿ¨§¨§º¨£¥´©¨¤À¦´£¦³
ézøac ýåýé éðà Láé õò ézçøôäå çì õò ézLáBä ìôL õò ézäaâä äáb õò | ézìtLä ýåýé§¨Æ¦§©´§¦¥´¨ÀŸ©¦§©Æ§¦Æ¥´¨½̈©Æ§¦Æ¥´½̈§¦§©−§¦¥´¨¥®£¦¬§−̈¦©¬§¦

(ô) :éúéNòå§¨¦«¦
çé-÷øô ìà÷æçéaÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáøîàì ìàøNé úîãà-ìò äfä ìLnä-úà íéìLî ízà íël-äî ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ©¨¤À©¤Æ«Ÿ§¦Æ¤©¨¨´©¤½©©§©¬¦§¨¥−¥®Ÿ
:äðéä÷z íéðaä épLå øñá eìëàé úBáà̈Æ´Ÿ§½Ÿ¤§¦¥¬©¨¦−¦§¤«¨

i"yx
(Î).éúùø åéìò éúùøôå למעלה שפירשתו כמו

הספר יב)בתחילת גג (לעיל  על להלוך צבי שזימן
עמו:éúèôùðå.המערה: ìë(Î‡)ואתווכח úàå
.åéçøáî ברח עם חברו ומנחם גיברוהי כל וית כתרגומו

ש "ה)דודי הבורחים:(סוף כל ואת פתרונו ìëáוכה
.åéôâà:יפולו בחרב כחם בכל כלומר כנפיהם בכל
.åùøôé:בלע"ז כתרגומו éúúðå.(Î·)שרונאפנדו"ן

éðàואקיימיניה. éúç÷ìå:המשיח מלך את ..óåè÷à êø
שקורין  אשתקד שגדל הרך מן אלא להרכיב דרך אין

בלע"ז: להיות ìåìúå.גרייפי"א תל שדרך תל לשון
בלע"ז: אומנצלי"ה ותלול דגשות äðåëùú.(Î‚)גבוה

תשכוננה: כתוב כאילו שנייה נו"ן תחת משמש הנו"ן
(„Î).äåáâ õò éúìôùä מושלים שהיו הכשדים את

çì.בישראל: õò éúùáåä:וזרעו õòצדקיהו éúçøôäå
.ùáé זרובבל את בבבל יוליד בנים בלא שגלה יהויכין

למשול: יהודה פחת יהיה והוא
(·).ìùîä úà íéìùåî íúà íëì äî אשנפלאנ"ץ

øñåá.בלע"ז: åìëàé úåáà נתבשל שלא עד פרי
בלע"ז: äðéä÷ú.ביירגו"ץ íéðáä éðùå אגאצירונ"ט

והבנים  חוטאים האבות הקב"ה של דרכו כך בלע"ז,
שגלו  קודם ישראל מלכי חטאו שנים כמה שהרי לוקים

בעונינו: ללקות נדאג לא אנו ואף

cec zcevn
(Î).È˙˘¯ ÂÈÏÚ È˙˘¯ÙÂמערה דרך  צדקיהו  כשברח ארז"ל

הכשדים ורדפו ממעל המערה על  הולך צבי הקב "ה הזמין 
צדקיהו את מצאו המערה לפתח  ובהגיעם לתפשו הצבי אחר

ותפשוהו : המערה  מן ˘Ì.יוצא Â˙‡ È˙ËÙ˘Â אתווכח בבבל 
במאסר ישב שם  כי  השבועה  לעבור בי שמעל  המעל  על  עמו

בו: שפשע לו יודיע  בזה כי ויכוח לו יחשב Â‡˙(Î‡)וזה
.ÂÈÁ¯·Ó ÏÎבחרב יפלו חיילותיו בכל  מעליו הבורחים כל

רוחות בכל בעולם יתפזרו מהם  והנשארים ישיגם כי האויב 
דברתיÌ˙Ú„ÈÂ.העולם: ה ' שאני תדעו הדבר  בבוא אז

מלבו: הנביא בדאם ולא האלה ‡È.(Î·)הדברים È˙Á˜ÏÂ
אתן ואני הרמה הארז מאילן  העליון  מסעיף ענף אקח אני
ואמליכו דוד מזרע אקח  המשיח  בימי  ר"ל במקומו אותה

ÂÈ˙Â˜ÂÈ.בירושלים : ˘‡¯Ó: לנטיעה יצלח  אשר  רך  ענף  אכרות מהם העליון הסעיף בראש שהמה הרכים הענפים  È˙Ï˙˘Âמן
.È‡: במ "ש הדבר  וכפל  יאמר המשיח  ועל  למרחוק  נראה יהיה למען ותלול  גבוה הר על  אותו Ï‡¯˘È.(Î‚)אטע ÌÂ¯Ó ¯‰·

אשתלנו: שם ירושלים  הוא  א"י שבכל  הגבוה  ÛÚ.בהר ‡˘Âלו יהיה ר"ל  חזק לארז דומה ויהיה פרי ויעשה ענפים יגדל 
וגדולה: טובה ˙ÂÈ˙Á.הרבה ÂÎ˘Â כל ר"ל הגדולים  ענפיה  בצל  תשכונה כנף בעל  וכל  צפור כל ישכנו הזה  האילן  תחת

לעבודתו: וסרים לו נשמעים יהיו  ‰˘„‰.(Î„)האומות ÈˆÚ ÏÎ: האדמה מלכי ‚·Â‰.הם  ıÚ È˙ÏÙ˘‰:הבבליים שרי  הם
.ÏÙ˘ ıÚ È˙‰·‚‰: דוד בית מלכי Â‚Â'.הם È˙˘·Â‰:במ "ש הדבר  ‰'.כפל  È‡:במאמרו הנאמן

(·).ÌÎÏ ‰Ó: ישראל אדמת חורבן על הזה  המשל את  מושלים  שאתם  זה  לשטות ראיתם מה הנה‡·Â˙.ר"ל  שאמרו המשל  וזהו 
היתכן ור"ל הבוסר אכלו לא  כי עם תקהינה הבנים  ושני שניהם  קהו לא  ועכ "ז  השנים  את המקהה החמוצה  בוסר אכלו האבות
בעוונם: נלקים  נהיה  כמוהם  בחטאים מרבים אנו שאין  בניהם  ואנחנו גמול  קבלו ולא בשלוה ימיהם כל והיו חטאו  אבותינו אשר 

oeiv zcevn
(Î).È˙„ÂˆÓ·:בה שצדין הרשת  ויכוח È˙ËÙ˘Â.הוא ענין

נשפט  ה' באש  כי סו)וכן  ופשע:ÂÏÚÓ.:(ישעיה חטא  ענין
(‡Î).ÂÈÁ¯·Ó: בריחה בין‡‚ÂÈÙ.מל ' עד  ובדרז"ל  כנפיו

מ"ו)אגפים  אגפיו(חולין וכל  וכן  יאמר החיילו' התפשטות ועל 
יב) תל :ÏÂÏ˙Â.(Î·):(לעיל מל' והוא גבהו' ענין

(„Î).È˙˘·Â‰:'יבשו ורטיבו':ÁÏ.מל ' לחו' È˙Á¯Ù‰Â.מל '
הפרח : הצמחת  ענין

(·).ÌÈÏ˘ÂÓ: משל נגמר·ÒÂ¯.מל ' שלא פרי יקרא כן
נצה יהיה גומל ובוסר  וכן  יח)בישולו ענין˙˜‰È‰.:(ישעיה

הברזל  קהה  אם וכן המאכל  לחתך  השנים  י)חלישת ור"ל (קהלת
העץ: לכרות הברזל  שנחלש 



רה bi wxt dingp - miaezk

âé-÷øô äéîçð`lÎfk

æë:úBiøëð íéLð áéLäì eðéýìàa ìòîì úàfä äìBãbä äòøä-ìk úà úNòì òîLðä íëìåçëéðaîe §¨¤´£¦§©À©£ŸÆ¥´¨¨¨¨³©§¨Æ©½Ÿ¦§−Ÿ¥«Ÿ¥®§Ÿ¦−¨¦¬¨§¦«¦§¥̧
:éìòî eäçéøáàå éðøçä èláðñì ïúç ìBãbä ïäkä áéLéìà-ïa òãéBéèëéìàb ìò éýìà íäì äøëæ ¨¨³¤¤§¨¦Æ©Ÿ¥´©¨½¨−̈§©§©©´©ŸŸ¦®¨©§¦¥−¥¨¨«¨§¨¬¨¤−¡Ÿ¨®©µ¨¢¥´

:íiåìäå äpäkä úéøáe äpäkäìLéà íiåììå íéðäkì úBøîLî äãéîòàå øëð-ìkî íézøäèå ©§ª½̈§¦¬©§ª−̈§©§¦¦«§¦«©§¦−¦¨¥¨®¨©£¦¯¨¦§¨²©Ÿ£¦¬§©§¦¦−¦¬
:Bzëàìîaàì(ôôô) :äáBèì éýìà él-äøëæ íéøekaìå úBðnæî íézòa íéöòä ïaø÷ìe ¦§©§«§ª§©¯¨¥¦²§¦¦¬§ª¨−§©¦¦®¨§¨¦¬¡Ÿ©−§¨«

i"yx
(ÁÎ).èìáðñì ïúç .òãéåé éðáîå חתן יוידע מבני אחד

לא  למען מעלי והברחתיהו היהודים צורר לסנבלט
העיר  את לראות חתנו בשביל בירושלים רגיל יהיה

מובאיה: ואת מוצאיה íäì.(ËÎ)ואת äøëæ הטובה

עשו: עצים íéúòá.(Ï‡)אשר כורתים היו לעתים
אחד íéøåëáìå.למערכה: בפרק בכורים מביאים שהיו

זמנו: קבעתי ודבר דבר לכל

cec zcevn
(ÊÎ).ÌÎÏÂלהיות היתכן כשלמה שאינכם לכם  כ "ש  א"כ  ר "ל 

להושיב וגו' הרעה כל  את לעשות  תזידו אשר  אליכם  נשמע 
לה': לחטוא  לבבכם יטו בודאי  הלא  עכו"ם  נשים  ולקחת 

(ÁÎ).Ú„ÈÂÈ È·ÓÂצורר לסנבלט  חתן היה יוידע מבני אחד 
ÈÏÚÓ.היהודים: Â‰ÁÈ¯·‡Â על העיר  מן  ההוא הבן  גירשתי 

סנבלט  עוד  היה ובעבורו העכו"ם אשתו לגרש רצה  לא כי 
עוד : לבוא  סנבלט  גם יוסיף לבל  חתנו  גם גירש  ולכן בה  נעשה אשר  מה כל לדעת  מרגל והיה לירושלים לבוא רגיל חותנו

(ËÎ).Ì‰Ï ‰¯ÎÊ: הכהונה מן נפסלו עי"ז  כי עכו"ם  נשים בקחתם הכהונה ומאסו גאלו אשר על  אותם וחללוÈ¯·Â˙.לענוש
כ"ה) (במדבר  עולם כהונת  ברית  וכמ "ש  ה' בבית  משרתים  להיות ב"ה המקום  להם הבטיח בברית  כי והלוים הכהונה ברית 

הכהונה: מן נמאסו כי הברית לחלל  וגרמו אליו כיÌÈ˙¯‰ËÂ.(Ï)ובאו  כוכבים עבודת מכל אותם  מטהר הייתי אני אבל 
למעלה : כמ "ש מבנותיהם  עוד יקחו שלא בה' במלאכתוÓÚ‡Â„‰.השביעם  אחד  כל להיות והלוים הכהנים  משמרות העמדתי

גמור: ‰ÌÈˆÚ.(Ï‡)בקביעות Ô·¯˜ÏÂ: אחד כל  יבוא מתי מזומנות בעתים קבעתי המזבח  מערכת שעל  העצים תקרובת את
.ÌÈ¯ÂÎ·ÏÂ:האדמה פרי  מראשית  הבכורים  יביאו  מתי עד  לבכורים  זמן  ÈÏ.קבעתי ‰¯ÎÊ.חזק בעבורה. לי להטיב הזאת הזכות

oeiv zcevn
(ÊÎ).ÏÂÚÓÏ: ופשע חטא ומאוס‚‡ÈÏ.(ËÎ)ענין טינוף ענין

הכהונה מן ויגאלו  ז')כמו המוטל Â¯Ó˘Ó˙.(Ï):(לעיל דבר  כל
ישמור כי משמר קרוי  בזמנו אחד כל לעשות הרבה אנשים  על

יעבור : ולא  לו הקבוע בזמן הכנהÂÓÂÊÓ˙.(Ï‡)לבוא  ענין
מזומנים לעתים כמו  י')וקביעות  :(לעיל

giÎfi wxt l`wfgi - mi`iap

æé-÷øô ìà÷æçéckÎk

ë:éa-ìòî øLà Bìòî íL Bzà ézètLðå äìáá eäéúBàéáäå éúãeöîa Ntúðå ézLø åéìò ézNøôe¨©§¦³¨¨Æ¦§¦½§¦§©−¦§«¨¦®©£¦¦´¨¤À¨§¦§©§¦³¦Æ½̈©£−£¤¬¨«©¦«
àëýåýé éðà ék ízòãéå eNøté çeø-ìëì íéøàLpäå eìté áøça åétâà-ìëa åéçøáî (åçøáî)-ìk úàå§¥̧¨¦§¨¨³§¨£©¨Æ©¤´¤¦½Ÿ§©¦§¨¦−§¨´©¦¨¥®¦©§¤¾¦²£¦¬§−̈

(ô) :ézøacáëCø åéúB÷ðé Làøî ézúðå äîøä æøàä úønvî éðà ézç÷ìå ýåýé éðãà øîà äk ¦©«§¦³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´§¦½§¨©´§¦À̈¦¦©¤¯¤¨¤²¤¨¨−̈§¨¨®¦¥³Ÿ«Ÿ§¨Æ©´
:ìeìúå äáb-øä ìò éðà ézìúLå óè÷àâëðò àNðå epìzLà ìàøNé íBøî øäaäéäå éøô äNòå ó ¤§½Ÿ§¨©´§¦½̈¦©¬©¨−Ÿ©§¨«§©̧§³¦§¨¥Æ¤§¢¤½§¨¨³¨¨Æ§¨´¨¤½¦§¨−̈

ðk-ìk øBtö ìk åézçú eðëLå øécà æøàì:äpkLz åéúBiìc ìöa óãëéðà ék äãOä éöò-ìk eòãéå §¤´¤©¦®§¨§´©§À̈µŸ¦´¨¨½̈§¥¬¨¦−̈¦§«Ÿ¨§¨§º¨£¥´©¨¤À¦´£¦³
ézøac ýåýé éðà Láé õò ézçøôäå çì õò ézLáBä ìôL õò ézäaâä äáb õò | ézìtLä ýåýé§¨Æ¦§©´§¦¥´¨ÀŸ©¦§©Æ§¦Æ¥´¨½̈©Æ§¦Æ¥´½̈§¦§©−§¦¥´¨¥®£¦¬§−̈¦©¬§¦

(ô) :éúéNòå§¨¦«¦
çé-÷øô ìà÷æçéaÎ`

à:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéåáøîàì ìàøNé úîãà-ìò äfä ìLnä-úà íéìLî ízà íël-äî ©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ©¨¤À©¤Æ«Ÿ§¦Æ¤©¨¨´©¤½©©§©¬¦§¨¥−¥®Ÿ
:äðéä÷z íéðaä épLå øñá eìëàé úBáà̈Æ´Ÿ§½Ÿ¤§¦¥¬©¨¦−¦§¤«¨

i"yx
(Î).éúùø åéìò éúùøôå למעלה שפירשתו כמו

הספר יב)בתחילת גג (לעיל  על להלוך צבי שזימן
עמו:éúèôùðå.המערה: ìë(Î‡)ואתווכח úàå
.åéçøáî ברח עם חברו ומנחם גיברוהי כל וית כתרגומו

ש "ה)דודי הבורחים:(סוף כל ואת פתרונו ìëáוכה
.åéôâà:יפולו בחרב כחם בכל כלומר כנפיהם בכל
.åùøôé:בלע"ז כתרגומו éúúðå.(Î·)שרונאפנדו"ן

éðàואקיימיניה. éúç÷ìå:המשיח מלך את ..óåè÷à êø
שקורין  אשתקד שגדל הרך מן אלא להרכיב דרך אין

בלע"ז: להיות ìåìúå.גרייפי"א תל שדרך תל לשון
בלע"ז: אומנצלי"ה ותלול דגשות äðåëùú.(Î‚)גבוה

תשכוננה: כתוב כאילו שנייה נו"ן תחת משמש הנו"ן
(„Î).äåáâ õò éúìôùä מושלים שהיו הכשדים את

çì.בישראל: õò éúùáåä:וזרעו õòצדקיהו éúçøôäå
.ùáé זרובבל את בבבל יוליד בנים בלא שגלה יהויכין

למשול: יהודה פחת יהיה והוא
(·).ìùîä úà íéìùåî íúà íëì äî אשנפלאנ"ץ

øñåá.בלע"ז: åìëàé úåáà נתבשל שלא עד פרי
בלע"ז: äðéä÷ú.ביירגו"ץ íéðáä éðùå אגאצירונ"ט

והבנים  חוטאים האבות הקב"ה של דרכו כך בלע"ז,
שגלו  קודם ישראל מלכי חטאו שנים כמה שהרי לוקים

בעונינו: ללקות נדאג לא אנו ואף

cec zcevn
(Î).È˙˘¯ ÂÈÏÚ È˙˘¯ÙÂמערה דרך  צדקיהו  כשברח ארז"ל

הכשדים ורדפו ממעל המערה על  הולך צבי הקב "ה הזמין 
צדקיהו את מצאו המערה לפתח  ובהגיעם לתפשו הצבי אחר

ותפשוהו : המערה  מן ˘Ì.יוצא Â˙‡ È˙ËÙ˘Â אתווכח בבבל 
במאסר ישב שם  כי  השבועה  לעבור בי שמעל  המעל  על  עמו

בו: שפשע לו יודיע  בזה כי ויכוח לו יחשב Â‡˙(Î‡)וזה
.ÂÈÁ¯·Ó ÏÎבחרב יפלו חיילותיו בכל  מעליו הבורחים כל

רוחות בכל בעולם יתפזרו מהם  והנשארים ישיגם כי האויב 
דברתיÌ˙Ú„ÈÂ.העולם: ה ' שאני תדעו הדבר  בבוא אז

מלבו: הנביא בדאם ולא האלה ‡È.(Î·)הדברים È˙Á˜ÏÂ
אתן ואני הרמה הארז מאילן  העליון  מסעיף ענף אקח אני
ואמליכו דוד מזרע אקח  המשיח  בימי  ר"ל במקומו אותה

ÂÈ˙Â˜ÂÈ.בירושלים : ˘‡¯Ó: לנטיעה יצלח  אשר  רך  ענף  אכרות מהם העליון הסעיף בראש שהמה הרכים הענפים  È˙Ï˙˘Âמן
.È‡: במ "ש הדבר  וכפל  יאמר המשיח  ועל  למרחוק  נראה יהיה למען ותלול  גבוה הר על  אותו Ï‡¯˘È.(Î‚)אטע ÌÂ¯Ó ¯‰·

אשתלנו: שם ירושלים  הוא  א"י שבכל  הגבוה  ÛÚ.בהר ‡˘Âלו יהיה ר"ל  חזק לארז דומה ויהיה פרי ויעשה ענפים יגדל 
וגדולה: טובה ˙ÂÈ˙Á.הרבה ÂÎ˘Â כל ר"ל הגדולים  ענפיה  בצל  תשכונה כנף בעל  וכל  צפור כל ישכנו הזה  האילן  תחת

לעבודתו: וסרים לו נשמעים יהיו  ‰˘„‰.(Î„)האומות ÈˆÚ ÏÎ: האדמה מלכי ‚·Â‰.הם  ıÚ È˙ÏÙ˘‰:הבבליים שרי  הם
.ÏÙ˘ ıÚ È˙‰·‚‰: דוד בית מלכי Â‚Â'.הם È˙˘·Â‰:במ "ש הדבר  ‰'.כפל  È‡:במאמרו הנאמן

(·).ÌÎÏ ‰Ó: ישראל אדמת חורבן על הזה  המשל את  מושלים  שאתם  זה  לשטות ראיתם מה הנה‡·Â˙.ר"ל  שאמרו המשל  וזהו 
היתכן ור"ל הבוסר אכלו לא  כי עם תקהינה הבנים  ושני שניהם  קהו לא  ועכ "ז  השנים  את המקהה החמוצה  בוסר אכלו האבות
בעוונם: נלקים  נהיה  כמוהם  בחטאים מרבים אנו שאין  בניהם  ואנחנו גמול  קבלו ולא בשלוה ימיהם כל והיו חטאו  אבותינו אשר 

oeiv zcevn
(Î).È˙„ÂˆÓ·:בה שצדין הרשת  ויכוח È˙ËÙ˘Â.הוא ענין

נשפט  ה' באש  כי סו)וכן  ופשע:ÂÏÚÓ.:(ישעיה חטא  ענין
(‡Î).ÂÈÁ¯·Ó: בריחה בין‡‚ÂÈÙ.מל ' עד  ובדרז"ל  כנפיו

מ"ו)אגפים  אגפיו(חולין וכל  וכן  יאמר החיילו' התפשטות ועל 
יב) תל :ÏÂÏ˙Â.(Î·):(לעיל מל' והוא גבהו' ענין

(„Î).È˙˘·Â‰:'יבשו ורטיבו':ÁÏ.מל ' לחו' È˙Á¯Ù‰Â.מל '
הפרח : הצמחת  ענין

(·).ÌÈÏ˘ÂÓ: משל נגמר·ÒÂ¯.מל ' שלא פרי יקרא כן
נצה יהיה גומל ובוסר  וכן  יח)בישולו ענין˙˜‰È‰.:(ישעיה

הברזל  קהה  אם וכן המאכל  לחתך  השנים  י)חלישת ור"ל (קהלת
העץ: לכרות הברזל  שנחלש 

ותקותי חזקה אשר החסרון הנ"ל הוא אינו אלא מצב עובר ולרגע בעלמא, ותיכף ומיד הנה 
יעורר את האיתן שבנשמה, וימשיכו ג"כ בהכחות הגלוים, וכיודע פירוש איתן, שטארק, הארט און 
אלט, כי שרשו משם ע"ב, עתיק, כי איננו מחודש ח"ו, וכמבואר בקונטרס לימוד החסידות במאמר 

רבינו הזקן על הכתוב משכיל לאיתן האזרחי.

נתנו רז"ל בזה כל הגבלה, אשר לכן  ולא  ובימי אדר האלו, שהוא החדש שמרבים בשמחה, 
אף אם נמצאים במצב של שמחה, עכ"ז יש עוד מקום לריבוי, ויהי רצון אשר יקוים בו, כסיום מד"ר 
אסתר: מדות טובות של הקב"ה בהשפע בפירוי וריבוי, הטוב בריבוי החסד בריבוי הרחמים בריבוי 
הצדקה בריבוי האמונה בריבוי הפדות בריבוי הברכה בריבוי השבח בריבוי והשלום בריבוי - ומסיים 

ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

בברכת רפואה קרובה ושבתא טבא,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד רר
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i.aewp uivrä úéæëî úåçô àåäù ïè÷ ùøù éãë áå÷ð íà ,åá íéòøåæå øôò åëåúá ïéîéùîù éìë:àúééøåàã øåîâ ìáè åéúåøéôå õøàë àåä éøon mxz
.ux`d:ãáòéã ïåùì è÷ð àôéñ íåùîå ,íåøúì éöî éîð äìçúëì åìéôà.mexzie xefgie dnexzêëìä àéä äîåøú åàìå ùéøôä áåéçä ìò øåèôä ïîã

íåùî àôéñá åîë øùòîå äîåøú äéìò àéöåäì êéøö ïéàå .äîåøúá éìåæìæì éúéì àìã ïäëì äðúåð äîåøú íù äì àø÷ù ïåéë íå÷î ìëîå ,íåøúéå øåæçé
äéìò àéöåéù ãò ìëàé àì êëìä ,àúééøåàã ìáè àéåä äîåøúä ùéøôä øåèôä ìò áåéçä ïîã áå÷ð åðéàù ìò áå÷ðä ïî ìáà ,àåä ìáè åàì àúééøåàãîã

:úåøùòîå äîåøú
`i.i`ncd lr i`ncd on:øùåòî àì éàäå øùåòî éàä àîìã.dnexz:ïä íéøùòî õøàä éîò áåøå àåä ÷ôñã ïåéë äîåøúä úà ï÷úì êéøö ïéàåon

.lk`z `le dnexz i`ncd lr i`cedìáè äîåøúä úàöîð øùåòî éàîãä íàù ,øåèôä ìò áåéçä ïî áå÷ð åðéàù ìò áå÷ðä ïî ùéøôîã àéîåã éåäã
:ìëàú àì êëìä àúééøåàã

`xephxa yexit

"תבואת  והכתוב מעשר; מידי  להפקיע ישראל  בארץ לנכרי קניין שאין התורה,
מירוח, קודם הנכרי  מן הלוקח אבל  מישראל, לוקח אלא למעט בא אינו זרעך "
נקרא  ואינו  ממנו, הלוקח תבואת אלא מוכר  של זרעך" "תבואת כאן  אין

התורה מן חיובו  הלכך  micen.לוקח; lkd mpn` ixkpd on gweld oica) גם מכאן 
שיטת  לפי ברישא ראשונה" "משנה בעל של  הפירוש על  לעיל תמיהתנו  הערת

תם). ורבנו הרמב"ם
את  לפרש אנו צריכים זו , שיטה פי  על משנתנו  ליישב איפוא, נבוא, אם

ixkpהרישא: ly lr l`xyi lyn oixyrnעל ישראל  של  בשדהו  שגדל ממה –
מן הוא החיוב שבשניהם לוקח, ביד ונמרח המירוח קודם מנכרי שנלקח מה

קניי שאין להשמיענו, המשנה ובאה להפקיע התורה, ישראל  בארץ לנכרי  ן 
שנלקחה  תבואה על  מישראל שנלקחה מתבואה לפרש: אין אבל מעשר. מידי 
אם  אלא התורה מן לעשרה חייב אינו  מישראל  שנלקחה תבואה שהרי  מנכרי,

ממנו  לקחה gexindכן  xg`l שנלקחה תבואה ואילו הריב"ם), שיטת (לפי
ממנו  כשלקחה אלא לעשרה חייב אינו gexin,מנכרי  mcewמסתבר זה ואין 

שנלקחה  בתבואה לפרש אין וגם מירוח. קודם וזה מירוח לאחר  זה לפרש
שלשיטת  מכאן  מדרבנן . אלא לעשרה חייב אינו שהרי  מירוח, קודם מישראל 

אלא הרישא את לפרש אין l`xyi"הריב"ם lyn"y שגדלה מתבואה היינו
ixkp"בשדהו , ly lr"eאבל ישראל, ביד ונמרחה מנכרי שנלקחה תבואה היינו

– mizek"בסיפא ly lr l`xyi lyn":לפרש יש –"l`xyi lyn" מתבואה היינו
משדהו , mizek"שגדלה ly lr",המירוח אחר מהם שנלקחה תבואה על –

אלא  התורה מן  לעשרה חייב אינו זו לשיטה הרי המירוח, קודם לקחה שאם
מתיישבות  שבמשנתנו והסיפא הרישא אין  הריב"ם לשיטת אף כן ואם מדרבנן.

ברישא שכן שווה, ixkp"באופן  ly lr" מנכרי שנלקחה תבואה mcewהיינו 
gexindבסיפא ואילו  הלוקח, ביד  mizek"ונמרחה ly lr" שנלקחה תבואה היינו 

gexind.מכותים xg`l לשיטת ובין  תם ורבנו הרמב"ם לשיטת שבין וכיון
ב), (סו, מנחות במסכת מפרשים לפיכך  יפה, מתיישבת משנתנו  אין הריב"ם,
שמשנתנו כלומר  ממעשרות, פוטר אינו  הנכרי שמירוח לפי  הוא, משנתנו  שטעם
ישראל בארץ לנכרי  קניין אין או קניין  יש אם הנכרי , קניין  בענין  עוסקת אינה
מפרישים  אין  סוברים: שיש הנכרי, מירוח בענין אלא מעשר , מידי  להפקיע
המירוח  שמעשה משום נכרי , ביד  שנמרחה תבואה על ישראל של מתבואה
ישראל, בשדה גדלה אם ואפילו ממעשרות, התבואה את פוטר  הנכרי של 

מלמ  והוא זו , דעה על לחלוק משנתנו של התנא משלובא שמעשרין  דנו,
בידו, שנמרחה לאחר  מנכרי שנלקחה תבואה על כלומר נכרי, של  על  ישראל 
משנתנו מתיישבת זה לפי ואמנם המעשרות. מן  פוטר  הנכרי  מירוח שאין לפי

l`xyiכפשוטה: lyn oixyrn, בשדהו שגדלה מתבואה –ixkp ly lrעל –
וכן  הנכרי ; ביד שנמרחה לאחר  מנכרי  שלקח mizekתבואה ly lr l`xyi lyn

אלא  אינו זה שבאור  אלא הכותי . ביד  שנמרח לאחר מכותי שלקח מה על  –
התורה. מן לעשר  חייב מישראל  המירוח לאחר  שהלוקח הריב"ם, לשיטת

עיון. צריך הרמב"ם לשיטת אבל 

י ה נ ש מ ר ו א ב

ומעשרות. תרומה לענין  עציץ גידולי  דיני ללמד באה חרס uivrמשנתנו כלי היינו 
א) הם: עציצים מיני ושני בו . וזורעים עפר  אותו aewp,שממלאים uivr יונק שהוא

ב) עליה. שעומד  הקרקע מן  aewp.גם epi`y uivr

áe÷ð õéöò פחות שהוא קטן שורש  כדי  בקרקעיתו נקב לו שיש – ÈÄÈ
õøàk(רמב"ם),מכזית äæ éøä,ממנה שיונק משום כארץ, דינו – ÂÅÆÈÈÆ

התורה. מן במעשרות חייב בו  שגדל õøàäîומה íøzהפריש – ÈÇÅÈÈÆ
בארץ, שגדל  ממה áe÷ðתרומה õéöò ìò בעציץ שגדל  מה על – ÇÈÄÈ

mxzyנקוב, e`áe÷ð õéöòî,נקוב בעציץ שגדל  ממה –õøàä ìò ÅÈÄÈÇÈÈÆ
בארץ, שגדל מה על  –äîeøz Búîeøz תרומתו בדיעבד רק ולא – ÀÈÀÈ

נקט  ולא זה, על  מזה לתרום מותר לכתחילה אפילו  אלא תרומה,
סיפא. משום אלא דיעבד  לשון áe÷päהתנא ìò áe÷ð BðéàMî– ÄÆÅÈÇÇÈ

אף  נקוב, בעציץ שגדל  מה על נקוב שאינו בעציץ שגדל ממה תרם
התורה, מן  וממעשר  מתרומה פטור  נקוב שאינו  בעציץ שהגדל פי  על 

äîeøz, לכהן נותנה תרומה שם לה וקרא שהואיל כתרומה, דינה – ÀÈ
בתרומה, לזלזל  יבוא שלא íøúéåכדי øæçéå,הנקוב העציץ על – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

העציץ  את לפטור תרומה זו ואין  התורה, מן שפטור  ממה שתרם לפי
התורה. מן  ובמעשרות בתרומה החייב BðéàLהנקוב ìò áe÷pä ïîÄÇÈÇÆÅ

áe÷ð בעציץ שגדל מה על נקוב בעציץ שגדל ממה הפריש אם – È
הפטור, על  החייב מן  דהיינו  נקוב, תרומה äîeøzשאינו  שם – ÀÈ

ìëàzעליה, àGå, לכהן –úBøNòîe úBîeøz äéìò àéöBiL ãò ÀÅÈÅÇÆÄÈÆÈÀÇÇÀ
התורה  מן  טבל  התרומה הרי  הפטור, על החייב מן  ותרם שהואיל  –

דעה, יש ומעשרות. תרומה עליה שיפריש עד  לכהן באכילה ואסורה
אבל כתרומה, שקיבל  עצמו  חלק אותו מתוך  להפריש  הכהן שיכול 

ומעשרות תרומות עליה שיוציא "עד גורסים: `xgיש mewnn"בבלי)

רמב"ם ), ב; פט, יבואו יבמות שלא כדי  הוא, שהטעם התוספות, וכתבו 
בה  תוקן  שהרי  תרומה, הכל  הרי ובאמת לזרים, השיריים את להתיר 

משאינו  כשתרם ברישא, ברם מדרבנן . שחיובו נקוב שאינו העציץ
לפי ומעשרות, תרומה עליה להפריש צריך אינו הנקוב, על  נקוב

התורה. מן טבל שאינה

i p y m e i
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éàîcä ìò éàîcä ïî íøz הארץ עמי  משני פירות שקנה – ÈÇÄÇÀÇÇÇÀÇ
או זה, על  מזה מעשר  תרומת éàceäוהפריש ìò éàîcîשהפריש – ÄÀÇÇÇÇÇ

ודאי , טבל  על הדמאי שמא äîeøzמן תרומה, זה הרי שתרם מה – ÀÈ
החייב, על  החייב מן íøúéåתרם øæçéå עליו שתרם הדמאי  מן  – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

מן  תרם ונמצא מעושר  הוא ממנו שתרם הדמאי שמא הודאי, מן או

החייב. על éàîcäהפטור ìò éàceä ïîעל ודאי  מטבל  תרם – ÄÇÇÇÇÇÀÇ
על החייב מן שתרם ונמצא מעושר , הוא שהדמאי  ואפשר  דמאי,

היא,äîeøzהפטור , תרומה שתרם מה –àéöBiL ãò ìëàz àGå ÀÈÀÅÈÅÇÆÄ
úBøNòîe úBîeøz äéìò התרומה נמצאת מעושר , הדמאי שאם – ÈÆÈÀÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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h.miakek caer ly lr l`xyi lynïì àîéé÷ã äëìä äðéàå ,àéä øéàî éáøå øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà øáñ àðú éàä
áéúëã øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ùé(äë àø÷éå):àéä äúåîö äøëîð íà àä úåúéîöì øëîú àì õøàäå.mizek ly lrúåøéô

:ìåùëî ïúú àì øåò éðôì ìò éùééç àìã ïéøùòî ïðéà ïéøëåîùë ,éøùòî éøåùò ïäéúåøéô ïéìëåàùëã ô"òàã .ïúåà ïéøëåî ìáè éàãå íéúåëäxfrl` iax
.mizek ly lr mizek lyn xqe`äæä ïîæáå .áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå àì ãçàäå øùåòî ãçàä àîùå ,åøëåîå êìîðå äéùôðì øùòîã ïéðîéæã
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זה", על מזה מעשר  מקומות, משני  טבל "הלוקח הקודמת: במשנה שלמדנו  לאחר 
– כותי של  או  גוי של ותבואה ישראל של בטבל שאפילו  ללמד  משנתנו מוסיפה
בארץ  גוי של תבואה אם היא, תנאים שמחלוקת הזכרנו, וכבר זה. על  מזה מעשר 

פטורה. או במעשרות, חייבת l`xyiישראל ux`a iebl oiipw oi`y ,mixaeq yi
,zexyrn icin driwtdlקניין קניינו  אין ישראל , בארץ קרקע שקנה גוי  כלומר

טעמם  לעשרה. חייב מגוי תבואה הלוקח ישראל – ומכאן  מעשרות, מחיוב להפקיע
אותם  "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא כנענים בעבדים שנאמר  בירושלמי, מבואר 
עבדים  מה לעבדים, אחוזה שדה הכתוב הקיש  – אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם

מהם קונים etebl),אתם iprpk car dpew l`xyiy)מכם קונים אינם `epiוהם ieby)
,(etebl `le eici dyrnl `l` l`xyi dpew והם מהם קונים אתם אחוזה שדה אף

לצמיתות, תימכר  לא "והארץ כג): כה, (ויקרא שנאמר  טעם, ועוד מכם. קונים אינם
ודרשו : הארץ", לי  zezinvl"כי  xkniz `l שתהא לגוי מכירה עליה תחול שלא –

א): מז , גיטין  (בבלי דרשו  וכן לצמיתות; ux`d"מוחלטת il" הארץ קדושת לי  –
שם). (רש"י במעשר תתחייב שלא מקדושתה להפקיעה קניין הגוי של קניינו ואין 

,zexyrnn riwtdl l`xyi ux`a iebl oiipw yi :mixaeq yieמן לדייק אפשר ולדעתם
וחלוטה  צמותה מכירה נמכרה, אם אבל – לצמיתות" תימכר  לא "והארץ הכתוב

אמר  טעם ועוד (ירושלמי). ד)היא יח, (דברים שנאמר  שם), (גיטין  בבבלי  "ziy`xו
"jpbc.ממעשרות פטורה גוי  של תבואה לדעתם ומכאן נכרי. דגן  ולא דגנך  ודרשו : –

מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין  "אין  הסוברים לדעת איפוא, היא, משנתנו  –
mizekdהמעשרות". oipra האריות מאימת שהתגיירו השומרונים שהם הזכרנו, כבר 

ומדקדקים  שבכתב תורה שומרים והיו  יז ), (פרק ב במלכים כמסופר  בהם, שהרגו 
זהירים  שהיו אלה ואף זהירים היו  כולם לא המעשרות בענין ברם, המצוות. בקצת
היו שלא מוכרים, שהם מה לא אבל  אוכלים, שהם מה מעשרים היו  במעשרות,
שפירשוהו לפי  מכשול ", תתן  לא עוור "לפני יד ): יט, (ויקרא שכתוב למה חוששים
הר  בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם בדקו זמן  לאחר אמנם ממש. כפשוטו
משנתנו אבל גמורים, כגויים חכמים עשאום ומאז  אותה, עובדים שהיו  גריזים

כגויים. שעשאום קודם בכותים עוסקת

ìàøNé ìMî ïéøOòî,ישראל של  ודאי  מטבל  לעשר  מותר –ìò ÀÇÀÄÄÆÄÀÈÅÇ
éøëð ìLלעשר מותר וכן  מגוי; שנלקחה תבואה על  –éøëð ìMî ÆÈÀÄÄÆÈÀÄ

ìàøNé ìL ìò בארץ לגוי קניין  אין  משנתנו: של התנא שסובר – ÇÆÄÀÈÅ
למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שבארנו כפי המעשר, מן להפקיע ישראל

משל מעשר וכשהוא במעשרות, חייבת מגוי  הלקוחה התבואה ולכן 
החייב, על החייב מן  זה הרי  להיפך, או  גוי  של על ìMîÄÆישראל

íéúek ìL ìò ìàøNéעל ישראל  של  ודאי  מטבל  מעשרים – ÄÀÈÅÇÆÄ
היא, ודאי טבל מכותים הנלקחת שהתבואה מכותים, שנלקחה תבואה

וכן לעיל ; שביארנו  כפי מוכרים, שהם מה מעשרים שאינם ìMîÄÆלפי
íéúek ìL ìò íéúekמעשר אחדים, מכותים פירות שלקח מי  – ÄÇÆÄ

שהזכרנו. הטעם מאותו אחר , כותי  של  על אחד כותי éaøÇÄמשל
íéúek ìL ìò íéúek ìMî øñBà øæòéìà, טעמו מפרשים יש – ÁÄÆÆÅÄÆÄÇÆÄ

הפירות  את לאכול  מתחילה חשב מהם אחד שמא חשש , שיש  לפי
פירותיו  עישר לא השני  ואילו למכרם, עליהם נמלך כך ואחר ועישרם,
החייב  על  הפטור מן מפריש ונמצא למכירה, מתחילה שייעדם לפי

להיפך  ברטנורא ).או  שכשם (ר"ש ; הטעם, מבואר  בירושלמי ברם,
הארץ עמי  פירות חכמים ומיעוטם i`ncשעשו מעשרים שרובם משום

הרוב  מן זה שמא הדמאי , על הדמאי  מן  מעשרים ואין מעשרים, אינם
אינם  שרובם משום טבל  ודאי הכותים פירות עשו  כך המיעוט, מן וזה

המעשרים  ביניהם יש  מועטים ורק לאחרים, מוכרים שהם מה מעשרים
זה  שמא כותים, של על  כותים משל  מעשרים ואין  שמוכרים, מה גם

על מעושר  שאינו ממה מפריש  ונמצא המיעוט מן  וזה הרוב מן
המעושר.

mipiiprd xexia zagxdl:"ראשונה "משנה בעל  של  פירושו  נביא שבמשנתנו 

ברישא: ששנינו  ixkp"מה ly lr l`xyi lyn oixyrn"," ישראל ש"משל משמע,
הנכרי. מן שלקח תבואה על לעשר מותר בשדהו שגדלה מתבואה jixveהיינו 

,oeir xacd דברים) שנאמר  התורה, מן  מלעשר פטור מהנכרי  שלקח מה שהרי 
כל  את תעשר "עשר כב): jrxf"...יד , z`eaz:חכמים ודרשו  –jrxf z`eaz

התורה  מן לעשרה חייב אינו  מאחרים תבואה שהלוקח כלומר הלקוח, ולא
מן בעישורה שחייב זרעו תבואת משל מפריש היאך כן  ואם מדרבנן , אלא
– התורה? מן  לעשרה חייב שאינו  הנכרי, מן  שלקח התבואה על  התורה,
בדומה  מישראל, שלקח מתבואה היינו ישראל" "משל  שגם נפרש אם ואפילו
ללוקח  מישראל הלוקח בין  הבדל יש שעדיין  מתיישב, הענין  אין נכרי", ל "של 
תבואה  ואילו  מדרבנן , לעשר חייב המירוח, לאחר  מישראל שהלוקח מנכרי,

שמירחה  לאחר הנכרי, מן  מדרבנן,שנלקחה אפילו  המעשר  מן  פטורה הנכרי,
יא): א, תרומות (הל' הרמב"ם שכותב dpwyכמו rwxwa elcby ixkpd zexit"

:xn`py ,melkn oixeht Ð ixkpd ogxine ,ixkpd cia mzk`ln dxnbp m` ,l`xyi ux`a
"ixkp obc `le jpbc"מישראל גם שלקח במי אלא משנתנו  לבאר שאין  מכאן  –

מן לעשר  חייב זה, שבכגון הלוקח, בידי  ונמרחו  המירוח, קודם מנכרי  וגם
הרמב"ם  שכותב כמו  מנכרי , שלקח מה בין מישראל  שלקח מה בין התורה

oxnbe(שם): ,ozk`ln xnbizy mcew ,eylzpy xg` (ixkpd on) l`xyi ogwl m`e"
."dxezd on leka oiaiig ,l`xyi:הרמב"ם כותב מישראל  בלוקח xehtוכן gweld"

"jrxf z`eaz" :xn`py ,dxezd on,(למעלה שבארנו dna(כמו .mdixacn aiige
,gwel cia exnbp m` la` .xken cia ozk`ln exnbpy ixg` ogwlya ?mixen` mixac

"dxezd on xyrl aiigשמשנתנו יוצא, גם זה פירוש ולפי ב). ב, מעשר  (הל'
שנינו: הקודמת במשנה שכן  שלפניה, למשנה המשך  ipynהיא lah gweld"

,"df lr dfn xyrn ,zenewn:ללמד משנתנו ixkp,ובאה ly lr l`xyi lyn elit`
במשנה. לעיל שבארנו  (כמו ממעשר  להפקיע לנכרי קניין  שאין  להשמיענו  כדי 

פירש לא למה ראשונה", "משנה בדברי  תימה יש אך –"l`xyi lyn"–
שמותר המשנה, משמעות לפי  בתחילה שפירש כמו בשדהו, שגדלה מתבואה

מנכרי  שקנה תבואה על  ממנה gexindלעשר mcew אף והרי  מירחה, והוא
התורה). מן הוא בשניהם החיוב זה בכגון

– משנתנו של הסיפא mizek"אבל  ly lr l`xyi lyn",ברישא כמו לפרשה אין –
מה  השאלה: נשאלת זה בכגון  שהרי המירוח, קודם ומכותי  מישראל  שלקח בכגון 
הסיפא  את לבאר  צריך אלא הוא! ופשוט ברור  דבר הרי  להשמיענו ? המשנה באה
ואילו טבל , לו  שמוכר  הודיעהו והישראל  המירוח, אחר משניהם שלקח בכגון 
ולפיכך טבל, למכור  חשוד  שהכותי  להשמיענו המשנה ובאה סתם, לו מכר הכותי 

ובסיפ  מירוח, קודם בלקוח מדובר שברישא יוצא, זה לפי אך זה. על  מזה א מעשר 
הדעת. על  מתקבל זה ואין מירוח, לאחר  בלקוח –

מישראל  שהלוקח הרמב"ם, לשיטת הוא הסבר אותו כל gexindברם, xg`lאינו
הלוקח ואילו  מדרבנן , אלא התורה מן  לעשר gexindחייב mcew,מירחה והוא

היא  וכך  תורה". "משנה מתוך למעלה שהבאנו  כמו התורה, מן לעשר חייב
המתחיל: דיבור  בתוספות כמבואר  התוספות), (מבעלי  תם רבנו  שיטת גם
גם  זה בענין שם יש אבל א). פח, מציעא (בבא לוקח" ולא זרעך  "תבואת
הריב"ם  שיטת והיא תם, ורבנו  הרמב"ם של  מזו הפוכה שיטה אחרת, שיטה

מישראל  תבואה שהלוקח התוספות) מבעלי מרדכי , בר' יצחק xg`l(רבנו
dgxnpy החיוב אין  שוב במעשרות כבר  נתחייבה והתבואה הואיל  המוכר , ביד

הבא  זרעך " "תבואת והכתוב התורה. מן לעשרה הלוקח וחייב ממנה, נפקע
הלוקח, ביד אלא המוכר  ביד  נמרחה שלא בתבואה דווקא היינו  לקוח, למעט
הר"ש  (ואף מדרבנן  אלא התורה מן  לעשרה חייב אינו אמנם זה שבכגון
להיפך, הוא הדין הנכרי , מן  תבואה ובלוקח ד). א, פאה לעיל  כך , שיטתו
דגן ולא "דגנך" שכתוב: משום לגמרי, פטור הנכרי, המוכר ביד נמרחה שאם
מן לעשר הלוקח חייב הלוקח, ביד אלא הנכרי  ביד נמרחה לא ואם נכרי;

izdw - zex`ean zeipyn
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"תבואת  והכתוב מעשר; מידי  להפקיע ישראל  בארץ לנכרי קניין שאין התורה,
מירוח, קודם הנכרי  מן הלוקח אבל  מישראל, לוקח אלא למעט בא אינו זרעך "
נקרא  ואינו  ממנו, הלוקח תבואת אלא מוכר  של זרעך" "תבואת כאן  אין

התורה מן חיובו  הלכך  micen.לוקח; lkd mpn` ixkpd on gweld oica) גם מכאן 
שיטת  לפי ברישא ראשונה" "משנה בעל של  הפירוש על  לעיל תמיהתנו  הערת

תם). ורבנו הרמב"ם
את  לפרש אנו צריכים זו , שיטה פי  על משנתנו  ליישב איפוא, נבוא, אם

ixkpהרישא: ly lr l`xyi lyn oixyrnעל ישראל  של  בשדהו  שגדל ממה –
מן הוא החיוב שבשניהם לוקח, ביד ונמרח המירוח קודם מנכרי שנלקח מה

קניי שאין להשמיענו, המשנה ובאה להפקיע התורה, ישראל  בארץ לנכרי  ן 
שנלקחה  תבואה על  מישראל שנלקחה מתבואה לפרש: אין אבל מעשר. מידי 
אם  אלא התורה מן לעשרה חייב אינו  מישראל  שנלקחה תבואה שהרי  מנכרי,

ממנו  לקחה gexindכן  xg`l שנלקחה תבואה ואילו הריב"ם), שיטת (לפי
ממנו  כשלקחה אלא לעשרה חייב אינו gexin,מנכרי  mcewמסתבר זה ואין 

שנלקחה  בתבואה לפרש אין וגם מירוח. קודם וזה מירוח לאחר  זה לפרש
שלשיטת  מכאן  מדרבנן . אלא לעשרה חייב אינו שהרי  מירוח, קודם מישראל 

אלא הרישא את לפרש אין l`xyi"הריב"ם lyn"y שגדלה מתבואה היינו
ixkp"בשדהו , ly lr"eאבל ישראל, ביד ונמרחה מנכרי שנלקחה תבואה היינו

– mizek"בסיפא ly lr l`xyi lyn":לפרש יש –"l`xyi lyn" מתבואה היינו
משדהו , mizek"שגדלה ly lr",המירוח אחר מהם שנלקחה תבואה על –

אלא  התורה מן  לעשרה חייב אינו זו לשיטה הרי המירוח, קודם לקחה שאם
מתיישבות  שבמשנתנו והסיפא הרישא אין  הריב"ם לשיטת אף כן ואם מדרבנן.

ברישא שכן שווה, ixkp"באופן  ly lr" מנכרי שנלקחה תבואה mcewהיינו 
gexindבסיפא ואילו  הלוקח, ביד  mizek"ונמרחה ly lr" שנלקחה תבואה היינו 

gexind.מכותים xg`l לשיטת ובין  תם ורבנו הרמב"ם לשיטת שבין וכיון
ב), (סו, מנחות במסכת מפרשים לפיכך  יפה, מתיישבת משנתנו  אין הריב"ם,
שמשנתנו כלומר  ממעשרות, פוטר אינו  הנכרי שמירוח לפי  הוא, משנתנו  שטעם
ישראל בארץ לנכרי  קניין אין או קניין  יש אם הנכרי , קניין  בענין  עוסקת אינה
מפרישים  אין  סוברים: שיש הנכרי, מירוח בענין אלא מעשר , מידי  להפקיע
המירוח  שמעשה משום נכרי , ביד  שנמרחה תבואה על ישראל של מתבואה
ישראל, בשדה גדלה אם ואפילו ממעשרות, התבואה את פוטר  הנכרי של 

מלמ  והוא זו , דעה על לחלוק משנתנו של התנא משלובא שמעשרין  דנו,
בידו, שנמרחה לאחר  מנכרי שנלקחה תבואה על כלומר נכרי, של  על  ישראל 
משנתנו מתיישבת זה לפי ואמנם המעשרות. מן  פוטר  הנכרי  מירוח שאין לפי

l`xyiכפשוטה: lyn oixyrn, בשדהו שגדלה מתבואה –ixkp ly lrעל –
וכן  הנכרי ; ביד שנמרחה לאחר  מנכרי  שלקח mizekתבואה ly lr l`xyi lyn

אלא  אינו זה שבאור  אלא הכותי . ביד  שנמרח לאחר מכותי שלקח מה על  –
התורה. מן לעשר  חייב מישראל  המירוח לאחר  שהלוקח הריב"ם, לשיטת

עיון. צריך הרמב"ם לשיטת אבל 

י ה נ ש מ ר ו א ב

ומעשרות. תרומה לענין  עציץ גידולי  דיני ללמד באה חרס uivrמשנתנו כלי היינו 
א) הם: עציצים מיני ושני בו . וזורעים עפר  אותו aewp,שממלאים uivr יונק שהוא

ב) עליה. שעומד  הקרקע מן  aewp.גם epi`y uivr

áe÷ð õéöò פחות שהוא קטן שורש  כדי  בקרקעיתו נקב לו שיש – ÈÄÈ
õøàk(רמב"ם),מכזית äæ éøä,ממנה שיונק משום כארץ, דינו – ÂÅÆÈÈÆ

התורה. מן במעשרות חייב בו  שגדל õøàäîומה íøzהפריש – ÈÇÅÈÈÆ
בארץ, שגדל  ממה áe÷ðתרומה õéöò ìò בעציץ שגדל  מה על – ÇÈÄÈ

mxzyנקוב, e`áe÷ð õéöòî,נקוב בעציץ שגדל  ממה –õøàä ìò ÅÈÄÈÇÈÈÆ
בארץ, שגדל מה על  –äîeøz Búîeøz תרומתו בדיעבד רק ולא – ÀÈÀÈ

נקט  ולא זה, על  מזה לתרום מותר לכתחילה אפילו  אלא תרומה,
סיפא. משום אלא דיעבד  לשון áe÷päהתנא ìò áe÷ð BðéàMî– ÄÆÅÈÇÇÈ

אף  נקוב, בעציץ שגדל  מה על נקוב שאינו בעציץ שגדל ממה תרם
התורה, מן  וממעשר  מתרומה פטור  נקוב שאינו  בעציץ שהגדל פי  על 

äîeøz, לכהן נותנה תרומה שם לה וקרא שהואיל כתרומה, דינה – ÀÈ
בתרומה, לזלזל  יבוא שלא íøúéåכדי øæçéå,הנקוב העציץ על – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

העציץ  את לפטור תרומה זו ואין  התורה, מן שפטור  ממה שתרם לפי
התורה. מן  ובמעשרות בתרומה החייב BðéàLהנקוב ìò áe÷pä ïîÄÇÈÇÆÅ

áe÷ð בעציץ שגדל מה על נקוב בעציץ שגדל ממה הפריש אם – È
הפטור, על  החייב מן  דהיינו  נקוב, תרומה äîeøzשאינו  שם – ÀÈ

ìëàzעליה, àGå, לכהן –úBøNòîe úBîeøz äéìò àéöBiL ãò ÀÅÈÅÇÆÄÈÆÈÀÇÇÀ
התורה  מן  טבל  התרומה הרי  הפטור, על החייב מן  ותרם שהואיל  –

דעה, יש ומעשרות. תרומה עליה שיפריש עד  לכהן באכילה ואסורה
אבל כתרומה, שקיבל  עצמו  חלק אותו מתוך  להפריש  הכהן שיכול 

ומעשרות תרומות עליה שיוציא "עד גורסים: `xgיש mewnn"בבלי)

רמב"ם ), ב; פט, יבואו יבמות שלא כדי  הוא, שהטעם התוספות, וכתבו 
בה  תוקן  שהרי  תרומה, הכל  הרי ובאמת לזרים, השיריים את להתיר 

משאינו  כשתרם ברישא, ברם מדרבנן . שחיובו נקוב שאינו העציץ
לפי ומעשרות, תרומה עליה להפריש צריך אינו הנקוב, על  נקוב

התורה. מן טבל שאינה

i p y m e i

ש מ ר ו א אב י ה נ

éàîcä ìò éàîcä ïî íøz הארץ עמי  משני פירות שקנה – ÈÇÄÇÀÇÇÇÀÇ
או זה, על  מזה מעשר  תרומת éàceäוהפריש ìò éàîcîשהפריש – ÄÀÇÇÇÇÇ

ודאי , טבל  על הדמאי שמא äîeøzמן תרומה, זה הרי שתרם מה – ÀÈ
החייב, על  החייב מן íøúéåתרם øæçéå עליו שתרם הדמאי  מן  – ÀÇÂÙÀÄÀÙ

מן  תרם ונמצא מעושר  הוא ממנו שתרם הדמאי שמא הודאי, מן או

החייב. על éàîcäהפטור ìò éàceä ïîעל ודאי  מטבל  תרם – ÄÇÇÇÇÇÀÇ
על החייב מן שתרם ונמצא מעושר , הוא שהדמאי  ואפשר  דמאי,

היא,äîeøzהפטור , תרומה שתרם מה –àéöBiL ãò ìëàz àGå ÀÈÀÅÈÅÇÆÄ
úBøNòîe úBîeøz äéìò התרומה נמצאת מעושר , הדמאי שאם – ÈÆÈÀÇÇÀ

izdw - zex`ean zeipyn
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Ëéøëð ìL ìò ìàøNé ìMî ïéøOòî,ìàøNé ìL ìò éøëð ìMî,íéúek ìL ìò ìàøNé ìMî,íéúek ìMî §©§¦¦¤¦§¨¥©¤¨§¦¦¤¨§¦©¤¦§¨¥¦¤¦§¨¥©¤¦¦¤¦
íéúek ìL ìò.øæòéìà éaøíéúek ìL ìò íéúek ìMî øñBà. ©¤¦©¦¡¦¤¤¥¦¤¦©¤¦

h.miakek caer ly lr l`xyi lynïì àîéé÷ã äëìä äðéàå ,àéä øéàî éáøå øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ïéà øáñ àðú éàä
áéúëã øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá íéáëåë ãáåòì ïéð÷ ùé(äë àø÷éå):àéä äúåîö äøëîð íà àä úåúéîöì øëîú àì õøàäå.mizek ly lrúåøéô

:ìåùëî ïúú àì øåò éðôì ìò éùééç àìã ïéøùòî ïðéà ïéøëåîùë ,éøùòî éøåùò ïäéúåøéô ïéìëåàùëã ô"òàã .ïúåà ïéøëåî ìáè éàãå íéúåëäxfrl` iax
.mizek ly lr mizek lyn xqe`äæä ïîæáå .áåéçä ìò øåèôä ïî ùéøôî àöîðå àì ãçàäå øùåòî ãçàä àîùå ,åøëåîå êìîðå äéùôðì øùòîã ïéðîéæã

:íäéøáã ìëì íéøåîâ íéáëåë éãáåòë íåàùò íéúåëä

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ט ה נ ש מ ר ו א ב

זה", על מזה מעשר  מקומות, משני  טבל "הלוקח הקודמת: במשנה שלמדנו  לאחר 
– כותי של  או  גוי של ותבואה ישראל של בטבל שאפילו  ללמד  משנתנו מוסיפה
בארץ  גוי של תבואה אם היא, תנאים שמחלוקת הזכרנו, וכבר זה. על  מזה מעשר 

פטורה. או במעשרות, חייבת l`xyiישראל ux`a iebl oiipw oi`y ,mixaeq yi
,zexyrn icin driwtdlקניין קניינו  אין ישראל , בארץ קרקע שקנה גוי  כלומר

טעמם  לעשרה. חייב מגוי תבואה הלוקח ישראל – ומכאן  מעשרות, מחיוב להפקיע
אותם  "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא כנענים בעבדים שנאמר  בירושלמי, מבואר 
עבדים  מה לעבדים, אחוזה שדה הכתוב הקיש  – אחוזה" לרשת אחריכם לבניכם

מהם קונים etebl),אתם iprpk car dpew l`xyiy)מכם קונים אינם `epiוהם ieby)
,(etebl `le eici dyrnl `l` l`xyi dpew והם מהם קונים אתם אחוזה שדה אף

לצמיתות, תימכר  לא "והארץ כג): כה, (ויקרא שנאמר  טעם, ועוד מכם. קונים אינם
ודרשו : הארץ", לי  zezinvl"כי  xkniz `l שתהא לגוי מכירה עליה תחול שלא –

א): מז , גיטין  (בבלי דרשו  וכן לצמיתות; ux`d"מוחלטת il" הארץ קדושת לי  –
שם). (רש"י במעשר תתחייב שלא מקדושתה להפקיעה קניין הגוי של קניינו ואין 

,zexyrnn riwtdl l`xyi ux`a iebl oiipw yi :mixaeq yieמן לדייק אפשר ולדעתם
וחלוטה  צמותה מכירה נמכרה, אם אבל – לצמיתות" תימכר  לא "והארץ הכתוב

אמר  טעם ועוד (ירושלמי). ד)היא יח, (דברים שנאמר  שם), (גיטין  בבבלי  "ziy`xו
"jpbc.ממעשרות פטורה גוי  של תבואה לדעתם ומכאן נכרי. דגן  ולא דגנך  ודרשו : –

מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין  "אין  הסוברים לדעת איפוא, היא, משנתנו  –
mizekdהמעשרות". oipra האריות מאימת שהתגיירו השומרונים שהם הזכרנו, כבר 

ומדקדקים  שבכתב תורה שומרים והיו  יז ), (פרק ב במלכים כמסופר  בהם, שהרגו 
זהירים  שהיו אלה ואף זהירים היו  כולם לא המעשרות בענין ברם, המצוות. בקצת
היו שלא מוכרים, שהם מה לא אבל  אוכלים, שהם מה מעשרים היו  במעשרות,
שפירשוהו לפי  מכשול ", תתן  לא עוור "לפני יד ): יט, (ויקרא שכתוב למה חוששים
הר  בראש יונה דמות להם ומצאו אחריהם בדקו זמן  לאחר אמנם ממש. כפשוטו
משנתנו אבל גמורים, כגויים חכמים עשאום ומאז  אותה, עובדים שהיו  גריזים

כגויים. שעשאום קודם בכותים עוסקת

ìàøNé ìMî ïéøOòî,ישראל של  ודאי  מטבל  לעשר  מותר –ìò ÀÇÀÄÄÆÄÀÈÅÇ
éøëð ìLלעשר מותר וכן  מגוי; שנלקחה תבואה על  –éøëð ìMî ÆÈÀÄÄÆÈÀÄ

ìàøNé ìL ìò בארץ לגוי קניין  אין  משנתנו: של התנא שסובר – ÇÆÄÀÈÅ
למשנתנו), (בהקדמה לעיל  שבארנו כפי המעשר, מן להפקיע ישראל

משל מעשר וכשהוא במעשרות, חייבת מגוי  הלקוחה התבואה ולכן 
החייב, על החייב מן  זה הרי  להיפך, או  גוי  של על ìMîÄÆישראל

íéúek ìL ìò ìàøNéעל ישראל  של  ודאי  מטבל  מעשרים – ÄÀÈÅÇÆÄ
היא, ודאי טבל מכותים הנלקחת שהתבואה מכותים, שנלקחה תבואה

וכן לעיל ; שביארנו  כפי מוכרים, שהם מה מעשרים שאינם ìMîÄÆלפי
íéúek ìL ìò íéúekמעשר אחדים, מכותים פירות שלקח מי  – ÄÇÆÄ

שהזכרנו. הטעם מאותו אחר , כותי  של  על אחד כותי éaøÇÄמשל
íéúek ìL ìò íéúek ìMî øñBà øæòéìà, טעמו מפרשים יש – ÁÄÆÆÅÄÆÄÇÆÄ

הפירות  את לאכול  מתחילה חשב מהם אחד שמא חשש , שיש  לפי
פירותיו  עישר לא השני  ואילו למכרם, עליהם נמלך כך ואחר ועישרם,
החייב  על  הפטור מן מפריש ונמצא למכירה, מתחילה שייעדם לפי

להיפך  ברטנורא ).או  שכשם (ר"ש ; הטעם, מבואר  בירושלמי ברם,
הארץ עמי  פירות חכמים ומיעוטם i`ncשעשו מעשרים שרובם משום

הרוב  מן זה שמא הדמאי , על הדמאי  מן  מעשרים ואין מעשרים, אינם
אינם  שרובם משום טבל  ודאי הכותים פירות עשו  כך המיעוט, מן וזה

המעשרים  ביניהם יש  מועטים ורק לאחרים, מוכרים שהם מה מעשרים
זה  שמא כותים, של על  כותים משל  מעשרים ואין  שמוכרים, מה גם

על מעושר  שאינו ממה מפריש  ונמצא המיעוט מן  וזה הרוב מן
המעושר.

mipiiprd xexia zagxdl:"ראשונה "משנה בעל  של  פירושו  נביא שבמשנתנו 

ברישא: ששנינו  ixkp"מה ly lr l`xyi lyn oixyrn"," ישראל ש"משל משמע,
הנכרי. מן שלקח תבואה על לעשר מותר בשדהו שגדלה מתבואה jixveהיינו 

,oeir xacd דברים) שנאמר  התורה, מן  מלעשר פטור מהנכרי  שלקח מה שהרי 
כל  את תעשר "עשר כב): jrxf"...יד , z`eaz:חכמים ודרשו  –jrxf z`eaz

התורה  מן לעשרה חייב אינו  מאחרים תבואה שהלוקח כלומר הלקוח, ולא
מן בעישורה שחייב זרעו תבואת משל מפריש היאך כן  ואם מדרבנן , אלא
– התורה? מן  לעשרה חייב שאינו  הנכרי, מן  שלקח התבואה על  התורה,
בדומה  מישראל, שלקח מתבואה היינו ישראל" "משל  שגם נפרש אם ואפילו
ללוקח  מישראל הלוקח בין  הבדל יש שעדיין  מתיישב, הענין  אין נכרי", ל "של 
תבואה  ואילו  מדרבנן , לעשר חייב המירוח, לאחר  מישראל שהלוקח מנכרי,

שמירחה  לאחר הנכרי, מן  מדרבנן,שנלקחה אפילו  המעשר  מן  פטורה הנכרי,
יא): א, תרומות (הל' הרמב"ם שכותב dpwyכמו rwxwa elcby ixkpd zexit"

:xn`py ,melkn oixeht Ð ixkpd ogxine ,ixkpd cia mzk`ln dxnbp m` ,l`xyi ux`a
"ixkp obc `le jpbc"מישראל גם שלקח במי אלא משנתנו  לבאר שאין  מכאן  –

מן לעשר  חייב זה, שבכגון הלוקח, בידי  ונמרחו  המירוח, קודם מנכרי  וגם
הרמב"ם  שכותב כמו  מנכרי , שלקח מה בין מישראל  שלקח מה בין התורה

oxnbe(שם): ,ozk`ln xnbizy mcew ,eylzpy xg` (ixkpd on) l`xyi ogwl m`e"
."dxezd on leka oiaiig ,l`xyi:הרמב"ם כותב מישראל  בלוקח xehtוכן gweld"

"jrxf z`eaz" :xn`py ,dxezd on,(למעלה שבארנו dna(כמו .mdixacn aiige
,gwel cia exnbp m` la` .xken cia ozk`ln exnbpy ixg` ogwlya ?mixen` mixac

"dxezd on xyrl aiigשמשנתנו יוצא, גם זה פירוש ולפי ב). ב, מעשר  (הל'
שנינו: הקודמת במשנה שכן  שלפניה, למשנה המשך  ipynהיא lah gweld"

,"df lr dfn xyrn ,zenewn:ללמד משנתנו ixkp,ובאה ly lr l`xyi lyn elit`
במשנה. לעיל שבארנו  (כמו ממעשר  להפקיע לנכרי קניין  שאין  להשמיענו  כדי 

פירש לא למה ראשונה", "משנה בדברי  תימה יש אך –"l`xyi lyn"–
שמותר המשנה, משמעות לפי  בתחילה שפירש כמו בשדהו, שגדלה מתבואה

מנכרי  שקנה תבואה על  ממנה gexindלעשר mcew אף והרי  מירחה, והוא
התורה). מן הוא בשניהם החיוב זה בכגון

– משנתנו של הסיפא mizek"אבל  ly lr l`xyi lyn",ברישא כמו לפרשה אין –
מה  השאלה: נשאלת זה בכגון  שהרי המירוח, קודם ומכותי  מישראל  שלקח בכגון 
הסיפא  את לבאר  צריך אלא הוא! ופשוט ברור  דבר הרי  להשמיענו ? המשנה באה
ואילו טבל , לו  שמוכר  הודיעהו והישראל  המירוח, אחר משניהם שלקח בכגון 
ולפיכך טבל, למכור  חשוד  שהכותי  להשמיענו המשנה ובאה סתם, לו מכר הכותי 

ובסיפ  מירוח, קודם בלקוח מדובר שברישא יוצא, זה לפי אך זה. על  מזה א מעשר 
הדעת. על  מתקבל זה ואין מירוח, לאחר  בלקוח –

מישראל  שהלוקח הרמב"ם, לשיטת הוא הסבר אותו כל gexindברם, xg`lאינו
הלוקח ואילו  מדרבנן , אלא התורה מן  לעשר gexindחייב mcew,מירחה והוא

היא  וכך  תורה". "משנה מתוך למעלה שהבאנו  כמו התורה, מן לעשר חייב
המתחיל: דיבור  בתוספות כמבואר  התוספות), (מבעלי  תם רבנו  שיטת גם
גם  זה בענין שם יש אבל א). פח, מציעא (בבא לוקח" ולא זרעך  "תבואת
הריב"ם  שיטת והיא תם, ורבנו  הרמב"ם של  מזו הפוכה שיטה אחרת, שיטה

מישראל  תבואה שהלוקח התוספות) מבעלי מרדכי , בר' יצחק xg`l(רבנו
dgxnpy החיוב אין  שוב במעשרות כבר  נתחייבה והתבואה הואיל  המוכר , ביד

הבא  זרעך " "תבואת והכתוב התורה. מן לעשרה הלוקח וחייב ממנה, נפקע
הלוקח, ביד אלא המוכר  ביד  נמרחה שלא בתבואה דווקא היינו  לקוח, למעט
הר"ש  (ואף מדרבנן  אלא התורה מן  לעשרה חייב אינו אמנם זה שבכגון
להיפך, הוא הדין הנכרי , מן  תבואה ובלוקח ד). א, פאה לעיל  כך , שיטתו
דגן ולא "דגנך" שכתוב: משום לגמרי, פטור הנכרי, המוכר ביד נמרחה שאם
מן לעשר הלוקח חייב הלוקח, ביד אלא הנכרי  ביד נמרחה לא ואם נכרי;

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìàøNiî äãN eìawL éåìå ïäk–ïélça ïé÷ìBçL íLk,äîeøza ïé÷ìBç Ck.øæòéìà éaøøîBà:úBøNònä óà Ÿ¥§¥¦¤¦§¨¤¦¦§¨¥§¥¤§¦©ª¦¨§¦©§¨©¦¡¦¤¤¥©©©©§
ïälL,eàa ïk úðî ìòL. ¤¨¤¤©§¨¥¨
„éålîe ïäkî ìawL ìàøNé,íéìòaì úBøNònä.ìàòîLé éaøøîBà:éîìLeøéî äãN ìawL éðzøwä,øNòî ¦§¨¥¤¦¥¦Ÿ¥¦¥¦©©©§©§¨¦©¦¦§¨¥¥©©§¨¦¤¦¥¨¤¦©§¦©£¥

éîìLeøé ìL éðL.íéîëçåíéøîBà:íéìLeøéa Bìëàìe úBìòì éðzøwä àeä ìBëé. ¥¦¤§©§¦©£¨¦§¦¨©©§¨¦©£§¨§¦¨©¦
‰ì íéúéæ ìa÷îäïîL–ïélça ïé÷ìBçL íLk,äîeøza ïé÷ìBç Ck.äãeäé éaøøîBà:ïäkî ìawL ìàøNé ©§©¥¥¦§¤¤§¥¤§¦©ª¦¨§¦©§¨©¦§¨¥¦§¨¥¤¦¥¦Ÿ¥

øëN úéöçîì ïîMì íéúéæ éålîe–íéìòaì úBøNònä. ¦¥¦¥¦§¤¤§©£¦¨¨©©©§©§¨¦

b.dnexza miwleg jk oilega oiwlegy mykïî òéáøå ùéìùå äöçî ïë íâ ìèåð äãùä äàéöåäù äîî òéáøå ùéìùå äöçî äãùä ìòá ìèåðùë
:äöøéù éåìå ïäë ìëì àåä ïðúåðå äéìò úåìèåîä úåøùòîäå äîåøúä.odly zexyrnd s`øùòîä ìë àåä éåì íàå ,åìù äîåøúä ìë ïäë ìá÷îä íà

:åìù.ok zpn lryåãøé ïë úðî ìòã â"òàã øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úåñéøàá åæ äãù ìá÷ì åãøé:åð÷ äîá
c.milral zexyrnd:äéøééù éøåéù øùòî íå÷î íéìòá ìù äãùã ïåéëã ,åãåî à"øã äéìò éâéìôã ïðáø åìéôà àäá.ipzxwdùéàä øîåìë ,äéø÷ ïåùì

:äëìä ïëå .éðù øùòîá å÷ìç ìèåð ãçà ìë êëìä .'åëå éðúø÷ä àåä ìåëé :íéëøëä éðáî äãù ìá÷ì íéøôëä éðá êøã ïëù .íéøôëá äéø÷á áùåéä
d.onyl mizif lawnd:éåìî åà ïäëî íéúéæ ìá÷ù ìàøùé.dnexza miwleg jk oilega oiwlegy mykìáé÷ àìã éðàù àëä ,íéìòáì ìéòìã â"òàå

:ò÷ø÷ë íéúéæ éãáò àì ïðáøå ,úåðìéà àìà ò÷ø÷.xky zivgnl e`:òöîàì çåéøä å÷ìçéå ïîùä øëîéù.milral zexyrndíéúéæ ãéáò äãåäé 'øã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ò÷ø÷ë
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שהואיל הנכרי, מן השדה את ויפדה עצמו  שידחוק כדי  לו , שנותן מה

באריסות, מלקבלה יפסיק לא אבותיו  של שהיתה משום עליו וחביבה
מידו יקננה המעשר , ענין  עליו  א ;וכשיכביד קא, מציעא בבא  (רש "י

ב). ו, דמאי עליו ירושלמי שיכבד  כדי שקנסוהו, הטעם מבארים ויש 
שתישאר עד אבותיו , שדה שהיא אף באריסות, מלקבלה ויימנע המעשר

לישראל  למוכרה ויצטרך  הנכרי בידי  בורה רמב"ם ).השדה שם ; (תוספות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מחלקו במעשר או  בתרומה זוכה הוא אם לוי , או כהן  שהוא באריס דנה משנתנו
השדה. בעל של 

éåìå ïäk,לוי או –ìàøNiî äãN eìawL,באריסות –íLk ÙÅÀÅÄÆÄÀÈÆÄÄÀÈÅÀÅ
ïélça ïé÷ìBçL,השדה ובעל  האריס –äîeøza ïé÷ìBç Ck ÆÀÄÇËÄÈÀÄÇÀÈ

כשאינו  חלקו את השדה לבעל נותנים שהם כלומר במעשר, וכן –
תרומה  מחלקו נותן השדה ובעל א), במשנה ששנינו  (כמו  מעושר 

התבואה  מכל  הפריש האריס אם או  שירצה. ולוי  כהן  לכל  ומעשר 
ובמעשר, בתרומה גם חלקו  את השדה בעל נוטל ומעשר , תרומה

רוצה. שהוא ולוי כהן לכל ליתנם óàובידו :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ
ïälL úBøNònä היא התרומה כל  כהן, הוא האריס שאם כלומר  – ÇÇÇÀÆÈÆ

העירונו  שכבר כמו  ולמעשר , לתרומה כינוי  הוא ("מעשרות" שלו
שלו , הוא המעשר כל  לוי , הוא האריס ואם אחר), úðîבמקום ìòLÆÇÀÈ

eàa ïk יהיו והמעשרות שהתרומה באריסות, השדה את לקבל  – ÅÈ
זה  הרי  השדה, בעל עם כך  על  התנו שלא פי  על אף כלומר  שלהם,

הוא. מאליו  מובן שדבר  עמו, התנו  `xfril.כאילו  iaxk dkld oi`e

אליעזר רבי  בדברי  שגורסים נוסחאות  odly"יש zexyrnd".("אף" תיבת (בלי
באכילה  ראוי שהוא מעשר שאפילו היא, הרבותא שבמשנתנו  הגירסה ולפי 

הלוי  האריס של כולו אלא בו חולקים אין מקום מכל  meiלישראל , zetqez")
.("dnly zk`ln" ;"aeh

i r i a x m e i
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ìawL ìàøNé,באריסות שדה –éålîe ïäkî,מלוי או – ÄÀÈÅÆÄÅÄÙÅÄÅÄ
íéìòaì úBøNònä ואם שלו , התרומה כהן הוא השדה בעל  אם – ÇÇÇÀÇÀÈÄ

שקיבלו  ולוי בכהן  הסוברים חכמים ואפילו שלו; המעשר לוי, הוא
מודים  הקודמת), (במשנה ובמעשר  בתרומה שחולקים מישראל  שדה

שעל אומרים אנו שלהם והשדה שהואיל  לבעלים, שהמעשרות כאן 
שלהם. יהיו שהמעשרות לאריס, השדה את מסרו כן ztqeza`מנת

ומעשר לכהן , תרומה – מכהן  שדה שקיבל  "ישראל  זו : הלכה נתפרשה
ראשון  מעשר – מלוי  שדה קיבל בשווה. חולקים שני ומעשר  ראשון 

– מכהן  שדה שקיבל  לוי בשווה. חולקים שני  ומעשר  תרומה ללוי,

שקיבל כהן  בשווה. חולקים שני ומעשר  ראשון מעשר לכהן , תרומה
שני ומעשר מעשר ותרומת תרומה ללוי, ראשון מעשר  – מלוי שדה

בשווה". éðzøwäחולקים :øîBà ìàòîLé éaø,הקריה בן  – ÇÄÄÀÈÅÅÇÇÀÈÄ
לירושלים, מחוץ הגר  אדם éîìLeøéîהיינו  äãN ìawL– ÆÄÅÈÆÄÇÀÄ

מפרשים: ויש  הכפרים ipzxwdבאריסות; בני  דרך  שכן הכפר , בן –
הכרכים; מבני שדות éðLלקבל øNòî,בירושלים לאוכלו  שצריך – ÇÂÅÅÄ

éîìLeøé ìLמסר כן מנת על הסתם שמן בו, חולקים ואין הוא, – ÆÀÇÀÄ
בירושלים. יושב והוא הואיל שלו, השני המעשר שיהא השדה, את לו 

Bìëàìe úBìòì éðzøwä àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÇÇÀÈÄÇÂÀÈÀ
íéìLeøéa.האריסות לתנאי  בהתאם ביניהם אותו  חולקים לפיכך – ÄÈÇÄ

.minkgk dklde
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íéúéæ ìa÷îä,זיתים אילני  –ïîLì מהזיתים שמן לעשות – ÇÀÇÅÅÄÀÆÆ
מנת  על שקיבלשילקט, ישראל בין  מהשמן, חלק טרחתו בשכר  לקבל 

מישראל , לוי או כהן בין מלוי , או ïélça,מכהן  ïé÷ìBçL íLkÀÅÆÀÄÇËÄ
äîeøza ïé÷ìBç Ckלדרוך טורח והאריס שהואיל ובמעשר , – ÈÀÄÇÀÈ

על מוותר  אינו מרובה, שחשיבותו  שמן , מהם ועושה הזיתים את
במעשרות. גם ïäkîחלקו ìawL ìàøNé :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÈÅÆÄÅÄÙÅ

éålîe, מלוי או  –ïîMì íéúéæ,שמנים להוציא –øëN úéöçîì ÄÅÄÅÄÀÆÆÀÇÂÄÈÈ
גורסים: המפרשים רוב –xky zivgnl e` השמן את שימכרו –

הריווח, את ביניהם íéìòaìויחלקו úBøNònä,מבואר בירושלמי  – ÇÇÇÀÇÀÈÄ
שנינו  תבואה שבשדה וכשם תבואה, לשדה זיתים משווה יהודה שרבי 
לבעלים", המעשרות ומלוי , מכהן שקיבל "ישראל  הקודמת): (במשנה

שהמקבל לשדה, זיתים משווה אינו קמא תנא אבל  כך , בזיתים אף
בשדותיהם, שגדלו  כמו  הפירות את לבעלים נותן  אינו לשמן, זיתים

הם  חולקים לפיכך חשוב, תוצר שהוא שמן , מהם להוציא טורח אלא
זיתים  בעצי  עוסקת אינה שמשנתנו מפרשים, יש  – במעשרות. גם

שהואיל קמא, תנא של  וטעמו בפירות, היינו  תלושים, בזיתים אלא
לעשות  לאריס הכל ונתן  לעצמו  המעשרות את מהזיתים הפריש ולא

גם  ביניהם שיחלקו נתן  כן  מנת שעל מוכיח זה הרי  שמן , מהם
ראשונה").המעשרות יהודה("משנה  רבי  בדברי הגירסא "`eלפי

"xky zivgnl אפילו קמא תנא על לחלוק בא יהודה שרבי  משמע,
שחולקין  "כשם ג): (משנה לעיל  ששנינו  מישראל , שקיבלו ולוי בכהן 

אמורים  דברים במה יהודה: רבי  ואומר  בתרומה", חולקין  כך  בחולין 
מחצה  השדה, לבעל פירות לתת מנת על במקבל בתרומה? שחולקים

izdw - zex`ean zeipyn
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È ˘ ˘ ˜ ¯ Ù
‡ìàøNiî äãN ìa÷îä,éúekä ïîe éøëpä ïî,íäéðôì ÷lçé.ìàøNiî äãN øëBçä,Bì ïúBðå íøBz.øîà ©§©¥¨¤¦¦§¨¥¦©¨§¦¦©¦§©¥¦§¥¤©¥¨¤¦¦§¨¥¥§¥¨©

äãeäé éaø:éúîéà?ïénä BúBàîe äãOä dúBàî Bì ïúpL ïîæa;øçà ïénî Bà úøçà äãOî Bì ïúð íà ìáà, ©¦§¨¥¨©¦§©¤¨©¥¨©¨¤¥©¦£¨¦¨©¦¨¤©¤¤¦¦©¥
Bì ïúBðå øOòî. §©¥§¥

·éøëpä ïî äãN øëBçä,Bì ïúBðå øOòî.äãeäé éaøøîBà:éøëpä ïî åéúBáà äãN ìa÷îä óà,ïúBðå øOòî ©¥¨¤¦©¨§¦§©¥§¥©¦§¨¥©©§©¥§¥£¨¦©¨§¦§©¥§¥
Bì.

e`.dcy lawnd:ïéñéøàä êøãë òéáøìå ùéìùì äöçîì.mdiptl wlegåðéàùë ò÷ø÷ä øëù ÷ìç íäéðôì çéðî ìáà äãùä ìòá ÷ìç øùòì êéøö åðéàå
úåãùä ìá÷ìî åòðîé àìù éãë é"à áåùé éðôî øùåòî àåäùë åîò ÷ñôù äî åì ïúéå äãùä ìòá ìù å÷ìç ìò øùòéù ìá÷îì íéîëç åáééç àìå ,øùåòî

:úåñéøàá.xkegd:èòî äùåò àéäù ïéá äáøä äùåò àéäù ïéá äðùì ïéøåë êëå êë áåö÷ øáãá äãùä ìá÷î.el ozepe mxezøëåç ìëã ,øùòî àì ìáà
äîøúð ïë íà àìà ø÷òúù ïøåâì øùôà éàã äîåøúä úåäùäì ïéàã íåùî åäéîå ,íìáèá äãùá íéìãâä úåøéôî åúåøéëç åì ïúéù äãùì ãøåé ïë úðî ìò

,åì ïúåðå íøåú éëä íåùî:øùòîî äîåøú àðù éàîã åúåøéëçî äîåøúä åì äëðîã øáúñîå.dcedi 'x xn`,øùòî åðéàå ãáì íåøúéù øëåçì éâñ éúîéà
äãùä úö÷î òøæù ïåâë äãù äúåàî óà øçà ïéîî åà ,ïéîä åúåàî óà úøçà äãùî åì ïúð íà ìáà .ïéîä åúåàîå äãù äúåàî åúåøéëç åì ïúåðùë
:ïéîä åúåàîå äãù äúåàî åì òøåôùë àìà íéìåáè úåøéô ìá÷ì [øéëçîä] úòã ïéà éîð éà .åáåç òøåôì éîãã ,øùòì óà áééç åúåøéëç øåòéùë øçà ïéî

a.miakek caerd on dcy xkegdäãù øëåç ìàøùé íåù àäé àìù éãë ,åì ïúåðù äî øùòî àäéù íéáëåë ãáåòä ïî äãù øëåçì íéîëç åñð÷ ñð÷
:úåñéøàáî úåøéëçá íéáëåë ãáåòä õôç øúåéù åñð÷ àì úåñéøàá ìá÷îáå .íéèòåî íéîãá ìàøùéì äøëîì êøèöé êë êåúîå åãéá äøåá øàùúå åðîî

.eizea` ly dcyäúéäù åéìò äáéáç àéäù êåúîù íéáëåë ãáåòä ïî äðð÷éå åîöò ÷åçãéù éãë øùòì êøèöéù åäåñð÷å ,åéúåáàî íéáëåë ãáåòä äìæâù
:äéìò àî÷ àðú âéìô àìã ïì àîéé÷ äãåäé éáøã äéúååëå .äðð÷é øùòîä åéìò ãáëéùëå äì éåàøä ïî øúåéá íéáëåë ãáåòä ïî äìá÷ì çéðé àì åéúåáà ìù
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עציץ  על  הנקוב העציץ מן  לתורם דומה זה והרי התורה, מן  טבל 

עד לאוכלה לכהן אסור  ולכן  הקודמת, במשנה ששנינו נקוב, שאינו 
הדמאי, על  הדמאי  מן  כשתרם ברם, ומעשרות. תרומה עליה שיפריש 

שתרם  הדמאי שמא מחשש  ומעשרות, תרומה עליה להפריש צריך אינו
על החייב מן  תרם ונמצא מעושר , עליו  שתרם וזה מעושר  אינו ממנו 

מעשרים  הארץ עמי ורוב מספק, אלא דמאי  מעשרים שאין  לפי  הפטור,
של מעשר בתרומת שהקילו  שכשם הטעם, מבואר ובירושלמי הם.

הקילו  כך פיו , על ואוכל הארץ עם את ששואל למקומה, שחזרה דמאי
לתקנה. צורך  שאין  זו מעשר  בתרומת גם

א ה נ ש מ ר ו א ב

נותנים  שהם החלק את גם לעשר  צריכים הם אם ובחוכר, באריס דנה משנתנו
השדה. השדה `qixלבעל בעל  עם להתחלק מנת על  לעבדה שדה המקבל היינו 

השדה. לבעל ושליש לאריס שלישים שני  כגון המוסכם, לפי היינוxkegביבול
תבואה  של קצובה מידה השדה לבעל  שנותן  קצוב, סכום תמורת שדה השוכר 

מעט. שתעשה בין הרבה השדה שתעשה בין לשנה,

ìàøNiî äãN ìa÷îäלבעל שנותן אריסות, בתנאי  לעבדה – ÇÀÇÅÈÆÄÄÀÈÅ
המקבל וכן  עושה; שהשדה מהתבואה רבע או  שליש  או מחצה השדה

éúekäשדה ïîe éøëpä ïî,הכותי מן  או –íäéðôì ÷lçé– ÄÇÈÀÄÄÇÄÀÇÅÄÀÅÆ
ממנו  להפריש חייב ואינו  חלקם, את השדה בעלי לפני  יניח כלומר
שלא  שדה במקבל חכמים שתיקנו  אמרו, בירושלמי ומעשרות. תרומה

השדה, בעל של  חלקו  לעשר חייב l`xyi"יהא ux` xeaz `ly" ick
ישראל ארץ שדות ויהיו  באריסות שדות מלקבל יימנעו שלא כלומר –

ìàøNiîבּורות. äãN øëBçä,לעיל שביארנו כמו  קצוב, בשכר  – ÇÅÈÆÄÄÀÈÅ
íøBzשלאחר השדה, תבואת מכל  גדולה תרומה להפריש  הוא חייב – Å

שתיעקר לגורן אפשר שאי  התרומה, להשהות אין התבואה שנמרחה
תרומה ממנו  נתרמה כן אם Bì(ירושלמי ),אלא ïúBðå,למחכיר – ÀÅ

מחלק  שתרם התרומה בניכוי  חכירתו , שכר את שנתרמה, התבואה מן
רא"ש )זה מעשר(ר"ש; עצמו והמחכיר לו, שנותן מה מעשר  אינו אבל .

שמקבל . éúîéàמה :äãeäé éaø øîà אלא מעשר  החוכר אין  – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
בלבד ? Bìתורם ïúpL ïîæa, חכירתו שכר –äãOä dúBàî– ÄÀÇÆÈÇÅÈÇÈÆ
ממנו , ïénäשחכר BúBàîe אדם חוכר כן דעת שעל שזרעה, – ÅÇÄ

בטבלם, כשהם בה הרגילים מהפירות בשכרו  למחכיר שיתן  שדה,
המחכיר, ברשות מעיקרם כגדלים הם Bìוהרי  ïúð íà ìáà– ÂÈÄÈÇ

úøçàשכרו, äãOî,המין מאותו  אפילו –øçà ïénî Bà– ÄÈÆÇÆÆÄÄÇÅ
שכר כשיעור  אחר  מין השדה מקצת שזרע כגון  השדה, מאותה אפילו

Bìחכירתו, ïúBðå øOòî שהוא התבואה את לעשר  גם הוא חייב – ÀÇÅÀÅ
בתבואה  חוב לפרוע ואסור מתבואתו , חובו כפורע הוא שהרי  לו , נותן

למעשרות. הטבולה

i y i l y m e i
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המקבל בין  הבדל אין  באריסות שדה שבמקבל הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  בטבל , חלקו את השדה לבעל שנותן ודינו  הנכרי , מן המקבל  לבין  מישראל
הנכרי, מן  החוכר  לבין  מישראל החוכר  בין  הבדל  יש  שדה שבחוכר ללמד  משנתנו
הנכרי מן החוכר אבל מעשר, ואינו  לו ", ונותן  "תורם שנינו  מישראל שבחוכר 

לעשר . גם חייב

éøëpä ïî äãN øëBçä,לשנה תבואה של מסויימת כמות בשכר – ÇÅÈÆÄÇÈÀÄ
Bì ïúBðå øOòî תרומה להפריש רק לא חייב שהחוכר כלומר  – ÀÇÅÀÅ

בטעם  נחלקו  בירושלמי  בשכרו. לו נותן שהוא ממה מעשרות גם אלא
זו: mixaeq,הלכה yiפטור הנכרי  מן החוכר  גם הדין מן  שאמנם

ישראל בארץ לנכרי  קניין  שיש לפי  מישראל, החוכר כדין מלעשר 
הנכרי, מן שדה החוכר  את חכמים שקנסו  אלא המעשר, מן להפקיע

מן  שדה חוכר ישראל יהא שלא כדי לו , שנותן מה מעשר  שיהא
ומתוך  בידו , בורה ותישאר לישראלהנכרי, שדהו  למכור נאלץ יהא כך 

קנסוהו  לא הנכרי, מן  באריסות שדה המקבל ברם, מועטים. בדמים
השדות  בעלי שהנכרים לפי  לו, שנותן  מה מעשר שיהא חכמים

באריסות. ולא בחכירה ביותר mixaeqמעוניינים yie שאמנם להיפך,
חוכר שהוא בין הנכרי  מן חוכר שהוא בין  שדה, החוכר  חייב הדין  מן

קניין  אין לדעתם שכן לו, נותן  שהוא מה ולעשר  לתרום מישראל,
למחכיר החוכר  שנותן  והשכר מעשר , מידי  להפקיע ישראל בארץ לגוי 

אלא  והלוי, הכהן של בחלקם חוב לפרוע ואסור  חוב, תשלום הוא
מה  מעשר שיהא הדין, מידת חכמים תפשו הנכרי מן החוכר  שלגבי 

הקילו  מישראל החוכר לגבי  ואילו יעשר, לא שהנכרי כיון לו , שנותן 
תורם ואמרו: xyrn,חכמים epi`e, בעצמו יעשר השדה שבעל מפני 

ונמצא  הם, מעשרים הארץ עמי רוב הרי הארץ, עם הוא אם ואפילו 

הוא  הטעם לתרום, שחייבוהו  ומה חלקם. יפסידו  לא והלוי שהכהן
שתיעקר לגורן אפשר  שאי  לפי  הקודמת, במשנה בארנו  שכבר  כמו 

גדולה. תרומה ממנו  נתרמה כן אם óàאלא :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
éøëpä ïî åéúBáà äãN ìa÷îä אבותיו של  תחילה שהיתה – ÇÀÇÅÀÅÂÈÄÇÈÀÄ

מקבל שהוא פי על  אף מהם, קנאה או  שגזלה הנכרי , ביד  היא ועכשיו
באריסות, Bìאותה ïúBðå øOòîמעשר שיהא חכמים שקנסוהו  – ÀÇÅÀÅ

izdw - zex`ean zeipyn
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‚ìàøNiî äãN eìawL éåìå ïäk–ïélça ïé÷ìBçL íLk,äîeøza ïé÷ìBç Ck.øæòéìà éaøøîBà:úBøNònä óà Ÿ¥§¥¦¤¦§¨¤¦¦§¨¥§¥¤§¦©ª¦¨§¦©§¨©¦¡¦¤¤¥©©©©§
ïälL,eàa ïk úðî ìòL. ¤¨¤¤©§¨¥¨
„éålîe ïäkî ìawL ìàøNé,íéìòaì úBøNònä.ìàòîLé éaøøîBà:éîìLeøéî äãN ìawL éðzøwä,øNòî ¦§¨¥¤¦¥¦Ÿ¥¦¥¦©©©§©§¨¦©¦¦§¨¥¥©©§¨¦¤¦¥¨¤¦©§¦©£¥

éîìLeøé ìL éðL.íéîëçåíéøîBà:íéìLeøéa Bìëàìe úBìòì éðzøwä àeä ìBëé. ¥¦¤§©§¦©£¨¦§¦¨©©§¨¦©£§¨§¦¨©¦
‰ì íéúéæ ìa÷îäïîL–ïélça ïé÷ìBçL íLk,äîeøza ïé÷ìBç Ck.äãeäé éaøøîBà:ïäkî ìawL ìàøNé ©§©¥¥¦§¤¤§¥¤§¦©ª¦¨§¦©§¨©¦§¨¥¦§¨¥¤¦¥¦Ÿ¥

øëN úéöçîì ïîMì íéúéæ éålîe–íéìòaì úBøNònä. ¦¥¦¥¦§¤¤§©£¦¨¨©©©§©§¨¦

b.dnexza miwleg jk oilega oiwlegy mykïî òéáøå ùéìùå äöçî ïë íâ ìèåð äãùä äàéöåäù äîî òéáøå ùéìùå äöçî äãùä ìòá ìèåðùë
:äöøéù éåìå ïäë ìëì àåä ïðúåðå äéìò úåìèåîä úåøùòîäå äîåøúä.odly zexyrnd s`øùòîä ìë àåä éåì íàå ,åìù äîåøúä ìë ïäë ìá÷îä íà

:åìù.ok zpn lryåãøé ïë úðî ìòã â"òàã øæòéìà 'øë äëìä ïéàå .úåñéøàá åæ äãù ìá÷ì åãøé:åð÷ äîá
c.milral zexyrnd:äéøééù éøåéù øùòî íå÷î íéìòá ìù äãùã ïåéëã ,åãåî à"øã äéìò éâéìôã ïðáø åìéôà àäá.ipzxwdùéàä øîåìë ,äéø÷ ïåùì

:äëìä ïëå .éðù øùòîá å÷ìç ìèåð ãçà ìë êëìä .'åëå éðúø÷ä àåä ìåëé :íéëøëä éðáî äãù ìá÷ì íéøôëä éðá êøã ïëù .íéøôëá äéø÷á áùåéä
d.onyl mizif lawnd:éåìî åà ïäëî íéúéæ ìá÷ù ìàøùé.dnexza miwleg jk oilega oiwlegy mykìáé÷ àìã éðàù àëä ,íéìòáì ìéòìã â"òàå

:ò÷ø÷ë íéúéæ éãáò àì ïðáøå ,úåðìéà àìà ò÷ø÷.xky zivgnl e`:òöîàì çåéøä å÷ìçéå ïîùä øëîéù.milral zexyrndíéúéæ ãéáò äãåäé 'øã
:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .ò÷ø÷ë

`xephxa yexit

שהואיל הנכרי, מן השדה את ויפדה עצמו  שידחוק כדי  לו , שנותן מה

באריסות, מלקבלה יפסיק לא אבותיו  של שהיתה משום עליו וחביבה
מידו יקננה המעשר , ענין  עליו  א ;וכשיכביד קא, מציעא בבא  (רש "י

ב). ו, דמאי עליו ירושלמי שיכבד  כדי שקנסוהו, הטעם מבארים ויש 
שתישאר עד אבותיו , שדה שהיא אף באריסות, מלקבלה ויימנע המעשר

לישראל  למוכרה ויצטרך  הנכרי בידי  בורה רמב"ם ).השדה שם ; (תוספות

ג ה נ ש מ ר ו א ב

מחלקו במעשר או  בתרומה זוכה הוא אם לוי , או כהן  שהוא באריס דנה משנתנו
השדה. בעל של 

éåìå ïäk,לוי או –ìàøNiî äãN eìawL,באריסות –íLk ÙÅÀÅÄÆÄÀÈÆÄÄÀÈÅÀÅ
ïélça ïé÷ìBçL,השדה ובעל  האריס –äîeøza ïé÷ìBç Ck ÆÀÄÇËÄÈÀÄÇÀÈ

כשאינו  חלקו את השדה לבעל נותנים שהם כלומר במעשר, וכן –
תרומה  מחלקו נותן השדה ובעל א), במשנה ששנינו  (כמו  מעושר 

התבואה  מכל  הפריש האריס אם או  שירצה. ולוי  כהן  לכל  ומעשר 
ובמעשר, בתרומה גם חלקו  את השדה בעל נוטל ומעשר , תרומה

רוצה. שהוא ולוי כהן לכל ליתנם óàובידו :øîBà øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅÇ
ïälL úBøNònä היא התרומה כל  כהן, הוא האריס שאם כלומר  – ÇÇÇÀÆÈÆ

העירונו  שכבר כמו  ולמעשר , לתרומה כינוי  הוא ("מעשרות" שלו
שלו , הוא המעשר כל  לוי , הוא האריס ואם אחר), úðîבמקום ìòLÆÇÀÈ

eàa ïk יהיו והמעשרות שהתרומה באריסות, השדה את לקבל  – ÅÈ
זה  הרי  השדה, בעל עם כך  על  התנו שלא פי  על אף כלומר  שלהם,

הוא. מאליו  מובן שדבר  עמו, התנו  `xfril.כאילו  iaxk dkld oi`e

אליעזר רבי  בדברי  שגורסים נוסחאות  odly"יש zexyrnd".("אף" תיבת (בלי
באכילה  ראוי שהוא מעשר שאפילו היא, הרבותא שבמשנתנו  הגירסה ולפי 

הלוי  האריס של כולו אלא בו חולקים אין מקום מכל  meiלישראל , zetqez")
.("dnly zk`ln" ;"aeh
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ìawL ìàøNé,באריסות שדה –éålîe ïäkî,מלוי או – ÄÀÈÅÆÄÅÄÙÅÄÅÄ
íéìòaì úBøNònä ואם שלו , התרומה כהן הוא השדה בעל  אם – ÇÇÇÀÇÀÈÄ

שקיבלו  ולוי בכהן  הסוברים חכמים ואפילו שלו; המעשר לוי, הוא
מודים  הקודמת), (במשנה ובמעשר  בתרומה שחולקים מישראל  שדה

שעל אומרים אנו שלהם והשדה שהואיל  לבעלים, שהמעשרות כאן 
שלהם. יהיו שהמעשרות לאריס, השדה את מסרו כן ztqeza`מנת

ומעשר לכהן , תרומה – מכהן  שדה שקיבל  "ישראל  זו : הלכה נתפרשה
ראשון  מעשר – מלוי  שדה קיבל בשווה. חולקים שני ומעשר  ראשון 

– מכהן  שדה שקיבל  לוי בשווה. חולקים שני  ומעשר  תרומה ללוי,

שקיבל כהן  בשווה. חולקים שני ומעשר  ראשון מעשר לכהן , תרומה
שני ומעשר מעשר ותרומת תרומה ללוי, ראשון מעשר  – מלוי שדה

בשווה". éðzøwäחולקים :øîBà ìàòîLé éaø,הקריה בן  – ÇÄÄÀÈÅÅÇÇÀÈÄ
לירושלים, מחוץ הגר  אדם éîìLeøéîהיינו  äãN ìawL– ÆÄÅÈÆÄÇÀÄ

מפרשים: ויש  הכפרים ipzxwdבאריסות; בני  דרך  שכן הכפר , בן –
הכרכים; מבני שדות éðLלקבל øNòî,בירושלים לאוכלו  שצריך – ÇÂÅÅÄ

éîìLeøé ìLמסר כן מנת על הסתם שמן בו, חולקים ואין הוא, – ÆÀÇÀÄ
בירושלים. יושב והוא הואיל שלו, השני המעשר שיהא השדה, את לו 

Bìëàìe úBìòì éðzøwä àeä ìBëé :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÇÇÀÈÄÇÂÀÈÀ
íéìLeøéa.האריסות לתנאי  בהתאם ביניהם אותו  חולקים לפיכך – ÄÈÇÄ

.minkgk dklde
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íéúéæ ìa÷îä,זיתים אילני  –ïîLì מהזיתים שמן לעשות – ÇÀÇÅÅÄÀÆÆ
מנת  על שקיבלשילקט, ישראל בין  מהשמן, חלק טרחתו בשכר  לקבל 

מישראל , לוי או כהן בין מלוי , או ïélça,מכהן  ïé÷ìBçL íLkÀÅÆÀÄÇËÄ
äîeøza ïé÷ìBç Ckלדרוך טורח והאריס שהואיל ובמעשר , – ÈÀÄÇÀÈ

על מוותר  אינו מרובה, שחשיבותו  שמן , מהם ועושה הזיתים את
במעשרות. גם ïäkîחלקו ìawL ìàøNé :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÄÀÈÅÆÄÅÄÙÅ

éålîe, מלוי או  –ïîMì íéúéæ,שמנים להוציא –øëN úéöçîì ÄÅÄÅÄÀÆÆÀÇÂÄÈÈ
גורסים: המפרשים רוב –xky zivgnl e` השמן את שימכרו –

הריווח, את ביניהם íéìòaìויחלקו úBøNònä,מבואר בירושלמי  – ÇÇÇÀÇÀÈÄ
שנינו  תבואה שבשדה וכשם תבואה, לשדה זיתים משווה יהודה שרבי 
לבעלים", המעשרות ומלוי , מכהן שקיבל "ישראל  הקודמת): (במשנה

שהמקבל לשדה, זיתים משווה אינו קמא תנא אבל  כך , בזיתים אף
בשדותיהם, שגדלו  כמו  הפירות את לבעלים נותן  אינו לשמן, זיתים

הם  חולקים לפיכך חשוב, תוצר שהוא שמן , מהם להוציא טורח אלא
זיתים  בעצי  עוסקת אינה שמשנתנו מפרשים, יש  – במעשרות. גם

שהואיל קמא, תנא של  וטעמו בפירות, היינו  תלושים, בזיתים אלא
לעשות  לאריס הכל ונתן  לעצמו  המעשרות את מהזיתים הפריש ולא

גם  ביניהם שיחלקו נתן  כן  מנת שעל מוכיח זה הרי  שמן , מהם
ראשונה").המעשרות יהודה("משנה  רבי  בדברי הגירסא "`eלפי

"xky zivgnl אפילו קמא תנא על לחלוק בא יהודה שרבי  משמע,
שחולקין  "כשם ג): (משנה לעיל  ששנינו  מישראל , שקיבלו ולוי בכהן 

אמורים  דברים במה יהודה: רבי  ואומר  בתרומה", חולקין  כך  בחולין 
מחצה  השדה, לבעל פירות לתת מנת על במקבל בתרומה? שחולקים
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‡ìàøNiî äãN ìa÷îä,éúekä ïîe éøëpä ïî,íäéðôì ÷lçé.ìàøNiî äãN øëBçä,Bì ïúBðå íøBz.øîà ©§©¥¨¤¦¦§¨¥¦©¨§¦¦©¦§©¥¦§¥¤©¥¨¤¦¦§¨¥¥§¥¨©

äãeäé éaø:éúîéà?ïénä BúBàîe äãOä dúBàî Bì ïúpL ïîæa;øçà ïénî Bà úøçà äãOî Bì ïúð íà ìáà, ©¦§¨¥¨©¦§©¤¨©¥¨©¨¤¥©¦£¨¦¨©¦¨¤©¤¤¦¦©¥
Bì ïúBðå øOòî. §©¥§¥

·éøëpä ïî äãN øëBçä,Bì ïúBðå øOòî.äãeäé éaøøîBà:éøëpä ïî åéúBáà äãN ìa÷îä óà,ïúBðå øOòî ©¥¨¤¦©¨§¦§©¥§¥©¦§¨¥©©§©¥§¥£¨¦©¨§¦§©¥§¥
Bì.

e`.dcy lawnd:ïéñéøàä êøãë òéáøìå ùéìùì äöçîì.mdiptl wlegåðéàùë ò÷ø÷ä øëù ÷ìç íäéðôì çéðî ìáà äãùä ìòá ÷ìç øùòì êéøö åðéàå
úåãùä ìá÷ìî åòðîé àìù éãë é"à áåùé éðôî øùåòî àåäùë åîò ÷ñôù äî åì ïúéå äãùä ìòá ìù å÷ìç ìò øùòéù ìá÷îì íéîëç åáééç àìå ,øùåòî

:úåñéøàá.xkegd:èòî äùåò àéäù ïéá äáøä äùåò àéäù ïéá äðùì ïéøåë êëå êë áåö÷ øáãá äãùä ìá÷î.el ozepe mxezøëåç ìëã ,øùòî àì ìáà
äîøúð ïë íà àìà ø÷òúù ïøåâì øùôà éàã äîåøúä úåäùäì ïéàã íåùî åäéîå ,íìáèá äãùá íéìãâä úåøéôî åúåøéëç åì ïúéù äãùì ãøåé ïë úðî ìò

,åì ïúåðå íøåú éëä íåùî:øùòîî äîåøú àðù éàîã åúåøéëçî äîåøúä åì äëðîã øáúñîå.dcedi 'x xn`,øùòî åðéàå ãáì íåøúéù øëåçì éâñ éúîéà
äãùä úö÷î òøæù ïåâë äãù äúåàî óà øçà ïéîî åà ,ïéîä åúåàî óà úøçà äãùî åì ïúð íà ìáà .ïéîä åúåàîå äãù äúåàî åúåøéëç åì ïúåðùë
:ïéîä åúåàîå äãù äúåàî åì òøåôùë àìà íéìåáè úåøéô ìá÷ì [øéëçîä] úòã ïéà éîð éà .åáåç òøåôì éîãã ,øùòì óà áééç åúåøéëç øåòéùë øçà ïéî

a.miakek caerd on dcy xkegdäãù øëåç ìàøùé íåù àäé àìù éãë ,åì ïúåðù äî øùòî àäéù íéáëåë ãáåòä ïî äãù øëåçì íéîëç åñð÷ ñð÷
:úåñéøàáî úåøéëçá íéáëåë ãáåòä õôç øúåéù åñð÷ àì úåñéøàá ìá÷îáå .íéèòåî íéîãá ìàøùéì äøëîì êøèöé êë êåúîå åãéá äøåá øàùúå åðîî

.eizea` ly dcyäúéäù åéìò äáéáç àéäù êåúîù íéáëåë ãáåòä ïî äðð÷éå åîöò ÷åçãéù éãë øùòì êøèöéù åäåñð÷å ,åéúåáàî íéáëåë ãáåòä äìæâù
:äéìò àî÷ àðú âéìô àìã ïì àîéé÷ äãåäé éáøã äéúååëå .äðð÷é øùòîä åéìò ãáëéùëå äì éåàøä ïî øúåéá íéáëåë ãáåòä ïî äìá÷ì çéðé àì åéúåáà ìù
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עציץ  על  הנקוב העציץ מן  לתורם דומה זה והרי התורה, מן  טבל 

עד לאוכלה לכהן אסור  ולכן  הקודמת, במשנה ששנינו נקוב, שאינו 
הדמאי, על  הדמאי  מן  כשתרם ברם, ומעשרות. תרומה עליה שיפריש 

שתרם  הדמאי שמא מחשש  ומעשרות, תרומה עליה להפריש צריך אינו
על החייב מן  תרם ונמצא מעושר , עליו  שתרם וזה מעושר  אינו ממנו 

מעשרים  הארץ עמי ורוב מספק, אלא דמאי  מעשרים שאין  לפי  הפטור,
של מעשר בתרומת שהקילו  שכשם הטעם, מבואר ובירושלמי הם.

הקילו  כך פיו , על ואוכל הארץ עם את ששואל למקומה, שחזרה דמאי
לתקנה. צורך  שאין  זו מעשר  בתרומת גם
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נותנים  שהם החלק את גם לעשר  צריכים הם אם ובחוכר, באריס דנה משנתנו
השדה. השדה `qixלבעל בעל  עם להתחלק מנת על  לעבדה שדה המקבל היינו 

השדה. לבעל ושליש לאריס שלישים שני  כגון המוסכם, לפי היינוxkegביבול
תבואה  של קצובה מידה השדה לבעל  שנותן  קצוב, סכום תמורת שדה השוכר 

מעט. שתעשה בין הרבה השדה שתעשה בין לשנה,

ìàøNiî äãN ìa÷îäלבעל שנותן אריסות, בתנאי  לעבדה – ÇÀÇÅÈÆÄÄÀÈÅ
המקבל וכן  עושה; שהשדה מהתבואה רבע או  שליש  או מחצה השדה

éúekäשדה ïîe éøëpä ïî,הכותי מן  או –íäéðôì ÷lçé– ÄÇÈÀÄÄÇÄÀÇÅÄÀÅÆ
ממנו  להפריש חייב ואינו  חלקם, את השדה בעלי לפני  יניח כלומר
שלא  שדה במקבל חכמים שתיקנו  אמרו, בירושלמי ומעשרות. תרומה

השדה, בעל של  חלקו  לעשר חייב l`xyi"יהא ux` xeaz `ly" ick
ישראל ארץ שדות ויהיו  באריסות שדות מלקבל יימנעו שלא כלומר –

ìàøNiîבּורות. äãN øëBçä,לעיל שביארנו כמו  קצוב, בשכר  – ÇÅÈÆÄÄÀÈÅ
íøBzשלאחר השדה, תבואת מכל  גדולה תרומה להפריש  הוא חייב – Å

שתיעקר לגורן אפשר שאי  התרומה, להשהות אין התבואה שנמרחה
תרומה ממנו  נתרמה כן אם Bì(ירושלמי ),אלא ïúBðå,למחכיר – ÀÅ

מחלק  שתרם התרומה בניכוי  חכירתו , שכר את שנתרמה, התבואה מן
רא"ש )זה מעשר(ר"ש; עצמו והמחכיר לו, שנותן מה מעשר  אינו אבל .

שמקבל . éúîéàמה :äãeäé éaø øîà אלא מעשר  החוכר אין  – ÈÇÇÄÀÈÅÈÇ
בלבד ? Bìתורם ïúpL ïîæa, חכירתו שכר –äãOä dúBàî– ÄÀÇÆÈÇÅÈÇÈÆ
ממנו , ïénäשחכר BúBàîe אדם חוכר כן דעת שעל שזרעה, – ÅÇÄ

בטבלם, כשהם בה הרגילים מהפירות בשכרו  למחכיר שיתן  שדה,
המחכיר, ברשות מעיקרם כגדלים הם Bìוהרי  ïúð íà ìáà– ÂÈÄÈÇ

úøçàשכרו, äãOî,המין מאותו  אפילו –øçà ïénî Bà– ÄÈÆÇÆÆÄÄÇÅ
שכר כשיעור  אחר  מין השדה מקצת שזרע כגון  השדה, מאותה אפילו

Bìחכירתו, ïúBðå øOòî שהוא התבואה את לעשר  גם הוא חייב – ÀÇÅÀÅ
בתבואה  חוב לפרוע ואסור מתבואתו , חובו כפורע הוא שהרי  לו , נותן

למעשרות. הטבולה
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המקבל בין  הבדל אין  באריסות שדה שבמקבל הקודמת במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  בטבל , חלקו את השדה לבעל שנותן ודינו  הנכרי , מן המקבל  לבין  מישראל
הנכרי, מן  החוכר  לבין  מישראל החוכר  בין  הבדל  יש  שדה שבחוכר ללמד  משנתנו
הנכרי מן החוכר אבל מעשר, ואינו  לו ", ונותן  "תורם שנינו  מישראל שבחוכר 

לעשר . גם חייב

éøëpä ïî äãN øëBçä,לשנה תבואה של מסויימת כמות בשכר – ÇÅÈÆÄÇÈÀÄ
Bì ïúBðå øOòî תרומה להפריש רק לא חייב שהחוכר כלומר  – ÀÇÅÀÅ

בטעם  נחלקו  בירושלמי  בשכרו. לו נותן שהוא ממה מעשרות גם אלא
זו: mixaeq,הלכה yiפטור הנכרי  מן החוכר  גם הדין מן  שאמנם

ישראל בארץ לנכרי  קניין  שיש לפי  מישראל, החוכר כדין מלעשר 
הנכרי, מן שדה החוכר  את חכמים שקנסו  אלא המעשר, מן להפקיע

מן  שדה חוכר ישראל יהא שלא כדי לו , שנותן מה מעשר  שיהא
ומתוך  בידו , בורה ותישאר לישראלהנכרי, שדהו  למכור נאלץ יהא כך 

קנסוהו  לא הנכרי, מן  באריסות שדה המקבל ברם, מועטים. בדמים
השדות  בעלי שהנכרים לפי  לו, שנותן  מה מעשר שיהא חכמים

באריסות. ולא בחכירה ביותר mixaeqמעוניינים yie שאמנם להיפך,
חוכר שהוא בין הנכרי  מן חוכר שהוא בין  שדה, החוכר  חייב הדין  מן

קניין  אין לדעתם שכן לו, נותן  שהוא מה ולעשר  לתרום מישראל,
למחכיר החוכר  שנותן  והשכר מעשר , מידי  להפקיע ישראל בארץ לגוי 

אלא  והלוי, הכהן של בחלקם חוב לפרוע ואסור  חוב, תשלום הוא
מה  מעשר שיהא הדין, מידת חכמים תפשו הנכרי מן החוכר  שלגבי 

הקילו  מישראל החוכר לגבי  ואילו יעשר, לא שהנכרי כיון לו , שנותן 
תורם ואמרו: xyrn,חכמים epi`e, בעצמו יעשר השדה שבעל מפני 

ונמצא  הם, מעשרים הארץ עמי רוב הרי הארץ, עם הוא אם ואפילו 

הוא  הטעם לתרום, שחייבוהו  ומה חלקם. יפסידו  לא והלוי שהכהן
שתיעקר לגורן אפשר  שאי  לפי  הקודמת, במשנה בארנו  שכבר  כמו 

גדולה. תרומה ממנו  נתרמה כן אם óàאלא :øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅÇ
éøëpä ïî åéúBáà äãN ìa÷îä אבותיו של  תחילה שהיתה – ÇÀÇÅÀÅÂÈÄÇÈÀÄ

מקבל שהוא פי על  אף מהם, קנאה או  שגזלה הנכרי , ביד  היא ועכשיו
באריסות, Bìאותה ïúBðå øOòîמעשר שיהא חכמים שקנסוהו  – ÀÇÅÀÅ
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Áúeñéøàa äãN eìawL íéðL,eLøiL Bà,eôzzLpL Bà–øîBì àeä ìBëé:éðBìt íB÷îaL íéhç äzà ìè §©¦¤¦§¨¤©£¦¤¨§¤¦§©§¨©Ÿ©¨¦¦¤§¨§¦
éðBìt íB÷îaL íéhç éðàå,éðBìt íB÷îaL ïéé éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà.Bì øîàé àG ìáà:íéhç äzà ìè ©£¦¦¦¤§¨§¦©¨©¦¤§¨§¦©£¦©¦¤§¨§¦£¨Ÿ©Ÿ©¨¦¦

íéøBòN éðàå,ïîL ìhà éðàå ïéé äzà ìè. ©£¦§¦Ÿ©¨©¦©£¦¤Ÿ¤¤
Ëíò íäéáà úà eLøiL õøàä íòå øáçõøàä,àeä ìBëéBì øîBì:íéhç äzà ìèéðàå éðBìt íB÷îaL ¨¥§©¨¨¤¤¨§¤£¦¤©¨¨¤¨©Ÿ©¨¦¦¤§¨§¦©£¦

éðBìt íB÷îaL íéhç,éðBìt íB÷îaL ïéé éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà.Bì øîàé àG ìáà:éðàå íéhç äzà ìè ¦¦¤§¨§¦©¨©¦¤§¨§¦©£¦©¦¤§¨§¦£¨Ÿ©Ÿ©¨¦¦©£¦
íéøBòN,Láiä úà ìhà éðàå çlä äzà ìè. §¦Ÿ©¨©©©£¦¤Ÿ¤©¨¥

ÈéBb íäéáà úà eLøiL éBâå øb,øîBì àeä ìBëé:úBòî éðàå äøæ äãBáò äzà ìè,úBøt éðàå ïéé äzà.íàå ¥§¤¨§¤£¦¤¨©Ÿ©¨£¨¨¨©£¦¨©¨©¦©£¦¥§¦

g.ipelt mewnay oihg dz` lehøùòî øùòîäå åòéâîä å÷ìç åäæ ïðéøîàå äøéøá ùé êëìä íøëá íéøáåçîä íéáðòå äéúåî÷á äãù å÷ìçù éøééî àëä
:åãéáù åøáç ÷ìç ìò éàîã øùòì êéøöå àåä íéôúåù ìù çì÷å çì÷ ìëã äøéøá ïéà íúäå ùåìúá å÷ìçù éøééà ìéòìå .åéãå åìù úàel xn`i `l la`

.mixery ip`e oihg dz` leh:øùòî åðéàù éîì å÷ìç øëåî øùòîä äæ àöîðå ,äæì äæ íéôéìçîë ååä àìà åòéâîä å÷ìç åäæ àëä øîéîì àëéìã
h.xag:úåøùòîì øîåì êéøö ïéàå úåøäèì ïîàðä.ux`d mr odia` z` eyxiy:íéàîè ú÷æçáå éàîã ååä çéðäù úåøéôå.gla dz` lehøùëåäù

ãë ùáéå çì õøàä íòì øåëîì øáçì øåñàù éôì äàîåè ìá÷ì øùëåä àìù ùáéá éðàå äàîåè ìá÷ì:éðù ÷øôá ìéòì ïðú
i.zern ip`e miakek zcear dz` lehåéáà úà øâ úùåøéã íåùî åãéì åàá àìù ãò éøù àëä äàðäá íéøåñà êñð ïééå íéáëåë úãåáò éôåìçã â"òà
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חלקו  ולא בשותפות כרמים להם שהיו בשניים במשנתנו שמדובר

חילקו  כך  ואחר  אחת, גת לתוך  הכל  את נתנו אלא תחילה הענבים
אלא  לעשר  חייב הנאמן  אין ברירה יש הסובר לדעת היין , את ביניהם

בשעת  הדבר, הוברר אומרים: שאנו  לחלקו , הגת מן שנטל היין
בארנו  מכאן נטל. הוא חלקו  שנטל , מה אחד  שכל  היין, חלוקת

ברירה אין  הסובר  לדעת היא שמשנתנו הר"ש,בראשונה פירשו (וכך 

מברטנורא ). והרב הרא "ש
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íéðL,נאמן שאינו ואחד  המעשרות על נאמן אחד  –äãN eìawL ÀÇÄÆÄÀÈÆ
úeñéøàa,במשותף לעבדה –eLøiL Bà,שדה –eôzzLpL Bà ÇÂÄÆÈÀÆÄÀÇÀ

היבול, את ביניהם לחלק באים כשהם בשותפות; שדה שלקחו  –
àeä ìBëé, הנאמן –øîBì:נאמן לשאינו  –íéhç äzà ìè ÈÇÙÇÈÄÄ

éðàå éðBìt íB÷îaLאטול,éðBìt íB÷îaL íéhçטול או  ÆÀÈÀÄÇÂÄÄÄÆÀÈÀÄ
éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà אטולéðBìt íB÷îaL ïéé– ÇÈÇÄÆÀÈÀÄÇÂÄÇÄÆÀÈÀÄ

שמחליפים  אומרים אנו אין  המין , מאותו  לוקחים ושניהם שהואיל
אומרים, אנו אלא נאמן, לשאינו טבל  כמוכר  זה והרי  חלקיהם את

אלא  לעשר צריך אינו והנאמן לו , המגיע חלקו  את נוטל  אחד  שכל 
שלו . Bìאת øîàé àG ìáà:נאמן לשאינו הנאמן –äzà ìè ÂÈÙÇÙÇÈ

,íéøBòN éðàå íéhç אוïîL ìhà éðàå ïéé äzà ìè– ÄÄÇÂÄÀÄÙÇÈÇÄÇÂÄÆÙÆÆ
חלקיהם, את מחליפים כאילו הם הרי  אחר, מין לוקח אחד  וכל  שהואיל

נאמן  ושאינו  ביין, או בחיטים חלקו  את נאמן  לשאינו נותן שהנאמן
חלק  יש לשניהם שהרי בשמן , או  בשעורים חלקו את לנאמן  נותן

והרי נאמן, לשאינו  בטבלים חלקו מוכר  הנאמן ונמצא המינים, בכל
– מתוקן. שאינו  דבר למכור  miyxtn,אסור yi במשנה שלמדנו שלאחר 

שלו  את שמעשר אחת גת לתוך כרמיהם שבצרו  בשניים הקודמת
באה  שם, שבארנו כמו ברירה, שאין  לפי  שהוא, מקום בכל וחלקו

הענבים  כל  את שנתנו  בכגון  אלא ברירה אין  אמרו  שלא ללמד, משנתנו 
חיטים  נוטל  שאחד  זה בכגון אבל אחד , במקום הכל ונתערב אחת לגת
והחיטים  הואיל  פלוני , שבמקום חיטים נוטל  ושני פלוני שבמקום

ברירה, יש  לומר  בדמאי הקילו  הכל  לדברי  הם, מיוחדים מקומות בשני 
זהו  אחד , כל שנטל שמה למפרע, הדבר  הוברר  אומרים: שאנו כלומר

שנטל מה אלא מעשר  אינו המעשרות על  הנאמן  ולכן  לו, המגיע חלקו 
רא "ש).לחלקו  בקמתה (ר"ש ; השדה שחלקו  כאן שמדובר  מפרשים ויש

בתלוש, כשחלקו אלא ברירה אין אמרו ולא בכרם, המחוברים והענבים
הפירוש (לפי  הקודמת במשנה כמדובר  בשותפות, גדל שגדל  ומה

ברירה יש  במחובר, כשחלקו  אבל (ברטנורא ).הראשון),
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øáç,טהרות בענין  מדקדק ואף המעשרות על  הנאמן –õøàä íòå ÈÅÀÇÈÈÆ
בטומאה נזהר שאינו  שכן ומכל  המעשרות על  נאמן שאינו  וטהרה,–

õøàä íò íäéáà úà eLøiL,טמאים ובחזקת דמאי שפירותיו  – ÆÈÀÆÂÄÆÇÈÈÆ
àeä ìBëé,החבר –Bì øîBì:הארץ עם לאחיו  –äzà ìè ÈÇÙÇÈ

éðàå éðBìt íB÷îaL íéhç אטולéðBìt íB÷îaL íéhç– ÄÄÆÀÈÀÄÇÂÄÄÄÆÀÈÀÄ
לקבל  הוכשרו לא שאלו הוא טול שיודע או ïééטומאה, äzàÇÈÇÄ

éðàå éðBìt íB÷îaL אטולéðBìt íB÷îaL ïéé שבכגון – ÆÀÈÀÄÇÂÄÇÄÆÀÈÀÄ
החליף  שהחבר אומרים אנו ואין  לו, המגיע חלקו  את נוטל אחד כל זה
במשנה  שבארנו כמו  המין, מאותו  נטלו שניהם שהרי אחיו , בשל  חלקו 

Bìהקודמת. øîàé àG ìáà:הארץ לעם החבר –íéhç äzà ìè ÂÈÙÇÙÇÈÄÄ
éðàå אטולíéøBòN חלק מהם אחד לכל  יש יורשים שבתורת – ÇÂÄÀÄ

הארץ  עם לאחיו  ונותן  החיטים כל החבר  וכשלוקח ומין , מין בכל

אחיו  בחלק בשעורים חלקו את כמחליף הוא הרי  השעורים, כל
הארץ; לעם דמאי  למכור  לחבר ואסור  כמכר , הם וחליפין  בחיטים,

לו : יאמר  לא çläוכן äzà ìèלקבל הוכשר שכבר  מה היינו – ÙÇÈÇÇ
Láiäטומאה, úà ìhà éðàå,טומאה לקבל  עדיין  הוכשר  שלא – ÇÂÄÆÙÆÇÈÅ

נחשבים  ויבש  ולח דמאי , הארץ לעם למכור שאסור שבארנו , מהטעם
הטעם  מבארים ויש  מינים. כשני  הם למכורגם לחבר שאסור  לפי ,

ויבש לח הארץ ג).(ברטנורא )לעם ב, (לעיל  ששנינו כמו ,

y c e w z a y
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הארץ, עם אביהם את שירשו הארץ ועם בחבר הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בנכסי שיש שונים תבואה מיני  "חילופי " בצורת אחיו  עם לחלוק לחבר  שאסור
ליטול לגר  שמותר  גוי , אביהם את שירשו  וגוי בגר  ללמד  משנתנו  באה הירושה,
שנוטל לישראל  בהנאה האסורים דברים כנגד  בהנאה לו  המותרים דברים מהירושה
זרה  שעבודה היא והלכה – במשנה. שיבואר  כפי כמחליף, חשוב ואינו הגוי אחיו
אסורים  לה שמקריבים או  זרה לעבודה הגויים בהם שמשתמשים הדברים וכל 
איסור  משום בהנאה אסור  שהוא סתם יינם על חכמים גזרו  כן בהנאה; לישראל 

זרה. לעבודה לנסך  הגוי ידי על  הוקדש  שמא נסך, יין

éBb íäéáà úà eLøiL éBâå øb את ביניהם לחלוק באים והם – ÅÀÆÈÀÆÂÄÆ
הירושה, àeäנכסי ìBëé,הגר –øîBì: לגוי –äãBáò äzà ìè ÈÇÙÇÈÂÈ
éðàå äøæאטול,úBòîטולéðàå ïéé äzàאטולúBøt אף – ÈÈÇÂÄÈÇÈÇÄÇÂÄÅ

הם  הגר שנוטל שהדברים אומרים אנו  אין  מינים, שני שהם פי על 

הגר שאין  לפי בהנאה, שאסורים נסך  יין  וחליפי זרה עבודה חליפי 
הירושה  שנכסי  זמן וכל  סופרים, מדברי אלא תורה מדין  אביו את יורש

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iyy wxt i`nc zkqn

ÂéànL úéaíéøîBà:øáçì àlà åéúéæ úà íãà økîé àG.ìlä úéaíéøîBà:øOòîì óà.éòeðöeìlä úéa ¥©©§¦¦§Ÿ¨¨¤¥¨¤¨§¨¥¥¦¥§¦©¦§©¥§¥¥¦¥
éøáãk ïéâäBð eéäéànL úéa. ¨£¦§¦§¥¥©©

Êúçà úb CBúì íäéîøk úà eøöaL íéðL,øOòî BðéàL ãçàå øOòî ãçà–BlL úà øOòî øOòîä §©¦¤¨§¤©§¥¤§©©©¤¨§©¥§¤¨¤¥§©¥©§©¥§©¥¤¤
àeäL íB÷î ìëa B÷ìçå. §¤§§¨¨¤

e.eizif mc` xekni `l:äàîåè ìá÷ì ïúøéùëî àéäù ïèòîä úòéæ åòéæä àì ïééãòù ïåâë ,äàîåè ìá÷ì åøùëåä àìå ïìéàä ïî åùìúðù íéúéæ`l`
.xagl:äàîåèá íúåà êåøãé àìù øáç åðéàù éîì íøëîé àìå úåøäèì ÷æçåîä ùåøôì.xyrnl s`ìá÷ àì ìáà øùòì àìà åéìò ìáé÷ àìù éîì óà

ìë äìéìòá ,êë ïìëàì ïéãîåò ïéà íéúéæ áåøã â"òàå .åòéæéù íãå÷ íìëàé àîù øåîéà åøùëåä àì éúëàã ïåéëã ,íøëåîì ìåëé úåøäèì ÷æçåî úåéäì åéìò
äàîåè íåøâì øúåî éøáñ ä"áå é"àáù ïéìåçì äàîåè íåøâì øåñà éøáñ ù"áã ììä úéáå éàîù úéáã åäééúâåìô é÷åî í"áîøå .ïðéìú úåìúì ïðéöîã åäã

:é"àáù ïéìåçì.lld zia irepve:ä"áá åéäù úåöîá íé÷ã÷ãîä ïé÷éúå
f.xyrn cg`:úåøùòîä ìò ïîàð.xyrn epi` cg`e:úåøùòîä ìò ïîàð åðéà.ely z` xyrn xyrnd:íäéðù ìù íøëá ìãâù äî ìëî éöçä ï÷úî

.`edy mewn lka ewlgeïðéùééç äøéøá ïéàã íåùîå .àåä éàîã àåäù íå÷î ìëá øùòî åðéàù äæ ìù åðééäã åøáç ìù å÷ìçå øîà÷ éëäã ùøôî éîìùåøéá
éàîã úøåúá ï÷úì áééç íøëá ìãâù äî ìëî éöçä ï÷éú øáëù ô"òà êëìä ,åãéá åøáç ÷ìç éöçå øùòî åðéàù åøáç ãéá øùòîä ìù å÷ìç éöç àîù

:åãéáù åøáç ÷ìç éöç
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את למכור מנת על המקבל  אבל  רביע, או שליש  ולהתחלק או הפירות

במה  אלא לשותפות נכנסו  שלא לבעלים, המעשרות לעולם ברווחים,
עומדים  אינם המעשרות אבל ורווחים, שכר לשם להימכר  שעומד 

בישראל א) דברים: בשני  קמא תנא על  חולק יהודה רבי נמצא לשכר.
ב) לבעלים. המעשרות שלדעתו לשמן, זיתים מלוי או מכהן המקבל 

המעשרות  מישראל , שקיבל  לוי  או  כהן  אפילו  שכר , למחצית במקבל 
אחרים ובפירות בתבואה ובין בזיתים בין ראשונה ").לבעלים, ("משנה

.dcedi iaxk dkld oi`e
i y i n g m e i
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בענין בה שמדובר  הקודמת, המשנה onyl,אגב mizif lawndמשנתנו מביאה
תלושים  בזיתים כאן  ומדובר  זיתים; מכירת בענין הלל ובית שמאי  בית מחלוקת

טומאה. לקבל  הוכשרו  לא שעדיין 

øáçì àlà åéúéæ úà íãà økîé àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÀÙÈÈÆÅÈÆÈÀÈÅ
שאינו  למי  ימכרם לא אבל  עליהן, ונאמן טהרות בענין  נזהר  שהוא –

בטומאה. ידרכם שמא øOòîìחבר óà :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÄÀÇÅ
על אף בלבד, המעשרות על נאמן שהוא למי אף זיתים למכור מותר
הלל, בית של טעמם מבואר  בירושלמי  הטהרות. על  נאמן שאינו פי 

קודם  ויאכלם לאכילה, הזיתים את קונה שהוא אומרים, שאנו לפי
ואף  טומאה. לקבל  – מהם היוצא (המיץ) המוהל  ידי  על  – שיוכשרו

ואפשר הואיל מקום מכל כך , אותם אוכלים אין הזיתים שרוב פי  על 
יש הלל . בית הקילו  המכירה, להתיר  כדי  שהיא כל בסיבה לתלות

לחולין  טומאה לגרום מותר  אם הוא, המחלוקת שטעם מפרשים,
שבארץ  לחולין  טומאה לגרום אסור  שמאי  בית שלדעת ישראל, שבארץ

טומאה  בענין  הזהיר לחבר  אלא זיתים למכור  אסור ולכן  ישראל,
דריכה, בשעת יטמאם שמא חבר, שאינו למי  ימכרם שאם וטהרה,

טומאה  לגרום שמותר  סוברים, הלל ובית טומאה. לקבל כשיוכשרו 
על נאמן שהוא למי  למכרם מותר הלכך  ישראל, שבארץ לחולין

(לעיל שנינו  אמנם וטהרה. טומאה בענין  נאמן  שאינו אף המעשרות,
ויבש ", לח הארץ לעם מוכר  אינו חבר, להיות עליו  "המקבל ג): ב,

יש שבארץ לחולין  טומאה לגרום שאסור  לפי המפרשים, ראל,ופירשו 

שהיא  שבמשנתנו , הלל  בית כדעת אלא זו , כמשנה ההלכה אין  אבל 
לחולין  טומאה לגרום שמותר  אחרונה, בית (רמב"ם ).משנה מדברי  –

הרי כן לא שאם טבל , בזיתי  כאן  שמדובר  משמע, למעשר" "אף הלל
ח) ה, (לעיל ששנינו פי  על ואף למכרם. מותר מעשר שאינו  למי גם

שם), (עיין מותר  שלצורך שם אמרו  מקום מכל טבל, למכור  שאסור 
לצורך  שמוכר  איפוא מדובר  כאן ראשונה").ואף úéa("משנה  éòeðöeÀÅÅ

ìlä,הלל שבבית במצוות המדקדקים –úéa éøáãk ïéâäBð eéä ÄÅÈÂÄÀÄÀÅÅ
éànL.לחבר אלא זיתיהם מוכרים היו שלא – ÇÇ

ז ה נ ש מ ר ו א ב
úçà úb CBúì íäéîøk úà eøöaL íéðL כרמים להם שהיו – ÀÇÄÆÈÀÆÇÀÅÆÀÇÇÇ

אחת, גת לתוך  אותם ובצרו מהם,ãçàבשותפות –øOòî נאמן – ÆÈÀÇÅ
המעשרות, øOòîעל  BðéàL ãçàå,המעשרות על  נאמן  אינו  – ÀÆÈÆÅÀÇÅ

øOòîä,המעשרות על הנאמן –BlL úà øOòîהחצי היינו – ÇÀÇÅÀÇÅÆÆ
בכרמים, שגדל מה àeäLמכל  íB÷î ìëa B÷ìçåבירושלמי – ÀÆÀÀÈÈÆ

i`nc,מבואר : `edy mewn lka ewlge שהוא מה על  שנוסף כלומר
מהיין  חצי לעשר  עוד הוא חייב בכרמים, שגדל  מה מחצית מעשר

ברירה, שאין לפי  הוא הטעם דמאי . בתורת הגת מן לחלקו  נוטל שהוא
חלקו  קיבל אחד שכל למפרע הדבר  הוברר אומרים: אנו שאין כלומר

של וחציו  שלו  חציו  היין  מן  שנטל מה שמא אנו  וחוששים הוא,
את  לעשר חייב הוא הרי  למעשרות, נאמן אינו שחבירו וכיון חבירו,

מדרבנן  שהם שבדברים דעה, יש אמנם דמאי . משום שבידו  חבירו  חלק
לדעת  מתפרשת משנתנו אבל  הוא, מדרבנן  דמאי והרי ברירה, יש

ברירה. אין  בדרבנן שאף miyxtnהסובר yie,אחרת בדרך  משנתנו
הבצירה, לאחר הענבים את ביניהם שחילקו בכגון כאן  שהמדובר

שהנאמן  ללמדנו, המשנה ובאה יחד , ודרכום בגת עירבום כך  ואחר
שחצי ונמצא לגת, שמכניסם קודם שלו הענבים את תחילה מעשר
והיין  הואיל היין , מן חלקו  נוטל כשהוא כך ואחר מעושר , שבגת היין

שכל נמצא לחים, בדברים בלילה יש הכל לדברי  שהרי  כולו, נבלל 
לא  חבירו  שמא דמאי , וחצייה ודאי מעושרת חצייה שבגת יין טיפת

מחלקו  היין  מחצית על  דמאי  לעשר  הוא חייב הלכך  שלו, ענבים עישר 
שאינו  הוא חבירו  חלק – נוטל  שהוא ממה שהחצי  לפי  נוטל, שהוא

ששנינו  וזה למעשרות. edy`"נאמן  mewn lka" בשעה שיאמר  היינו ,
בתוך הדמאי שהוא מקום "בכל  יינו: מחצית על  דמאי  מעשר שהוא

עליו " מעשר זה הרי  הזה ראשונה")היין  "משנה עפ"י לפי(רמב "ם .
משנה" "כסף בעל  אבל ברירה. של  ענין בכלל כאן אין זה פירוש

הרמב"ם לדברי בפירושו יג):כותב ט , מעשר היין (הל' שחצי "...נמצא
חבירו , של מחלקו שהוא בו לומר  יש  המעשר , זה oi`yשלקח meyn

,dxixaמבאר טוב" יום "תוספות בעל  ברם, דמאי". עליו  מפריש  ולכך
משום  בידו חבירו  חלק חצי  שיש שחוששים שמה משנה", "כסף דברי 

למחלוקת  (כלומר ברירה ואין  ברירה ליש ענין אינו  ברירה, שאין
ואחר הענבים וחילקו  הואיל  כי  ברירה), אין  או  ברירה יש אם הדעות

שנתערבו , לומר  לנו  יש הכל שלדברי  וודאי בגת, ועירבום חזרו כך
אחד שלכל  ויקח, זה ויחזור  ויקח זה שיחזור שמה שהוברר לומר ואין

נותנת. הדעת אין  זה שדבר  לגת, שנתן עצמו  חלק אותו yexitהוחזר
mixacd,הרמב"ם לשיטת משנה" "כסף של  oi`yשהסברו meyn"
,"dxixaמפרש שהרמב"ם כפי זה, שבכגון  כלומר  הוא, הכל לדברי 

שאין מודים הכל  בראשונה,משנתנו, שביארנו  מה כפי  אמנם ברירה.
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Áúeñéøàa äãN eìawL íéðL,eLøiL Bà,eôzzLpL Bà–øîBì àeä ìBëé:éðBìt íB÷îaL íéhç äzà ìè §©¦¤¦§¨¤©£¦¤¨§¤¦§©§¨©Ÿ©¨¦¦¤§¨§¦
éðBìt íB÷îaL íéhç éðàå,éðBìt íB÷îaL ïéé éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà.Bì øîàé àG ìáà:íéhç äzà ìè ©£¦¦¦¤§¨§¦©¨©¦¤§¨§¦©£¦©¦¤§¨§¦£¨Ÿ©Ÿ©¨¦¦

íéøBòN éðàå,ïîL ìhà éðàå ïéé äzà ìè. ©£¦§¦Ÿ©¨©¦©£¦¤Ÿ¤¤
Ëíò íäéáà úà eLøiL õøàä íòå øáçõøàä,àeä ìBëéBì øîBì:íéhç äzà ìèéðàå éðBìt íB÷îaL ¨¥§©¨¨¤¤¨§¤£¦¤©¨¨¤¨©Ÿ©¨¦¦¤§¨§¦©£¦

éðBìt íB÷îaL íéhç,éðBìt íB÷îaL ïéé éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà.Bì øîàé àG ìáà:éðàå íéhç äzà ìè ¦¦¤§¨§¦©¨©¦¤§¨§¦©£¦©¦¤§¨§¦£¨Ÿ©Ÿ©¨¦¦©£¦
íéøBòN,Láiä úà ìhà éðàå çlä äzà ìè. §¦Ÿ©¨©©©£¦¤Ÿ¤©¨¥

ÈéBb íäéáà úà eLøiL éBâå øb,øîBì àeä ìBëé:úBòî éðàå äøæ äãBáò äzà ìè,úBøt éðàå ïéé äzà.íàå ¥§¤¨§¤£¦¤¨©Ÿ©¨£¨¨¨©£¦¨©¨©¦©£¦¥§¦

g.ipelt mewnay oihg dz` lehøùòî øùòîäå åòéâîä å÷ìç åäæ ïðéøîàå äøéøá ùé êëìä íøëá íéøáåçîä íéáðòå äéúåî÷á äãù å÷ìçù éøééî àëä
:åãéáù åøáç ÷ìç ìò éàîã øùòì êéøöå àåä íéôúåù ìù çì÷å çì÷ ìëã äøéøá ïéà íúäå ùåìúá å÷ìçù éøééà ìéòìå .åéãå åìù úàel xn`i `l la`

.mixery ip`e oihg dz` leh:øùòî åðéàù éîì å÷ìç øëåî øùòîä äæ àöîðå ,äæì äæ íéôéìçîë ååä àìà åòéâîä å÷ìç åäæ àëä øîéîì àëéìã
h.xag:úåøùòîì øîåì êéøö ïéàå úåøäèì ïîàðä.ux`d mr odia` z` eyxiy:íéàîè ú÷æçáå éàîã ååä çéðäù úåøéôå.gla dz` lehøùëåäù

ãë ùáéå çì õøàä íòì øåëîì øáçì øåñàù éôì äàîåè ìá÷ì øùëåä àìù ùáéá éðàå äàîåè ìá÷ì:éðù ÷øôá ìéòì ïðú
i.zern ip`e miakek zcear dz` lehåéáà úà øâ úùåøéã íåùî åãéì åàá àìù ãò éøù àëä äàðäá íéøåñà êñð ïééå íéáëåë úãåáò éôåìçã â"òà
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חלקו  ולא בשותפות כרמים להם שהיו בשניים במשנתנו שמדובר

חילקו  כך  ואחר  אחת, גת לתוך  הכל  את נתנו אלא תחילה הענבים
אלא  לעשר  חייב הנאמן  אין ברירה יש הסובר לדעת היין , את ביניהם

בשעת  הדבר, הוברר אומרים: שאנו  לחלקו , הגת מן שנטל היין
בארנו  מכאן נטל. הוא חלקו  שנטל , מה אחד  שכל  היין, חלוקת

ברירה אין  הסובר  לדעת היא שמשנתנו הר"ש,בראשונה פירשו (וכך 

מברטנורא ). והרב הרא "ש
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íéðL,נאמן שאינו ואחד  המעשרות על נאמן אחד  –äãN eìawL ÀÇÄÆÄÀÈÆ
úeñéøàa,במשותף לעבדה –eLøiL Bà,שדה –eôzzLpL Bà ÇÂÄÆÈÀÆÄÀÇÀ

היבול, את ביניהם לחלק באים כשהם בשותפות; שדה שלקחו  –
àeä ìBëé, הנאמן –øîBì:נאמן לשאינו  –íéhç äzà ìè ÈÇÙÇÈÄÄ

éðàå éðBìt íB÷îaLאטול,éðBìt íB÷îaL íéhçטול או  ÆÀÈÀÄÇÂÄÄÄÆÀÈÀÄ
éðàå éðBìt íB÷îaL ïéé äzà אטולéðBìt íB÷îaL ïéé– ÇÈÇÄÆÀÈÀÄÇÂÄÇÄÆÀÈÀÄ

שמחליפים  אומרים אנו אין  המין , מאותו  לוקחים ושניהם שהואיל
אומרים, אנו אלא נאמן, לשאינו טבל  כמוכר  זה והרי  חלקיהם את

אלא  לעשר צריך אינו והנאמן לו , המגיע חלקו  את נוטל  אחד  שכל 
שלו . Bìאת øîàé àG ìáà:נאמן לשאינו הנאמן –äzà ìè ÂÈÙÇÙÇÈ

,íéøBòN éðàå íéhç אוïîL ìhà éðàå ïéé äzà ìè– ÄÄÇÂÄÀÄÙÇÈÇÄÇÂÄÆÙÆÆ
חלקיהם, את מחליפים כאילו הם הרי  אחר, מין לוקח אחד  וכל  שהואיל

נאמן  ושאינו  ביין, או בחיטים חלקו  את נאמן  לשאינו נותן שהנאמן
חלק  יש לשניהם שהרי בשמן , או  בשעורים חלקו את לנאמן  נותן

והרי נאמן, לשאינו  בטבלים חלקו מוכר  הנאמן ונמצא המינים, בכל
– מתוקן. שאינו  דבר למכור  miyxtn,אסור yi במשנה שלמדנו שלאחר 

שלו  את שמעשר אחת גת לתוך כרמיהם שבצרו  בשניים הקודמת
באה  שם, שבארנו כמו ברירה, שאין  לפי  שהוא, מקום בכל וחלקו

הענבים  כל  את שנתנו  בכגון  אלא ברירה אין  אמרו  שלא ללמד, משנתנו 
חיטים  נוטל  שאחד  זה בכגון אבל אחד , במקום הכל ונתערב אחת לגת
והחיטים  הואיל  פלוני , שבמקום חיטים נוטל  ושני פלוני שבמקום

ברירה, יש  לומר  בדמאי הקילו  הכל  לדברי  הם, מיוחדים מקומות בשני 
זהו  אחד , כל שנטל שמה למפרע, הדבר  הוברר  אומרים: שאנו כלומר

שנטל מה אלא מעשר  אינו המעשרות על  הנאמן  ולכן  לו, המגיע חלקו 
רא "ש).לחלקו  בקמתה (ר"ש ; השדה שחלקו  כאן שמדובר  מפרשים ויש

בתלוש, כשחלקו אלא ברירה אין אמרו ולא בכרם, המחוברים והענבים
הפירוש (לפי  הקודמת במשנה כמדובר  בשותפות, גדל שגדל  ומה

ברירה יש  במחובר, כשחלקו  אבל (ברטנורא ).הראשון),

ט ה נ ש מ ר ו א ב

øáç,טהרות בענין  מדקדק ואף המעשרות על  הנאמן –õøàä íòå ÈÅÀÇÈÈÆ
בטומאה נזהר שאינו  שכן ומכל  המעשרות על  נאמן שאינו  וטהרה,–

õøàä íò íäéáà úà eLøiL,טמאים ובחזקת דמאי שפירותיו  – ÆÈÀÆÂÄÆÇÈÈÆ
àeä ìBëé,החבר –Bì øîBì:הארץ עם לאחיו  –äzà ìè ÈÇÙÇÈ

éðàå éðBìt íB÷îaL íéhç אטולéðBìt íB÷îaL íéhç– ÄÄÆÀÈÀÄÇÂÄÄÄÆÀÈÀÄ
לקבל  הוכשרו לא שאלו הוא טול שיודע או ïééטומאה, äzàÇÈÇÄ

éðàå éðBìt íB÷îaL אטולéðBìt íB÷îaL ïéé שבכגון – ÆÀÈÀÄÇÂÄÇÄÆÀÈÀÄ
החליף  שהחבר אומרים אנו ואין  לו, המגיע חלקו  את נוטל אחד כל זה
במשנה  שבארנו כמו  המין, מאותו  נטלו שניהם שהרי אחיו , בשל  חלקו 

Bìהקודמת. øîàé àG ìáà:הארץ לעם החבר –íéhç äzà ìè ÂÈÙÇÙÇÈÄÄ
éðàå אטולíéøBòN חלק מהם אחד לכל  יש יורשים שבתורת – ÇÂÄÀÄ

הארץ  עם לאחיו  ונותן  החיטים כל החבר  וכשלוקח ומין , מין בכל

אחיו  בחלק בשעורים חלקו את כמחליף הוא הרי  השעורים, כל
הארץ; לעם דמאי  למכור  לחבר ואסור  כמכר , הם וחליפין  בחיטים,

לו : יאמר  לא çläוכן äzà ìèלקבל הוכשר שכבר  מה היינו – ÙÇÈÇÇ
Láiäטומאה, úà ìhà éðàå,טומאה לקבל  עדיין  הוכשר  שלא – ÇÂÄÆÙÆÇÈÅ

נחשבים  ויבש  ולח דמאי , הארץ לעם למכור שאסור שבארנו , מהטעם
הטעם  מבארים ויש  מינים. כשני  הם למכורגם לחבר שאסור  לפי ,

ויבש לח הארץ ג).(ברטנורא )לעם ב, (לעיל  ששנינו כמו ,
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הארץ, עם אביהם את שירשו הארץ ועם בחבר הקודמת במשנה שלמדנו לאחר 
בנכסי שיש שונים תבואה מיני  "חילופי " בצורת אחיו  עם לחלוק לחבר  שאסור
ליטול לגר  שמותר  גוי , אביהם את שירשו  וגוי בגר  ללמד  משנתנו  באה הירושה,
שנוטל לישראל  בהנאה האסורים דברים כנגד  בהנאה לו  המותרים דברים מהירושה
זרה  שעבודה היא והלכה – במשנה. שיבואר  כפי כמחליף, חשוב ואינו הגוי אחיו
אסורים  לה שמקריבים או  זרה לעבודה הגויים בהם שמשתמשים הדברים וכל 
איסור  משום בהנאה אסור  שהוא סתם יינם על חכמים גזרו  כן בהנאה; לישראל 

זרה. לעבודה לנסך  הגוי ידי על  הוקדש  שמא נסך, יין

éBb íäéáà úà eLøiL éBâå øb את ביניהם לחלוק באים והם – ÅÀÆÈÀÆÂÄÆ
הירושה, àeäנכסי ìBëé,הגר –øîBì: לגוי –äãBáò äzà ìè ÈÇÙÇÈÂÈ
éðàå äøæאטול,úBòîטולéðàå ïéé äzàאטולúBøt אף – ÈÈÇÂÄÈÇÈÇÄÇÂÄÅ

הם  הגר שנוטל שהדברים אומרים אנו  אין  מינים, שני שהם פי על 

הגר שאין  לפי בהנאה, שאסורים נסך  יין  וחליפי זרה עבודה חליפי 
הירושה  שנכסי  זמן וכל  סופרים, מדברי אלא תורה מדין  אביו את יורש

izdw - zex`ean zeipyn
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ÂéànL úéaíéøîBà:øáçì àlà åéúéæ úà íãà økîé àG.ìlä úéaíéøîBà:øOòîì óà.éòeðöeìlä úéa ¥©©§¦¦§Ÿ¨¨¤¥¨¤¨§¨¥¥¦¥§¦©¦§©¥§¥¥¦¥
éøáãk ïéâäBð eéäéànL úéa. ¨£¦§¦§¥¥©©

Êúçà úb CBúì íäéîøk úà eøöaL íéðL,øOòî BðéàL ãçàå øOòî ãçà–BlL úà øOòî øOòîä §©¦¤¨§¤©§¥¤§©©©¤¨§©¥§¤¨¤¥§©¥©§©¥§©¥¤¤
àeäL íB÷î ìëa B÷ìçå. §¤§§¨¨¤

e.eizif mc` xekni `l:äàîåè ìá÷ì ïúøéùëî àéäù ïèòîä úòéæ åòéæä àì ïééãòù ïåâë ,äàîåè ìá÷ì åøùëåä àìå ïìéàä ïî åùìúðù íéúéæ`l`
.xagl:äàîåèá íúåà êåøãé àìù øáç åðéàù éîì íøëîé àìå úåøäèì ÷æçåîä ùåøôì.xyrnl s`ìá÷ àì ìáà øùòì àìà åéìò ìáé÷ àìù éîì óà

ìë äìéìòá ,êë ïìëàì ïéãîåò ïéà íéúéæ áåøã â"òàå .åòéæéù íãå÷ íìëàé àîù øåîéà åøùëåä àì éúëàã ïåéëã ,íøëåîì ìåëé úåøäèì ÷æçåî úåéäì åéìò
äàîåè íåøâì øúåî éøáñ ä"áå é"àáù ïéìåçì äàîåè íåøâì øåñà éøáñ ù"áã ììä úéáå éàîù úéáã åäééúâåìô é÷åî í"áîøå .ïðéìú úåìúì ïðéöîã åäã

:é"àáù ïéìåçì.lld zia irepve:ä"áá åéäù úåöîá íé÷ã÷ãîä ïé÷éúå
f.xyrn cg`:úåøùòîä ìò ïîàð.xyrn epi` cg`e:úåøùòîä ìò ïîàð åðéà.ely z` xyrn xyrnd:íäéðù ìù íøëá ìãâù äî ìëî éöçä ï÷úî

.`edy mewn lka ewlgeïðéùééç äøéøá ïéàã íåùîå .àåä éàîã àåäù íå÷î ìëá øùòî åðéàù äæ ìù åðééäã åøáç ìù å÷ìçå øîà÷ éëäã ùøôî éîìùåøéá
éàîã úøåúá ï÷úì áééç íøëá ìãâù äî ìëî éöçä ï÷éú øáëù ô"òà êëìä ,åãéá åøáç ÷ìç éöçå øùòî åðéàù åøáç ãéá øùòîä ìù å÷ìç éöç àîù

:åãéáù åøáç ÷ìç éöç
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את למכור מנת על המקבל  אבל  רביע, או שליש  ולהתחלק או הפירות

במה  אלא לשותפות נכנסו  שלא לבעלים, המעשרות לעולם ברווחים,
עומדים  אינם המעשרות אבל ורווחים, שכר לשם להימכר  שעומד 

בישראל א) דברים: בשני  קמא תנא על  חולק יהודה רבי נמצא לשכר.
ב) לבעלים. המעשרות שלדעתו לשמן, זיתים מלוי או מכהן המקבל 

המעשרות  מישראל , שקיבל  לוי  או  כהן  אפילו  שכר , למחצית במקבל 
אחרים ובפירות בתבואה ובין בזיתים בין ראשונה ").לבעלים, ("משנה

.dcedi iaxk dkld oi`e
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בענין בה שמדובר  הקודמת, המשנה onyl,אגב mizif lawndמשנתנו מביאה
תלושים  בזיתים כאן  ומדובר  זיתים; מכירת בענין הלל ובית שמאי  בית מחלוקת

טומאה. לקבל  הוכשרו  לא שעדיין 

øáçì àlà åéúéæ úà íãà økîé àG :íéøîBà éànL úéaÅÇÇÀÄÄÀÙÈÈÆÅÈÆÈÀÈÅ
שאינו  למי  ימכרם לא אבל  עליהן, ונאמן טהרות בענין  נזהר  שהוא –

בטומאה. ידרכם שמא øOòîìחבר óà :íéøîBà ìlä úéa– ÅÄÅÀÄÇÄÀÇÅ
על אף בלבד, המעשרות על נאמן שהוא למי אף זיתים למכור מותר
הלל, בית של טעמם מבואר  בירושלמי  הטהרות. על  נאמן שאינו פי 

קודם  ויאכלם לאכילה, הזיתים את קונה שהוא אומרים, שאנו לפי
ואף  טומאה. לקבל  – מהם היוצא (המיץ) המוהל  ידי  על  – שיוכשרו

ואפשר הואיל מקום מכל כך , אותם אוכלים אין הזיתים שרוב פי  על 
יש הלל . בית הקילו  המכירה, להתיר  כדי  שהיא כל בסיבה לתלות

לחולין  טומאה לגרום מותר  אם הוא, המחלוקת שטעם מפרשים,
שבארץ  לחולין  טומאה לגרום אסור  שמאי  בית שלדעת ישראל, שבארץ

טומאה  בענין  הזהיר לחבר  אלא זיתים למכור  אסור ולכן  ישראל,
דריכה, בשעת יטמאם שמא חבר, שאינו למי  ימכרם שאם וטהרה,

טומאה  לגרום שמותר  סוברים, הלל ובית טומאה. לקבל כשיוכשרו 
על נאמן שהוא למי  למכרם מותר הלכך  ישראל, שבארץ לחולין

(לעיל שנינו  אמנם וטהרה. טומאה בענין  נאמן  שאינו אף המעשרות,
ויבש ", לח הארץ לעם מוכר  אינו חבר, להיות עליו  "המקבל ג): ב,

יש שבארץ לחולין  טומאה לגרום שאסור  לפי המפרשים, ראל,ופירשו 

שהיא  שבמשנתנו , הלל  בית כדעת אלא זו , כמשנה ההלכה אין  אבל 
לחולין  טומאה לגרום שמותר  אחרונה, בית (רמב"ם ).משנה מדברי  –

הרי כן לא שאם טבל , בזיתי  כאן  שמדובר  משמע, למעשר" "אף הלל
ח) ה, (לעיל ששנינו פי  על ואף למכרם. מותר מעשר שאינו  למי גם

שם), (עיין מותר  שלצורך שם אמרו  מקום מכל טבל, למכור  שאסור 
לצורך  שמוכר  איפוא מדובר  כאן ראשונה").ואף úéa("משנה  éòeðöeÀÅÅ

ìlä,הלל שבבית במצוות המדקדקים –úéa éøáãk ïéâäBð eéä ÄÅÈÂÄÀÄÀÅÅ
éànL.לחבר אלא זיתיהם מוכרים היו שלא – ÇÇ
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úçà úb CBúì íäéîøk úà eøöaL íéðL כרמים להם שהיו – ÀÇÄÆÈÀÆÇÀÅÆÀÇÇÇ

אחת, גת לתוך  אותם ובצרו מהם,ãçàבשותפות –øOòî נאמן – ÆÈÀÇÅ
המעשרות, øOòîעל  BðéàL ãçàå,המעשרות על  נאמן  אינו  – ÀÆÈÆÅÀÇÅ

øOòîä,המעשרות על הנאמן –BlL úà øOòîהחצי היינו – ÇÀÇÅÀÇÅÆÆ
בכרמים, שגדל מה àeäLמכל  íB÷î ìëa B÷ìçåבירושלמי – ÀÆÀÀÈÈÆ

i`nc,מבואר : `edy mewn lka ewlge שהוא מה על  שנוסף כלומר
מהיין  חצי לעשר  עוד הוא חייב בכרמים, שגדל  מה מחצית מעשר

ברירה, שאין לפי  הוא הטעם דמאי . בתורת הגת מן לחלקו  נוטל שהוא
חלקו  קיבל אחד שכל למפרע הדבר  הוברר אומרים: אנו שאין כלומר

של וחציו  שלו  חציו  היין  מן  שנטל מה שמא אנו  וחוששים הוא,
את  לעשר חייב הוא הרי  למעשרות, נאמן אינו שחבירו וכיון חבירו,

מדרבנן  שהם שבדברים דעה, יש אמנם דמאי . משום שבידו  חבירו  חלק
לדעת  מתפרשת משנתנו אבל  הוא, מדרבנן  דמאי והרי ברירה, יש

ברירה. אין  בדרבנן שאף miyxtnהסובר yie,אחרת בדרך  משנתנו
הבצירה, לאחר הענבים את ביניהם שחילקו בכגון כאן  שהמדובר

שהנאמן  ללמדנו, המשנה ובאה יחד , ודרכום בגת עירבום כך  ואחר
שחצי ונמצא לגת, שמכניסם קודם שלו הענבים את תחילה מעשר
והיין  הואיל היין , מן חלקו  נוטל כשהוא כך ואחר מעושר , שבגת היין

שכל נמצא לחים, בדברים בלילה יש הכל לדברי  שהרי  כולו, נבלל 
לא  חבירו  שמא דמאי , וחצייה ודאי מעושרת חצייה שבגת יין טיפת

מחלקו  היין  מחצית על  דמאי  לעשר  הוא חייב הלכך  שלו, ענבים עישר 
שאינו  הוא חבירו  חלק – נוטל  שהוא ממה שהחצי  לפי  נוטל, שהוא

ששנינו  וזה למעשרות. edy`"נאמן  mewn lka" בשעה שיאמר  היינו ,
בתוך הדמאי שהוא מקום "בכל  יינו: מחצית על  דמאי  מעשר שהוא

עליו " מעשר זה הרי  הזה ראשונה")היין  "משנה עפ"י לפי(רמב "ם .
משנה" "כסף בעל  אבל ברירה. של  ענין בכלל כאן אין זה פירוש

הרמב"ם לדברי בפירושו יג):כותב ט , מעשר היין (הל' שחצי "...נמצא
חבירו , של מחלקו שהוא בו לומר  יש  המעשר , זה oi`yשלקח meyn

,dxixaמבאר טוב" יום "תוספות בעל  ברם, דמאי". עליו  מפריש  ולכך
משום  בידו חבירו  חלק חצי  שיש שחוששים שמה משנה", "כסף דברי 

למחלוקת  (כלומר ברירה ואין  ברירה ליש ענין אינו  ברירה, שאין
ואחר הענבים וחילקו  הואיל  כי  ברירה), אין  או  ברירה יש אם הדעות

שנתערבו , לומר  לנו  יש הכל שלדברי  וודאי בגת, ועירבום חזרו כך
אחד שלכל  ויקח, זה ויחזור  ויקח זה שיחזור שמה שהוברר לומר ואין

נותנת. הדעת אין  זה שדבר  לגת, שנתן עצמו  חלק אותו yexitהוחזר
mixacd,הרמב"ם לשיטת משנה" "כסף של  oi`yשהסברו meyn"
,"dxixaמפרש שהרמב"ם כפי זה, שבכגון  כלומר  הוא, הכל לדברי 

שאין מודים הכל  בראשונה,משנתנו, שביארנו  מה כפי  אמנם ברירה.
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øbä úeLøì eàaMî–øeñà. ¦¤¨¦§©¥¨
‡Èøîàå àéøeña úBøt øëBnä:ïä ìàøNé õøà ìMî–øOòì áiç;ïä ïéøOòî–ïîàð;àeä øñàL ätäL ©¥¥§§¨§¨©¦¤¤¤¦§¨¥¥©¨§©¥§ª¨¦¥¤¡¨¤©¤¤¨©

øézäL ätä.ïä élMî–øOòì áiç;ïä ïéøOòî–ïîàð,øézäL ätä àeä øñàL ätäL.LiL òeãé íàå ©¤¤¦¦¦¤¦¥©¨§©¥§ª¨¦¥¤¡¨¤©¤¤¨©©¤¤¦¦§¦¨©¤¤
àéøeña úçà äãN Bì–øOòì áiç. ¨¤©©§§¨©¨§©¥

íéèç äúà ìåè åì øîåì øåñà åãéì åàáù íãå÷ åìéôàã õøàä íò íäéáà úà åùøéù õøàä íòå øáçì éîã àìå .íéøôåñ éøáãî àìà äøåúä ïî äðéà
:åãéì àá åìéàë éåäå àúééøåàã äùåøé àéåä íúäã ,íéøåòù éðàå

`i.`ixeqõøàä úùåã÷á åùã÷ àì êëéôì é"à ìë äùáëð àì ïééãòù éôìå ,äáåö íøàå íéøäð íøà ïåâë ìàøùé õøàî åéä àìù ãåã ùáëù úåöøà íä
éàîã ïäî ùéøôäì áééç åðéà àéøåñá úåøéô äðå÷äå .õøàì äöåçë àéä íéðéã úö÷îáå ìàøùé õøàë àéä íéðéã úö÷îáå íéáø ìù ùåáë äéäù éô ìò óà
ïìäìå áéæëî ÷"ôá ïðúãë ïîàð äéäå ïä ì"åç ìù øîà éòá éàã åâî ïîàð ïä ïéøùåòî øîà éë êëìä ,íéàá ïä ì"åçî àéøåñá íéøëîðä úåøéô áåøù éôì

:ïîàð íéúøùòå íä é"à ìù øîà éë éîð àúùä ,ïîàð.xq`y dtdyéëéä éëå íéúøùò øîàùë øéúäù äôä àåä ,øùòîá íéáééçå íä é"à ìù øîàùë
:íéúøùò øîàùë øéúäù äîá éîð äéðîäð íä é"à ìù øîàùë øñàã éàîá äéì ïðéðîäîã.od ilynúåøéôáã øùòì íéáééç àéøåñá ïàë éì ùéù äãùä ïî

:íù åìãâù òåãéùë éàîãä ìò åøæâ àéøåñ ìù.dcy el yiy reci m`eåäãùî àîúñî äãù åì ùéù òåãéù ïåéëã ,øéúäù äôä àåä øñàù äôä ïàë ïéà
:åâî àëéìã ïîàð åðéà íéúøùò øîà éë êëìä íéàá íä ì"åçî øîåì ïîàð äéä àìå úåøéôä àéáä

`xephxa yexit

כלל. חילופין כאן  אין הלכך  בהם, זכה לא עדיין לרשותו  באו לא
במשנה  שנינו  הארץ עם אביהם את שירשו  הארץ ועם בחבר  אמנם

ואני חיטים אתה טול הארץ: לעם לומר לחבר  שאסור הקודמת,
כאילו  זה והרי  התורה, מן אביהם את יורשים שהם לפי שעורים,

כל יטול  הוא אם הלכך  לרשותו, בא בירושה אחד כל  של חלקו 
כמח  הם הרי השעורים כל ואחיו כמו החיטים חלקיהם, את ליפים

שירושת  גוי , אביהם את שירשו  וגוי  בגר הדבר  כן לא שם. שבארנו 
שהדת  קירבה, ביניהם שאין "לפי התורה, מן אינה אביו  את הגר 

ויחזור ימיר שמא חכמים, מתקנת אותו  שיורש אלא ביניהם. מבדילה
אביו" את לרשת כדי הגוי :(רמב"ם )לדתו לאחיו  לומר  לו  מותר הלכך ,

שהואיל פירות, ואני יין אתה המעות, אטול ואני זרה עבודה אתה טול
כמחליף. אינו  לרשותו  באו  לא øbäועדיין  úeLøì eàaMî íàåÀÄÄÆÈÄÀÇÅ

הגר, לרשות כבר  באו  בהנאה האסורים הללו  הדברים אם אבל  –
øeñà"מעות ואני  זרה עבודה אתה "טול אחיו : לגוי לומר לו – È

והרי להחליפם, בא כאילו ונמצא בה זכה שכבר  לפי  בזה, וכיוצא
בהנאה. הם אסורים

inlyexiaחלקו והוליך  עצמו  על והחמיר אחיו  עם חילק הגר  "עקילס מסופר:
זרה  עבודה דמי  אמר : אחד  בזה: חלוקים אמוראים ושלושה – המלח"... לים
המלח, לים הוליך זרה עבודה של  חלקו  דמי  אמר : ואחד  המלח, לים הוליך
זרה  עבודה לעקור  בשביל המלח, לים הוליך עצמה זרה עבודה אמר : ואחד

אבא. מבית
א י ה נ ש מ ר ו א ב

בשמואל  (כמסופר  ישראל לארץ וסיפחן  המלך דוד שכבש  ארם י,ארצות פרק ב
בתלמוד : נקראות יט), פרק א הימים  כדיןixeq`,ובדברי  סוריא של דינה ואין

ישראל, ארץ כל שנכבשה קודם אותה כבש  ודוד  שהואיל  דבר , לכל ישראל  ארץ
קדושת  לכלל אבל  לארץ, חוץ מכלל  יצאה ואמנם הארץ. כקדושת נתקדשה לא

עקב): (לפרשת בספרי שמובא כמו  הגיעה, לא ישראל  cecארץ yak dn iptn"
my zebdep zeevn oi`e `aev mx`e mixdp mx`?( ישראל בארץ (חכמים):`exn(כמו

ueg yeakl mi`yx eidz l`xyi ux` eyakzyn :dxn` dxezd .dxezk `ly dyr cec
Ð ux`l ואחר מכם", ועצומים גדולים גוים "וירשתם כג): יא, (דברים שנאמר

תהא  שלא – יהיה" לכם בו רגלכם כף תדרך  אשר המקום "כל כד ): שם, (שם כך
אבל – לארץ חוץ ומכבשים חוזרים ואתם בגילוליהם, מטמאה ישראל ed`ארץ

המלך) didy(דוד  iqeaid z`e ,`aev mx`e mixdp mx` yake xfg `l` ,ok dyr `l

dz` j`id ,zyxed `l jly mixhltl jenq :d"awd el xn` .yixed `l milyexil jenq
...?"`aev mx`e mixdp mx` yakne xfeg כארץ בהם היא שסוריא דברים יש מכאן,

בסוריא  שדה הקונה א). ח, גיטין  (עיין לארץ כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל,

בסוריא  פירות הלוקח אבל ושביעית. ומעשרות תרומה לענין ישראל בארץ כקונה

לארץ. מחוצה באים בסוריא הנמכרים הפירות שרוב לפי דמאי, לעשרם צריך  אינו 

הם נכרים משל  שבסוריא הפירות שרוב מפני  הטעם, אומרים אבל(c"a`xd).ויש

– דמאי . לעשרם חייבים ישראל, של  בשדה שם גדלו שהפירות ידוע epzpynאם
שדהו משל  או ישראל  מארץ הם שהפירות ואומר בסוריא פירות שמוכר  במי  דנה

שבסוריא.

àéøeña úBøt øëBnä,דמאי ממעשר  פטורים פירותיה שסתם – ÇÅÅÀÀÈ
לעיל , שבארנו המוכר:øîàåכמו –ïä ìàøNé õøà ìMî– ÀÈÇÄÆÆÆÄÀÈÅÅ

ישראל, מארץ לכאן הובאו  אלו ממנו ,áiçפירות הלוקח –øOòì ÇÈÀÇÅ
דמאי . מעשרות מהפירות להפריש  –ïä ïéøOòî: המוכר אמר  אם – ÀËÈÄÅ

הם, מעושרים אבל ישראל  מארץ הם דבריו ,ïîàðהפירות על  – ÆÁÈ
øézäL ätä àeä øñàL ätäL הפירות את שאסר הפה אותו  – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ

"מעושרים  באמרו שהתירם הפה הוא ישראל ", מארץ "הם באמרו 
ההיתר. על לו מאמינים כך האיסור, על  לו  שמאמינים וכשם הם",

df llk בדרך בגמרא מבואר  שהתיר" הפה הוא שאסר  "ebin""הפה
שאמר, מה כל  על לו  שמאמינים כלומר  היה jezn(מתוך ), שיכול

דמאי, מלעשרם פטור  הלוקח היה אז  ואף כלום, לומר  ולא לשתוק
לעיל. שהזכרנו  ïäכמו élMîמשל הם הפירות המוכר: אמר אם – ÄÆÄÅ

שבסוריא, הלוקח,áiçשדי  –øOòì סוריא של בפירות שגם – ÇÈÀÇÅ
שהזכרנו  כמו  ישראל, בשדה שם שגדלו  ידוע אם הדמאי , על  גזרו

למשנתנו). (בהקדמה ïäלעיל  ïéøOòî הם משלי  אמר : ואם – ÀËÈÄÅ
כך ,ïîàðועישרתים, על –øñàL ätäL,"הם "משלי באמרו – ÆÁÈÆÇÆÆÈÇ

øézäL ätä àeä.לעיל שבארנו כמו הם", "מעושרים באמרו  – ÇÆÆÄÄ
àéøeña úçà äãN Bì LiL òeãé íàå אמירתו בלא שאף – ÀÄÈÇÆÆÈÆÇÇÀÀÈ

ונמצא  הפירות, את הביא משדהו הסתם מן אומרים היינו הם" "משלי

שהתיר, הפה הוא שאסר  הפה כאן  הלוקח,áiçשאין –øOòì– ÇÈÀÇÅ
היה  המוכר  אילו  שאף "מיגו", כאן ואין שהואיל  דמאי, הפירות את

לומר נאמן המוכר אין לפיכך לעשרם, חייב הלוקח היה שותק,
הם". "מעושרים

izdw - zex`ean zeipyn

בכוחו של יהודי להתגבר על השינויים שישנם ממקום למקום ומזמן לזמן, כך, שבכל מקום ובכל זמן שבהם הוא חי, יש לו אותה תורה 
"אשר החלו לעשות", שקיבלו בני-ישראל במדבר סיני.

משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז
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ע"ב: נג äðùî,ïBøàדף ìhépMî בין המחתה את ליתן שייך היה ולא ¦¤¦©¨
íLהבדים, äúéä ïáàמונחת הקדשים íéàéáðבקודש úBîéî ¤¤¨§¨¨¦§¦¦

íéðBLàøäéiúLe[יסוד úàø÷ð[-לשון äúéä,האבן ïîוהיתה dBáb ¦¦§¦¨¨§¨¦§¥¨©¦
ìL õøàäïúBð äéä äéìòå ,úBòaöà L.המחתה את ¨¨¤¨Ÿ¤§¨§¨¤¨¨¨¥

àøîâ:הגמרא ÷éðz,הארון'æðâpMî'מדייקת àì,'ìhépMî' àlà ¦¤¦§©Ÿ¨¨¥¤¨¦¤¦©
כן ìááìבמשנתינוïðzואם äìb ïBøà øîàc ïàîk.נגנז àéðúcולא §©§©§¨©¨¨¨§¨¤§©§¨

בזה, מחלוקת øîàpLבברייתא ,ìááì äìb ïBøà ,øîBà øæòéìà éaø(ה-י לו ב' הימים עׂשרים (דברי 'ּבן ©¦¡¦¤¤¥¨¨¨§¨¤¤¤¡©ְִֶֶ

וגו' ּתחּתיו ּבנֹו יהֹויכין וּימלֹו וגו' נבּוכדנאּצר עלה וגו', ּבמלכֹו יהֹויקים ׁשנה äוחמׁש úáeLúìåäðM לסוף-] ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ§¦§©©¨¨
יהויכין] אבי יהויקים את שהגלו שנה eäàáéåאותה øvàðãëeáð Cìnä çìL[יהויכין íò[-את äìáa ¨©©¤¤§©§¤©©§¦¥¨¤¨¦

''ä úéa úcîç éìk.הארון הוא -ìááì äìb ïBøà ,øîBà éàçBé ïa ïBòîL éaø מפסוק זאת ולומד §¥¤§©¥©¦¦§¤©¥¨¨¨§¨¤
חזקיהוøîàpLאחר, למלך ו)בנבואה לט וגו'(ישעיה ימים 'הּנה ,,''ä øîà øác øúeé àì'דבר'úøNò elà ¤¤¡©ִִֵָŸ¦¨¥¨¨¨©¥£¤¤

BaL úBøacä בארון -.æðâð BîB÷îa ïBøà ,øîBà [éàòìéà øa] (Lé÷ì ïa) äãeäé éaø,לבבל גלה ולא ©¦§¤©¦§¨¤¨¦©¦§©¥¨¦§¦§©
øîàpLהראשון למקדש הארון הכנסת ח)לגבי ח א' àø(מלכים eàøiå'éðt ìò Lãwä ïî íécaä éL ¤¤¡©©¥¨¨¥©©¦¦©Ÿ¤©§¥

,'äfä íBiä ãò íL eéäiå äöeçä eàøé àìå øéácä משום שם הבדים היום שאף הזה' היום 'עד  משמע  ©§¦§Ÿ¥¨©¨©¦§¨©©©¤
במקומו. שנגנז

àìeòc àâéìôe בדעת עולא שיטת על חולק לבבל, גלה הארון  יוחאי בן שמעון שלרבי בברייתא ששנינו מה - §¦¨§¨
יוחאי, בן שמעון éëåרבי ,éîBøa éàçBé ïa ïBòîL éaø úà Løç ïa àéúî éaø ìàL ,àìeò øîàc§¨©¨¨©©¦©§¨¤¨¨¤©¦¦§¤©§¦§¦

äiðLe äðBLàø íòt eðãnìî øæòéìà éaøL øçàî שה מקראות משני -,ìááì äìb ïBøàäðBLàø ¥©©¤©¦¡¦¤¤§©§¥©©¦¨§¦¨¨¨¨§¨¤¦¨
ראשון מקרא -ïøîàc àä,לעיל,''ä úéa úcîç éìk íò äìáa eäàáéå'äiðLהשני המקרא -éàî ¨©£¨¨©§¦¥¨¤¨¦§¥¤§©¥§¦¨©

ïBiö úaî àöiå' áéúëc ,àéä,'døãä ìk' éàî .'døãä ìk.הדרה ציון מבת ויצא לומר יכול שהיה ¦¦§¦©¥¥¦©¦¨£¨¨©¨£¨¨
'כל לדרשה, בא מחדר,døãç'אלא לפנים חדר הקדשים קודש בבית היה הארון  וזה חדרים, בחדרי הגנוז כל - ©§¨

שאלו, זאת, כל יוחאי בר שמעון לרבי מתיא רבי שאמר ואחר מירושלים. גלה הוא בן äzàוגם שמעון רבי ©¨
Bìיוחאי øîà ,øîBà äzà äî,יוחאי בן שמעון æðâðרבי BîB÷îa ïBøà øîBà éðàL,לבבל גלה ולא ©©¨¥¨©¤£¦¥¨¦§¦§©

øîàpL(ח ח א' Bâå'(מלכים íécaä eëøàéå' שמעון רבי סובר עולא, שלדעת הרי הּזה'. היֹום עד ׁשם ויהיּו ¤¤¡©©©£¦©©¦§ְִֶַַַַָ
לבבל. גלה ולא במקומו נגנז שהארון יוחאי בן
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ìaàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà .æeðb äéä íéöòä øéc úkL(מ"ב פ"ו שקלים ,(משנה §¦§©¦¨¥¦¨¨¨¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨

÷qòúî äéäL ãçà ïäëa äNòî,ושחוק ה äàøåבטיול של מהמרצפות אחת העצים ätöøאת בלשכת ©£¤§Ÿ¥¤¨¤¨¨¦§©¥§¨¨¦§¨
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:åâî àëéìã ïîàð åðéà íéúøùò øîà éë êëìä íéàá íä ì"åçî øîåì ïîàð äéä àìå úåøéôä àéáä
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כלל. חילופין כאן  אין הלכך  בהם, זכה לא עדיין לרשותו  באו לא
במשנה  שנינו  הארץ עם אביהם את שירשו  הארץ ועם בחבר  אמנם

ואני חיטים אתה טול הארץ: לעם לומר לחבר  שאסור הקודמת,
כאילו  זה והרי  התורה, מן אביהם את יורשים שהם לפי שעורים,

כל יטול  הוא אם הלכך  לרשותו, בא בירושה אחד כל  של חלקו 
כמח  הם הרי השעורים כל ואחיו כמו החיטים חלקיהם, את ליפים

שירושת  גוי , אביהם את שירשו  וגוי  בגר הדבר  כן לא שם. שבארנו 
שהדת  קירבה, ביניהם שאין "לפי התורה, מן אינה אביו  את הגר 

ויחזור ימיר שמא חכמים, מתקנת אותו  שיורש אלא ביניהם. מבדילה
אביו" את לרשת כדי הגוי :(רמב"ם )לדתו לאחיו  לומר  לו  מותר הלכך ,

שהואיל פירות, ואני יין אתה המעות, אטול ואני זרה עבודה אתה טול
כמחליף. אינו  לרשותו  באו  לא øbäועדיין  úeLøì eàaMî íàåÀÄÄÆÈÄÀÇÅ

הגר, לרשות כבר  באו  בהנאה האסורים הללו  הדברים אם אבל  –
øeñà"מעות ואני  זרה עבודה אתה "טול אחיו : לגוי לומר לו – È

והרי להחליפם, בא כאילו ונמצא בה זכה שכבר  לפי  בזה, וכיוצא
בהנאה. הם אסורים

inlyexiaחלקו והוליך  עצמו  על והחמיר אחיו  עם חילק הגר  "עקילס מסופר:
זרה  עבודה דמי  אמר : אחד  בזה: חלוקים אמוראים ושלושה – המלח"... לים
המלח, לים הוליך זרה עבודה של  חלקו  דמי  אמר : ואחד  המלח, לים הוליך
זרה  עבודה לעקור  בשביל המלח, לים הוליך עצמה זרה עבודה אמר : ואחד

אבא. מבית
א י ה נ ש מ ר ו א ב

בשמואל  (כמסופר  ישראל לארץ וסיפחן  המלך דוד שכבש  ארם י,ארצות פרק ב
בתלמוד : נקראות יט), פרק א הימים  כדיןixeq`,ובדברי  סוריא של דינה ואין

ישראל, ארץ כל שנכבשה קודם אותה כבש  ודוד  שהואיל  דבר , לכל ישראל  ארץ
קדושת  לכלל אבל  לארץ, חוץ מכלל  יצאה ואמנם הארץ. כקדושת נתקדשה לא

עקב): (לפרשת בספרי שמובא כמו  הגיעה, לא ישראל  cecארץ yak dn iptn"
my zebdep zeevn oi`e `aev mx`e mixdp mx`?( ישראל בארץ (חכמים):`exn(כמו

ueg yeakl mi`yx eidz l`xyi ux` eyakzyn :dxn` dxezd .dxezk `ly dyr cec
Ð ux`l ואחר מכם", ועצומים גדולים גוים "וירשתם כג): יא, (דברים שנאמר

תהא  שלא – יהיה" לכם בו רגלכם כף תדרך  אשר המקום "כל כד ): שם, (שם כך
אבל – לארץ חוץ ומכבשים חוזרים ואתם בגילוליהם, מטמאה ישראל ed`ארץ

המלך) didy(דוד  iqeaid z`e ,`aev mx`e mixdp mx` yake xfg `l` ,ok dyr `l

dz` j`id ,zyxed `l jly mixhltl jenq :d"awd el xn` .yixed `l milyexil jenq
...?"`aev mx`e mixdp mx` yakne xfeg כארץ בהם היא שסוריא דברים יש מכאן,

בסוריא  שדה הקונה א). ח, גיטין  (עיין לארץ כחוץ בהם שהיא דברים ויש ישראל,

בסוריא  פירות הלוקח אבל ושביעית. ומעשרות תרומה לענין ישראל בארץ כקונה

לארץ. מחוצה באים בסוריא הנמכרים הפירות שרוב לפי דמאי, לעשרם צריך  אינו 

הם נכרים משל  שבסוריא הפירות שרוב מפני  הטעם, אומרים אבל(c"a`xd).ויש

– דמאי . לעשרם חייבים ישראל, של  בשדה שם גדלו שהפירות ידוע epzpynאם
שדהו משל  או ישראל  מארץ הם שהפירות ואומר בסוריא פירות שמוכר  במי  דנה

שבסוריא.

àéøeña úBøt øëBnä,דמאי ממעשר  פטורים פירותיה שסתם – ÇÅÅÀÀÈ
לעיל , שבארנו המוכר:øîàåכמו –ïä ìàøNé õøà ìMî– ÀÈÇÄÆÆÆÄÀÈÅÅ

ישראל, מארץ לכאן הובאו  אלו ממנו ,áiçפירות הלוקח –øOòì ÇÈÀÇÅ
דמאי . מעשרות מהפירות להפריש  –ïä ïéøOòî: המוכר אמר  אם – ÀËÈÄÅ

הם, מעושרים אבל ישראל  מארץ הם דבריו ,ïîàðהפירות על  – ÆÁÈ
øézäL ätä àeä øñàL ätäL הפירות את שאסר הפה אותו  – ÆÇÆÆÈÇÇÆÆÄÄ

"מעושרים  באמרו שהתירם הפה הוא ישראל ", מארץ "הם באמרו 
ההיתר. על לו מאמינים כך האיסור, על  לו  שמאמינים וכשם הם",

df llk בדרך בגמרא מבואר  שהתיר" הפה הוא שאסר  "ebin""הפה
שאמר, מה כל  על לו  שמאמינים כלומר  היה jezn(מתוך ), שיכול

דמאי, מלעשרם פטור  הלוקח היה אז  ואף כלום, לומר  ולא לשתוק
לעיל. שהזכרנו  ïäכמו élMîמשל הם הפירות המוכר: אמר אם – ÄÆÄÅ

שבסוריא, הלוקח,áiçשדי  –øOòì סוריא של בפירות שגם – ÇÈÀÇÅ
שהזכרנו  כמו  ישראל, בשדה שם שגדלו  ידוע אם הדמאי , על  גזרו

למשנתנו). (בהקדמה ïäלעיל  ïéøOòî הם משלי  אמר : ואם – ÀËÈÄÅ
כך ,ïîàðועישרתים, על –øñàL ätäL,"הם "משלי באמרו – ÆÁÈÆÇÆÆÈÇ

øézäL ätä àeä.לעיל שבארנו כמו הם", "מעושרים באמרו  – ÇÆÆÄÄ
àéøeña úçà äãN Bì LiL òeãé íàå אמירתו בלא שאף – ÀÄÈÇÆÆÈÆÇÇÀÀÈ

ונמצא  הפירות, את הביא משדהו הסתם מן אומרים היינו הם" "משלי

שהתיר, הפה הוא שאסר  הפה כאן  הלוקח,áiçשאין –øOòì– ÇÈÀÇÅ
היה  המוכר  אילו  שאף "מיגו", כאן ואין שהואיל  דמאי, הפירות את

לומר נאמן המוכר אין לפיכך לעשרם, חייב הלוקח היה שותק,
הם". "מעושרים
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zxkéçc àì.ycwnd zia oipa ly dyrd eze`å,dywi df itl ixd Ÿ¨¥§
àlà`d,äNòú àì éçãå äNò éúàc ïì àîéé÷cepl yi ixdøîâéì ¤¨§©§¨¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤¦§©

[cenll-]àëäîxngn ly e`l dgec epi`y ycwnd zia oipan - ¥¨¨
cmewn lka s`éçc àì.dyrz `l z` dyràîéz éëåoi`y §Ÿ¨¥§¦¥¨

c meyn oie`l x`yl epnn cenllàäå ,éøéîçc úaLc éåàì éðàL̈¥¨¥§©¨©£¦¥§¨
éà÷ àîìòa àpzxeqi`n mie`l x`y cnly `pzl epivn ixd - ©¨§¨§¨¨¥

,zayéøt à÷ àìåC.'ixingc zayc ie`l ip`y' df cenil lr §Ÿ¨¨¦
åéáà Bì øîà ìBëé ,àéðúc,odk `edy epalànhéäzexawd ziaa §©§¨¨¨©¨¦¦©¥

,izcia` il aiydlBì øîàL Bàe iceaka wqrzd eia`øéæçz ìà ¤¨©©©§¦
,z`vny dcia`d z`åéáàå Bnà Léà' øîBì ãeîìz ,Bì òîLé ìBëé̈¦§©©§©¦¦§¨¦

'åâå eàøéz,''d ip` ExnWY izzAW z`e,éãBáëa íéáéiç íëlekoi`e ¦¨§¤©§Ÿ©¦§Ÿ£¦§¤©¨¦¦§¦
z`nehl oicd `ede ,a` ceaik liaya zay ly e`ld lr xearl

.dcia`n zenlrzde zn
xeq`l aezkd jxvedy dnn cenll oi` `ld :`xnbd dywn aey
ea yiy e`l s` dgec meai ly dyry zaya ycwnd zia oipa

,zxkàlàef di`x zegcl yiðäl äî ,Cøôéîì àkéàc íeMîC ¤¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨
,ycwnd oipa zevn iptn egciy ie`xd ony ,zay zek`lnïkL¤¥

`id e`ld ziigcøLëädäåöîeniiwl xyt` i`e ziad oipa ly ¤§¥¦§¨
zia oipay xnele hrnl dkixv dxezd dzid okle ,xg` ote`a
exykd e`ld zxiar oi` meaia la` .zay dgec epi` ycwnd

.uelgl ecia oky ,dyrd ly cigid
y dn `ld :`xnbd zvxznäåöî øLëäzia oipa zk`lna yiy ¤§¥¦§¨

zay dgec epi` ycwndíúäî éì ÷etézzevnn cenll xyt` - ¦¦¥¨¨
oi`e .devn xykd `idy s` zay zk`ln dgec dpi`y a` ceaik
yiy oie`l x`yy epcnll 'e`xiz iycwne' aezkd `ay xnel
,devnd xykd `id diigcdy mewna dyr iptn migcp zxk oda
zek`ln xeq`l aezkd jxvedy dnn cnlp xak df xac mb ixdy
epcnll `a 'e`xiz iycwn'y gxkda `l` .a` ceaika zay
mewna s` zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr dxezd lkay
epcnll 'dilr'd jxvp ok lre ,devnd xykd dpi` diigcdy

.dy` zeg` mewna dgec meai oi`y
lka zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mlerl :`xnbd dgec

e ,dxezdéîð éëä ïéà,diigc ipic epcnll df aezk `a `lyå'm` ¦¨¥©¥§
okdéì éòaéî ,él änì 'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúBúaL úà¤©§©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨¨¨¦¦¨¥¥

,àéðúãëìmzeeydle zay zxinyl ycwn `xen yiwdl yiy §¦§©§¨
,`ziixaa epipy oky .mipiipr dnkaLc÷nî íãà àøééúé ìBëé̈¦§¨¥¨¨¦¦§¨

,zedl` ezeyrléLc÷î[e] (úàå) eøîLz éúúaL úà' øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦
äøîàðå ,úaMa äøéîL äøîàð .'eàøézzevn dl jenqaàøBî ¦¨¤¤§¨§¦¨©©¨§¤¤§¨¨

úaMa äøeîàä äøéîM äî ,Lc÷na©¦§¨©§¦¨¨£¨©©¨
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כל העניינים הבלתי רצויים מתהפכים לטוב, ו"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר", וכהסיום וחותם שתיקנו בנוסח ההבדלה: 
"כן תהיה לנו".

משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז



רטו oiaiig lkd` cenr e sc ± oey`x wxtzenai
øîçîã åàì"jzndae dz` dk`ln lk dyrz `l"c e`la `edy ,dnda xg` Ðzeny)

"jiygdy in" wxta xn`c o`nke ,diteba dyrn ciar `lc ,zxk `kil e`l i`dae .(k

zay):(`,cpwxngnd.xeht zaya eznda xg`éçã àì éëä åìéôàå.dinza Ðøîâéìå
àëäî.`cixb e`l elit` igc `lc Ðéøéîçã úáùã éåàì éðàù àîéú éëå`niiwc Ð

oiaexir) oldcear caerk zay llgn :(a,hq

,igc `l `cixb e`l elit` ikd meyne ,dxf

.opixnb `l ediipneàìå éà÷ àîìòá àðú àäå
êéøôx`y silic `nlra `pz ogky` `de Ð

`l"c e`le ,odkc "`nhi `l"c e`l oebk ,ie`l

`le ,`xnegl zayc e`ln ,"mlrzdl lkez

.ixingc zayc ie`l ip`y opikxtåéáà åì øîà
.odkl Ðàîèéäaiydl zexawd ziaa Ð

l` el xn`e uega zcner dzidy e` ,dcia`

en` yi`" :xnel cenlz ,el rnyi leki ,xifgz

zaydc e`le d`nehc e`l opitlie ."eia`e

dca`.zayc ie`lnàìàdil xn`c mlerl Ð

jixhvi` `l ikd elit`e ,il lya ,il hegy

il hegy jpdl dn :jxtinl `ki`c ,"dilr"

il lya,zay leliga devn xykd oky Ð

zxiwra,ceaikc dyr miiwn `ed dyrz `l

`la eniiwl xyt` i`e ,eneiw xykd edfe

izezay z`" azk `l i` ,jkld .e`l zxiwr

"exenyzmeaii la` .igcil `pin` ded ÐÐ

leki ixdy ,dyrd meiw xykd cala df `l

jixhvi` `le ,dexr ly e`l xewri `le uelgl

."dilr"øúåñå äðåáá åàì éàîjixhvi` Ð

`ki`e `ed dk`ln a`c ab lr s` ,xqinl

dyr iz` `pin` ded opireny`c e`l i` ,zxk

eyre"c.zayc e`l igce "ycwn ilàðú àäå
øîâ àîìòádca` mlrde d`nehc ie`l Ð

ie`ln.jixt `le ,zaycíúäî éì ÷åôéúÐ

xykdc "e`xiz eia`e en` yi`"n,`ed devn

z`" `kd azknl xcdinl dil dnl .igc `le

,"exenyz izezayslizc e`l `l`dipin

`xw aizk `l i` ,devn xykd `la elit`c

igc `lc `icdaok m` ,igcc opixn` Ð

jixhvi`."dilr"àøåîå úáùá äøéîù øîàð
ùã÷îáÐoyiwde.cg` weqta aezkd
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`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xn`ck igcilal(`,`xw e`l i` `pin` dedc ,Ðigcil

`l la` ,igcilc `pin` ded liwc dyrz `le dyrc :xnel yie !`nrh i`dn dyre z"l

zxk ea yiy dyrzÐ`d :wcinl `kil dyre dyrz `l ikdle .igcc `pin` ded `l

`xw e`lac ,zxk ea yiy dyrz `l `wecc ,zxk ea yiy dyrz `l` ,wiicck ,igc `nlra

igc `lc `pin` dedÐ`nlra `d :wcinl `ki`

xninl ira `zydc oeike :xn`z m`e .igc

zxk ea yiy dyrz `l igc `nlracÐoky lk

oi`c xnel oi`e !dyre dyrz `l `nlra igcilc

`d `l` jxtinl dil ded ok m`c ,inp ikd

dyre dyrz `l dgec dyr oi`c ol `niiwcÐ

) lirl ziyixtck ,igcc `kdn xnbpd(`,yie !

dyrz `l dgec `nlrac opitlic `zydc :xnel

zxk ea yiyÐ,dyre dyrz `ln rxb ok lr

i`nc ,dyre dyrz `l dyr dgciy xyt` i`c

ira dedc `de .dyr i`dn dyr i`dc dinle`

`rivn `aa) "ze`ivn el`" seqa xninlal(`,

dyre dyrz `l igcil ceaikc dyrcÐepiid

m`e .mewnd ceakl mceak ywedc ,sicrc meyn

igc `nlra i` :xn`zÐmi`lkc `xw ok m`

.`axckl jixhvi`c :xnel yie ?il dnl ziviva

`lc ,jixhvi` inp l`rnyi iax iac `pzle

mizyte xnvl xnv `wec spk oin spkd yexcp

dyr igcil `lc jzrc `wlq :cere .mizytl

`l zivivco`nl ,miypa dey oi`y mi`lkc e

ira dedc lirle .zivivn zexeht miyp xn`c

`l z` dyr igcilc rxevnc dyrn slinl

elit` mzdn slinl irac rnyn ,(dyre) dyrz

ziviva mi`lkÐdizrc` wiq` `l izk` ok lr

wxtae .dil jixtc cr ,lka dey oia welig yiy

) "mixifp ipy"`nlra ixnbl silic (`,gp xifp

ey`xnÐzeaiig miypc xaq xninl `ki`

igcc oeik ?il dnl "ey`x" :xn`z m`e .ziviva

jixhvi`c :xnel yie !zxk ea yiy e`l elit`

gqtne .dtwd dny y`xd lk ztwdc opirny`l

jixhvi` i`n` icin `iyw `l cinze dline

igc `nlrac oeik ,`xwÐslinl jzrc `wlqc

dede ,igc `lc m`e a` ceaikn zay oiprl

.igc `nlrac ab lr s` igc `l zayac `pin`

øîâéðigc `lc `kdnixii` i`c rnyn Ð

leyiae dhigyaÐ:dnize .`gip

`lcn `pz wiicc :xnel yie !`cixb e`l elit` ,igc `l `nlrac `kdn xnbpe xngnc e`la dnwep ,daxc` ?igc `nlrac opireny`l leyiae dhigya `xw inwe`l `pzl dil `pnc

jxey gepi ornl") aizk `dc !dyrz `le dyr iedc `kd ip`y `nlc ,igc `lc `kdn xnbp ikide :xn`z m`e .irhinl iz` ded `lc ,`cixb e`l `l` `kilc ,mixac x`ya `xw 'ireny`

) ("zeayz iriayd meiae jxenge`cixb e`l la` ,igc `lc `ed ikd meyne (bk zenyÐ,i`d ilek sicre li`ed ,ceaikc dyrc :wgvi epiax xn`e ?igcc ziviva mi`lkn slip mlerl

mewnd ceakl mceak ywedcÐiede ,ixnbl dizilc o`nk zayc dyr aiygmeyne `xen meyn ,zayc dyrn iticr odk zac dyre ycwnc dyr ok enke .`cixb e`l `l` `kilc o`nk

dca` zayde d`nehe zay `dc ?`cixb e`l elit` ceaikc dyr igc `lc olpn :xn`z m`e .odk zac dxtkÐol `nil` `lc `xw ol ilbc oeik :xnel yie !edpip dyrz `le dyr edlek

igcilc mewnd ceakl mceak ywedc `nrhÐ.devn xykd ied ceaikc meyn ,xinb ivn `l mi`lknc ,igc `l `cixb e`l elit` ok m`àäåjixtw `le i`w `nlra `pz:dyw Ð

igc `l mzdc idpc ?dliwqe zxk `ki`c zayn ,zxk `kilc ,xifgz `le `nhidc sili ikidc ,ith dywc ,oky lk :daxc`e ,dil `gip leyiae dhigya ixii` i`c rnyncÐs` ,igc `kd

igc `l i`de zxk ea yiy e`l igc `nlrac ,`nlrc dyrn rxbc `xw ilbc oeik :xnel yie !mceak ywedc meyn ,dyre e`l `ki`c ab lrÐceakl mceak ywedc `nrh ipdn `l ez

.mewndïëùdevn xykdigc `nlra `de ,il lya il hegya mlerl :qxhpewa yxit ÐÐg`c e`l meaiic dyr igcilc `kdn slip `l mewn lkn:jxtinl `ki`c meyn ,dy` ze

devn xykd okyÐmeaii iab la` ,e`ld ziigc `la ceaikd miiwl xyt` i`cÐxeq` i`c ,xyt` df oi`c :wgvi epiaxl dywe .dvilga xyt`c ,e`ld ziigc `la devnd miiwl leki

) ipy wxta onwle .dvilgl dler oi` meaiil dler oi`y lkc ,ira `l inp dvilg zxk meyn maiil) `zrny `idda opixn` cere .`xwn opitli (`,k`k(`,xyt` meai iab opiayg `lc

mi`lka `xw `ki`c zn`d itl onwlc :cere) .`id devn e`l meaii mewna dvilgc meyn ,dvilg ici lr mdipy miiwlÐea yiy dyrz `l elit` dgec devn xykdc oeik `xw il dnl

zxk ea yiy dyrz `l dgec dyr oi` mewn meyac opiwqnc :cere .zxkÐmzdn il wetiz :qxhpewd yxitc ,mzdn il wetiz devn xykd jixtc onwle .devn xykda elit` rnynÐ

igc `nlra `d xninl `z` ycwnc `edd i`ce `l` ,igc `lc a` ceaiknÐjixhvi` ,igc `nlrac opitli ceaiknc meyn ,jixhvi` ditebl `nlcc ,weic df oi`e .devn xykd `la elit`

igc `nlrac ab lr s` xninl `ki` `d ,edine .igc `lc ycwn iab azkinlÐdlin jixhvi` ikdle ,igc `lc `pin` ded zayc ilin lkac ,ceaika enk igc `lc `pin` ded ycwn iab

ceaikl dnc ,`cixb e`l igcil `lc `nlra slip `l `kdne ,dl iwen xngnc e`lac :l`ppg epiax yxit oke ,wgvi epiaxl d`xpe .wgvi epiax axd epxen xne` oke ,cinze gqteÐoky

devnd seb ciarc ,`nlra la` .eyialne elik`n oi` e`ld ziigc zrya ,eia`l zelfeb `iadl ick dca` xifgdln gipne `nhne xngnyk devn xykdÐ.igcc ziviva mi`lkn opitli

`lc `pngx xn`w ,devn xykd ici lr zeidl milibx ceaik ipiipr aexac meyn epiide .el rnyi `ly wiqt `w oipr lkac ,igc `l devn seba wqer elit` ,a` ceaikc :wgvi epiax xne`e

devn xykdl oipr epi` m`e ,igc `lc mzdn il wetiz devn xykd :xity jixt onwl `zyde ,oipr lka igcÐ.devn sebl oipr edipz
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ïì àîéé÷c àlà .éçc àì éëä eléôàå ,ønçîc åàì̈¦§©¥©£¦¨¦¨¨¥¤¨§©§¨¨
,äNòz àì éçãå äNò éúàcàìc àëäî øîâéì §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤¦§©¥¨¨§¨

àäå ¯ éøéîçc úaLc éåàì éðàL :àîéz éëå !éçãéì¦§¦§¦¥¨¨¥¨¥§©¨©£¦¦§¨
éøô÷ àìå éà÷ àîìòa àpzøîà ìBëé :àéðúc !C ©¨§¨§¨¨¥§¨¨¨¦§©§¨¨¨©

ìBëé !øéæçz ìà :Bì øîàL Bà !àîhéä :åéáà Bì¨¦¦¨¥¤¨©©©£¦¨
eàøéz åéáàå Bnà Léà" :øîBì ãeîìz ,Bì òîLé¦§©©§©¦¦§¨¦¦¨
.éãBáëa ïéáéiç íëlek ¯ "eøBîLz éúBúaL úàå§¤©§©¦§§¤©¨¦¦§¦

ðäl äî :Cøôéîì àkéàc íeMî àlàïkL ¯ C ¤¨¦§¦¨§¦§©©§¨¨¤¥
ïéðaî éúéz :àðéîà Cúòc à÷ìñ àlà ,äåöî øLëä¤§¥¦§¨¤¨¨§¨©£¨¨¦¨¥¥¦¦§©
Lc÷nä úéa ïéða àäé ìBëé :àéðúc .Lc÷nä úéa¥©¦§¨§©§¨¨§¥¦§©¥©¦§¨
eøBîLz éúBúaL úà" :øîBì ãeîìz ,úaL äçBc¤©¨©§©¤©§©¦§
åàì éàî .éãBáëa ïéáéiç íëlek ¯ "eàøéz éLc÷îe¦§¨¦¦¨§¤©¨¦¦§¦©¨
éúBúaL úà" àðîçø áúëc àîòèå ,øúBñå äðBáa§¤§¥§©£¨§¨©©£¨¨¤©§©
,ønçîc åàì ,àì !éçc ¯ éëä åàì àä ,"eøBîLz¦§¨¨¨¦¨¥¨¨¦§©¥
äNò éúàc ïì àîéé÷c àlàå .éçc àì éëä eléôàå©£¦¨¦¨¨¥§¤¨§©§¨¨§¨¥£¥
:àîéz éëå !éçc àìc àëäî øîâéì ,äNòú àì éçãå§¨¥Ÿ©£¤¦§©¥¨¨§¨¨¥§¦¥¨
àîìòa àpz àäå ¯ éøéîçc úaLc éåàì éðàL̈¥¨¥§©¨©£¦¦§¨©¨§¨§¨

éøt à÷ àìå éà÷:åéáà Bì øîà ìBëé :àéðúc !C ¨¥§¨¨¨¥§©§¨¨¨©¨¦
,Bì òîLé ìBëé !øéæçz ìà :Bì øîàL Bà !àîhéä¦¨¥¤¨©©©£¦¨¦§©
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eøBîLz éúBúaL úàå" .éîð éëä ïéà ?íúäî éì¦¥¨¨¦¨¦©¦§¤©§©¦§
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יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף ו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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רטז
oiaiig lkda cenr e sc ± oey`x wxtzenai

àøééúî äúà úáùî àì.`xen dia aizk `lc Ðåúãðåôxfe`y iwpx` Ð.eipzn ea

àéøãðô÷,ecbpkya `vie df gzta qpkie ,siwdl `ly ,ekelid xvwl Ðdcear myl `le

.eikxv zeyrl `l`øîåçå ì÷î`al oi` ik"n (a,aq) "d`exd" wxta zekxaa yxtn Ð

qe`n epi`y "wy yeala jlnd xry l`yecwd iptl qe`n `edy ,wexl xnege lw Ð

.`ed jexaøîåì ãåîìú äîxn`p xak `lde Ð

."dk`ln lk dyrz `l"äúàöé åàììxnel Ð

e`l `l` ,dliwqe zxk dilr oiaiig oi`y

.`nlra÷ìçìdliwq aiig epi` xn`z `ly Ð

llgiy crdzvi jkl ,zek`ln lka zay

zcgein dxrad dn :wlgl llkd on dxrad

dliwqe zxk dilr aiige dk`ln a` `idyipta

dnvrikd .'ek dk`ln a` `edy lk s` Ð

:opiqxb.'åë àáø øîàåíëéúåáùåîlka Ð

.ux`l dvega elit` ,miayei mz`y mewn

àéä óåâä úáåç,rwxwa dielz dpi`e Ð

mi`lkk.zexyrne zenexze dlxre'åë åðéà åà
.yxtn onwl Ðíëì äìà åéäåzia zzin iab Ð

:opiqxb ikd .migvex zyxta ,aizk oicäî
áåúëä ïéã úéá úúéîá ïìäì íéøåîàä úåáùåî

.'åë ïàë óà øáãîàéä ïúð éáø åàì éàîÐ

elit`e .zxkae ,`id dk`ln a` dxrad xn`c

opireny`c e`l i` ,ikdiz` `pin` ded Ð

"znede"c dyr.dil igceäìéúôly Ð,xa`

jizndwxefeeit jezlzcxeiei`de .eirn jezl

okynnc ,`ed dk`ln a`e ,`ed xenb leyia

okynd zk`lna did oipnq leyiae ,opitli

.ipy zrleze zlkz ravléàä éîéù áø øîà
àðúzzin xqinl `xw dl aiqpc ,jixhvi`c Ð

zaya oic zia`l i`c meyn e`l Ð

`nrh meyn `igc `pin` ded opireny`c

lwa dil iziin dedc meyn `l` ,igc dyrc

.zay igcc xnege
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ìåëéycwnd zian mc` `xiizidegzyi `ly `hiytc ,ok xnel jxved `l eia` iab Ð

iab :inp i` .dyecway xac iedc meyn ,jixhvi` ycwnd iab la` .zedl` myl el

ycwna la` ,epqirki `ly `xen jiiy eia`Ðyxtny enk ,wgeca `l` `evnl leki oi`

.jlede

úåáùåîil dnl `pngx azkc`de Ð

) zayc `nw wxta opiyxcck(`,:

xiran dz` la` ,xiran dz` i` zeayen lka

cwend zia zxecnaÐdil iedc meyn epiid

`lcne ."mkizeayen" aizke "zeayen" azknl

"zeayen" azke "mkl exraz `l" aizkÐrnyn

) oiyeciwc `nw wxt seqae .`kdckl `z`c(a,fl

dnl zay iab `pngx azkc "zeayen" xn`wc

zecrenc oiprae li`ed `pin` jzrc `wlq ,il

zecrenk oic zia yeciw da irail ,aizkÐ`l

,yixcw "mkizeayen lka y` exraz `l"cn

,"mipdkd l` xen`"c `pixg` `xwn `l`

`eddc "mkizeayen lka 'dl `id zay" :aizkc

.aizk crenc `pipra `xwåàelit` `l` epi`

zaya`xneg il dn dax `xneg il dn meyn Ð

ira `kid :odk dcedi epiax axd dywd .`hef

dxrad xn`c iqei iaxk l`rnyi iax inwe`l

) zayc `nw wxta `de ?dzvi e`llxn` (a,ai

zia dpaiykl :xn`e ,dhde `xw l`rnyi iaxc

i dxradc `nl` ,dpny z`hg `ia` ycwndy

`id iqei iax inp idpc ,dyw cere !zxkÐlkn

zia zzinc `pin` ied "exraz `l" e`l i` mewn

,'ek dax `xneg il dn meyn ,zay `igc inp oic

,ok m`e .`ed dk`ln a` dnyp zlihpc ab lr s`

zeg`a "dilr" inp jixhv` "exraz `l" azk ik

!'ek `xneg il dn `nip `lc ,dliwq `kilc dy`

.ith xity jixt ikd e`lac :xnel yie

àîòèikd e`l `d exraz `l `pngx azkc

igc`zyd xninl ira `lc gken jenqa Ð

`nlrac llkn xeq`l "exraz `l" jixhvi`cn

`pin` ded "exraz `l" e`l i`c yxtnc .igc

`xneg il dnc ,ziviva mi`lka enk igcilc

"exraz `l" jixhvi`e ,`hef `xneg il dne dax

,jixhvi` diteblc oeike :xn`z m`e .ditebl

il dn opixn` `lc ,igc `lc `kdn slip :daxc`

slinl ivn `lc :xnel yie !'ek il dn dax `xneg

`ki`c ,zaya enk dzin ea yiy e`l `l`

`cixb zxk ea yiy e`l la` .dliwqÐmzd

,`hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn`

,dy` zeg` enk zxkc e`l igcc `pin` dede

`l ikdlc ,ezenge ezlk enk dzinc e`l `le

.inp `zyd :inp i` .iccd` edl opiywn ded

lke ."epi` e`" lr yyeg oi`e lirlck jixhv`cn

oerny iaxlc ,oerny iaxk `iz` `l ef `ibeq

) "bxe`d" wxta dil `wtp odk za ztixy zxrad `pngx xq`cnc ,aiig dxrada lwlwnc opireny`l "exraz `l" jixhvi`oewiz aiygc dcedi iaxk `iz` `ibeq jd `l` .(`,ew zay

`kidn wlgl dil `wtp oerny iaxe .dxrada lwlwnl jixhv`c oeik wlgle e`ll yxcinl `kil diciclc ,oerny iaxk `lc inp ozp iaxe iqei iaxe .zn lr drixwe dlin enk ,`xab ipewz

) "lecb llk" wxta l`enyl dil `wtpcr my(`,i`c :wgvi epiax xne` cere .iz`w cegl dxrada lwlwn lr cenllÐ:xn`z m`e .dxrada devn oi`y mewna opireny`l dil ded

`z` cegl oic zia zzinl i`c ,"dxrad" aizkcn opiyxcc :xnel yie !zay igc `lc oic zia zzinl "exraz `l" jixhvi`c oeik ,wlgl e` e`ll opiyxc ikideÐ`l" azknl dil ded

devn xykd iedc ,zay `igc `l dlizt leyiac dxradc idp :xn`z m`e ."mkizeayen lka dk`ln eyrzÐzay dgcz ,siiqe wpg e` ,lenz`n dliztd dlyazpyk ,dnvr dgivx

xnege lwn silic i`nl ,edine ?`hef `xneg il dn dax `xneg il dn mrhnÐdgivxd lrc ,dgivxd lr `ed envr xnege lwdc ,dnvr dgivxl `l` "exraz `l" iz` `l jgxk lr

devn xykda `hef `xneg il dn dax `xneg il dn opixn` `lc ol ilbc oeik :xnel yie) .xnege lwd iwet`l `z` "exraz `l"e "epgwz igafn mrn" :aizkÐ`l dnvr devna oicd `ed

dliztl oipr epi` m`e ,lirlcn ol `wtp devn xykd (elit`) :inp i` .opixn`Ðdzeyrl xyt` i`y devn ixiykn opieyn oizkec lkac :xnel yie .(o`k cr ,dnvr dgivxl oipr edpz

) "dlinc xfril` iax" wxta opzck ,dnvr devnk zay axrn) "mixac el`" wxt migqtae ,`iad `l m` (`,lw zayhq(a,axrn dliztd zeyrl xyt` i`a `kde 'ek `aiwr iax xn` llk

.ihernl `xw jixhv`cn ,zay

àìiqei iaxÐxn`wc "epi` e`"eÐ.ixingc ,zayc ie`l ip`yc meyn :inp i` .(oic zia zzin elit` `l` epi` e` :xn`w ikde) ,dyrz `le dyr zayc meyn
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ìò øéäæäL énî àlà ,àøééúî äzà úaMî àìŸ¦©¨©¨¦§¨¥¤¨¦¦¤¦§¦©
Lc÷nî àì ,Lc÷na äøeîàä àøBî óà .úaMä©©¨©¨¨£¨©¦§¨Ÿ¦¦§¨
éàå .Lc÷nä ìò øéäæäL énî àlà àøééúî äzà©¨¦§¨¥¤¨¦¦¤¦§¦©©¦§¨§¥
úéaä øäa íãà ñðké àì ?Lc÷î àøBî àéä Bæ¦¨¦§¨Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦
,åéìâø éab ìòL ÷áàáe ,Búcðeôa ,Bìòðîa ,Bì÷îa§©§§¦§¨§§¨§¨¨¤©©¥©§¨
éì ïéàå .øîBçå ìwî ä÷é÷øe ,àéøcðt÷ epNòé àìå§Ÿ©£¤©¤§©§¨§¦¨¦©¨¤§¥¦

,íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlàúéa ïéàL ïîæa ¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨¦§©¤¥¥
éúBúaL úà" :øîBì ãeîìz ?ïépî íéi÷ Lc÷nä©¦§¨©¨¦©¦©§©¤©§©
úaMa äøeîàä äøéîM äî ,"eàøéz éLc÷îe eøBîLz¦§¦§¨¦¦¨©§¦¨¨£¨©©¨
àlà .íìBòì ¯ Lc÷na äøeîàä àøBî óà ,íìBòì ¯§¨©¨¨£¨©¦§¨§¨¤¨
éaø éác àðúc ,äøòáäî éúéz :àðéîà Cúòc à÷ìñ̈§¨©£¨¨¦¨¥¥¥©§¨¨§¨¨§¥©¦
äî ,"íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì" :ìàòîLé¦§¨¥Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤©
¯ éñBé éaøì éà !?øîBì ãeîìz äî ?øîBì ãeîìz©§©©©§©¦§©¦¥
åàìì äøòáä :àéðúc !÷lçì ¯ ïúð éaøì éà ,åàìì§¨¦§©¦¨¨§©¥§©§¨©§¨¨§¨
øîàå .÷lçì :øîBà ïúð éaø .éñBé éaø éøác ,äúöé̈§¨¦§¥©¦¥©¦¨¨¥§©¥§¨©
äî "úBáLBî" :déì àéL÷ à÷ úBáLBî ¯ àpz :àáø̈¨©¨¨¨©§¨¥¨©
úáBçå ,àéä óebä úáBç úaL éãkî ?øîBì ãeîìz©§©¦§¦©¨©©¦§©
úBáLBî ,õøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤¨
ìàòîLé éaø íeMî ?éì änì úaLa àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§©¨¨¨¦¦©¦¦§¨¥
Léàá äéäé éëå" øîàpL éôì :ãçà ãéîìz øîà̈©©§¦¤¨§¦¤¤¡©§¦¦§¤§¦
ïéa ìBça ïéa éðà òîBL "úîeäå úåî ètLî àèç¥§¦§©¨¤§¨¥©£¦¥©¥
øàLa ¯ "úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äîe ,úaMa©©¨¨£¦§©¥§©£¤¨¨¦§¨
eléôà àlà Bðéà Bà .ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî§¨¦¦©¥¦¥¤¨£¦

eléôà àlà Bðéà Bà .úaMa àìå ,ìBça ¯ "úîeäå" íéi÷î éðà äîe ,ïéc úéa úúéî¦©¥¦¨£¦§©¥§¨©§Ÿ©©¨¥¤¨£¦
älà eéäå" :øîBà àeä ïläìe ,"íëéúBáLBî ìëa Là eøòáú àì" :øîBì ãeîìz ?úaLa§©¨©§©Ÿ§©£¥§Ÿ§¥¤§©¨¥§¨¥¤
ïéc úéaa ïläì íéøeîàä úBáLBn äî "íëéúBáLBî ìëa íëéúBøBãì ètLî úwçì íëì̈¤§©¦§¨§¥¤§Ÿ§¥¤©¨¨£¦§©¨§¥¦
ïúð éaø åàì éàî ."eøòáú àì" àðîçø øîàå ,ïéc úéaa ïàk íéøeîàä úBáLBî óà ¯©¨¨£¦¨§¥¦§¨©©£¨¨Ÿ§©£©¨©¦¨¨
,àì !éçc éëä åàì àä ,"eøòáú àì" àðîçø áúëc àîòèå ,äúöé ÷lçì øîàc ,àéä¦§¨©§©¥¨§¨§©£¨§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¦¨¥¨
äøòáä ¯ äúöé åàìì äøòáä éñBé éaø øîàc øîéà ,éñBé éaø éîð éåäéúå .éñBé éaø©¦¥§¤¡¥©¦©¦¥¥©§¨©©¦¥©§¨¨§¨¨§¨©§¨¨

ä ,àúãéøbäìéút ìeMéa él äî :úLL áø øîàå ,àeä äìéút ìeMéa ïéc úéac äøòá §¥¨¨©§¨¨§¥¦¦§¦¨§¨©©¥¤©¦¦§¦¨
àì éçãå äNò éúàc íeMî àì àpz éàä :éLà øa éîéL áø øîà !ïéðnñ ìeMéa él äî©¦¦©¨¦¨©©¦¦©©¦©©¨¨¦§¨¥£¥§¨¥¨
"úîeé úBî äéììçî" íéi÷î éðà äî :øîà÷ éëäå ,øîBçå ìwî éúééîc íeMî àlà ,äNòú©£¤¤¨¦§©§¥¦©¨¤§¨¦¨¨©¨£¦§©¥§©£¤¨¨
øîBçå ìwî úaL àéçc ¯ ïéc úéa úúéî ìáà ,ïéc úéa úúénî õeç ,úBëàìî øàLa¦§¨§¨¦¦©¥¦£¨¦©¥¦¨§¨©¨¦©¨¤
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יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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ריז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc zenai(oey`x meil)

úaMî àìdnvr,àøééúî äzà,`xen da xn`p `l ixdyàlà Ÿ¦©¨©¨¦§¨¥¤¨
dz` `xiizn,Lc÷na äøeîàä àøBî óà ,úaMä ìò øéäæäL énî¦¦¤¦§¦©©©¨©¨¨£¨©¦§¨

Lc÷nî àìenvràøééúî äzà,zedl` jl ezeyrllàà`xiizn Ÿ¦¦§¨©¨¦§¨¥¤¨
dz`Lc÷nä ìò øéäæäL énî.cala ¦¦¤¦§¦©©¦§¨

:`ziixad zyxtnLc÷î àøBî àéä Bæ éàå,dxezd dzeiv eilry §¥¦¨¦§¨
Bì÷îa ,úéaä øäa íãà ñðké àìe` ,eciayBìòðîae` ,elbx lr Ÿ¦¨¥¨¨§©©©¦§©§§¦§¨

Búcðeôa,eizern z` ea ozepy eipzn lry lelg xebg -å`l ok §§¨§
my qpkiå .åéìâø éab ìòL ÷áàáokepNòé àìziad xdlàéøcðt÷ §¨¨¤©©¥©§¨§Ÿ©£¤©©§©§¨

myl `ly xg` gztn `vie cg` gzta qpki `ly ,jxc xeviw -
.ely eikxv myl `l` ,dcearåokä÷é÷øziad xda dxeq`ìwî §§¦¨¦©

øîBçåea xn`py ,wy yealn(a c xzq`)xrW l` `Fal oi` iM' ¨¤¦¥¨¤©©
elit` enr `eal ie`x oi` ,qe`n epi`y wy dn .'wU WEalA KlOd©¤¤¦§¨
dzeyrl oi`y oky lk dqe`n `idy dwiwx ,mce xya jln iptl

lnd ikln jln iptl ziad xda.mik
:zay zxinyl ycwn `xen ywidn sqep oic zyxec `ziixad

éì ïéàå,mixeq` el` lk eidiy.íéi÷ Lc÷nä úéaL ïîæa àlàla` §¥¦¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
ïépî ,íéi÷ Lc÷nä úéa ïéàL ïîæamewna el` lk mixeq`y ¦§©¤¥¥©¦§¨©¨¦©¦

.ycwndäî .'eàøéz éLc÷îe eøîLz éúúaL úà' ,øîBì ãeîìz©§©¤©§Ÿ©¦§Ÿ¦§¨¦¦¨©
íìBòì ,úaMa äøeîàä äøéîMoaxeg xg` s`e dilr mieevn ep` §¦¨¨£¨©©¨§¨

,ziadíìBòì ,Lc÷na äøeîàä àøBî óàs`e eilr mieevn ep` ©¨¨£¨©¦§¨§¨
.epaxeg xg`l

hrnl 'dilr'd z` jixv recn `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd
dyrz `l dgec dyry jkl xg` xewn d`iane ,meain g` zy`

:zxk ea yiyéúéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ àlà`edy meai [cnliy-] ¤¨©§¨©§¨£¦¨¥¥
zxk xeqi` dgecäøòáäîztixyl zxterd zlizt ly ¥©§¨¨

dgec dpi`y dhrnl aezkd jxvedy jkny .dtixy miaiegnd
dyrd iptn migcp zxk mda yiy oie`ld x`yy cenll yi ,zay

.oic zia zzin iaiig zevn meiw ly
:zay dgec epi` dtixy ypery jkl xewnd z` d`ian `xnbd

,ìàòîLé éaø éác àðúcxn`p(b dl zeny)ìëa Là eøòáú àì' §¨¨§¥©¦¦§¨¥Ÿ§©£¥§Ÿ
íëéúáLî.'zAXd mFiAøîBì ãeîìz äî.df aezk Ÿ§Ÿ¥¤§©©¨©©§©

aezk xn`p dnl le`yl `ziixad zpeeky dligza dxaq `xnbd
zaya xn`p xak `ld ,df(h k zeny),'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

dixac rvn`a dwiqtd ok lre .dxrad xeqi` mb df llkae
`ziixad dl`y ji` :dzywde,'øîBì ãeîìz äî'xak `lde ©©§©

.mi`pz edeyxitì éàzhiy,éñBé éaødxradd xeqi` azkp `ld ¦§©¦¥
r iptaick envìa ecinrdåàìe .z`hge zxk ea oi`y calaéà §¨¦

ìzhiy,ïúð éaøick envr ipta dxradd xeqi` azkp `ld÷lçì §©¦¨¨§©¥
ipta odn zg` lk lr z`hg aiigle ,efn ef zay zek`ln lk

.dnvräúöé åàìì äøòáä ,àéðúczk`ln z` `ivedl ick - §©§¨©§¨¨§¨¨§¨
x`yk dliwqe zxk da oi`y xnele zek`lnd lk llkn dxrad

,cala e`l `l` ,zek`ln,øîBà ïúð éaø .éñBé éaø éøácdxrad ¦§¥©¦¥©¦¨¨¥
ick dnvr ipta dazkp÷lçìxnele ,efn ef zek`lnd lk z` §©¥

oia el rcep `ly] cg` mlrda zek`ln dnk zaya dyerdy
lr z`hg aiig [zexeq` el` zek`lny dzxagl zg` dk`ln
cg` e`la zelelk oleky s`e ,dnvr ipta dk`lne dk`ln lk

.'dk`ln lk dyrz `l' lyàáø øîàå,`ziixad ixac xe`iaa §¨©¨¨
d `l` ,xen`d aezkd mvra jxevd dn le`yl dzpeek oi`yàpz©¨

oeyl lr wx'úBáLBî'cala ['mkizeayen lka'],déì àéL÷ à÷ ¨Ÿ¨©§¨¥
øîBì ãeîìz äî 'úBáLBî'i` zeaxl aezkd jxved dnl ±xeq ¨©©§©

,ux`l dvega elit`e ea miayei mz`y mewn lka dxradéãkî¦§¦
[`ld-],àéä óebä úáBç úaL,rwxwa dielz dpi`ee`ed llk ©¨©©¦

y.õøàì õeça ïéa õøàa ïéa úâäBð óebä úáBçok m`e'úBáLBî' ©©¤¤¥¨¨¤¥§¨¨¤¨
.él änì úaLa àðîçø áúëc§¨©©£¨¨§©¨¨¨¦

:ef dl`y lr `ziixad zaeyz z` d`ian `xnbdéaø íeMî¦©¦
,ãçà ãéîìz øîà ìàòîLé,'mkizeayen lka' dxezd dazkéôì ¦§¨¥¨©©§¦¤¨§¦

øîàpL(ak `k mixac),'úîeäå úåî ètLî àèç Léàá äéäé éëå' ¤¤¡©§¦¦§¤§¦¥§¦§©¨¤§¨
,dzind iaiiegn z` zindl `id dyr zevneéðà òîBLeziniy ¥©£¦

dzin aiegnd z` oicd zia,úaMa ïéa ìBça ïéaly dyr `eaie ¥©¥©©¨
,zay xeqi` z` dgcie oic zia zziníéi÷î éðà äîedn z` ¨£¦§©¥

xn`py(ci `l zeny)õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî'§©§¤¨¨¦§¨§¨
îjxevl `idy dk`ln.ïéc úéa úúén ¦¦©¥¦

,jtidl xnel yi `xaqn `ld :`ziixad zl`eyàlà Bðéà Bàs` ¥¤¨
zaya xeq`l yi 'mkizeayen' `lléðà äîe ,ïéc úéa úúéî eléôà£¦¦©¥¦¨£¦

'úîeäå' íéi÷î`weec ,oic zia ibexda xen`d.úaMa àìå ìBça §©¥§¨©§Ÿ©©¨
xnel epl yi `xaqn :`ziixad daiynúaMa eléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦©©¨

jkitl .oic zia zzin iaiig z` bexdl yiøîBì ãeîìzzayaàì' ©§©Ÿ
å ,'íëéúáLî ìëa Là eøòáúokïläìgvex ly oic zia zzinaàeä §©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§§©¨

øîBà(hk dl xacna)ìëa íëéúøãì ètLî úwçì íëì älà eéäå' ¥§¨¥¤¨¤§ª©¦§¨§ŸŸ¥¤§Ÿ
.'íëéúáLî,dey dxifba epcnleïläì íéøeîàä 'úBáLBn' äî Ÿ§Ÿ¥¤©¨¨£¦§©¨

,gvexaazzinïéc úéá,xacn aezkdïàk íéøeîàä 'úBáLBî' óà §¥¦©¨¨£¦¨
,zaya dxradaazzin jxevl `idy dxradïéc úéáaezkd §¥¦

y` mixiran eid mztixy jxevly ,dtixy iaiiegna oebke ,xacn
.mpexb jezl zxterd z` mikteye ,zxter zkizg mikizneålr §

ef dxrad'eøòáú àì' àðîçø øîà.zaya df jxevl y` ¨©©£¨¨Ÿ§©£
:dvexiz z` `xnbd dwiqnåàì éàîzhiya ef `ziixaïúð éaø ©¨©¦¨¨

àc ,àéäøîdnvr ipta dazkpy dxrad,äúöé ÷lçìdhrnl `le ¦§¨©§©¥¨§¨
.dliwqe zxknemewn lknàîòèdzpify odk za ztixy oi`y ©§¨

meyn `l` epi` zay dgecéëä åàì àä ,'eøòáú àì' àðîçø áúëc§¨©©£¨¨Ÿ§©£¨¨¨¥
didéçc,zaya dxrad ly e`ld z` oic zia zzin ly dyrd ¨¥

`l dgec dyr dxezd lkay o`kne .zxk ea yiy it lr s`e
dy` zeg` xeq`l 'dilr' jxvp ok lre ,zxk ea yiy dyrz

.meaia
:`xnbd dgecàìyiy xaeqd ozp iax zhiya ef `ziixa dzpyp Ÿ

zhiya `l` ,zxk dxradaéñBé éaøzaya dxrada oi`y xaeqd ©¦¥
xeq`l aezkd jxved ok lre .dliwqe zxk `le cala e`l `l`
`l dgec dyr dxezd lkay s`e ,oic zia zzin jxevl dxrad

.zxk ea oi`yk s` zay ly e`l dgec df dyr oi` ,dyrz
:ef diigc lr `xnbd dywnéîð éåäéúåy jixack idi el -éñBé éaø §¦§¥©¥©¦¥

mewn lkn ,`idøîàc øîéàxn` `l o`k cr -äøòáä éñBé éaø ¥©§¨©©¦¥©§¨¨
äúöé åàììa `l` zxkl `le,àzãéøb äøòáäyi leyiaa la` §¨¨§¨©§¨¨§¥§¨

ixde ,lkd ixacl zxk aeigäìéút ìeMéa ïéc úéác äøòáäly ©§¨¨§¥¦¦§¦¨
zxter,àeädkteyle dkizdl ick zxterd zgz y` mixirany

,oecipd it jezl zgzex dceraåixd,úLL áø øîàlyand ©¨©©¥¤
xenb leyia zxter ly dliztik ,`ed,äìéút ìeMéa él äîeäî ©¦¦§¦¨©

ïéðnñ ìeMéa élmilyan eid oky ,leyia meyn xeq`y ,rav ly ¦¦©¨¦
mb jk ,xeq` mipnnq leyiay myke ,okynd zk`lnl mipnnq
s` dgcp did dxezd herin `lely `vnp .xeq` dlizt leyia
aeye .oic ziaa dtixy ly dyr iptn zxk ea yiy leyia xeqi`
ea yiy dyrz `l dgec dyry ,dxezd lkl o`kn gikedl yi

.zxk
:`xnbd dgecàpz éàä ,éLà øa éîéL áø øîàl`rnyi iax iac ¨©©¦¦©©¦©©¨

àì'mkizeayen'l jxvedíeMîxaeq `edyàì éçãå äNò éúàc Ÿ¦§¨¥£¥§¨¥Ÿ
äNòú,zxk ea yiy s`c íeMî àlàdid ef dey dxifb ileléúééî ©£¤¤¨¦§©§¥

zaya odk za ztixy daxn -éðà äî ,øîà÷ éëäå .øîBçå ìwî¦©¨¤§¨¥¨¨©¨£¦
,ïéc úéa úúénî õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî' íéi÷î§©¥§©§¤¨¨¦§¨§¨¦¦©¥¦

àéçc ïéc úéa úúéî ìáà[dgec-]øîBçå ìwî úaL.dcearn £¨¦©¥¦©§¨©¨¦©¨¤

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

בטוח הדבר ש"ריווח והצלה יעמוד ליהודים", וסוף-כל-סוף בטוח הדבר ש"ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר".
משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז



xcde"ריח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc zenai(ipy meil)

äãBáò äîeycwnd ziaa xeaiv zepaxw lyäøeîç àéäLxzei] ¨£¨¤¦£¨
[zayd onäçBãåd z`,úaLly dypr mewn lknäçBc äçéöø §¨©¨§¦¨¨

,dúBàonfa xeaiv oaxwa dcear cearl `ae gvxy odk oky ¨
,zenl eze` mi`ian `l` el migipn oi` ,dzinl e`ivedl mivexy
lhazz jk ici lre eizgz ceariy xg` odk my oi`y elit`e

,dceardøîàpLgvexa(ci `k zeny),'úeîì epçwz éçaæî íòî'm` ¤¤¡©¥¦¦§§¦¦¨¤¨
okúaL,dceard on dlw `idyL`id ixdäãBáò éðtî úçcply ©¨¤¦§¥¦§¥£¨

,xeaiv zepaxwäçéöø àäzL ïéc Bðéàdxengd.dúBà äçBcok lr ¥¦¤§¥§¦¨¨¨
.zay dgec oic zia zzin oi`y epcnll 'mkizeayen' jxved

:`xnbd zl`eyBðéà Bà' éàîe'oic zia zzin elit` `l`øîà÷c ©¥§¨¨©
dgcz `l oic zia zziny xnel epl did `xaqny `ziixaa `pzd
zegcl oic zia zzinl dl yi df xnege lw meyn `ld ,zayd z`

:`xnbd daiyn .zay,øîà÷ éëämeyn ,df xnege lw jextl yi ¨¥¨¨©
yL çéëBz äåöî úî úøeá÷s`e ,oic zia zzink dxeng `idy s` §©¥¦§¨¦©¤

`idäãBáòä úà äçBc,oldl x`eaiy itk ,dzenkemewn lknïéà ¨¤¨£¨¥
`idúà äçBcúaMäoi` oic zia zzinl s` ok m` .dceark ¨¤©©¨

.xen`d xnege lwd gkn zayd z` zegcl
:`ziixad ixac jynd z` yxtl dkiynn `xnbdøãä[aey-] ¨©

øîàdgczy ,'zaya elit` `l` epi` e`' ,`ziixad ly `pzd ¨©
s` daxc` `l` ,devn znn jextl oi`e ,zayd z` oic zia zzin

øîBçå ìwî úaL äçãz äåöî úî úøeá÷.dfàéäL äãBáò äîe §©¥¦§¨¦§¤©¨¦©¨¤¨£¨¤¦
e dxeng,úaL äçBcmewn lknäåöî úî úøeá÷dpnn dxeng ¨©¨§©¥¦§¨

e,dúBà äçBcepcnl okyîxifp zyxta aezkd xezi(f e xacna) ¨¨¦
Búçàìå'm`y s`e ,devn znl envr `nhn odky '`OHi `l §©£ŸŸ¦©¨

,dcear cearl ezexyt`a didi `l devn zna wqrznúaL©¨
L`id ixdy dceard on dlw `idïéc Bðéà ,äãBáò éðtî äçãp ¤¦§¨¦§¥£¨¥¦

äåöî úî úøeá÷ àäzLdxengd.dúBà äçBcepl yi aey ok m`e ¤§¥§©¥¦§¨¨¨
ege lwn cenll.zayd z` dgczy oic zia zzinl s` df xn

jkitleøòáú àì' øîBì ãeîìz'mkizaWn lkA W`oi`y epcnll ©§©Ÿ§©£¥§Ÿ§Ÿ¥¤
.zayd z` dgec oic zia zzin

dedd itl o`kle o`kl `ziixad iccv z` x`al day `xnbd
:zxk ea yiy dyrz `l dgec dyry lirl `pin`÷éìñc éàîìe§©§¨¦

àøwéòî dézòcàdgec oic zia zzin dzid 'mkizeayen' ilely ©©§¥¥¦¨¨
meyn zayäNòz àì éçãå äNò éúàc,zxk ea yiyBðéà Bà' éàî §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤©¥

'oic zia zzin elit` `l`øîà÷c.dgcz `ly cvd dne ,`pzd §¨¨©
:`xnbd zx`an,øîà÷ éëä`hg Wi`a didi ike' xn`py itl ¨¥¨¨©§¦¦§¤§¦¥§

e ,zaya oia lega oia ip` rney ,'znEde zen hRWníéi÷î éðà äî ¦§©¨¤§¨¨£¦§©¥
zaya xn`pd z`úúénî õeç úBëàìî øàLa ,'úîeé úBî äéììçî'§©§¤¨¨¦§¨§¨¦¦©

,úaL éçc ïéc úéa úúéî ìáà .ïéc úéameynàì éçãå äNò éúàc ¥¦£¨¦©¥¦¨¥©¨§¨¥£¥§¨¥Ÿ
øîà øãä .äNòz,`pzdøîéàdny [xnel yi `ld-]ïðéøîàc ©£¤¨©¨©¥©§©§¦©

äNòú àì éçãå äNò éúàca wx `ed,àãéøb äNòú àìla`àì §¨¥£¥§¨¥Ÿ©£¤Ÿ©£¤§¥¨Ÿ
éçãc déì zòîL éî ,úøk Ba LiL äNòúm`e .eze` dgec dyry ± ©£¤¤¥¨¥¦§©§§¥§¨¥

.zay zegcl oic zia zzinl dl oi` 'mkizeayen' ilel mb okøãä̈©
øîàdzind aiegn z` zindl oic zial yi `xaqny ,`pzd ¨©

oky ,zaya elit`eèà[mb ixd]äNòyåàì ,äNòú àì úà äçBc ¨£¥¤¤Ÿ©£¤¨
d [oi` ike-]øeîç äNòú àìxzeidépéîxeqi` lr `ld ,dyrdn - Ÿ©£¤¨¦¥

,zewln oi` dyrd lr eli`e ,zewln ypera miyprp e`lelkn
nmewéúà÷däNòlwddéì éçãåok m`e .xengd e`llél äî ¨¨¥£¥§¨¥¥©¦

dyrd dgciyàèeæ àøîeç,zxk ea oi`y dyrz `l ly [dlw-] §¨¨
él äîedyrd dgciyäaø àøîeç.zxk ea yiy dyrz `l ly ©¦§¨©¨
jkitleøòáú àì' ,øîBì ãeîìzepcnll ,'mkizeayen lka y` ©§©Ÿ§©£

dgec dyr dxezd lkay s` lr ,zay dgec oic zia zzin oi`y
.zxk ea yiy dyrz `l

lirl d`aedy `iyewd z` uxzl zxfeg `xnbd(:b)jixv recn ,
dyry xnel yi `xaqn `ld ,meain dy` zeg` hrnl aezkd

:zxk ea yiy e`l dgec epi` meai lyéøèöéà] àlà[C'dilr' ¤¨¦§§¦
lky meyn ,meai iptn dgcp epi` zeixr ly zxk xeqi`y epcnll
,zxka dxeq`d dexr `idy g` zy`a `ed meai zevn xwir

eéåäéz ,àðéîà Czòc à÷ìñ[didzy-]äéäL øác ,çà úLà éàä ©§¨©§¨£¦¨¦§¥©¥¤¨¨¨¤¨¨

,ììka,cg` zxk aeiga zeixrd lk z` dxezd dllk ixdy ©§¨
xn`py(hk gi `xwie)dN`d zFarFYd lMn dUri xW` lM iM'¦¨£¤©£¤¦Ÿ©¥¨¥¤

,'mOr axTn zUrd zFWtPd Ezxkpeàöéådf xeqi`ãnìì ììkä ïî §¦§§©§¨¨ŸŸ¦¤¤©¨§¨¨¦©§¨§©¥
ok m`e ,meai mewna g` zy` zexrl xzid yiyìò ãnìì àìŸ§©¥©

,àöé Blek ììkä ìò ãnìì àlà ,àöé Bîöòexzed zeixrd lky ©§¨¨¤¨§©¥©©§¨¨¨
zyxcp dxezdy zecin dxyr ylyn zg` `id efe .meai mewna

.mda
:ef dcin zyxecd `ziixa d`ian `xnbdàéðúciaxc `ziixaa §©§¨

,l`rnyi'åëå ììkä ïî àöéå ììka äéäL øáccnll `l ,cnll ¨¨¤¨¨©§¨§¨¨¦©§¨
.`vi elek llkd lr cnll `l` `vi envr lr,ãöékxn`p`xwie) ¥©

(k fíéîìMä çáfî øNa ìëàz øLà Lôpäå''dl xW`,åéìò Búàîèå §©¤¤£¤Ÿ©¨¨¦¤©©§¨¦£¤©§ª§¨¨¨
.'diOrn `edd WtPd dzxkpeììëa íéîìL àìäåd lkeéä íéLã÷ §¦§§¨©¤¤©¦¥©¤¨©£Ÿ§¨¦¦§©¨¨¦¨

xn`py ,d`neha mlke`d z` zxk aiigl(b ak my)xW` Wi` lM'¨¦£¤
'dl l`xUi ipa EWiCwi xW` miWcTd l` mkrxf lMn axwi¦§©¦¨©§£¤¤©¢¨¦£¤©§¦§¥¦§¨¥©

,'iptNn `edd WtPd dzxkpe eilr Fz`nheeàöé änìåminly §ª§¨¨¨§¦§§¨©¤¤©¦¦§¨©§¨¨¨§
ick ,mnvr ipta azkdlLéwäì[zeeydl-]ïäéìàx`y z` §©¦£¥¤

,miycwdíéãçeéî íéîìM äî ,Cì øîBìåmdyìk óà ,çaæî éLã÷ §©¨©§¨¦§¨¦¨§¥¦§¥©©¨
llka mixen`d miycwdçaæî éLã÷,md cala÷ãa éLã÷ eàöé ¨§¥¦§¥©¨§¨§¥¤¤

,úéaämiaiig oi` ycwnd zia oipa jxevl milk`n yicwd m`y ©©¦
e`vie llka eidy minlyy ixd .sebd z`neha mzlik` lr zxk
llkd lr cnll `l` ,e`vi mnvr lr cnll `l ,cnll llkd on
m`e .gafn iycwa `l` d`neha dlik` lr zxk oi`y ,e`vi elek

s` okàëämeaiaéîð,ok yexcl epl didìk ììëa çà úLà àä ¨¨©¥¨¥¤¨¦§©¨
äúöé änìå ,äúéä úBéøòädxzede zeixr ixeqi` ly llkdn ¨£¨¨§¨§¨¨¨§¨

ick ,meai mewnaäéìà Léwäìzeixrd lk z`äî ,Cì øîBìå §©¦¥¤¨§©¨¨
xeqi`àéøL çà úLà,meai mewna [zxzen-]éîð úBéøò ìk óà ¥¤¨©§¨©¨£¨©¥
ïééøLlky epcnll ,'dilr' xn`p ok lr .meai mewna [zexzen-] ©§¨

.meai mewna s` zexeq` g` zy` caln zeixrd
:`xnbd dgecéîc éîdxen`d dcinl meaia g` zy` xzid ¦¨¥

ixde .d`neha miycw zlik` xeqi`a zyxcpdíúämb miycwa ¨¨
dììkxn`p,øeqéàadlik`a miycwd lk z` dxezd dxq`y §¨§¦

,d`nehaåd mbèøôxn`p minlyd `edy,øeqéàadxfg ixdy §§¨§¦
eze` z` dhxite daye ,miycwd lka xen`d xeqi`d lr dxezd
minlya xn`py xeqi`dy meyne ,mnvr ipta minlya xeqi`

xkda xzeinla` .elek llkd lr epcnll `ay gàëä,meai iabl ¨¨
dììkxn`p,øeqéàa,cg`k zeixrd lk z` dxezd dxq`yåeli` §¨§¦§
dèøôxn`p daxc` `l` xeqi` eze` lr xfeg `l,øzéäa §¨§¤¥

,meai mewna ezxizde zeixrd x`yn dxezd eze` dlicady
ea eprinydl mixeqi`d llkn df xeqi` dxezd d`ived gxkdae
:`xnbd zniiqn .elek llkd lr cnll `ay epl oipne ,xzidd z`

ì àlà éîc àì àä,`ziixaa zyxetnd zxg` dcinäéäL øáã' ¨Ÿ¨¥¤¨§¨¨¤¨¨
Bììëì Bøéæçäì ìBëé äzà éàL ,Lãçä øáca ïBcéì àöéå ììka©§¨§¨¨¦©¨¨¤¨¨¤¦©¨¨§©§¦¦§¨

,el llkd z` zeeydl e` ellkl ezeeydleáeúkä Eì epøéæçiL ãò©¤©§¦¤§©¨
.'Leøéôaon d`vie ,zeixrd lk llka dzid g` zy`y xg`ne §¥

exifgdl leki dz` i` ,meaia dxizdle ycgd xaca oecil llkd
mewna xzid mdl yiy zeixrd ly llkd lk lr cnlle ellkl
zeixrd lky yexita cnlie aezkd jl epxifgiy cr ,meai
dnl ,dnewnl `iyewd zxfeg aey ok m`e .meai mewna zexzen
iptn dgcp zeixrd x`y xeqi` oi`y cnll 'dilr'd z` jixv

.meai
meia `ian rxevnd :ef dcin zyxecd `ziixa d`ian `xnbd
my`l yake dlerl yak ,zepaxw dyly ezxdhl ipinyd
ly zipnid epf` jepz lr my`d mcn odkd ozepe .z`hgl dyake
bel rxevnd `ian oke .miipnid elbxe eci zepeda lre rxevnd
`ed onyd xzine ,'d iptl minrt ray odkd dfn epnny ,ony
epivne .ey`x lre miipnid elbxe eci zepedae epf` jepz lr ozep

.dxen`d dcind it lr yxcpd oic df oipraäéäL øác ,àéðúc§©§¨¨¨¤¨¨
ãò ,Bììëì Bøéæçäì éàMø äzà éà ,Lãçä øáca ïBcéì àöéå ,ììka©§¨§¨¨¦©¨¨¤¨¨¦©¨©©§©§¦¦§¨©

,ãöék .Leøéôa áeúkä Eì epøéæçiLrxevn ly my`d yaka xn`p ¤©§¦¤§©¨§¥¥©
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ריט
oiaiig lkd` cenr f sc ± oey`x wxtzenai

äúåà äçåã äçéöødcear cearl dvexe ,odk gvex did m`y Ðmigley oic zia Ð

.ecia dceare gafn ly ebb lr did ok m` `l` ,zenl eze` oi`ianeéçáæî íòî øîàðù
úåîì åðç÷ú.igafn lrn `le Ðøîà÷ã åðéà åà éàîålwne li`ed Ð`iz` xnege

,`igcc`igc `l oic zia zzin elit` `l` epi` e` xninl epivn ikid?úî úøåá÷
äãåáò àéçã äåöîÐ"ezeg`le"n`nw wxta

ip` s` ,zayd z` dgec epi`e ,(a,b) dlibnc

dcear dgecy it lr s`c ,dgivx `ia``l Ð

`l` epi` e` xn` xcdc i`de .zay dgcz

zaya elit`zn zxeaw :xn`e xcd ikd Ð

.'ek zay dgcz dteb devn÷éìñã éàîìå
àø÷éòî øîéîì äéúòãàjixhvi`c i`dc Ð

diazk `l i`c meyn `xw dil`pin` ded Ð

.dyrz `l igce dyr iz`åðéà åà éàîikid Ð

ol iziz i`na ,igc `lc ,epi` e` xninl ivn

dgcz `lc?'åë ïðéøîàã øåîéàxcdc epiid Ð

`l oic zia zzina elit` `l` epi` e` :xn`e

igcz.zxk ea yi ixdy ,zayc e`løîà øãä
'åëå éçãã äùò åèàe` xn`e xcdc epiid Ð

.zaya elit` `l` epi`øåîç äùòú àì åàì
äéðéî.eilr oiwel ixdy Ðêúòã à÷ìñ àìàÐ

`l" jixhvi`c `dc `pniwe`c ,i`w lirl

`pngx azk `l i`c meyn ,"exrazded Ð

dyr iz`c meyn e`le ,xnege lwa opiziin

il dnl "dilr"e ,zxkc dyrz `l igce?`l`

.'ek `pin` jzrc `wlqììëá äéäùlk ik" Ð

llk "ezxkpe dl`d zearezd lkn dyri xy`

.zxk zeixrd lkaãîìì ììëä ïî àöéåm`y Ð

mipa dl oi`.maiizz Ðåéä íéùã÷ä ìë ììëá
axwi xy` yi` lk" oleka zxk llk xaky Ð

lknmkrxfxy` miycwd l`"eyicwi.'ebe

åàöé äîìå.ipy df weqta Ð÷ãá éùã÷ åàöé
úéáäsebd z`neha olk` m`y Ð.xeht Ð

äúöé äîì."dilr `ai dnai" Ðíúä éîã éî
'åëå øåñéàá ììë.dzvi dnl ipzinl `ki` Ð

øåñéàá ììëå øúéäá èøô àëäjdl e`le Ð

.oecil `vi ycgd xaca `dc ,inc `yxcàìà
oecil `vie llka didy xac :`yxc jdl Ð

.ycgd xacaåøéæçäì ìåëé äúà éàÐ

ezeeydle,ellkl.el ellk zeeydl `leãò
áåúëä êì åðøéæçéùinp "dilr" e`la jklid Ð

.meaiil zeixr x`y ol iz` `lùáëä úà èçùå
.aizk rxevn my`a Ðàåä íùàä úàèçë éë

.df my` oic jk z`hgd oick Ðãåîìú ïéàù
úàèçë øîåìdhigyl m` ,df my` `dc Ð

oetvayakd z` hgye" :ea xn`p xak `ld Ð

oznl m`e ,"z`hgd z` hgyi xy` mewna

mincezlik`ellka ,zeny` lkk `ed ixd Ð

ev"a "my`d zxez z`f"."oxd` z`àöéù éôì
òøåöî íùà.zeny` x`y llkn Ðïåãéìøáãá

ùãçäodaa ,zeny` x`ya epi`y Ðodaae ci

ellkn `vie li`ede ,lbxoerh `di `l leki Ð

xnel cenlz ,gafn iabl mixeni`e minc ozn

.'ek
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äîådze` dgec dgivx ,zay dgece dxeng `idy dcearawri epiax axd dywd Ð

dyrz l`e aya `l` dcear dgec epi` dgivx dn ,eic `nip :y"pilxe`cÐzay

) xn`c ,oetxh iaxk `iz`c :xnel yie !dyrz l`e aya `l` dgcz `l inp`nw `aa

dk(`,wxta opgei iaxl yiwl yix dil xn`c `de .eic opixn` `l xnege lw jxtinc `kid :

) "zepenn ipic cg`"dl oixcdpq(`,zxeaw `dze :

xnege lwn zay dgec devn znÐmeyn `l

wlgl dizrc` wiqn `l `l` .oetxh iaxk xaqc

wiqn `lc ikid ik ,dyrz l`e ayl dyr mew oia

) "ezny in" wxta cenlzd dizrc`.(`,k zekxa

eic dil xcdn `lc opgei iaxeÐxcdnc meyn

oetxh iaxl elit`c ,gikez dgivx :ith xity dil

oipiic `kdc ,xnel d`xp cere .xnege lw `kil

`liwc dcear dne :ikdÐdgivx ,zay `igc

`xingc devn zn zxeaweÐdnae .oky lk `l

mixeng mdÐwxtae .mdiptn zigcp dcearc

) "lbxd cvik"iaxl opax exn`c (`,dk `nw `aa

miaiig iliwc lbxe oy dne :oipiic `le ,eic oetxh

oky lk `l oxw ,mly wfp wfipd zeyxaÐmeyn

`aeh jxtnl `ki` ikd xnege lw ciarp i`c

d`pd yi oebk ,oxwa `kile lbxe oya `ki`c

.owifdl

øîàðùigafn mrnmy oi` m` elit`e Ð

dceardy ,dcearl ie`x xg` odk

meyn e`l mzd `nlce :xn`z m`e .zigcp

`ed `xabc meyn `l` ,dcear `igc dgivxc

) opixn`ck ,ifg `lcal zekxa(a,ytp bxdy odk :

Ð"e`ln minc mkici" :xn`py ,eitk z` `yi `l

oi`c ,ifg jgxk lrc :xnel yie !dcear oky lke

,igafn lrn `le ,"igafn mrn"c ,dcear llgn

eitk z` `yi `leÐ:cere .`ed `nlra `xneg

oi`e ,ecia ebxdy itl ,eitk z` `yi `l `wec

:`xw `edda aizkcke ,xebipq dyrp xebihw

."mkitk mkyixtae"

ãåîìúexraz `l xnel:xn`z m`e Ð

ipic cg`" wxta jixhvi` i`n`

) "zepennel oixcdpq(`,slinl il cgeind igafn

dil wetiz ,xeav oaxw elit` dgec dgivxc

xnege lwn iwet`l "exraz `l" jixhvi`cnÐ

igcc xeav oaxw elit` dgec dgivxc dpin rny

cigi oaxw i`c .zayÐ!xnege lw `kil ok m`

ded `l "igafn" aizkc e`l i`c :xnel yie

yexcl ickc xeav oaxwa `xaqn `xw opinwen

ded `l` ,xnege lwn iwet`l "exraz `l"

ded "exraz `l"e ,cigi oaxwa `xw opinwen

:inp i` .izixg` `yxc meyl jgxk lr opiyxc

`xw opinwen ded "exraz `l" azkc `zyd

cg`" wxta xn`c ,iia`c xnege lwn cigi oaxwa

) "zepenn ipicdl(a,dgivx oi` zxn`c `zyd :

zay dgecÐlwn dcear dgec dgivx oi`

dgivx oi` dcear iptn zigcpy zay dne :xnege

.'ek dze` dgecéôìoecil rxevn my` `viy

ycgd xacamikqp dperh rxevn z`hgy dn Ð

zeperh oi` ze`hg x`yeÐ,ycg xac aiyg `l

`kd ik ,ellk xzeqyk `l` ycg xac iexw oi`e

my`e ,gafn iabl mcd lk zeperh zeny` x`yc

g` zy` oebke .zepedal epnn ozep rxevn

.ellk xzeqy ,dxzed efe zeixrd lk exq`py

mikqp dperh rxevn z`hgy dn la`Ðoi`

yixa xn`c o`nle :xn`z m`e .ellk z` xzeq

) "onewn edfi`"hn migaf(a,dipin xnb ellkcÐzhigy oebk ,ea ycg `lc xac `l` dipin xnb `lc :xnel yie !g` zy`n zeixr edlek inp etlile ,zepeda ozn zeperh zeny` lk eidi

elek llkd lr cnll ea `veik ycgd xaca oecil `vei did ok m`c ,mzd i"yx yxitck ,dipin xnb `l yecig oiprl la` .akrl oetvÐ.[yecig df oi`e]
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oiaiigרכ lkda cenr f sc ± oey`x wxtzenai
éøåñéà éøúg` zy` Ðzeg`e.dy`ìéàåäéøúùéàådilr didy g` zy` xeqi` Ð

mipa `la eig` znyk.dy` zeg` xeqi` inp ixzyi` Ðåìù éðéîùz`ad mei `edy Ð

ziad xda `al jixve ,eizepaxwmcd on ozil dxfrl eici qipkdle xepwp xrya cenrle

.zepedaléø÷ äàøå`nh elit`e ,uxy `nhc :dlape uxy z`neh `le ixw hwp ikdl Ð

"mixac el`"a yxtnck ,ziad xdl oiqpkp ,zn

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,(`,fq migqt)

zyecwa eycwzp `l xepwp ixrye ."enr sqei

my) "oilev cvik"a opixn`ck ,dxfr,(a,dt

.myl qpkil zn `nh lekie ,ziad xdk od ixde

ixw lra la`,afk zepgn ipyl ueg glzyn Ð

af lke ,af :"mixac el`"a yxtnckzeaxl Ð

.ixw lraìáèåÐ.eiexwléô ìò óàleahc Ð

leah lkc ,ziad xdl qpkp epi` ixwc xg` mei

miycwle dnexzl oiicr d`neha `ed ixd mei

.ycwnleäæeici qipkie ,ziad xdl `ai Ð

,zepedal.axrl egqt lek`l xdhieäùò àáéù
úøë åá ùéù çñôãeici qipki `l m`c Ð

.axrl egqt lek`l xdhi `l zepedaläçãéå
äùòeglyie"c Ð.zxk ea oi`y "dpgnd on

`l dfe ,dxfr z`ia lr `l` zxk yepr oi`y

,eycwzp `ly xepwip ixryl `l` dxfrl qpki

.ezrxvn xdhie zepedal eici qipkieglyie

xdhie eyny axri axrle ,hegyl dxfrl egqt

.eiexwnèôùåäé ãåîòéåmeid eze` Ðexdhp

,mdiciay d`nehn l`xyi.minid ixaca

äéåì äðçîì.ziad xdl Ðàìåò øîàåÐ

d`ia :`ler xn`c ,(a,al) migaf zkqna

,d`ia dny zvwnadipaize`edf :ipzwc `dn

d`ia zxn` i`e .zepedal eci qipkne qpkp

,ziad xdl qpkpc inp idp ,d`ia dny zvwna

ikid zepedal ,`ed zxk ea oi`y dyrc meyn

dici liirn ivn?"dax unewd"a zegpna ol `niiwc ,`ed zxk ea yiy dyr ici`e ici`

lk x`ye mei leah xnel jixv oi`e ,zxk yepr ycwnl qpkpy mixetk xqegn (a,fk)

li`ed rxevn ip`y :`ler ipye ,mi`nhdoiicr ixdy ,ezrxvl zvwna d`ia el dxzede

zvwna ef d`ia dxezd on el dxzede ,zxkae ,`ed mixetk xqegn.eiexwl inp xzed Ð

li`ed ,`nl`i`xzyi`e`xeqi` cg.diab dedc jci` inp i`xzyi` Ð
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øîåì ãåîìú`ed my`d z`hgk ik"yakd z` hgye"c `xw jixv `l `zyde Ð

) "onewn edfi`" yixae ,`ywidn xnb dipin `zlin dlekcmigaf

hn(`,.akrl dil iwen

éàîìwtp wtpc,wtp `lc i`nle .`icda aezky oetv zhigye zepeda ozn epiidc Ð

mixeni`e minc ozn oebkÐ,wtp `l

azkiy cr mixeni`e minc ozn ea didi `le

.`icdaäàøålahe meia ea ixwyxit Ð

,dliape uxy `nh `le ,ixw hwp ikdlc :qxhpewa

,diel dpgna miqpkp zn `nh elit`e uxy `nhc

) "mixac el`" wxta xn`ckfq migqt(`,elit`c

zenvr z` dyn gwie" :xn`py ,qpkp envr zn

"enr sqeiÐiaxl d`xp oi`e .ezvigna enr

zxk ea oi`y dyr dgcie xn`c `dc :wgviÐ

zn `nhe .opgei iax yxtnck] .opaxc dyr epiid

liga qpkp oi`Ðzkqna opzck ,[opaxcn inp

) milk,epnid ycewn ligd :(g dpyn oey`x wxt

zxfr .myl miqpkp mizn i`nhe mixkp oi`y

epnid zycewn miypÐqpkp mei leah oi`y

oia ,ixw lrac oia ,ixii` mei leah lkae .myl

mzd eda ixii` `wc ,dliape uxy ,zn `nhc

,`zeaxl ixw lra hwpc :wgvi epiax xne`e !lirl

zepgn ipyl ueg glzy`c ab lr s`cÐexizd

ecinrd `l zxk mewnac ,qpkil minkg el

) "lhep did" wxta :xn`z m`e .mdixacdheq

de`ived mixne` mde :dheq iab ipzwc (a,k

elit`c `dn jixte .dxfrd `nhz `ly de`ived

!xeq` opaxcn `de ?`iyew i`ne .ixy envr zn

la` ,qpki `ly `l` exfb `ly :mz epiax uxize

my xak `ed m`Ðoeik ,`viy eilr exfb `l

`dn wcwce .my qpkil ixy `ziixe`cnc

) "mitxypd" wxta opixn`c`t oixcdpq(a,odk :

d`neha yniyyÐrnyn .oixfiba egen oirvtne ,dxfrl ueg eze` oi`iven mipdkd eig`

xaky oeik ,miyp zxfra eze` oizinne ,dpiky dpgn `edy ,dxfrl uegn `l` oi`iven oi`c

e`l i`c ,ipnif ixz de`ived de`ived ipzwcn wiic dheqac ,yxtn wgvi epiaxe .my did

edc.o`k jix`dl oi`e .jk lk oixdnn eid `l `ziixe`c xeqi` iäæqpkpjixv didy Ð

ixrye .zepedaa mcd on el ozile dxfrl eici qipkdle ,xepwp xrya cenrl ziad xdl `al

) "oilev cvik"a opixn`ck ,eycwzp `l xepwpueg eycwzp mixryd lky (a,dt migqt

jk liaya erpnp dnl :xn`z m`e .zepedal eici qipkne cner rxevn myy ,xepwp ixryn

'd iptl" df oi`c :ozp oa dcedi epiax yxite !xepwp xryl eici qipkie miyp zxfra cenri ?mycwlndxfrd zyecwk yecw ded i`c :d`xp oi`e .dxfrd xie`a ied `lc ,"Ðiptl" xity ied

'd.minybd iptn minybae dngd iptn dnga xryd mdilr oibiy ,my ecnriy ,mirxevn zpwz liaya ieyrc :mz epiax xne`e !"áèåî'ek zxk ea yiy dyr `ai`zlin e`l Ð

) "dy`d" wxta migqta opixn`ck ,zxk mewna mdixac ecinrdy zenewn yic ,`id `wiqtcav(`,.xingdl minkgl d`xp did `l o`k `l` ,éáødyr elit` dxez xac xn` opgei

ea oi`) zeaezkc `nw wxta gkenck ,`ed `pz e`lc ,`ziixa` ibeltl `z` `l opgei iax Ðg(`,iaxc zegcl yic ab lr s` ,opgei iaxl ikd iiepyl ira `le ,bilte `ed `pz :ax` ipync ,

) milkc oizipznk opgeilige ziad xda la` .myl qpkp mei leah oi`y ,epnid zycewn miyp zxfr :opzc ,(g dpyn ` wxtÐ,diel dpgna qpkil xeq` `ziixe`cn i`c ,opaxcn epiide .ixy

iyextl opgei iax `l` .milkc oizipzn` `kdc `ziixa ibiltc d`xp oi` ,mewn lkn .ixtqae `ztqeza `ipzck ,diel dpgn xepwp xry cr ziad xd gzRnc ,xqzil inp ziad xda ok m`¤©

ipzwc dyrc ,`z` `ziixaÐ) "dy`d" seqa opgei iaxc dil zi` `ax `dc ,inc afk e`l afc mei leah opgei iax xaqc meyn e`le .`wec e`lav migqt(`,ipy wxta dil zi` `axe ,

) zezixkci(`,f epnn elk`i `lc d`neha `ad gqt oiprl `wec `l` !inc afk afc mixetk xqegncinc afkc ,xn`w zecleie zecpe zeafe oiaÐz`ia oiprl la` .zezixka dl iziin ikdl

ycwnÐ) migafc ipy wxt yixa `zyd `gipe .inc afk e`lfi(a,) "mipin dyly" wxtae ,inc afk afc mixetk xqegnc `nlr ilekl wiqndn xifp(`,afk e`l afc mei leah elit`c wiqn

dpgnl qpkil xeq` inc afk e`l afc mei leah xn`p elit`c "mipin dyly"c `ibeq `idda rnync `de .ycwn z`ia oiprl xifpc `idde ,d`neha `ad gqt oiprl migafc `idd `l` !inc

mzd yixc `xwne ,dielÐmei leah iedc ,meia ea ixw d`xa inp oizrnyac ab lr s`e .mixetk xqegne mei leah `edy :izxz `ki`c ,zei`x yly lra afa mzdc :wgvi epiax xne`

`ziixe`cn ixy ,mixetk xqegneÐ.ezrxv meyn mixetk xqegne eixw meyn mei leah lr `l` ,zg` d`neh lr epi`c meyn epiidåùãçùdpgnl qpki l` mei leah exn`e mixac da

dielÐ) l`wfgia gkenck miyp zxfr epiid xvge ,xvgd lr `l` eycg `ly dil rnync :xnel yie !envr zn `nhn eycg `nlc ?mei leahn eycgy dil `pn :xn`z m`eeli`e ,(cn

.liga elit` xeq` zn `nhøîàå'ek mrh dn `lerÐikd elit`e ,d`ia dnyc oeike :xn`z m`e ?zepedal eici qipkdl minkg exizd mrh dn d`ia dny zvwna d`iac oeik :yexit

xg` oipra xyt` i`c meyn ,ezvwn ixyÐzvwna d`ia la` ."`az `l ycwnd l`e" :`icda aizkc ,elek z`ia dgciy `gip `lc :xnel yie !ixzyil inp elek ok m`Ð,`icda aizk `l

dribp dny zvwna dribp dn :mzd `ler dl xnb `ywidn `l`Ðelek qpki m` ,zvwna d`ia ici lr xyt`c oeik :xnel yi cere .'ek zvwna d`ia s`Ðjxc el did` dedc icin ,aiig

.dkex`a el `ae dxvw
in
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íLà óà ¯ çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòè§¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨
déøãäà àì éàå .çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî ïeòè̈©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©§¦¨©©§¥
¯ ÷ôð àìc éàîìe ,÷ôð ÷ôðc éàîì :àðéîà àåä àø÷§¨£¨¨¦¨§©§¨©¨©§©§¨¨©
àøzLéàc çà úLà :àðéîà àåä éîð àëä .÷ôð àì̈¨©¨¨©¦£¨¨¦¨¥¤¨§¦§§¨
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יבמות. פרק ראשון - חמש עשרה נשים דף ז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יהודי הוא יהודי לא רק בשעה שלומד תורה ומקיים מצוות, אלא בכל דבר שעושה צריך להיות ניכר שעושה זאת יהודי, ומיד ניכר 
ש"הבדילנו מכל העמים".

משיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז
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jkitl,'àeä íLàä úàhçk ék' øîBì ãeîìz,jl xnelúàhç äî ©§©¦©©¨¨¨¨©©¨
íLà óà ,çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc ïzî äðeòèrxevnïzî ïeòè §¨©©¨¦§¥¦§©¥¦§¥©©¨¨¨©©

.çaæî éaâì íéøeîéàå íéîc̈¦§¥¦§©¥¦§¥©
ec df xezin gkenàø÷ déøcäà àì éàdxezd dzid `l m`y - ¦Ÿ©§§¥§¨

,zeny`d lk x`y oicl rxevn my` dxifgnéàîì àðéîà äåä£¨£¦¨§©
÷ôð ÷ôðcmze` `l` ea oi`e ,`vi rxevn my` `viy dnl - ¦§©§©

,oetva dhigye zepeda ozn mdy ,yexita ea eazkpy mipic
÷ôð àì ÷ôð àìc éàîìe`lele ,`vi `l `vi `ly dnl la` - §©§Ÿ§©Ÿ§©

,zeny`d lk ipic x`y ea mibdep eid `l 'my`d z`hgk' ieaixd
ok m`e .gafnd iab lr mixeni`e minc ozn mdyéîð àëä,meaia ¨¨©¥

micnl oi`e ,eil` deezyn llkd on `viy g` zy` ly hxtd oi`
zyxc ilel s` ok lr ,llkd lr hxtd on `le hxtd lr llkd on

'dilr'àðéîà äåä`weecyéàøzLéà àøzLéàc çà úLà- £¨£¦¨¥¤¨§¦§§¨¦§§©
la` ,dxzed yxetna dxzedyúBéøò øàLyxetna exzed `ly §¨£¨

àì.exzed Ÿ
:xg` ote`a zvxzne mcewd uexizdn da zxfeg `xnbdàlà¤¨

'dilr' `leleðéön äîa éúéz àðéîà Czòc à÷ìñmilrn epiid - ©§¨©§¨£¦¨¥¥§©¨¦
a` oipa ici lr meaia zeixrd lk eaiigziy xnel epzrcaúLàî¥¥¤

çà úLà äî .çàmewna `ly zxk xeqi`a dxeq`d dexr `idy ¨¨¥¤¨
ok it lr s`e ,meaiäîaéiî,meaia zxzen -äMà úBçà óà ¦©§¨©£¦¨

zxk xeqi`a dxeq`d,íaééúz'dilr' jxvp ok lr .zeixrd lk oke ¦§©¥
.dxeq` `id meai mewna s`y epcnll

:`xnbd dgecéîc éî`ld ,g` zy`l zeixr x`yíúäzy`a ¦¨¥¨¨
wx dxezd dxizd ,g`àøeqéà ãç,meaid jxevl g` zy` ly ©¦¨

la`àëäzeixr x`yaéøeqéà éøz,maid lr oda yi zeixr ly ¨¨§¥¦¥
mb da yi ,dnvrykl dexr lka yiy cgeind xeqi`d calny
ji` ok m`e .meail el zltepd dy` lka miiwd g` zy` xeqi`
dnle ,g` zy`n zeixr x`y epivn dna cenll zrcd lr dlri

.meaia oxqe`l aezkd jxved
'dilr' ilel :xg` ote`a zvxzn `xnbdàîéúc eäîepiid-] ©§¥¨

[mixne`e ìéàBämeail dlitpaéøzLéà,g` zy` xeqi` xzed - ¦¦§§¥
éøzLéàmieelpd zeixr ixeqi` x`ye dy` zeg` xeqi` ok mb ¦§§¥

,dy` zeg`a 'dilr' dxezd dazk ok lr ,g` zy` xeqi`l
.dvilge meaia zexeq` zeixrd x`ye `idy epcnll

:`xnbd zl`eyàøîéz àðîejl oipne -éøzLéàå ìéàBä ïðéøîàc §¨¥§¨§©§¦©¦§¦§§¥
cg` xeqi`éøzLéà.eil` sxhvny ipyd xeqi`d ok mb ¦§§¥

glyl yiy dxeza xn`p :df oicl `ziixan xewn d`ian `xnbd
aezkk ,dpgnl uegn mi`nhd z`(a d xacna)l`xUi ipA z` ev'©¤§¥¦§¨¥

x`eane .'Wtpl `nh lke af lke rExv lM dpgOd on EgNWie¦©§¦©©£¤¨¨©§¨¨§Ÿ¨¥¨¨¤
migqta(.fq),diel dpgn ,dpiky dpgn ,md zepgn dylyy

exq`p [miptle l`xyi zxfrn] dpiky dpgna .l`xyi dpgne
zn i`nh s`e ,mi`nhd lk qpkdlxd gztn] diel dpgnae .uxye

on ,[l`xyi zxfrl miyp zxfr oia didy xepwip xryl cr ziad
oebk ,mtebn z`veid d`neha mi`nhd `l` exq`p `l dxezd
qpkdl mixzen uxye zn `nh la` ,zecleie zecp ixw ilrae miaf
ligd on eqpki `ly mda exfb minkgy `l` ,dxezd on my
`l ,[dneg zetwend l`xyi ux` ixr lk] l`xyi dpgnae .miptle

.cala mirxevn `l` exq`p
in .a .ezxdhl lah `l oiicry `nh .` :od d`neh zebxc yly
xg`l ynyd eilr aixrd `l oiicr j` ,ezxdhl lah xaky
j` ,ixnbl xedh `ed oilegly ,'mei leah' iexwd `ede .ezliah
.b .dlild cr ycwnd z`iale miycwle dnexzl `nh `ed oiicr
oiicr j` ,ezliah xg`l ynyd eilr aixrd s`e lah xaky in
iexw `ede ,ezxdh jxevl mda aiigzdy zepaxwd z` `iad `l
miycw oiprl j` ,xedh `ed dnexzle oilegly ,'mixetik ixqegn'
mixetik xqegn xeq` ok enk .eizepaxw z` aixwiy cr `nh `ed
dqipkd j` .da xeq` mei leahy oky lke ,dpiky dpgnl dqipka
leahl `l` dxq`p `le ,mixetik xqegnl dxzed diel dpgnl

.mei
`ian ,ezrxvn `txpy xg`l ,rxevnd ly ezxdh xcq `ed jk
miglyne ,dncn eilr mifne odn zg` mihgeye ,mixetiv izy

laeh ,exry lk z` miglbn jk xg`e ,dipyd xetivd z`
laehe glbn `ed iriayd meia .mini dray dpene ,ez`nehn
dyrp `ed ynyd `eaa .axrd cr mei leah dyrp `ed f`e ,aey
`ian zxgnle ,mixetik xqegn `ed oiicr j` ,dnexzl s` xedh
lr my`d mcn odkd ozepe .my` oaxw mdipiae eizepaxw z`
.zipnid epf` jepz lre rxevnd ly miipnid eilbxe eici zepeda
z` hiyedle ,miypd zxfrl qpkdl rxevnd lr did jk jxevle
zaxwd dnlypy mcewy xg`ne .l`xyi zxfr jezl eizepeda
dpgnl dqipka xeq`d mixetik xqegn `ed oiicr eizepaxw
dpgnk dpicy l`xyi zxfr jezl ynn qpkp did `l ,dpiky
z` hiyen did myne ,xepwip ixry jeza cner did `l` ,dpiky

jezl eizepeda.mcd on odkd mdilr oziy ick ,dxfrd
k ,'ixzyi` ixzyi`e li`ed' ly llkd z` rxevna epivne,àéðúc§©§¨

ìçL òøBöîmeiBlL éðéîLz`ad mei `edy [dpey`xd ezliahn] §¨¤¨§¦¦¤
eizepaxwìáèå ,íBiá Ba éø÷ äàøå ,çñtä áøòaxdhidl ick §¤¤©¤©§¨¨¤¦©§¨©

,dlild cr eixw zngn mei leah `ed ixde ,eixwn,íéîëç eøîà̈§£¨¦
ñðëð øçà íBé ìeáè ïéàL ét ìò óàmei leah ,diel dpgnlñðëð äæ ©©¦¤¥§©¥¦§¨¤¦§¨

rxevn my` mcn epziy ick diel dpgna mdy xepwip ixrya
epziy ick diel dpgnl qpki `l m`y meyn .eizepeda lr ely
ixdy ,egqt z` dlila lek`l lkei `l ,eizepeda lr mcd z`
,miycwd xya zlik`a xeq`y mixetik xqegn oiicr `ed

jkitl ,gqtd xya mllkaeäNò àáiL áèeîgqt lyúøk Ba LiL ¨¤¨Ÿ£¥¤¥¨¥
,ezaxwd z` lhany inläNò äçãéåzepgn geliy lyBa ïéàL §¦§¤£¥¤¥

,úøkmzqipk lr `l` mixetik xqegne mei leahl zxk oi` ixdy ¨¥
dpgn mdy xepwip ixryl `l` qpkp epi` dfe ,dpiky dpgnl

.dxfrd jezl eizepeda z` hiyen `ed myne ,diel
ïðçBé éaø øîàådgci' `ziixad dxn`y dny ,`ziixad ixac lr §¨©©¦¨¨

ixdy .`ed `weec e`l ,'zxk ea oi`y dyr,äøBz øácmei leah §©¨
déa úéì äNò eléôàdpgna `l` xq`p `le ,diel dpgnl dqipka £¦£¥¥¥

zxfrl qpki `ly mei leah lr exfby md minkgy `l` .dpiky
.miypøîàpLmciay d`nehdn l`xyi ea exdhpy meid eze`a ¤¤¡©

(d k 'a minid ixac),.'äLãçä øöçä éðôì äãeäé ìä÷a èôLBäé ãîòiå'©©£Ÿ§¨¨¦§©§¨¦§¥¤¨¥©£¨¨
,df `xwn xe`iaa el`ye.'äLãçä øöç' éàîe(ïðçåé éáø) øîà ©¨¥©£¨¨¨©

,[éaø]my lr 'dycg' d`xwpe ,ziad xd dfíéøác da eLcçLly ©¦¤¦§¨§¨¦
,dkld.äiåì äðçîì ñðké àì íBé ìeáè ,eøîàåxeqi` oi`y meyne §¨§§Ÿ¦¨¥§©£¥§¦¨

mewna mdixac z` minkg ecinrd `l ,minkg ixacn `l` df
,gqt axra myl qpki `ly ixw d`xy rxevna exfb `le ,zxk

.egqt zaxwdn elhal `ly ick
zxfrl eizepeda z` qipkdl el xzed ji` ,dyw oiicry `l`
,`id dpiky dpgn dxfrd `lde ,mcd ozn jxevl l`xyi
oky lke ,mixetik xqegnl s` zxk xeqi`a dxeq` dil` dqipkde
z` wx qipkn `l` eteb lka myl qpkp epi`y s`e .mei leahl
zaygp zvwna dxfrl d`ia s` mewn lkn ,cala eizepeda
zngn ef dqipk dxezd dxizdy s`e .ixw lral dxeq`e ,d`ia
j` ,xg` ote`a dpnn xdhdl el xyt` i` ixdy ,rxevn z`neh
dxezd el dxizd el dtqepy ixwd z`neh zngn s`y epl oipn

.dxfrl dqipkd z`àìeò øîàå,`ziixad ixac aeyiiaíòh äî §¨©¨©©©
y meyn ,dxfrl zvwna dqipkd df mei leahl el dxzedìéàBä¦

øzeäådf xeqi` eløzeä Bzòøöìmb.Béeø÷ìzngn mb ixdy §©§¨©§©§¥
s` oky ,zxk xeqi`a dxfrl dqipkd el dxeq` ezrxv z`neh
`ed xdhpy mcew rxevne ,jk lr zxk yepr mixetik xqegn
yiy dqipkd xeqi` el xzedy xg`ne .mixetik xqegn oiicr
.ixwd z`neh zngn dqipkd xeqi` mb el xzed ,zrxv z`neha
mdn cg` xzed m` ,mixeqi` ipy eilr elgy xac lk ik epl ixd
dlrnl xen`d llkd `ede .eil` sxhvnd ipyd xeqi`d s` xzip
zeg` mb xizdl yi df llk it lre .'ixzyi` ixzyi`e li`ed'
zy` xeqi` ixzyi`e li`edy meyn ,meail zeixr x`ye dy`
,da yiy zeixr ixeqi` x`y mb ixzyi` ,dnai lka epyiy g`
'dilr' zyxcn meain zeixrd lk z` hrnl epkxved ok lre

.lirl dxen`d
:`xnbd dgecéîc éîmeaia zeixr ixeqi`ìeixacàìeòã,rxevna ¦¨¥§§¨
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xcde"רכב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr g sc zenai(iyily meil)

li`ed' ly df xzid ixw d`xy rxevna epivny dn `ld
mcwend xeqi`d xzedy mewna `l` epi` ,'ixzyi` ixzyi`e
jezny ,eixg` lgy ipyd xeqi`d mb xzip jk ici lry ,xzei
xge`nd eixw xeqi` mb xzed ,mcwend ezrxv xeqi` xzedy

ok m`e .epnnàNðc àëéä çðézd g`d mcewúîezy` z` ¦©¥¨§¨¨¥
,g` zy` meyn maid lr dxq`peàNð Ck øçàåd g`déç[maid] §©©¨¨¨©

ezy` zeg` xeqi`a eilr dxq`pe dzeg` z`Bbîc[jezn-] §¦
éøzLéàcxzedy -çà úLà øeqéà,eig` znyk mcwendéøzLéà §¦§§¥¦¥¤¨¦§§¥

enräMà úBçà øeqéà éîð.epnn xge`ndàlàmcewy dxwna ©¥¦£¦¨¤¨
àNðd g`déçzeg` meyn dzeg` dligz dxq`pe ezy` z` ¨¨©

,dy`àNð Ck øçàåd g`dúîmeyn mb dxq`pe dzeg` z` §©©¨¨¨¥
y oeikn ,g` zy`íéã÷ äMà úBçà øeqéàmcew ef dnaia legl ¦£¦¨¨¦

g` zy` xeqi` xzip m` elit` ,g` zy` xeqi`a dxq`py
oi`y itl ,epira cner epnn mcwend dy` zeg` xeqi` ,xge`nd

.eil` mcwy xeqi`d z` xizn xge`nd xeqi`d zxzd
:dziiyewa `xnbd dkiynneléôàåm`àNðd g`dúîiptl §£¦¨¨¥

,g` zy` meyn dligza dxq`pe ,dzeg` z` igd g`d `ypy
éîðrxevna epivn `l oky .'ixzyi` ixzyi`e li`ed' xnel oi` ©¥

ote`a `l` ,oey`xd xeqi`d xzedy jezn sqepd xeqi`d xzedy
lg xak m` la` ,oey`xd xzed xaky xg`l ipyd xeqi`d lgy
xzedy s` ,epira cner oey`xd xeqi`d cera ipyd xeqi`d

,ok m`e .enewna ipyd xeqi`d cenri oey`xd xeqi`dàëéä çðéz¦©¥¨
àNðcd g`dúîezy` z`úîe,day g` zy` xeqi` xzedeåwx §¨¨¥¥§

àNð Ck øçàd g`déç,dy` zeg` xeqi` dilr lge dzeg` z` ©©¨¨¨©
oeikn ,'ixzyi` ixzyi`e li`ed' oicl mewn yiéðéác déì àéæçc§©§¨¥§¥¥

éðéaoial dlra zzin oiay onfa mail zxzen dnaid dzidy - ¥¥
xzid ,dy` zeg` xeqi` ribiykl s` ok lre ,dzeg` mr ei`eyip

.legln eprpnie eze` s` xizi g` zy` xeqi`àlày dxwnaàNð ¤¨¨¨
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,ììkiig jyn lk oky .cala cg` rbxl `l s` el dxzed `le §¨

g`d zzin zryae ,g` zy` xeqi`a el dxeq` dzid oiicr eig`
li`ed' mixne` oi`e .dy` zeg` meyn eilr dxeq` xak `id ixd
zelgl oey`xd xeqi`d xzid mcw ok m` `l` 'ixzyi` ixzyi`e

.xen`k ipyd xeqi`d
:xen`d weligd z` `xnbd dgikenéî[ike-]íàL ,àìeò éãBî àì ¦Ÿ¥¨¤¦
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drya `l` zepedad zqpkd el dxzed `le ,zepeda ozne zepaxw
el dxzedy iptl cer eixw zngn xq`py `vnpe ,jkl die`xd
ixwd xeqi` lg xaky xg`ne .ezrxv zngn dxfrl dqipkd
ixzyi`e li`ed' mixne` oi` aey ,zrxvd xzid lgy mcew
ixw d`x ok m` `l` df mrhn `ziixad dxizd `le .'ixzyi`
xzed xake ,eizepaxw z`ad onf ribd xaky xg`l ,ipinyd meia

.ezrxv zngny dqipkd xeqi`
:`xnbd dwiqnéøèöéà ék àlàCzyxc z`'äéìò'xehtl ick ¤¨¦¦§§¦¨¤¨

`l` df oi` ,meain dy` zeg`Ck øçàå ,úîe úî àNðc àëéä¥¨§¨¨¥¥§©©¨
,éç àNðxaky xg`l `l` dy` zeg` xeqi` lg `le xg`ny ¨¨©

li`ed' meyn meail dze` mixizn epiid ,g` zy`d xeqi` xzed
.dxen`d dyxcd `lel ,'ixzyi` ixzyi`e

dexr xehtl ick 'dilr'a jxevd z` sqep ote`a zyxtn `xnbd
:meain,àîéà úéòa éàåmeail dexr mixizn epiid 'dilr' `lel §¦¨¥¥¨
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äMà úBçàìl xyt` `ld ,oxqe`leçà úLàì eäðéLwà.oxizdle ©£¦¨©§¦§§¥¤¨

`le dy` zeg`l oyiwdl yi zeaiq izyn :`xnbd zvxzn
.g` zy`l,àîéà úéòaéàxyt`y mewn lky ,epicia `ed llk ¦¨¥¥¨

oia eyiwdle àle÷ìl oia.ïðéLwî àøîeçì ,àøîeçyi ok lre §¨§¨§§¨©§¦¨
mewna s` oxqe`le dy` zeg`l `xnegl zeixrd lk z` yiwdl

e .meai,àîéà úéòaéàdy` zeg`l zeixrd x`y z` yiwdl yi ¦¨¥¥¨
ixdy ,g` zy`l xy`n xzei dl zenec ody meynàëäzeg`a ¨¨

,dy`éøz[ipy-]éøeqéàmb ,meai mewna `idyk da yi zeixr §¥¦¥
`l` meai zevn oi` ixdy ,g` zy` xeqi` mbe dy` zeg` xeqi`

.eig` zy`aeok enkàëä,zeixrd x`yaéøeqéà éøzyi zeixr ¨¨§¥¦¥
dnvrykl dexr lka cgeind xeqi`d z` mb ,meai mewna oda

,dnai lka epyiy g` zy` xeqi` mbeåea yiy xacéøzmixeqi` §§¥
îea yiy xacéøzmixeqi`àëä ìáà .ïðéôìédnai mzqa - ¦§¥©§¦©£¨¨¨

`l` da oi` meail dxzedyàøeqéà àãç,g` zy` lyéøzå £¨¦¨§§¥
ïðéôìé àì àãçîmixeqi` ipy mda yiy zeixr x`y micnl oi`e - ¥£¨Ÿ©§¦©

oyiwdl xyt`y onfa ,cg` xeqi` `l` da oi`y g` zy`n
.ozenk mixeqi` ipy yi da s`y dy` zeg` zexrl
lirl `ziixad ixaca sqep xe`ia d`ian `xnbd(:b)zyxecd

:meaia dexr xeht 'dilr'n,øîà àáød mlerläåøòdnvràì ¨¨¨©¤§¨Ÿ
àëéøömeyàø÷dxqe`l yi ote` lka `l` ,meaia dxqe`l ick §¦¨§¨
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íeMîle`yle jiyndl dzvxydúøöz` jixvy xg`ne .oipn ¦¨¨¨
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רכג oiaiig lkd` cenr g sc ± oey`x wxtzenai
àùðã àëéä çðéúúîä.df lr g`d zy` ziyrpe ,dligz ef dy` z` Ðàùð êë øçàå

éç,dzeg` z` Ðztqezipe,mipa `la eig` znyke .eznai lr dy` zeg` xeqi`

i`xzyi`emcwend g` zy` xeqi`,`lerck ,xge`nd dy` zeg` inp i`xzyi` Ð

li`ed :xn`cxzededpey`x `idy ,ezrxvl.dpexg` `idy ,eixwl xzed Ðàùð àìà
éçäxeqi`a eilr dcnre ,dligz ezy` Ð

znd eig` d`yp jk xg`e ,dy` zeg`sqezipe

s`e .micw dy` zeg` xeqi` ,g` zy` xeqi`

oexg` xeqi` xzedc ab lroey`x cner Ð

.enewnaéîð úî àùð åìéôàåmicwc ,`yixa Ð

g` zy` xeqi` dil`inc `l Ð,`lercl

ely ipinya ixw d`exd mzdcdid xak Ð

mcew oey`xd xeqi`n xzenzii`x,ixwd

xi`dyn`ypc `kid gpiz ,inp `kde .gxfnd

xg`e ,g` zy` xeqi` xzede ,dligz zne zn

.dzeg` z` ig `yp jkúî àìå úî àùð àìà
i`fgzi` `l `d ,dzeg` z` ig `ypy cr Ð

i`dka `ler dcen `l ine .llkm`y ,`peeb

ipiny mei lila ixw d`xeici qipkn oi`y Ð

li`ed ,dilr akrnc ixw meyn ,zepedal xgn

die`xd dryl ezrxvn `vi `lez`adl

ezrxvn xzedy mcewc .eizepaxweilr `a Ð

:opiqxb ikd .ixw"äéìò" êéøèöéà éëàùðìúî
.éç àùð êë øçàå úîåàîéà úéòáéàåÐ

:`pin` ded diazk `l i`c ,"dilr" jixhvi`

iaxc `yiwida xizdl dy` zeg` meaii iziz

lkn dyri xy` lk ik" :dpei iax xn`c ,dpei

"dl`d zearezd.efl ef zeixrd lk eywed Ð

x dil aiqpw d`xrd oiprlelr `ad"a dpei '

zy`l olek eywed :`pin` ded inp ikd ."eznai

ixz `kde `xeqi` cg `kdc ab lr s`e ,g`

ixeqi`lr oiaiyn oi` Ð,ywiddikdl

."dilr" jixhvi`úåéøòä ìë éãëî.'ipznc Ð

çà úùàì åäðéùå÷àì àëéà.meaii xizdl Ð

äùà úåçàì åäðéùå÷àì àëéàåixiq`c Ð

."dilr" `xw da hxtc ,meaiilúéæç éàî
äùà úåçàì åäì úù÷àãyixa ipzwck Ð

.'ek zcgein dy` zeg` dn :oiwxtäúøö íåùî
.oipn dzxv ipzinl irac meyn Ðåì äç÷ìå

äîáéå äùàìdy` gwle xninl ivn ded Ð

`le ef :herin rnyn ,"dgwle" aizke ,maiie

.zxg`íå÷îá àìù äåøò úøö éøùéîì ãçå
äåöîopiyxc "dnaie"c `xizi `xwc `ieaxn Ð

`herin jl `pin`c `ed "dnaie" mewna :ikd

,meai mewna `ly la` ;dxv hrinc "dgwle"

ixkpn eza zxv oebk.`ixy Ðéîð ïéúéðúî
à÷éã.ol `hiyt dexrc ,`axk Ðàì éîð äøö

éòáéúdgec dyr oi`c `yxcl `xw "dilr" Ð

,"xexvl" aizkc ,zxk da yiy dyrz `l

zxk aizke ,dzxv `le dy` zeg` `l :rnync

.zeixrd seqaäåöî íå÷îá àìù äøö éøùéîì
"xexvl"n opitli ded ,"dilr" aizk `l i`c Ð

zxvc.mewn lka dxeq` dy` zeg`
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

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

éîzepedal eici qipkn oi`y ipiny lila ixw d`x m`y `da `ler dcen `lzvw Ð

) "mileqtd lk" wxta mbe ?`da `ler dcenc dil `pnc :dywxcdnc (a,al migaf

:rnync .'ek ezrxvl xzede li`ed rxevnc ,jpehne :`ziixa jdn dil jixtc o`nl `ler

?`ziixad on el yi di`x dne .myn izii`x `ia` eilr ciakdl `a dz`y `ynn jpehne

ixw d`xe hwpcn `ler wiicc wgvi epiaxl d`xpe

dlila la` ,meia ea :rnyn ,meia eaÐrny .`l

inp xzed ezrxvl xzedc meyn `nrhc dpin

`ler icenc `kd dil `hiyt ikdle .eixwl

.ipiny lila ixw d`xa

éøú[opitli `l `xeqi` cgn] ixeqi`la`) Ð

.(opitli eza zxv oebk meaii mewna `ly

zipelii` zxhet i`n` ,iq` axle :xn`z m`e

dnnc :xnel yie !`ed `xeqi` cg `de ?dzxv

"clz xy`"n opitlic ,`xiq` idi` jytpÐhxt

zy` oke ,dxeq` inp dzxv ikdle .zipelii`l

`nrh i`n :`iyw la` .enlera did `ly eig`

oeikc :xnel yie ?iq` axc` biltc o`nc

mewn meya `id meaii za e`l zipelii`cÐ

,devn mewna `ly dexr zxvk dzxv `aiyg

opitlic ,dyr iaiigl zipelii` `inc `le .`ixyc

) ipy wxtak onwl(`,dhrin zipelii`c .dvilgl

.g` zy` xzid llka `ied `lc ,`icda aezkd

àáø`xw `kixv `l dteb dexr xn`m`e Ð

jixhvi` zegtd lkl `de :xn`z

`niz `lc ,ig `yp jk xg`e ,zne zn `ypil

ixzyi`e li`edÐzil `axc :xnel yie !ixzy`

.d`ia dny `l zvwna d`iac xaqe ,`lerc dil

,ixw lra iabc :wlgl yic wgvi epiax xne` cere

ixzy`e li`ed :opixn` ,`id zg` d`neh mWc¥

la` ,rxevne ixw lraa `ed e`l cgc ,ixzyi`

od zeny ipyc ,`kdÐli`ed opixn` `l

`l `nrh i`n :xn`z m`e .ixzyi` ixzyi`e

iaxc `yiwid `axl dil zil ike ?`xw `kixv

`ed `xeqi` oiprlc xaqwc :xnel yie !?dpei

oiprl `le ,`xw ixii` ikdac ,`pngx edpiyw`c

.`xizidéëdxv xqinl `xw jixhvi`Ð

dxv xqinl jixhvi`c xninl irh ikidc :dnize

yie ,`wtp "xexvl"n dxvc oeik ,dexrd on ith

:wgvi epiax xne`e !dexra enk dxva zxk

wcinle ,dxv xeqi`l xninl ira inp `zydc

`g` ax wiqnck ,`ixy devn mewna `lyc

meyn `id `l` il oi` inp xn`wc `de .seqal

dzxvÐ`l` ,xeqi`l `xw jixvc meyn `l

:jixtc `de .devn mewna `ly `xizid wcinl

'ek `xw `kixv `lc dexr `py i`nÐirh `xnb

`ly ixyinl `icda yxit `ly ,`axc dizlina

."dilr" `z` devn mewna

åìéàåipzw `l zexhete zexehtÐab lr s`

jixv `l inp dzxv xeq`lc opiwqnc

`xwÐjxvedc ,zexhet `pz mewn lkn

eprinyd `l oiicry ,dxva xeqi` eprinydl

lk epyp xakc ,dexr xeqi` la` .mewn meya

) zezixkc `nw wxta zeixrda(`,Ð`ly

,devn mewna dxeq`c eprinydl o`k jixhvi`

ea yiy dyrz `l dgec dyr oi`c `hiytc

.zxk
ixyinl
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כאשר הולכים ברחוב – צריך להרהר בדברי תורה, או במחשבה או בדיבור. אם הוא הולך ואינו עסוק בדברי תורה – מטיחה בו האבן 
עליה הוא דורך: גולם! מדוע אתה דורך עלי? במה היא עליונותך עלי?

היום יום ז' אדר שני
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éáéúëzelbl" aizk xcde ,dzxv `le `id `l rnync ,"xexvl" aizk `xwirn Ð

.`xiq`c `ed `cg rnync ,"dzexríå÷îá
ïéøåñà ïäéúù äåöî,"dilr" aizkck Ð

."dilr" mewna rnyncíå÷îá àðà êåôéàå
úøúåî äúøöå äøåñà àéä äåöî`dc Ð

"dilr"`cg rnync ,jinq "dzexr zelbl"`

ewna :ikd yxcnlol xiq` `lc `ed dilr '

"xexvl"c `xwe ,`cg `l`mewna `ly` Ð

.devnäéìò øîàé àì ïë íà"dilr" `lac Ð

iccd` i`xw ol eyw ik ,inpedl opipyn Ð

`xizid :ikd `xaqn`xeqi`e ,devnl ÐÐ

"dilr" jkld ,devn mewna `lyiyecgl

,`z`diyxcnlxqinle ,"xexvl"`dxv

.dexrk devn mewnaäéìò éàäã éàîî
àøåñéàìdexrl `le dxv` Ð?ixyinl `nlc

:rnyn ikde ,`z` devn mewna ediiexz

"xexvl gwz `l dzeg` l` dy`e"`id `l Ð

`id devn mewnc "dilr" m`e ,dxv `leÐ

"dilr `ai dnai" (enk) miiwzi diiga elit`

.meaiicïåòîù éáøãëì"mig` drax`" wxta Ð

zenai)oi`eyp mdn mipy ,oig` dyly ,(a,gk

iptl eltpe ,ezne ,dzae dy` e` ,zeig` izy
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.úøzeî,devn mewna `ly s` dxeq` dexrdy gxkda `vnp ¤¤

.dxen`d miaezkd zxizq ayiizz `l ok `l m`y
:`xnbd dywnàðà Ceôéà`ay 'dilr'y ,jtidl xnel yi `ld - ¥£¨

zelbl' lr `l` ,mizy xeq`le 'xexvl' lr aqen `l xeq`l
`weece ,zg` wx xeq`l `ae ,el jenqd 'dzexräåöî íB÷îaeay ¦§¦§¨
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.dxeq` mlerl dnvr dexrd j` ,zxzen
lirl e`aedy iax ixac z` yxtl zxfeg `xnbd(`"r):éaø ,àôeb¨©¦

,øîBàmeai zyxta xn`p(d dk mixac),'DnAie dW`l Fl dgwlE' ¥§¨¨§¦¨§¦§¨
xn`p `ly jkne'ç÷ìå'`l`'dç÷ìe'xn`p `ly dnn oke'íaéå' §¨©§¨¨§¦¥

`l`,'dîaéå'yiúBéøòå úBøö øBñàìji` :`xnbd dywn .meaia §¦§¨¤¡¨§£¨
,dxv xeqi` o`kn rnynéãéî[ike-]ãBòå .àëä àáéúk úBøö ¦¦¨§¦¨¨¨§

xeqi` `ld ,dyw,à÷ôð 'øBøöì'î úBøö`ziixad ixaca x`eank ¨¦¦§©§¨
lirl(:b).

:dipyd `iyewd z` zvxzn `xnbddéì ÷étî 'øBøöì'[yxec-] ¦§©¦¥
ì éaøzxg` dyxc,ïBòîL éaøãëoldl dpyna epipyy(:gk), ©¦¦¦§©¦¦§

mi`eyp oernye oae`x eidy ,iele oerny oae`x mig` dyly
,iel iptl meail mdizeyp eltpe oernye oae`x ezne ,zeig` izyl
xn`py dnn ok yxce .meaie dvilgn odizy z` xhet oerny iax
ef zexv zeyrp ody dryay ,'xexvl gwz `l dzeg` l` dy`'

wil jl eidi `l ,[cg` mc`l odizy zwif ici lr] efls`a oige
jxved ok lre ,'xexvl'n df oic ezenk yxec iax s`e .odn zg`

.'dgwle gwle'n dxv xeqi` yexcl
dn :iax lr dpey`xd dziiyew z` uxzl zxfeg `xnbd

ike lirl dywedy,áéúk àëä äøö,uxzl yiøîà÷ éëä,iaxíà ¨¨¨¨§¦¨¥¨¨©¦
ïk,dxvl aezkd zpeek oi`y.'dç÷ìe' éàî ,'ç÷ìå' àø÷ àîéì`l` ¥¥¨§¨§¨©©§¨¨
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,eilr dexr `idy meyn odn zg`a 'dgwle'd z` miiwleäééåøz©§©§
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:`xnbd zl`eyïðaøålirl(:b),'xexvl'n dxv xeht miyxecd §©¨¨
.déì éãáò éàî 'dç÷ìe' éàäopax :`xnbd daiyneäì éòaéîz` ©§¨¨©¨§¥¥¦¨¥§

'dgwle'dìzxg` dyxcøa éñBé éaø øîàc ,àðéðç øa éñBé éaøãk ¦¦§©¦¥©£¦¨§¨©©¦¥©
dç÷ìe' ,àðéðç,'dy`l elãnìîziyrp `id ixd dnaiy xg`ly £¦¨§¨¨§©¥

,xac lkl ezy`Ld`ivedl dvex m`èâa dLøândkixv dpi`e ¤§¨§¨§¥
.dvilgådvex m` okdøéæçîxaky it lr s`e ,dyxiby xg`l §©£¦¨

mewna `ly g` zy` xeqi`l zxfeg dpi` meai zevn da miiw
.mlerl g` zy` xeqi` dpnn rwt meaid ici lr oky ,meai

xn`py dn :minkg zhiya cer `xnbd zx`an'dîaéå'miyxec §¦§¨
a meai zeaxl md,dçøk ìò`a m` s`y ,epcnln `"dd xeziy ©¨§¨

.el zipwp `id ixd dgxk lra maid dilr
:`xnbd zl`eyéaøåoipn ,dexr zxvl 'dnaie'e 'dgwle' yxecd §©¦

epic z` :`xnbd daiyn .mixen`d mipicd ipy eløa éñBé éaøc§©¦¥©
àðéðç,dxifgne hba dyxbny,à÷ôð 'äMàì'îdid ic ixdy £¦¨¦§¦¨©§¨

ydnaiy xg`ly epcnll 'dy`l' xn`p jkl `l` ,'dgwle' azki
dpew meaidy ipyd oicd z`e .xac lkl ezy`k ziyrp `id ixd

a s`dçøk ìò,dnaid ly,à÷ôð 'äéìò àáé dîáé'îdf oeyly ©¨§¨¦§¨¨¨Ÿ¨¤¨©§¨
.dgxk lra s` rnyn

:`xnbd zl`eyéaøåzeg`a xn`py 'dilr'd z` yxec epi`y §©¦
,meai oiprl dy`.déì ãéáò éàî 'äéìò' éàä:`xnbd daiynéòaéî ©¨¤¨©¨¦¥¦¨¥

déì,zxg` dyxcl 'dilr'd z` iaxlïéc úéa ïéáéiç ïéà ,àéðúãëì ¥§¦§©§¨¥©¨¦¥¦
,xeaiv ly xac mlrd xt `iadlL øác ìò àlàedyerd cigi ¤¨©¨¨¤

lr aiig oic zia z`xed it lr `lyBðBãfyperå ,úøklrBúââL §¨¥§¦§¨
,úàhçeilr mi`ian oi` ,z`hg eilr `ian cigid oi`y xac la` ©¨

.xeaiv ly xac mlrd xtïëåodkdçéLnäezbby lr aiig epi` §¥©¨¦©
lre zxk epecf lr aiig heicddy xaca `l` ,giyn odk xt
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åokàìz`hgl xirye dlerl xt xeaivd mi`ianazbbyúãBáò §Ÿ§£©
àlà ,íéáëBkwxL øác ìòeilr mixaerd micigidBðBãæ ìò ïéáéiç ¨¦¤¨©¨¨¤©¨¦©§

å úøklr,úàhç BúââLd`egzyde jeqipe dxhwde dgiaf oebk ¨¥§¦§¨©¨
oebk ,cifna zxk dilr miaiig oi`y dxiar la` .dxf dcearl
bbeya dilr xaerd cigid oi`y e` ,dxf dcear wypne wagnd
,zxk dilr yiy it lr s` ,dyrn `la dcaery oebk ,z`hg aiig

.xirye xt dilr mi`ian xeaivd oi`éîð ïðúezeixeda dpyna §©©¥
(.h),äåöî ìkdyrz `l lyìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL äøBzaL ¨¦§¨¤©¨¤©¨¦©§¨¥§©

àéáî ãéçé ,úàhç BúââLdzbby lräøéòN Bà äaNk,dawpàéNð ¦§¨©¨¨¦¥¦¦§¨§¦¨¨¦
àéáîdzbby lrøéòNodke ,xkfçéLîbbyyïéc úéáeebbyy ¥¦¨¦¨¦©¥¦

,mz`xed it lr xeaivd eyre d`xedaå .øt ïéàéáîebby m` §¦¦©§
,íéáëBk úãBáòamb if`ãéçémbeå àéNðodk mbïéàéáî çéLîlr ©£©¨¦¨¦¨¦§¨¦©§¦¦

mzbbyäøéòNe .z`hgløeaöit lr miakek zcear ecary §¦¨¦
oic zia z`xed.úàhçì øéòNå ,äìBòì øt ,øéòNå øt íéàéáî§¦¦©§¨¦©§¨§¨¦§©¨

:iax ly exewn z` zyxtn `xnbdéléî éðä àðîmi`ian oi`y §¨¨¥¦¥
,zxk epecfy xac lr `l` z`hg,ïðaø eðúcmlrd xta xn`p §¨©¨¨

xeaiv ly xac(ci c `xwie),éaø .'äéìò eàèç øLà úàhçä äòãBðå'§§¨©©¨£¤¨§¨¤¨©¦
ïàk øîàð ,øîBàxeaivd z`hgaïläì øîàðå ,'äéìò'zyxta ¥¤¡©¨¨¤¨§¤¡©§©¨

zeixr(gi gi my)dzexr zelbl'äéìòdiept 'dilr' zaize .'diiga ¨¤¨
,dey dxifba dyxeclïläl äî`ed zeixraBðBãæ ìò íéáéiçL øác ©§©¨¨¨¤©¨¦©§

yperBúââL ìòå úøkoaxwïàk óà ,úàhçoi` xeaiv z`hga ¨¥§©¦§¨©¨©¨
lr `l` xac mlrd xt mi`ianìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øác̈¨¤©¨¦©§¨¥§©

.úàhç BúââLepi` aey ,df oicl 'dilr'd z` iax yxecy xg`ne ¦§¨©¨
eyxecl jxved ok lre ,meaia dxve dexr xeht epnn yexcl iept

.ezhiya lirl x`eank ,'dgwle'n
xac lr wx d`a giyn z`hgy jkl xewnd z` d`ian `xnbd

:zxk epecfyïçkLày ef dey dxifbn epcnl ok` -øeaömi`ian ©§§¨¦
odk xt j` ,zxk epecfy xac lr wx xtïìðî çéLî`l` `a epi`y ¨¦©§¨¨

:`xnbd daiyn .zxk epecfy xaca bby ok m`çéLîa áéúëcmy) ¦§¦§¨¦©
(b c`hgi giWOd odMd m`'íòä úîLàì,'ebe 'Fz`Hg lr aixwde ¦©Ÿ¥©¨¦©¤¡¨§©§©¨¨§¦§¦©©¨

'mrd zny`l' aezkd xn`y jkaeéøäzny` dyryçéLî £¥¨¦©
kzny`,øeaözxk epecfy xac lr `l` xt `ian epi` `ed s`y §¦

.xeaiv ly xt oick
z`hg s`e :`iype cigi z`hga xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

àéNðå ãéçéc meyn ,zxk epecfy xac lr `l` d`a dpi`àéúà ¨¦§¨¦©§¨
dey dxifb.'úBöî' 'úBöî'xn`p cigi z`hgay(fk c my)Wtp m`e' ¦§¦§§¦¤¤

`l xW` 'd zFvOn zg` DzUrA ux`d mrn dbbWa `hgY zg ©̀©¤¡¨¦§¨¨¥©¨¨¤©£Ÿ¨©©¦¦§£¤Ÿ
xn`p `iypa oke ,'mW`e dpiUrz(ak c my)zFvn lMn zg` dUre' ¥¨¤¨§¨¥§¨¨©©¦¨¦§

xn`p xeaiv xtae ,''d(bi c my)myk .''d zFvn lMn zg` EUre'§¨©©¦¨¦§
s` ,zxk epecfy xaca `l` epi` xeaiv xta xen`d 'zevn'y

.zxk epecfy xaca `l` epi` `iype cigia xen`d 'zevn'
zcear ly xeaiv z`hga xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

,`ziixaa lirl epipy :miakekàìåxirye xt xeaivd mi`ian §Ÿ
BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øác ìò àlà ,íéáëBk úãBáòa©£©¨¦¤¨©¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨

.úàhçly xirye xt ly df oiceéìé íéáëBk úãBáòa øeaöó ©¨¦©£©¨¦¨¦
dey dxifba [cnlp-].'éðéòî' 'éðéòî'lk ly xac mlrd xta oky ¥¥¥¥¥¥

xn`p zeevnd(my)ly xirye xtae ,'ldTd ipirn xaC mlrpe'§¤§©¨¨¥¥¥©¨¨
xn`p miakek zceara xeaiv(ck eh xacna)dcrd ipirn m` dide'§¨¨¦¥¥¥¨¥¨

lk ly z`hg xty myk ,'ebe 'xR dcrd lk EUre dbbWl dzUrp¤¤§¨¦§¨¨§¨¨¨¥¨©
xirye xt s` ,zxk epecf lr miaiigy xaca `l` epi` zeevnd

.zxk epecfy xaca `l` epi` miakek zcear ly
ly giyne `iype cigi ze`hga xen`d oicl xewn d`ian `xnbd

ze`hgy dn oke :miakek zcearãéçéeçéLîe àéNðzcear ly ¨¦¨¦¨¦©
exewn ,dyrn ea yie zxk epecfy xac lr `l` ze`a opi` miakek

îdxf dceara xn`py dn(fk eh my)úçà Lôð íàå','dbbWa `hgY ¦§¦¤¤©©¤¡¨¦§¨¨
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v ly dxfmipiiprd ipy z` xagne ,dyxta eiptl azkpy xeai
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ïBéìòäxt mi`ian mpi` xeaivdy myky .xeaivd zbbya xen`d ¨¤§
lirl yxcpk ,zxk dpecf lr miaiigy dxf dcear lr `l` xirye
mi`ian mpi` giyne `iyp cigi ok ,'ipirn' 'ipirn' dey dxifbn

.zxk epecf lr miaiigy xac lr `l` dxiry
.minkg zhiyl mixen`d mipicd lkl xewnd edn zxxan `xnbd

:`xnbd zl`eyïðaøå,dexr zxvl 'dilr'd z` miyxecdéàä §©¨¨©
àøáñze`a opi`y ze`hgd x`yae xac mlrd xta dxen`d §¨¨

,zxk epecfy xac lr `l`eäì àðî`ld .df oic mdl oipn - §¨§
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.dxen`d
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dcear z`hg dknqpy jkne .'DOr axTn `edd WtPd dzxkpe§¦§§¨©¤¤©¦¦¤¤©¨
oi`ian oi`y micnl ep` ,cifna dxf dcear ly zxkl bbeya dxf
jkae .zxk epecf lr miaiigy `hga `l` z`hg dzbby lr

,'mkl didi zg` dxez' xn`pydlek äøBzä ìk äLweälk] §¨¨©¨¨
[dxezay zexiarìz`hgäî ,íéáëBk úãBáòz`hgúãBáò §£©¨¦¨£©

íéáëBklr d`aóà ,úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò ïéáéiçL øác ¨¦¨¨¤©¨¦©§¨¥§©¦§¨©¨©
aìklr `l` z`hg oi`ian oi` dxezay zexiardïéáéiçL øác ¨¨¨¤©¨¦

.úàhç BúââL ìòå úøk BðBãæ ìò©§¨¥§©¦§¨©¨
:`xnbd zl`eyïçkLàl,çéLîe àéNðå ãéçéyíéáëBk úãBáòa ïéa ©§§¨¨¦§¨¦¨¦©¥©£©¨¦

øàLa ïéáedúBöî.zxk epecfy xac lr `l` z`hg mi`ian mpi` ¥¦§¨¦§
ly xirye xta j`ïépî íéáëBk úãBáòa øeaömi`a mpi`y epl ¦©£©¨¦¦©¦

dknqp `l ixde .z`hg ezbbye zxk epecfy xac lr `l`
miaezk lka oky ,xeaivd zbbyl `le cigi zbbyl `l` 'dzxkpe'

.cigi dzernyny 'ytp' xn`p el`
,xeaiv ly dxf dcear zbby zyxt meiq xg`l :`xnbd daiyn

e gztàø÷ øîà,cigi ly dxf dcear zbby zyxt zligzaíàå' ¨©§¨§¦
Lôð'dbbWa `hgY zg`(fk eh my)'m`e' zaiz ly e"ie ze`de , ¤¤©©¤¡¨¦§¨¨

ipy oia zxagne ,xeaiv zbby ly oeilrd oiprd lr dtiqen
,zeiyxtdïBzçzî ïBéìò ãîìéåxeaiv z`hga xen`d lr cnlp - §¦§©¤§¦©§

z`hgy myky ,dhnl dxn`py cigi z`hgn dlrnl dxn`py
lirl epcnly itk] zxk epecfy `hg lr `l` d`a dpi` cigi

.xeaiv z`hgl oicd `ed ,[zxk yperl zekinqdn
,dxf dceara xeaiv ly xirye xt `l` epl oi` :`xnbd zl`ey

àlàxtïìðî ,úBöî øàLa øeaöepecfy xac lr `l` `a epi`y ¤¨¦¦§¨¦§§¨¨
,`xnbd daiyn .zxkéìéóly dey dxifba ok.'éðéòî' 'éðéòî' ¨¦¥¥¥¥¥¥

xn`p zeevnd lk ly xac mlrd xtay(bi c `xwie)xaC mlrpe'§¤§©¨¨
xn`p miakek zcear ly xeaiv xirye xtae ,'ldTd ipirnxacna) ¥¥¥©¨¨

(ck eh'ipirn'y myk ,'dbbWl dzUrp dcrd ipirn m` dide'§¨¨¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨¦§¨¨
miaiigy xaca `l` epi` miakek zcear ly xirye xta xen`d
xaca `ed zeevnd lk ly xta xen`d 'ipirn' s` ,zxk epecf lr

.zxk epecfy
zl`ey :'zg` dxez' weqtdn cnel iax dn zxxan `xnbd

,`xnbdéaøådxifbn xac mlrd xta xen`d oicd z` yxecd §©¦
,minkg ixack 'zg` dxez'n eyxec epi`e ,'dilr' 'dilr' ly dey

déì ãéáò éàî 'úçà äøBz' éàädaiyn .epnn yxec `ed dn ± ©¨©©©¨¦¥
:`xnbddéì éòaéîdf weqt iaxlì,zxg` dyxcéôì ,àéðúãk ¦¨¥¥¦¦§©§¨§¦

eúkä ÷ìçL eðéönLádxf dcearaíéãéçé ïéadcear micaery ¤¨¦¤¨©©¨¥§¦¦
dxfìoiaíéaeøî,dxf dcear micaery zgcipd xir ipa - §§¦

dy ,mpenn oicae mypera miwelgyíéãéçémyperäìé÷ñaeCëéôì §¦¦¦§¦¨§¦¨
èìt ïðBîîd la` ,sxyp epi`e [cxey-]ïéaeøîmyperééña,ó ¨¨¨¥§¦§©¦

eãáà ïðBîî Cëéôì,dtixya÷Bìçð ìBëés`,ïäéúBðaø÷am`e §¦¨¨¨¨¥¨©£§¨§§¥¤
micigik mpic didi `l bbeya dxf dcear zg` xir ipa ecar
.z`hgl dxirya mdn cigie cigi lk aiigzi `le ,da ebbyy

,'íëì äéäé úçà äøBz' ,øîBì ãeîìzcaerd cigi oiay cnll ©§©¨©©¦§¤¨¤
,bbeya dxf dcear zcaerd dnily xir oiae bbeya dxf dcear
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רכז
oiaiig lkd` cenr h sc ± oey`x wxtzenai

äøæ äãåáòá àìådlerl xt `iadl xeav oiaiig oi` Ð.z`hgl xiryeøáã ìò àìà
úàèç åúââù ìòå úøë åðåãæ ìò ïéáééçùgeaif oebk Ðxehiwejeqpe,d`eegzydela`

wagnwypne.lif`e yxtnck ,`wtp "dilr"n `yxc jde .`l Ð"äéìò" ïìäì øîàðåÐ

.`yxcl dpten `edy ,diigaíòä úîùàìzny`k ezny` ,xnelk Ð.xeavàìå]
[äøæ äãåáòágly" zyxta dxf dcear oaxw Ð

ike" :"jlebyz."éðéòî éðéòîmlrd xtn Ð

xac.úçà ùôð íàåzyxta ,aizk mzd Ð

."jl gly"ïåéìòîÐedl opitli mzde ,xeavn

.mlrd xtnúçà äøåúaizk oaxw oiprl Ð

dxez ,dxf dcear xta,rnyna dxezd lk Ð

.dxf dcearl oaxw oiprl dxezd lk dywedäî
úàèç åúââùå úøë åðåãæù øáã ìò äøæ äãåáò
dnx cia dyrz xy` ytpde" mzd aizkck Ð

epecfy xaca `zyxt dlek `nl` ,"dzxkpe

.irzyin z`hg ezbbye zxkãéçé ïçëùà
çéùîå àéùðå`l` rnyn `l `yiwid jda Ð

ody ,rnyna ocal el`e ,"ytpde" aizkc ipd

ytp m`e" zyxta iaizk i`xw ipdc ,oicigi

.dxf dceara "zg`àø÷ øîàcigi iab Ð

.giyne `iypeùôð íàåoipr lr siqen e"ie Ð

.oey`xïåúçúî ïåéìò ãîìéåxeav Ð.micigin

éìééðéòî éðéòî ó.dxf dcearn zevn x`y Ð

íéáåøî.zgcpd xir Ðíäéúåðáø÷á ÷ìçð ìåëé
bbeya dxf dcear zg` xir ipa ecar m` ÐÐ

,mpaxwa miwelg ediepaxw cg` lk `iai `ly

.cigik xiry'åë øîåì ãåîìúmiwelg oi` Ð

:aizkck ,olek e` l`xyi aex `l` cigi zxezn

xacna) "dcrd ipirn m`e"xir ipa la` ,(eh

zg`.md micigi Ðäàøåäámlrd epiid Ð

dceardy oic zia exedy ,xaczxzen dxf

.mdit lr xeav eyreéîð éà`l elit` Ð

ipd mikixv :`nip ,wlgl oaxw dl zgkyn

mdl oi` jkld ,`kile cigi oia welig miaexn

.ol rnyn `w ,dxtkåéáà úñåðà åîàÐ

,mipa `la zne ok ixg` eia`n eig` d`ypy

.meaiil dpa iptl dltpeéáøã àúâåìôáäãåäé
ïðáøådcedi iaxe :(`,c) lirl opixn`ck Ð

zgkyn `l dcedi iaxle .eia` zqep`a xqe`

,opaxl `l` meail dpa iptl zltep m` dl

.dqep`ae`zbeltac ,dl `pz `l ikdle`w `l

.ixiinäùåã÷ øåñéàå äåöî øåñéà éøäåonwl Ð

dexr xeqi` exeqi`y lk (`,k) 'ek "cvik" wxta

devn xeqi` .znaiizn `le zvleg `l ÐÐ

zeipy oebkwxta onwl yxtnck mixteq ixacn

dyecw xeqi` e` ,(`,`k) ipydltpy oebk Ð

zvleg ,e`la `idy ,dpizp e` zxfnn eiptl

zvleg .znaiizn `lee`l xeqi` mil` `lc Ð

zxk `lairewt`lznaiizn `le ,ixnbl meaii

xn`c ,`aiwr iax bilte .dil dxeq` `dc Ð

oie`l iaiig :(`,hn zenai) "ulegd" wxta

xfnn edfi` :ipzwc ,zezixk iaiigkx`y lk Ð

.oie`l iaiign xfnn yic ,"`ai `l"a `edy xya

melk `lea dxhtinl e`l mil` `aiwr iaxle

.dxenb dexrkúåøöä úàdexr zxv Ð

.znaiizn
éáø
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äîz`hg ezbbye zxk epecf lr oiaiigy xac oldloizipznc `pyil hwp dithiy ab` Ð

) zeixedcg(`,.`kdn `l` dy` zeg`a dil miw `l z`hg ezbbyc ,lirl izii`c

äãåáòá"ipirn" "ipirn" `iz` dxflk"c "zevn" ,"zevn" `iz` xninl epivn `l Ð

"zevn lk" :ixtqa yixcckl jixhvi` dxf dceara aizkc "zevnÐef

.zevnd lk cbpk dlewyy dxf dcear

ãîìéåoeilrn oezgzil wetiz :xn`z m`e Ð

iyxcck ,`icda zxk mzd aizkc

jxana zxk `edd iaxlc :xnel yie !jenqa opax

scbn `ed 'd z`" :aizk ikdc ,myd z`

) "`nh didy in" wxtae ,"dzxkpebv migqt(a,

.myd z` jxan epiid scbn iaxl dil zi`

ïðáøåedl `pn `xaq i`d:xn`z m`e Ð

dxifbc "dilr"n il wetiz `zlin dlek

"dilr"c :xnel yie !ilin lkl yxcil dpzip dey

,dpten `l z`hg iabe dy` zeg` iab aizkc

elit`c :xne` mz epiaxe .dpten meaic `edde

z`hgc `eddc oeik ,dy` zeg`c `idd dpten

dpten e`lÐcg` cvn dptenl dil opiway

opixn`ck ,oiccv ipyn dptenn opiyxce

) "zltnd"a.(a,ak dcpäîxac dxf dcear

zxk dpecf lr miaiigydn :`ni`e ,xn`z m`e Ð

:xnel yie ?dliwq dpecf lr miaiigy dxf dcear

`lc ,`xw `edda aizkc dn `l` opixnb `lc

caer epiid scbn :xaqwc .zxk `l` mzd aizk

dcear dn ixnb `lc opaxl inp ikde ,dxf dcear

`lc oeik ,e`l era `le ,zxke e`l da yiy dxf

zeknc `xza wxtac ,rcz .dyxt `edda aizk

`inec opirac meyn dline gqt hrnn (a,bi)

ciarz `l `pngx xn`c ,dxf dcearcÐipde

eda zilc meyn ,edl hrnn `le edpip dyr mew

dil `wtpc iaxl ,edine .dxf dceara enk e`l

.dy` zeg`a enk zxke e`l ira "dilr"n z`hg

) zereayac ,xity iz`ebi(`,wxetac iax yixc

`le ,zxk eda zi` mipt dlbne zixa xtne ler

zezixk miylye dyy icda edl aiygÐmeyn

.e`l eda ogky` `lc

ïðáøåzixa xtne ler wxeta zxk edl zil

,mipt dlbnezezixk yly inwen `l`

) "zezin rax`" wxt seqa dxf dcearaoixcdpq

cq(a,.oeilb o`k cr .éàî'ek xt eziil eziil

Ð,oic zia zezin iaiig lkn mwlgy oeikc xaqw

hlt openncÐ.mixtkzn lkn edl opiwlg

mey `ki` elit`e ,li` e` yak ezilc :`iywe

iziinc xtkznÐ.iieyw`l dil ded mewn lkn

éøäåiax ibiltc dyecw xeqi`e devn xeqi`

opaxe `aiwrÐdil `hiyt izkec lka

oi` xn`c ,`aiwr iaxl oie`l iaiigc cenlzdl

oie`l iaiiga oiqtez oiyeciwÐdvilg ipa e`l

"lxrd"ae `kd ,zezixk iaiig enk edpip meaiie

zenai)hr(a,wxtae ,dkty zexke `kc revt iab

) "zezin rax`"bp oixcdpq(a,epiaxl dnize

izilc `aiwr iaxl inp opixn` `l i`n`c :wgvi

?dyrz `l igcile dyr
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רכח
oiaiig lkda cenr h sc ± oey`x wxtzenai

ïåòîù éáøjixvne (a,gi zenai) ipy wxta mlera did `ly eig` zy`a bilt Ð:ipyne .dxehtc oizipzna dl ipzw ikd elit`e ,dvilg dilïåòîù éáø âéìô àì íáéé óåñáìå ãìåðá
`ly cre ,mipa `la oae`x znc `kid Ðdnai`la zne oerny dnaie ,enlera did `ly eig` zy` meyn ef dlitpa dxeq` el dzide ,mail dwewf dcere mdig` iel clep oerny

mipaoerny iax bilt ike .dpey`x dlitpa zg` dry eilr dxq`pe li`ed ,iell dxeq`y oerny iax dcen Ðmaiia Ðoerny zne ,iel clep jk xg`e ,oae`x zy` z` oernyÐ

dltpyky ,melk eilr dxq`p `le xak zny eig` oae`x gkn eiptl dltp `lc ,ineaiil oerny iax dil ixy mzdceiptl.dltp enlera didy oerny gkn Ðàéòùåà éáø øîàäå
.(a,gi zenai) ipy wxta Ðïåòîù éáø äéä ÷åìç

äðåùàøá óà.maii seqale clepa Ðáø øîàäå
áø øîà äãåäé:opzc ,"oig` drax`" wxta Ð

ezne ,zeig` izy e`yp mipy ,oig` drax`

zeig`d z` oi`eypd`le zevleg el` ixd Ð

odizye dfl zewewf odizyy itl .zenaiizn

i`d aiqp i`e ,dfl zewewfzeg`a rbt `w Ð

,ezwewf:mzd ipzwe .diiga dy` zeg`l `ince

,dexr xeqi` cg`d lr dxeq` odn zg` dzid

xzene da xeq` ,ezlk e` ezeng dzidy oebk

jdc meyn .`id ezwewf zeg` e`lc ,dzeg`a

dipin dxht `pngxc ,dil dwewf `le `id dexr

zyxcn.odizya xeq` ipyde ,"dilr" "dilr"

oebk ,dexr xeqi` ipyd lr dxeq` dipyd dzid

ezeng dzidy.dfl zxzen dfl dxeq`d Ð

iel iptl eltpe ,zeig` izy d`le lgx ,oebk

ly ezeng d`le iel ly ezeng lgx ,dcedie

e`lc ,dcedil zxzene iell dxeq` lgx ,dcedi

d`lc ,`id ezwewf zeg``dc ,dil dwewf `l

lgxc ,ezwewf zeg` dpi`e ,iell zxzene dcedil dxeq` d`le ,`id ezeng.znaiizn e` zvleg e` dznai `idyk dzeg` exn`y `id ef :mzd ipzwe .`id ezeng `dc dil dwewf `l

mig` ipy iptl eltpe oig` ipyl e`ypy ,efl ef zenai ody zeig` izye ,meaiil e` dvilgl zeie`x ,zenaiizn e` zevleg e` Ð,dexr xeqi` cg`d lr dxeq` zg` lk dzidy oebk

zeltep zeig` izy ediy oleka zgkyne ,miiwzdl xyt` :xnelk ,'ek dfl zxzen dfl dxeq`d ef dpyn mda `xew ip` ,zeixr dxyr yng ,oleka :dcedi ax xn`we .ziyixtck

dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d `dze ,olek oke eza za oke ,eza meyn dfl dxeq` efe eza meyn dfl dxeq` efe ,mig` ipy iptlenaiizieody it lr s` odizy

eza .`id ezwewf zeg` opixn` `le ,zeig` izydcliy oae`x zy` ixdy ,m`d on zeig` zeidl oerny ly ezae oae`x ly ezal xyt` i`y ,ezqep`n eza `l` dl zgkyn `l Ð

dyxibe za elzyexby ,oernyl aey z`yip `l Ðoerny xfge ,za el dclie dy` qp` oae`x :dl zgkyn ikd `l` .`id eig`qp`edxq` `lc ,el zxzeny ,eig` zqep` z`

oernye oae`x iptl eltpe ,ezne ,odia` ig` dcedie iell e`yipe ,m`d on zeig` oerny zae oae`x za ixd ,oernyl za el dclie dxfge ,oiyeciw ici lr g` zy` `l` dxezza Ð

oae`x ly epa za oke .dcedie iell e`yipe ,a`d on zeig` eidy oerny ly eza zae oae`x ly eza za oke .oernyl oae`x zae ,`id ezwewf zeg` e`lc ,oae`xl znaiizn oerny

e`yipe oeygp zne ,zepa izy el eclie miyp izy `ypy oeygp :oebk ,a`d on zeig` eidy oerny ly ezy` zae oae`x ly ezy` za oke .m`d on zeig` eidy oerny [ly epa za oke]

dcedie iel ezne ,dcedie iell eizepa izye oernye oae`xl eiyp izy,oae`xl maiizz oerny zy` za Ðdzeg`eoerny zy` ly dza zae oae`x zy` ly dza za oke .oernyl

ly ezeg` oke ,eing m` oke ezeng m` oke ,zeig` eidy oerny ly ezenge oae`x ly ezeng oke ,m`d on zeig` eidy df zy` lye df zy` ly dpa za oke ,a`d on zeig` eidy

,eid lgxn awri ipa iele oae`x :oebk ,dcedie ieln mdiptl eltpe ,a`d on zeig` eid en`n oerny zeg`e en`n oae`xdleawri ipa dcedie oerny oke ,oeygpn za,ddlandl mbe

en`n oerny zeg` iel zy` ddla za .oernye oae`x iptl eltpe ,dcedie iel ezne .zeig` izy ode ,oeygpn lgx za `yp dcedie ,oeygpn ddla za iel `ype .oeygpn za did

el dxeq`een`n oae`x zeg` dcedi zy` lgx zae ,oae`xl znaiizn Ð:oebk ,a`d on zeig` eid oerny ly en` zeg`e oae`x ly en` zeg` oke .oernyl zxzene [el dxeq`] Ð

izy el eclie ,(c '` minid ixac) dxrpe d`lg miyp izy `ypy alkzepa`ype .znel`vgiizy z` awri `ype ,zepa izy el eclie ,eiyp izy z` ezzin xg`lzepaef l`vgi

alk za z` `yp zxg` dy`n awri oa iele .oerny z` l`vgin dxrp zae ,oae`x z` l`vgin d`lg za el dclie .dzeg` zzin xg`lon oae`x ly en` zeg` `idy ,d`lgn

dcedie iel ezne ,m`d on oerny ly en` zeg` `idy dxrpn alk za z` `yp dcedie ,m`dalk za `idy ,oernyl zxzen oae`x m` zeg` iel zy` Ð,d`lgnoerny m`e

za dzidl`vgioerny m` zeg` dcedi zy`e ,dxrpncere .iele oae`x dpnn cilede ,xg` yi`n ilztp dle ddla `ypy awri :oebk ,en`n eig` zy` oke .oae`xl zxzen Ð

`ypilztp e`ype ,dcedie oerny awril dclie ,xg` yi`n xkyyi dle ,dtlfxkyyie`yp dcedie ,el aexw did `ly dtlf oa xkyyi zy` `ype iel cnre ,ezne ,zeig` izy

dcedi zy`e ,oae`xl zxzene ,en`n eig` didy dlra xkyyi iptn oernyl dxeq` iel zy` .oernye oae`x iptl eltpe ,mipa `la ezne ,elv` zixkp ixdy ,ddla oa ilztp zy`

izy el eidy ilztp [oebk] .ezy` zeg` oke .oernyl zxzene ,en`n eig` didy ,oey`xd dlra ilztp iptn oae`xl dxeq`dcr miyp,dlvedcli dlve ,dpic z` dcr el dclie

z`,dnrpza oernye ,dcr za z` `yp oae`x :zepexg`d zepad z` oernye oae`x e`ype ,zepa izy eclie ,xg`l eiyp e`yipe ,zne,dlv,ilztp zepa izy z` e`yp dcedie iele

dcedie dcr za dpic ieldnrpzazeg` dcedi zy`e ,oernyl zxzen oae`x ly ezy` zeg` iel zy` z`vnpe ,oernye oae`x iptl elld zeig` eltpe ,mipa `la ezne ,dlv

.oae`xl zxzen oerny ly ezy`íìåòá äéä àìù åéçà úùàmaiia ixyc oerny iaxc `ail` `l` dl zgkyn `l Ð:oebk .maiie clep zn ,maiie clep zn :jipniqe ,clep seqale

meaiil dwewf eznail d`vne ,awril xkyyi clepe mipa `la oae`x zne ,zeig` izy oernye oae`x e`ype ,awri ipa dcedie iele oernye oae`x`ly eig` zy` meyn el dxeq` Ð

oeleafe xkyyi iptl elld zeig` eltpe ,dcedie iel ezne ,dcedi dnaie ,xeqi`a eilr d`vne ,oeleaf clepe ,ok ixg` oerny zne ,iel dnaie ,enlera diddxeq` iel zy` Ð,xkyyil

zxzene ,enlera did `ly eig` didy oae`x zlitp xeqi`a d`vne `ay iptnoeleaflmaiiae .iell ef dnaiizp xak oeleaf clepykc ,xzida d`vne `ayiax ixy clep seqale

zxzene ,mlera did `ly eig` oerny i`eyip zlitp xeqi`a d`vne `ay iptn ,oeleafl dxeq` dcedi zy`e .oernyxkyyilezlk ;dcedie oerny d`xyoae oae`x oa oebk Ð

mipa `la ezne oernye oae`x ig` dcedie iel e`ype ,ezne zeig` izy e`yp oerny.zenaiizn zeig` izy e`vnpe ,dfl zxzen df lye ,dfl zxzen df ly ezlk Ðäãåäé áøå
íâøúîaxc `dl Ð`yixc `aac zeixr yy la` .jli`e ezengn Ðedlekac ab lr s`e .oda `xew ip` ea ipz `l Ð.dl zgkynåúáã ïåéë`l Ðdnwezin,dqep` zaa `l`

:opiyxtckeoiqpe`a.eza cv meyn zeixr edlekl edl ipz `l ,eza ipz `lc icii`e .oizipzn ixiin `w `l Ð
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"אדם כי יקריב" – כדי שאדם יתקרב לה' יתברך, הרי "מכם קרבן לה'" – מכם עצמכם צריך להיות הקרבן, להקריב את ה"בהמה" 
הפרטית – את היצר הרע שנקרא נפש הבהמית.

היום יום יב אדר שני



רכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr h sc zenai(iriax meil)

éâéìôcdaïðaøå ïBòîL éaøoldl(:gi)dkixvn oerny iaxe , ¦§¦¥©¦¦§§©¨¨
.dvilgåz`f lkaéðz÷dzxv z` zxhet `idy epzpyna §¨¨¥

ixd .dvilgn dxeht dnvr `idy minkg zhiyk ,meaie dvilgn
recn ok m`e ,zwelgna miiepyd mipic s` zhwep dpyndy epl

.eia` zqep` z` s` dhwp `l
zy` xizdl minkg lr wleg epi` oerny iax :`xnbd zvxzn
wx iyilyd g`d clep ok m` `l` ,meaia enlera did `ly g`
,mig` oernye oae`x eidy oebke .dpey`xd dlitpa meaid xg`
,dxy z` oerny maie mipa ila oae`x zne ,dxy z` oae`x `ype
z` `vne ,iel mdig` clep jk xg`e .weyd on dwax z` `yp mbe

idy oernyl d`eyp dxy,mipa ila oerny mb zne enlera d
oerny iax wleg df ote`ay .[` xeiv] meail iel iptl eiyp eltpe
dxy dnaiizp xak iel clepy dryay oeiky xaeqe minkg lr
m` ,oae`x zzina dilr dzidy meai zwif dpnn drwte oernyl
wx zaygp ,oerny zzin ixg` meail iel iptl zltepyk ok
e` dze` maiil lekie ,el zxzene enlera didy oerny zy`k

la` .dwax dzxv z`ãìBðaoae`x zzin xg`l ielåwxóBqáì §©§§©
[clepy xg`]íaéé[a xeiv] dxy z` oerny,ïBòîL éaø âéìt àì ¦¥Ÿ¨¦©¦¦§

ixdy .iell znaiizn dpi` mipa `la oerny zn m`y dcen `l`
zwif zgz dzid oiicre ,oernyl dnaiizd `l oiicr clepyk
meyn oae`xn dpey`xd dzlitpa eilr dxq`pe li`ede .oae`x
dipyd dzlitpa s` eilr dxeq` `id ixd ,enlera did `ly
g` zy` zxqe`d epzpyn z` cinrdl yi ok m` .oerny zngny

.lkd ixack diepy `idy `vnpe ,df ote`a enlera did `ly
:df uexiz lr `xnbd dywnàéòLBà éaø øîàäå(my),äéä ÷eìç §¨¨©©¦©§¨¨¨¨

a óà ïBòîL éaød dpynäðBLàøg` zy`a zwqerd ipy wxtay ©¦¦§©©¦¨
dnai jk xg` wxe iel clep mcewy ote`ae ,enlera did `ly
.oerny zny xg`l dnaiil iell oerny iax xizn da s`e ,oerny
dlitpa s` enlera did `ly g` zy` zxqe`d epizpyn ok m`e

.oerny iax zhiya diepy dpi` gxkda oerny zngny dipy
:`xnbd zvxznáúBzéà àäixac exzqp ixd -àéòLBà éaøel` ¨¦©©¦©§¨

oldl(.hi)`l` oerny iax xizd `l `pwqnle ,zyxetn `ziixan
yi ok m`e .iyilyd clep seqale ipyd maiiaz` cinrdl

.ipyd meail mcew iyilyd clepy ote`ae ,lkd ixack epzpyn
mipic s`y `iig iaxe ax ixacn x`eandn dywn `xnbd

oldl dpyna epipy :epzpyna mixkfen zwelgna miiepyd(.ek),
ilra ezne ,zeig` izyl mi`eyp mdn mipy eidy mig` drax`
mixzepd mig`dn cg`l zevleg mdizeyp ,mipa `la zeig`d
yi zeig`d izyly meyn `ede .[b xeiv] mdl zenaiizn opi` la`
zeg` mb `id zeig`dn zg` lky `vnpe ,minail meai zwif
ezwewf zeg` z` mc`d lr minkg exq`e ,maid ly ezwewf
dzid m`y ,dpynd dtiqene .ezy` zeg`l dnec `idy meyn
xeiv] dxenb dexr xeqi`a mig`d cg` lr dxeq` zeig`dn zg`
dxeht dexrd oky ,dzeg`a xzene da wx xeq` `ed ixd ,[c
zeg` dpi` dzeg` s` `linne ,ezwewf dpi` aeye meaie dvilgn
el zewewf odizy ixdy ,odizya xeq` ipyd g`d la` .dwewf
dexr xeqi`a mig`d cg` lr dxeq` zg`d dzid m`e .dvilgl
ipyd g`d lr xeqi` eze`a dxeq` dzeg`e ,epnn dzwif drwte
dxeq`d zeg`de ,ipyl zxzen oey`xl dxeq`d zeg`d ,[d xeiv]
zeg` dpi` zeig`dn zg` s` ixdy ,oey`xl zxzen ipyd lr

.xen`k mig`dn cg` s` ly ezwewf
ïleëa ,àéiç éaø éðz ïëå ,áø øîà äãeäé áø øîàäåyng lka - §¨¨©©§¨¨©©§¥¨¥©¦¦¨§¨

,epzpyna zeiepyd zeixrd dxyrïäa àøB÷ éðàdpynd oic z` £¦¥¨¤
oldl(my)y ,ì äøeñàäg`ì úøzeî äæg`ì äøeñàäå ,äæg`äæ ¨£¨§¤¤¤§¤§¨£¨§¤

ì úøzeîg`.äæzeig`dn zg` `dzy okzi el` zeixr lkay ¤¤§¤
lr xeqi` eze`a dxeq` didz dzeg`e ,cg` mai lr dxeq`

.oldl hxetiy itk ,ipyd maidåok lrdúBçàdexr lk lyàéäL §£¨¤¦
mbdzîáé,[dzqib-]úîaééúî Bà úöìBçdexrdy g` eze`l §¦§¨¤¤¦§©¤¤

.ezwewf zeg` dpi`y meyn ,eilr dxeq`íbøúî äãeäé áøå§©§¨§©§¥
wx llkp oldl dpynd ixacay ,`iig iaxe ax ixac z` [yxtn-]

epzpyna zeiepyd zeixrd lk jezn ryzìáà ,Cìéàå BúBîçî¥£§¥¨£¨
àLéøc éáa àzéL,epzpyna zeiepyd zepey`xd zeixrd yy - ¦¨¨¥§¥¨

,dpa zae ,dza zae ,ezy` zae ,epa zae ,eza zae ,ezaàìxn`p Ÿ
.'dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d',àîòè éàî©©£¨

nc ïåékzexrBzámai lr dxeq` zg`d didzy ,zeig` izya ¥¨§¦
zxzene ipyd mail dxeq` didz dipyde ipyl zxzene cg`

wx ,oey`xlad on ezaúçkLî ïéñðBàz` oae`x qp`y oebke .dl §¨¦©§©©
zqep`] dxy z` oerny qp` jk xg`e ,lgx z` el dclie dxy
za d`le oae`x za lgxy `vnpe ,d`l z` el dclie [oae`x
z` `yp dcedie lgx z` iel `ype ,m`d on zeig` od oerny
oae`x iptl mdiyp eltpe ,mipa ila dcedie iel ezne d`l dzeg`
zxzen eza meyn oae`x lr dxeq`d lgx ,[e xeiv] meail oernye
itl ,ezwewf zeg` meyn eilr dxeq` dpi`e oernyl maiizdl
el dwewf dpi`e eza meyn oerny lr dexr `id d`l dzeg`y
maiizdl zxzen eza meyn oerny lr dxeq`d d`l oke .llk

la` .oae`xlad on ezadì úçkLî àì ïéàeOðzg` lk didzy §¦¦Ÿ©§©©¨
dxy z` oae`x `yp m` ixdy ,ipyl dxeq`e cg`l zxzen odn
oky ,oernyl dxy `ypizy okzi `l [f xeiv] lgx z` el dclie
i`e ,eig` zyexb meyn eilr dxeq` `id ixd dyxib m` s`
dy`dn mig` ipy ly zepa eidi m`d on zeig` izyy xyt`
itl ,eza zexr lr zeig` oic xn`p `l ok meyne .mdl d`eypd

`weecyaici lry zeaexwéøééî÷ ïéàeNðla` ,epzpyn [zxacn-] ¦¦¦¨©§¥
aici lry zeaexwéøééî à÷ àì ïéñðBà.epzpyn ¦¨¦Ÿ¨©§¥

:`iig iaxe ax ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíbøúî éiaàåz` §©©¥§©§¥
llkp oldl dpynd ixacay `iig iaxe ax ixac,Búñeðàî Bza óà©¦¥£¨

dì úçkLî éçekLàc ïåékllkd oda bdpiy ezaa mb [epivny±] ¥¨§©§¥©§©©¨
e ,'dfl zxzen dfl dxeq`de dfl zxzen dfl dxeq`d'ïî àéòa éà¦¨£¨¦

éåäz ïéñðBàämiqpe` ici lry dexra ecinrdl jixv m`e ± ¨¨¦¤¡¥
,df ote`a ecinrp]eéåäz ïéàeNpä ïî àéòa éàecinrdl jixv m`e ± ¦¨£¨¦©¦¦¤¡¥

te`a ecinrp oi`eyip ici lry dexra.[df oàlL åéçà úLà ìáà£¨¥¤¨¦¤Ÿ
àì BîìBòa äéä.xen`d lka zllkpc ïåék ,àîòè éàîwxéaøì ¨¨§¨Ÿ©©£¨¥¨§§©¦

dì úçkLîc àeä ïBòîLdfl dxeq`' ly ef zexyt` [epivn-] ¦§§©§©©¨
did `ly eig` zy`a 'dfl zxzen dfl dxeq`e dfl zxzen
enlera did `ly g` zy` dxq`p `l ezhiyl oky .enlera
la` ,enlera didy g`d dnaiiy mcew df g` clep ok m` `l`
zn jk xg`e ,iyilyd clep jk xg` wxe ipyd g`d dnaii m`
zeig` oic okzi ezhiyle .el znaiizn `id ixd mipa `la ipyd
dcedie iel oerny oae`x eidy oebk ,enlera did `ly g` zy`a
z` `yp oernye ,lgx z` oae`x `ype .zeig` d`le lgxe ,mig`
xg`e ,meail eig` iptl lgx dltpe ,mipa `la oae`x zne .d`l
eilr dxeq` oae`x zy` lgx z` `vne ,xkyyi mdig` clep jk
lgx z` iel maii jk xg`e .enlera did `ly eig` zy` meyn
.meail eig` iptl d`l dltpe ,mipa `la oerny zne ,oae`x zy`
dxeq` oerny zy` d`l z` `vne mdig` oeleaf clep jk xg`e
dcedi maii jk xg`e .enlera did `ly eig` zy` meyn eilr
mdiyp eltpe ,mipa ila dcedie iel mb ezne ,oerny zy` d`l z`
dzidy meyn xkyyil dxeq`d lgx oerny iax zhiyly .meail
clepy oeleafl zxzen ,xkyyi ly enlera did `ly oae`x zy`
dzeg` d`ly oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,iell dnaiizpy ixg`
oerny zy` dzidy meyn oeleafl dxeq`d d`le .el dwewf dpi`
ly enlera didy xkyyil zxzen ,oeleaf ly enlera did `ly
el dwewf dpi` dzeg` lgxy oeikn ezwewf zeg` dpi`e ,oerny

la` .[g xeiv]dì úçkLî àì ïðaøìoky ,[g xeiv] ef zexyt` §©¨¨Ÿ©§©©¨
`ly eig` zy` xeqi` epyi clep seqale maiia mby mzhiyl
enlera did `ly oeik oeleafl mb dxeq` lgx `ld ,enlera did
cinrd `l ok lr .xzida d`vny dn liren `le ,znd oae`x ly
,enlera did `ly g` zy` ly dexra oldl dpynd z` iia`

y meyn.éøééî à÷ àì àzâeìôa¦§§¨Ÿ¨©§¥
lr epnn dywne ,`iig iaxe ax ixaca xg` yexit d`ian `xnbd

x zaeyz:lirl d`aedy iell iaíbøúî àøôñ áøåoic z` §©©§¨§©§¥
xen`d zeig`dóàae ,BîìBòa äéä àlL åéçà úLàmeyn ©¥¤¨¦¤Ÿ¨¨§¨

ydì úçkLîenlera did `ly g` zy`a df oicàzéLa ©§©©¨§¦¨
[dyya-],ïBòîL éaøc àaélàå ,íéçà.lirl x`eand xcqke ©¦§©¦¨§©¦¦§
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xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr i sc zenai(iying meil)

ådidi dféðîéñC,df xcqlíaéå ãìBð úî ,íaéå ãìBð úîzn - §¦¨¨¥©§¦¥¥©§¦¥
maiie oeleaf clepe oerny zn ,iel maiie xkyyi clepe oae`x
zy` ly ze`ivn okziz df ote`a oerny iax zhiyly ,dcedi

.dfl dxeq`e dfl zxzen `dzy enlera did `ly eig`
ixaca `iig iax dpy `xtq ax ixacl ixd :`xnbd dywne
`l` dler epi`y ote`a s` zeig` izy ly df llk dpynd
lr aqen `iig iax ly df oicy xg`ne .cala oerny iax zhiya
.zwelgna iepyd xaca s` dpynd dxaicy `vnp ,dpynd ixac
en` z` s` epzpyna zepyl yiy ,iel ixac miwcev df itle
,meaide dvilgdn odizexv zexhetd zeixrd llka eia` zqep`

.eixac z` iax dgc recne
:`xnbd zvxzndéì úéì éììk éðä éaøì àlàepi` iax ok` - ¤¨§©¦¨¥§¨¥¥¥

`xew ip` zeixrd lkay ,`iig iax rawy llkd mr mikqn
zy`a df oic zepyl oi` ezhiyle ,'dfl zxzen dfl dxeq`d'
iepyd oic epzpyna zepyl oi` oky ,enlera did `ly eig`

.zwelgna
:dxen`d `iyewd lr xg` uexiz zvxzn `xnbdàðéçø÷ àcà áø©©¨©§¦¨

àáøc déîMî øîà àðäk áøc dén÷mya `pdk ax iptl uxiz - ©¥§©©£¨¨©¦§¥§¨¨
,`axéììk éðä éaøì déì úéà íìBòìzeixrd lkae ,`iig iax ly §¨¦¥§©¦¨¥§¨¥

g` zy`a s`e ,'dfl zxzen dfl dxeq`d' `xew ip` epzpynay
.zwelgna diepyy enlera did `lydéì øîà÷ éëäå,iell iax §¨¦¨¨©¥

oldl dpynd ixd(.ek)izyy mb ,cgi mixwn ipy sexivn zxacn
dxeq` odn zg` dzidy mbe ,mig` ipy iptl meail eltp zeig`

xeqi`ae .xg` g` lr dipyde mig`d cg` lrBnà`idyúñeðà ¦£©
åéáàwxdì úçkLî àãça,el` mixwnn cg`a `l` epivn `l ± ¨¦©£¨©§©©¨

eidy e` ,zeig` izy eid `l j` xg` g` lr dxeq` zg` lky e`
dzeg` eli`e eia` zqep` dzid odn zg` wx j` zeig` izy

la` .mdipyl zxzen dzidézøúamb ,cgi [mixwnd ipya-] §©§¥
,xg` g` lr dxeq` odn zg` lky mbe zeig` izy eidiyàìŸ

dì úçkLî÷,jytp dnn oky .eia` zqep` en` xeqi`aá÷òé éà ¨©§©©¨¦©£Ÿ
,ñðà úBéçà ézLz` d`le iel z` lgx el dclie ,d`le lgx §¥£¨¨©

`ype ,oernye oae`x ,zxg` dy`n mipa ipy cer awrile ,dcedi
z` `yp oernye ,iel ly en` `idy eia` zqep` lgx z` oae`x
oae`x ezne ,dcedi ly en` `idy eia` zqep` d`l dzeg`

df ote`a ok` ,[` xeiv] mipa ila oernyedzîáé àéäL dúBçà£¨¤¦§¦§¨
dì úçkLîj` .meail mdipa iptl elti zeig` izyy epivn ± ©§©©¨

ly dxwnúçkLî àì 'äæì úøzeî äæì äøeñàä',xen`d ote`a dl ¨£¨¨¤¤¤¨¤Ÿ©§©©
mb dxeq` ,en` meyn dpa lr dxeq` odn zg` lky myk ixdy
.meaie dvilgn zexeht odizye ,en` zeg` meyn eilr dzeg`

éàåy xn`zñðà úBiøëð ézLxg`e ,dcedie iel z` el eclie ,awri §¦§¥¨§¦¨©
eltpe ezne ,awri ipa oernye oae`xl zeqep`d e`yip jk

df ote`a ok` .[a xeiv] dcedie iel iptl zeqep`däæì äøeñàä'¨£¨¨¤
,dì úçkLî 'äæì úøzeîzy`e dcedil zxzen oae`x zy` oky ¤¤¨¤©§©©¨

xen`d llkd mle` ,iell zxzen oernydzîáé àéäL dúBçà'e` £¨¤¦§¦§¨
'znaiizn e` zvlegdì úçkLî àìxwir ixdy .df dxwna Ÿ©§©©¨

m` j` ,ezwewf zeg`a xeq` mc`y s`y ,`ed dpynd yecig
lre ,ezwewfl zaygp `id oi` dexr meyn eilr dxeq` dwewfd
o`k oi` jk oia efl ef zeixkp odizyyke .el zxzen dzeg` ok
en`' epzpyn dzpy `l recn ayein dzrne .dwewf zeg` xeqi`
izy oic oda okziy zeixr `l` dzpy `l oky ,'eia` zqep`

.oldl dpyna `aend zeig`
:iell iax zaeyza xg` xe`ia d`ian `xnbd,øîà éLà áø©©¦¨©

éììk éðä éaøì déì úéì íìBòìgxkd oi` ezhiyle ,`iig iax ly §¨¥¥§©¦¨¥§¨¥
zligzay llkd xn`p epzpyna zeiepyd zeixrd lk lry xnel

.'dfl zxzen dfl dxeq`d' oig` drax` wxtåokéøééî÷ àzâeìôá §¦§§¨¨©§¥
.zwelgna miiepyd mixac s` zhwep dpynd -éðà äneãîk' éàîe©¦§¤£¦

déì øîà÷c 'Bã÷ã÷a çBî Bì ïéàL,ezl`y lr iell iaxøîà÷ éëä ¤¥©§¨§¢§¨¨©¥¨¥¨¨©
øñàc] àéä äãeäé éaø ïéúéðúîc ,ïéúéðúî ú÷ééc àì àîòè éàî .déì¥©©£¨Ÿ¨§©©§¦¦§©§¦¦©¦§¨¦§¨©

[åéáà úñeðàazeiepy ody epwxtay zeipyndn zwiic `l recn ± ©£©¨¦
`l recn jziiyewl mewn oi` ezhiyle ,dcedi iax zhiya `weec

.oldl x`eaiy itk ,eia` zqep` en` dpynd dzpy

:dcedi iax zhiyk diepy dpynd gxkday iy` ax wiicncixd ©
éðz÷onwl dpyna(.bi)LLdúBéøòjenqa ehxetiyî úBøeîçyng ¨¨¥¥£¨£¥

zeixr dxyrelàzeixr dxyr yng oky .epzpyna zeiepyd ¥
el` yy eli`e ,znd eig`l zexzen la` maid lr wx zexeq`

e .mig`d lk lr zexeq` ody meyn xzei zexengïäL éðtî¦§¥¤¥
úBàeNðwx [`ypdl zeleki-]íéøçàìze`eyp eidiy okzi `le §©£¥¦

jkitl ,eig` iptl meail eltie znd g`lúBøzeî ïäéúBøö.eig`l ¨¥¤¨
mewna `l` dzxv z` zxqe` dexrd oi`y ,epicia dkld oky

,zexengd yy od el`e .meai,åéáà úBçàå ,åéáà úLàå ,Bnà¦§¥¤¨¦©£¨¦
.eia`n eig` zy`e ,eia` ig` zy`e ,eia`n ezeg`'Bnà' éàî©¦

,zexengd zeixrd yy oia diepyd.åéáà úàeNð àîéìéàokzi `l ¦¥¨§©¨¦
ok m`y ,ok xnel,åéáà úLà eðééäipta eia` zy` dzpyp xake ©§¥¤¨¦

.el` zeixr yy oia dnvråàì àlà`idy en`a xaecn [`l ike-] ¤¨¨
éðz÷å ,åéáà úñeðàodizexv zexhet opi`yúBàeNð ïäL éðtî £©¨¦§¨¨¥¦§¥¤¥§

.íéøçàì,jkn wiicl yieïéà íéøçàì,ze`yip od mixg`l `weec ± ©£¥¦©£¥¦¦
la`àì ïéçàì.e`ypiàøáñ éàä déì úéàc déì úòîL ïàîine - ¨©¦Ÿ©¨§©¥§¦¥©§¨¨

zqep` `idy meyn da mixeq` mig`d s`y xaeqd `pzd `ed
i`ce ,mn` dpi`y it lr s` mdia`äãeäé éaø`edúñeðàa øñàc ©¦§¨§¨©©£©

.åéáàedéì éðz àì éëä íeMîe"h llka dpyna eia` zqep` en`l ¨¦¦¨¦Ÿ¨¥¥
`l` eig`l ze`eyp opi`y meyn ,odizexv z` zexhetd zeixr

.g`n `l` dxv oi`e ,mixg`l
,éLà áøì àðéáø déì øîàs` `ldedì úçkLî éîð äãeäé éaøì ¨©¥©¦¨§©©¦§©¦§¨©¥©§©©¨

oebke ,eig`l d`eyp eia` zqep` en` didzyáéñðå øáò éàc- §¦¨©§¨¦
eiyeciw ,eia` zqep` z` `ype df xeqi` lr eig` xar m`y
`l` zxk xeqi` eia` zqep`a oi` ixdy .carica da miqtez
`la zn m`e ,oie`l iaiiga miqtez oiyeciwe ,`nlra e`l xeqi`
maid lr `id dxeq`y xg`ne .eig` iptl meail zltep `id mipa
dvilgd on dzxv z` s` zxhet `id ixd ,en` zexr xeqi`a
en` dzpyp `l recn ,dnewnl iel ziiyew zxfeg aeye .meaide

.odizexv z` zexhetd zeixrd llka eia` zqep`
g`l ze`eyp ody miyp `l` epzpyna epyp `l :iy` ax el uxiz

la` ,xzida zndéàcmiqtez carica wxy xeqi`a ze`eypd - §¦
,oiyeciw odaéðz÷ àì.epzpyna Ÿ¨¨¥

:iax ixaca eyexit lr dywn iy` ax,àðäk áøì éLà áø déì øîà̈©¥©©¦§©©£¨
xzid i`eyipa s` `ldéàc àìaxeqi` lr znd xary ila - §Ÿ§¦

,el` oi`eyipadì úçkLî éîðzyzxhet eia` zqep` en` did ©¥©§©©¨
y oebke .dzxv z`ñðà á÷òéz`Búlkoae`x epa zy` dxy ©£Ÿ¨©©¨

ïa äpnî ãéìBäå,oerny enyydì äìôðå íéða àìa [ïáeàø] úîe §¦¦¤¨¥¥§¥§Ÿ¨¦§¨§¨¨
dxy ezy`døa én÷.[b xeiv] meail [dpa iptl-]Bbéîe[jezne-] ©¥§¨¦

äøéñà éäéàc,en` zexr meyn eläøéñà éîð dúøözxhtpe eilr §¦¦£¦¨¨¨¨©¥£¦¨
`l dnl ,dywi aey ok m`e .dexr zxv oick ,meaide dvilgd on

.odizexv z` zexhetd zeixrd llka en` s` epzpyna dzpyp
:`pdk ax ly evexiz z` d`ian `xnbddéì øîà,`pdk ax ¨©¥

éøééî÷ àøézäc äúåçàa,epzpyn zwqer xzid ly deg`a - §©§¨¨§¤¥¨¨©§¥
éøééî÷ àì àøeqéàc äúåçàaz`ia ici lr dxvepy deg`a la` - §©§¨¨§¦¨Ÿ¨©§¥

zqep` en` zexr dzpy `l jkitle ,epzpyn zwqer `l xeqi`
.eia`

:iax zaeyz lr iel wlgpy d`ian `xnbdïë ét ìò óàåaiydy §©©¦¥
,eia` zqep` en` z` s` epzpyna zepyl xyt` i`y iell iax el

mewn lkndéúéðúîa éåì d÷ãaz` mb ezpyna iel siqede dibd ± ©§¨¥¦§©§¦¥
,dcedi iax zhiya diepy epzpyny s`e .eia` zqep` en`
`yp ok m` `l` dzxv z` en` xehtzy epivn `l ezhiyle
i`eyipa mb zxacn dpyndy iel xaeq ,xeqi`a eig` dze`

.xeqi`éåì éðúc,ezpyn zqxibaíéîòt ,Bnà`idyúøèBtz` §¨¥¥¦¦§¨¦¤¤
íéîòôe ,dúøöyúøèBt dðéàz`,ãöék .dúøöm`Bnà äúéä ¨¨¨§¨¦¥¨¤¤¨¨¨¥©¨§¨¦

åéáàî åéçàì úàOðå ,åéáà úàeNð,ztqep dy` cer eleúîeeig` §©¨¦§¦¥§¨¦¥¨¦¥
,[c xeiv] mipa `laïéàL Bnà àéä Bæ`idúøèBtz`,dúøöixdy ¦¦¤¥¤¤¨¨¨

oi`e ,a` zy` ly zxk xeqi`a znd g`d lr s` dxeq` `id
znd zy` dzid `ly xg`ne .zezixk iaiiga oiqtez oiyeciw
ok lre ,dpa iptl meail llk zltep dpi` df g` znyk ,mlern

.dzxv z` eilr zxqe` dpi`
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רלי
oiaiig lkd` cenr i sc ± oey`x wxtzenai

êéðîñå'åë íáéå ãìåð úî,oda `xew ip` oleka `iig iax ipzcn `nl` ,ziyixtck Ð

mlera did `ly eig` zy`a elit`eiax `dc ,`zbelt ipz oizipznc `pz `nl` Ð

`iig.i`w 'ipzn`éììë éðä äéì úéì éáøìoizipzn inwen `l jkld ,`iig iaxc Ð

.lkd ixacl maii seqale clepa `l` ,`zbeltaäì úçëùî àãçá åéáà úñåðà åîàÐ

da `xew dz` i`y ,oizipzna dl hwp `l ikdl

`idyk dzeg`e ,dfl zxzen dfl dxeq`d

zeltep zeig` izy ediy ,znaiizn dznai

ef oke ,en` meyn dfl dxeq` ef `dze maiizdl

:dl zgkyn `cg `l` .ipyl zxzene ,df lr

`idyk dzeg` e` ,dfl zxzen dfl dxeq`d e`

.dznaiñðà úåéçà éúù á÷òé éàel dclie Ð

zqep` oae`x `ype ,dcedi zg`de iel zg`d

,eia` zqep` `yp oernye ,iel ly en` ,eia`

.dcedi ly en`äúîáé àéäùë äúåçàÐ

zgkyn ,dipa dcedie iel iptl meaiil zltep

.dläì úçëùî àì äæì úøúåî äæì äøåñàä
iel ly en` :mdipy lr zexeq` odizyy itl Ð

zeg` meyn dzeg`e ,en` meyn el dxeq`

dvilgd on zexeht odizye .dcedil oke ,m`d

.meaiid oneñðà úåéøëð éúù éàåel eclie Ð

me`ype ,mipa ipyeltpe ,zxg` dy`n mipa ipy

mdipa iptldfl zxzen dfl dxeq`d Ð

xwire .edpip zeig` e`l la` ,dl zgkyn

zeig` izy meaii meyn `iig iaxc dizlin

:opiqxb ikd .hwpäéì úéì íìåòì øîà éùà áø
éøééî à÷ àúâåìôáå ,éììë éðä éáøì:xnelk Ð

meyn eia` zqep` en` ipz `lc `dc `niz `l

ipd il dnl iaxlc ,illk ipd [da] zgkyn `lc

ixiin `lc diway ikdl `niz `le .illk

`zbeltac ,`zbeltael oi` i`ne ,ixiinw i`ce

dil xn`wc gen.'ek dil xn`w ikd Ðøñàã
åéáà úñåðàáletzy dl zgkyn `le Ðm`

.eia`ne eig`n meaiil dpa iptláéñðå øáò éàã
iptl meaiil dltpe ,eia` zqep` z` Ð,dpa

.ipzileúçëùî éîð éàã àìádf xar `ly Ð

di`eyipa znd.åúìë ñðà.zc lr xare Ðóàå
éô ìòip` dnecnk :iell iax dil xcdnc Ð

.ecwcwa gen el oi`yïéúéðúîá éåì ä÷ãáÐ

ddibddtiqede.ezpyna eia` zqep` en`l

åîà äúéäúàåùðåéáàî åéçàì úàùðå åéáà
úîåa` zy` ixdy ,da oiyecw iqtz `l Ð

iaiiga oiqtez oiyecw oi` :onwl opixn`e ,zxka

`l df ryx znyk ,jkld .lkd ixac zezixk

,i`ed g` zy` e`lc ,dpa iptl meaiil ef dltp

.dzxv zxhet dpi`e
äúéä
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íìåòìixiinw `zbeltae illk ipd iaxl dil zilyi` zy` ipzil :xn`z m`e Ð

,ipeltl i`ypz `ly zpn lr jhib df ixd dl xn`c oebk ,dzxv zxhety

) "yxbnd"a ibiltcat oihib(`,,ipeltl dxeq`e hb ied xfril` iaxlc ,opaxe xfril` iax

xfril` iaxl elit` ,mc` lkl dxeq`c ab lr s`e ,dzxv zxhet zne eig`l z`yp m`e

opiyiigc ,ipeltd e` yxbnd zeniy cr ,opaxcn

yxbzz e` onl`zzy xg`l el `ypz `ny

"yxbnd"a opiyiigck .mixfnn dipa e`vnpe ,dfn

ct oihib)(`,`ny ipeltl ilraz `ly zpn lr

,yxbzzy xg` e` onl`zzy xg` el lraz

jia`e `a`n xzei yginl `kil eizgz dcerae

Ðopixn`ck ,"i`c" inp ipzwc iel mewn lkn

onwlÐ`wtpc o`nle !jdl inp ipzilc ,dyw

dy` zeg`n dilÐzeg`l jd inc `lc ,`gip

,zepfa dil `ixy i`ypz `ly zpn lrc .dy`

ilraz `ly zpn lreÐycwzdl `id dleki

`ly zpn lrae .dy` zeg`l `inc `le ,el

enk xeiy aiyg i` ,inp ilraz `le i`ypz

"ipeltn ueg"aÐz`yp ik dil `ixy ok m`

xeiy aiyg `l i` elit`e .mcew eig`lÐlkn

dlitp zrya mzdc ,dy` zeg`l inc `l mewn

dpi` dlitp zrya ,`kd la` ,ezy` zeg` ied

zy` dpaygz elit`e .el lrazy cr yi` zy`

el lrail dxeq` yi` zy` mrhny oeik yi`

Ðmail lraz m`y oeik ,inc `l mewn lkn

eilr dxq`pyÐdzid `le ,yi` zy` `ied

,edine .dzxv dxht `l jkld ,mlern eig` zy`

`ki`c `kid lk "dgwle"n dil `wtpc o`nl

oigewil ixzÐielc ab lr s` ,xnel yie !dyw

ixiinw `zbeltae ,"i`c" ipzÐ`l` ixiinw `l

.dizeek oizipznc `pzl dil `xiaqc `zbelta

iaxlc ab lr s` ,oie`l iaiig iel ipz `lc ,rcz

siqenc o`ne .edpip meaiie dvilg ipa e`l `aiwr

dl zgkyne ,enlera did `ly eig` zy` lirl

oizipznc `pz `nyc ab lr s` ,oerny iaxk

oerny iaxk dl xaq `lÐolekac meyn epiid

oda `xew ip`Ðla` ,edlek` i`wc dil rnyn

`wtqnc ,oiyeciwa xfril` iaxl opax ecen i`

oihib) "yxbnd" yixa xn`wcn iia`l dil(a,at

,yi` zy` ipzil :`iyw `a` iaxl `zi` m`c

oae`x `ay oebk ,opaxl elit` dl zgkync

,mzq dycwe oerny `ae ,oernyn ueg dycwe

inp dxv zxve .[eig` iel iptl dltpe] oerny zne

!oig` ipyn ueg oae`x dycwy oebk ,dl zgkyn

xakc ,znd zy` diabl `pixw `lc :xnel yie

,[g`] zy` meyn [mig` iyecw iptl eilr] dxq`p

zy` i` ,edine .devn mewna dexr aiyg `le

oihib) "yxbnd"a rnynck ,`ziixe`c mizn ipyxn`y oipra e` ,'ek zne mzq dycwe oerny `ae ,eig` iele oernyn ueg dycwe oae`x `ay oebk ,mizn ipy zy` `kd ipzil (a,at

) "xne`d" wxta opgei iaxq oiyecw(`,d`n od elit`cÐzenai) iyily wxta ,edine !dxv zxv inp oda zgkyne ,oiqtezzenai) ipy wxtae (a,`ldxifb mizn ipy zy`c rnyn (`,gi

eilr dxq` dxezd onz :ipyne !xfril` iaxk miyp dxyr yy ipzil :qgpt iax mya `pipg iax aizn :dl jixt "yxbnd" yixa inlyexiae .yxt` mye ,opaxc`kd ,Ð.eilr Dxq` `ed£¨¨

xeqi`d yi` zy` la` .eilr dxq`y dxeza `l` ,mc` meya ielz day xeqi` oi`y iptn ,zeniyk maiizdl xzid dl oi` znd d`ypyne ,eilr dxq` dxezd onz :wgvi epiax yxite

dvxi m`y Wxbna ielzÐ.dxizdl yxbnd ciay itl ,edl enc `lc ,edl ipz `l ikdle ,D`UpW eig` zeniy mcew mail dpxizi §¨¥§¨¨

éðú÷ã'ek el`n zexeng zeixr yyÐzeixr yy iab dl ipzc oeik ,jytp dnne ?`tiqn iwiic `lc lirlc .edpdc jzrc `wlq i`nc :dnizeÐyie !`yixa diipzinl xyt` `l

dcedi iaxk iz`c ab lr s`e ,yng `l` ipzinl dil ded `l `tiqae dxyr yy `yixa ipzinl dil dedc ,iell dil `iywc :xnelÐxar i`c ,dxyr dyy ipzinl dil ded

.ixiin `w `l i`ce ,ixiin `w `l `zbelta iax :dil ipye ,aiqpe

éáøìaiqpe xar i`c dl zgkyn inp dcediÐ) oiyeciwc `xza wxta xn`c iia` elit`c ,lra `le yciwy dl zgkyn inp "aiqpe xar i`c" `lac :dnizgr(`,dpnl` iab ,

dwel yciw :lecb odklÐdycwl xzen `di elit`e ,lerai `ny opaxcn ycwl xeq` `nyc :xnel yie !aizk "dlbi `l" `kd la` ,"gwi `l" aizkc meyn epiidÐ

) "zezin rax`" wxta `aiwr iaxk xaq dcedi iax `d ?dl zgkyn ikid ,"i`c" ici lr elit` :xn`z m`e .dilr `eal xeq`y mrhn "i`c" aiygbp oixcdpq(`,oiyecw oi` :xn`c

wxta ipzw `dc ,dcedi iaxk `da dxaq `l `kdc oizipzn jgxk lrc ,cere .dlr biltc oizipznk `l` ,mzdc `ziixak cenlzd dl xaq `lc :xnel yie !oie`l iaiiga oiqtez

zenai) ipyk(`,dyecw xeqi`e devn xeqi` :Ðoie`l iaiiga oiqtez oiyecw oi` i`e .znaiizn `le zvlegÐ`lc olpn ,x`yc oie`l iaiiga :xn`z m`e .iraiz `l inp dvilg

jgxk lrc :wgvi epiax xne`e .l`xyil dpizpe zxfnn heicd odkl dvelge dyexb lecb odkl dpnl` oebk onwl yxtn dyecw xeqi`e devn xeqi`c ?dcedi iaxk oizipzn xaq
oizipzn
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oiaiigרלב lkda cenr i sc ± oey`x wxtzenai
åéáàî åéçàì úàùðå åéáà úñåðà åîà äúéädcedi iaxl elit`e .da oiqtez oiyeciw Ð

znyke ,oie`l iaiiga oiqtez oiyeciwd.dxehte ,dexr zxv dzxv z`vnp Ðøîàã éåìì
éðú÷ éîð éàã.eia` zqep` en` :iel dl wicae ,dcedi iax oizipzn `dc Ðäùã÷å øæçå

"eig` zia z` dpai `l xy`" aizkc ,e`la `l` eilr dpi`c ,da el oiqtez oiyeciwe Ð

.dpai `l aey dpa `ly oeik Ðíéðá àìá úîå
.zxg` dy` ele Ðíéçàì äøåñà àéäã åâéîã

zxka ediilr `niiwc Ð,yiwl yixlxn`c

lr oiaiig uleg ly oig`d :oizrnya onwl

.dxeq` inp dzxv ,zxk dvelgdäðéàù éôì
äøö úøöádzxv dkld da ipzinl `kilc Ð

oig`d on cg`l z`ype,`xiq` edlekl `dc Ð

lre dexr mdn cg`d lr oizipznc zeixr lkc

dkld" da ipzinl ivne ,zexzen oig` x`y

edlek `kd la` ."ipyd eig`l z`ype dzxv

.ediiexza ixiq` oig`äéì àîéìåopgei iax Ð

:yiwl yixldvelg lr oig`d edpip oie`l iaiig

ediilr `niiw `le ,mdiptl dltpe dxfgy ,ef

oa oerny iaxc dilr bilt edi` `dc .zxka

ulegd oia mig`d x`y oia :xn`e ,onwl yiwl

dxvd lr `le zxk dvelgd lr oiaiig oi`

.zxkåäðéð íåáéå äöéìç éðá ïéåàì éáééçåÐ

e`l xeqi` oi`e ,maiizdl `id dwewf ,xnelk

dy` zeg`n `dc ,dvilgd on zxhetopitli

`l jklde ,zxk dpecf lr oiaiige dexr `idy

ivndiipzinl.oizipznaäøöä ìòdzid m` Ð

,dxv dldzvilga dxhtpezia" :aizkc ,ef ly

"lrpd uelguleg oi`e ,uleg `ed cg` zia Ð

olek lr cenrl dxeng dxv dze`e .miza ipy

dxhtpy zxka g` zy` xeqi`ayxtnck ,odn

.`nrhéîéé÷ éîéé÷ãë.g` zy` xeqi`a Ðéáøå
ïðçåéi` `xwirnc icin `ki` in :jl xn` Ð

,uilg g` i`d ira i`e uilg g` i`d ira

`xwirn ,inp dzxv oiprle .olek cia zeyxdy

,uilg i`dl ira i`e uilg i`dl ira i` Ð

dxv lr i`w ,`cgl cg uilgc meyn ,`zyde

.zxka edlek lr eig` oke ,zxkaàúåçéìù éàä
ãáò åäãéã.olek cia zeyxd did `xwirnc Ð

dxvc `zegily ,`id oke.dcar`edc ikid ike

oke ,dpai `la dzxv lr ok ,dpai `la dlr

.mdizy lr mig`däöéìç äëéøö éàîàidp Ð

dlr i`w `l edi`c ,da iqtz oiyeciwc inp

znyk edin ,zxkamig`d on `vze xhtiz Ð

.ediilr `id zxkae li`ed ,dexr meynãîò
äùã÷å ïéçàä ïî ãçà,ulegd dycw `ly Ð

.oig`d on cg` `l`íåìë åéìò äì ïéàoi`c Ð

,hb epnid dkixv dpi`e ,da el oiqtez oiyeciw

.zezixk iaiiga oiqtez oiyeciw oi`càôéñ
àáé÷ò éáøì ïàúàiaiig ,edine .opax `yixe Ð

.lkd ixac `ed oie`l
àéù÷
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ipzw `le zeixr yy ipzwcn ,oiqtez oiyeciw x`yc oie`l iaiiga elit`c xaq oizipzn

iaiigk odizexv zexhet eid eig`l `ypil zeleki eid m`c ,ezvelge ezyexb zeixr dpeny

jiiy `l ikdle ,eda oiqtez oiyeciw i`ce `l` .oiqtez oiyeciw oi`c oeik ,zezixk

eig`l `ypil zeleki eid elit`c ,edpipzinlÐ:wcwcl yi cere .odizexv zexhet eid `l

zqep` hwp `le ,en` `idy eia` zqep` hwpcn

iaxk xaq oizipznc oeik :xn`z m`e .mzq eia`

xaq egxk lr ok m` ,eia` zqep`a xq`c dcedi

`da `dc ,oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw oi`c inp

zenai) "ulegd" seqa gkenck ,`ilz(`,hn

xfnn yi :xn`c `aiwr iaxc `nrh yxtnc

iwenc dcedi iaxk dl xaqc meyn ,oie`l iaiign

`ai `l" dil jinqe ,eia` zqep`a "dlbi `l"

`kid lke ,xfnn ied inp oizipznl ok m`e ,"xfnn

xfnn iedcÐdnka gkenck ,oiqtez oiyeciw oi`

dnwen oizipznc ab lr s`c :xnel yie !izkec

enk ,xfnn ied `l mewn lkn eia` zqep`a `xwl

ly mai zxneya "dlbi `l" iwenc ryedi iaxl

eia`Ð`l` xfnn ied `lc xaq ikd elit`

iedc "gwi `l"n opiyxce ,oic zia zezin iaiign

iaiig iedc "dlbi `l" cr oic zia zezin iaiig

inp ikde .zezixk iaiig `le ,xfnn ied zezixk

`edy "dlbi `l" cr "gwi `l"n oizipznc `pzl

oie`l iaiigÐ.llka oie`l iaiig `le ,xfnn ied

éôìdxv zxva opi`yepiax axd dywd Ð

,dxv zxva `zi` oerny iaxl :odk dyn

eznail ulgy xg` odl mig` eclepy oebk

opixn`ck "dpai `l"a dlr oiniiw `lc ,dycwe

ipzwc oeik ,`zbelta ixiin iele ,jenqa onwl

iaxk epiidc ,`tiqa zeixr yy iab eia` zqep`

dl xaq `lc `zbeltac :xnel yie !dcediÐ`l

iaxk xaq `l iele .lirl ziyxitck .ixiinw

.enlera did `ly eig` zy`a oerny

õìåçädycwe xfge eznail`kile Ð

dycwe xfge hwpc xninl

,zxk dvelgd lr aiig epi` `edc opireny`l

`ki` e`l la`Ðopixn`c ,dycwy itl

) oiyeciwagr(`,m`y ,ezyexb xifgna micen :

lra `le yciwÐzia oipa jxc ,dwel oi`y

zn m`c meyn dycw hwp `l` .dxez dxq`

eig`l mail dwewf m` yiwl yixe opgei iax ibilt

dilr `ae xfge hwp `le .e`l i`Ð`l `dac

epi` `nlr ileklc ,yiwl yixe opgei iax ibilt

ivn dedc oicd `ede .zxk dvelgd lr aiig

.oig`d on cg` dilr `ae xfge hwpnl

åäéàdpai `la i`wc `edÐded `l i`

lr `ed elit`c `pin` ded "dpai `l" aizk

dwzpl "dpai `l" xzii` `zyde ,zxka dvelgd

dxve oig` la` ,e`ll zxknÐ,iniiw iniiwck

zenai) "ulegd"ac :dnize .ediilr dpai `l i`w `le`lc `xw xzii` `lc rnyn (`,cn

ieyp didy inc oizipzn` jixt mzdc .`cgl maiile `cgl uelgl `lc jixhvi` `l` dpai

"eig` zia" `xw xn` !ediiexzl maiile 'ek miyp izyaÐdpea epi`e ,dpea `ed cg` zia

"uelg zia" `xw xn` !ediiexzl uelgile .miza izyÐm`" `xw xn` !`cgl uelgle `cgl maiile ."'eke dpai `l xy`" `xw xn` !`cgl maiile `cgl uelgile .'ek uleg `ed cg` zia

utg m` `d ,"uetgi `lÐ,maiin utg `d ikd xza ipyn ikc xninl `ki` opiqxbc mixtql s`e .edl opiqxb `lc mixtq zi` ,edine .dvilgl dler epi` meaiil dler epi`y lke ,maiin

'ek meaiil dler oi`y lkeÐmiza izy uleg oi`c ,dvilgl dler oi`c oeikc ,`cgl maiile `cgl uelgil `lc "dpai `l" jixhvi` `l ezÐ`l" xzii` `zyde .meaiil inp dler epi`

zenai) "oig` drax`" wxtae .e`ll zxkn wzpl "dpaial(`,uilg xcde maiinc i` xn`wcÐ"dpai `l"a dil mwe ,maiin xcde `yixa uilg `nlc `l` ,inp ikdÐ`ail` epiid mzd

.zxka dil mw yiwl yixl la` ,dxv` inp dpai `l iwenc ,opgei iaxcéðúéìåmelk eilr el oi` `aiwr iaxlÐ) "xicnd" wxtac :dnizdr zeaezk(a,eid :opzc ,`peeb i`d ik `ki`

dia` ziaa dcere minen daÐlrad zeyxl dqpkp ,di`x `iadl jixv a`dÐixacl `nile jixt `le ,l`ilnb oax `tiqe ryedi iax `yixc `xnba wiqne ,di`x `iadl jixv lrad

!iaa ixz ipzinl jixv ded `le ,di`x `iadl lrad lre zpn`p l`ilnb oax
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m` la`åéáà úñeðà Bnà äúéä,ez`eyp `le,åéáàî åéçàì úàOðå ¨§¨¦£©¨¦§¦¥§¨¦¥¨¦
úîe,[` xeiv] meail dpa iptl dltpe mipa `la g`dBnà àéä Bæ ¥¦¦

úøèBtLz` s`dúøöiyeciw da eqtz ixdy .meaide dvilgd on ¤¤¤¨¨¨
dzxv z` zxhetd dexr lkk dpice ,dcedi iaxl elit` znd

.meai mewna `idykäøNò Lîç eðúðLîa íéîëç eðML ét ìò óàå§©©¦¤¨£¨¦§¦§¨¥£¥¤§¥
,zeixréñBäì eðì Léód dexrd z` odilrïBâk ,äøNò LLen`Bæ ¥¨§¦¥¤§¥§

.eia` zqep` `idy
:iel lr dywn `xnbdøîàc éåìì ,ïðçBé éaøì Lé÷ì Léø déì øîà̈©¥¥¨¦§©¦¨¨§¥¦§¨©

éðz÷ éîð éàc,xeqi`a znl e`yipy miyp s` dpey dpyndy - §¦©¦¨¨¥
éðúìz` mb [zepyl dl did-]å Bzîáéì õìBçäjk xg`dLc÷å øæç ¦§¥©¥¦¦§§¨©§¦§¨

éäéàc Bbîc ,íéða àìa úîe`idy jezny -éîð dúøö ,äøeñà ¥§Ÿ¨¦§¦§¦¦£¨¨¨¨©¥
.àøéñàdrwt eznail maid ulgy xg`ly ,epicia dkldy £¦¨

zy` ly zxk dilr xfeg oi` j` .eilr dxeq` `id dzrne ,dzwif
,cala e`l xeqi`a `id dxeq` `l` ,devn mewna `ly g`
yiwl yixe opgei iax oldl ewlgpe .epziibeq jynda x`eank
znd ig` lk mdn cg` ly ezvilg xg`l opgei iaxl ,df oipra
ulegd wx yiwl yixl eli`e ,zxka `le cala e`la mixeq`
xeqi`a xq`idl zxfeg `id mig`d x`y lr la` ,e`la envr
oebk ,da epivn dxv xeht s`e .devn mewna `ly g` zy`k zxk
`ype dxy z` oerny `ype ,mig` dcedie iel oerny oae`x eidy
.meail mig`d iptl dwax dltpe mipa ila iel zne ,dwax z` iel
eqtze] dyciwe xfge ,e`la eilr dxq`pe dwaxl oerny ulge
ila oerny zne ,[oie`l iaiiga oiqtez oiyeciw ixdy ,eiyeciw
yix zhiyly xg`ne .[a xeiv] meail eig` iptl eiyp eltpe mipa
`ly g` zy` ly zxk xeqi`a mig`d lr dxeq` `id yiwl
dzxv z` xehtz s` ok m` ,oey`xd g`d zngn devn mewna
.ef dvelg s` dpyna dxkfed `l recne ,meaid one dvilgd on

:`xnbd zvxzndéì øîàef dvelg dpey dpi` dpynd ,opgei iax ¨©¥
.äøö úøöa dðéàL éôìmewna `l` dxv zxv epivn `l oky §¦¤¥¨§¨©¨¨

xzend xg` g` maiie ,znd ig`n cg` lr wx dxeq` dexrdy
mipa `la `ed s` zne ,dcaln zxg` dy` ele ,dzxv z` da
eig` ly dipyd ezy` s`y ,meail oey`xd g`d iptl dltpe
.dpey`xd dexrd ly dzxv zxv `idy meyn eilr dxeq` ipyd
s`l maiizzy okzi `l ,dyciwe znd g`d dl ulgy ote`a la`
dxeq` `id ixdy ,dzxv `le `id `l ,ezen xg`l mig`dn cg`

.[b xeiv] zxk xeqi`a znd ig` lk lr
:`xnbd dywnîéìådéì àef dvelgy ,yiwl yixl opgei iaxéáééç §¥¨¥©§¥

,àéä ïéåàì,zezixk iaiign dpi`eíeaéå äöéìç éða ïéåàì éáééçå ¨¦¦§©§¥¨¦§¥£¦¨§¦
,eäðéðzhiyl ixdy .cala zezixk iaiig `l` meain zexeht oi`e ¦§

oi`e g` zy` ly zxk xeqi`d rwt ulegd iabl wx `l opgei iax
ok m`e .mig`d x`y iabl s` `l` ,cala e`l xeqi` `l` da
dvelg dpynd dzpy `ly yiwl yixl aiydl el did ezhiyl
ipa oie`l iaiigy oeik ,dvilga zeaiig dzxve `idy meyn

.'dxv zxva dpi`y itl' eaiydl jxved dnle ,meaie dvilg
opgei iax :`xnbd zvxznåéøáãìyiwl yix ly.déì øîà÷jke ¦§¨¨¨¨©¥

,eaiydéãéãìlr zxk miaiig mpi` mig`d lky [izhiyl-] §¦¦
,dvelg dpey dpi` dpynd recn zeywdl oi` i`ce ,dvelgd

ixdyàlà .eäðéð íeaéå äöéìç éða ïéåàì éáééçå ,íä ïéåàì éáééç©§¥¨¦¥§©§¥¨¦§¥£¦¨§¦¦§¤¨
elit`Cãéãìy,eäðéð úBúéøk éáééçon dzxv z` xehtl dl yie §¦¨©§¥§¦¦§

dpyna dzpyp `l mewn lkn ,meaid one dvilgdïðéàL éôì§¦¤¥¨
.äøö úøöa§¨©¨¨

ulgy dnaia yiwl yixe opgei iax zwelgn z` d`ian `xnbd
:mig`d cg` dløæçå ,Bzîáéì õìBçä ,øîzéàulegdøîà ,dLc÷å ¦§©©¥¦¦§§¨©§¦§¨¨©

,Lé÷ì Léøwxàeä[ulegd-]ìò áéiç ïéàz`ia,úøk äöeìçä`l` ¥¨¦¥©¨©©£¨¨¥
.cala e`la dilr xaeråmle`ïéçàäevlg `ly mixg`dïéáéiç §¨©¦©¨¦

.úøk äöeìçä ìòmig`dn cg` ulge ,miyp izy znl el eid m`e ©©£¨¨¥
zrwtp `l` ,dnvr ipta dvilg dkixv dzxv oi` ,odn zg`l
eyxce ,'lrpd uelg zia' xn`py ,dpey`xd zvilg ici lr dzwif

e .miza ipy uleg epi`e ,uleg `ed cg` ziaìòdze`ïéa äøvä ©©¨¨¥
àeä[ulegd-]ïéáex`y.úøk äøvä ìò ïéáéiç íéçàäelit` oky ¥¨©¦©¨¦©©¨¨¨¥

lr `l la` ,cala dvelgd lr `l` e`ll wzip `l envr ulegd

.dzxvàeä ïéa ,øîà ïðçBé éaøå[ulegd-]ïéáex`yïéçàäly §©¦¨¨¨©¥¥¨©¦
,znd,úøk äøvä ìò àìå úøk äöeìçä ìò àì ïéáéiç ïðéà`l` ¥¨©¨¦Ÿ©©£¨¨¥§Ÿ©©¨¨¨¥

.cala 'dpai `l aey' ly e`la odilr mixaer
:mzwelgn mrh z` `xnbd zyxtnLé÷ì Léøc àîòè éàîxhetd ©©£¨§¥¨¦

zexvd z`e mig`d z` aiigne zxkn dvelgde ulegd z` wx
c meyn ,zxkaàø÷ øîàdvilga(h dk mixac)Wi`l dUri dkM' ¨©§¨¨¨¥¨¤¨¦

äðáé àì øLà,df aezkn eyxce ,'eig` ziA z`äða àlL ïåékz` £¤Ÿ¦§¤¤¥¨¦¥¨¤Ÿ¨¨
ulg `l` eig` ziaäðáé àì áeL`eale ezepal el xeq`e ,eze` Ÿ¦§¤

,dvelgd z` xeq`l ick ef dyxca jxev oi` dxe`kle .dilr
ixde dzwif drwt dvlgy xg`l oky ,`xaqn dxqe`l yi `l`
z` wzpl ick azkpy `l` ,devn mewna `ly g` zy`k `id
`l' ly e`l xeqi`a dcinrdle g` zy` ly zxkn dvelgd

`weece .'dpaieäéà[ulegd-]'äðáé àì'a éà÷c àeä,calaìáà ¦§¨¥§Ÿ¦§¤£¨
x`yåéçà,ef dyxc mda dxn`p `ly znd lyéîéé÷ éîéé÷ãk- ¤¨¦§¨§¥¨§¥

.zxka `edy devn mewna `ly g` zy` xeqi`a md micner
å`weecdãéc dìò[dvelgd lr-]éà÷c àeäulegd'äðáé àì'a §£¨¦¨§¨¥§Ÿ¦§¤

,e`ll zxkn dxezd dwzip dze` wxy meyn ,zxka `le cala
àädéîéé÷ éîéé÷ãk äøög` zy` ly zxk xeqi`a `id zcner - ¨¨¨¦§¨§¥¨§¥

.devn mewna `lyïðçBé éaøå,xaeqéãéî àkéà éîokzi m`d-] §©¦¨¨¦¦¨¦¦
[dfd xackéòa éàå ,õéìç éàä éòa éàå õéìç éàä éòa éà àøwéòîc§¥¦¨¨¦¨¥©¨¦§¦¨¥©¨¦§¦¨¥

õéìç éàäì éòa éàå õéìç éàäìcg` lk ie`x did dligzay - §©¨¦§¦¨¥§©¨¦
,uelgl die`x dzid zenaidn zg` lke ,uelgl mig`dnàzLäå§©§¨

úøëa dìò éà÷zenaid zg`l mig`d cg` ulgy xg`l dzre ± ¨¥£¨§¨¥
.zxk xeqi`a zexvd x`ye mig`d x`y ecnriàlàmyk ¤¨

meyn ,eig` lkl oicd `ed e`ll zxkn wzip envr ulegdy
ceäéàulegdc àúeçéìLd lkãéáò÷ íéçàmd s`e ,ezvilga ¦§¦¨§©¦¨¨¦

myke .mnvr md evlg eli`k 'dpai `l' ly e`ll wezipd llka
c meyn ,dizexvl oicd `ed ,zxk dvelgd lr oi`yéäéà- ¦¦

dvelgdäãáò÷ äøöc àúeçéìLllka zexvd s`e ,dzvilga §¦¨§¨¨¨¨§¨
.onvr od evlg eli`k xen`d e`ll wezipd

:`ziixan yiwl yix lr dywn opgei iaxLéøì ïðçBé éaø déáéúéà¥¦¥©¦¨¨§¥
,Lé÷ì,`ziixaa epipyäëéøö ,úîe dLc÷å øæçå Bzîáéì õìBçä ¨¦©¥¦¦§§¨©§¦§¨¥§¦¨

àðéîàc ,éãéãì àîìLa .ïéçàä ïî äöéìçig` s`y [izxn`y-] £¦¨¦¨©¦¦§¨¨§¦¦©£¦¨
e ,dvelgd lr zxkn mixeht ulegdïéåàì éáééçcalaeäðéðlr ©§¥¨¦¦§

,dz`iaïéçàä ïî äöéìç äëéøöc eðééä`la ulegd zny xg`l ©§¦§¦¨£¦¨¦¨©¦
.dvilga zeaiig oie`l iaiig ixdy ,mipaCãéãì àlàzxn`y ¤¨§¦¨

,zxk dvelgd lr miaiig ulegd ig`yäöéìç äëéøö éànà.mdn ©©§¦¨£¦¨
`l` epi`y meyn ulegd iyeciw da eqtzy ab lr s` `ld
zexr ly zxk xeqi`a dxeq` `id mig`d lr mewn lkn ,e`la

ne dvilgd on zexeht zezixk iaiige ,g` zy`.meaid o
:yiwl yix eaiydéîòèìeC.ef `ziixa dyw jzhiyl s` `lde - §©§¨

càîéàa epipyy dnàôéñcg` dl ulg m` ,`ziixad ly ¥¨¥¨
e ,dyciw `le mig`dnïî ãçà ãîòx`ydì ïéà ,dLc÷å ïéçàä ¨©¤¨¦¨©¦§¦§¨¥¨

,íeìk åéìò.llk el dzpwp `ly itl ,hb epnn dkixv dpi`eéàå ¨¨§§¦
mig`dy jixackeäðéð ïéåàì éáééç,zxka mpi`e dvelgd lr ©§¥¨¦¦§

,íeìk åéìò dì ïéà éànà`l` .oie`l iaiiga miqtez oiyeciw `lde ©©¥¨¨¨§
iaiiga miqtez oiyeciw oi`e ,zxk dilr miaiig mig`dy gxkda
miaiig md m` ixdy ,`yixd z` `tiqd zxzeqy `vnp .zezixk
.`ziixad ddenz jk oiae ,dvilgd on xhtidl dl yi zxk dilr

úLL áø øîàlr oiaiig oi` mig`d s` mlerl ,ef dxizq aeyiia ¨©©¥¤
`yixd ixace .opgei iax ixacke ,cala e`la `l` zxk dvelgd
iaiigk oie`l iaiig oic oi`y mixaeqd minkg zhiya epyp
.dvilga od zeaiig ok lre ,oda miqtez oiyeciw `l` ,zezixk

d ixac la`ïàúà àôéñ[miiepy±]ìzhiy itïéà øîàc ,àáé÷ò éaø ¥¨£¨§©¦£¦¨§¨©¥
ïéñôBz ïéLecé÷s`,ïéåàì éáéçam` ok lr .zezixk iaiigk mpice ¦¦§¦§©§¥¨¦

.melk eilr dl oi` ,mig`dn cg` dyciw
iepyd oecipdn `tiqd dzpiy dnl ok m` :df uexiz `xnbd dgec
jiyndl dl did `ld ,mig`d iyeciw oica oecl dxare `yixa

oic eze`aéðúéìåxfge eznail ulegd ,zg` `aaa lkd [zepyle-] §¦§¥
e ,oig`d on dvilg dkixv minkg ixacl ,zne dyciweéaø éøáãì§¦§¥©¦

.'íeìk åéìò dì ïéà' àáé÷ò£¦¨¥¨¨¨§
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zyy ax uexiz ok` :`xnbd dwiqn.àéL÷©§¨
`yixd oia dxizqd aeyiia zexg` mikxc izy d`ian `xnbd

:`ziixaay `tiql,Lé÷ì Léøk dì øáñ éLà áøulegd ig`y ©©¦¨©¨§¥¨¦
,zxk dvelgd lr miaiigeok meyndì õøúîit lr `ziixad z` §¨¥¨

ezhiykzrc.ïBòîL éaøe,ïðçBé éaøk dì øáñ àðéáølr s`y §©¦¦§©¦¨¨©¨§©¦¨¨
,cala e`la `l` zxk xeqi`a dxeq` dpi` mig`då`ed ok lr §

õøúîezhiy it lr `ziixad z`kzrc.ïðaøipy ex`eai oldle §¨¥§©¨¨
.mdivexiz

dzidy mig`a `l` zbdep meai zevn oi`y ,epizpyna epipyy
.eig` zzin xg`l clepy g`a `le ,mlera zg` daiyi mdl

oldl ewlgpe(:gi)cgi eidy mig` ipya minkge oerny iax
mdig` clep jk xg`e ,oerny dnaie mipa `la oae`x zne ,mlera
ote`a s` ,minkg zhiyl .mipa `la oerny s` zn jk xg`e ,iel
xeqi` ixdy ,oey`xd g`d zy` xeqi`a iel lr dxeq` `id df
.enlera did `ly itl ,meai jxevl oae`x zzina el xzed `l df
zy` xeqi` xzedy myk ik ,dnaiil iell xizn oerny iax la`
meyn ,iel iabl s` `ed xzip ok ,oerny iabl oae`x zngny g`
oke .eizgz cnere egekn `a `ed ixd oerny z` maiin `edyky
da `xew ip` oi`y dnai lk' llkd meyn eilr dxqe`l oi`
zinler eilr dxeq` ,'dilr `eai dnai' [dpey`x] dlitp zrya
xak `idyk xzida d`vn iel clepyk ik ,'[dipyd dlitpa s`]
`vnpe ,oae`x zwif dpnn dwqt xake oerny zeyi` zgz
m`y oerny iax dcen la` .oae`x zngn iell dltp `l mlerny

ep,oerny dze` maii jk xg` wxe oae`x zzin xg`l iel cl
oiicr clepyk ixdy ,oerny zzin xg`l iell znaiizn dpi`y
dxq`pe li`ede ,oae`x zwif da dzide oernyl dnaiizd `l
.zinler eilr dxeq` `id ixd oae`xn dpey`xd dzlitpa eilr

.lirl mixen`d mivexizd z` `xnbd zyxtn df it lre
:iy` ax ly evexiz z` zx`an `xnbdLéøk dì øáñ éLà áø©©¦¨©¨§¥

,Lé÷ì,zxk dvelgd lr miaiig oig`dyåok lrdì õøúîz` ¨¦§§¨¥¨
`ziixad.ïBòîL éaøk`yixa epipyy dnyøæçå Bzîáéì õìBçä' §©¦¦§©¥¦¦§§¨©

,dLc÷å`id ixd mipa `ll zneïàî ,'ïéçàä ïî äöéìç äëéøö §¦§¨§¦¨£¦¨¦¨©¦©
[el`-]íéãeìéä ïéçà ,ïéçàdycwzde dvlgy xg`l [ecleeiy-] ©¦©¦©§¦

dcedi `ype ,mig` dcedie iel oerny oae`x oebk .mig`d cg`l
dl ulge meail eig` iptl dxy dltpe ,mipa `ll zne dxy z`
iel xfge ,zxka mig`d lre e`la eilr dxq`p jk ici lry ,iel
iel zn jk xg`e ,oeleafe xkyyi eig` eclep jk xg`e .dyciwe
dxeht dxyy s`y .[xeiv d`x] meail mig`d iptl dxy dltpe
,iel zvilga zxka mdilr dxq`py oeik oernye oae`x zvilgn
dpi`e .oerny iax zhiyl oeleafe xkyyin dvilga `id zaiig
mig`l `l` dzxqe` dzvilg oi`y meyn ,zxka mdilr dxeq`
xg`l eclepy el` la` ,mzwif z` driwtde mdl dwewf dzidy
dvilgd dlrt `le oae`xn mdl dwewf dzid `l jk oia okn
oi` enlera did `ly eig` zy` meyn s`e .mdiabl melk
.ulegl dycwzd xaky xg`l eclepy meyn ,mdilr dxqe`l

eïàîk,mixen` mixacd in zhiyk -kzhiyøïBòîL éaxaeqd §©§©¦¦§
zngn eilr zxq`p dpi` ipyd d`ypy xg`l clepy g`y
`ed da miqtez mig`d iyeciw oi`y `tiqa epipyy dne .oey`xd

y ote`aíéãìBpä ïî ãçà ãîòdvilgd iptldLc÷å[xeiv d`x] ¨©¤¨¦©¨¦§¦§¨
yíeìk åéìò dì ïéàxg`l zxk xeqi`a eilr dxeq`y itl ¥¨¨¨§

e .zezixk iaiiga miqtez oiyeciw oi`e ,dzvilgïàîkax uxiz §©
,ok iy`Lé÷ì Léøkdvelgd lr miaiig ulegd ig`y xaeqd §¥¨¦

.zxk
e :`ped ax ly evexiz z` x`al dkiynn `xnbddì øáñ àðéáø©¦¨¨©¨

,ïðçBé éaøke`l xeqi`a `l` dxeq` dvelgd oi` mig`d lr s`y §©¦¨¨
,zxka `leåok lrdì õøúî`ziixad z`.ïðaøc àaélàdny §§¨¥¨©¦¨§©¨¨

`yixa epipyyïî äöéìç äëéøö dLc÷å øæçå Bzîáéì õìBçä'©¥¦¦§§¨©§¦§¨§¦¨£¦¨¦
ïàî ,'ïéçàä[el`-]íéãìBpä ïéçà ,ïéçàe .oae`x zny mcew,ïàîk ¨©¦©©¦©¦©¨¦§©

ïðçBé éaøk.dvelgd lr zxkn mixeht mig`d s`y xaeqd §©¦¨¨
ezy` dltp znyk ixd ,oae`x ly eiiga el` mig` eidy xg`ny
zltep `id mewn lkn ,oernyl dvlg xaky s`e .meail mdiptl
dxeq` `id e`l xeqi`a wx ixdy .oerny zzina aey mdiptl
`tiqa epipyy dne .dvilga zeaiig oie`l iaiige ,xen`k mdl

y ote`a `ed da miqtez mig`d iyeciw oi`yïî ãçà ãîòmig`d ¨©¤¨¦
íéãeìéä[ulegd dyciwy xg`l elit` e`] eig`l dvlgy xg`l ©§¦
dLc÷åyíeìk åéìò dì ïéàzxk xeqi`a eilr dxeq` `idy meyn §¦§¨¥¨¨¨§

iaiiga miqtez oiyeciw oi`e ,enlera did `ly g` zy` ly
e .zezixkïàîk,jk meyn dxeq` `id in zhiyke -kzhiyïðaø §©§©¨¨

dnaiiy xg`l wx clepy elit` iel lr oae`x zy` z` mixqe`d
.oerny

xn`py ,dizexva xq`p eig` iypn zg` maiind(h dk mixac)xW`'£¤
ipy dpea epi`e dpea `ed cg` zia ,eyxce ,'eig` ziA z` dpai `lŸ¦§¤¤¥¨¦
xg`l ixdy ,zxk aiigzdl el yi `xaqd cvny s`e .miza
g` zy`k `id ixde dzxvn znd zwif drwt zg`d dnaiizdy
zxkn xen`d aezkd dwzip mewn lkn ,devn mewna `ly

.zxk aeiga `le dyr xeqi`a wx dcinrde
:maiind ig` x`y oica zwelgn d`ian `xnbdìò àaä ,øîzéà¦§©©¨©

äîáé,eig`n el dltpyåjk xg`ïî ãçà àáx`yìò ïéçàä §¨¨§¨¤¨¦¨©¦©
da éâéìt ,dúøöewlgp -àðéáøå àçà áø.epicaãçmdn,øîà ¨¨¨§¦¥¨©£¨§©¦¨©¨©

aiig `ed ixd.úøëamaiina `l` dyrl wezipd xn`p `l oky §¨¥
`ly g` zy` ly zxk aeig xfeg mig`d x`ya la` ,envr

.devn mewna,øîà ãçål` mixaer mpi` mig`d x`y s``äNòa §©¨©©£¥
.'miza ipy `le dpea `ed cg` zia' ly

:mzwelgn mrh z` zyxtn `xnbdøîàc ïàîmd mig`d x`yy ©§¨©
úøëaxaeq ,dnaid zxv lrLé÷ì Léøkmig`d x`y z` aiignd §¨¥§¥¨¦

lk zegilya uleg ulegd oi` ezhiyly .zxka dvelgd lr
'dpai `l aey' ly e`ll wezipd llka `ed wx ok lre ,mig`d
,mig`d lk zegilya maiin epi`y meaia oicd `ede ,mig`d `le
'dpea `ed cg` zia' ly dyrl wezipd llka maiind wx ok lre

.mig`d `leøîàc ïàîewx dxvd lr mixaer mig`d x`y s`y ©§¨©
,äNòaxaeqïðçBé éaøkmig`d x`y z` s` dvelga xhetd ©£¥§©¦¨¨

maiiny oicd `ede ,mig`d lk zegilya ulegy meyn zxkn
mixhtpe xen`d wezipa millkp mlek ok lre ,mlek zegilya

.zxkn
dklde ,ipelt mr ixzqz l` dl xn`e dlra dl `piwy dy`
ly dyr xeqi`a wtqn dlra lr dxeq` `id ixd ,enr dxzqpe
dheq wtqa `ed oke .mixnd mind ici lr wcazy cr ,'d`nhpe'
dzpify micr yiy zi`ce dheq la` .dzpify i`cea reci oi`y
meail dxeq` `id mipa `la zn m`e ,mlerl dlra lr dxeq`

.eig` lr
:dheq zxv oica ax zhiy z` d`ian `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

äèBñ úøö ,áøzi`ceäøeñàdheqd enk ,dvilgn dxehte meaia ©¨©¨£¨
lr s` ixdy ,zeixr ly zezixk iaiign dpi` dheqy s`e .dnvr

mewn lkn ,zxk xeqi`a dxeq` dpi` dlrada áéúk äàîeè§¨§¦¨
,úBéøòkxn`pyda(bi d xacna)s`e ,'d`nhp `ide dxzqpe' ©£¨

xn`p zeixra(ck gi `xwie)yi ok lre ,'dl` lka e`nhz l`'
zexhetd zeixrk dpicy 'd`neh d`neh' dey dxifbn yexcl

.dvilge meain odizexv
:ax ixac lr `iyew d`ian `xnbd,àcñç áø áéúîoldl epipy ¥¦©¦§¨

(:ft)zn dl xn`e cg` cr `ae ,mid zpicnl dlra jldy dy`d ,
`a jk xg`e ,xg`l d`yipe `ypdl oic zia dexizde ,jlra
d`yipy itl ,oey`xd dlral xefgl zxzen dxezd on ,dlra
,dlra lr zxq`p dpi`y dqep`k `id ixde oic zia zeyxa ipyl
ahid dwca `ly meyn dfne dfn `vzy minkg deqpwy `l`
mivleg eig` ,dyxiby mcew oey`xd dlra zn m`e .zn ok`y

.minaiin `l la` dl,øîBà ïBòîL éaø`id oey`xd zn m` ©¦¦§¥
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המשך בעמוד קה



רלה oiaiig lkd` cenr `i sc ± oey`x wxtzenai
àéù÷diipyc zyy axl Ð.ikdùé÷ì ùéøë äì øáñ éùà áø`tiqe ,zxka xn`c Ð

.`gipäì õøúîådvilg jixv ipzwc `ziixac `yixl Ðeclepy mig`a Ðxg`l

on dzlitp `ipdn `l clep seqale maii :xn`c ,oerny iaxke ,ipy ly oiyecwe dvilg

dxq` `l dlitp `idd zwif jkld ,enlera did `ly eig` zy` dlr iednl oey`xd

.df dycw xak clepyke li`ed ,i`dc dilr dl

ïðçåé éáøë äì øáñ àðéáøoie`l iaiig :xn`c Ð

dl oi` ipzwc `tiql uxzne .`gip `yixe ,edpip

melk eilr,o`kn xg`l eclepy oig`a Ð

enlera did `ly eig` zy` ixn`c opaxke

.`tiql `yix iywz `le ,`idíéãåìéäÐ

`xqzi` `le ,df ly oiyecw xg` eclepy

,ezvilga ediilr`l `ziinw dwif `dci`nx

did `ly eig` zy` meyne .ineaiil ediinw

enleraxn`c ,oerny iaxk ,`xqzin `l Ð

.`ixy clep seqale maiiíéãìåðä ïî ãçà ãîò
.dpey`x dvilg zrya eidy Ðåéìò äì ïéà

íåìë,yiwl yixk Ðlr oiaiig oig`d xn`c

.zxk dvelgdíéãåìéä ïî ãçà ãîòxg` Ð

df znyke ,oiyecw xg` elit` e` ,dvilg

.melk eilr dl oi` ,celi eze` dycw ulegd

zy` `iedc meyn `l` ,dvilg meyn e`le

enlera did `ly eig`dlitpn.dpey`xïàîë
ïðáøëclep seqale maii elit` :ixn`c Ð

.`xiq`äùòádpea oi`e ,dpea `ed cg` zia Ð

dyr llkn `ad e`le ,miza ipy.dyr Ðïàî
ïðçåé éáøë äùòá øîàãedi` xn`c Ð

`ied diciclc ikid ike ,ciarw oig`c `zegily

dyra dxv.dyra `ied inp mig`l Ðïàîå
ùé÷ì ùéøë úøëá øîàãzegily e`l xn`c Ð

dlr i`wc edip `ed ,jkld .ciarw mig`c

iniiw iniiwck mig` la` ,dyraxeqi`a Ð

.g` zy`äøåñà äèåñ úøöizy ieyp did Ð

`la zne ,micr yie ,eizgz zg`d dzpife miyp

mipa.dvilgd on s` zexeht dzxve `id Ð

`nrh i`n`ide dxzqpe" ,da aizk d`neh Ð

xacna) "d`nhp.(dúåéøòëe`nhz l`" :aizkc Ð`xwie) "dl` lkagi.(åà äúàéá
'åëå äúöéìç,z`ype ,jilra zn :dl exn`e e`ae ,mid zpicnl dlra jldy dy`d Ð

dlra `a jk xg`eezn .dfne dfn `vz Ðdf ly eig` Ðeig`e`le oivleg df ly

dlgzkl `id zxhet oey`x ly eig`n dzvilg e` dz`ia :xne` oerny iax .oinaiin

,dil `ixy i`cec ,main opax deqpw `lc ,mai iabl miyp x`yk `id ixdy ,dzxv z`

dqep`ydlra zgz dlrap :`nl` .zny drnyy ,dzidelit`e .maiil dzxv `ixy Ð

ibilt `l opaxdzxva la` ,dcica `l` oerny iax`.ecen Ðàúééøåàã äèåñÐ

.da dxq` dxezde ,dzpifyïðáøã äèåñ éì úøîà úàå,`ixy `ziixe`cn `dc Ð

zqipy,cg` cra oic zia it lrdqep`exacna) aizkc ,`ixy `pngxe `id" :(dcre ¥

`l `ide" ,cg` `l` ixz ,"da oi``d ,dxeq` "dqtzpdqtzpexfbc `ed opaxe ,zxzen

.`ypz `ly cr dlra zny xity wecizc ikid ik daäì éøà÷ éàî äì éøà÷ãå`d Ð

.d`neh da aizkc ,`ziixe`c dheqa `l` ax xn` `løáñ÷oewzc lk :jixtc i`d Ð

dxeq` dzxve `id `ziixe`c dheq i`e ,oewz `ziixe`c oirk opaxixq` eed inp ikd Ð

ikxvne ,meaiin dxv opax.dvilg dlåîò äñðëðl` :dl xn`e ,ezy`l `pwnd Ð

.ipelt yi` mr ixzqzäúéáìmilbxy .dzpif `ny ,dlral Ðdl `piw ixdy ,xacl

`id zpdk m`e .dxzqpe"d`nhp" :(`,gk) dheq zkqna silick ,dnexza dxeq` Ð

.dnexzl cg`e ,lreal cg`e ,lral cg` :minrt yly ,"d`nhpe" "d`nhp"
àìå
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ïàîmiclepd oig` oig`oeyla .cledl oicizrd oze`l ixw miclepc wgvi epiax xne` Ð

) "mixcp drax`" wxta opixn`ck ,cenlzdl mixcp(a,micizrd miclepc `xninl

) oihibc `nw wxt seqae ?rnynozn zrya eed `lc miclepl dpwd dzrn `l` :xn`w (a,bi

.'ek inp ikd ,zernäëéøöoig`d on dvilg,dlral dxiq`c xg`n ,dpi` znaiizn Ð

dxeq` dl xzena `zydcÐlk `l dl xeq`a

.oky

ïàîëopaxkiaxk inewe`l ivn ded Ð

.dycwy mcew clepy oebk .oerny

xg` elit` clepe ,opaxk inwe`l dil `gip `l`

.dycwyãçdyra xn`zqxib ok Ð

zia :opiyxcc meyn qxhpewa yxite .qxhpewd

`ad e`le ,miza izy dpea epi`e dpea `ed cg`

dyr llknÐ`xw jixhvi`c oeik :dywe .dyr

`xw `iz`c olpn ,odizy z` maii `ly ,ditebl

opiqxbc ,mz epiax xn`e ?e`ll zxk llkn ewzpl

cgmaiiykc ,l`ppg epiax yxit oke .e`la xn`

oeik dxva `pixwc ,"dpai `l"a dxv` i`w zg`

d`pa `lyÐ`l mig`d oke .dze` dpai `l aey

:xity opiqxbe .opgei iaxl e`la `l` dlr `niiw

la` .dzxv lr oig`d on cg` e` `ed `ae xfge

dyra opiqxbc qxhpewd yexitlÐibilt `l

edi` la` ,oig`a `l`Ð.dyra `nlr ilekl

úøödxeq` dheqs`c ,dxeq` `wec e`l Ð

.qxhpewa yxitck ,dxeht dvilgn

dheq la` ,i`ce dheq `weceÐ,dvilg ira wtq

"d`nhp `ide dxzqpe"c `xwe .jenqa iziinck

Ðdheq la` .onwl wiqnck ,ixii` i`ce dlrapa

opz `de :xn`z m`e .d`neh da azk `l wtq

dxeq`e dzial dxeq` xzqd zial enr dqpkp

) "myk" wxta opiyxce ,dnexzl:(`,gk dheq

cg`e lral cg` ,aizk "d`nhpe" minrt dyly

Dxq` `lc :xnel yie !dnexzl cg`e lreal¨

,d`nhpe dlrap `ny ,wtq meyn `l` aezkd

.dlrap i`ced lr `l` d`neh aizk `l mlerle

lr `l` d`neh my azkp `ly oeik :xn`z m`e

i`cedÐ"myk" wxta xn`ck i`cek wtq dyrc :xnel yie ?dnexzle dzial dxeq` i`n`

d`nhp `l m`e ,dzey dnl d`nhp m` :(my)Ðwtqdy aezkd jl cibn ?ziwyp dnl

`le ,i`cek wtq aezkd dyr xingdl `wecc ,dvilg `ira dheq wtq ikdle .i`cek dxeq`

) lirl ziyixtc i`nle .dvilg `la dxhtl lwdl`pwqnlc ("itl" ligznd xeaic a,b

e`l mewna epiid ,ax xn`c ,da aizk zeixrk d`neh oizrnycÐd`neh `eddc ,`gip

eik :dyw mewn lkn la` .dlrap i`ce lr `l` `aizk `lax dl aiyg i`ce dheqc o

.?ineaii maiizze jixt ikid ok m`e ,dexr wtqk aygil dl ded wtq dheq ok m` ,dexrk

éáø'ek dzvilg e` dz`ia xne` oernyÐ,`nw `pzn dywn `l i`n`e :xn`z m`e

dil iz` `dc :xnel yie !dvilg opira `l axle ,oivleg df ly eig`e df ly eig` xn`c

`l` oerny iaxn jixt `le .`id opaxc dheqc ,dvilg `ira `ziixe`cnc ,zvlegc xity

`nlce :xn`z m`e .maiizdl dxqe`l epl dide ,oewz `ziixe`c oirk opax oewzc lkc meyn

wgvi epiax xn`e ?`l dlgzkl la` ,dzxv zxhet caricac `l` xn`w `l oerny iax

uleg dvx oey`x ly eig` hwp `lc `de .ibiltc ogky` `lc ,`nw `pz dcen caricac

dlgzkl rnync ,maiin dvxÐs`c ,ol rnyn `w digxe` ab` `zlinc :wgvi epiax xn`

ith meaii da jiiyc dxv `ki`c ab lrÐzxhet dly dvilg e` dz`ia ikd elit`

,`cqg axl :xn`z m`e .ipyc ezy`k d`xpc ,dxht `lc jzrc `wlqc .dzxv dligzkl

) dheqc `nw wxtc oizipzn dil iywz ,`ixy `ziixe`c dheqc wcwcl dvexy(`,e `,a

oi`y ipzwc `dc `pin` dedc :xnel yie !znaiizn dpi` dheq wtqc ,jenqa iziinc

znaiiznÐ`ziixe`cn `xiq`c gken mzdc ab lr s` .opaxcn epiidÐgkn mewn lkn

dxqe`l yic `id `xaq opaxc dheqa ,jkle ,dvilgd on s` dxehte ,`ziixe`c dheql dexrk dil ieync ,jixt axl `wecc :wgvi iax xn` cere .melk eilr gikedl oi` dnvr dpyn

zvleg dheq wtqc ,dheqc `idda la` .maiizdlÐ:`tiq ipzwcn ,dlgzkl maiizdl dxeq` oerny iaxlc :wgvi epiax yxit cere .znaiizn elit` opaxc dheqac xn`p m` dniz oi`

dlgzkl maiil ixy i`c .xfnn cled oi`eÐmaiizdl zxzen dzid m`e ,dleqt dvilg oerny iaxc `iddl `xew inlyexia :cere .xfnn cled oi`c `hiytÐjixte .`id dxyk dvilg

`id meaiie dvilg za e`lc `ziixe`c dheqa xn`c oeikc ,dzxv zxhetc oerny iax xn`wc `dnÐm`c ,lirez jytp dnn :`niz ike .dzxv xehtl liredl dvilgl oi` opaxc dheqa

dheqk `aiyg `l i`e ,dvilg ira `l inp dzxv dxenb dheqk `aiygÐoi`e ,`zilc o`nk dzvilg `ziixe`c dheql `incc oeikc cenlzdl dil xazqnc ,dzxv dxht xity ok m`

.dzxv xehtl dl
zeaxl
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:df uexiz lr `xnbd dywnéàcå äèBñ àðL éàîedxehty ©§¨¨©©
,dvilgnda áéúëc íeMî (àîòè éàî)oeyl'äàîeè'm` ,zeixrk ©©§¨¦¦§¦¨§¨

okéîð ÷ôñ äèBñoeyl ixdy ,dvilgn xhtzàáéúk 'äàîeè'mb ¨¨¥©¥§¨§¦¨
øéæçnä ,øæòìà éaø íeMî øîBà øték ïa éñBé éaø ,àéðúc .dä§©§¨©¦¥¤¦¨¥¦©¦¤§¨¨©©§¦

BúLeøbm` ,dyxiby e` ipyd zne xg` yi`l dzidy xg`l §¨
ipyd ly ezy` dzid,ïéàeNépä ïî`id ixdäøeñàdlral xefgl ¦©¦¦£¨

ipyd ly ezy` dzid m` j` ,oey`xdïéñeøéàä ïî,calaúøzeî ¦¨¥¦¤¤
.oey`xl xefgløîàpL íeMîdf oica(c ck mixac)DlrA lkEi `l' ¦¤¤¡©Ÿ©©§¨

'ebe dYgwl aEWl Dgly xW` oFW`xd,'äànhä øLà éøçà ¨¦£¤¦§¨¨§©§¨©£¥£¤ª©¨¨
dlrape ipyl d`yip `ly onf lk la` ,dlrap epiid 'd`nhed'e

.oey`xl xefgl zxzen `id oiicr elBæ úçà ,íéøîBà íéîëçå©£¨¦§¦©©
ipyl d`yipyBæ úçàå,el dqx`zdyäøeñàdlral xefgl §©©£¨

.oey`xdàlà,dxeq` oiqexi`d on s`y xg`níéi÷î éðà äî ¤¨¨£¦§©¥
éøçà'xW`äøzñpL äèBñ úBaøì ,'äànheä`idy ,ipelt mr ©£¥£¤©¨¨§©¨¤¦§§¨

dazkp wtq dheqa s`y ixd .d`nhed xy` ixg` dlral dxeq`
.dvilgn dzxv z` xehtz ok m`e ,d`neh oeyl

,zi`ce dheqa wx xacn aezkd :`xnbd zvxznéàîe'äøzñð' ©¦§§¨
y dheq ef ,aezkd z` minkg da ecinrdydéì éø÷ éànàå .äìòáð¦§£¨§©©¨¥¥

`pzd,'äøzñð'y meynàélòî àðMéì[diwp-].è÷ð ¦§§¨¦¨¨§©§¨¨©
i`ceay dheq :`xnbd dywnäìòáð`ldàéãäa 'äàîeè'xak ¦§£¨§¨§¤§¨

da áéúk(bi d xacna),'äàîèð àéäå äøzñðå' ,o`k xfg dn myle §¦¨§¦§§¨§¦¦§§¨
.dlra lr dxqe`l aezkd

ick dxqe`l aezkd xfg :`xnbd zvxznåàìa dìò í÷éîì- §¥©£¨§¨
dwlie dyrz `la xeari dzpify xg`l dlra dilr `eai m`y
oeyla dazkpy dheq zyxtay d`neha ok oi`y dn .dilr

.eilr miwel oi`e ,dyr `ed dyr llkn `ad e`le ,dyr
:xtik oa iqei iax zhiy z` zyxtn `xnbdøték ïa éñBé éaøå§©¦¥¤¦¨

,ezyexb xifgna aezkd lk z` yxtnd,déì úéì äèBña åàì̈§¨¥¥
eléôàåi`cey dheqéàpæ[dzpif-]éîðxeqi`a `l` dxeq` dpi` ©£¦©©©¥

e .dyràîòè éàîdf aezk yxtn epi`y xtik oa iqei iax ly ©©£¨
y meyn ,dheqada áéúk úeMéàå äéåä,'died' ,ef dy` lr dyxta £¨¨§¦§¦¨

xn`py(a weqt my)xn`py ,'zeyi`'e ,'xg` yi`l dzide'weqt my)

(bjynd z` cinrdl xyt` i` ok lre ,'dy`l el dgwl xy`'
.xg`l d`yip `le dlra zgz dzpify dy`a aezkd

:zxfgen dyexb oica wtq d`ian `xnbdäãeäé áø dépéî àòa§¨¦¥©§¨
úqépMî BúLeøb øéæçnä ,úLL áøîzne xg`l d`yipy xg`l - ¥©¥¤©©§¦§¨¦¤¦¥

,dyxib e` ipydúîe,dcaln zxg` dy` ele xifgndøöeäî dú ¥¨¨¨©
:`xnbd zyxtn .maiizzyCì éòaéz àì øték ïa éñBé éaøc àaélà©¦¨§©¦¥¤¦¨Ÿ¦¨¥¨

,df wtqøték ïa éñBé éaø øîàc ïåékyäàîeèixg`'a dxn`py ¥¨§¨©©¦¥¤¦¨§¨
'd`nhed xy`,àáéúëc àeä BúLeøb øéæçîada aizk d`neh ixd §©§¦§¨¦§¦¨

s`e ,zeixrkdúøödxehtdúBîk.dvilge meainéàåxn`z ¨¨¨§¨§¦
dzxv zxhet dpi`yda áéúëc íeMî,'àéä äáòBz'hrnl yie ¦¦§¦¨¥¨¦

yxcp `ld ,mail darez dzxv oi` mle`e darez `id wxy
`weecy cnll df herinå 'äáòBz àéä'mle`ïéáòBz äéða ïéà ¦¥¨§¥¨¤¨£¦

dxifgdy xg`l oey`xd dlran za dl dclep m`y .dpedkl
.odkl `ypdl zxq`p zad oi` xeqi`aàä[la`-]äáòBz dúøö ¨¨¨¨¥¨

.mailCì éòaéz ékwx,ïðaøc àaélàm`dïðaø øeîàc áb ìò óà ¦¦¨¥¨©¦¨§©¨¨©©©§¨©¨¨
oeyly'äàîeè''d`nhed xy` xg`'a,áéúëc àeä äèBñalkn §¨§¨¦§¦

mewn,BèeLt éãéî àöBé àø÷î ïéà,ezyexb xifgna mb xen` `ede ¥¦§¨¥¦¥§
.zeixrk dzxv z` xehtl yi dl mb ok m`eø÷òéàc ïåék ,àîìc Bà¦§¨¥¨§¦£©

,dheqa yxtzne ezernynn aezkdø÷òéàicin ixnbl dil ¦£©
pi`e ,eheytxehtl dl oi` ok lre ,ezyexb xifgna llk xen` e

.dzxv z`
:xen`d wtqd xe`iaa zxg` dhiy d`ian `xnbd,éøîàc àkéà¦¨§¨§¥

Cì éòaéz àì ïðaøc àaélàoky ,znaiizn dyexbd zxvyïåék ©¦¨§©¨¨Ÿ¦¨¥¨¥¨

ø÷òúéàc,eheyt icin `xwnø÷òéàda dxn`p `le ,ixnbl §¦§£©¦£©
.llk d`nehéàî ,øték ïa éñBé éaøc àaélà ,Cì éòaéz ékdn - ¦¦¨¥¨©¦¨§©¦¥¤¦¨©

m`d .dpicøték ïa éñBé éaø øîàc áb ìò óàyøéæçîa 'äàîeè' ©©©§¨©©¦¥¤¦¨§¨§©§¦
,àáéúëc àeä BúLeøbmeyn ,dzxv z` zxhet dpi` mewn lkn §¨¦§¦¨

yàðîçø èòéî`weecy azkeå ,'äáòBz àéä'mle`dúøö ïéà ¦¥©£¨¨¦¥¨§¥¨¨¨
äáòBz.maid lr,àîìc Bày ,dza lr wx xn`p herindàéä' ¥¨¦§¨¦

àä ,ïéáòBz äéða ïéàå 'äáòBz[la`-].äáòBz dúøö ¥¨§¥¨¤¨£¦¨¨¨¨¥¨
:df wtq heytl di`x d`ian `xnbddéì øîàaxl zyy ax ¨©¥

,dcediäeúéðzoldl dpyna ef ly dpic z` epipy -(.cn)in , §¦¨
odn zg` ly dzvilg e` dz`ia ,zne miyp izy ieyp didy

m`e .dzxv z` zxhetúçà äúéäodnúçàå äøLkodn,äìeñt ¨§¨©©§¥¨§©©§¨
äéä íàmaid,õìBç`ed,íaééî äéä íàå ,äìeñtì õìBç`edíaééî ¦¨¨¥¥©§¨§¦¨¨§©¥§©¥
.äøLkì:`xnbd zyxtnàîéìéà ,äìeñt éàîe äøLk éàî ©§¥¨©§¥¨©§¨¦¥¨

dyäøLk`idàîìòì äøLkde ,odkl zxzeneäìeñt`idäìeñt §¥¨§¥¨§¨§¨§¨§¨
àîìòì,dywi `ld ,odkl dxeq`y dvelg e` dyexb oebkïåék §¨§¨¥¨

àéæç déãéãìc,die`x `id odk epi`y maily ±dpéî déì à÷ôð éàî ¦§¦¥©§¨©©§¨¥¦¨
.el zeie`x odizy `ld ,maiin `ed efi`äøLk 'äøLk' åàì àlà¤¨¨§¥¨§¥¨

déìde ,zny lraleäéð éàîe ,déì äìeñt 'äìeñt',[ef `id ine-] ¥§¨§¨¥©¦
BúLeøb øéæçî.dlral dxeq`yådzxv lríaééî äéä íàå' éðz÷ ©§¦§¨§¨¨¥§¦¨¨§©¥

,'äøLkì íaééîezyexb xifgn zxvy dpynd ixacn gkene §©¥©§¥¨
.znaiizn

:`xnbd dgecàì`l` ,dpynd zpeek jkläøLk íìBòì`id Ÿ§¨§¥¨
y dy`àîìòì äøLkde ,dpedkl zxzeneäìeñt`idäìeñt §¥¨§¨§¨§¨§¨

àîìòì.dpedkl dxeq`eednúøîà÷ã,zeywdldéãéãìc ïåék §¨§¨§¨¨§©¥¨¦§¦¥
àéæç[zeie`x od-]dpéî déì à÷ôð éàîyi ,uelgi e` maii odn efi` ©§¨©©§¨¥¦¨

`edy xnelàì ,éaø äðL ïàk ,óñBé áø øîàc .óñBé áøc íeMî¦§©¥§¨©©¥¨¨¨©¦Ÿ
.íäì íéëéøö íéøçàå BøBa éî íãà CBtLé`iven `edy dryay ¦§¨¨¥©£¥¦§¦¦¨¤

lkeiy lkk rpndl el yi ,dvilg ici lr eiptln eig` iyp z`
oiay dleqtl uelgl leki `edyk ok lr .mixg`l oze` leqtln
.dpedkl dlqetle dxiykl uelgl el oi` ,dpedkl dxeq` jk
maiin' epipyy dne ,dvxiy odn efi` maiin maiil `a m` la`

.dxiykl s` epiid 'dxykl
:xg` mewnn wtqd z` zhyet `xnbdBúLeøb øéæçnä ,òîL àz̈§©©©§¦§¨

úàNpMî,zne xg`l.úöìBç dúøöå àéäike :`xnbd zyxtnàéä ¦¤¦¥¦§¨¨¨¤¤¦
dúøöåzvleg,Czòc à÷ìñ.zg`l `l` uleg epi` ixde[àlà] §¨¨¨©§¨©§¨¤¨

dúøö Bà àéä Bà àîéàzvleg dxvd s`y o`kn gkene .zevleg ¥¨¦¨¨¨
.znaiizn dpi`e

:`xnbd dgecåikdì úöøúî÷ éöeøz åàì`ziixad zqxibl §¨¨¥¨§¨§©¨
,'zvleg dzxv e` `id' da qexbl yiy oipn ok m`e ,dze` zipiye

õéøzqexbze,úöìBç àéä' ,éëäe.'úîaééúî Bà úöìBç Bà dúøö ¨¦¨¥¦¤¤¨¨¨¤¤¦§©¤¤
:xg` ote`a df wtq d`ian `xnbdéaø ,àaà øa àéiç éaø øîà̈©©¦¦¨©©¨©¦

,úqépMî BúLeøb øéæçnä ,éòa ïðçBéda dazkp `ly minkgl ¨¨¨¥©©§¦§¨¦¤¦¥
'd`neh'eäî dúøö.maiizzy,énà éaø déì øîàjpd recn ¨¨¨©¨©¥©¦©¦

,dzxva wx wtzqnCì éòaéúåm`d ,dnvr dyexbd lr mbàéä §¦¨¥¨¦
dôeb:opgei iax eaiyd .meaia zxzenéì àéòaéî÷ àì dôeb àéä ¨¦¨Ÿ¨¦©§¨¦

meyn ,meaia dxeq` `idy,øîBçå ì÷ ïðéøîàcm`adidy dlra §©§¦©©¨¤§
dì øzenziyrp `id ,xg`l z`yipy cräøeñà,xg`l d`yipyk ¨¨£¨

a`edy maidì øeñà,g` zy` xeqi`a dlra iigaïkL ìk àì ©¨¨Ÿ¨¤¥
.eig` lr dxq`py myk el xq`izy,éì àéòaéî à÷ éka.dúøö ¦¨¦©§¨¦¨¨¨

éàî,dpicéî[m`d-]íélàly egekøîBçå ì÷s` dfäøö éçãéîì ©¦©¦©¨¤§¦§¥¨¨
,meainBà`nyàì.dzxvl `le dl `l` xnege lwd liren Ÿ

:xg` ote`a xen`d oecipd z` d`ian `xnbd÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨
BúLeøb øéæçnä ,ïðçBé éaø éòa ,àaà øa àéiç éaø øîà ,éëä éðúî©§¥¨¥¨©©¦¦¨©©¨¨¥©¦¨¨©©§¦§¨

eäî ,úqépMî.dnvr `id maiizzyCì éòaéúå ,énà éaø déì øîà ¦¤¦¥©¨©¥©¦©¦§¦¨¥¨
lr mbdúøölr :opgei iax eaiyd .meaia zxzen `id m`ddúøö ¨¨¨¨¨¨

éì àéòaéî÷ àìmeyn ,zxzen i`ce `l`øîBçå ì÷ íélà àìcdf Ÿ¨¦©§¨¦§Ÿ©¦©¨¤
ì÷ íélà éî ,éàî dôeb àéä ,éì àéòaéî÷ ék àlà .äøö éçãéîì§¦§¥¨¨¤¨¦¨¦©§¨¦¦¨©¦©¦©

äåöî íB÷îa øîBçå,meai zevn zegcl egekaeBà`nlcàìmil` ¨¤¦§¦§¨Ÿ
.meain zegcl xnege lw
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ai sc zenai(ycew zay meil)

:df wtq heytl di`x d`ian `xnbddéì øîàaxl zyy ax ¨©¥
,dcediúéðzäeoldl dpyna ef ly dpic z` epipy -(.cn)in , §¦¨

m` ,zne miyp izy ieyp didyúçà äúéäodnúçàå äøLkodn ¨§¨©©§¥¨§©©
äéä íà ,äìeñtmaid,õìBç`ed,íaééî äéä íàå ,äìeñtì õìBç §¨¦¨¨¥¥©§¨§¦¨¨§©¥

`ed.äøLkì íaééî:`xnbd zyxtn,äìeñt éàîe äøLk éàî §©¥©§¥¨©§¥¨©§¨
àîéìéàdyäøLk`idàîìòì äøLkde ,odkl zxzeneäìeñt`id ¦¥¨§¥¨§¥¨§¨§¨§¨

àîìòì äìeñt,dywi `ld ,odkl dxeq`y dvelg e` dyexb oebk §¨§¨§¨
déãéãìc ïåék[odk epi`y mail]dpéî déì à÷ôð éàî ,àéæç`ed efi` ¥¨¦§¦¥©§¨©©§¨¥¦¨

.maiindéì äøLk 'äøLk' åàì àlàe zny lraläìeñt 'äìeñt' ¤¨¨§¥¨§¥¨¥§¨§¨
,eäéð éàîe ,déì`id `ldBúLeøb øéæçî.dlral dxeq`yéðz÷å ¥©¦©§¦§¨§¨¨¥

dzxv lr,'äøLkì íaééî íaééî äéä íà'dpynd ixacn gkene ¦¨¨§©¥§©¥©§¥¨
.znaiizn ezyexb xifgn zxvy

:`xnbd dgecàì`l` ,dpynd zpeek jkläøLkdy` `id Ÿ§¥¨
ydxykàîìòìde ,dpedkl zxzeneäìeñtdleqt `idàîìòì §¨§¨§¨§¨§¨

.dpedkl dxeq`eednúøîà÷ã,zeywdlàéæç déãéãìc ïåékod-] §¨¨§©¥¨¦§¦¥©§¨
[zeie`xdpéî déì à÷ôð éàîxnel yi ,uelgi e` maii odn efi` ©©§¨¥¦¨

`edyCBtLé àì ,éaø äðL ïàk ,óñBé áø øîàc .óñBé áøc íeMî¦§©¥§¨©©¥¨¨¨©¦Ÿ¦§
.íäì íéëéøö íéøçàå BøBa éî íãàiyp z` `iven `edy dryay ¨¨¥©£¥¦§¦¦¨¤

dxeq` jk oiay dleqtl uelgl el yi ,dvilg ici lr eiptln eig`
`a m` la` .dpedkl dlqetle dxiykl uelgl `le dpedkl
epiid 'dxykl maiin' epipyy dne ,dvxiy odn efi` maiin maiil

.dxiykl s`
:xg` mewnn wtqd z` zhyet `xnbdBúLeøb øéæçnä ,òîL àz̈§©©©§¦§¨

úàNpMî,zne xg`l.úöìBç dúøöå àéäike :`xnbd zyxtnàéä ¦¤¦¥¦§¨¨¨¤¤¦
dúøöåzvleg,Czòc à÷ìñ.zg`l `l` uleg epi` ixdeàlà §¨¨¨©§¨©§¨¤¨

àéä Bà àîéàzvlegdúøö Bàzvleg dxvd s`y epl ixd zvleg ¥¨¦¨¨¨
.znaiizn dpi`e

:`xnbd dgecåikdì úöøúî÷ éöeøz åàì`ziixad zqxibl §¨¨¥¨§¨§©¨
,'zvleg dzxv e` `id' da qexbl yiy oipn ok m`e ,dze` zipiye

õéøzqexbze,úöìBç àéä' ,éëäe.'úîaééúî Bà úöìBç Bà dúøö ¨¦¨¥¦¤¤¨¨¨¤¤¦§©¤¤
dphwd oi` dxezd on :zp`nn zxva oecip d`ian `xnbd
dnezi dphwa minkg epwiz j` .dia` ici lr `l` zycwzn
lkezy el` oi`eyipa eliwde ,d`iydl elkei dn` e` dig`y

oldl mi`pz ewlgpe .hb `la epnn z`vle dlraa o`nl(.fw)

zial .meail dltpe dlra zne ,el` oiyeciwa dycwzdy dphwa
zial la` ,maia `l la` lraa `l` oe`in oic xn`p `l i`ny
eig` iyeciw mixwrp ok ici lre ,maia s` o`nl dleki `id lld
maia dp`iny xg`le .meail zltep dpi` `linne ,rxtnl znd
g` zy` xeqi`a opaxcn eilr zxq`p `id ixd ,dzwif drwte

ewlgpe .devn mewna `ly(a"r my)znl eidy mewna l`enye ax
.mleka zxq`p `id axl .mdn cg`a dp`ine ,mig` dnk
la` ,ea dp`iny mai eze`a `l` zxq`p dpi` l`enyle

.mig`d x`yl `id znaiizn
,ìàeîL øîà àá÷eò øî øîà ìîî øa éìéì áø øîàznl did m` ¨©©¦¦©©¨¨©©§¨¨©§¥

s` ,maia dphwd dp`ine ,ef dphw caln ztqep dy`úøö̈©
d.äøeñà úðàîî:`xnbd zyxtnïàîì,zp`nnd zxv dxeq` §¨¤¤£¨§©

àîéìéàs`ìd x`yíéçàxnel okzi `l ,ea dp`iny mai eze` ly ¦¥¨§©¦
ixdy ,okàéøL dôeb àéä àzLä-dnvr zp`nnd elit` `ld ©§¨¦¨©§¨

,mig`d x`yl zxzencixd,ìàeîL øîàm`a äðàéîmaiäæ`id ©¨©§¥¥£¨§¤
äæa úøzeîa ok m`e ,xg`d g`dàéòaéî dúøöxnel jixv ike - ¤¤¨¤¨¨¨¦©§¨

.mdl zxzen dzxvyàlàwx dxvd z` l`eny xq` gxkda ¤¨
déãéãì`ide dzwif z` xwer oe`indy meyne ,ea dp`iny mail - §¦¥

.g` zy` xeqi`a eilr zcner
:`xnbd dywnúðàîî àðL éàîednvrì àéøLcd x`yïéçà ©§¨§¨¤¤§©§¨¦©¦

meyneäa àãáò àìcmey [mda dzyr `ly±]äNòî`l` oe`in §Ÿ¨§¨§©£¤
ok m` ,mdig`a wxéîð äøödpey`xdy mai eze`l s` xizdl yi ¨¨©¥

dxvd ixdy ,ea dp`indéa àãáò àìmey df maiaäNòîwx `l` Ÿ¨§¨¥©£¤
.ea dp`in dzxv

dxeq` zp`nn zxv :`xnbd zvxzníeMî äøéæbdxizp m`y §¥¨¦
xizdl e`eai.úðàîî Bza úøö,mig` oernye oae`x eidy oebk ¨©¦§¨¤¤

eza dxy z` oae`x `iyde ,dxy dnye dphw za oae`xle
,oe`in iyeciwa oerny dze` yciwe dxy z` wgvi yxibe ,wgvil
iptl dxy dltpe oerny zne ,dwax dnye dy` cer oernyle
dia`a dxy dp`ine ,dzxv dwax mr cgi meail dia` oae`x
d`yipy oi`eyipd z` rxtnl jka dxwry oeikne .[` xeiv]
lkn j` ,meaia zxzene dexr zxv dzxv oi`y xnel yi ,oernyl
zi`xp `ide ,eiiga oerny dlraa dxy dp`in `ly oeik mewn
dxeq`e eza zxvk dzxv zi`xp ,meail dia` iptl dltpy ink
elit` zp`nn zxv lk xeq`l exfb jk meyne .opaxcn oae`xl

.eza dpi`y
:`xnbd dywnàøéñà éî úðàîî Bza úøöå,eilrïðzäå(:a lirl), §¨©¦§¨¤¤¦£¦¨§¨§©

åzeixrd lkeúî íà ,ïleë,odilra iigaBày,eðàéî,eyxbzp e` §¨¦¥¥£
úBøzeî ïäéúBøöoi` `linne znd zeyp opi` xaky meyn mail ¨¥¤¨
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,efl ef zexv,äLeøb eðééä,dlecba hbk `ed dphwa oe`in ixdy ©§§¨
,zexzen odizexv zeixrd eyxbzd m`y epipy xaky xg`ne

.dxvd z` xizn oe`iny dxn`e dpynd dxfg dn mylåàì àlà¤¨¨
ep`iny zeixrl dpynd zpeek [oi` ike-]íáia,zryay s`y ©¨¨

meyn ,dxeq` dxvd oi` mewn lkn efl ef zexv eid oiicr dlitp
dzid `ly `vnpe ,rxtnl znd iyeciw z` xwer maia oe`indy
epl ixd .efl ef zexv mlern eid `l `linne mlern znd zy`
,dzxv z` zxqe` dpi` dlra zen xg`l ea zp`nnd eza s`y

.l`eny ixack `le ,zxzen mzq zp`nn zxvy oky lke
:`xnbd zvxznàì`l` ,dpynd zpeek jklíìBòìep`inìòaa Ÿ§¨©©©

,eiigaemewn lknïéLeøéb éðååb éøzbeq lk dpynd dazke ,md §¥©§¥¥¦
.envr ipta

:`xnbd dywnäðàéî ék àðL éàîedexrdad iigìòadzxvy ©§¨¦¥£¨§©©
meyn mail zxzencdf oe`inïéàeNðì eäðéø÷òef zexv opi` aeye §©§¦§§¦¦

ok m` ,efläðàéî ékdexrdéîð íáiaixdy ,dzxv zxzen didz ¦¥£¨©¨¨©¥
éàn÷ ïéàeNðig` lyznd eàø÷ò à÷`vnpe ,rxtnl df oe`ina ¦¦©¨¥¨¨§¨

.ef dexr ly dzxv dzid `l mlern dipyd znd zy`y
mewn lkn rxtnl dexrd iyeciw mixwrpy s` :`xnbd zvxzn

dxeq` dzxvíeMî`xaqdøa éîø éðúc .ìà÷æçé øa éîø éðúc ¦§¨¥¨¦©§¤§¥§¨¥¨¦©
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,epan dyxbzdy e` dpnl`zdy xg`l s` ezlka xeq` mc`y
oad iyeciw z` xwer `edy meyn ,el dxizn oe`ind mewn lkn
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`id [b xeiv]àîìà .åéáàì äøeñà,dxen`d `xaqk o`kn gken - £¨§¨¦©§¨
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zi`xn meyn eilr dxeq` dzxv mewn lkn ,rxtnl diyeciw

oky ,oirúòMîdúéàøð äìéôðdzxv,Bza úøökmcewy meyn ¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦
e`eai meail dzxv z` xizp m`e ,efl ef zexv eaygp zad oe`in

.oe`in `la s` dexrd zxv xizdle zerhl
:zipeli` zxva oecip d`ian `xnbd,éqà áø øîà`la zny in ¨©©©¦

dxeq` zipeli`d ,zipeli` `id odn zg`y miyp izy gipde mipa
ok enke ,meaiaúøödøîàpL .äøeñà úéðBìéàmeai zyxtamixac) ¨©©§¦£¨¤¤¡©

(e dk,,'ãìz øLà øBëaä äéäå'hrnl yiedðéàL úéðBìéàì èøt §¨¨©§£¤¥¥§¨§©§¦¤¥¨
úãìBémaid lr dxeq` `id `linne ,meai zevn llka dpi`y ¤¤

g` zy` zexr zxv `id dzxv jkitle ,g` zy` xeqi`a
.zeixrd lk zxvk dvilgn dxehty

:iq` ax ixac lr dywn `xnbd,úLL áø áéúîoi` dxezd on ¥¦©¥¤
eznai z` maid yciw m` opaxcn la` .d`iaa `l` zipwp dnai
.xn`n iyeciw mi`xwp mde ,el zycewn `id ixd xhya e` sqka

oldl dpyna epipye(:`l),ìLïéçà äLeidyïéàeNðlìLíéLð L §¨©¦§¦¨¨¦
úBiøëð,[zeig` opi`y]íäî ãçà úîe,mipa `lada äNòåeig` ¨§¦¥¤¨¥¤§¨¨¨

dúîe ,øîàî éðLdy` ele ,dilr `ay mcew mipa `la `ed s` ¥¦©£¨¥
,[c xeiv] dcaln zxg`elà éøä[dzxve xn`nd zlra]úBöìBç £¥¥§
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jtdy in` cenr ai sc ± ipy wxtzenai

äåúéðú äéì øîàÐediieexz`ipyilxcdn`nl` ,dleqt zg`e dxyk zg` :ipzwc ,

.zxzen dzxve dxeq` `idúðàîî úøödlecb ,cg` g`n zenai izy eiptl eltp Ð

dphwd ea dp`ine ,dphwe.dxeq` dzxv Ðäøåñà ïàîì,oig` x`yl s` `nili` Ð

.dfl zxzen dteb `id `zydäéãéãì àìàoe`inc ,dxeq` ea dp`iny mail Ðdil xwr

oe`in :xn`z m`e .g` zy`a dilr i`we ,dwifl

elv` zixkp `id ixde ,xwr i`nw oi`eyip

dp`in `le li`ed ,`id opaxc dxifb !el zxzene

maiizdl dltp oi`eyip gkne ,oey`xaÐ

zryn :onwl opixn` ikde .eig` zy`k zi`xp

l`enyc `de .'ek ezlkk zi`xp dlitpwxta Ð

zenai) "i`ny zia".(a,fwåúá úøö íåùî
úðàîîdphw eza zxv ixyinl iz`c Ð

oi`eyip :opixn`c ,ea dp`ine meaiil el dltpy

.dexr zxv ef oi`e ,`xwr `w i`nwinc ikide

`l` oe`in oi`c ,miiw `ede li`ed ,ezaa oe`in

diyeciw dia` laiw `ly dnezia?zgkyn

zia" wxta opzck ,a`d iiga dnezia dl

dia` d`iydy dphw :"i`nydyxbzpeixd Ð

dpin dizekf dl rwtc ,a`d iiga dnezi `id

ig`l z`ype dkld m`e .ezeyxn dzviyn

dia`.dia` iiga maia o`nl dleki Ðäðàéî
ìòáálraa dp`iny zixkp dnezi dphw ÐÐ

zxzen,dingldzxwry itlixde ,oiyecwl

.`id ezlk `le ,dzetnk `idäøåñà íáéá
åéáàìi`nw oi`eyip epd`c oeikc Ðdwwfl

mailezlkk zi`xpe ,dxenb ezy`k zi`xp Ð

.df lyéîð àëä.zp`nn ezaa Ðäìéôð úòùî
,meaiil eiptl eza dltpy Ðdkxvedeea o`nl

zxv dzxv zi`xpe ,eig` zy`k zi`xp Ð

.zadúéðåìéà úøöizy ieyp didy ixd Ð

`zipxkec = zipeli` .zipeli` zg`de ,miyp

.o`vd on xkf li` oeyl ,dcli `lcàìá úîå
íéðáon zexehte ,maiizdl zexeq` odizy Ð

.dvilgdäéåàøá ãìú øùà øåëáä äéäå øîàðù
èøô ãìéìúéðåìéàìdxehtc oeike Ð`niiw Ð

ab lr s`e .dexr zxv dzxve ,g` zy`a dilr

mwezin "clz xy` xekad dide" i`dc

oizliknalecba (`,ck) onwl`kdne ,mig`d

maiil lecba devn ol `wtpmewn lkn Ð

hxt jd opiyxczipeli`l`xwc ,"clz xy`"n

xekadc oeik ,`ed `xizi.irzyn diteb maia

øîàî.dnai iyecw Ðåìà éøä.miyp izy Ð

úåöìåçdwif drwt ded dqpk eli`c Ð

i`eyp zwif `l` dlr ded `le ,`ziinw

xn`n la` ,oexg`d`iede ,dwif rwtn `l Ð

.oexg`d zwif zvwe oey`x zwif zvw dlr

íäî ãçà úîå áéúëãipy ezny ef `le Ð

zexeq` odizye ,dilr mdipy zwife dilra

yxtnck .`nlra `zknq` `xwe .opaxcn

`l `cgc dvilgae ."oig` drax`" wxta

li`ed ,ez`w cg` zian e`lc ,jci` `xhtin

xn`n da car `l i`e .dqpk `lei`ed `l Ð

zenai izy edl eede .oey`x zwif `l` dlr

ze`adan.zenaiizn odizye ,miza 'øåñéàù
äì íøâ äìéôðminrt izy dltpy Ðdwifn

.zg`äøåúä ìëá åðéöî àìù,xq`zy Ð`l`

.`xqzinc `ed opaxcn,dexr xeqi` o`k oi`y

.dzxv dxeq`eàúééøåàã àä"clz" Ð.`ira `l dvilg elit`e ,`xiq`c zipeli` zxv ihernl Ðïðáøã àäå,"oig` drax`" wxta `nrh yxtnck Ðixq`we.iyilyd lr dl

øéëäù ïàëäáxikdya iq` axc Ð`lya oizipzne ."clz xy`"n dxht `pngxe ,zipeli` zxv `ied dzxve .ezy` `id ixde ,zerh gwn o`k oi`e ,zipeli` `idy d`ypyk da

egwne ,zipeli` `dzy d`ypyk da xikd.`id zipeli` zxv e`lc ,zxzen dzxv jkitl .`id ezy` e`le ,zerh gwnåàöîðù.oi`eyip xg`l Ð
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dlekiy lk :ipzwc ,`tiq dil dywz `zyd

dp`in `le o`nlÐ,znaiizn `le zvleg dzxv

i`nw oi`eyip dxwrc `zi` m`eÐ`zyd o`nz

:xnel yie !onwl dlr jixt ikdc ,dzxv maiizze

xninl ivn `zyd jzrc `wlqc i`nlc

.dlecba e` ,o`nzy onw `zilca oizipznc

oizipzn inwe`l irac meyn ,dlr jixtc onwle

.onw dzi`e dphw `id elit`éàîe`l

`ixyc zipeli` zxv ihernl:xn`z m`e Ð

zxv xq`c o`nl ,lirl dpin jixt `l i`n`

zxv ihernl e`l i`n :dil `nile ,ezyexb xifgn

dil rnyn `lc :xnel yie ?ixyc ezyexb xifgn
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eiigae li`ed `pin` jzrc `wlqc ,lra iiga

zipeli` z`vnpÐ:xnel yie .dlaiw `nlc
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xq`ck ,eza zxvk zi`xp dlitp zryac meyn
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¯ íaééî äéä íàå ,äìeñtì õìBç ¯ õìBç äéä íà¦¨¨¥¥©§¨§¦¨¨§©¥
àîéìéà ?äìeñt éàîe äøLk éàî .äøLkì íaééî§©¥©§¥¨©§¥¨©§¨¦¥¨

t ¯ äìeñt ,àîìòì äøLk ¯ äøLk,àîìòì äìeñ §¥¨§¥¨§¨§¨§¨§¨§¨§¨
:åàì àlà ?dpéî déì à÷ôð éàî àéæç déãéãìc ïåék¥¨¦§¦¥©§¨©¨§¨¥¦¨¤¨¨
eäéð éàîe ,déì äìeñt ¯ äìeñt ,déì äøLk ¯ äøLk§¥¨§¥¨¥§¨§¨¥©¦
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.àîìòì ¯ äìeñt ,àîìòì ¯ äøLk ,àì !äøLkì©§¥¨¨§¥¨§¨§¨§¨§¨§¨
¯ dpéî déì à÷ôð éàî àéæç déãéãìc ïåék :zøîà÷ãe§¨¨§©§¥¨¦§¦¥©§¨©¨§¨¥¦¨
àì éaø äðL ïàk :óñBé áø øîàc .óñBé áøc íeMî¦§©¥§¨©©¥¨¨¨©¦Ÿ
:òîL àz .íäì íéëéøö íéøçàå BøBá éî íãà CBtLé¦§¨¨¥©£¥¦§¦¦¨¤¨§©
àéä .úöìBç dúøöå àéä ¯ úqépMî BúLeøb øéæçnä©©£¦§¨¦¤¦¥¦§¨¨¨¤¤¦
.dúøö Bà àéä Bà :àîéà àlà ?Cúòc à÷ìñ dúøöå§¨¨¨¨§¨©£¨¤¨¥¨¦¨¨¨
,úöìBç àéä :éëä õéøz ?dì zöøúî à÷ éöeøz åàìå§¨¥¥¨§¨§©§¨§¥¨¦¦¤¤
øa éìéì áø øîà .úîaééúî Bà úöìBç Bà ¯ dúøö̈¨¨¤¤¦§©¤¤¨©©¦¦©
úðàîî úøö :ìàeîL øîà àá÷eò øî øîà ìîî¤¤¨©©§¨¨©§¥¨©§¨¤¤

îì .äøeñàdôeb àéä àzLä ¯ íéçàì àîéìéà ?ïà £¨§©¦¥¨¨©¦¨§¨¦¨
,äæa úøzeî äæa äðàéîá :ìàeîL øîàc ,àéøL̈§¨§¨©§¥¥£¨¨¤¤¤¨¤
úðàîî àðL éàîe ,déãéãì àlà ?àéòaéî dúøö̈¨¨¦¨£¨¤¨§¦¥©§¨§¨¤¤
àì éîð äøö ,äNòî eäa àãáò àìc ¯ ïéçàì àéøLc§¨§¨¨©¦§¨¨§¨§©£¤¨¨©¦¨
.úðàîî Bza úøö íeMî äøéæb !äNòî eäa àãáò̈§¨§©£¤§¥¨¦¨©¦§¨¤¤
eúî íà ,ïleëå :ïðúäå ?àøéñà éî úðàîî Bza úøöå§¨©¦§¨¤¤¦£¦¨§¨§©§¨¦¥
àîéìéà ?ïàîa äðàéîc !úBøzeî ïäéúBøö eðàéî Bà¥£¨¥¤¨§¥£¨§©¦¥¨
,àì !íáéa åàì àlà ,äLeøb eðééä ¯ ìòáa äðàéîc§¥£¨§©©©§§¨¤¨¨§¨¨¨
äðàéî ék àðL éàîe ,ïéLeøéb éðååâ éøúe ,ìòáa íìBòì§¨§©©§¥©§¥¥¦©§¨¦¥£¨
ïéàeOð éîð íáéa äðàéî ék ,ïéàeOðì eäðéø÷òc ,ìòáa§©©§¨§¦§§¦¦¦¥£¨§¨¨©¦¦¦
éðúc .ìà÷æçé øa éîø éðúc íeMî !àø÷ò à÷ éàn÷©¨¥¨¨§¨¦§¨¥¨¦©§¤§¥§¨¥
,åéáàì úøzeî ¯ ìòaa äðàéî :ìà÷æçé øa éîø̈¦©§¤§¥¥£¨©©©¤¤§¨¦
úéàøð äìéôð úòMî :àîìà .åéáàì äøeñà ¯ íáia©¨¨£¨§¨¦©§¨¦§©§¦¨¦§¥
.Bza úøök úéàøð äìéôð úòMî ¯ éîð àëä ,Búlëk§©¨¨¨©¦¦§©§¦¨¦§¥§¨©¦
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רמ
jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtzenai

úøúåî úéðåìéà úøö àúëìäxikdc ab lr s`e Ðezy` `iede `niiwe eig` da`l Ð

dexr zxv `pngx xq` ikc ,zad zxv meyn dzxv `xqzin`ed devn mewna Ð

`id zipeli`c oeik ,`de .dxq`cmeaiil `ifg `l inp dexr e`lac Ðzxv dzxv ied Ð

.zelecb zeklda yxetn jke .devn mewna `ly dexrúðàîî úøö.maia Ðøéæçî
åúùåøâ.z`yipyn Ðêåîá úåùîùîÐ

odyk yinyz mewna jen zzl zexzen

`ly ick ,zeynyn.exarziìãðñoi`y cle Ð

:(a,dk) dcp zkqna ol `niiwe .mipt zxev el

xhqy mc`l lyn ,cle enr oi`y lcpq oi`z`

`idykc .eixeg`l ezxev xifgde exiag

zxarzne zxfege zxaernz` cg`d wgec

zgete exiag.ezxeväðá úà ìåîâú àîùÐ

xarzz m`dkixv `dzdpa z` lenblwipdln

(`k ziy`xa) "lnbie" enk.dlcad oeyl Ð

àéä åæéàåxarzdl die`xd Ð.zenleúáî
'åë äðù äøùò úçàzegt Ðdxyr zg`n

xzeie ,xarzz `l i`cedxyr mizynm` Ð

.zenz `l xarzzúåùîùî,jen `la Ð

.zeklede ,okxckúåîú àîù øîà÷ãîå`le Ð

f`c ,zenze xn`wxarzz m`y rnyn ied

.i`ce zenzúðàîî åúåîç åðéöîoebk Ð

ephwa dcliyzpya dlrnl xen`d onf jeza ,'

mc` ycwe ,dzn `le dxarzpy ,dxyr mizy

die`xe ,dphw ezeng z`f z`vnpe ,dza z`

.dpy dxyr mizy cr o`nläæä ïîæä íãå÷Ð

.dxyr zg` mcew ,dlrnl xen`dïîæä øçà
äæä.dxyr mizy xg` Ðåãìé øáëùÐ

i`c .`id dphwc llkn ,clea `nrh ilzcne

.elcb xaky ipzil ,`id dphw e`lïä éøä
íéðîéñëelit` ,zp`nn zclei jl oi` jkld Ð

.dphw `idåìéôàåøîàã äãåäé éáøìzkqna Ð

cr zp`nn zexry izy d`iadyn s` ,dcp

daxiy,xegyd.daxd zexry my eidiy
ïéà
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ùìùjena zeynyn miypmiyp x`y la` ,jena ynyl xzen :qxhpewd yxit ÐÐ

dcpa rnyn oke .diaxe dixt` dcwtin `lc ab lr s` ,rxf zzgyd meyn ,xeq`

)miypa wecal daxnd :"cid lk" wxta opzc (`,biÐmiyp`a ,zgaeynÐyxtne .uvwz

dybxd zepa eed i`c rnyn .edpip dybxd zepa e`l miypc meyn `xnbaÐ.xeq` ied

dybxd xeqi` zepa e`lc yxtl epivn ,edine

xeq` i`ce yinyz iptlc :xne` mz epiaxe .edpip

`ed ixde ,jka yinyz jxc oi`c ,jen my ozil

lr lihnyk mipa`d lre mivrd lr rxf lihnk

yinyz xg` jen zpzep m` la` .jendÐoi`

,ynyn digxe` ik `xab i`dc ,xeq`l d`xp

exqzi` `lc zipeli`e dphw` dedc icin

dy`de .edpip mipa zepa e`lc meyn yinyza

jen jk xg` zpzepyÐzzgyd` dxdfed `l

nyne .diaxe dixt` dcwtin `lc oeik ,rxfzey

epiid ,`kd ipzwc jenaÐ.jena ynyl zekixv

àîùlcpq dxaer dyrz:qxhpewa yxit Ð

cg`d wgec zxarzne zxfege zxarzn `idykc

"zltnd"a xn`c `de .ezxev zgete ,exiag z`

)fk dcp(`,zxarzne zxfege zxarzn dy` oi`c

Ðmz epiaxe .`niiw oa `wec epiidc xnel jixv

.mine`z zxarzn dy`dyk `ed lcpqc :yxtn

jen `la zynyn m`Ðoia rxf zakyd qpkp

.lcpq cg`d z` dyere mze` wgece zecled ipy

) "zltnd"a rnyn okedk my(a,cg` xeairac

lcpq oi` `lde ,lcpq xkfed dnle :opixn`wc ,ied

dicda dawp ciliz`c i` :ipyne ?cle enr oi`y

Ðxkf ciliz`c opiwqr i`na `kd ,inp ikd

dy` wgvi iax xn`e li`ed :`nizc edn ,dicda

xkf i`dcne ,xkf zclei dlgz zrxfnÐinp i`d

erixfd mdipy :xeni` ,ol rnyn `w ,`ed xkf

mixeair ipya lcpq m`e .zg` zaaÐded dnl

inp il dnle ?xkf inp i`d xkf i`dcn xninl dil

?zg` zaa erixfd mdipy xninl

àîùzenze xarzzhwpc iiepyl ira `le Ð

`l` dzn i`ce dpi`c meyn zenz `ny

it lr s` ,zElcbA dcli la` ,zEphwA dcliyk§©§§©§

zgkyn `le ,dig minrt ,zephwa dxarzpy

i`e ,dzn i`ce zephwa dcli i`c ,zp`nn ezeng

o`nl dleki dpi` aey zelcba dcliÐmeyn

zpy xeaira icin `bltin `l iaia axc `ziixac

dxaere dzn `id onfd jez lkc ,i`eil xa daxk zn`d uxznc :cere .xeaird `l` dzin zephwa dcild mexbzy dil `xazqn `l :cere .zephwa dcli oia zelcba dcli oia dxyr mizy

.znøçàig dxaere dig `id dfd onfdonfd xg` :yxtl oi`c :wgvi epiax xne`e ÐÐ,zp`nn ezeng epivn ok m`c ,zexry izy z`ad `la elit` ,cg` meie dxyr mizy zpy xg`

zexry izy d`iad `l m` o`nl dleki dizepy aex crcÐ) "otec `vei" wxta mzd opiwqtc i`nl elit`e .exyp `ny oiyyeg oi` xn`c o`nlen dcp(`,,onf xg` lrac `kid oiyyegc

`ziixe`c `witq dil `iedcÐexry izy d`iadyk `l` .`ziixe`c `witq `ied `l `zydc ,oiyeciw myl lrea oi`y ,onf xg` lrayk yxity oebk zp`nn ezeng zgkyn,ixii` z

.mipya `le ,zexrya i`eil xa daxc `nrh ilzc inlyexia `vnp oke .onf xg` zexry `ki`c `ed `zlinc `gxe`c meyn ,yxtl yg `leøáëùecliecli xaky xn`wcne ÐÐ

zexry `ki` i`c .zexry izy d`iad `lac rnynÐjzrc `wlq i`n :xn`z m`e .dzn `le `xarinc dphw `ki` ok m`e ,zexry ici lr zipeli`e zephw zxezn `wtp inp dcli `l ik

ixii` zexry izy d`iad `lac oeikc ,diteb l`eny xa daxc `ziixa dywz ?dywncÐixii` dphwac ab lr s`c dywnd xaqc :wgvi epiax xne`e !o`nz mewn lkn ?ied i`n dcli ik

Ðiaia axc `ziixal la` .dzn `le `xarinc dphw `kilc xn`c ,`wec i`eil xa daxl `l` jixt `le .zexry izy d`iady mlerd mixeaqe ,dlecb zi`xpy itl ,opaxcn oe`in da zil

Ðdzn `le `xarinc dphw `ki`c rnync ,zenz `ny ipzwc ab lr s`c ,icin `iyw `lÐ,dphw `idy it lr s` o`nln dzrpen dcildy ,zp`nn ezeng epivn `l mewn lkn

od ixd mipac :ipyne ,i`eil xa daxl `l` jixt `le ,o`nl dleki dpi` jkle ,mipniqk `ed ixd dcilc xity dizrc` wiqnc `teb `ziixa dil `gip dywnlc yxtl oi` la` .ziyixtck

md ixd mipa xeair :`icda xninl dil ded ok m`c ,yxt`y enk ,xeaird zryn mipniqk.mipniqk `id ixd dcilc dizrc` wiq` inp `xwirnc oeik ,mipnimkéøämipniqk mdÐ

iptlk onfd jezc dcpa ol `niiwc it lr s`e .oeixdd zryn dlecb dzid f`e ,i`eil xa daxl elit` dig minrt dxyr mizy zpyac ,zenz `ny iaia ax ipz xitye .xeaird zryn :yexit

dxyr mizy zpya zexry d`iada dlecb `ied `le ,onfdÐonfd jez ,`niiw ipa ,mipa xeair mewn lknÐdxaere dzn `id onfd jez :i`eil xa dax xn`wc `de .onfd xg` mipniqk

znÐmcew ,yexit ,onfd mcew :`zlnc `yexit ikd `l` .ziyixtck ,oeixdd zrya dlecb `idyk dig minrt f`c ,dxyr mizy zpy` i`w `lÐonfd jez ,zelcb iptly dpyÐepiid

onf xg` ,zelcb iptly dpy jezÐ.`ibeqd zlgza wgvi epiax yxitck ,dlcby xg` epiidåìéôàã'ek xn`c dcedi iaxlepivn `lc dcedi iaxk oizipzn inwe`l irac meyn Ð

mipniqk `l` xeair zryn eed `l elit` ?mipniqn iticrc xn`w i`n` :xn`z m`e .ikd xn`w zp`nn ezengÐonf yi dcild cr xeair zrync ,dcedi iaxl zp`nn ezeng epivn `l

dty l` dtyn zexryd etiwiy cr epiid xegy ieaxc mzd xn`c o`nl ,edine .xegyd daxiy cr zexry z`adn yiy dnn xzei daexnÐxeair onfn xzei xg`n xegyd ieaixy xyt`

xegyd daixy enk d`xpe ,zeakey zexry xn`c o`nl la` .dcil zry crÐ`l` mxeb onfd oi`c ,xegy ieaix ick ddy elit` o`nl dleki exype zexry d`iad m`c d`xpe !`iyw§¨¥

zelcb xg` lrayk dcedi iax dcen `dc ,dcedi iaxk xity oizipzn `nwezin "mipniqn iticr mipa" `la izk` :xn`z m`e .jk ici lr lMl dlecb zi`xp `dzy ,opira ynn xegy ieaix©Ÿ¨

) "oniq `a" wxta xn`ck ,o`nl dleki dpi`cap dcp(`,oeixdd zryn mipniqk md ixd mipac ,dxarzpyk zelcba dlrapy ezengd z`fe ,Ðzgkyn mipniqn iticr mipac e`l i`c uixz

.oiyeciw myl `ly yexita lray e` ,ihan`a dxairy oebk zp`nn ezeng
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ai sc zenai(ycew zay meil)

úøzeî úéðBìéà úøö ,àúëìä,maiizdlda øékä eléôàålrad ¦§§¨¨©©§¦¤¤§£¦¦¦¨
lkn ,zerh iyeciw diyeciw oi`e zipeli` `idy d`ypy drya

.dzxv z` zxqe` dpi` mewnå`l` ,cala ef `lBza úøö eléôà §£¦¨©¦
dúéðBìéà`ly itl ,eza zxv meyn meaiil zxq`p dpi` [` xeiv] ©§¦

zltepy dexr wxy .devn mewna `l` dexr zxv dxezd dxq`
zipeli` la` ,dzxv z` zxhet dexr xeht meyn zigcpe meail
zxv `id dzxv ixd ,meail zltep dpi` dexr dzeid `lel mby

.meaia zxq`p dpi`e ,devn mewna `ly dexr
:`xnbd dywnéðz÷c àä àlàåzeixrd lk ,epzpynaeàöîpL §¤¨¨§¨¨¥¤¦§§

xikd `ly rnyn 'e`vnp' oeyln `ld ,zexzen odizexv zipeli`
,okn xg`l wx efk d`vnpy `l` zipeli` `idy lrad da
mby xn`y `ax ixack `lye ,zxzen dzxv jk meyn `weece

.dzxv z` zxhet dpi` milha diyeciw oi`e da xikd m`
`l` 'e`vnpy' dpyna qexbz l` :`xnbd zvxzneéäL' éðz§¦¤¨

lkn zipeli` `idy lrad da xikd m` s` rnyny ,'zipeli`
.dzxv z` zxqe` dpi` mewn

:epziibeqa epecipy zexva opgei iax zhiy z` d`ian `xnbdék¦
øîà ,ïéáø àúàmyaúðàîî úøö úçà ,ïðçBé éaø,maia dp`iny ¨¨¨¦¨©©¦¨¨©©¨©§¨¤¤

BúLeøb øéæçî úøö úçàå ,úéðBìéà úøö úçàåd`yipy xg`l §©©¨©©§¦§©©¨©©§¦§¨
,xg`lúBøzeî ïlekzxv xqe`d l`eny ixack `le .meail ¨¨

xifgn zxv xeq`l lirl `xnbd dccivy enk `le ,zp`nn
.zipeli` zxv xqe`d iq` ax ixack `le ,ezyexb

m`ae ezeng m`ae ezenga xnel leki dz` i`e' :epzpyna epipy
zp`nn zad oi`y meyn `ede .'ep`iny e` zipeli` e`vnpy eing
,od zelecb gxkda ,ecli xaky el` miyp lke ,dzephwa `l`

.o`nl zeleki opi` aeye
:`ziixan epzpyn lr dywn `xnbddén÷ éáéa áø éðz[iptl-] ¨¥©¥¦©¥

ìL ,ïîçð áøcCBîa úBLnLî íéLð Lmewna jen zzl zexzen - §©©§¨¨Ÿ¨¦§©§§
,od el`e .exarzi `ly ick ,zeynyn odyk yinyzd,äpè÷§©¨

.ä÷éðîe ,úøaeòî`xnbd zyxtn .jka zexeq` miyp x`y la` §¤¤¥¦¨
:odn zg` lkay xzidd mrh z`äpè÷meyn ,jka zxzen §©¨

yeygl yi jend `lelyúeîz ànLå ,øaòúz ànLzngn ¤¨¦§©¥§¤¨¨
e .dxeairúøaeòîyi aey xarzz m`y meyn ,jka zxzen §¤¤

yeygläNòz ànLz`døaeòoey`xdìcðñzxev el oi`y cle - ¤¨©£¤¨¨©§¨
zxarzne zxfege zxaern `idyky ,lcpqd bcl dnece mipt

.ezxev z` lwlwne oey`xd z` ipyd xaerd wgec ,zipyä÷éðî¥¦¨
xarzz m`y meyn ,jena ynyl zxzenìBîâz ànL[yixtz] ¤¨¦§

z`dða,wpeil aeh epi`e algd xkrp xeaird ici lr oky ,wepiln §¨
eok zngnúeîé.arxn ¨

äpè÷ àéä Bæéàå`idy dphw ef ixd ,zenle xarzdl die`xdúaî §¥¦§©¨¦©
.ãçà íBéå äðL äøNò íézL ãò ãçà íBéå äðL äøNò úçàla` ©©¤§¥¨¨§¤¨©§¥¤§¥¨¨§¤¨

aïàkî úBçt,llk zxarzn dpi`y meie dpy `"i libn zegta ± ¨¦¨
åa okïk ìò øúé`l xarzz m` elit`y ,meie dpy a"i lib lr - §¨¥©¥

ef ixd ,zenzdkøãk úLnLîjen `la,úëìBäåda oi` ixdy §©¤¤§©§¨§¤¤
,dpkqBæ úçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø éøácdpkq oi`y ¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©

dxeairaBæ úçàå`id ixd ,dpkq da yiyúLnLîjen `la §©©§©¤¤
å .úëìBäå dkøãkik ,zenze xarzz `ny yeygl oi`íéîMä ïî §©§¨§¤¤§¦©¨©¦

øîàpL íeMî ,eîçøé(e fhw mildz).''ä íéàút øîL' §©£¦¤¤¡©Ÿ¥§¨¦

:dilr dywn jk jezne `ziixad oeyla zwiicn `xnbdøîà÷cî¦§¨¨©
`ziixaaàøaòéîc äpè÷ àkéàc ììkî ,'úeîz ànLå øaòúz ànL'¤¨¦§©¥§¤¨¨¦§¨§¦¨§©¨§¦©§¨
äúî àìå,zenz `le xarzz dphwy zexyt` yiy rnyn -eíà §Ÿ¥¨¦
eðéöî ïkdidzy.úðàîî BúBîçdzephwa dza z` dcliy oebke ¥¨¦£§¨¤¤

yciwe ,dpzg ig`l d`yipe dkld jk xg`e ,a"id dzpy jeza
dphw dcera dlraa ef ezeng dp`in jk xg`e ,dza z` ozgd

.el zxzen dzxv mipa `la eig` zn m`y ,[a xeiv]ådyw §
epzpynayåéîç íàå BúBîç íàå BúBîça øîBì ìBëé äzà éà' ,ïðú§©¦©¨¨©©£§¥£§¥¨¦

.'eðàénL Bà úéðBìéà eàöîpL¤¦§§©§¦¤¥£
:`xnbd zvxzn.úeîúå øaòúz ànL ,àîéà`ziixad zpeek oi`e ¥¨¤¨¦§©¥§¨

`l` ,zenz `ny cg`e xarzz `ny cg` ,zewitq ipy o`k yiy
.zenz i`ce xarzz m`e ,xarzz `ny `ed cg` wtqäaø øîàc§¨©©¨

dì Lé ìeáb ,éàåéì øalibn `ede ,dzne zxarzn `idy onfl zal ©¥©§¥¨
.cg` meie dpy a"i cr cg` meie dpy `"idðéà ,äfä ïîfä íãB÷¤©§©©¤¥¨

.øwéò ìk úøaòúîa dxarzd m`eäúî àéä ,äfä ïîfä CBz ¦§©¤¤¨¦¨©§©©¤¦¥¨
.úî døaeòådxarzd m`eøçàìdäfä ïîæ,mipniq d`iad xake §¨¨¥§©©§©©¤

.éç døaeòå äiç àéä¦©¨§¨¨©
:`xnbd dywnéðéà,`ed ok ike -éà ,ìàeîL øa äaø éðz àäå ¥¦§¨¨¥©¨©§¥¦

Bà úéðBìéà eàöîpL åéîç íàå BúBîç íàå BúBîça øîBì ìBëé äzà©¨¨©©£§¥£§¥¨¦¤¦§§©§¦
L ,eðàénLixd.eãìé øák`id dphw `idy elit`y jkn rnyne ¤¥£¤§¨¨§

m` oky .dcliy meyn o`nl dleki dpi`y `l` ,dige zclei
`ziixal dl did ,llk zclei dphwd oi`y i`eil xa dax ixack
meyn `id zp`nn ezeng epivn `ly jkl daiqdy ,xnel

.dlicbd xak gxkday
ote`a dpynd z` zyxtne `xnbd da zxfeg ef `ziixa gkn

:xg`íìBòì ,àlàdligzn epxn`y enk `ed `ziixaa `qxibd ¤¨§¨
,úeîz ànLå ,øaòúz ànLxarzz `ny zewtq ipy o`k yi ok`e ¤¨¦§©¥§¤¨¨

.digz mby okzi la` ,zenz `ny xarzz m`eCä àéL÷ àlàå- §¤¨©§¨©
ezenga xnel leki dz` i`' dpyna epipy recn dyw oiicr

,'dp`inyàøôñ áø øîà,uxzlíéðîéñk íä éøä íéða,zelcb ly ¨©©©§¨¨¦£¥¥§¦¨¦
m` ,cg` meie mipy a"in dzegt `id m` s`y .zexry izy oebk
dzpya mipniq d`iad eli`k df ixd `niiw oa xaera dxarzd
s` ok meyne .xeaird zryn xak xac lkl dlecb ziyrpe ,b"id
z` dcliy ici lr dlecb ziyrp `id ixd ,mipya dphw ezeng m`
m`y i`eil xa dax xn`y dne .o`nl dleki dpi` aeye ezy`
`weec ezpeek oi` ,zn dxaere dzn `id onfd jeza zxarzn `id
mcewy dpyd `id onfd jez `l` ,dpy a"i cr dpy `"in

d `niiw oa cle dcli m` la` .dzelcbzryn xaky xacd xxae
.onfd xg`l `id dxeair

:df oipra ztqep dhiy d`ian `xnbdéøîàc úéàå,mixne` yie ± §¦§¨§¥
zcil zelcb oiprlyî éôéãò íéðaz`adíéðîéqa"i lib xg`l ¨¦£¦¥¥¦¨¦

:`xnbd zl`ey .cg` meie dpydpéî à÷ôð éàîìmipad zeticra §©©§¨¦¨
,jka `id mzeticr :`xnbd daiyn .mipniqd lrì eléôàczhiy ©£¦§

äãeäé éaødcp zkqna(.ap)øîàãdzephwa dycwzdy iny ©¦§¨§¨©
izy ly mipniq d`iade dlicbdy xg`l s` o`nl dleki

,zexryøBçMä äaøiL ãòmewn lkn ,zexry aexn oald lrain ©¤¦§¤©¨§
dcli xakyíéða`edäãBî.o`nl dleki dpi` aeyy ¨¦¤
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jtdy ina cenr ai sc ± ipy wxtzenai
úøúåî úéðåìéà úøö àúëìäxikdc ab lr s`e Ðezy` `iede `niiwe eig` da`l Ð

dexr zxv `pngx xq` ikc ,zad zxv meyn dzxv `xqzin`ed devn mewna Ð

`id zipeli`c oeik ,`de .dxq`cmeaiil `ifg `l inp dexr e`lac Ðzxv dzxv ied Ð

.zelecb zeklda yxetn jke .devn mewna `ly dexrúðàîî úøö.maia Ðøéæçî
åúùåøâ.z`yipyn Ðêåîá úåùîùîÐ

odyk yinyz mewna jen zzl zexzen

`ly ick ,zeynyn.exarziìãðñoi`y cle Ð

:(a,dk) dcp zkqna ol `niiwe .mipt zxev el

xhqy mc`l lyn ,cle enr oi`y lcpq oi`z`

`idykc .eixeg`l ezxev xifgde exiag

zxarzne zxfege zxaernz` cg`d wgec

zgete exiag.ezxeväðá úà ìåîâú àîùÐ

xarzz m`dkixv `dzdpa z` lenblwipdln

(`k ziy`xa) "lnbie" enk.dlcad oeyl Ð

àéä åæéàåxarzdl die`xd Ð.zenleúáî
'åë äðù äøùò úçàzegt Ðdxyr zg`n

xzeie ,xarzz `l i`cedxyr mizynm` Ð

.zenz `l xarzzúåùîùî,jen `la Ð

.zeklede ,okxckúåîú àîù øîà÷ãîå`le Ð

f`c ,zenze xn`wxarzz m`y rnyn ied

.i`ce zenzúðàîî åúåîç åðéöîoebk Ð

ephwa dcliyzpya dlrnl xen`d onf jeza ,'

mc` ycwe ,dzn `le dxarzpy ,dxyr mizy

die`xe ,dphw ezeng z`f z`vnpe ,dza z`

.dpy dxyr mizy cr o`nläæä ïîæä íãå÷Ð

.dxyr zg` mcew ,dlrnl xen`dïîæä øçà
äæä.dxyr mizy xg` Ðåãìé øáëùÐ

i`c .`id dphwc llkn ,clea `nrh ilzcne

.elcb xaky ipzil ,`id dphw e`lïä éøä
íéðîéñëelit` ,zp`nn zclei jl oi` jkld Ð

.dphw `idåìéôàåøîàã äãåäé éáøìzkqna Ð

cr zp`nn zexry izy d`iadyn s` ,dcp

daxiy,xegyd.daxd zexry my eidiy
ïéà

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

ùìùjena zeynyn miypmiyp x`y la` ,jena ynyl xzen :qxhpewd yxit ÐÐ

dcpa rnyn oke .diaxe dixt` dcwtin `lc ab lr s` ,rxf zzgyd meyn ,xeq`

)miypa wecal daxnd :"cid lk" wxta opzc (`,biÐmiyp`a ,zgaeynÐyxtne .uvwz

dybxd zepa eed i`c rnyn .edpip dybxd zepa e`l miypc meyn `xnbaÐ.xeq` ied

dybxd xeqi` zepa e`lc yxtl epivn ,edine

xeq` i`ce yinyz iptlc :xne` mz epiaxe .edpip

`ed ixde ,jka yinyz jxc oi`c ,jen my ozil

lr lihnyk mipa`d lre mivrd lr rxf lihnk

yinyz xg` jen zpzep m` la` .jendÐoi`

,ynyn digxe` ik `xab i`dc ,xeq`l d`xp

exqzi` `lc zipeli`e dphw` dedc icin

dy`de .edpip mipa zepa e`lc meyn yinyza

jen jk xg` zpzepyÐzzgyd` dxdfed `l

nyne .diaxe dixt` dcwtin `lc oeik ,rxfzey

epiid ,`kd ipzwc jenaÐ.jena ynyl zekixv

àîùlcpq dxaer dyrz:qxhpewa yxit Ð

cg`d wgec zxarzne zxfege zxarzn `idykc

"zltnd"a xn`c `de .ezxev zgete ,exiag z`

)fk dcp(`,zxarzne zxfege zxarzn dy` oi`c

Ðmz epiaxe .`niiw oa `wec epiidc xnel jixv

.mine`z zxarzn dy`dyk `ed lcpqc :yxtn

jen `la zynyn m`Ðoia rxf zakyd qpkp

.lcpq cg`d z` dyere mze` wgece zecled ipy

) "zltnd"a rnyn okedk my(a,cg` xeairac

lcpq oi` `lde ,lcpq xkfed dnle :opixn`wc ,ied

dicda dawp ciliz`c i` :ipyne ?cle enr oi`y

Ðxkf ciliz`c opiwqr i`na `kd ,inp ikd

dy` wgvi iax xn`e li`ed :`nizc edn ,dicda

xkf i`dcne ,xkf zclei dlgz zrxfnÐinp i`d

erixfd mdipy :xeni` ,ol rnyn `w ,`ed xkf

mixeair ipya lcpq m`e .zg` zaaÐded dnl

inp il dnle ?xkf inp i`d xkf i`dcn xninl dil

?zg` zaa erixfd mdipy xninl

àîùzenze xarzzhwpc iiepyl ira `le Ð

`l` dzn i`ce dpi`c meyn zenz `ny

it lr s` ,zElcbA dcli la` ,zEphwA dcliyk§©§§©§

zgkyn `le ,dig minrt ,zephwa dxarzpy

i`e ,dzn i`ce zephwa dcli i`c ,zp`nn ezeng

o`nl dleki dpi` aey zelcba dcliÐmeyn

zpy xeaira icin `bltin `l iaia axc `ziixac

dxaere dzn `id onfd jez lkc ,i`eil xa daxk zn`d uxznc :cere .xeaird `l` dzin zephwa dcild mexbzy dil `xazqn `l :cere .zephwa dcli oia zelcba dcli oia dxyr mizy

.znøçàig dxaere dig `id dfd onfdonfd xg` :yxtl oi`c :wgvi epiax xne`e ÐÐ,zp`nn ezeng epivn ok m`c ,zexry izy z`ad `la elit` ,cg` meie dxyr mizy zpy xg`

zexry izy d`iad `l m` o`nl dleki dizepy aex crcÐ) "otec `vei" wxta mzd opiwqtc i`nl elit`e .exyp `ny oiyyeg oi` xn`c o`nlen dcp(`,,onf xg` lrac `kid oiyyegc

`ziixe`c `witq dil `iedcÐexry izy d`iadyk `l` .`ziixe`c `witq `ied `l `zydc ,oiyeciw myl lrea oi`y ,onf xg` lrayk yxity oebk zp`nn ezeng zgkyn,ixii` z

.mipya `le ,zexrya i`eil xa daxc `nrh ilzc inlyexia `vnp oke .onf xg` zexry `ki`c `ed `zlinc `gxe`c meyn ,yxtl yg `leøáëùecliecli xaky xn`wcne ÐÐ

zexry `ki` i`c .zexry izy d`iad `lac rnynÐjzrc `wlq i`n :xn`z m`e .dzn `le `xarinc dphw `ki` ok m`e ,zexry ici lr zipeli`e zephw zxezn `wtp inp dcli `l ik

ixii` zexry izy d`iad `lac oeikc ,diteb l`eny xa daxc `ziixa dywz ?dywncÐixii` dphwac ab lr s`c dywnd xaqc :wgvi epiax xne`e !o`nz mewn lkn ?ied i`n dcli ik

Ðiaia axc `ziixal la` .dzn `le `xarinc dphw `kilc xn`c ,`wec i`eil xa daxl `l` jixt `le .zexry izy d`iady mlerd mixeaqe ,dlecb zi`xpy itl ,opaxcn oe`in da zil

Ðdzn `le `xarinc dphw `ki`c rnync ,zenz `ny ipzwc ab lr s`c ,icin `iyw `lÐ,dphw `idy it lr s` o`nln dzrpen dcildy ,zp`nn ezeng epivn `l mewn lkn

od ixd mipac :ipyne ,i`eil xa daxl `l` jixt `le ,o`nl dleki dpi` jkle ,mipniqk `ed ixd dcilc xity dizrc` wiqnc `teb `ziixa dil `gip dywnlc yxtl oi` la` .ziyixtck

md ixd mipa xeair :`icda xninl dil ded ok m`c ,yxt`y enk ,xeaird zryn mipniqk.mipniqk `id ixd dcilc dizrc` wiq` inp `xwirnc oeik ,mipnimkéøämipniqk mdÐ

iptlk onfd jezc dcpa ol `niiwc it lr s`e .oeixdd zryn dlecb dzid f`e ,i`eil xa daxl elit` dig minrt dxyr mizy zpyac ,zenz `ny iaia ax ipz xitye .xeaird zryn :yexit

dxyr mizy zpya zexry d`iada dlecb `ied `le ,onfdÐonfd jez ,`niiw ipa ,mipa xeair mewn lknÐdxaere dzn `id onfd jez :i`eil xa dax xn`wc `de .onfd xg` mipniqk

znÐmcew ,yexit ,onfd mcew :`zlnc `yexit ikd `l` .ziyixtck ,oeixdd zrya dlecb `idyk dig minrt f`c ,dxyr mizy zpy` i`w `lÐonfd jez ,zelcb iptly dpyÐepiid

onf xg` ,zelcb iptly dpy jezÐ.`ibeqd zlgza wgvi epiax yxitck ,dlcby xg` epiidåìéôàã'ek xn`c dcedi iaxlepivn `lc dcedi iaxk oizipzn inwe`l irac meyn Ð

mipniqk `l` xeair zryn eed `l elit` ?mipniqn iticrc xn`w i`n` :xn`z m`e .ikd xn`w zp`nn ezengÐonf yi dcild cr xeair zrync ,dcedi iaxl zp`nn ezeng epivn `l

dty l` dtyn zexryd etiwiy cr epiid xegy ieaxc mzd xn`c o`nl ,edine .xegyd daxiy cr zexry z`adn yiy dnn xzei daexnÐxeair onfn xzei xg`n xegyd ieaixy xyt`

xegyd daixy enk d`xpe ,zeakey zexry xn`c o`nl la` .dcil zry crÐ`l` mxeb onfd oi`c ,xegy ieaix ick ddy elit` o`nl dleki exype zexry d`iad m`c d`xpe !`iyw§¨¥

zelcb xg` lrayk dcedi iax dcen `dc ,dcedi iaxk xity oizipzn `nwezin "mipniqn iticr mipa" `la izk` :xn`z m`e .jk ici lr lMl dlecb zi`xp `dzy ,opira ynn xegy ieaix©Ÿ¨

) "oniq `a" wxta xn`ck ,o`nl dleki dpi`cap dcp(`,oeixdd zryn mipniqk md ixd mipac ,dxarzpyk zelcba dlrapy ezengd z`fe ,Ðzgkyn mipniqn iticr mipac e`l i`c uixz

.oiyeciw myl `ly yexita lray e` ,ihan`a dxairy oebk zp`nn ezeng
ax
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,da øékä eléôàå ,úøzeî úéðBìéà úøö ,àúëìä¦§§¨¨©©§¦¤¤©£¦¦¦¨
éðú÷c àä àlàå .úéðBìéà Bza úøö eléôàå©£¦¨©¦©§¦§¤¨¨§¨¨¥
éaø øîà ïéáø àúà ék .eéäL éðz ?eàöîpL¤¦§§§¥¤¨¦£¨¨¦£©©¦
,úéðBìéà úøö úçàå úðàîî úøö úçà :ïðçBé¨¨©©¨©§¨¤¤§©©¨©©§¦
.úBøzeî ïlek ¯ BúLeøb øéæçî úøö úçàå§©©¨©©£¦§¨¨¨
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øaòúz ànL ¯ äpè÷ .ä÷éðîe ,úøaeòî ,äpè÷ :CBîa§§©¨§¤¤¥¦¨§©¨¤¨¦§©¥
,ìcðñ døaeò äNòz ànL ¯ úøaeòî ,úeîz ànLå§¤¨¨§¤¤¤¨©£¤¨¨©§¨
äpè÷ àéä Bæéàå .úeîéå dða ìBîâz ànL ¯ ä÷éðî¥¦¨¤¨¦§§¨§¨§¥¦§©¨
íézL ãò ãçà íBéå äðL äøNò úçà úaî ¯¦©©©¤§¥¨¨§¤¨©§¥
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אגרות קודש

]כ"ד אדר תשי"ג[

בזה  להזהר  יש  ושבפרט  בינינו,  מרקד  שעדיין  אודותו  כותב  הזקן  שרבינו  שאותו  ...בברכה 
בענינים הקשורים באה"ק ת"ו, תתמעט ממשלתו פוחת והולך ויחוגו את חג המצות אחרי ביעור חמץ 

בכשרות ובשמחה אמיתית...



אגרות קודשרמב

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

הנהלת אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, 

ד' אליהם יחיו

שלום וברכה!

במענה על שאלתם אודות הענין שדברתי זה מכבר, ומסרתי ג"כ ע"י הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ 
עוסק בצ"צ וכו' מוהרמ"ג שי', בענין הנחיצות להרחיב מוסדות חינוך חב"ד ע"י הרשת דאהל"יי, וכן 
לצרף לזה ג"כ את מוסדות החינוך הדתיים שע"י הפעילים ובאופן שכל הנ"ל לא יהי' חותם מפלגה על 
זה, ועורר אצלם חשש, שזה יתן מקום להממשלה להתחזק בטענתם שאין צורך במפלגות כלל, ומשרד 

החינוך של הממשלה יעמוד בקישור ישר עם המוסד חינוך עצמו, אשר זה עלול להביא היזק, כמובן:

כחו  יוחלש  שעי"ז  בפ"ע,  ענין  ומוסד  מוסד  כל  יהי'  שלא  הדבר  מוכרח  בלא"ה  לדעתי,  הנה 
ביותר, הן כלפי פנים ובעיקר כלפי חוץ, והאריכות בזה אך למותר. ולכן כוונתי מתחלה היתה, שכל 
המוסדות חינוך שיכנסו ברשת זו, יתאחדו כולם בתור זרם בלתי זרמי, ותהי' הנהלה כללית, שע"י 
הנהלה זו יתנהלו כל המו"מ ודו"ד הן עם משרד החינוך והן עם משרד מתאים אחר. וכיון שתקותי, 
אשר יצטרפו לזה ג"כ מוסדות החינוך של הפעילים ובמשך הזמן גם של הישוב הישן וכו', הרי יש לע"ע 
לקבוע הנהלה שבו יכנס ב"כ אחד מאגו"ח, א' מצעירי אגו"ח, א' מהרשת דאהל"יי, ולהציע להפעילים 
שגם הם יבחרו א' משלהם שיהי' בההנהלה, כמובן פרטים אלו הן רק בדרך הצעה אשר ניתן לשנות, 
ופשוט, שבכדי  זה. אבל מובן  זרמי  עוד מוסד לזרם בלתי  - להרחיב את ההנהלה כשיתחבר  ובפרט 
שיתנהלו הענינים מבלי נטי' מהכוונה, צ"ל בטוח שאלו העומדים בראש ההנהלה ישמרו על הנקודה. 
של  החינוך  שמשרד  לטענה  מקום  ואין  החשש  בטל  הרי  הנ"ל,  באופן  החינוך  מוסדות  וכשיתארגנו 
הממשלה יעמוד בקישור ישר עם מוסד החינוך )שזה אינו רצוי כלל וכלל( כיון שגם ארגון זה מתדבר 

עם משרד החינוך ע"י הנהלה כללית.

ב( כבר אמרתי כ"פ, שמכמה טעמים יש לקוות שמחוגים שונים יסייעו בידם להביא מהכח אל 
הפועל ארגון של מוסדות חינוך בלתי זרמים, וד"ל, ובלבד שהם מצדם ישתדלו בזה במרץ המתאים...

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש,

מ. שניאורסאהן

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' 

מוה"ר נפתלי שי' הכהן

שלום וברכה!

מסרו לי שאלתו )או תמיהתו( במה ששמע ממר ראבינאוויטש שי' אשר בביקורו אצלי ואמר 
שנותן איזה סכום, אמרתי לו שאכניס את המעות לקופת צדקה מסויימה )הכנסת כלה( ותמה למה 

הי' זה לי לומר לו מה אעשה בהמעות.



רמג

ג"כ  ונזכר  דמ]ט[עהו,  מפני  דברים  כמה  שאסרו  ע"א(  צ"ד  )חולין  מרז"ל  ע"פ  מובן  והוא 
ילכו  רבינוביץ שחושב אשר מעות אלו  וכיון שראיתי במר  נר מצוה,  בעין משפט  בפוסקים כמסומן 

לתכלית אחרת, הנה מחוייב הייתי עפ"י דין להודיע שיכנסו לקופה של צדקה מסויימת.

אתענין לדעת אם כת"ר לוקח חלק בעסקנות צבורית בעירו ובפרט בעיני החינוך.

מוסג"פ דא"ח של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שזה עתה הו"ל.

בפ"ש הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר חיים יעקב גאס וברכת חג פסח כשר ושמח לכולכם.

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר שלום שי'

שלום וברכה!

... והנני מביע בזה ברכתי ברכת חג פסח כשר ושמח ואשר השי"ת יזכהו לנטוע בהמושפעים 
שלו רוח יר"ש ודעת את האלקים שזהו תכלית ימות המשיח אשר כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדלם 
ובמילא על כאו"א מאתנו לעבוד בכיוון זה ביגיעת נפש ויגיעת בשר וכל הרוצה לטהר )שפירושו ג"כ 

לטהר אחרים( מסייעים בידו.

בברכת חה"פ.

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

... אתענין לדעת אם לוקח חלק בחיים החרדים דעירו ובפרט בנוגע להחינוך אשר הוא ג"כ 
מענינא דיומא בימים שבין פורים לחג הפסח, אשר הגזירה דפורים נתבטלה עי"ז שמרדכי הגדול בדורו 
הן בתורה והן ביראת שמים ובחכמה, למד בעצמו עם תשב"ר כמסופר בדברי רז"ל, ונקודה זו היא 
ג"כ בחגה"פ אשר התחלתו בסדר, הנה עושים כמה תחבולות להמשיך לב התינוקות ובפרט שלא יישנו 
)שינה בגשמיות וכ"ש מבחינת שינה רוחנית( ומתחיל הסדר בשאלת תינוקות, וכן הוא גם בסיום ימי 
חגה"פ ענינם קרי"ס מסופר ג"כ בשמו"ר, שהם, היינו התינוקות שנולדו ונתגדלו במצרים הכירוהו 
תחלה )להקב"ה( אשר המורם מזה הוא, שגאולתן של ישראל הן בגשמיות והן ברוחניות תלוי' בחינוך 
דור הצעיר, ועל כאו"א מישראל אפילו שיהי' גדול כמרדכי שעליו ארז"ל במדרש אסתר רבה, שמרדכי 

בדורו כמשה בדורו, מחויב בעצמו לקחת חלק בחינוך זה.

והשי"ת יזכנו את כאו"א מאתנו להאיר את חלקו בעולם אשר עי"ז מקדימים ומביאים את 
הגאולה השלימה ואמיתית של כלל ישראל, וכמבואר בתניא פל"ז.

בברכת חג פסח כשר ושמח ובב' הנכונה.

אגרות קודש
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dkld ixe`ia
íäá úåòåá÷ [èù קבועות שאינם הכלים דלתות –

עצמו  הכלי כדין בטלטול מותרות .305בהם
ãöä ïî [éù מגוף ממש כחלק נראית הצד מן דלת –

.306הכלי 
éåñéë àåäù [àéù בלבד ככיסוי משמשת הדלת –

.307לכלי 
úåúìãä å÷øôúðå [áéù וכיוצאֿבזה מציריהן נתפרקו –

נשברו  לא .308אבל
úåúìãä å÷øôúðå [âéù ראויות אינן הדלתות אפילו –

אחר  שימוש לשום .309כעת
úåúìãä ïúåà [ãéù אף בטלטול מותר עצמו הכלי –

דלתותיו  ממנו .310שניטלו

ïäéáà áâà [åèù משמשות הן אותו הכלי אגב –311.
ïäéìò äéäù [æèù כלי שם לדלתות כשהיה גם –

ממש  כלי בתורת ולא "דלתות" בתור זה וכל 312היה ,
שם  מהן נפקע לא כ"דלתות" תוארן בטל שלא זמן

כלי.
úåéåàø [æéù אין אם אף ולחברן לחזור שהדרך היינו –

שוב  לחברן .313בדעתו
ïøáçìå ïøéæçäì [çéù הוא הדלתות חיבור אם אף –

ממש  ומלאכה אומן .314מעשה
íéìëä ìà [èéù מותר מהבגד שנפל שלם כפתור –

הבגד  אל ולחברו להחזירו והדרך הואיל ,315לטלטלו
הבגד  אל להחזירו בדעתו אין .316ואפילו

zetqede mipeiv
כאן 305) והחידוש קכח, הערה דלעיל כלים כיסויי כדין

שייקבעו  עד הכלי עבור לשמש יכולות אינם שהדלתות
הכלי. כדין דינם ומכלֿמקום מחדש

סברא 306) יש הכלי עבור כדופן קצת משמשת כשהדלת
ומאידך  אביהן", "אגב הכלי דין את שמקבלת לומר נוספת
אינו  אם בטלטול שאסור כלי" כ"שבר לראותה מקום יש

שח. הערה להלן וראה לשימוש. ראוי
יותר 307) גדול חידוש יש בלבד הכלי את מכסה כשהדלת

מקום  יש ומאידך אביהן", "אגב הכלי דין שמקבלת  בכך
שה. הערה לעיל המבואר פי על בטלטולה יותר להקל

כן 308) אם אלא כלי תורת מהן בטלה שנשברו דלתות
הערה  דלעיל כלי שברי (כדין לתקנן ודעתו לתקנן הדרך
אמנם  לאיסור, שמלאכתו כלי דין להם יהיה ואז רנח),
שמלאכתו  כלי כדין בטלטול מותרות נשברו שלא דלתות
אין  אם ואף לחברן כדי אומן מעשה צריך אם גם להיתר

שיד. הערה וכדלהלן לזה, דעתו
הפמ"ג.309) בשם ה ס"ק בדה"ש קט סי' השלחן קצות
ידי 310) על אלא לשימוש ראוי אינו הדלת נטול הכלי אם

אותה  שתוקעים עלֿידי הדלת של חיבורה דרך וכן הדחק
מז. סעיף על להלן עיין - בחוזק

או 311) כיס חסרון מחמת המוקצה כלי דלתות לעניין
וז"ל: ח ס"ק בדה"ש השלחן בקצות כתב איסור, מחמת
דלתותיהן  גם כיס חסרון מחמת המוקצים דכלים ופשוט
חסרון  משום הדלת על מקפיד שאינו אע"פ בטלטול אסורות
אינה  בעצמה דהדלת כיון בחול. שנתפרקו ואע"פ כיס,

שראוי' לפי אלא עלי' כלי תורת הוה ולא לתשמיש ראוי'
ובשו"ע  עצמה, מהכלי עדיפא לא ע"כ הכלי אל לחברה
שאינם  דכלים משמע "הניטלים" הכלים כל מפורש הב"י
וראוי' בחול מהכלי נתפרקה ואם אסורות, דלתותיהן ניטלים
בטלטול  מותרת אם צ"ע עלי' מקפיד ואינו מלאכה לאיזה
או  כלי, פי לכיסוי הראויות בחול, שנשברו כלים שברי כמו
אינה  ממילא להכלי להחזירה עומדת שהדלת כיון דילמא

ויה  היתר למלאכת דלתות מיוחדת כמו הכלי, כעצם דינה א
כלים  בדלתות זה כל להסתפק יש וכן שנתפרקו, הבית

עצמן. לצורך לטלטלן אם לאיסור, שמלאכתן
מהן 312) שפקע כלים משברי הכלים דלתות נחלקו בזה

עדיין  משמשים אם אלא טלטולם התירו ולא כלי  שם
להתיר  יועיל לא לתקנם אפשרי אם ואפילו כלי, לכיסוי

לתקנם. ובדעתו כך לעשות הדרך כן אם אלא לטלטלם
כ"שבורות"313) נחשבות הרי שוב לחברן דרך אין אם

כלשהו) לשימוש כעת ראויות אם רק בטלטול (המותרות
אך  מג, סעיף דלהלן החיצונה רצועה שנפסקה הסנדל וכדין
בהערה  כמבואר לזה דעתו שתהיה צריך אין בכך הדרך אם

הקודמת.
אלא 314) ל"שבורה" נחשבת לא שהדלת זמן כל

שוב) לחברה הדרך שתהיה שצריך נכלל (ובזה "מפורקת"
אביה. אגב שקיבלה דלת שם ממנה פקע לא

דלהלן.315) השלחן בקצות הובא פח סי' שבת מנחת
מה 316) וז"ל: ח ס"ק בדה"ש השלחן קצות כתב הנה

שמותר  מהבגד שנפסק בכפתור שבת להמנחת ליה דפשיטא



רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

dkld ixe`ia
לאיסור  שמלאכתו ככלי דינו בבגד, תפור היה לא שמעולם חדש כפתור .317אבל

zetqede mipeiv
יש  ג"כ הבגד אל ולחברו להחזירו וראוי הואיל לטלטלו
אל  להחזירן לכך עומדות הן הכלים דדלתות בזה. לעיין
משא"כ  להכלי, ומיוחד הכלי מדת לפי הוא דהדלת הכלי,
אותו  דוקא להחזיר מדקדקים אין פעמים כמה בכפתור
לאותו  יוחזר שנפסק הזה שהכפתור יימר ומי שנפסק, כפתור
שהוא, בגד לאיזה להחזירו עומד שהכפתור ואע"פ הבגד,
הכלים  בדלתות דגם ממנו, כלי תורת שפקע אפשר הרי
רק  הכלי לאותו להחזירו שלא בעה"ב בדעת שאם מסתבר
חדשים  בתוס' מש"כ ועי' ממנו. כלי תורת פקע אחר לכלי
ודלתותיהן  בשבת ניטלין הכלים כל המשנה על דשבת פי"ז
שראוין  לפי ההיתר טעם רומז "עמהן" שבתיבת עמהן,
לאותו  להחזירו שלא בדעתו דאם ומוכח להכלי. להחזירן
שבקצות  כיון והנה ע"כ. עמהן. בכלל זה דאין אסור הכלי
"הואיל  מפורש ובשוע"ר בזה, לעיין דיש כתב השלחן
שתהיה  לא אבל בזה הדרך שתהיה שצריך משמע וראוי"

לזה. כוונתו
סי'317) שבת המנחת כתב ח: ס"ק בדה"ש השלחן קצות

מותר  מהבגד כפתור או קרס נפסק אם הדין דהוא פח
ומסתפק  הבגד, אל ולחברו להחזירו וראוי הואיל לטלטול
מותר  אם בגד בשום עדיין מחובר הי' שלא חדש בכפתור

דרא  כיון דכפתור לטלטלו ונראה עיי"ש, הבגד אל לחברו וי
היה  שלא זמן דכל עצמו לצורך בטלטול אסור בודאי חדש

שמלאכתו  כלי תורת עליו היה לא להבגד פעם בשום מחובר
כשנתפרקו  רק הוא ההיתר הכלים בדלתות גם והרי להיתר,
למלאכה  ראויות ואין לכלים, שהוכנו דלתות אבל מהכלים,
היינו  שהתירו ומה כלל, היתר בפוסקים נמצא לא אחרת
אגב  עליהם כלי תורת וירד הכלים אל מחוברים היו כשכבר
תשמיש  לשום ראוי שאינו חדש לכפתור וה"ה עצמן. הכלים
מותר  שהכפתור נימא דאם ותו הבגד. אל לחברו רק אחר
לטלטל  ג"כ נתיר הבגד, אל לחברו שראוי לפי בטלטול
אל  לחברם שראוים כיון למנעלים המיוחדים מסמרים
מזה, הפוסקים שתקי הוי ולא בזה כיוצא וכל המנעלים
יהא  חדש דכפתור גיסא לאידך המ"ש שמסתפק מה אולם
כלי  תורת דאין ומקומו גופו לצורך אפילו בטלטול אסור
לעיין  יש בזה לכלום, ראוי אין שלע"ע כיון כלל עליו
מעשה  רק חסר ולא כלי, לשם והותקנו שהוכנו כיון דאפשר
מקפיד  אינו אם עליו כלי תורת שפיר הוי הבגד, אל החבור
ראוי  שאינו שכיון אלא בשבת, המותר תשמיש בו להשתמש
האיסור  מחמת לו המיוחד תשמישו בשבת בו להשתמש
לאיסור  שמלאכתו לכלי קצת דמי הבגד, אל בשבת לחברו
מחמת  לו המיוחד תשמישו בשבת בו להשתמש שא"א
ומקומו, גופו לצורך בטלטול מותר ויהא האיסור, מלאכת

וצ"ע. וכיוצא במסמרים וכן

•

"inei ax" gel itl oiaexir zekld owfd epax jexr ogley
ולחי: מבוי דיני שסג סימן ב חלק

‡È ואינה המבוי בתוך לעומדים הלחי בליטת שנראה בין
רחבו  הלחי שהעמיד כגון למבוי חוץ לעומדים נראית
חוץ  כלפי קימעא רחבו קצה משך ולא מבוי של ארכו לצד
כמי  ודומה המבוי כותל לעובי החיצון חודו השוה אלא
חודו  אבל כלחי מבחוץ נראה ואינו הכותל עובי על שמוסיף

כזה. בפנים שם לעומדים נראה הפנימי

בפנים  לעומדים ולא בחוץ לעומדים בליטתו שנראית ובין
בעובי  נכנס הפנימית וחודו לחוץ הלחי כל שמשך כגון
על  כמוסיפו דומה אלא כלחי מבפנים נראה ואינו הכותל
שהרי  המבוי מכותל שאינו ניכר מבחוץ אבל הכותל אורך

כש  כזה הכותל מעובי להלאה ר.נמשך

כשר  אינו מבפנים ולא מבחוץ הנראה שהלחי אומרים ויש
בסמוך  המבוי חלל נגד בחוץ לעומדים נראה כן אם אלא
בעובי  נכנס הפנימי וחודו לחוץ שמשכו שהלחי כגון לו
בענין  המבוי צד של עובי לשפת העמידו לא הכותל
גם  שאז הכותל אורך על כמוסיף נראה בפנים שלהעומדים

כן  להם נראה לו בסמוך המבוי חלל נגד בחוץ להעומדים
(וכן  כזה המבוי אחורי צד של עובי לשפת העמידו אלא

עיקר):

·È כמחיצה הוא שהלחי פסול טפחים ג' מהארץ הגביהו
מפני  מחיצה אינה הארץ מן טפחים ג' הגבוה ומחיצה
משלשה  פחות הגביהו ואם תחתיה לבקוע יכולים שהגדיים
רואין  לבוד שכל לפי כשר ומשהו ז' אלא בו שאין פי על אף

כמלא: אותו

* * *
‚È שם לו שנזדמן אלא לחי לשם שם העמידו לא אפילו

ומחיצה  מחיצה משום הוא שהלחי כשר מאליו
שבת  מערב עליו שיסמכו ובלבד כשרה מאליה העומדת
אחר  לחי שם שהיה כגון שבת מערב עליו סמכו לא אבל

מועיל. אינו זה על לסמוך עכשיו ובאים בשבת ונפל

סמכו  שלא פי על אף שבת מערב אחר לחי שם היה לא אבל
הסתם. מן עליו סמכו כאילו זה הרי בפירוש זה על
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לחי  שם היה שלא כגון עליו סמכו לא בפירוש אם אבל
מועיל  אינו זה לחי ידי על שעברה בשבת טלטלו ולא אחר

בפירוש: שבת מערב עליו שיסמכו עד הבאה לשבת

„È ברוחב המבוי לתוך אמות ד' ובולט מאליו העומד לחי
לחי  משום נידון אינו שבת מערב עליו שסמכו אע"פ
לחי  שהוא היכר כאן ואין מבוי שיעור הוא אמות שד' מפני
בו  שיהא צריך מכלֿמקום גמורה, כמחיצה שהלחי ואע"פ
ויעמידנו  זה מבוי להתיר אחר לחי וצריך קצת היכר ג"כ
מעט  יעשנו אצלו להעמידו ירצה ואם זה לחי שכנגד ברוח
יהיה  ולא לחי משום שהוא ניכר שיהא כדי ממנו דק או עב

הראשון. על כמוסיף

מבוי  אבל אמות מח' יותר הרחב במבוי אמורים דברים במה
אע"פ  להתירו אחר לחי צריך אין אמות ח' אלא רחב שאינו
דהיינו  כפרוץ בעומד ניתר אלא שבת מערב עליו סמכו שלא
בהפרוץ  שיש כמו אמות ד' בו שיש מאליו העומד לחי
של  רביעית ברוח מתיר כפרוץ ועומד שכנגדו לכותל שממנו

בס  כמ"ש חצר של רוחות בד' שמתיר כמו שס"ב.מבוי י'

לחי  לשם העמידו אם אבל מאליו העומד בלחי זה וכל
שיש  מפני לחי משום נידון אמות מד' יותר בו יש אפילו
שרחב  אף היכר בו ויש זה למבוי לחי שתקנוהו קול לו

הרבה:

* * *
ÂË שהעמיד מבוי של דפנו אורך עם ברחבו המושך לחי

את  מכסה חודו שאין מבחוץ הכותל עובי כנגד חודו
לפי  המבוי החלל צד של עביו מקצת אלא הכותל עובי כל
עביו  מקצת או יא) (סעיף למעלה שנתבאר הראשונה סברא
שם  שנתבאר האחרונה סברא לפי המבוי אחורי צד של
אבל  בחוץ להעומדים אלא וניכר נראה הלחי שאין דהיינו
לפי  המבוי מכותל הוא כאילו הוא נראה בפנים להעומדים
לפי  המבוי אחורי לעומדים כן שנראה או הראשונה סברא
כמבוי  נעשה אמות ד' זה לחי ברוחב יש אם האחרונה סברא
אמות  מד' פחות לחי לשם שהועמד אע"פ לחי מתורת ויצא
שהרי  הפנימי חודו עד אלא משתמשין ואין לחי משום נידון

השני: בצד כותל כנגדו אין ואילך משם

ÊË עיקרו מכלֿמקום היכר, בו שיהא צריך שהלחי (אעפ"י
מועיל  ולכן היכר קצת אלא וא"צ מחיצה משום
אבל) מבחוץ אפילו המבוי לכותל טפחים ג' בתוך כשהוא
לפיכך) היכר משום אלא התירה (אין במבוי המתרת קורה
יתידות  ב' נעץ אם אבל המבוי כתלי על שיניחנה צריך
הקורה  והניח ממש לו בסמוך אפילו בחוץ המבוי בכותלי

פסולה: עליהן

ÊÈ הונחה לא אם אבל המבוי להתיר כדי שיניחנה וצריך
פסולה  שבת מערב עליה סמכו אפילו כך בשביל שם
הקורה  אבל מחיצה משום הוא שהלחי ללחי דומה ואינו
בה  אין כך בשביל הונחה לא ואם בלבד היכר משום הוא

כך: כל היכר

ÁÈ מעצי עשאה אם ולפיכך שיעור צריכה שאמרו זו קורה
כאלו  היא הרי עומדת שלשריפה שכיון פסולה אשרה

שיעורה: ונכתת נשרפה כבר

* * *
ËÈ הוא ואריח אריחים של קירוי לקבל כדי הקורה שיעור

ג  של לבנה אורך חצי נמצא טפחים ג' על טפחים '
שתהא  לקורה דיה ומחצה טפח ורחבו טפחים ג' אריח
וחצי  טפח לרחבו אריח לקבל ראויה היא שאז טפח רחבה
וכאצבע  מכאן בטיט ממנו כאצבע לחבר יוכל הנשאר טפח
שתהא  רק שהוא בכל די הקורה ועובי מכאן בטיט ממנו
רוחב  כשיעור ארכה בכל עליה שוכבים אריחים לקבל חזקה
שאם  להם שצריך מה כפי בטיט שם מודבקים המבוי פתח
שלפי  הרבים רשות בני סבורים כי היכר בה יהיה לא כן לא
כזה  בנין לקבל ועבה בריאה כשהיא אבל שם ניתנה שעה

שם. הונחה שלקביעות לכל ומפורסם ניכר

בכל  שוכבים אריחים לקבל ראויה שתהא א"צ מכלֿמקום
המבוי  פתח רוחב משיעור מאמה כפחות אלא ממש ארכה
ט' באורך אריחים תקבל אם דיה אמות עשר רחבו אם כגון
ט' שקורת לפי לארכן אריחים י"ח שהן משהויין וב' אמות
לבוד  מדין אמות עשר במבוי מתרת משהויין וב' אמות
מג' ופחות זה לכותל טפחים מג' פחות תגיע שלא דהיינו
טפחים  ד' רחבה הקורה ואם שיתבאר כמו זה לכותל טפחים

אריחים: לקבל חזקה להיות א"צ

Î היתידות על נסמכת היא אם דהיינו הקורה מעמידי
טפח  ברחבן ואין המבוי רוחב לתוך הכותל מן היוצאים
ג' בארכן ואין עליהן קורה תורת עצמן הן הרי כן לא שאם
כמו  המבוי מתרת שעליהן הקורה אין כן לא שאם טפחים
חזקים  שיהיו צריכין אלו שמעמידים אומרים יש שיתבאר
צריכים  שאינן אומרים ויש האריחים עם הקורה לקבל כדי
אין  שהרי בלבדה הקורה לקבל כדי אלא חזקים  להיות
שצריך  הוא בלבדה ובקורה אריחים כלל עליה נותנים
היכר  אין מעמידיה אבל מעולה היכר שתהא כדי קביעות
אחר  הלך סופרים בדברי הלכה (ולענין כלל בהם תלוי

המיקל):

‡Î טפחים ג' בהקיפה שיהיה צריך עגולה הקורה היתה
טפח: רוחב בה יש שאז

* * *
·Î אין ששם למבוי לחוץ נוטה ועקמימותה עקומה היתה

שנוטה  או למעלה שנתבאר כמו קורה הנחת מקום
מקום  אין ג"כ ששם אמה מכ' למעלה או טפחים מי' למטה
העקמומית  ינטל שאלו כל רואין שיתבאר כמו קורה הנחת
לאו  ואם לבוד משום כשרה טפחים ג' לזה זה בין ואין

פסולה:

‚Î שכנגדה לכותל מגעת ואינה זה מכותל יוצאת היתה
על  שהניחם כגון לשניהם מגעת אינה אפילו או
אחת  קורות ב' וכן טפחים מג' פחות לכתלים סמוך עמודים
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בזו  זו ופגעו זה מכותל יוצאה ואחת זה מכותל יוצאה
ג' ביניהן יש כשרה טפחים ג' ביניהם ואין המבוי באמצע

פסולה: טפחים

„Î בזו ולא טפח רוחב בזו לא זו אצל זו קורות ב' הניח
לזו  זו בין ואין טפח רוחב בשתיהן יש אם  טפח רוחב
אחת  היתה ואפילו אחרת קורה להביא א"צ טפחים שלשה
למטה  היא כאילו העליונה את רואין למטה ואחת למעלה
תהא  שלא ובלבד למעלה היא כאילו התחתונה ואת
למטה  התחתונה ולא אמה מעשרים למעלה העליונה
לא  טפחים ג' ביניהן יהיה ולא הארץ מן טפחים מעשרה
ועלתה  זו שירדה אותן כשרואין דהיינו במשך ולא בגובה
אבל  טפחים ג' לזו מזו יהיה לא זו בצד זו שנעשו עד זו
זו  ירדה כאילו אותן רואין אין בגובה טפחים ג' ביניהם יש
טפח  רוחב בו שיש בדבר אלא כן רואין שאין לפי זו ועלתה
טפחים  מג' פחות מהֿשאיןֿכן תרל"א סי' שיתבאר כמו

הוא. כלבוד

מצטרפין  אינן ובשוה זו בצד זו הן שאפילו אומרים יש
שאף  טפח בתוך לזו זו קרובות הן כן אם אלא טפח לרוחב
אינן  הרי מכלֿמקום הוא, כלבוד טפחים מג' פחות שכל
לזו  זו טפח בתוך הן כן אם אלא לרחבו אריח לקבל ראויות
על  ממנו כאצבע שתיהן על האריח רוחב להניח יכול שאז
מזו  למעלה זו הן ואם באמצע וטפח זו על ממנו וכאצבע זו
כאן  ואין אריח לקבל ראויות שאינן כיון ענין בכל פסולות

כדבריהם: להחמיר ויש שם הונחו שלקביעות כלל היכר

* * *
‰Î אלא הקרקע עד מגעת ואינה מחצלת הקורה על פירש

הקורה  את כיסה שהרי פסולה טפחים ג' גבוה היא
היכר  בה שאין כיון קורה מהיות ובטלה נראית ואינה
בענין  שם חיברה אם אף כמחיצה אינה והמחצלת לרואים

הארץ. מן טפחים ג' שגבוה כיון מנידה הרוח שאין

טפחים  י' בעוביה שיש ביותר עבה הקורה הניח אם אבל
שגובה  פי על אף קורה מתורת בטלה לא למטה מלמעלה
ואין  טפחים י' שהוא מחיצה גובה כשיעור הוא עצמה
שתהא  רק שלשה הארץ מן גבוה כמחיצה שהיא אומרים
שמקצתה  קורה אבל הארץ מן טפחים מי' למעלה כולה
עשרה  בו אין שתחתיו שהחלל שכיון פסולה עשרה בתוך

מבוי: גבי על להיות צריכה והקורה עליו מבוי שם אין

ÂÎ ועקמימותם המבוי כתלי על עקומות יתידות ב' נעץ
מב' הקורה להאריך סניף להיותן המבוי לתוך נוטה
קורה  להכשר ראויות אינן עצמן והן עליהן כשתנתן צדיה
טפחים  ג' עקמימותן בנטיית אין אם טפח רוחב בהן שאין
של  בגובהן ואין ולכתלים הקורה מראשי לבוד לומר שיש
כאילו  רואים שאנו כשרה טפחים ג' לכתלים ממעל יתידות

שיש  או ג' בנטייתן יש אם אבל המבוי כתלי על מונחת היא
על  אף הכתלים על היא כאילו אותה רואין אין ג' בגובהן
רואים  שאנו בו אומרים טפח רוחב בו שיש דבר שכל פי
שיתבאר  כמו טפחים מג' ביותר אפילו למטה ירד כאילו
גבי  על להיות שצריך בקורה כאן מכלֿמקום תרל"א בסי'
שהוא  טפחים מג' בפחות אלא כן אומרים אין ממש המבוי

כלבוד:

* * *
ÊÎ בלחי ניתר אינו אמות מעשר יותר בפתחו הרחב מבוי

פתח. בצורת אלא וקורה

שהוא  פי על (אף טפחים י' גבוהים כתליו שאין מבוי וכן
מבוי  שם אין והחצירות) הבתים כתלי ידי על היחיד רשות

פתח). בצורת (אלא וקורה בלחי ניתר ואינו עליו

דינו  אלא עליו מבוי שם אין אמות ד' בארכו שאין מבוי וכן
פסין  בב' או ד' בפס אלא וקורה בלחי ניתרת שאינה כחצר

משהויין. ב' של

להיות  צריכין אורך של אמות וד' גובה של טפחים י' ואלו
מודדים  רוחב של אמות והעשר מצומצמות ולא מרווחות
של  העודף ושיעור להחמיר הכל מצומצמות אותן

לאמה: אצבע חצי הוא המצומצמות על המרווחות

ÁÎ אמה מעשרים יותר חללו בגובה שיש מבוי
משום  היא שהקורה בקורה ניתר אינו מצומצמות
העין  שאין מפני היכר בה אין אמה מכ' וביותר היכר

בלחי. הוא ניתר אבל שם שולטת

להכשיר  רוצה וכיור ואם ציור בה שיעשה צריך בקורה ו
בה. מסתכלים הכל כן ידי שעל

פי  על אף מצומצמות כ' אלא אינו חללה גובה אם אבל
כשירה: מעשרים למעלה היא שהקורה

ËÎ הקורה תחת בנין ובנה מכ' יותר הגבוה מבוי
טפח  רחב בבנין די שם חללו למעט המבוי בקרקעית
שצריך  רק טפח ברוחב עפר שם יתן אם וה"ה הקורה כרוחב
למעט  הצריך שיעור יתמעט שלא ברגלים כשנדרס ליזהר

המבוי. חלל גובה

צריך  להשלימו בו וחוקק טפחים י' גבוה שאינו מבוי אבל
שכיון  רחבו כל פני על המבוי אורך לתוך אמות ד' לחוק
ובא  כלל עליו מבוי שם ואין עשרה מחיצות לו שאין
שהוא  מבוי אורך כשיעור לעשותן צריך מחיצות לו לעשות
אלא  עליו מבוי ששם מכ' למעלה בגבוה כן שאין מה ד"א
הקורה  תחת שיתמעט די בלבד היכר משום למעטו שצריך
תחתיה  כשנכנסים היכר בה יהיה זה שבמיעוט בלבד

למבוי:
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לעיל עֹוד ועּיין כּו'". בית זה אי כּו', וּיׁשבּכסאי c)ּפרׁשת ,l) ּבהפטרה , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
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לדעת Â‰ÊÂ(ה) ממנו כאחד הי' האדם הן שאמר
או"פ  בבחי' שהוא האדם גם הן פי' טו"ר.
מקיף  שבבחי' טו"ר דעת בבחי' ממנו כאחד הי' בכלי
ואין  הנ"ל. מטעם העולמות לכל גדול' ריעותא וזאת
בלבד  טו"ר ידיעת בענין רק ממנו כאחד במ"ש הכוונה
אלא  מקיף בבחי' שהוא ממש ממנו כאחד לא אבל
א"פ  בבחי' שהוא האדם הן וז"ש או"פ. בבחי' אדרבה
שיתערב  מזיק הדבר ולו מקיף שבבחי' ממנו כאחד הי'
האדם  שיטעום ה' רצה לא הטעם ולזה כו'. ברע
כלל  הרע ממציאות ידע שלא כדי כלל טו "ר מעה"ד
טו"ר  מעה"ד וטעם אדם שאכל לאחר והנה וד"ל. כנ"ל
ידו  ישלח פן ועתה ואמר ה' חשש אז ברע ונתערב
להבין  ויש לעולם. וחי ואכל החיים מעץ גם ולקח
למעלה  הוא החיים עץ דהלא זו חששא מהו לכאורה
עה"ד  כמו כלום לאדם יזיק ולא לגמרי טו"ר מבחי'
טובה  מעלה זהו לכאורה לעולם שיחי' ומה כו'.
בעה"ד  עיוות אשר את לתקן הדבר תיקון זהו ואדרבה

חיי  ויחי' יחזור מעה"ח וכשיאכל כו' מות שגרם טו"ר
אוכל  האדם היה לא דאם הוא הענין אך כו'. עולם
אך  מעה"ח שיאכל מה ויתירה טובה מעלה הי' מעה"ד
דא"פ  ידיעה בבחי' ברע ונתערב מעה"ד אכל כאשר
גם  יהי' לעולם וחי מעה"ח גם יאכל אם ע"כ כנ"ל
החיים  עץ ענין שרש דהנה לעולם. וחיות קיום להרע
המשכת  מבחי' שלמעלה דחכמה מקיף בבחי' הוא
בע"ח  וכמ"ש שבלב המדות בהתחלקות החכמה
הוא  עה"ח אבל ולמטה מהחזה מתחיל טו"ר דעה"ד
ולא  ימותו נא' וע"כ הלב. מדות מן שלמעל' במדות
שעץ  מפני כלל מיתה הסתעפות שם שאין בחכמה
כו'. טו"ר עה"ד התחלת משרש למעלה הוא החיים
מה  פשעיך ורבו לו תתן מה צדקת אם נאמר ושם
הוא  פשעי' ורבוי הטוב בבחי' הוא דצדקת לו תעשה
הרע  ולא אור תוס' לו נותן הטוב ואין כו'. הרע בבחי'

ו  פגם לו תתן עושה מה צדקת אם וז"ש כלל. אור גרעון
למעלה  שהיא להיות לו תעשה מה פשעיך ורבו לו
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יוכל  לא שמשם שבלב המדות התחלקות מבחי' מעלה
והרע  הטוב מן להתפעל מורגשת ידיעה בחי' להיות
כנ"ל  ורע הטוב את יודע בלבד מקיף בבחי' רק
ומאריך  הרע את לסבול יכול וע"כ כו'. אלקית בידיעה
גורם  לכאורה זה אך כו'. בשוה ולצדיקים לרשעים אף
שאינו  מאחר וכליון אבוד לו שאין להרע נצחי  קיום
מה  פשעיך ורבו כמ"ש ממנו להתפעל מקום תופס
מן  יניקה לרע דאין הוא הענין אבל כו'. לו תעשה
לחשך  שם קץ וכתיב כנ"ל זה מקיף בבחי' כלל הטוב
מאמר  ע"פ וקיומו לחיותו ומדה שיעור לרע יש הרי
מאחר  ממילא כלה הרע הי' קיצם וככלות המדה קו
כנ"ל  בפ"ע דבר והוא כלל בטוב תערובות לו שאין
בטוב  הרע ונתערב מעה"ד אדם אכל כאשר הנה אך
מטעם  לעולם וחי מעה"ח אח"כ יאכל כאשר אז כנ"ל
בבחי' באדם ונמשך בא החיים עץ בחי' גם הרי הנ"ל
באדם  נתערב עה"ד ובאכילת ממש עה"ד כמו או"פ
יבא  דעה"ח אכיל' בחי' שגם בהכרח אז בטוב הרע
וחיות  קיום ג"כ להרע יהי' וא"כ ג"כ שבו הרע בחלק
שנאמר  והגם כלל. וכליון איבוד בלי לעולם וחי נצחי
לו  תעשה מה פשעיך ורבו ו) לה, (איוב עה"ח גבי
כשבא  משא"כ דחכמ' מקיף בבחי' שהוא כמו היינו
הרע  גם יקבל הרי או"פ בבחי' שהוא האדם בתוך
וגם  מעה"ח שיאכל זאת באכילה או"פ בבחי' יניקה
המאציל  רצון היפוך וזהו כמוהו. עולם חיי יחי' הרע
אכל  אשר שבעה"ד לרע וכליון איבוד שיהיה שרצה
בלא  (אבל המות ממנו שנמשך או"פ בבחי' אדם
שלא  מפני ביעור הרע צריך הי' לא עה"ד אדם אכילת

הסתעפות  ממנו להיות כ"כ במורגש הרע נמשך היו
וכמ"ש  וד"ל). כנ"ל קצו כשבא כלה הי' רק המות
כו'. אעביר הטומאה רוח ואת לנצח המות בלע לעתיד
גבורות  בחי' כל שיבוררו דוקא המשיח לימות וזהו
כידוע  מעה"ד אדם אכילת בסיבת שנמשכו קשות
טו"ר  לעה"ד לברר כולה התורה כל עיקר כל שזהו
שעטנז  תלבש ולא תאכלו לא דם וכל חלב כל כמו
ורבו  שנאמר והגם דוקא. איתברירו בחכמה כי וכה"ג
אדם  שאכלו קודם עצמו עה"ח בבחי' היינו כו' פשעיך
לאחר  מעה"ח יאכל כאשר ולא מעה"ד שטעם לאחר
הרע  לבער המאציל רצון אדרב' שאז מעה"ד שטעם
וכידוע  בחיים ובחרת כו' נתתי ראה וכמ"ש וכל מכל

המ  שע"י וע"ט סו"מ ענין עיקר לתקן כל רק שהוא צות
עה"ד  אכילת בלא משא"כ טו"ר בעה"ד אדה"ר לחטא
ורבו  מ"ע ברמ"ח לו תתן מה צדקת אם נאמר הרי
ענין  בשרש כנ"ל לו תעשה מה ל"ת בשס"ה פשעיך
ידו  ישלח פן ועתה שאמר וזהו וד"ל. כו' החיים עץ
דוקא  ועתה פי' לעול'. וחי ואכל מעה"ח גם ולקח
חששא  יש אז בטוב הרע ונתערב מעה"ד שאכל לאחר
דהיינו  עולם חיות להרע גם ויהיה מעה"ח יאכל פן
יחיה  וכלל כלל ובירור תיקון בלי שהוא כמו שהרע
דלעיל  הקושיא מתורץ ובזה עולם. חיי הוא גם
עה"ד  לאכילת תיקון עה"ח אכילת היה דלכאורה
המות  מעביר שהי' שהגם דבאמת כו'. המות להעביר
תיקון  בלי לעולם חי הי' הרע גם אבל לעולם חי והי'
יותר  רעתו ויהי' יותר לאדם מזיק וזה כלל ובירור

וד"ל: לעולם שיחי' זו מטובה
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'ÚÂ הביא מקום ושמתי ע"פ קמ"ה רמז ז' ש"ב בילקוט
עומד, העולם דברים ג' על הצדיק שמעון מדרש
שאז  קדשיך נוה כו' בחסדיך נחית ע"פ כדמסיים ור"ל
ונטעתיו, כו' מקום ושמתי וזהו וי"ל העולם. נתבסם
כו'. עולה בני יוסיפו ולא ולכן עומד, העולם ועי"ז
העולם  אלו ג"ד שע"י אפ"ל קיים בהמק"ד שאין ועכשיו
עבודה  ע"י הקב"ה של קבע דירת שממשיכי' עומד,
י"ל  וגמ"ח מקום, בקביעת התורה וע"י תפלה, זו שבלב
ע"ש  דשבת בפי"ח רש"י כמ"ש גמ"ח בכלל תפלה עיון
וטוב  לשמים טוב גמ"ח וגם חסד, איש נפשו גומל
המשנה  בפי' וע' בשלום, פדה סד"ה מזה ע' לבריות,
העולם  ופי' בעוה"ז. פרותיהם אוכל שאדם דברים אלו
אני  מבחי' ההמשכה צ"ל יתבטל, ולא יופסק שלא עומד
וע' הפסק, שבלי ההמשכה דוקא שמשם שניתי לא ה'
מבחי' בא זו שהמשכה פ"ג השמינית על למנצח בד"ה
ג' התכללות שע"י אלו ג"ד ע"י זהו זו והמשכה א"ק,
הקצה, אל הקצה מן מבריח התיכון והבריח עי"ז קוין
אכול  ואכלתם ע"פ בביאור וע' אשל, ויטע בד"ה וע'

חדשות. נשמות בענין בסופו
‚"Ú‡Â שרשם דעכשיו דהנשמות ח"ג בשע"ק דאיתא

כו'. מא"ק שהוא יחידה בענין ע"ש מא"ק ג"כ
ועקודי' דבריאה אדם נק' דא"ק בע"ח מבואר הנה אך
כולם  שעז"נ דעשי' אדם נק' האצי' וכלליות דיצי' אדם
כו', אוא"ס בחי' אלא אינו אצי' ובחי' עשית, בחכמה
שיהי' לע"ל ולכן למסעיהם, מוצאיהם ע"פ בביאור ע'
בחי' על (כוונתו העליון אצי' בחי' הסוכ"ע אור גילוי
הגבוהות  נשמות גם לכן הקו), שלפני העיגול
מבריאה  ששרשם ימא נוני בחי' דעתה והעצומות
ים  דאיהו דבריאה אדם בסופו בת"ז וכמ"ש העליון,
החדשות  נשמות ע"י יתעלו כו', שור דיצי' ואדם
בספר  החדשות נשמות מענין וע' בב"א, לע"ל שיתגלו

פ"ז. הגלגולי'
Ê"ÙÏÂ יסוד תמוט לא שלומי וברית שלע"ל שמה י"ל

שוה  ענין אבל קדמה. ארץ כענין זהו דא"ק
אצי' בחי' הגדול מעיגול ששרשם עגולי' בחי' הוא

העליון.
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a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced
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בכלל ‰Â‰קא) (דבינה השגה ג"כ היא בינה פנימי'
ג"כ  באה בזה וההשגה כו'), השגה הו"ע
הזאת  ההשגה שכללות (דכשם בינה חיצוני' מבחי'
ההשגה  מתוך שמוכרח מה הוא מושג שבלתי מה שיש
מהאור  הוא מושג הבלתי ענין השגת כמו"כ כנ"ל, כו'
השגת  והוא אחרת השגה שהיא רק כו'), המושג הנגלה
הוא  והענין כו'. ב"ה אוא"ס דעצמו' ההפלאה ענין
ידיעת  השלילה, וידיעת החיוב ידיעת שיש ידוע דהנה
תוארי  והו"ע הוא מה הדבר מהות שמשיג הוא החיוב
כו', ומציאותו במהותו הדבר את שמתארי' החיוב
כ"א  הדבר את מתארים שאינם הוא השלילה ותוארי
לא  הוא חכם שם וכמו ההיפך, את ממנו ששוללים
כו'. מהחכ' ההיפך את לשלול כ"א החכ' במדרי' לתאר
מהשתל' שלמע' באוא"ס הן השלילה דתוארי וידוע
שהרי  תואר שום שם שייך דאינו בכלל סוכ"ע בחי'
תוארי  שם שייך כ"א כו', תואר מכל מופשט אוא"ס
לא  הכוונה חכם שם עד"מ אומרי' דאנו השלילה,
היפך  שהוא מה כל לשלול כ"א החכ' במדרי' לתאר
השלילה  מהו ולכאו' עכ"פ, חכ' ה"ז וא"כ כו' החכ'

ס  שסוף דהשלילה מאחר הוא הענין חכ', בחי' הוא וף
לא  גם דהשתל' החכ' בחי' וסוג מערך כלל שאינו היא
לשלול  צריכים היו לא (דאל"כ כו' דהשתל' בהמקור
וכמו  יותר, הרבה עליונה במדרי' שהיא רק חכ' שה"ה
כו', החכ' בחי' מסוג ה"ז הגלוי' חכ' לגבי ח"ס
מושלל  היותו עם המשכיל דכח פצ"ו וכמשנת"ל
ובאמת  כו', השכל מענין מושלל אינו השכל ממציאו'
א"ס, עצמות לגבי חכ' נחשב אינו דהשתל' החכ' בחי'
אינו  הקטן החכם חכמת הרי גדול חכם גבי עד"מ וכמו
דלגבי  ערוך באין מכן ויותר וכמו"כ כלל, חכ' נחשב
לחכ' נחשב אינו דהשתל' החכ' בחי' א"ס עצמות
וכמ"ש  דמע"ב) וחכ' דתורה חכ' בענין לקמן (ועמ"ש
חכמת  לגבי המעשי שכל וכמו עשית, בחכ' כולם
במה  ונמצא כו'). מהחכ' למעלה לגבי ומכ"ש אלקית
אנו  הרי שלילה בדרך רק חכם תואר אומרים שאנו
דס' מהחכ' גם כ"א דחכ' מההיפך רק לא שוללי'
השתל' דס' החכ' בחי' ששוללים ומאחר כו', השתל'
השתל' דס' החכ' ידיעת ע"י הרי ב"ה, מאוא"ס
מעל  גבוה שבזה המדרי' ובפרטי ומציאותה במהותה

והגילו' המדרי' אופני פרטי שוללי' ואנו כו', גבוה
והכרה  ידיעה עי"ז יש ב"ה, אוא"ס עצמו' מבחי' האלו
וכמו"כ  כו'. החכ' בענין ב"ה דאוא"ס ההפלאה באופן
החיות  ובענין היכולת בענין וכמו העניני' בכל הוא
אינו  וכ"ז במ"א, וכמ"ש כו' בחיים ולא בעצם חי שנק'
בבחי' אינו כ"ז שהרי באוא"ס, מדרי' מציאות בבחי'
שאנו  דזה והיינו שלילה, בדרך רק כ"א באוא"ס חיוב
ה"ז  (דאז חיוב בבחי' א"ז הרי עכ"פ חכ' שזהו אומרים
שוללים  שאנו שלילה בבחי' כ"א מדרי') איזה בבחי'
השתל', דסדר החכ' את שוללים ואנו החכ' היפך את
מדרי' איזה בבחי' א"ז עכ"פ חכ' בבחי' שהוא מה א"כ
הפלאת  וכן החכ' בענין אוא"ס הפלאת שזהו כ"א
בענין  בעזה"י לקמן (ועמ"ש וכו' היכולת בענין אוא"ס
מדרי' באיזה שאינו ומפני הבל"ג), באוא"ס הספי'
מהשגה  למע' באמת ה"ז ע"כ דבר מציאו' באיזה היינו
מה  ההשגה ידיעות שע"י רק כו', תב"כ מח' דלית
העניני' לשלול יודע וכאשר מושג להיות שאפשר
דאוא"ס  ההפלאה בענין ידיעה קצת יהי' ב"ה מאוא"ס
שע"י  במ"א מבו' ההתאמתות בענין כמו וי"ל כו'. ב"ה
מלמע' זה שנותנים התאמתות לידי בא ההכרה הקדמת
לידי  באים השלילה ידיעת הקדמת ע"י כמו"כ כו',
שייך  (וכ"ז כו' ב"ה דאוא"ס ההפלאה והרגש ידיעת

חיצונ  בבחי' כו'),רק העולמו' אל השייך דאוא"ס י'
כלל  יודעים היינו לא ית' מאתו הגילוים היו לא ואם
אופן  יודעים היו שלא ומכ"ש ההפלאה מציאו'
מציאו' יודעים הע"ס דהיינו הגילוים ע"י כ"א ההפלאה
איך  מובן וגם כו', ב"ה דאוא"ס ההפלאה ואופן אוא"ס
כו'. המופלא אוא"ס לגבי ערוך באין הם הגילוי' שכל

.¯ÂˆÈ˜ ידיעת והיא השגה, ג"כ בינה פנימיות והנה
ידיעת  שהוא בינה מחיצוניות ובאה השלילה,
החכ'. מהעדר היא עד"מ בחכ' השלילה דהנה החיוב,
דהשתל', מהחכ' גם היא השלילה אך חכם, ה"ה וא"כ
אופני  ומכירים יודעים החכ' בבחי' טובה מידיעה וא"כ
משלילת  ביכולת וכן החכ', בענין דאוא"ס ההפלאה
בענין  ההפלאה ומכירים יודעים דהשתל' היכולת
הגילוי  מן וידוע הפלאה, כ"א מדרי' אינו וכ"ז היכולת,

דוקא.
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.e
v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"øò éáìå äðùé éðà"1.

ער 2במדרש  ולבי המצוות, מן ישנה אני עולם, של רבונו הקב"ה, לפני ישראל כנסת אמרה כתוב:
לגאלני. ער הקב"ה של ולבו הגאולה, מן ישנה אני לגאולה, ער ולבי הקץ מן ישנה אני חסדים, לגמילות

דכתיב קרא הדין מן ישראל? של לבן הקב"ה שנקרא מצינו היכן אבא: בר חייא רבי הזה אמר [=מהפסוק ֵָ
לעולם".3שכתוב] אלקים וחלקי לבבי "צור

אומרת  חסדים.4הגמרא וגומלי רחמנים ביישנים, זו. באומה יש סימנים שלושה :

בהם  שיש ישראל, של לגדולתם הוכחה הם לזה ונוסף מעלות, הם כשלעצמם, אלו דברים שלושה
טבעיות. מעלות כאלו

שאינם  אופי, חלושי שהם אלו כמו חולשה, מחמת הבאה לבושה הכוונה אין עצמית. מעלה היא בושה
טבעם. חולשת בשל ביישנים הינם רוב, עלֿפי אלה, בתוקף. דבר להביע יכולים

כידוע  לאמת, ההתבטלות הוא הבושה בטלים.5אמיתית כולם האמת שבפני

בגמרא  שכתוב כמו מסוימת, תקיפות יש ישראל שלבני יש 6הגם זאת עם שבאומות, עזין ישראל
רחמנות  כך הזולת. כלפי רגש להם ויש האמת, את מרגישים שהם הוכחה שזו הבושה, מדת את בהם
יותר  הנעלה בדעת. קטן הוא כי הרחמנות, מדת בו אין הקטן עצמו. במעלת שנעלה במי רק נמצאת

חסדים. גמילות מדת ואת הרחמנות מדת את יותר בו יש בדעת,

בנו" משלו "עבדים שכן עצמם, בעיני גדולה בשפלות הם ישראל בני הגלות, השפלים 7בזמן ,
מסירתֿנפש. של הכוח את יש ישראל לבני אבל אלקים, ליראי לועגים שבשפלים

אומרת  בזמן 8הגמרא מאשר מסירתֿנפש של כוח יותר יש משיחא בעקבות שיחנא. גמלא לפום
הוא  לכך והמשל קיים, היה המקדש הראש.9שבית את מאשר חמים, במים העקב את להחזיק יותר שקל

.øåöé÷ בפני והתבטלות מהכרה שנובעת בושה – ביישנים הן ישראל בני של הטבעיות התכונות
רחמנות  רגש – רחמנים ומצוות.האמת. תורה עבור מסירתֿנפש ובעלי וגומליֿחסדים, הזולת, כלפי

.a

íòè הנפש הדבר שבהארת כיון הוא הראש, את מאשר יותר חמים במים העקב את להשאיר שנקל
הנפש  בכוחות דרגות שתי יש להחיותו בגוף :10המתלבשת

נקראים  ומעשה דיבור מחשבה, ורצון. עונג היא השניה והדרגה ומידות. חושים שכל, היא אחת דרגה
הכוחות. משרתי נקראים הם זה ומשום הנפש, לבושי

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

ב.1) ה, השירים שיר
ב.2) ה, פרשה רבה, השירים שיר
כו.3) עג, תהלים
ע"א.4) עט, יבמות
ה,5) חלק אגרות-קודש גם וראה ע"א. קיא, סנהדרין ראה

תכו. ע'

ע"ב.6) כה, ביצה
ח.7) ה, איכה
וש"נ.8) ע"ב. יג, סוטה
ד.9) באות להלן באריכות יתבאר הקודם. במאמר הובא

(10.164 ע' ה'ש"ת, המאמרים ספר ראה
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המקיפים. הכוחות הם השניה והדרגה הפנימיים, הכוחות הם הנפש בכוחות הראשונה הדרגה

לכוחות  כלים שיהיו בגוף, פרטיים איברים להם אין ולכן בשוה, הגוף בכל נמצאים ורצון עונג הכוחות
הרצון  בכוח במוחש רואים שאנו כפי מקיפים, כוחות הם אלו כוחות שני בהם. להתלבש והרצון העונג
ההילוך, כוח מתלבש בהם – הרגלים על גם משפיע הרצון כוח לכן בשוה, הגוף כל את מקיף שהוא
והחושים  הכוחות מלובשים שם שבראש, המוח על משפיע שהוא האופן באותו – האחרון הכוח שהוא
שזהו  עיכוב, כל ללא תיכף הרגל את  מניע הוא הרגל, את  להניע רצון  באדם כשמתעורר ביותר. הנעלים

ברגלים. הנמצא התנועה כוח על המשפיע הרצון כוח השפעת מצד

שאם  אותה, להניע הרצון שעולה ברגע נעה שהרגל מכך גם מובן ברגלים, גם ישנו הרצון שכוח זה
משמע  זמן, עובר שלא מזה נעה. שהיא עד הרגל את להניע הרצון בין מסוים זמן עובר היה כן, לא

ברגלים. גם נמצא הרצון שכוח

הרצון  דברֿשכל, לדעת רוצה שכשהוא גמורה, בהשוואה הראש ועל הרגלים על משפיע הרצון כוח
זאת. ידע שהוא משפיע

הגמרא  מאמר שנאמר 11וזהו חפץ, שלבו במקום תורה אדם ילמד חפצו".12"לעולם ה' בתורת אם כי
רש"י  חפץ".13מפרש שאדם "באותו :

בהלכות  רק תורה לומד ה'אדם בתורת רק חפץ שהוא בפסוק, שנאמר כפי חפץ, לו יש שבהן
ההבנה. על משפיע הרצון כי חפץ, שלבו אלו והלכות ענינים שילמד חז"ל אומרים לכן יתברך,

.øåöé÷,ומידות שכל דרגות: לשתי החלוקים הנפש כוחות כל את משרתים ומעשה דיבור מחשבה
האיברים  בכל ומשפיעים כלליים כוחות שהם – ורצון עונג לעומת מקום, להם שקבוע כוחות שהם

בשוה.

.b

äøåú וכמאמר טבעו, כפי שכל יש אחד ולכל שכל, לו שיש מי רק יכול ללמוד וחכמה. שכל היא
מלידה,14הידוע  גדולים משכילים שהם אנשים יש מזה. זה בהבנתם שונים אנשים שוות; דעותיהם אין

כאלה. שאינם ויש

הם  בוגרים כשהם שגם וישנם רחבים, בעליֿמוחין הם מילדות שכבר אנשים שישנם נובע מזה
צרים. בעליֿמוחין

להשפיע  הרצון יכול היאך מולד, דבר זהו ואם מולד. דבר הם ושכל שחכמה להוכיח אפשר מכאן
עליהם?

זה  קטן, שכל בעל שהוא זה השכל. על משפיע והרצון הרצון, הוא העיקר הוא: בזה הביאור אלא
הגלוי. בשכל רק

הקטן, השכל בעל אבל גדול. שכל בעל שהוא מי ויש קטן שכל בעל שהוא מי יש הגלוי בשכל
זה  ביותר. הגדול השכל בעל כמו בדיוק חזקה, הבנה עם תקיף, שכל בעל הוא הנפש, שלימות מבחינת

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

ע"א.11) יט, זרה עבודה
ב.12) א, תהלים
שם.13) בגמרא,

כ"ק 14) [הערת ע"א נח, ברכות סופרים דקדוקי ראה
אדמו"ר].
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את  מעורר לומד, שהוא מה את להבין שרוצה החזק הרצון הרי בלימוד, המתאים הרצון את לו שיש
השכל.

הגלוי. בשכל שיתגלה שבנפש השכל כוח על משפיע הרצון

הגמרא  כוונת לעיל,15וזוהי כאמור השכל, על משפיע הרצון כי חכם. יהיה כשירצה לכשירצה; חכם
מקיף. כוח הוא שרצון משום

לשלושת  השכל. לכוח כלי הוא המוח פרטי: כלי יש כוח ולכל פנימיים, כוחות הם ומידות שכל
הדעת. ומוח הבינה מוח החכמה, מוח – פרטיים כלים שלושה יש  ודעת, בינה חכמה, השונים: הכוחות
באופן  מורכב האיבר חומר כוח. בכל בזה וכיוצא העין, – הראיה לכוח הלב. – פרטי כלי יש למידות

זה. לאיבר השייך הכוח להשפעת המתאים

שונים  אלה שכוחות לומר בהכרח בכלים, מתלבשים והכוחות פנימיים, כוחות הם ומידות ששכל מכיון
ה  שהוא השכל כוח ולכן התגלותם, בכלי באופן הוא מקומו הפנימיים, בכוחות ביותר והמעודן ביותר נעלה

בגוף  מאיר אינו השכל אבל המידות, הם בגילוי בגוף שמאיר ומה שבראש, המוח  ביותר, והעדין הנעלה
בגלוי.

.øåöé÷,ריח שמיעה, ראיה, מידות, בשכל, לכשירצה. חכם יתגלה. שבנפש השכל שכוח גורם הרצון
המוח. הוא ביותר העדין האיבר שלו. לכוח מתאים איבר כל – ותנועה טעם

.c

êà:יותר בעומק הענין את להבין יש

שאנו  כפי המידות, הם בגוף שמאיר ומה בגוף, בגילוי מאיר ואינו שבראש, במוח בעיקר הוא השכל
הוא  זה ׁשּכל עצוב, או שמח מצביֿרוח, משני באחד הוא קרובות שלעיתים האדם, בטבע במוחש רואים

מידות.

השכל. אור גילוי אודות יותר בעומק להבין יש אך

התנועה, כוח – בנפש ביותר הנחות הכוח בהם שמלובש ורגלים, ידים יותר, נחותים באיברים גם
– כראוי לרקוד היודע זה גם רב; שכל נמצא שבזה וכתיבה, בציור אומןֿיד ישנו השכל. אור גילוי יש
כמה  יש ובזה השכל, הארת אלא זו שאין אלא הגוף, בכל מתפשט שהשכל הרי רב; שכל נמצא בזה גם

טעמים:

בחכמה. ביותר הנחותה המדריגה שזו ותנועה, עשיה של ׂשכל אלא זה שאין הוא, הראשון ההסבר

הרגלים  או מחייב, שהשכל מה לפי האומנות את העושות הידים הוא שהעיקר הוא, השני ההסבר
מחייבת. שהחכמה כפי הרוקדות

המידות. עלֿידי זה עושות, והרגלים שהידים שמה הוא השלישי ההסבר

איבר, לאותו השייכת הארה רק יש איבר שבכל אלא השכל, גילוי מאיר לא שבגוף מובן, זה מכל
שבראש. במוח הוא השכל גילוי ועיקר
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ע"א.15) סז, גיטין
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יותר  גס הוא הלב בשר חומר לכן לכוחות, מותאמים והכלים פנימיים, הם והמידות השכל כוחות
איברי  מחומר יותר גס העקב וחומר הלב, בשר מחומר יותר גס המזון איברי וחומר שבראש, המוח מחומר

המזון.

יורד 16ידוע  הוא הרי מהשכל , נעלה הרצון שכוח ומכיוון יותר, למטה יורד יותר, הנעלה שהאור
ה  כל על משפיע הוא ולכן האיברים, בכל ונמצא מהשכל והכוחות.למטה איברים

כי  הרצון, פעולת ניכרת לא המוח בחומר לכן בגילוי, השכל אור מאיר ובו דק, חומר הוא המוח
חומר  לגבי מעלה יש המוח שבחומר כשם השכל. של גילוי אין שבה הרגל כמו ממושמע אינו זה חומר
מאשר  יותר ברגל מתפשט שהרצון ברגל, מעלה גם יש כך האיברים, מכל עדין הוא המוח שחומר הרגל,

בראש.

הראש. את בהם להחזיק מאשר יותר קל חמים, במים העקב את שלהחזיק הסיבה זו

.øåöé÷ כוח במוח. הוא השכל כוח עיקר אבל זה, לאבר השייך מהשכל הארה יש האיברים בכל
ביותר. העדין באבר מאשר יותר בעקב, ביותר, הגס באבר דוקא משפיע ביותר הנעלה הרצון

.d

áåúë17."תנובּה תבל פני ומלאו ישראל ופרח יציץ יעקב, ישרש "הבאים

הגלות  זמן על מדבר זה כידוע 18פסוק ישראל. דרגת זו צמיחה יעקב, דרגת זו שזריעה שלמרות ,19,
ראש. לי נעלית, מדריגה הוא וישראל עקב, י' נחותה, מדריגה הוא יעקב מדריגות. שתי הם וישראל יעקב

ישראל. לדרגת יעקב מדרגת מגיעים הגלות בזמן העבודה עלֿידי

שינה  נקרא הגלות בדבר 20זמן הפכים שני מתרחשים שבחלום חלומות, של זמן הוא השינה וזמן ,
הגלות.21אחד  בזמן גם הוא שכן ,

אחד" ה' אלקינו ה' ישראל "שמע שכשאומרים הוא, העבודה ענין פירוש 22כל את המילים,23חושבים
עולם. של אלופו ברוךֿהוא, איןֿסוף אור לאל"ף, בטלים והארץ הרקיעים שבעת העולם, רוחות שארבע
מחשבות  לו ונופלות התבונן, לא מעולם כאילו הוא הרי אלו, במילים להתבונן שמסיים לאחר מיד ואם
שחשב  מה על לגמרי שוכח הוא הרי לעולם, יוצא כשהוא התפילה, לאחר ובפרט שונים, מדברים זרות

לעית  'אחד'. שאמר כמו בשעה זהו אלקות. על לגמרי ושוכח וגסות בישות נופל שהוא קורה קרובות ים
אחת. בבת בו להיות יכולים דברים ששני חלום,

לעורר  המסירתֿנפש. בענין ער לבי אך בגלות, – ישנה אני ער": ולבי ישנה "אני פירוש וזהו
קיים. היה המקדש שבית בזמן מאשר הגלות בזמן יותר קל המסירתֿנפש, ענין את בעצמו

על  מתגלית והיא הגלות, בזמן גם תמיד, קיימת שהיא היהדות, נקודת ששם הלב, נקודת זו ער לבי
שמנגד. זה ידי
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ג-ד.16) לד, אמור תורה, לקוטי שערי ראה ג. יט, ראה ושם

129 ,115 ע' .אורה
ו.17) כז, ישעיהו
ג.18) כח, וישב אור, תורה ע"ב. קמה, שבת
שם.19) אור תורה ב. עב, בלק תורה, לקוטי ראה

שם.20) אור תורה ע"א. צה, ג חלק זוהר,
שם.21) אור תורה
ד.22) ו, ואתחנן
כ"ק 23) [הערת סא סימן חיים, אורח לטור במפרשים הובא

אדמו"ר].
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האמונה  שזו היהדות, ונקודת הלב נקודת מתעוררת והמצוות, התורה לקיום מפריעים כשישנם
באנשים  המעלה יתרון זה ממש. בפועל נפשו מוסר והוא יתברך, בה' המאמין יהודי בכל שישנה הפשוטה

בעליֿשכל. לגבי פשוטים

אומרים  בציבור, מתפללים הם התמימות. וענין  המסירתֿנפש ענין יותר ישנו הפשוטים היהודים אצל
שבני  מה וזהו יתברך. בה' הפשוטה האמונה מצד הלב תמימות עם הכל המשיח, בביאת ומאמינים תהלים
אודות  ומדברים החושבים ואלו לגאולה, ער לבי אבל הגלות, סוף על מלחשוב ישנה אני אומרים, ישראל

משיח. פני לקבל יזכו משיח

.øåöé÷ כוח אז אבל כחלום, היא גלות למדנים. הם ישראל תמימים. אך פשוטים אנשים הם יעקב
טובים, ומעשים בתשובה ומתכוננים משיח אודות המדברים יהודים יותר. חזק ומצוות לתורה המסירתֿנפש 

המשיח. פני לקבל יזכו

[`"yz'd oeiq] xr iale dpyi ip`
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בכל  במינן המיוחדות היהודיות הצרות פורענות
ארץ  הנקרא במקום – באמריקה כאן גם הארצות,
הראש  לכאב שתגרומנה ההכרח מן – האנשים ידידת

היהודי. הלב  ולכאב היהודי
פורעניות  שצרות איך בבהירות, הכל אנו רואים
אנו  ואין ישראל, כלל על נשפכות המרות התוכחה
שנאמרו  התוכחה מפרשיות – פסוק באיזה יודעים
יביא  מה יודעים אנו אין כעת, עומדים אנו – מראש

המחר. לנו
על־ידי  הכבושות בארצות היהודי למצב באשר
היהודי  למצב באשר לדבר, מה שאין הרי – הנאצים
– ישראל בארץ – וברכוש בחיים – ביותר החמור
בארץ  החמור היהודי למצב באשר גם לדבר, מיותר

לדבר. מיותר כן גם אמריקה, האנשים, ידידת
מלכתחילה  השקיעו בה זו בארץ זו, חופש בארץ
כל  את ביותר הגדולה במסירות־נפש ישראל בני
הייתה  מקום בכל וכמו לבנייתה, בידם אשר
– ביותר והיפה המיטב מן היהודית ההשתתפות
ילדי  היהודיים, החיים בתי בה ניזוקים זאת למרות
ורבני  מחוללים יהודיים בתי־כנסת מוכים, ישראל

ומוכים. נלעגים ישראל
micedi ibeq ipy

ישראל: בכלל יהודים סוגי שני ישנם
לבם  את השופכים יהודים ומצוות, תורה יהודי א)
גם  וכך העולם, בורא לפני וביום־כיפור בראש־השנה
רוחני. מזון להם המעניקים האחרים בימים־הטובים
צרות'. של 'יהודים או מסכנים' 'יהודים ב)
שהיו  משפחות שתי גרו אחד שבישוב מספרים

היו  אחת במשפחה גשמית. מבחינה היטב מסודרות
ומ  נורמאלי באופן אוכלות חלב הפרות הרבה ניבות

הפרות  גם־כן היו השניה במשפחה ואילו וטוב, בריא
כשפרצה  אך, הניבו. לא חלב  אבל  הרבה אוכלות
ל'יהודים  הפרות. כל מתו הפרות, בין מגיפה
הם  ומצוות, תורה של רוחני מזון אין המסכנים'
גם  בלעה ההיטלרית והמגיפה צרות', של 'יהודים
צרות' של מ'יהודים דורות שלושה בני משומדים

אלה.
את  למשוך הוא, הצלה של קדוש יהודי תפקיד
משני  ונשים, אנשים היהודים, של הלב  תשומת
היהודי  המצב חמור כמה עד – האמורים המחנות

הים. עברי בשני
drbxd ixeck

ברורה  בצורה לומר אנו מוכרחים הרב , לדאבוננו
הם  שנתקבלו, ההצלה תכנית שיסודות ובהירה,
את  מעמידים כאשר וזאת בלבד. פוליטיים ביטויים
מאות  של העושר עם ישראל וארץ ישראל כלל כל
משום  בכך יש כאן במדינתנו וגם בסכנה. – מיליונים

בלבד. הטעיה אמצעי
בראש', 'קופצים הנקראים אלה הכלל, עסקני
בידעם  בראש, והיהודית־אנגלית היהודית והעיתונות
לבותיהם  בעמקי השורר הגדול האנטישמיות ענן את
'חנויות  אלפי את ממלאים ישראל, שונאי של

הרגעה. בכדורי שלהם המכולת'
כלל  את מנחמים והעיתונאים הכלל עסקני כל
עריכת  סיפורים, בהפצת פוליטיות, בהבטחות ישראל
ישראל. כלל של דמו ניגר ובינתיים ואסיפות, ועידות
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השונים  הדוברים הכלל, מעסקני אחד לא אף
לצרות  הסיבות על ונואמים מדברים עיתונים, ועורכי
הגזירות  לכל קוואל) (שליסל המקור ועל ישראל
אחד  ואף ישראל, בני על המשונות והמיתות הקשות
ולכל־הפחות  להרגיע כיצד העצה את נותן אינו מהם

הכללי. היהודי הצרות מצב את למתן
xe` ± dxez

אור" "ותורה כל 1אך, את מאירה התורה ,
של  משמעותם על ברורה בצורה ומצביעה האירועים,

האירועים.
טוב  לדבר רגשית־לבבית משיכה ישנה אדם לכל
גרוע  דבר כלפי אינסטינקטיבי דחיה ורגש  ושימושי,
לרצות  ולא בטוב לרצות אלה, רגשות שני ונורא.
אלא  והתעוררות, הסברים דורשים אינם ברע,
מיד, אליו נמשך הוא הטוב הדבר את רואה כשאדם
ונרתע  נחרד מיד הוא הרע הדבר את רואה וכשהוא

ממנו.
לידו  מונח להיות יכול הרי בחושך, יושב כשאדם
לב  ברגשי יתעורר לא והוא ביותר, הטוב האוצר
והוא  ביותר, הרעה החיה לידו להימצא ויכולה אליו.
ואינו  בחושך נמצא הוא שכן הלב , בחרדת יחרד לא

אוצר  את לא המוות.רואה שואת את ולא האושר
משמעות  את מאירה התורה אור", "ותורה אך
הן  לשמים, עד הזועקות היהודיות, הפורענות צרות
ביד  לא "אם מראש: שנאמרה האלוקית האמירה

עליכם" אמלוך .2חזקה
ישראל, בני של לצרותיהם והסיבה היסוד זהו
מראה  התורה הקשות. לגזירות המפתח וזהו
את  המהווה האושר אוצר נמצא היכן בבהירות

האמיתית. היהודית ההצלה
התחומים. בכל שלנו מורת־הדרך היא התורה
העניינים  את לסדר כדי מדע לאנשי בוודאי זקוקים
ישראל  לכלל השייכים והכלכליים הפוליטיים
אך  ישראל, ארץ ובגלות בחוץ־לארץ הגלות בארצות
הרוחניים, התורה חיי על לומר מה אלה לכל אין
רק  והכלכלית הפוליטית עבודתם את לנהל ועליהם
האושר  את יביאו אז רק התורה, להוראות בהתאם

המקווה.
יהודים!

ואחת  אחד כל על במצב, היטב להתבונן עלינו
העם  את שמעניש זה הוא מי בשאלה להתעמק

התשובה  את לעצמו אחד כל ולענות ומדוע? היהודי?
שהיה  כפי הוא הנוכחי שהמצב לאמיתה, האמיתית
ישראל  כשבני ה'", בעיני הרע "ויעשו שעבור תמיד,
של  בצרה ברעב, נענשו השי"ת, בעיני הרע את עשו
שבו  ישראל שבני עד מלחמה, של במצב או מגיפה

ונגאלו. השי"ת אל
mirzn e` mibidpn

בה" ויושבי תבל ומלואה, הארץ "לה' 3הרי

כבודו" הארץ כל העולם 4ו"מלוא בורא הוא הקב"ה .
זאת  עם כולו. העולם את מנהיג  והוא הנבראים, וכל

"ארצי". בתואר ישראל ארץ את מכנה הוא
התורה  אומרת ישראל, ארץ ה'5על עיני "תמיד :

יהודים  שנה". אחרית ועד השנה מראשית בה, אלקיך
אותה, לאהוב אכן וצריכים ישראל, ארץ את אוהבים
ואכן  ישראל, ארץ עבור נפשם את מוסרים יהודים

כן. לעשות צריכים
על־ידי  ניכר, בחלק עתה, מונהגת ישראל ארץ
ובמצוות. בתורה המורדים ואנשים אלוקים, עוזבי
השבת  מחוללת ישראל, בארץ שונים במקומות
בני  ללעג. מוצגות מעשיות ומצוות המשפחה, וטהרת

ותלמיד  לקלס.תורה הם ישיבות  י
העומדים  וחסרי־הדת האלקים עוזבי האנשים
שלהם  והמועד השבת חילול שעל־פי למרות בראש,
היהודית  לארץ קשר שום להם אין הטריפות, ואכילת
הממוצע  הפשוט היהודי על כופים – והיקרה הנצחית
מחזיקים  והם האלקים, ועזוב חסר־הדת חינוכם את

מסויימים. נערצים רבנים שלהם הברזל בצבת
יהודים!

ושואל  ותבונתכם, לבכם תשומת את מפנה הריני
פסולת  שמשליך מי על מגיבים הייתם כיצד אתכם:
הייתם  מה האהוב? הפרטי ביתכם תוך אל וזוהמה
ומושם  מזוהם החביב  שביתכם העובדה לנוכח חשים
שכל  מסוגל האם אז? עושים הייתם ומה לחרפה?
גבוהה, מוסרית תחושה חדור שיהיה ככל אנושי,
היקר  המפואר הבית בעלי שאתם, כך עם להשלים
מלכלכי  כלפי סבלנות שתגלו בלבד זו לא לכם,
את  ותעודדו אותם תכבדו אף אלא ביתכם, ומזהמי

אלה?! פעולותיהם
בלי  משפחה חיי טריפות, אכילת שבת, חילול 

שנא  אשר ה' תועבת הם באלה, וכיוצא ,6טהרה,
אותם! השונא הקב"ה בעיני המאוסה זוהמה
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מברכתו  בא זה שכל ידע שגם וכפי – יצחק יוסף – בבן כבר נפקד שב"ה קערפיל, יעקב
החסידות. של ברוחה יחונך שבנו החלטה לידי הגיע – הבעלֿשםֿטוב של

שלוש  בגיל נדירים. בכישרונות מבורך היה במיוחד המעלות. בכל שניחן כמי התגלה הילד
ובמספר  בתנ"ך בקי כבר היה חמש בגיל הברכות. בכל בקי והיה לקרוא יצחק יוסף כבר ידע

משניות.

מיוחד. עילוי הוא הילד כי ברור היה

הנראה  כפי בנו. עבור כמלמד שאריי, דרך שעברו האורחים אחד את קערפיל יעקב בחר לכן
קערפיל. יעקב מפני זהותו את העלים שלא הנסתרים מהצדיקים אחד זה אורח היה

עם  ללמוד כדי הבעלֿשםֿטוב ידי על במיוחד לשאריי נשלח זה נסתר שצדיק גם, מסתבר
הצעיר. העילוי

אותו  דוד, הבחור עם גם אלא – יצחק יוסף – שלו בנו עם רק לא התעסק קערפיל יעקב
אחיו  בת עם קערפיל יעקב שידכו דוד, גדל כאשר בישיבה. תורה ללמוד ושלחו משמד, הציל

החולה.

הצדיק  – מלמד אותו אצל קערפיל יעקב של בנו – יצחק יוסף למד רצופות שנים שש
הנסתר, הצדיק של עצתו ולפי גדול. למדן באמת להיות יצחק יוסף הפך זה זמן במשך – הנסתר
לישיבה  בנו את קערפיל יעקב שלח עצמו, הבעלֿשםֿטוב של ציוויו לפי גם הנראה וכפי

במינסק. המקומית

יוסף  – הצעיר הבחור של בגדלותו הבחינו שם ורק בישראל. ואם כעיר אז התפרסמה מינסק
משאריי". "העילוי בתואר והוכתר – יצחק

היה  כבר עתה הרי מבוגר, בגיל כבר היה יצחק יוסף של לידתו בזמן אשר קערפיל יעקב
מסחרו. בעסקי יותר להמשיך רצה ולא זקן,

שלו, ילדיו הם היו כאילו להם דאג אשר ואחותו אחיו וחתני לבני עסקיו את חילק לכן
– והאמא קערפיל, יעקב – האבא במינסק. לגור עברו זוגתו ברכה ציפה עם יחד עצמו והוא
ותהילה  לשם התפרסם ששמו לאחר ובמיוחד יצחק, יוסף בנם עם יחד להיות רצו ברכה, ציפה

בו. השתעשעו וכולם כעילוי ,

תמך  הוא הבעלֿשםֿטוב, וחסידי הנסתרים הצדיקים עם קשור קערפיל יעקב היה זמן באותו
בבע  גם כמו אלו נסתרים רחבה.בצדיקים ביד עצמו לֿשםֿטוב

היה  יכול לכן, הנסתרים. והחסידים לצדיקים וועד בית היה במינסק קערפיל יעקב של ביתו
בכל  בקי ונהיה החסידות, של החדשה דרכה את לתוכו לקלוט להתחיל מצעירותו, יצחק, יוסף

החסידות. תורת

מהמזומן  התפרנס אשר – קערפיל יעקב – האבא החליט בישיבה, למד יצחק שיוסף בזמן
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זמן  באותו שהיה לבעלֿשםֿטוב, נסיעה מחדש לערוך – פנוי זמן מספיק לו היה ולכן שבידו,
כבר  הוא לבעלֿשםֿטוב, שיביאהו למישהו זקוק היה לא כבר – קערפיל יעקב – הוא בטלוסט .

הגדול. הצדיק ממקורבי אז  היה

מעוניין  היה הוא הבעלֿשםֿטוב, אל הפעם בנסיעתו מיוחדת כוונה הייתה קערפיל יעקב לר'
למינסק. משאריי עימו שהביא רכושו, כל עם יעשה מה מהבעלֿשםֿטוב, אוזניו במו לשמוע

שאר  את ואילו לבנו, עשירית רק ישאיר רכושו, מכל כי הבעלֿשםֿטוב לו הורה ואמנם,
לצדקה. לחלקם הבעלֿשםֿטוב לו  הורה החלקים תשעת

הוראת  אחר ומיד תיכף למלא קערפיל יעקב החל חשבונות, מיני כל ולערוך להתבונן מבלי
עבור  רבות נתן במיוחד, החשובים, העניינים לכל צדקה לחלק החל רחבה ביד הבעלֿשםֿטוב.
והשלוחים  הצדיקים לכל מפגש נקודת להיות הפך במינסק ביתו הנסתרים. הצדיקים צרכי

צרכיהם. כל את להם וסיפק הבעלֿשםֿטוב, של הנסתרים

פרסומו  אשר – יצחק יוסף העילוי – קערפיל יעקב של בנו על עין גם שם הבעלֿשםֿטוב
לה, ּומעבר הסביבה, בכל גם אלא במינסק רק לא הדהד שמו ואשר ליום, מיום ִֵֵֵֶגדל

הצעיר. העילוי של לימודו אופן את סידר עצמו הבעלֿשםֿטוב

מכתב  להעביר עליו וציוה קערפיל יעקב לידי שמסר מכתב עלֿידי  זאת עשה הבעלֿשםֿטוב
את  הבעלֿשםֿטוב מינה זה במכתב במינסק. התגורר אשר ניסן משה ר' הנסתר הצדיק לידי זה

יצחק. יוסף – הצעיר לעילוי דרך כמורה ניסן משה ר'

התווה  אותו הלימודים סדר במינסק. המתגוררים הנסתרים ראש אז היה ניסן משה ר'
שש  של לתקופה היה ניסן, משה ר' ידי על יצחק יוסף – הצעיר העילוי עבור הבעלֿשםֿטוב

שנים.

ששימשה  סמארגאן, בישיבת שנתיים יצחק יוסף ילמד כן שאחרי הורה אף הבעלֿשםֿטוב
נחום  בשם אחד עם יצחק יוסף יתחבר בסמארגאן ששם לכך דאג אף הוא לחסידות. הכנה מרכז

הנסתרים. הצדיקים אחד של בנו מאיר,

לסמארגאן, יצחק יוסף הגיע כאשר במלואו. מולא הבעלֿשםֿטוב שציווה מה שכל מובן,
שהו  מאיר נחום  עם התחבר באמת –הוא  הבעלֿשםֿטוב הוראת לפי – למדו שניהם לעיל. זכר

החסידות. בתורת חדרים לחדרי שהכניסום בסתר, מסויימים לימודים

הוכתר  בה תעודה בסמארגאן מהישיבה עמו הביא במינסק, להוריו יצחק יוסף ר' שב כאשר
משאריי". עילוי יצחק, יוסף ר' הרב "מורנו בשם:

לאחד  ברכה ציפה אמו מסרה פטירתו, לאחר ימים. האריך לא קערפיל יעקב אביו,
יצחק. יוסף של ירושתו שהיו זהב, רובל מאות שלוש אלפיים של סכום הנסתרים מהצדיקים
שלא  אך מחייתו, צרכי את יצחק יוסף בנה ישאב ממנה כ"קרן" ישמש זה שכסף הייתה צוואתה 

העבודה. ועל התורה על ישב אלא מסחר, בענייני אופן בשום יתעסק

האמת. לעולם – ברכה ציפה – יצחק יוסף של אמו גם נאספה מכן, לאחר קצר זמן

ועיירות  ערים מכלֿשכן הרי למזל" "זקוק ז"ל חכמינו אומרים בהיכל" תורה ספר "אפילו
שלמות. מדינות ובוודאי לכך, שזקוקות יהודיות
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זו  במדינה פעם היהדות, אור – התורה" "אור האיר ישראל, עם של ההיסטוריה במהלך
מרכז  אחרת עיר הייתה ופעם זו עיר הייתה פעם ועיירות, בערים היה גם כך זו. במדינה ופעם

וחכמה. לתורה

אפילו  הללו הערים ויהדות. תורה מרכז היו אחת בבת ערים שכמה קרה קרובות לעיתים
תרבה  סופרים "קנאת – התורה בלימוד השנייה על תעלה מי בשנייה האחת ביניהם התחרו

חכמה".

בחיי  דרך לעצמה סללה החסידות שתורת לפני עוד זרח, תורה, של כמרכז מינסק של אורה
הבעלֿשםֿטוב  של החדשה שדרכו לפני הרבה בקרבה, לפעם החלה החסידות רוח היהודי. ְֵָהעם

הרחב. היהודי בעולם הוכרה הבורא, בעבודת

התניא  בעל של ודודו לאה דבורה של בעלה יצחק, יוסף שר' מכך בזה, להיווכח אפשר היה
ללמוד  נשלח לשם במינסק, דווקא מרוחה וספג החסידות, תורת את הכיר חב"ד, של מייסדה

דין. בעלמא חייהם לסיום  עד להתגורר יותר מאוחר הוריו עברו ולשם תורה,

התורה  בגדולי התפרסמה שמינסק עד רב זמן ארך הרי שנים, באותן ההתפתחויות במהלך
התורה  לומדי בגדלות ידועות בכלל נהיו וליטא שפולין עד זו בצורה  נמשך זה שבה. והישיבות

שבהם.

מקרוב  להתוודע צריכים הללו, בשנים התורה  "נדידת" במצב מדוייקת המחשה לקבל  כדי
ופורטוגל. מספרד הגירושים שמאז ההתפתחויות אל

רושם  וליטא, בפולין היהודים על ובמיוחד המדינות בכל היהודים על עשו אלו גירושים
שגרו  היהודים החלו הקתולית, הכנסייה של מהסתתה כתוצאה היו אלו שגירושים בידעם נוראי .

מנוחה. תהיה לא להם גם שמא להיבהל האחרות הקתוליות במדינות
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רסט אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו אדר, תשי"ג
ברוקלין.

הרב הגאון הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ

חו"ב וכו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' אדר מה שהעיר בבאורי זהר פרשת ויחי דף ל' ע"א. ושואל איך אפשר 
שתהי' השפעה מספי' היסוד שלא ע"י ספי' המלכות,

הנה אף שצדק בדבריו שמוכרח הדבר שכל ההשפעות בעולמות יהיו ע"י ספי' המל', אבל יש 
חילוק בזה אם - בהתלבשות או דרך מעבר. ואם הוא על ידי התלבשות הרי נקרא ע"ש הלבוש, ונתבאר 
הענין בתניא קונטרס אחרון דף קנ"ח ע"א. בהמשך רס"ו )שכמדומני ישנו אצל כת"ר שי'( ד"ה כה גו' 

בריתי יומם ולילה, ובכ"מ בדא"ח.

ת"ח על הערתו בהמבואר בבאה"ז בחילוק דהרהור ומחשבה ממ"ש בחידושי הרשב"א ברכות 
דט"ו, ד"בהרהור לא שייך לשון". אלא באם נלמוד דברי הרשב"א כפי הפשטות - דלא שייך לשון, היינו 
שמחשב הענינים אבל לא האותיות. הנה יוקשה מנ"ל להש"ס דהכתוב גם באופן כזה הרהור כדבור 
דמי דבמילא יש לדעת מהכתוב שמע שני הענינים דצריך להשמיע לאזניו ושנאמרים בכל לשון. ואולי 
יש לדחוק ברשב"א שכוונתו דלא שייך קדושת לשון, ומעלתה - ואז יתאים גם לדברי באורי הזהר. - 
עתה ראיתי בצל"ח )טו, ד( וז"ל: ועיין בחי' רשב"א שכ' דאם יוצא בכוונת הלב ממילא מוכח שיוצא 

בכל ל' דהכוונה עיקר. - והנאני.

בכבוד ובברכה.

הערה: א( דברי באורי הזהר מיוסדים עמ"ש בלקו"ת להאריז"ל בראשית ד"ה למה התחילה. 
אשר מחשבה הרהור דבור ומעשה הם נגד אבי"ע. וידוע בטעם השם בריאה שהוא מאין ליש וכפירוש 

הרמב"ן עה"ת בתחלתו, ותחלת מציאות הכלים הוא בבריאה.

ומבואר בכ"מ אשר אותיות וכלים היינו הך. ולכאורה צ"ע ממ"ש בזח"ג רכ"ט סע"ב דהרהור 
ומחשבה הם חו"ב - שהוא היפך כל הנ"ל - )הובא ג"כ בפרדס שער ערכי הכינויים מערכת מחשבה(, 
ועדיין לא מצאתי מי שמעיר ע"ז. ולכאורה י"ל, אשר ישנו הרהור שלמעלה ממחשבה והרהור שלמטה 
ממחשבה, כי הרהור בכללותו היינו דבר קל דלית בי' ממשא, והרהור שלמטה ממח' היינו שהוא קל 

בערך הדבור, וההרהור שלמע' ממח' היינו שהוא קל בערך המחשבה, ויש לקשר עם הבא לקמן:

ב( מובן ופשוט שאף שבכ"מ הרהור שולל מחשבה, הרי בכ"מ הוא כולל ג"כ מח' ואפי' מח' 
דקה ביותר. ונמצא זה בכמה משמות הנרדפים שאף שיש חילוק ביניהם בכ"מ ובפרט כשבאים שניהם 
להביא  יש  ולדוגמא  וכו'.  והשלישי  גם את השני  כולל  הוא  הנה מצוי שבמקום שבא שם אחד  יחד, 
מרז"ל הרהורי כו' קשים מעבירה. שזהו ג"כ אם זהו עדיין מח' דקה ביותר שלא נמשכה באותיות, 
ואפי' למעלה מזה - וכמובן ממ"ש בבחיי עה"ת פ' נצבים כט, יח ד"ה ואם ישאל שואל. ועיין ג"כ בס' 
מורה נבוכים פרק ב' )כ"ה בדפוס הבחיי. וכנראה צ"ל: ח"ג פ"ח(. ועד"ז הוא ג"כ בתניא פרק יב: אלא 

מיד בעלייתו כו'.

ג( לכאורה ע"פ החילוק דהרהור ומחשבה יש להסביר הש"ס כריתות י"ט סע"ב בחילוק דכוונה 
ומחשבה, דלכאורה כיון ששכח הרי מנפ"מ בעת הפעולה כוונתו לפני זמן.

וע"כ צ"ל שגם בעת הפעולה ישנה הכוונה אף שמחשב באופן אחר. וע"פ הנ"ל י"ל דזהו בהרהור 
וזהו במחשבה )ול' מחשבה הוא ע"ד גרב בבכורות מא, א(. ואכמ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהצעתי ללומדו בימי הפורים שעברו.
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‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê(ב (ו, …«»»
Ôa¯˜ ÔÈ‡Â Lc˜n‰Œ˙Èa ·¯ÁL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,EÚÈ„B‰Â¿ƒ¬∆««ƒ∆»«≈«ƒ¿»¿≈»¿»
‰È‰ ‡Ï - ˙Ba¯w‰ ¯„Òa ÔÈ¯BwL ˙B˜BÈz‰ ÈÏel‡ ,‚‰B≈ƒ≈«ƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»…»»
‰ÏBÚ ˙L¯Ùa ÌÈ¯B˜Â ÌÈ˜ÒBÚ Ìz‡ Ì‡ . . „ÓBÚ ÌÏBÚ‰»»≈ƒ«∆¿ƒ¿ƒ¿»»«»
Ìz‡ el‡k ÌÎÈÏÚ È‡ ‰ÏÚÓ - ˙Ba¯˜ ˙L¯Ùa ÔÈBLÂ¿ƒ¿»»«»¿»«¬∆¬ƒ¬≈∆¿ƒ«∆
"‰ÏBÚ‰ ˙¯Bz ˙‡Ê" ¯Ó‡pL ,ÈÙÏ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ÌÈ·È¯˜Ó«¿ƒƒ»¿«»¿»«∆∆¡«…«»»

(תנחומא)

הּקרּבנֹות, הקרבת ׁשל ׁשּמעלתּה החסידּות, ּבתֹורת ְְְְֲֲִֶֶַַַַַַָָָָָָֻמסּבר

ּגׁשמית  ּפעּלה ׁשהיא ּדוקא אּלא הרּוחנית, ּבעבֹודה לא ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻהיא

את  מבּטא ׁשּזה הּמזּבח. גּבי על ּגׁשמית ּבהמה ׁשחיטת –ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָ

הרּוחנּיֹות  מעלֹותיהם מּצד לא ּביׂשראל, הּקּב"ה ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבחירתֹו

מעׂשה  לכן הּקּב"ה. ׁשל החפׁשי רצֹונֹו מּפני אּלא יׂשראל, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל

ליׂשראל. הּקּב"ה ּבין העמק הּקׁשר את מּביע ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּגׁשמי

ׁש'אילּולי  אֹומר הּמדרׁש מּדּוע להבין נּוכל ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָעלּֿפיֿזה

˙B˜BÈz‰,'עֹומד העֹולם היה לא – הּקרּבנֹות ּבסדר ׁשּקֹורין «ƒְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

הּוא  הּדגׁש עּקר הּקרּבנֹות, ּתֹורת את לֹומד מבּגר ּכׁשאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכי

ּכאׁשר  ואּלּו רּוחנית. ּפעּלה ּבעּקר ׁשּזה הענין, והבנת ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהּלּמּוד

ּכלל  ּומבין יֹודע אינֹו עדין הּוא הּקרּבנֹות, ּבפרׁשת קֹורא ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָילד

ּפעּלה  רק היא הּקרּבנֹות ּפרׁשת ּבקריאת ּפעּלתֹו וכל ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָֻֻּבענין,

ְִַּגׁשמית.
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ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«¿ƒ∆«∆∆
¯B‰Ë ÌB˜Ó Ï‡ ‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡(גֿד (ו, ∆ƒ««¬∆∆»»

ׁשל  זּכּוכֹו את מסּמלת הּמזּבח על הּקרּבן חלקי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָׂשרפת

הם  נחלקים ּכללי ּבאפן לקדּׁשה. והעלאתֹו הּגׁשמי, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהעֹולם

את  מסּמלים הם ּכליל, ׁשּנׂשרפים הּקרּבן חלקי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלׁשנים:

מהּקדּׁשה, חלק להיֹות ׁשּנהפכים ׁשּבעֹולם, הּזּכים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהחלקים

הּקרּבן, מן ׁשּנׁשאר האפר זאת, לעּמת מצוה. ּתׁשמיׁשי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻּכמֹו

לקדּׁשה, לעלֹות יכֹול ׁשאינֹו ׁשּבעֹולם, הּגס החלק את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻמסּמל

אחרים. לצרכים הּיהּודי את מׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָורק

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש לׁשנים, נחלק עצמֹו האפר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָּגם

הּוא  א הּמזּבח, מן מסּלק האפר הּדׁשן', 'ּתרּומת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻמצות

העֹולם  חלקי אּלּו לּמזּבח, קרֹוב - הּמזּבח" "אצל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָנׁשאר

ׁשהם  ּבהם רֹואים א מהּקדּׁשה, חלק להיֹות הֹופכים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאינם

את  מקּימים ׁשּבֹו אפר יׁש ואּלּו קדּׁשה. לעניני ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֻמׁשּמׁשים

על  לּמחנה, מחּוץ אל מּוצא זה אפר הּדׁשן', 'הֹוצאת ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָמצות

ּבֹו ּגם א קדּׁשה, לעניני ׁשּמֹועיל ּכלל נראה אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפניו

קדּׁשה. לעניני ּתֹועלת להביא היא הּסֹופית ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּמּטרה

éùéìùàéáéø÷é øLà íéîìMä çáæ úøBz úàæå§¬Ÿ©−¤©́©§¨¦®£¤¬©§¦−
:ýåýéìáé| áéø÷äå epáéø÷é äãBz-ìr íà ©«Ÿ̈«¦´©¨»©§¦¤¼¼§¦§¦´

ïîMa úìeìa úBvî úBlç äãBzä çáæ-ìr©¤©́©À̈©³©Æ§´Ÿ©¤½¤
úëaøî úìñå ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤§´Ÿ¤ª§¤½¤

:ïîMa úìeìa úlçâéõîç íçì úlç-ìr ©−Ÿ§¬Ÿ©¨«¤©©ŸÆ¤´¤¨¥½
:åéîìL úãBz çáæ-ìr Bðaø÷ áéø÷éãéáéø÷äå ©§¦−¨§¨®©¤−©©¬§¨¨«§¦§¦¸

ïäkì ýåýéì äîeøz ïaø÷-ìkî ãçà epnî¦¤³¤¨Æ¦¨¨§½̈§−̈©«Ÿ̈®©Ÿ¥À
:äéäé Bì íéîìMä íc-úà ÷øfäåèçáæ øNáe ©Ÿ¥²¤©¬©§¨¦−¬¦«§¤«§©À¤µ©

epnî çépé-àì ìëàé Bðaø÷ íBéa åéîìL úãBz©´§¨½̈§¬¨§¨−¥«¨¥®«Ÿ©¦¬©¦¤−
:ø÷a-ãræèBðaø÷ çáæ äáãð Bà | øãð-íàå ©«Ÿ¤§¦¤´¤´§¨À̈¤µ©¨§¨½

ëàé Bçáæ-úà Báéø÷ä íBéaøúBpäå úøçnîe ì §²©§¦¬¤¦§−¥«¨¥®¦¨´¢½̈§©¨¬
:ìëàé epnîæéíBia çáfä øNaî øúBpäå ¦¤−¥«¨¥«§©−̈¦§©´©¨®©©Æ

:óøOé Làa éLéìMäçéìëàé ìëàä íàå ©§¦¦½¨¥−¦¨¥«§¦´¥«¨´ŸÂ¥«¨¥Â
äöøé àì éLéìMä íBia åéîìL çáæ-øNaî¦§©¤̧©§¨¹̈©´©§¦¦»´Ÿ¥«¨¤¼
Lôpäå äéäé ìebt Bì áLçé àì Búà áéø÷nä©©§¦´ŸÀ¯Ÿ¥«¨¥²−¦´¦«§¤®§©¤²¤

:àOz dðår epnî úìëàäèéòbé-øLà øNaäå ¨«Ÿ¤¬¤¦¤−£Ÿ¨¬¦¨«§©¨º̈£¤¦©³
øNaäå óøOé Làa ìëàé àì àîè-ìëa§¨¨¥Æ´Ÿ¥«¨¥½¨¥−¦¨¥®§©̧¨½̈

:øNa ìëàé øBäè-ìkëìëàz-øLà Lôpäå ¨¨−Ÿ©¬¨¨«§©¤¹¤£¤Ÿ©´
Búàîèå ýåýéì øLà íéîìMä çáfî øNäÀ̈¦¤³©©§¨¦Æ£¤´©«Ÿ̈½§ª§¨−

:äénrî àåää Lôpä äúøëðå åéìràëLôðå ¨¨®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨§¤¹¤
äîäáa | Bà íãà úàîèa àîè-ìëa òbú-ék¦«¦©´§¨¨¥À§ª§©³¨¨Æ´¦§¥¨´
çáæ-øNaî ìëàå àîè õ÷L-ìëa Bà äàîè§¥À̈µ§¨¤´¤¨¥½§¨©²¦§©¤¬©
àåää Lôpä äúøëðå ýåýéì øLà íéîìMä©§¨¦−£¤´©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:äénrîáë:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåâëøac ¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥²
ærå áNëå øBL áìç-ìk øîàì ìûøNé éða-ìà¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ¨¥¹¤¬§¤²¤¨¥−

:eìëàú àìãëäNré äôøè áìçå äìáð áìçå ¬ŸŸ¥«§¥³¤§¥¨Æ§¥´¤§¥½̈¥«¨¤−
:eäìëàú àì ìëàå äëàìî-ìëìäëìëà-ìk ék §¨§¨¨®§¨−Ÿ¬Ÿ«Ÿ§ª«¦ µ¨Ÿ¥´

äMà äpnî áéø÷é øLà äîäaä-ïî áìç¥½¤¦©̧§¥½̈£¤̧©§¦¬¦¤²¨¦¤−
:äénrî úìëàä Lôpä äúøëðå ýåýéìåë-ìëå ©«Ÿ̈®§¦§§¨²©¤¬¤¨«Ÿ¤−¤¥«©¤«¨§¨

óBòì íëéúáLBî ìëa eìëàú àì íc̈Æ´Ÿ«Ÿ§½§−Ÿ«§«Ÿ¥¤®¨−
ìå:äîäaæëíc-ìk ìëàz-øLà Lôð-ìk §©§¥¨«¨¤−¤£¤Ÿ©´¨¨®

:äénrî àåää Lôpä äúøëðåôçëýåýé øaãéå §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤«¨©§©¥¬§Ÿ̈−
:øîàl äLî-ìàèëøîàì ìûøNé éða-ìà øac ¤¤¬¥«Ÿ©¥²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ

-úà àéáé ýåýéì åéîìL çáæ-úà áéø÷nä©©§¦º¤¤³©§¨¨Æ©«Ÿ̈½¨¦¯¤
:åéîìL çáfî ýåýéì Bðaø÷ìúà äðéàéáz åéãé ¨§¨²©«Ÿ̈−¦¤¬©§¨¨«¨¨´§¦¤½¨¥−

úà epàéáé äæçä-ìr áìçä-úà ýåýé éMà¦¥´§Ÿ̈®¤©¥³¤©¤«¨¤Æ§¦¤½¥´
éðäì äæçä:ýåýé éðôì äôeðz Búà ó ¤«¨¤À§¨¦¬Ÿ²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

àìäéäå äçaænä áìçä-úà ïäkä øéè÷äå§¦§¦¯©Ÿ¥²¤©¥−¤©¦§¥®¨§¨¨Æ
:åéðáìe ïøäàì äæçäáìeðzz ïéîiä ÷BL úàå ¤«¨¤½§©«£−Ÿ§¨¨«§¥Æ´©¨¦½¦§¬
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:íëéîìL éçáfî ïäkì äîeøúâìáéø÷nä §−̈©Ÿ¥®¦¦§¥−©§¥¤«©©§¦º
Bì ïøäà éðaî áìçä-úàå íéîìMä íc-úà¤©¯©§¨¦²§¤©¥−¤¦§¥´©«£®Ÿ¯

:äðîì ïéîiä ÷BL äéäúãìäæç-úà ék ¦«§¤²¬©¨¦−§¨¨«¦Á¤£¥̧
úàî ézç÷ì äîeøzä ÷BL | úàå äôeðzä©§¹̈§¥´´©§À̈¨©̧§¦Æ¥¥´
ïøäàì íúà ïzàå íäéîìL éçáfî ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥½¦¦§¥−©§¥¤®¨«¤¥´ÂŸÂ̈§©«£¸Ÿ
:ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïäkä©Ÿ¥³§¨¨Æ§¨½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«

äìýåýé éMàî åéða úçLîe ïøäà úçLî úàǽŸ¦§©³©«£ŸÆ¦§©´¨½̈¥«¦¥−§Ÿ̈®
:ýåýéì ïäëì íúà áéø÷ä íBéaåìäeö øLà §Æ¦§¦´Ÿ½̈§©¥−©«Ÿ̈«Â£¤Â¦¨̧

éða úàî íúà BçLî íBéa íäì úúì ýåýé§Ÿ̈¹¨¥´¨¤À§Æ¨§´Ÿ½̈¥¥−§¥´
:íúøãì íìBò úwç ìûøNéæìäøBzä úàæ ¦§¨¥®ª©¬−̈§«ŸŸ¨«´Ÿ©À̈

íéàelnìå íLàìå úàhçìå äçðnì äìòì̈«Ÿ¨Æ©¦§½̈§©«©−̈§¨«¨®̈§©̧¦¦½
ìe:íéîìMä çáæçìäLî-úà ýåýé äeö øLà §¤−©©§¨¦«£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¤¤−

áéø÷äì ìûøNé éða-úà Búeö íBéa éðéñ øäa§©´¦¨®§¸©Ÿ¹¤§¥´¦§¨¥À§©§¦¯
:éðéñ øaãîa ýåýéì íäéðaø÷-úàô ¤¨§§¥¤²©«Ÿ̈−§¦§©¬¦¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(1 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe(ד (ו, »«∆¿»»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ

˙‡ˆB‰a CÏÎÏÈ ‡lL - 'ı¯‡ C¯c' ‡l‡ ,‰·BÁ BÊ ÔÈ‡≈»∆»∆∆∆∆∆…¿«¿≈¿»«

„ÈÓz Ô‰a LnLÓ ‡e‰L ÌÈ„‚a ÔLc‰(רש"י) «∆∆¿»ƒ∆¿«≈»∆»ƒ

ליּׁשב  ויׁש חֹובה? זֹו ׁשאין לרׁש"י מּנין הרמּב"ן: ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהקׁשה

צרי היה הּבגדים, את להחליף חֹובה היתה אם ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָָּבפׁשטּות,

מהּבגדים  חׁשּובים ּפחֹות ּבגדים ׁשל נֹוסף סט להכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָלצּוֹות

על  מיחד צּוּוי ׁשאין ּומּזה הּדׁשן. להֹוצאת ׁשּיׁשּמׁשּו ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻהרגילים

חֹובה. ולא ארץ' ּדר' היא הּבגדים ׁשהחלפת מׁשמע - ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

éòéáø
éùéîç,

çà:øîàl äLî-ìà ýåýé øaãéåáç÷ ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©³
úàå íéãâaä úàå Bzà åéða-úàå ïøäà-úà¤©«£ŸÆ§¤¨¨´¦½§¥Æ©§¨¦½§¥−
éðL úàå úàhçä øt | úàå äçLnä ïîL¤´¤©¦§¨®§¥´©´©«©À̈§¥Æ§¥´

:úBvnä ìñ úàå íéìéàäâäãrä-ìk úàå ¨«¥¦½§¥−©¬©©«§¥¬¨¨«¥−̈
:ãrBî ìäà çút-ìà ìä÷äãäLî Nriå ©§¥®¤¤−©¬Ÿ¤¥«©©´©¤½

çút-ìà äãrä ìäwzå Búà ýåýé äeö øLàk©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−Ÿ®©¦¨¥Æ¨«¥½̈¤¤−©
:ãrBî ìäàäøácä äæ äãrä-ìà äLî øîàiå ¬Ÿ¤¥«©¬Ÿ¤¤−¤¨«¥¨®¤´©¨½̈

:úBNrì ýåýé äeö-øLàå-úà äLî áø÷iå £¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£«©©§¥´¤½¤
:íéna íúà õçøiå åéða-úàå ïøäàæåéìr ïziå ©«£−Ÿ§¤¨®̈©¦§©¬Ÿ−̈©¨«¦©¦¥̧¨¹̈

Búà Laìiå èðáàa Búà øbçiå úðzkä-úà¤©ªÀŸ¤©©§³ŸŸÆ¨«©§¥½©©§¥³ŸÆ
Búà øbçiå ãôàä-úà åéìr ïziå ìérnä-úà¤©§¦½©¦¥¬¨−̈¤¨«¥®Ÿ©©§´ŸŸÀ

:Ba Bì ãtàiå ãôàä áLçaçåéìr íNiå §¥̧¤Æ¨«¥½Ÿ©¤§¬Ÿ−«©¨¬¤¨−̈
-úàå íéøeàä-úà ïLçä-ìà ïziå ïLçä-úà¤©®¤©¦¥Æ¤©½¤¤¨«¦−§¤

:íénzäèíNiå BLàø-ìr úôðönä-úà íNiå ©ª¦«©¨¬¤¤©¦§¤−¤©Ÿ®©¨̧¤
øæð áäfä õéö úà åéðt ìeî-ìà úôðönä-ìr©©¦§¤¹¤¤´¨À̈¥´¦³©¨¨Æ¥¤́

ö øLàk Lãwä:äLî-úà ýåýé äeéçwiå ©½Ÿ¤©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¦©³
ïkLnä-úà çLîiå äçLnä ïîL-úà äLî¤Æ¤¤´¤©¦§½̈©¦§©¬¤©¦§−̈

:íúà Lc÷éå Ba-øLà-ìk-úàåàéepnî æiå §¤¨£¤®©§©¥−Ÿ¨«©©¬¦¤²
çaænä-úà çLîiå íéîrt òáL çaænä-ìr©©¦§¥−©¤´©§¨¦®©¦§©̧¤©¦§¥¹©
:íLc÷ì Bpk-úàå øikä-úàå åéìk-ìk-úàå§¤¨¥À̈§¤©¦²Ÿ§¤©−§©§¨«

áéçLîiå ïøäà Làø ìr äçLnä ïîMî ÷öiå©¦ŸÆ¦¤´¤©¦§½̈©−´Ÿ©«£®Ÿ©¦§©¬
:BLc÷ì Búàâéïøäà éða-úà äLî áø÷iå Ÿ−§©§«©©§¥̧¤¹¤§¥´©«£ÀŸ

íäì Láçiå èðáà íúà øbçiå úðzk íLaìiå©©§¦¥³ª¢ŸÆ©©§³ŸŸ¨Æ©§¥½©©«£¬¨¤−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk úBòaâî¦§¨®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(5 'r fl jxk zegiyÎihewl)

ÂÈ„‚a ˙‡ ËLÙe .ÁaÊn‰ Ïˆ‡ BÓNÂ . . ÔLc‰ ˙‡ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒ∆«∆∆¿»≈∆«ƒ¿≈«»«∆¿»»
‰ÁnÏ ıeÁÓ Ï‡ ÔLc‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ,ו) ¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ∆«∆∆∆ƒ««¬∆

גֿד)

,Ba¯Ï ÒBk Ô‰a ‚ÊÓÈ Ï‡ - Ba¯Ï ‰¯„˜ Ô‰a ÏMaL ÌÈ„‚a¿»ƒ∆ƒ≈»∆¿≈»¿««ƒ¿…»∆¿«
Ô‰Ó ÔÈ˙eÁt - "ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚a L·ÏÂ" CÎÏ(רש"י) ¿»¿»«¿»ƒ¬≈ƒ¿ƒ≈∆

מּדּוע  הּדׁשן, מּתרּומת ּפחּותה ּפעּלה היא הּדׁשן הֹוצאת ְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻאם

יֹותר  מתאים לכאֹורה הּפעּלֹות? ׁשּתי את עֹוׂשה ּכהן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹֻאֹותֹו

מּכ וללמד ליּׁשב, ויׁש ׁשֹונים? ּכהנים ׁשני עלֿידי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּיעׂשּו

לּבֹורא, ּגמּור ּבבּטּול הּוא האדם ּכאׁשר האדם: ּבעבֹודת ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָָָהֹוראה

אצלֹו הבּדל אין ה', רצֹון את למּלא היא ּפעּלֹותיו מּטרת ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻוכל

- לעׂשֹות צרי אם ּפחּותה, אֹו חׁשּובה ׁשעֹוׂשה הּפעּלה ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָֻאם

למרֹות  העבֹודֹות, ׁשּתי את לעׂשֹות הּכהן יכֹול לכן עֹוׂשה. ְְֲֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ׁשל  מּבטֹו נקּודת ׁשּמּצד מּפני ּבּמעלה, ּפחּותה מהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשאחת

הּפעּלֹות. ׁשּתי ּבין הבּדל אין הּקּב"ה ּכלּפי ְְְְֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻהּכהן

éùéîçãéåéðáe ïøäà Cîñiå úàhçä øt úà Lbiå©©¥¾¥−©´©«©®̈©¦§¸Ÿ©«£³Ÿ¨¨Æ
:úàhçä øt Làø-ìr íäéãé-úàåèèçLiå ¤§¥¤½©−Ÿ©¬©«©¨«©¦§À̈

çaænä úBðø÷-ìr ïziå ícä-úà äLî çwiå©¦©̧¤³¤©¨ÆÂ©¦¥Â©©§¸©¦§¥³©
ícä-úàå çaænä-úà àhçéå Bòaöàa áéáñ̈¦Æ§¤§¨½©§©¥−¤©¦§¥®©§¤©À̈
:åéìr øtëì eäLc÷éå çaænä ãBñé-ìà ÷öé̈©Æ¤§´©¦§¥½©©§©§¥−§©¥¬¨¨«

æèúàå áøwä-ìr øLà áìçä-ìk-úà çwiå©¦©À¤¨©¥»¤»£¤´©©¤¼¤¼§¥Æ
ïäaìç-úàå úéìkä ézL-úàå ãákä úøúéŸ¤´¤©¨¥½§¤§¥¬©§¨−Ÿ§¤¤§§¤®

:äçaænä äLî øè÷iåæéBøò-úàå øtä-úàå ©©§¥¬¤−©¦§¥«¨§¤©¨³§¤ŸÆ
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õeçî Làa óøN BLøt-úàå BøNa-úàå§¤§¨´§¤¦§½¨©´¨¥½¦−
:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðçnìçéáø÷iå ©©«£¤®©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©©§¥¾

íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñiå äìòä ìéà úà¥−¥´¨«Ÿ¨®©¦§§º©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìrèéícä-úà äLî ÷øæiå èçLiå ©¬Ÿ¨¨«¦©¦§¨®©¦§¸Ÿ¤¯¤©¨²

çaænä-ìr:áéáñëåéçúðì çzð ìéàä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦¦©−¦§¨®̈
-úàå íéçúpä-úàå Làøä-úà äLî øè÷iå©©§¥³¤Æ¤¨½Ÿ§¤©§¨¦−§¤

:øãtäàëíéna õçø íérøkä-úàå áøwä-úàå ©¨«¤§¤©¤¬¤§¤©§¨©−¦¨©´©®̈¦
àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà äLî øè÷iå©©§¥Á¤̧¤¨¨©¹¦©¦§¥À¨Ÿ¨̧³
ýåýé äeö øLàk ýåýéì àeä äMà ççéð-çéøì§¥«©¦¸Ÿ©Æ¦¤¬Æ©«Ÿ̈½©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«
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‰aÎ˙ ‡Ï ÁaÊn‰ ÏÚ „˜ez „ÈÓz L‡(ו (ו, ≈»ƒ«««ƒ¿≈«…ƒ¿∆
‰‡ÓËa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ,˙aLa eÏÈÙ‡ - „ÈÓz ירושלמי) »ƒ¬ƒ¿«»»ƒ¬ƒ¿À¿»

ה"ו) פ"ד יומא

ׁשל  לּבֹו על מרּמז ׁשהּמזּבח החסידּות ּבתֹורת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמבאר

לּקּב"ה  וההתלהבּות הּתׁשּוקה על רֹומזת ּתמיד' ו'אׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָהאדם.

נּתן  ה'ּירּוׁשלמי' מּדברי אדם. ּכל ׁשל ּבלּבֹו ּתמיד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָהּבֹוערת

התנּתקּות  מׁשמעּותּה - ׁשּבת האדם: ּבעבֹודת הֹוראה ְְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹללמד

ּבמּצב  רּוחנּיים. לענינים ורק א והתחּברּות העֹולם, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָמעניני

ׁשּבלּבֹו והּתׁשּוקה לּלהט זקּוק ׁשאינֹו האדם לחׁשב יכֹול ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּכזה

אפילּו - ּתמיד "אׁש הּתֹורה, אֹומרת הּקּב"ה. אל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהתקרב

מעניני  ּומנּתק רּוחנית ּבהתעּלּות נמצא ּכׁשהאדם ּגם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻּבׁשּבת",

ּותׁשּוקה. התלהבּות ּבחיצֹונּיּות ּגם ּבֹו לבער צריכה ְְְְְֲִִִִִַַָָָָֹהעֹולם,

ּגמּור  ּברחּוק נמצא האדם ּביֹותר, הּגרּוע הּמּצב הּוא - ְְְְִִֵַַַַָָָָָָָָֻטמאה

עם  הּקׁשר את ׁשאּבד לחׁשב, הּוא עלּול ּכ ואם הּקדּׁשה. ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻמן

והתלהבּות  חמימּות להרּגיׁש צרי אינֹו ולכן ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֻהּקדּׁשה,

אפילּו - ּתמיד "אׁש ּומלּמדנּו, הּכתּוב ּבא ׁשּבקדּׁשה. ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻּבדברים

ּבעצמֹו לעֹורר צרי האדם ּביֹותר, ּגרּוע ּבמּצב ּגם ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָָֻּבטמאה",

הּירּוד. מּמּצבֹו אֹותֹו ּתרֹומם והיא הּתמיד' 'אׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָאת
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:ïéîiä ÷BL úàå ïäaìç-úàååëúBvnä ìqîe §¤¤§§¤®§¥−¬©¨¦«¦©̧©©¹
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:ïéîiä ÷BL ìråæëïøäà étk ìr ìkä-úà ïziå §©−¬©¨¦«©¦¥´¤©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ
ðiå åéðá étk ìrå:ýåýé éðôì äôeðz íúà ó §©−©¥´¨®̈©¨¯¤Ÿ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çëøè÷iå íäétk ìrî íúà äLî çwiå©¦©̧¤³Ÿ¨Æ¥©´©¥¤½©©§¥¬
ççéð çéøì íä íéàlî äìòä-ìr äçaænä©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®¦ª¦¬¥Æ§¥´©¦½Ÿ©

:ýåýéì àeä äMàèëäæçä-úà äLî çwiå ¦¤¬−©«Ÿ̈«©¦©³¤Æ¤¤´¨¤½
íéàlnä ìéàî ýåýé éðôì äôeðú eäôéðéå©§¦¥¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®¥¥´©¦ª¦À

Lîì:äLî-úà ýåýé äeö øLàk äðîì äéä ä §¤³¨¨Æ§¨½̈©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«
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‰pnÓ ˙¯˙Bp‰Â . . ÁaÊn‰ ¯ÈË˜‰Â . . BˆÓ˜a epnÓ ÌÈ¯‰Â¿≈ƒƒ∆¿À¿¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¿«∆∆ƒ∆»
Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï . . ÂÈ·e Ô¯‰‡ eÏÎ‡È(חֿי (ו, …¿«¬…»»…≈»∆»≈∆¿»

ıÓÁa ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÈM‰ Û‡ - Ì˜ÏÁ ıÓÁ ‰Ù‡˙ ‡Ï(רש"י) …≈»∆»≈∆¿»««ƒ«ƒ¬ƒ¿»≈
האדם. צרכי על רֹומז מּקמח, העׂשּוי הּמנחה, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן

לּזמן  רֹומז הּמזּבח, על ּומקטר הּמנחה מן הּמּורם ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּקמץ

ואּלּו הּיֹום. מקצת הּנֹו ּכלל ׁשּבדר - ּותפּלה לתֹורה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֻהּמקדׁש

ׁשּבֹו הּזמן לׁשאר מֹורים - ּבאכילה הּמּתרים - הּמנחה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻׁשירי

מקּדׁשת  הּקמץ ׁשהקרבת ּכׁשם הּזה. העֹולם ּבעניני ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוסקים

ּבמׁש ּותפּלה לתֹורה הּמקדׁש הּזמן ּכ הּׁשירים, את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻּומּתירה

העֹולם  ּבעניני ׁשהעּסּוק הּיֹום ׁשאר את ּומקּדׁש מּתיר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום,

הּמנחה  ׁשּׁשירי ּוכׁשם הּקדׁש". טהרת על ׁשּנעׂשּו "חּלין ְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻיהיה

ּבעניני  הּיֹום ּבׁשאר עֹוסק ּכׁשהאדם ּגם ּכ ּבחמץ, ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָאסּורים

לבֹורא  והתּבּטלּות ענוה מּתֹו לעבֹוד עליו הּזה, ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָהעֹולם

ָָהעֹולם.
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Ìi‰ È„¯BÈ ÔB‚k ,BÏ ‰NÚpL Ò ÏÚ ‰‡„B‰ ¯·c ÏÚ Ì‡ƒ«¿«»»«≈∆«¬»¿¿≈«»

‡t¯˙pL ‰ÏBÁÂ ÌÈ¯eÒ‡‰ ˙Èa ÈLe·ÁÂ ˙Bi¯a„Ó ÈÎÏ‰Â(רש"י) ¿…¿≈ƒ¿»ƒ«¬≈≈»¬ƒ¿∆∆ƒ¿«≈

ּדוקא, נס על הּוא ּתֹודה ׁשּקרּבן לרׁש"י מּנין להקׁשֹות: ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָיׁש

לֹומר  הכרח מה נס, על הּכּונה אם וגם סתם? לה' ּתֹודה ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹולא

קרּבן  אּלּו לֹומר: ויׁש ּבלבד? אּלּו נּסים ארּבעה ּדוקא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהם

ּכל  ּתֹודה קרּבן להביא צריכים היּו לה', הֹודאה הּוא ְְְִִִַַָָָָָָָָּתֹודה

אדם. ּכל עם ורגע רגע ּבכל חסדים עֹוׂשה הּקּב"ה ׁשהרי ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָיֹום,

ּתֹודה  ׁשּקרּבן מפרׁש רׁש"י לכן הּדעת. על מתקּבל אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוזה

ּכי  אּלּו, נּסים ארּבעה ודוקא נס. - חריג ארּוע על ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמביאים

נּסים  קרּו ׁשם הּמדּבר, לדֹור נאמר ּתֹודה קרּבן להביא ְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָהּצּוּוי

וכּו', מרים ּבאר הּכבֹוד, ענני הּמן, ירידת - יֹום ּכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּגלּויים

הּמדּבר  ּדֹור היּו סתם, נס על היא ּתֹודה ּבקרּבן הּכּונה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָואם

ארּבעה  ּדוקא מפרׁש רׁש"י לכן יֹום. ּכל קרּבן להביא ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָָָָצריכים

הּמדּבר. ּבדֹור ׁשהיּו הּללּו, ְְִִִֶַַָָָנּסים

øéèôîâìúráL eàöú àì ãrBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¦§©´
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BLc˜Ï B˙‡ ÁLÓiÂ Ô¯‰‡ L‡¯ ÏÚ ‰ÁLn‰ ÔÓMÓ ˜ˆiÂ«ƒ…ƒ∆∆«ƒ¿»«…«¬…«ƒ¿«…¿«¿
יב  )(ח,

נעׂשתה  אהרן מׁשיחת מּדּוע הענינים, ּבפנימּיּות להבין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹיׁש

ּבדרּגתּה ּפחּותה מׁשה ׁשל ׁשּכהּנתֹו אף מׁשה, ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֻעלֿידי

ואהרן  ׁשּמׁשה מבאר החסידּות ּבתֹורת אהרן. ׁשל ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֻמּכהּנתֹו

מׁשה  ּתֹורת 'זכרּו - ּתֹורה ּכנגד מׁשה ּותפּלה. ּתֹורה ּכנגד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹהם

ּתּקנּום'. קרּבנֹות ּכנגד 'ּתפּלֹות - ּתפּלה ּכנגד אהרן ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹעבּדי'.

הענינים  ׁשּכל היֹות מׁשה, עלֿידי היתה אהרן מׁשיחת ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹלכן

צריכה  (אהרן) הּתפּלה ּגם לכן הּתֹורה, מן ׁשרׁשם ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹׁשּבעֹולם

(מׁשה). ּתֹורה עלֿידי ְֵֶַָָֹלבֹוא

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza



ערה

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa

Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´

:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì åö úùøô úøèôä

ú"åîùìåæ ÷øô äéîøé

àëìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äk¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®
eìëàå íëéçáæ-ìr eôñ íëéúBìòŸ«¥¤²§¬©¦§¥¤−§¦§¬

:øNááëíBéa íéúéeö àìå íëéúBáà-úà ézøaã-àì ék ¨¨«¦Â«Ÿ¦©³§¦¤£«¥¤Æ§´Ÿ¦¦¦½§²
:çáæå äìBò éøác-ìr íéøöî õøàî íúBà éàéöBäâëék «¦¦¬−̈¥¤´¤¦§¨®¦©¦§¥¬−̈¨¨«©¦´

éúééäå éìB÷á eòîL øîàì íúBà éúéeö äfä øácä-úà-íà¦¤©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ¦§´§¦½§¨¦³¦
øLà Cøcä-ìëa ízëìäå írì éì-eéäz ízàå íéýìûì íëì̈¤Æ¥«Ÿ¦½§©¤−¦«§¦´§¨®©«£©§¤À§¨©¤̧¤Æ£¤´

:íëì áèéé ïrîì íëúà äeöàãëehä-àìå eòîL àìå £©¤´¤§¤½§©−©¦©¬¨¤«§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ¦´
øBçàì eéäiå òøä íaì úeøøLa úBörîa eëìiå íðæà-úà¤¨§½̈©¥«§Æ§´Ÿ¥½¦§¦−¦¨´¨¨®©¦«§¬§¨−

:íéðôì àìåäëíéøöî õøàî íëéúBáà eàöé øLà íBiä-ïîì §¬Ÿ§¨¦«§¦©À£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
íBé íéàéápä éãár-ìk-úà íëéìà çìLàå äfä íBiä ãr©−©´©¤®¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´©§¦¦½−

:çìLå íkLäåëeL÷iå íðæà-úà ehä àìå éìà eòîL àBìå ©§¥¬§¨«Ÿ©§³¨«§Æ¥©½§¬Ÿ¦−¤¨§¨®©©§Æ
:íúBáàî eòøä ítør-úàæëíéøácä-ìk-úà íäéìà zøaãå ¤¨§½̈¥¥−¥«£¨«§¦©§¨³£¥¤Æ¤¨©§¨¦´
éìà eòîLé àìå älàä:äëeðré àìå íäéìà úàø÷å E ¨¥½¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¨¨¬¨£¥¤−§¬Ÿ©«£«¨

`xenl iy
,úBöòîa (ãëéLînL éôëe ,éúöòa àì ,íälL úBöòaíaì úeøøLa" C §Ÿ¥§¥¤¨¤Ÿ©£¨¦§¦¤©§¦¦§¦¦¨

."òøä,íaì úeøéøLalî .äàBø íalL éôk"epøeLà" ïBL(fi,ck xacna). ¨¨¦§¦¦¨§¦¤¦¨¤¦§£¤

lî ,íaì ó÷úa ,øçà LeøtøéøL" ïBL ¥©¥§Ÿ¤¦¨¦§¨¦

,ìàéfò ïa ïúðBé íebøúáe ."íi÷å§©¨§©§¨¨¤ª¦¥

.íaì øeäøäa,øBçàì eéäiå §¦§¦¨©¦§§¨
íéëìBäå íéúçBt eéä íBé ìëa ,øîBìk§©§¨¨£¦§§¦

.'ä úãBáòa,íéðôì àìåeéä àìå ©£©§Ÿ§¨¦§Ÿ¨

.íéëìBäå íéôéñBîíkLä íBé (äë ¦¦§§¦©§¥
,çìLå.çBìLå íkLä íBéa íBé écî §¨Ÿ©¦¥§©§¥§¨©

mixn zxhr
àëíëéúBìò ìûøNé éýìû úBàáö ýåýé øîà äkìéìk ílek änäL ¬Ÿ¨©²§Ÿ̈¬§¨−¡Ÿ¥´¦§¨¥®Ÿ«¥¤²¤¥¨¨¨¦

eôñíúBà eôéñBäíëéçáæ-ìríúBà eáéø÷úå íëéîìL éçáæ ìòeìëàå §¬¦¨©¦§¥¤−©¦§¥©§¥¤§©§¦¨§¦§¬
äøNáänìå éðôì ïBöøì íðéà éøäL ©¨¨«¤£¥¥¨§¨§¨©§¨¨

øNaä eãéñôz:áëézøaã-àì ék ©§¦©¨¨¦Â«Ÿ¦©³§¦
íBéa íéúéeö àìå íëéúBáà-úà¤£«¥¤Æ§´Ÿ¦¦¦½§²
íéøöî õøàî íúBà éàéöBä«¦¦¬−̈¥¤´¤¦§®̈¦

çáæå äìBò éøác-ìrúlçz ék ©¦§¥¬−̈¨¨«©¦§¦©

eòîLz òBîL íà àlà äúéä àì éàðz§¨¦Ÿ¨§¨¤¨¦¨©¦§§

éì íúééäå éúéøa úà ízøîLe éìB÷a§¦§©§¤¤§¦¦¦§¦¤¦

(èé úåîù) äleâñ:âë-úà-íà ék §¨¦´¦¤
øîàì íúBà éúéeö äfä øácä©¨¨´©Â¤Â¦¦̧¦¨³¥ŸÆ
íëì éúééäå éìB÷á eòîL¦§´§¦½§¨¦³¦¨¤Æ

íéýìûìíëì òétLà éîöòa éðà ¥«Ÿ¦½£¦§©§¦©§¦©¨¤

éòöîà úìeæa äáBèéì-eéäz ízàå ¨§©¤§¨¦§©¤−¦«§¦´
írìàéä úBðaøwä úàáäå ,øwéòä äæ §®̈¤¨¦¨©£¨©©¨§¨¦

íäa úçð ïéàL úBönä ìkî ãçàk§¤¨¦¨©¦§¤¥©©¨¤

'ä ìB÷a òBîL úìeæaízëìäå §©§©§©«£©§¤À
íëúà äeöà øLà Cøcä-ìëa§¨©¤̧¤Æ£¤´£©¤´¤§¤½

÷ø äfî úìòBz éì àBáé àìïrîì Ÿ¨¦¤¤¦¤©§©−©
:íëì áèééãë-àìå eòîL àìå ¦©¬¨¤«§³Ÿ¨«§Æ§«Ÿ

íðæà-úà ehä,íéøöî éàöBé óà ¦´¤¨§½̈©§¥¦§©¦

úBörîa eëìiåíälL äöòa ©¥«§Æ§´Ÿ¥½¨¥¨¤¨¤

òøä íaì úeøøLaeãîçM äî ¦§¦−¦¨´¨®̈©¤¨§

eeàúäåøBçàì eéäiåøBçàì eëìä §¦§©©¦«§¬§¨−¨§§¨

úãBáòa íéëìBäå íéúçBt eéä íBé ìëa§¨¨£¦§§¦©£©

'ä:íéðôì àìåäëíBiä-ïîì §¬Ÿ§¨¦«§¦©À
õøàî íëéúBáà eàöé øLà£¤̧¨«§³£«¥¤Æ¥¤´¤

äfä íBiä ãr íéøöîänä ¦§©½¦©−©´©¤®¥¨

íéëìBäå íéúçBtçìLå íkLä íBé íéàéápä éãár-ìk-úà íëéìà çìLàåçlLîe íékLî éðà íBé ìëa:åëéìà eòîL àBìåéLðàãBòå ,äfä øBcä £¦§§¦¨«¤§©³£¥¤Æ¤¨£¨©´©§¦¦½−©§¥¬§¨«Ÿ©§¨£¦©§¦§©¥©§³¨«§Æ¥©½©§¥©©¤§

íðæà-úà ehä àìåíéàéápä éøác ïBçáì ììk eöø àì ékítør-úà eL÷iåäæáe ,úBàøì íäéøBçàì BúBà eañä àì íâå:íúBáàî eòøäæë'ä øîà §¬Ÿ¦−¤¨§®̈¦Ÿ¨§¨¦§¦§¥©§¦¦©©§Æ¤¨§½̈§©Ÿ¥¥©£¥¤¦§¨¤¥¥−¥«£¨«¨©



רעו

çëíäéìà zøîàå-àBì øLà éBbä äæ §¨«©§¨´£¥¤À¤³©Æ£¤´«
eç÷ì àìå åéäìà ýåýé ìB÷a eòîL̈«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈§¬Ÿ¨«§−
:íäétî äúøëðå äðeîàä äãáà øñeîèáëýåýé øîà | äk ¨®¨«§¨Æ¨´¡½̈§¦§§−̈¦¦¤«´Ÿ¨©´§Ÿ̈À

-ìà Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå Búîëça íëç ìläúé-ìà©¦§©¥³¨¨Æ§¨§¨½§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®©
:BøLra øéLr ìläúéâëìkNä ìläúnä ìläúé úàæa-íà ék ¦§©¥¬¨¦−§¨§«¦´¦§ºŸ¦§©¥´©¦§©¥À©§¥»

åõøàa ä÷ãöe ètLî ãñç äNò ýåýé éðà ék éúBà rãé §¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´§Ÿ̈½¬Ÿ¤¤²¤¦§¨¬§¨−̈¨¨®¤
:ýåýé-íàð ézöôç älàá-ék¦«§¥¬¤¨©−§¦§ª§Ÿ̈«

`xenl iy
,íäétî äúøëðå (çëä÷ñôðå §¦§§¨¦¦¤§¦§§¨

.íäéôa dúøkæä©§¨¨¨§¦¤

mixn zxhr
eäéîøéìzøaãåøaãz øLàkälàä íéøácä-ìk-úà íäéìàøLà ézòãééìà eòîLé àìåEíäì eçøáéåúàø÷åàø÷z íàåíäéìàézòãéàìå §¦§§¨§¦©§¨³©£¤§©¥£¥¤Æ¤¨©§¨¦´¨¥½¤¨©§¦£¤§¬Ÿ¦§§−¥¤®§¦§§¨¤§¨¨¬¨§¦¦§¨£¥¤−¨©§¦§¬Ÿ
äëeðréEì eðòé àì ék:çëæàíäéìà zøîàåàlà ,éðéña 'ä øác eòîL øLà ìàøNé éðaî älà ïéàåéäìà ýåýé ìB÷a eòîL-àBì øLà éBbä äæ ©«£«¨¦Ÿ©£§¨§¨«©§¨´£¥¤À¥¥¤¦§¥¦§¨¥£¤¨§§©§¦©¤¨¤³©Æ£¤´«¨«§À§Æ§Ÿ̈´¡Ÿ½̈

øñeî eç÷ì àìåíìBòîäãáà §¬Ÿ¨«§−®̈¥¨¨«§¨Æ
äðeîàäíalî äãáà ìàä úðeîà ¨´¡½̈¡©¨¥¨§¨¦¦¨

íäétî äúøëðåda eøëfé àìå: §¦§§−̈¦¦¤«§Ÿ¦¨§¨

áëìläúé-ìà ýåýé øîà | äḱŸ¨©´§Ÿ̈À©¦§©¥³
Búîëça íëçïåék Bì ìéòBz àì ék ¨¨Æ§¨§¨½¦Ÿ¦¥¨

åéëøãa Cìä àìå 'ä úà òãé àlL¤Ÿ¨©¤§Ÿ¨©¦§¨¨

Búøeáâa øBabä ìläúé-ìàå§©¦§©¥¬©¦−¦§«¨®
ïî Bà úånä ïî BLôð ìéväì ìëeiL¤©§©¦©§¦©¨¤¦

éáMäBøLra øéLr ìläúé-ìà ©¤¦©¦§©¥¬¨¦−§¨§«
éáMä ïî Bà úånä ïî BLôð Ba úBcôì: ¦§©§¦©¨¤¦©¤¦

âëìläúé úàæa-íà ék¦´¦§ºŸ¦§©¥´
ìläúnäBîöò úà çaLéìkNä ©¦§©¥À§©¥©¤©§©§¥»

ìékNäM äîaéðà ék éúBà rãéå §©¤¦§¦§¨´Ÿ©¦¼¦ µ£¦´
ýåýéä àeä éðàå ,ãBò ïéàåãñç äNòìe éáäBàìäNBòå ,éúBöî éøîBLètLîíéòLøä ïî òøtäìõøàa ä÷ãöeíéáMä úà ìa÷ìézöôç älàá-ék §Ÿ̈½§¥©£¦¨¬Ÿ¤¤²¤§£©§§¥¦§©§¤¦§¨¬§¦¨©¦¨§¨¦§¨−̈¨®̈¤§©¥¤©¨¦¦«§¥¬¤¨©−§¦

:ýåýé-íàð§ª§Ÿ̈«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,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©¨§¨§©¥©©¨



רעז

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
èïåùàøàéðéîMä íBia éäéåïøäàì äLî àø÷ ©«§¦Æ©´©§¦¦½¨¨´¤½§©«£−Ÿ

:ìàøNé éð÷æìe åéðáìeáEì-ç÷ ïøäà-ìà øîàiå §¨®̈§¦§¥−¦§¨¥«©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©Â§Â
íîéîz äìòì ìéàå úàhçì ø÷a-ïa ìâr¥´¤¤¨¨¯§©¨²§©¬¦§Ÿ−̈§¦¦®

:ýåýé éðôì áø÷äåâøaãz ìûøNé éða-ìàå §©§¥−¦§¥¬§Ÿ̈«§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´
Náëå ìârå úàhçì íéfr-øérN eç÷ øîàì¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤

:äìòì íîéîz äðL-éðaãì ìéàå øBLåíéîìL §¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«§¸¨©¹¦¦§¨¦À
íBiä ék ïîMá äìeìa äçðîe ýåýé éðôì çaæì¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈§¨´©¨®¤¦´©½

:íëéìà äàøð ýåýéääeö øLà úà eç÷iå §Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«©¦§À¥µ£¤´¦¨´
äãrä-ìk eáø÷iå ãrBî ìäà éðt-ìà äLî¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®©¦§§Æ¨¨´¥½̈

:ýåýé éðôì eãîriååøácä äæ äLî øîàiå ©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå eNrz ýåýé äeö-øLà£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(éåì)æçaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ
Eãra øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà äNrå©«£¥º¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−
íãra øtëå írä ïaø÷-úà äNrå írä ãráe§©´¨®̈©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈

:ýåýé äeö øLàkççaænä-ìà ïøäà áø÷iå ©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©
:Bì-øLà úàhçä ìâr-úà èçLiåèéða eáø÷iå ©¦§©²¤¥¬¤©«©−̈£¤«©Â©§¦Â§¥̧

ïziå íca Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ©½̈©¦¥−
à ÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìrãBñé-ì ©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½¤§−

:çaænäéúøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå ©¦§¥«©§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤
øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî ãákä-ïî¦©¨¥Æ¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²

:äLî-úà ýåýé äeö(ìàøùé)àé-úàå øNaä-úàå ¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«§¤©¨−̈§¤
:äðçnì õeçî Làa óøN øBòäáé-úà èçLiå ¨®¨©´¨¥½¦−©©«£¤«©¦§©−¤

eä÷øæiå ícä-úà åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä̈«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ¤©½̈©¦§§¥¬
:áéáñ çaænä-ìrâéåéìà eàéöîä äìòä-úàå ©©¦§¥−©¨¦«§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²

:çaænä-ìr øè÷iå Làøä-úàå äéçúðìãéõçøiå ¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ©©§¥−©©¦§¥«©©¦§©¬
äìòä-ìr øè÷iå íérøkä-úàå áøwä-úà¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©¨«Ÿ−̈

:äçaænäåè-úà çwiå írä ïaø÷ úà áø÷iå ©¦§¥«¨©©§¥¾¥−¨§©´¨®̈©¦©º¤
eäàhçéå eäèçLiå írì øLà úàhçä øérN§¦³©«©¨Æ£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−

:ïBLàøkæè:ètLnk äNriå äìòä-úà áø÷iå ¨«¦«©©§¥−¤¨«Ÿ®̈©©«£¤−¨©¦§¨«

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח אדר, תשי"ב
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו אדר, בו כותב ע"ד הנשואין שלו, אכפול בזה ברכתי ברכת מזל טוב 
מזל טוב שיהי' בבנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה וכפי שהם מוארים ומוארים בתורת החסידות 

הוא המאור שבתורה.

בטח משתדל במרץ הראוי למצאו דירה מתאימה והשי"ת יצליחם בזה.

מ"ש שרוצה להציע שידוך לגיסתו תחי' לאחד מאברכי התמימים, הנה איני מבין צד הספק 
שבזה, כי נכון הדבר.

אתענין לדעת אם זוגתו תחי' משתתפת באיזה ענינים של עסקנות חרדית ובמה, וכן אם אפשר 
הדבר שהוא יקבע איזה לימוד עמדה ביחד )כמובן במקום שלבו חפץ( התועלת בזה מובנת ופשוטה, 
וכמסופר ג"כ בזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד הנהגות כאלו שהביאו תועלת 

בגו"ר.

בברכת חג פסח כשר ושמח ופ"ש כל החבורה שיחיו.



לוח זמנים לשבוע פרשת צו - בערים שונות בעולם רעח
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
05:5405:4608:1608:1208:5008:4609:5209:4812:2012:1917:4717:5118:1318:1717:3118:27באר שבע )ח(

05:5305:4508:1508:1008:5008:4509:5109:4712:2012:1817:4917:5418:1318:1717:2018:27חיפה )ח(

05:5205:4508:1508:1008:4808:4409:5009:4612:1912:1717:5017:5418:1218:1617:1418:26ירושלים )ח(

05:5405:4608:1608:1208:5008:4609:5209:4812:2012:1917:4717:5218:1318:1817:2918:28תל אביב )ח(

06:1206:0008:2208:1509:0608:5910:0710:0212:3412:3317:5718:0618:3018:3917:4618:52אוסטריה, וינה )ח(

07:1607:2209:4409:4610:2110:2311:2511:2614:0113:5919:4419:3520:1120:0219:1720:13אוסטרליה, מלבורן )ק(

06:1406:0308:2608:1909:0909:0210:0910:0412:3712:3518:0018:0818:3218:4017:4918:53אוקראינה, אודסה )ח(

05:4705:3407:5707:4908:4108:3409:4109:3612:0812:0717:3117:4018:0418:1317:2018:26אוקראינה, דונייצק )ח(

05:5805:4508:0708:0008:5208:4509:5209:4712:1912:1817:4217:5118:1518:2417:3118:37אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

06:2406:1108:3208:2409:1809:1010:1810:1312:4512:4318:0718:1618:4118:5117:5719:05אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

06:1706:0308:2408:1609:1009:0310:1110:0512:3712:3617:5918:0918:3418:4417:4918:57אוקראינה, קייב )ח(
איחוד אמירויות, אבו 

דאבי )ח(
06:3406:2809:0008:5609:3109:2710:3310:3013:0213:0118:3118:3318:5518:5718:1319:07

06:4006:2908:5308:4609:3509:2810:3510:3113:0313:0118:2918:3618:5819:0618:1519:18איטליה, מילאנו )ח(

06:2006:1808:5108:5009:2009:1810:2210:2112:5412:5218:2718:2518:4918:4718:0718:56אקוואדור, קיטו )ח(

06:5106:5609:2009:2209:5509:5710:5910:5913:3413:3219:1519:0719:4119:3318:5019:43ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:4007:4710:0610:0910:4510:4811:5011:5114:2614:2320:0819:5820:3820:2719:4220:39ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:2107:1109:3909:3310:1710:1111:1811:1313:4613:4419:1119:1719:4019:4618:5819:57ארה״ב, בולטימור )ק(

07:1107:0109:2809:2210:0610:0011:0711:0313:3513:3419:0019:0719:2919:3618:4819:47ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:1107:0109:2809:2210:0710:0111:0811:0313:3613:3419:0119:0719:3019:3618:4819:48ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4707:3710:0309:5710:4310:3711:4411:3914:1214:1019:3619:4320:0620:1319:2420:25ארה״ב, דטרויט )ק(

07:3307:2609:5709:5310:3010:2611:3211:2814:0113:5919:2919:3319:5419:5819:1420:08ארה״ב, האוסטון )ק(

07:0506:5709:2709:2210:0109:5611:0310:5913:3113:3018:5819:0319:2519:3018:4419:40ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:3207:2609:5709:5310:2910:2511:3111:2814:0013:5919:2919:3219:5319:5619:1320:06ארה״ב, מיאמי )ק(

07:0706:5709:2309:1710:0209:5611:0310:5913:3113:3018:5619:0319:2619:3218:4419:44ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:3507:2509:5209:4610:3010:2411:3111:2713:5913:5819:2519:3119:5420:0019:1220:11ארה״ב, פיטסבורג )ק(

07:0606:5509:2209:1610:0109:5511:0210:5813:3013:2818:5519:0219:2419:3118:4319:43ארה״ב, שיקגו )ק(

06:3506:3609:0709:0709:3709:3610:4010:3913:1313:1118:4818:4419:1219:0718:2719:16בוליביה, לה-פס )ח(

07:0106:4809:0808:5909:5509:4710:5510:5013:2213:2018:4318:5419:1919:2918:3419:43בלגיה, אנטוורפן )ח(

07:0106:4809:0809:0009:5509:4710:5510:5013:2213:2118:4418:5419:1919:2918:3419:43בלגיה, בריסל )ח(

06:0706:1008:3808:3909:1009:1010:1310:1312:4712:4518:2918:2318:4818:4218:0118:52ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:5605:5808:2708:2708:5808:5810:0110:0112:3512:3318:1218:0618:3618:3017:4918:40ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

06:1906:0608:2508:1709:1309:0510:1310:0812:4012:3818:0318:1318:3718:4717:5519:01בריטניה, לונדון )ח(

06:2906:1408:3208:2309:2209:1410:2210:1612:4812:4718:0918:2018:4618:5818:0319:12בריטניה, מנצ'סטר )ח(

06:2606:1208:3108:2209:1909:1110:2010:1412:4612:4418:0818:1918:4318:5417:5819:09גרמניה, ברלין )ח(

06:4406:3108:5208:4409:3809:3010:3810:3313:0513:0318:2718:3719:0119:1118:1719:25גרמניה, פרנקפורט )ח(

06:0706:1008:3808:3909:1009:1110:1310:1312:4812:4518:3218:2618:5018:4418:0318:54דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:4906:4409:1609:1309:4609:4310:4810:4613:1813:1718:4818:4919:1119:1218:3119:22הודו, מומבאי )ח(

06:4506:4009:1209:0909:4209:3910:4410:4213:1413:1318:4418:4519:0719:0918:2719:18הודו, פונה )ח(

06:0105:4908:1208:0508:5508:4809:5609:5112:2312:2217:4617:5518:1918:2717:3518:40הונגריה, בודפשט )ח(

06:1606:0608:3208:2609:1109:0510:1210:0812:4012:3818:0518:1118:3418:4017:5218:52טורקיה, איסטנבול )ח(

06:4006:3108:5908:5309:3509:3010:3610:3213:0513:0318:3018:3618:5819:0418:1719:15יוון, אתונה )ח(



רעט

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת צו - 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
06:2206:1008:3308:2609:1609:0910:1710:1212:4412:4318:0718:1618:3918:4817:5619:01מולדובה, קישינב )ח(

06:4606:4109:1309:1009:4409:4010:4510:4313:1513:1418:4518:4719:0819:1018:2819:19מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

06:2206:3008:4608:4909:2809:3110:3310:3413:1013:0818:5618:4419:2719:1618:2819:28ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:1606:0908:4008:3609:1309:0810:1410:1112:4312:4218:1118:1418:3618:3917:5618:49נפאל, קטמנדו )ח(

06:3006:2008:4708:4109:2509:1910:2610:2212:5412:5218:1818:2518:4718:5418:0419:05סין, בייג'ין )ח(

07:1107:0909:4209:4010:1110:0911:1311:1113:4413:4319:1719:1619:3919:3818:5819:46סינגפור, סינגפור )ח(

05:5505:4108:0007:5208:4908:4109:4909:4312:1512:1417:3717:4718:1318:2317:2718:38פולין, ורשא )ח(

06:1206:1208:4408:4309:1309:1210:1610:1512:4812:4618:2318:1918:4618:4218:0218:51פרו, לימה )ח(

06:5706:4609:1009:0309:5209:4510:5310:4813:2013:1918:4418:5219:1519:2318:3219:36צרפת, ליאון )ח(

07:0906:5609:1809:1010:0309:5511:0310:5813:3013:2918:5419:0319:2619:3518:4219:49צרפת, פריז )ח(

06:0306:0108:3408:3209:0309:0110:0510:0312:3612:3418:0818:0718:3018:2917:4918:38קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3307:2209:4809:4110:2810:2211:2911:2513:5713:5519:2419:3119:5219:5919:1020:11קנדה, טורונטו )ק(

07:1106:5909:2409:1710:0509:5911:0611:0113:3413:3218:5919:0719:2919:3718:4619:49קנדה, מונטריאול )ק(

06:5906:5109:2009:1509:5509:5010:5710:5313:2513:2318:5118:5619:1819:2318:3719:34קפריסין, לרנקה )ק(

07:1707:0209:1809:0910:0910:0111:1011:0413:3613:3418:5619:0719:3419:4618:4820:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:5106:3508:5008:4109:4309:3410:4310:3713:0913:0818:3218:4419:0819:2018:2119:36רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3906:2708:5008:4309:3309:2610:3410:2813:0112:5918:2418:3218:5619:0518:1319:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

06:4306:3108:5408:4709:3709:3110:3810:3313:0513:0418:3218:4119:0119:1018:1719:22שוויץ, ציריך )ח(

06:2706:2308:5608:5309:2609:2310:2810:2512:5812:5618:2818:2918:5118:5218:1119:01תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

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 162מזלה 'nr `"g n"cyz zeiecreezd ± g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

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

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤



תפלת הדרךפר

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
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   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 
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