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― הק ' בחדרו  "אמונה ", למחנה ֿקיץ הנוסעות  להמדריכות  ―

מוגה  בלתי

חדשי  במשך  והמצוה  התורה  בדרך  ישראל  בנות  לחנך  הוא  שענינו "אמונה ", למחנה  נוסעות  הנכן
הקיץ .

החול , לימודי את  מפסיקים  הקיץ  ובתקופת  חול , לימודי גם  השנה  במשך  לומדים  המדינה  חוקי לפי
לימודי  עבור  הזמן כל  את  להקדיש  שיכולים  כיון קודש , בלימודי להוסיף  מסוגל  זמן זה  הרי ובמילא ,

קודש .

האדם  טבע  [והרי הכרח  מתוך  אינו הלימוד  גם  ובמילא , חופש , של  מקום  הוא  קיץ " ש "מחנה  ובפרט 
כל  שהרי התנגדות ], ֿ שהיא  איזו אצלו מעורר  זה  הרי מסויים  דבר  לעשות  אותו מכריחים  שכאשר  הוא 
אצל  מתקבל  הלימוד  שגם  כך , ("ּפלעזשער "), ועונג  נופש  של  אופי בעלי הם  קיץ " ב "מחנה  הענינים 
לו  ויש  אחר , באופן מתקבל  זה  הרי כזה , באופן הוא  הלימוד  וכאשר  והעונג , מהנופש  כחלק  הילדים 

יותר . חזקה  השפעה 

מאשר  יותר  הילדים  בחינוך  בו לפעול  יכולים  מסויימת  שמבחינה  קיץ ", "מחנה  של  המעלה  וזוהי
השנה . במשך 

*

רק  אם  מהן, אחת  שכל  ולאה , רחל  רבקה  שרה  בנות  ישראל , בנות  של  מחנכות  להיות  זכיתן אתן
בנות  את  להנהיג  השלוחות  שאתן ― שלכן והזכות  ולאה . רחל  רבקה  שרה  כמו להיות  יכולה  תרצה ,

היהדות . בדרך  ישראל 

תזכו  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בפועל , ולקיימה  שליחותכן, את  למלא  הכחות  את  בעצמכן למצוא  לכן יעזור  השי"ת 
הענינים . בכל  עבורכן, הקב "ה  של  ברכותיו להמשכת 

שיוכל  הקב "ה  של  לברכותיו הוא  זקוק  ולכן יותר , למעלה  ולהתעלות  לגדול  תמיד  צריך  אדם  כל 
ה '. בעבודת  עילוי אחר  בעילוי ולהתעלות  לגדול 

*

בעבודתכן. שתצליחו ומוצלח , בריא  קיץ  לכן יתן השי"ת 

מה  שמילאתן טוב , חשבון להגיש  תוכלו ― החשבון חודש  אלול , בחודש  העירה  תחזרו וכאשר 
טובה . וחתימה  כתיבה  לכן ליתן דרישתכן, את  למלא  מהקב "ה  לבקש  תוכלו ואז הקב "ה , מכן שדרש 

וברוחניות . בגשמיות  בריאה , ושנה  בריא  קיץ  להן שיהי' החניכות , לכל  שלום  פרישת  תמסרו
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי





כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג זאת חוקת התורה גוה "מאמר ד'   

ה   ..............................  ח"מתש'ה ,תמוז 'י, חוקתפרשת שבת 

)ד חוקת רשתפ קודש- וערב שבתיום אור לד "ר ,  

ט  ..............................................  י"תשח'ה, תמוז' ט

)ה י ....  ח"תשמ'ד תמוז ה"יו, משיחות שבת פרשת חוקת

)ו  כה  .....    י"תשח'ה, תמוז ב"י, קבלפרשת  'יום בשיחת

)ז  מז  ......  ח"תשמ'התמוז  ג"י- ב"ימי הגאולה ימשיחות

)ח נח  ......................  חיכרך  ג תמוז"י- ב"ישיחות -לקוטי  

)ט המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

סד  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)י  הס  ...................  פרשת חוקת –ילקוט גאולה ומשיח

)יא וס  ................  פרשת חוקתלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יב  זפ  .....................  רשת חוקתפלשבוע שיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

חפ  ........................................... פרשת חוקתלשבוע  

)יד  טצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע " היום יום"לוח

)טו קא  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"שיעורי רמב

)טז – קד  ..................  פרשת חוקתלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  עדק   ...............  פרשת חוקתלשבוע פרק אחד ליום

)יח – זקצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

ר  ...........................................בפרק  שיר השירים, הספרק  עיהיש

)כ  נדריםמסכת  –משניות  

רב  ..........................................................ביאור קהתי

)כא  חר  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

  



)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  

יר  .......................................................  עאעד דף  סהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד ריבית/לולבת שולחן ערוך הלכו  

מאר  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כה  זאת חוקת התורה' וגו' דבר הויויה "ד תורהלקוטי  

מגר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נבר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

נבר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נגר  .....................................................  ב"מוהרשר "אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נהר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

חנר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג סר  ............................................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙‡Ê'ּגֹו ה ּתֹורה  ּב'ל ּקּוטי 1ח ּקת  זה  על  ּומבאר  , …ְְִֵֶַַַָָֹֻ

ּפר ׁשה  (החסידי'ׁשע  ּפר ׁשתנּו ֲִִֵֶַָָָָָָָּתֹורה '

זה  חקיקה ,2ּבׁשב ּוע  מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁש"ח ּקת " ,( ְְֲִִֶֶַַָָֻ

ׁשהיא  ּכמ ֹו ה ּתֹורה  ּבחינת  היא  ה ּתֹורה " ְְְִִִֶַַַַָָֻו"ח ּקת 

ׁשּבכתב  מ ּתֹורה  למעלה  ׁשהיא  חקיקה , ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָּבבחינת 

וה ּניר  ה ּדיֹו ּבכתיבה , ׁשהרי ֿ ּפה . ׁשּבעל  ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָות ֹורה 

ֿ וחמר  וקל  ֿ ׁשּכן (וכל  נפרדים  ּדברים  ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹהם 

מ ּכתיבה  ׁשּלמ ּטה  ּבּבחינה  ה ּוא  ֿ ּדר ֿזה  ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשעל 

ֿ ּכן  ֿ ׁשאין מה  ּביניהם , להפריד  אפ ׁשר  ׁשּלכן ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָכ ּו')

א ֹות ּיֹות  את  להפריד  ֿ אפ ׁשר  אי הרי ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָּבחקיקה 

מ ּניּהֿ היא  החקיקה  ׁשהרי מהאבן, ֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהחקיקה 

(ולא  עצמ ּה ּבאבן היא  ׁשהחקיקה  ּפר ּוׁש, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּוביּה.

היא  ׁשהחקיקה  מ ּזֹו, ויתירה  הימ ּנה ), ֲִִִִֵֵֶֶַָָָח ּוץ 

ועל ֿ הימ ּנה ). ׁשח ּוץ  מ ּדבר  (ולא  עצמ ּה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹמהאבן

ׁשה ּקׁשר  האדם , ּבעב ֹודת  ּגם  ה ּוא  ֿ זה   ֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּדר

ּומצ ֹות , לת ֹורה  ואחד  אחד  ּכל  ׁשל  ְְְְִֶֶֶַַָָָָָוה ּׁשּיכ ּות 

ׁשהאדם  ּכתיבה , ׁשל  ּבאפן רק  לא  להיֹות  ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹצרי

ׁשה ּוא  ֿ ּומצ ֹות  וה ּתֹורה  ֿ ּומצ ֹות , ּתֹורה  ְְְְִִֵֶַַַָָה ּמק ּים 

להיֹות  צרי א ּלא  ּדברים , ׁשני נׁשארים  - ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמק ּים 

ּבאדם  חק ּוק ֹות  יהיּו וה ּמצ ֹות  ׁשה ּתֹורה  ּכזה  ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹּבאפן

להיֹות  צריכה  זֹו ׁשחקיקה  מ ּזֹו, ויתירה  ְְְֲִִִִִֵֶַָָָעצמ ֹו,

לעב ֹודה  ֿ ּכח  ׁשה ּנתינת  ל ֹומר  ויׁש ּגּופא . ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹמהאדם 

ׁשהרי  מה ּלּוח ֹות . היא  חקיקה , ּבבחינת  ְֲֲִִִִֵֵֶַַָזֹו

החקיקה  א ֹות ּיֹות  הן ׁשּבל ּוח ֹות  ,3הא ֹות ּיֹות  ֲִִִֵֶַַָָ

ּבכל  ּפעל ּו הרי ׁשּבּלּוח ֹות  ה ּדּבר ֹות  ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָוע ׂשרת 

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר  ּכּלֹו, ה ּקֹול 4הע ֹולם  היה  ה ּדּבר ֹות  ע ׂשרת  אמירת  ׁשּבעת  ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻ

ה  ר ּוח ֹות  אר ּבע  מ ּכל  הע ֹולם יֹוצא  ּבכל  ּגם  ּפעלה  החקיקה  ׁשּבחינת  הינּו ע ֹולם , ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ
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אֿב .)1 יט , (חוקת) א.)2פרשתינו טז.)3נו, לב , ב .)4תשא כ, יתרו ברש"י  הובא ט . פ "ה, שמו"ר כה. שמות תנחומא

פל"ד. תניא

    
אדומה: פרה מצות לגבי  השבוע, פרשת בתחילת נאמר 

'Bb ‰Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê1'‰Bz ÈËewÏ'a ‰Ê ÏÚ ‡Óe ספר , …À««»¿…»«∆¿ƒ≈»
ודברים מאמרי  במדבר  ויקרא, החומשים של  התורה פרשיות על  הזקן  אדמו "ר 

השירים) חוקת e˙Lt(ושיר  Lt‰פרשת ÚL'È„ÈÒÁ‰) כך »»»≈«¬ƒƒ∆»»»
פרשיות  על  החסידות מאמרי  נקראים

אור ' 'תורה בספרים ו 'ליקוטי התורה

Ê‰תורה' ÚeLa2 של השבוע ¿»«∆
חוקת  ‰e‡פרשת "˙wÁ"L ,(∆À«

,‰˜È˜Á ÔBLlÓ אותיות כמו  ƒ¿¬ƒ»
באבן , ‰Bz‰"חקוקות ˙wÁ"Â¿À««»

BÓk ‰Bz‰ ˙ÈÁa ‡È‰ƒ¿ƒ««»¿
‡È‰L התורה,‰˜È˜Á ˙ÈÁa ∆ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»

‰BzÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰L∆ƒ¿«¿»ƒ»
.‰tŒÏÚaL ‰B˙Â ˙ÎaL∆ƒ¿»¿»∆¿«∆
BÈc‰ ,‰È˙Îa È‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»«¿
הכתיבה  מתבצעת שבאמצעותו 

Èp‰Â האותיות נכתבות ‰Ìשעליו  ¿«¿»≈
ÌÈ„Ù ÌÈc ÈL הכתיבה כי  ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ

ולא  בתוכו  לא אבל  הנייר  גבי  על  היא

והנייר  הדיו  בין  אחדות «¿(ŒÏÎÂנוצרת
‰ÊŒCcŒÏÚL ÓÁÂŒÏ˜Â ÔkL∆≈¿«»…∆∆«∆∆∆

הדברים שאין  בין  ‰e‡אחדות
‰È˙kÓ ‰hÓlL ‰ÈÁaa«¿ƒ»∆¿«»ƒ¿ƒ»

ֿ פה  בעל  רק ÔÎlLוהיא ('eÎ∆»≈
,Ì‰ÈÈa „ÈÙ‰Ï LÙ‡ בין ∆¿»¿«¿ƒ≈≈∆

את  ולמחוק והנייר  האותיות הדיו 

הנייר  על  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óהכתובות
‰˜È˜Áa למשל באותיות כמו  «¬ƒ»

באבן  ‡LÙ‡ŒÈהחקוקות È‰¬≈ƒ∆¿»
‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡ ˙‡ „ÈÙ‰Ï¿«¿ƒ∆ƒ«¬ƒ»
‡È‰ ‰˜È˜Á‰ È‰L ,Ô‡‰Ó≈»∆∆∆¬≈«¬ƒ»ƒ

dÈeŒdÈpÓ,ובה Let,ממנה ƒ≈≈≈
‰˜È˜Á‰L האותיות ‰È‡של  ∆«¬ƒ»ƒ

ıeÁ ‡ÏÂ) dÓˆÚ Ô‡a»∆∆«¿»¿…
‰pÓÈ‰ על כמו הכתובות באותיות ≈∆»

BfÓ,הנייר  ‰È˙ÈÂ ,(ƒ≈»ƒ
Ô‡‰Ó ‡È‰ ‰˜È˜Á‰L∆«¬ƒ»ƒ≈»∆∆
ıeÁL cÓ ‡ÏÂ) dÓˆÚ«¿»¿…ƒ»»∆

‰pÓÈ‰ לא החקיקה אותיות כלומר , ≈∆»
לאבן נחקקות  שמחוץ משהו  ידי  על 

עצמה  באבן  חקוקות אלא דיו  ).כמו 
‰ÊŒCcŒÏÚÂ בין האמור  ההבדל  ¿«∆∆∆

בתורה  שהוא כפי  הכתיבה לאותיות החקיקה BÚa„˙אותיות Ìb ‡e‰««¬«
שעובד  Á‡Â„ה' „Á‡ Ïk ÏL ˙eÎiM‰Â Lw‰L ,Ì„‡‰»»»∆«∆∆¿««»∆»∆»¿∆»

,‰È˙k ÏL ÔÙ‡a ˜ ‡Ï ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,˙BˆÓe ‰B˙Ï קשר ¿»ƒ¿»ƒƒ¿…«¿…∆∆¿ƒ»
שעליו  לנייר  הכתיבה אותיות של  ולהתחברות לקשר  שדומה ברמה והתחברות

כתובות  ‰Ìi˜nהן  Ì„‡‰L∆»»»«¿«≈
˙BˆÓeŒ‰Bz‰Â ,˙BˆÓeŒ‰Bz»ƒ¿¿«»ƒ¿
ÈL ÌÈ‡L  Ìi˜Ó ‡e‰L∆¿«≈ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈc נפרדים‡l‡ הקשר , ¿»ƒ∆»
הדברים שני  בין  CÈ»̂ƒוהחיבור 

‰Bz‰L ‰Êk ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿…∆»∆∆«»
Ì„‡a ˙B˜e˜Á eÈ‰È ˙Bˆn‰Â¿«ƒ¿ƒ¿¬»»»

BÓˆÚ בלתי חלק להיות וייהפכו  «¿
שלו , מהמהות BfÓ,נפרד  ‰È˙ÈÂƒ≈»ƒ

˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ BÊ ‰˜È˜ÁL∆¬ƒ»¿ƒ»ƒ¿
‡Ùeb Ì„‡‰Ó ולא עצמו  מהאדם ≈»»»»

והמהות  המציאות מעצם חיצוני  מדבר 

חקוקות  החקיקה שאותיות כשם שלו ,

עצמה. האבן  ומתוך  עצמה באבן 

ÁkŒ˙È˙p‰L ÓBÏ LÈÂ שכל ¿≈«∆«¿ƒ«…«
מלמעלה מקבל  ואחד  «¬»BÚÏ„‰אחד 

BÊ'ה È˜Á˜‰,לעבודת ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¬ƒ»
È‰L .˙BÁel‰Ó ‡È‰ƒ≈«∆¬≈
Ô‰ ˙BÁeÏaL ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆«≈

‰˜È˜Á‰ ˙Bi˙B‡3, ככתוב ƒ«¬ƒ»
מזה  עבריהם, משני  כתובים "לוחות

מכתב  והמכתב כתובים... הם ומזה

ופירש  הלוחות" על  חרות הוא אלוקים

אחד  וחרט חרת לשון  – "חרות רש"י 

חיקוק...", לשון  שניהם ∆∆¬»NÚÂ˙הוא,
eÏÚt È‰ ˙BÁelaL ˙Bac‰«ƒ¿∆«¬≈»¬

השפעה להם ‰ÌÏBÚוהייתה ÏÎa¿»»»
,Blk,המציאות כל  Ó‡Ókעל  À¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba4במדרש˙ÚaL «≈∆¿≈
‰È‰ ˙Bac‰ ˙NÚ ˙ÈÓ‡¬ƒ«¬∆∆«ƒ¿»»

‡ˆBÈ ÏBw‰ונשמעÚa‡ ÏkÓ «≈ƒ»«¿«
˙ÈÁaL eÈ‰ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÁe»»«¿∆¿ƒ«

‰˜È˜Á‰ שבתורה‰ÏÚt «¬ƒ»»¬»
Blk,והשפיעה ÌÏBÚ‰ ÏÎa Ìb«¿»»»À
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כללי מפתח  

)א ב   .............................................   סדר הנחת תפילין

)ב  ג   ....................................  קיח, קיז תהליםמזמורי

)ג זאת חוקת התורה גוה "מאמר ד'   

ה   ..............................  ח"מתש'ה ,תמוז 'י, חוקתפרשת שבת 

)ד חוקת רשתפ קודש- וערב שבתיום אור לד "ר ,  

ט  ..............................................  י"תשח'ה, תמוז' ט

)ה י ....  ח"תשמ'ד תמוז ה"יו, משיחות שבת פרשת חוקת

)ו  כה  .....    י"תשח'ה, תמוז ב"י, קבלפרשת  'יום בשיחת

)ז  מז  ......  ח"תשמ'התמוז  ג"י- ב"ימי הגאולה ימשיחות

)ח נח  ......................  חיכרך  ג תמוז"י- ב"ישיחות -לקוטי  

)ט המקובל  ח"ג הרה"ק הרה"לכ לוי יצחק על התורה ילקוט

סד  ...................................  ל "לוי יצחק שניאורסאהן זצ' ר

)י  הס  ...................  פרשת חוקת –ילקוט גאולה ומשיח

)יא וס  ................  פרשת חוקתלשבוע יומי חומש  ישיעור

)יב  זפ  .....................  רשת חוקתפלשבוע שיעורי תהלים

)יג  מוגה(שיעורים בספר התניא(   

חפ  ........................................... פרשת חוקתלשבוע  

)יד  טצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע " היום יום"לוח

)טו קא  ...............................  ם"הלכה יומית לעיון ברמב

  

ם"שיעורי רמב

)טז – קד  ..................  פרשת חוקתלשבוע פרקים ליום ' ג

)יז –  עדק   ...............  פרשת חוקתלשבוע פרק אחד ליום

)יח – זקצ  ...................  פרשת חוקתלשבוע ות צוספר המ

)יט  נביאים וכתובים  

ר  ...........................................בפרק  שיר השירים, הספרק  עיהיש

)כ  נדריםמסכת  –משניות  

רב  ..........................................................ביאור קהתי

)כא  חר  .....................................................  תעניתמסכת  יעקבעין

  



)כב  עם ביאורים זבחיםמסכת  

יר  .......................................................  עאעד דף  סהמדף 

  :ד"מתורת רבותינו נשיאי חב

)כג  עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   

מר  ..........................................................  ר הזקן"אדמו

)כד ריבית/לולבת שולחן ערוך הלכו  

מאר  ......................................ר הזקן"אדמו לפי לוח רב יומי

)כה  זאת חוקת התורה' וגו' דבר הויויה "ד תורהלקוטי  

מגר  .........................................................  ר הזקן"ואדמ

)כו  התשובשערי   

נאר  .....................................................  ר האמצעי"אדמו

)כז ו"תרט-ד"צ תרי"מאמרי הצ –צ "מאמרי הצ  

נבר  ................................................  "צמח צדק"ר ה"אדמו

)כח ב"תורת שמואל תרל   

נבר  ......................................................  ש"ר מוהר"אדמו

)כט  ב"תער –שיעורים בהמשך המאמרים   

נגר  .....................................................  ב"מוהרשר "אדמו

)ל מתורגם( אידיש –ם מאמריספר ה(  

נהר  ....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

  ק"א בלה"תש-ת"ש'ספר השיחות ה)לא

נזר  .....................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

)לב  אגרות קודש  

חנר  ..................................................................  צ"ר מוהריי"אדמו

)לג סר  ............................................  הפרק  ביאורים לפרקי אבות

)לד  סאר  ......................................  חומש לקריאה בציבור

חסר  ......................  קודש-קריאה התורה למנחת שבת)לה

)לו  ער  ..............................  פרשת חוקתלשבוע לוח זמנים

)לז עאר  ....................  בת קודשלשת הדלקת נרות צוסדר מ



ו   

ׁשּגם  האדם  ּבעב ֹודת  ּכח  נמ ׁש ּומ ּזה  ְֲִִֶֶַַַַַָָָֹֻּכּלֹו,

חקיקה . ּבבחינת  ּתהיה  ּומצ ֹות  ּבת ֹורה  ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָעב ֹודת ֹו

היא  חקיקה ) ּבחינת  (ׁשל  זֹו ׁשעב ֹודה  ְְֲֲִִִֶֶַַָָואף 

הרמ ּב"ם  ׁשּכתב  מה   ּדר ֿ על  ּגד ֹולה , 5עב ֹודה  ְְֲֶֶֶַַַַַָָָָ

עב ֹודה  ׁשהיא  ׂשמחה  מ ּתֹו ה ' לעב ֹודת  ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבנֹוגע 

ׁשהרי  מהאדם , רח ֹוק  זה  אין ֿ מק ֹום  מ ּכל  ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָּגד ֹולה ,

זֹו ּבׁשנה  ּובפרט  לעיל . ּכּנזּכר  זה , על  ה ּכח  ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹנּתן

ענין  ּביֹותר  מד ּגׁש ׁשּבּה הקהל ', 'ׁשנת  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשהיא 

העם , את  "הקהל  ענין יׁשנֹו אז ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחקיקה ,

וה ּטף " וה ּנׁשים  לפניהם 6האנׁשים  ק ֹורא   וה ּמל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּבּתֹורה  מ ּפיו 7ה ּפר ׁשּיֹות  ה ּפר ׁשּיֹות  ׁשּׁשמיעת  , ְִִִִִֶֶַַַַָָָָָ

ה ּגב ּורה  מ ּפי ׁשֹומע  ּכא ּלּו ל ֹומר ,8היא  (ויׁש ְְְִִִִֵֵַַַָ

ּבתכלית  היא  יׂשראל  אחד ּות  הרי זה  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָׁשּמּטעם 

ה ּכל " ה ּוא  ׁש"ה ּנׂשיא  מה  רק  לא  ,9ה ּׁשלמ ּות , ְִֵֶַַַַַָֹֹ

ענין  והרי מחלטת ), ּבאחד ּות  ׁשּמתאחדים  ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻא ּלא 

אמ ּתית  ה ּוא  ה ּגב ּורה ") מ ּפי ׁשֹומע  ("ּכא ּלּו ְְֲִִִִִֵֶַַָזה 

החקיקה . ְֲִִַַָענין

‰p‰Â ׁשּכת ּוב ׁשמה  ׁשם , ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי מבאר  ¿ƒ≈ְְִֵֶֶַָָָָֹ

(ולא  ה ּתֹורה " ח ּקת  "זאת  אד ּמה  ְְֲַַָָָָֹֹֻֻּבפרה 

אד ּמה  ׁשּפרה  מ ּׁשּום  זה  הרי ה ּפרה ") ח ּקת  ֲֲִֵֶֶַַָָָָָֹֻֻ"זאת 

ּבזה , ּומבאר  ּכּלּה. ה ּתֹורה  ּכל  "ח ּקת " ְִֵֶַַָָָָָֻֻהיא 

נמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ה ּוא  ה ּמצ ֹות  ענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָּדכלל ּות 

וכ ּמבאר  ֿ וׁשֹוב , רצ ֹוא  ּומדרגת  ּבחינת  ְְְְִֵַַַַָָָָָָֹלאדם 

ויׁש ׁשם . ּתֹורה ' ּב'ל ּקּוטי  ׁשּבזה  הענינים  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָּפרטי
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‰fÓe בתורה שהוא כפי  ÌbLמהעניין  Ì„‡‰ ˙„BÚa Ák CLÓ ƒ∆ƒ¿«…««¬«»»»∆«

‰˜È˜Á ˙ÈÁa ‰È‰z ˙BˆÓe ‰B˙a B˙„BÚ והחיבור והקשר  ¬»¿»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ«¬ƒ»
לחלק  שייהפכו  עד  מוחלטת התאחדות של  ברמה יהיה ומצוות לתורה שלו 

מציאותו . מעצם

ÏL) BÊ ‰„BÚL Û‡Â קיום ¿«∆¬»∆
של  ברמה ומצוות »ÈÁa¿ƒ˙תורה

‰˜È˜Á לעיל מבואר  ‰È‡שעניינה ( ¬ƒ»ƒ
‰ÏB„b ‰„BÚ על מדובר  שהרי  ¬»¿»

לתוך  חודרים והמצוות התורה בו  מצב

ה' ועבודת שהוא עד  האדם מציאות

אחת מציאות להפריד נעשים ואין 

˙kLביניהם, ‰Ó CcŒÏÚ«∆∆«∆»«
Ì"aÓ‰5'‰ ˙„BÚÏ Ú‚Ba »«¿«¿≈««¬«

‰„BÚ ‡È‰L ‰ÁÓN CBzÓƒƒ¿»∆ƒ¬»
ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰ÏB„b אף על  ¿»ƒ»»

עבודת  זו , עבודה של  הגדולה המעלה

חקיקה, של  ברמה BÁ˜ה' ‰Ê ÔÈ‡≈∆»
ÏÚ Ák‰ Ôz È‰L ,Ì„‡‰Ó≈»»»∆¬≈ƒ««…««

,‰Ê במתן שניתנו  הלוחות ידי  על  ∆
חקוקות  היו  שבלוחות והאותיות תורה

.ÏÈÚÏ kÊpk«ƒ¿»¿≈
ËÙe באופן ה' עבודת של  זה עניין  ƒ¿»

במיוחד  מודגש 'חקיקה' ««¿La‰של 
,'Ï‰˜‰ ˙L' ‡È‰L BÊ אחת ∆ƒ¿««¿≈

השנה  של  הסוכות בחג  שנים, לשבע

שכל  מצווה השמיטה, שנת שאחרי 

יתקהלו  וטף נשים אנשים ישראל ,

בפרשת  בתורה (כנאמר  המקדש בבית

'הקהל 'daLוילך ) Lb„Óבשנת ∆»À¿»
È‰L ,‰˜È˜Á‰ ÔÈÚ ˙BÈa¿≈ƒ¿««¬ƒ»∆¬≈
˙‡ Ï‰˜‰" ÔÈÚ BLÈ Ê‡»∆¿ƒ¿««¿≈∆
ÌÈLp‰Â ÌÈL‡‰ ,ÌÚ‰»»»¬»ƒ¿«»ƒ

"Ûh‰Â6‡B˜ CÏn‰Â ¿««¿«∆∆≈
Ì‰ÈÙÏ ישראל כל  במעמד  ƒ¿≈∆

˙BiLt‰ מסויימות ‰BzaL7˙BiLt‰פרשיות ˙ÚÈÓML , «»»ƒ∆«»∆¿ƒ««»»ƒ
ÂÈtÓ' ב'הקהל המלך  ‰eb‰של  ÈtÓ ÚÓBL el‡k ‡È‰8, ƒƒƒ¿ƒ≈«ƒƒ«¿»

זה בעניין  הרמב"ם כדברי  תורה, במתן  כמו  ֿ הוא, ֿ ברוך  ≈¿(LÈÂמהקדוש
‰Ê ÌÚhnL ,ÓBÏ המלך מפי  התורה דברי  של  שהשמיעה מאחר  «∆ƒ««∆

ה', מפי  שומעים כאילו  נחשבת Ï‡NÈב'הקהל ' ˙e„Á‡ È‰' ב'הקהל ¬≈«¿ƒ¿»≈
"Ïk‰ ‡e‰ ‡ÈNp‰"L ‰Ó ˜ ‡Ï ,˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a ‡È‰9, ƒ¿«¿ƒ«¿≈…««∆«»ƒ«…

האמורי ...", מלך  סיחון  אל  מלאכים ישראל  "וישלח נאמר  חוקת בפרשת

השליחות  תולה אחר  "ובמקום רש"י : מלאכים ופירש ואשלח שנאמר  במשה

שמשה  פותח, וזה נועל  זה לזה, זה צריכים הללו  הכתובים קדמות... ממדבר 

הנשיא  כי  הדור  ככל  הוא הדור  שנשיא לך  לומר  משה, הם וישראל  ישראל  הוא

מכך  כתוצאה ישראל  בני  של  האחדות כי  כאן  מבואר  כך  ועל  הכל ", הוא

בתכלית  אחדות לא עדיין  היא ישראל  כל  את ומאחד  הכל " הוא ש"הנשיא

כמו ‡l‡השלמות שהיא המלך  מפי  התורה פרשיות שבקריאת האחדות ∆»
השלמה  האחדות היא הגבורה מפי  e„Á‡a˙שמיעה ÌÈ„Á‡˙nL∆ƒ¿«¬ƒ¿«¿

‰Ê ÔÈÚ È‰Â ,(˙ËÏÁÓÀ¿∆∆«¬≈ƒ¿»∆
ÈtÓ ÚÓBL el‡k")¿ƒ≈«ƒƒ
ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡ ‡e‰ ("‰eb‰«¿»¬ƒƒƒ¿«

‰˜È˜Á‰ הגבורה מפי  השומע כי  «¬ƒ»
עם  ומתאחד  הגבורה אל  מתבטל 

נחקקים  התורה ודברי  לגמרי  האלוקות

אלא  דברים שני  כאן  שאין  עד  בו 

מוחלטת. התאחדות

'‰Bz ÈËewÏ'a ‡Ó ‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿ƒ≈»
,ÌL,השבוע לפרשת הנזכר  במאמר  »

חוקת, e˙kLפרשת ‰ÓL בתורה ∆«∆»
זה "Ê‡˙בפסוק ‰n„‡ ‰Ùa¿»»¬À»…

"‰Bz‰ ˙wÁ הדברים ומשמעות À««»
התורה  כללות על  שמדובר  היא

wÁ˙והמצוות ˙‡Ê" ‡ÏÂ)¿……À«
"‰t‰ כך כתוב היה ואילו  «»»

מצוות  על  שמדובר  הייתה המשמעות

בלבד  אדומה ÌeMÓפרה ‰Ê È‰ (¬≈∆ƒ
Ïk "˙wÁ" ‡È‰ ‰n„‡ ‰tL∆»»¬À»ƒÀ«»

dlk ‰Bz‰ של הרוחני  והתוכן  «»À»
בכל  בעצם, קיים, אדומה פרה מצוות

ומבאר . שממשיך  כפי  והמצוות, התורה

‰Êa ‡Óe,שם תורה' ב'לקוטי  ¿»≈»∆
˙Bˆn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎc התוכן ƒ¿»ƒ¿««ƒ¿

מצוות  רק ולא המצוות, כל  של  הכללי 

בלבד , אדומה ŒÈ„ÈŒÏÚLפרה ‡e‰∆«¿≈
˙ÈÁa Ì„‡Ï CLÓ ‰Ê∆ƒ¿»»»»¿ƒ«

,BLÂŒ‡Bˆ ˙‚„Óe במעשה «¿≈«»»
לגבי  נאמר  יחזקאל , בנבואת המרכבה,

'חיות  הנקראים עליונים מלאכים

להתבטל  ותשוקה רצון  גם בהם יש כלומר , ושוב', רצוא 'והחיות הקודש',

ומבואר  'שוב', תפקידם, למילוי  חזרה וגם 'רצוא', באלוקות, ולהיכלל 

זה שעניין  תשוקה בחסידות 'רצוא', בה שיש אחד  כל  של  ה' בעבודת גם קיים

עד  הגשמי , והעולם הגוף מהגבלות ולהתעלות באלוקות לדבוק הנשמה של 

של  התפקיד  למילוי  וחזרה זו  נפשית 'תנועה' של  הגבלה ו 'שוב' הנפש, כלות

הגשמי  הזה בעולם והמצוות התורה ‰ÌÈÈÚקיום ÈËt ‡nÎÂ¿«¿…»¿»≈»ƒ¿»ƒ
ÌL '‰Bz ÈËewÏ'a ‰ÊaL עניין "שכללות שם: מהמבואר  קטע (להלן  ∆»∆¿ƒ≈»»

בחיות  שכתוב מה ומדרגת בחינת לאדם נמשך  ֿ זה ֿ ידי  שעל  הוא המצוות

להיכלל  ממש יתברך  אליו  והתשוקה הרצוא ושוב... רצוא והחיות הקודש

בחינת  כך ]... [ואחר  שבלב... האש יסוד  בחינת רצוא... יתברך ... בו  ולהיבטל 
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ז      

ה ּמצ ֹות  ענין ׁשּכלל ּות  מה  ֿ ּכן ּגם  ׁשּזה ּו ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָל ֹומר ,

לא ֿ ּומצ ֹות  ֿ ע ׂשה  מצ ֹות  חל ּוק ֹות , ל ׁשּתי ְְְֱֲֲִִִֵֵֶָֹנחלק ֹות 

ּדּבר ֹות  ׁשני הם  והתחלתן ׁשּמק ֹורן ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָתע ׂשה ,

ו"לא  ּגֹו' "אנכי" ה ּדּבר ֹות , ׁשּבע ׂשרת  ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֹהרא ׁשֹונֹות 

רמ "ח  ּכל  ּכֹולל  "אנכי" ה ּדּבּור  ּכי ּגֹו', " ל ְְִִִִֵֶַָָֹיהיה 

ּכֹול  " ל יהיה  ו"לא  ֿ ע ׂשה , שס "ה מצ ֹות  ּכל  ל  ְְְְֲִִֵֵֶָֹ

ֿ תע ׂשה  לא  ּבבחינת 10מצ ֹות  הן ֿ תע ׂשה  לא  מצ ֹות  . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַֹֹ

הן  ֿ ע ׂשה  ּומצ ֹות  הע ֹולם , מן והב ּדלה  ְְְֲִִֵֵַָָָָָ'רצ ֹוא '

זה , ּומ ּטעם  ּבע ֹולם . והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ְְְִִִֶַַַַָָָָּבבחינת 

(ּכּמבאר  ה ּתֹורה  ּכל  "ח ּקת " ה ּוא  אד ּמה  ְֲַַַָָָָָָֹֻֻּפרה 

ׁשני  יׁשנם  אד ּמה  ּבפרה  ּכי ּתֹורה '), ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָֻּב'ל ּקּוטי

ה ּוא  ה 'רצ ֹוא ' ּגל ּוי, ּבאפן ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ְְִִֶָָָָָָָֹהענינים 

"ונתן  ענין ה ּוא  וה 'ׁשֹוב ' ה ּפרה , ׂשרפת  ְְְְְִִֵַַַַַַָָָענין

ּכלי" אל  ח ּיים  מים  .11עליו ִִִֶֶַַָָ

LÈÂ ׁשּבמצות ֿ וׁשֹוב  רצ ֹוא  ׁשענין ּבזה , לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

הענינים  ּבׁשני רק  לא  ה ּוא  אד ּמה , ְְֲִִִֵַָָָָָֹֻּפרה 

א ּלא  ּכלי, אל  ח ּיים  מים  ּונתינת  ה ּפרה  ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׂשרפת 

אחד , ענין ענינים . ׁשני יׁשנם  ה ּפרה  ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבׂשרפת 

ועל ּיה  'רצ ֹוא ' ּבחינת  ׁשּזה ּו נׂשרפת , ׁשה ּפרה  ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָמה 

נׂשרפת  ׁשהיא  זה  מ ּצד  הן למעלה , ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמ ּלמ ּטה 

מ ּלמ ּטה  ּד'רצ ֹוא ' ּבתנּועה  עצמ ּה ׁשהא ׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָּבא ׁש,

ׁשזה  ה ּפרה , ׂשרפת  ענין מ ּצד  והן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָלמעלה ,

ועל ּיה  'רצ ֹוא ' ׁשל  ענין זה  הרי נׂשרפת  ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשה ּפרה 

ה ּפרה  ׁשאפר  מה  ה ׁשני, והענין למעלה . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָמ ּלמ ּטה 

ק ּים  נׁשאר  ׁשהאפר  ׁשּזה  ל ֹומר  ויׁש ק ּים , ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנׁשאר 

והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ּבחינת  זה  הרי נׂשרף , ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָואינֹו

מטהרים  ה ּפרה  ׁשּבאפר  ֿ ּכן ּגם  וזה ּו ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבע ֹולם .

אחר  ּבמק ֹום  (ּכּמבאר  מ ּזֹו ויתרה  מת , 12טמאת  ְְְִִֵֵֵַַַָָָֹֻ

(ה ּמס ֹובב  מת  ּטמאת  ׁשּמטהרים  רק  לא  ְְְֲֲִֵֶַַַַַָָֹֻֻּבאר ּכה )

ּגם  מת ּבּטל  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  זאת  ע ֹוד  א ּלא  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמ ּמיתה ),
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יסוד  בחינת והוא אהבה מבחינת שלמעלה וביטול  יראה בחינת והוא שוב

המצוות  קיום ידי  על  הוא זו  לבחינה האדם יבא איך  אך  שבמוח... המים

מב' שכלולים דת אש וגם מים בחינת הוא ימינו  דת, אש מימינו  דכתיב

ומים  אש בחינת שהן  ושוב רצוא לבחינת האדם יבא זה ידי  ועל  אלו  בחינות

פרה  מצוות התורה... כללות שהן  כו '

דבחינת  זה עניין  כללות הוא אדומה

שריפת  עניין  זהו  הרצוא ושוב, הרצוא

ונתן  עניין  זהו  והשוב לאפר . הפרה

שבכל  הגם כלי ... אל  חיים מים עליו 

בחינה  בא לא אך  זו  בחינה יש מצווה

המצוות  בכל  גמור  וגילוי  בביאור  זו 

עניינה  שכל  אדומה. פרה במצוות כמו 

שזהו  ושוב דרצוא אלו  בחינות ב' הוא

הוא  ולפיכך  חיים, והמים האפר  עניין 

התורה"). חוקת נקרא

ÔkŒÌb e‰fL ,ÓBÏ LÈÂ הטעם ¿≈«∆∆«≈
על  ÔÈÚהפנימי  ˙eÏÏkL ‰Ó«∆¿»ƒ¿«

˙Bˆn‰ כללי באופן המצוות «ƒ¿
,˙B˜eÏÁ ÈzLÏ ˙B˜ÏÁ שני ∆¡»ƒ¿≈¬

Œ‡Ïסוגים  ˙BˆÓe ‰NÚŒ˙BˆÓƒ¿¬≈ƒ¿…
Ô˙ÏÁ˙‰Â ÔB˜nL ,‰NÚ˙ של «¬∆∆¿»¿«¿»»»

המצוות  סוגי  Bac˙שני  ÈL Ì‰≈¿≈ƒ¿
˙NÚaL ˙BBL‡‰»ƒ∆«¬∆∆

'Bb "ÈÎ‡" ,˙Bac‰ שתוכנו «ƒ¿»…ƒ
בה'מצוות  È‰È‰האמונה ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆

,'Bb "EÏ לעבוד האיסור  שתוכנו  ¿
זרה  "‡ÈÎ"עבודה eac‰ Èkƒ«ƒ»…ƒ

,‰NÚŒ˙BˆÓ Á"Ó Ïk ÏÏBk≈»ƒ¿¬≈
Ïk ÏÏBk "EÏ ‰È‰È ‡Ï"Â¿…ƒ¿∆¿≈»

‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓ ‰"Ò˘10. ƒ¿…«¬∆
של  זה עניין  הן  המצוות סוגי  שני  וגם

ו 'שוב' NÚ˙Œ‡Ï‰'רצוא' ˙BˆÓƒ¿…«¬∆
'‡Bˆ' ˙ÈÁa Ô‰ רצון שעניינו  ≈ƒ¿ƒ«»

ולהתקרב  מהגשמיות להתרחק ושאיפה

והתרחקות Ïc‰Â‰לאלוקות  ¿«¿»»
Œ˙BˆÓeופרישות  ,ÌÏBÚ‰ ÔÓƒ»»ƒ¿

'BL' ˙ÈÁa Ô‰ ‰NÚ¬≈≈ƒ¿ƒ«
‰ÎLÓ‰Â האלוקות ÌÏBÚaשל  ¿«¿»»»»

הגשמית. המציאות בתוך 

,‰Ê ÌÚhÓe רצוא' שעניין  כיוון  ƒ««∆
המצוות  בכל  למעשה קיים ושוב'

"˙wÁ" ‡e‰ ‰n„‡ ‰t של‰Bz‰ Ïk מצווה של  רק ולא »»¬À»À«»«»
זו  Bz‰'מסויימת ÈËewÏ'a ‡nk) לעיל נעתק מהביאור  ),וחלק «¿…»¿ƒ≈»

,ÈeÏb ÔÙ‡a BLÂŒ‡Bˆ ÌÈÈÚ‰ ÈL ÌLÈ ‰n„‡ ‰Ùa Èkƒ¿»»¬À»∆¿»¿≈»ƒ¿»ƒ»»¿…∆»
‰t‰ ˙ÙN ÔÈÚ ‡e‰ '‡Bˆ'‰,ותשוקה צימאון  המסמלת באש »»ƒ¿«¿≈««»»

"ÈÏk Ï‡ ÌÈiÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â" ÔÈÚ ‡e‰ 'BL'‰Â11 והמים ¿«ƒ¿«¿»«»»«ƒ«ƒ∆∆ƒ
ומנוחה. רוגע מסמלים

ÔÈÚL ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆∆ƒ¿«
‰t ˙ÂˆÓaL BLÂŒ‡Bˆ»»∆¿ƒ¿«»»
ÈLa ˜ ‡Ï ‡e‰ ,‰n„‡¬À»…«ƒ¿≈

‰t‰ ˙ÙN ÌÈÈÚ‰ עניין »ƒ¿»ƒ¿≈««»»
‡Ïה'רצוא' ÌÈiÁ ÌÈÓ ˙È˙e¿ƒ««ƒ«ƒ∆

ÈÏk,'ה'שוב ÙNaL˙עניין  ‡l‡ ∆ƒ∆»∆ƒ¿≈«
‰t‰(המים עניין  ללא (גם עצמה «»»

,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚ ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»∆»
‰Óe‰fL ,˙ÙN ‰t‰L «∆«»»ƒ¿∆∆∆∆

‰iÏÚÂ '‡Bˆ' ˙ÈÁa של ¿ƒ«»«¬ƒ»
ÏÚÓÏ‰,הגשמיות  ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»

בשריפת  וה'רצוא' לאלוקות, להתקרב

היבטים  בשני  הוא vÓ„הפרה Ô‰≈ƒ«
,L‡a ˙ÙN ‡È‰L ‰Ê∆∆ƒƒ¿∆∆»≈
‰Úe˙a dÓˆÚ L‡‰L∆»≈«¿»ƒ¿»

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ '‡Bˆ'c כי ¿»ƒ¿«»¿«¿»
שנמשכים  הנבראים כל  לטבע בניגוד 

טבע  לארץ, ונופלים למטה מלמעלה

מלמטה  עולה להיות הוא האש

ÙN˙למעלה, ÔÈÚ „vÓ Ô‰Â¿≈ƒ«ƒ¿«¿≈«
˙ÙN ‰t‰L ‰ÊL ,‰t‰«»»∆∆∆«»»ƒ¿∆∆

גשמית  מציאות של  כיליון  ≈¬‰Èויש
‰iÏÚÂ '‡Bˆ' ÏL ÔÈÚ ‰Ê∆ƒ¿»∆»«¬ƒ»
ÔÈÚ‰Â .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿»ƒ¿»

ÈL‰ הוא הפרה, בשריפת שישנו  «≈ƒ
,Ìi˜ ‡L ‰t‰ Ù‡L ‰Ó«∆≈∆«»»ƒ¿»«»
Ù‡‰L ‰fL ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆∆»≈∆

ÛN BÈ‡Â Ìi˜ ‡L כמו ƒ¿»«»¿≈ƒ¿»
באש, שנשרפת עצמה Ê‰הפרה È‰¬≈∆

‰ÎLÓ‰Â 'BL' ˙ÈÁa¿ƒ«¿«¿»»
.ÌÏBÚa»»

ÔkŒÌb e‰ÊÂ כך על  הטעם ¿∆«≈
ÌÈ‰ËÓ ‰t‰ Ù‡aL∆¿≈∆«»»¿«¬ƒ
BfÓ ‰˙ÈÂ ,˙Ó ˙‡ÓËÀ¿«≈ƒ≈»ƒ

Á‡ ÌB˜Óa ‡nk)12 «¿…»¿»«≈
הרבי  של  ˜בשיחות ‡Ï (‰k‡a«¬À»…«

˙Ó ˙‡Óh ÌÈ‰ËnL∆¿«¬ƒÀ¿«≈
BÒn‰) כתוצאה ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰הבאה ˙‡Ê „BÚ ‡l‡ ,(‰˙ÈnÓ «¿»ƒƒ»∆»…∆«¿≈∆

המת  טומאת של  הטהרה ‰Èn˙‰בעקבות ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb Ïha˙Óƒ¿«≈«¿»ƒ¿««ƒ»
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ח   

אפר  ּכי מת ), טמאת  (ּסּבת  ה ּמיתה  ענין ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻּכלל ּות 

למ ּטה  והמ ׁשכה  'ׁשֹוב ' ּבחינת  ה ּוא  אד ּמה  ְְְְֲִַַַָָָָָָֻּפרה 

ּבע ֹולם . ַָָָמ ּטה 

‰p‰Âֿ לעתיד ה ּׁשלמ ּות  ּבתכלית  יהיה  זה  ענין ¿ƒ≈ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

ענין  ּכלל ּות  ּגם  ית ּבּטל  ׁשאז ְְְִִֵֶַַַָָָֹלבא ,

לא 13ה ּמיתה  (ׁשהרי ה ּמיתה  מענין ׁשּיּׁשאר  ּומה  , ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד  ּדבר  ּבע ֹולמ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ְֶַָָָָָָָָּברא 

ויׁש ׁשּבזה . והעל ּיה  ה ּטֹוב  ענין רק  ה ּוא  ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָלב ּטלה )

אחר  ּבמק ֹום  ה ּמבאר   ּדר ֿ על  ׁשּזה ּו 14ל ֹומר , ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

העליֹון, ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן מ ּגן העל ּיה  ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבענין

ֿ ּכן  ּגם  וכ ּמבאר  ּבינתים , הפסק  להיֹות  ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּצרי

"ׁשבע  ּבענין ּבהק ּדמה , והאמ ּונה ' ה ּיח ּוד  ְְְְְֱִִֶַַַַַַַָָָָּב'ׁשער 

וקם " צ ּדיק  ׁשני 15יּפל  יׁשנם  זה  ׁשּבהפסק  . ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ה ּנׁשמ ֹות  ּבֹו ׁשּטֹובל ֹות  ּדינּור , נהר  ּבחינת  ְְְְְִִִֶַַַָָּדברים .

וכן  העליֹון. ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן מ ּגן ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּבעל ֹותן

העליֹון, ֿ עדן לגן ה ּתח ּתֹון ֿ עדן ּגן ּבין ע ּמּוד  ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָּיׁש

העליֹון  ֿ עדן לגן ה ּנׁשמ ֹות  ע ֹול ֹות  והח ּלּוק 16ׁשּבֹו . ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ּדמה ּות  ה ּבּטּול  ה ּוא  ּדינּור ' ׁש'נהר  ה ּוא , ְְִִֵֵֶֶַַַּביניהם 

(א ׁש) נּור  ֿ ידי על  נע ׂשה  ֿ זה  הרי ׁשּלכן ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָהרא ׁשֹון,

רק  ה ּוא  ענינֹו הע ּמּוד , ֿ ּכן ֿ ׁשאין מה  ְְִֵֵֶַַַָָָָונהר .

ׁשּלכן  העליֹונה , ּבּמדרגה  וההת ּכּלל ּות  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהעל ּיה 

יׁש ֿ ּדר ֿזה  ועל  הע ּמּוד . ֿ ידי על  נע ׂשה  ֿ זה  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָהרי

ּכלל  יהיה  לא  ֿ לבא  ׁשּלעתיד  ֿ ּדידן, ּבּנּדֹון ְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹל ֹומר 

והעל ּיה  ה ּטֹוב  ענין רק  ויּׁשאר  ֿ ּדינּור ) נהר  ּדגמת  ה ּוא  מיתה  (ּכי ה ּמיתה  ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָֻענין

מ ּמׁש. ּבימינּו ּבמהרה  לנּו", ּתהיה  ו"ּכן הע ּמּוד ). ּדגמת  ה ּוא  (ׁשהעל ּיה  ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻׁשּבזה 
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ובכ"מ . ד. פד, שמע "צ  טז.)15לקו"ת כד, א).)16משלי  (נב , פל"ט  תניא

    
'BL' ˙ÈÁa ‡e‰ ‰n„‡ ‰t Ù‡ Èk ,(˙Ó ˙‡ÓË ˙aq)ƒ«À¿«≈ƒ≈∆»»¬À»¿ƒ«

‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰Â ביותר הנחות למקום אפילו לטהר ÌÏBÚaגם ¿«¿»»¿«»«»»»
אלוקית. והארה טהרה לעולם ולהביא מטומאה אותו 

‰Ê ÔÈÚ ‰p‰Â בעולם ש אלוקות והמשכת טהרה המשכת È‰È‰ל  ¿ƒ≈ƒ¿»∆ƒ¿∆
Œ„È˙ÚÏ ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«¿≈∆»ƒ

,‡Ï המשיח Ïha˙Èבימות Ê‡L »…∆»ƒ¿«≈
‰˙Èn‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk Ìb13, «¿»ƒ¿««ƒ»

נצחיים, יהיו  ‡MiLוהחיים ‰Óe«∆ƒ»≈
‡Ï È‰L) ‰˙Èn‰ ÔÈÚÓ≈ƒ¿««ƒ»∆¬≈…
‡e‰ŒCeaŒLB„w‰ ‡a»»«»»

‰ÏhÏ „Á‡ c BÓÏBÚa וגם ¿»»»∆»¿«»»
 ֿ ֿ ברוך  הקדוש עשה המיתה עניין  את

‰Bhהוא  ÔÈÚ ˜ ‡e‰ («ƒ¿»«
‰ÊaL ‰iÏÚ‰Â ֿ לעתיד  יהיה וזה ¿»¬ƒ»∆»∆

יהיה. לא המיתה שעניין  אפילו  לבוא

CcŒÏÚ e‰fL ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆∆«∆∆
Á‡ ÌB˜Óa ‡n‰14 בתורת «¿…»¿»«≈

ŒÔbÓהחסידות ‰iÏÚ‰ ÔÈÚa¿ƒ¿«»¬ƒ»ƒ«
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„Ú≈∆««¿¿«≈∆
˜ÒÙ‰ ˙BÈ‰Ï CÈvL ,ÔBÈÏÚ‰»∆¿∆»ƒƒ¿∆¿≈
ÔkŒÌb ‡nÎÂ ,ÌÈ˙Èa≈¿«ƒ¿«¿…»«≈
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ÚL'a¿«««ƒ¿»¡»
ÏtÈ ÚL" ÔÈÚa ,‰Óc˜‰a««¿»»¿ƒ¿«∆«ƒ…

"Ì˜Â ˜Ècˆ15 של לשונו  וזה «ƒ¿»
ליודעים  ידוע "הנה שם: הזקן  אדמו "ר 

יפול  שבע כי  דכתיב מאי  דקרא טעמא

מהלך  נקרא שהאדם ובפרט וקם, צדיק

ממדרגה  לילך  וצריך  עומד , ולא

אחת  במדרגה לעמוד  ולא למדרגה

טרם  למדרגה, מדרגה ובין  לעולם.

הוא  ממנה, עליונה למדרגה שיגיע

הראשונה", ממדרגה נפילה בבחינת

‰Ê ˜ÒÙ‰aL הדרגות שתי  שבין  ∆¿∆¿≈∆
‰ ˙ÈÁa .ÌÈc ÈL ÌLÈ∆¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ«¿«

,eÈc(רוחנית) אש של  נהר  ƒ

Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔbÓ Ô˙BÏÚa ˙BÓLp‰ Ba ˙BÏBhL∆¿«¿»«¬»ƒ«≈∆««¿¿«≈∆
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÔBzÁz‰ Ô„ÚŒÔb ÔÈa „enÚ Li ÔÎÂ .ÔBÈÏÚ‰»∆¿¿≈≈«≈«≈∆««¿¿«≈∆

ÔBÈÏÚ‰ Ô„ÚŒÔ‚Ï ˙BÓLp‰ ˙BÏBÚ BaL ,ÔBÈÏÚ‰16˜elÁ‰Â . »∆¿∆«¿»¿«≈∆»∆¿¿«ƒ
וה'עמוד 'Ì‰ÈÈaההבדל  ה'נהר ' ‰e‡בין  'eÈc ‰'L ,‡e‰ ≈≈∆∆¿«ƒ

,ÔBL‡‰ ˙e‰Óc Ïeha‰ לפני «ƒ¿«»ƒ
להיות  צריכה העליון  עדן  לגן  העלייה

כפי  הנשמה מהות של  התבטלות

התחתון  עדן  בגן  ≈«∆ÔÎlLשהייתה
e È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ‰¬≈∆«¬∆«¿≈

‰Â (L‡)'שורפת' והאש ≈¿»»
המציאות  וגדרי  המהות את ומבטלת

אחרת, למהות למעבר  כהכנה הקודמים

יותר . ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Óנעלית
,„enÚ‰ את שמבטלת פעולה בו  אין  »«

אלא  הקודמת  ‰e‡המהות BÈÚƒ¿»
˙eÏlk˙‰‰Â ‰iÏÚ‰ ˜«»¬ƒ»¿«ƒ¿«¿
ÔÎlL ,‰BÈÏÚ‰ ‰‚„na««¿≈»»∆¿»∆»≈
„enÚ‰ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰ÊŒÈ‰¬≈∆«¬∆«¿≈»«
ונמצא  זו , בעלייה לנשמות שמסייע

של  החיובי  ההיבט את רק יש שבעמוד 

הקודם. המצב של  'הפסד ' ללא העליה

ŒÔBcpa ÓBÏ LÈ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆≈«¿ƒ
‰È‰È ‡Ï ‡ÏŒ„È˙ÚlL ,Ô„Ècƒ«∆∆»ƒ»……ƒ¿∆
‰˙ÈÓ Èk) ‰˙Èn‰ ÔÈÚ ÏÏk¿»ƒ¿««ƒ»ƒƒ»

הגוף חיות הפסקת ‰e‡שעניינה
eÈcŒ‰ ˙Ó‚c'ו 'שורף שמבטל  À¿«¿«ƒ

הנשמה  של  הקודמת המהות )את
‰iÏÚ‰Â Bh‰ ÔÈÚ ˜ ‡MÈÂ¿ƒ»≈«ƒ¿««¿»¬ƒ»
˙Ó‚c ‡e‰ ‰iÏÚ‰L) ‰ÊaL∆»∆∆»¬ƒ»À¿«
,"eÏ ‰È‰z Ôk"Â .(„enÚ‰»«¿≈ƒ¿∆»

.LnÓ eÈÓÈa ‰‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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האמונה והביטחון בבשורת הגאולה כאשר נמצאים עדיין בגלות, הרי זה גופא ממשיך את הגאולה בפועל.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז



ט

         

― הק ' בחדרו  "אמונה ", למחנה ֿקיץ הנוסעות  להמדריכות  ―

מוגה  בלתי

חדשי  במשך  והמצוה  התורה  בדרך  ישראל  בנות  לחנך  הוא  שענינו "אמונה ", למחנה  נוסעות  הנכן
הקיץ .

החול , לימודי את  מפסיקים  הקיץ  ובתקופת  חול , לימודי גם  השנה  במשך  לומדים  המדינה  חוקי לפי
לימודי  עבור  הזמן כל  את  להקדיש  שיכולים  כיון קודש , בלימודי להוסיף  מסוגל  זמן זה  הרי ובמילא ,

קודש .

האדם  טבע  [והרי הכרח  מתוך  אינו הלימוד  גם  ובמילא , חופש , של  מקום  הוא  קיץ " ש "מחנה  ובפרט 
כל  שהרי התנגדות ], ֿ שהיא  איזו אצלו מעורר  זה  הרי מסויים  דבר  לעשות  אותו מכריחים  שכאשר  הוא 
אצל  מתקבל  הלימוד  שגם  כך , ("ּפלעזשער "), ועונג  נופש  של  אופי בעלי הם  קיץ " ב "מחנה  הענינים 
לו  ויש  אחר , באופן מתקבל  זה  הרי כזה , באופן הוא  הלימוד  וכאשר  והעונג , מהנופש  כחלק  הילדים 

יותר . חזקה  השפעה 

מאשר  יותר  הילדים  בחינוך  בו לפעול  יכולים  מסויימת  שמבחינה  קיץ ", "מחנה  של  המעלה  וזוהי
השנה . במשך 

*

רק  אם  מהן, אחת  שכל  ולאה , רחל  רבקה  שרה  בנות  ישראל , בנות  של  מחנכות  להיות  זכיתן אתן
בנות  את  להנהיג  השלוחות  שאתן ― שלכן והזכות  ולאה . רחל  רבקה  שרה  כמו להיות  יכולה  תרצה ,

היהדות . בדרך  ישראל 

תזכו  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בפועל , ולקיימה  שליחותכן, את  למלא  הכחות  את  בעצמכן למצוא  לכן יעזור  השי"ת 
הענינים . בכל  עבורכן, הקב "ה  של  ברכותיו להמשכת 

שיוכל  הקב "ה  של  לברכותיו הוא  זקוק  ולכן יותר , למעלה  ולהתעלות  לגדול  תמיד  צריך  אדם  כל 
ה '. בעבודת  עילוי אחר  בעילוי ולהתעלות  לגדול 

*

בעבודתכן. שתצליחו ומוצלח , בריא  קיץ  לכן יתן השי"ת 

מה  שמילאתן טוב , חשבון להגיש  תוכלו ― החשבון חודש  אלול , בחודש  העירה  תחזרו וכאשר 
טובה . וחתימה  כתיבה  לכן ליתן דרישתכן, את  למלא  מהקב "ה  לבקש  תוכלו ואז הקב "ה , מכן שדרש 

וברוחניות . בגשמיות  בריאה , ושנה  בריא  קיץ  להן שיהי' החניכות , לכל  שלום  פרישת  תמסרו

      
     

   
ופעילה . חסידותית  התוועדות 

שניאורסאהן  מנחם 
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המשך ביאור למס' זבחים ליום רביעי עמ' ב



י

       
- מאידיש  תרגום -

 תמוז ג ' בין היא  זו תמוז שבת  ֿ י"ג  -וי"ב 
שוחרר  כאשר  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  של  הגאולה  חג 

והגלות  מהמאסר  תרפ "ז) בגלל (בשנת  הי' בו
הדת " וחיזוק  התורה  ב "הרבצת  במדינה עבודתו

ההיא .

אלא  בלבד , עבורו פרטית  גאולה  היתה  לא  וזו
במכתבו  שכותב  תמוז כפי י"ב  (לחגיגת  המפורסם 

בי"ב הראשונה ) הקב "ה  גאל  בלבד  אותי ש "לא 
הקדושה , תורתינו מחבבי כל  את  גם  ֿ אם  כי תמוז,

יכונה ". ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצוה , שומרי

את  לקבוע  שראוי הגאולה ' 'בעל  כותב  ולכן
העוסקים  ישראל  גאולת  חג  "יום  הזה , היום 
"ליום  ישראל  כלל  עבור  התורה ", בהרבצת 
בכל  והיהדות  התורה  לחיזוק  והתעוררות  התוועדות 
בהרבצת  אומץ  להוסיף  כו', ענינו לפי ואתר  אתר 

כו'". היהדות  והחזקת  התורה 

ונעשים  נזכרים  האלה  ימי והימים  כשבאים  -
שוב  מתעורר  בשנה , שנה  מדי האלו הגאולה 
בעבודתו  יהודי לכל  החדירה  שהגאולה  הכח  מחדש 
כל  ואזי היהדות , וחיזוק  והמצוות  התורה  בהרבצת 
מה 'מאסר ' להגאל  כדי חדשים  כוחות  מקבל  יהודי
אשר  שלו, הפרטית  ומה 'גלות ' שלו הפרטי

עצמו  בו והיהדות  התורה  בהרבצת  לו מפריעים 
להיזכר  יהודי כל  צריך  ולכן אותו. ובסובבים 
שעי"ז  ֿ מנת  על  הגאולה , בפרשת  מחדש  ולהתבונן

בפועל . במעשה  - "ונעשים " יהי' ומזה 

בזה  להוסיף  צריך  ושנה  שנה  בכל  - ואדרבה 
בקודש  (מעלין ועלי' של הוספה  לאופן עד  ,(

העיקר  על  מרובה  .תוספתו

:להבין וצריך 

עבור  גם  היא  שהגאולה  כותב , הגאולה ' 'בעל 
איש  כל  ("כי יכונה " ישראל  "בשם  שהוא  מי
בשמירת  הפרטי מצבו עם  התחשב  מבלי ישראל ,
ז.א . ותורתו"), ה ' עם  תמים  לבו המצוות , וקיום 
בלבד , כינוי הוא  "ישראל " השם  שלדידו כזה  יהודי
לתורה  שייכות  שום  (לע "ע ) לו אין בגלוי כי

ומצוות .

בו  פעלה  בעצם  מה  השאלה : נשאלת 
?הגאולה 

מקום  (בכל  תורה  מרביצי הגאולה אצל  הרי - (
אחד  אך  כנ"ל , תורה  להרביץ  חדש  כח  להם  נתנה 
שייכות  לו אין הרי יכונה ", ישראל  "בשם  שהוא 

פעלה  מה  וא "כ  התורה , להרבצת  בו כלל 
?הגאולה 
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לאחרי1) ההיקף ימי  שבעת שלם, שבוע היא זו ששבת ובפרט 
הזמן  שינויי  כל  כולל  ששבוע שעברה), בשבת (שהי ' תמוז ג '
היא  השבת שביום מזה גם כמובן השבת), יום עד  ראשון (מיום
ואח "כ  מהזמן, שלמעלה לבחי ' השבוע) ימי  ששת כל  (של  העלי '
שני יום בשבת, ראשון יום היום אומרים ולכן חדש. היקף מתחיל 
עתה  עד  בראשית ימי  מששת ימים רבבות עברו שככר אף וכו',

ועוד ). סע"א. כה, שה"ש (לקו"ת
פח ,2) ב. סג , (זח "ב יומין כולהו מתברכין מיני ' זו דמשבת

הבא. דשבוע זכאין הימים ובפרט  א),
האסורים 3) מבית אדמו"ר מו"ח  כ "ק יצא תמוז ג ' ביום

נתבשר  תמוז י "ב וביום מקלט , לעיר בגלות ללכת ֿ מנת על 
תעודת  לו וניתנה מקלט ), בעיר מגלות (גם לו ניתנה שחופשה

תמוז. י "ג  יום – למחרתו השחרור
הבאה.4) שבהערה המכתב ל '
קודש 5) אגרות .263 ע' תש"ח  קמו. ע' תרפ"ח  בסה"מ  נדפס

פ. ע' ח "ב מהוריי "צ אדמו"ר
ש 6) מחנוכה ולהעיר - שנה. ששים לפני  - תרפ"ח  בשנת
.(ב כא, (שבת כו' קבעום
להרמ "ז 7) שובבים תיקון ס' וראה כח . ט , אסתר - הכתוב ל '

פכ "ט . (להחיד "א) דוד  לב בס' הובא

א.8) כח , ברכות
הנהגתו 9) ודרך  בדרכיו", "והלכת ישראל  נצטוו שהרי 

(ב"ר  העיקר על  מרובה דתוספתו באופן הוא הקב"ה של  (ברכתו)
ד ). פס"א,

כו'"10) תמים לבו כו' ישראל  כל  "כי  במכתב שנאמר מה כי 
ב  רק ה"ז "אשר - למי  התורה, בהרבצת דגאולה השייכות יאור

לכאורה מבאר אינו אבל  יכונה"; ישראל  במיבשם הגאולה
.14 הערה וראה יכונה". ישראל  בשם "אשר

גאולת 11) חג  "יום הוא תמוז שי "ב המכתב מלשון כמובן
תורה  מרביצי  של  רק לא כו'", התורה בהרבצת העוסקים ישראל 
חוקי פי  על  היא ש"מותרת נתברר (ששם ההיא במדינה

העולם. בכל  תורה מרביצי  גם כ "א המדינה"),
הכל 12) הוא (שהנשיא הדור נשיא שגאולת הוא שברור דאף

מ "מ  אבל  מישראל , א' לכל  שייכת כא) כא, פרשתנו פירש"י  -
ישראל  בשם "אשר במי  הגאולה, של  בפועל  הפעולה מהי 

יכונה"?
נעשה 13) והיהדות התורה בהרבצת הגאולה שע"י  ואף

למי גם ויהדות תורה להרביץ המדינה) חוק ע"פ (גם אפשרי 
תורה  שיעורי  חדרים, יסוד  (ע"י  יכונה" ישראל  בשם "אשר



יי       

[נוסף  פעלה  שהגאולה  מובן, גופא  מזה  אלא 
(ה  התורה  הרבצת  חיזוק  (אבל לפרט  של 

תורה  שמרביצים  לאלו רק  השייך  הגאולה ), אחרי)
כללי ענין גם ] - תורה במרביצי הן – היהודים 

במי  והן התורה ) בהרבצת  לעבודתם  (בנוגע 
יכונה ". ישראל  ש "בשם 

בענין  היא  שהגאולה  מכיון מובן: גיסא  לאידך 
"חג במכתב : הלשון (כפי והיהדות  התורה  הרבצת 
מובן  התורה "), בהרבצת  העוסקים  ישראל  גאולת 
לזה  (גם  הגאולה  של  הכללית  שהפעולה  איפוא 
במיוחד  הוסיפה  יכונה ") ישראל  "בשם  אשר 
כח  והכניס  פעל  שזה  ועד  התורה , הרבצת  בעבודת 
יעשו  הם  שגם  יכונה " ישראל  "בשם  שהם  לאלו גם 

תורה . למרביצי סו"ס 

' הגאולה 'בעל  שכתב  מה  ע "פ  - זה  ויובן
עם  התחשב  מבלי ישראל , איש  ש "כל  במכתב ,
עם  תמים  לבו המצוות , וקיום  בשמירת  הפרטי מצבו

יהודי) לכל  הגאולה  שייכת  (ולכן ותורתו" :ה '

קשורה  - היהדות  נקודת  – יהודי כל  של  העצם 
י  כי הקב "ה . עם  יכול תמיד  ואינו רוצה  אינו הודי

מאלקות  הרמב "ם להתנתק  כפס "ד  , שיהודי ,
ה '. רצון את  לקיים  רוצה  בטבעו

ובעולם  גשמי, בגוף  הנשמה  ירידת  בגלל  אך 
נעשה  הימנו, למטה  תחתון שאין התחתון הזה 
ורצונו  מציאותו על  העלם  שעה ) (לפי לפעמים 
עם  שלו העצמי הקשר  - היהודי של  האמיתי

הקב "ה .

הדבר  יכול  נוהג ", כמנהגו "עולם  אשר  זמן וכל 
תומ "צ , לשומר  בנוגע  שגם  ועד  בהעלם , להישאר 
מצד  תומ "צ  מקיים  שהוא  מצב  להיווצר  אז יכול 
הנפש  עצם  עם  ֿ דוקא  לאו אבל  כו', הגלויים  כחותיו

שלו.

יכולה  אשר  וכיו"ב  גזירה  שישנה  בשעה  אך 
מבאר  הרי היהודי, של  האמונה  את  ח "ו לערער 

בתניא  הזקן שבקלים אדמו"ר  קל  אפילו שאז ,
מעורר  ֿ השם  קידוש  של  שהנסיון מכיון נפשו, מוסר 

שלו. הנפש  עצם  את 

 של והגאולה  למאסר  בנוגע  גם  מובן עד "ז
תמוז: י"ב 

העמידו  תרפ "ז, בשנת  והגלות  והמאסר  הגזירה 
הי' זה  כי ר "ל , היהדות  קיום  המשך  את  בסכנה 
של  והיהדות  התורה  והפצת  קיום  כללות  על  העלם 
"הנשיא  (כי היהודים  כל  של  ובמילא  הדור , נשיא 
עם  של  הקיום  תלוי בזה  אשר  הכל "), הוא 

.ישראל 

ש  - הגאולה  שע "י מובן, גלוי ומזה  "נודע 
כל " יהודים לעין אלקות , של  האמת  של  הנצחון

ומצוות  ע "פ ותורה  היא  ש "מותרת  כך  כדי ועד  ,
מצד  רק  (לא  אמת  שזוהי ז.א . המדינה ", חוקי
וחוקי  גדרי מצד  גם  אלא ) הקדושה , התגברות 
כפי  היהודים , של  העצם  נתגלה  עי"ז הרי - העולם 
וע "י  הקב "ה . עם  אחד  דבר  והם  קשורים  שהם 
ובכל  זמן בכל  נצחיים  הם  נעשים  העצמי, הקשר 

כמ "ש  נצחי, שהוא  כביכול  הקב "ה  כמו מקום ,

לא  ה ' כליתם "."אני לא  יעקב  בני ואתם  שניתי,

ענינה  בכלל : גאולה  של  האמיתי התוכן וזהו
האמיתי  מציאותו ומתגלה  שנגאלת  הוא , גאולה  של 
נמצא  לא  האדם  בגלות , בגלות . שהי' האדם  של 
הוא  ובמילא  שלו, (הרגיל ) ומצב  ומעמד  במקום 
טבעו  כפי ולהתנהג  להתפשט  יכול  ואינו מוגבל 
שהוא  כמו שלו), והפנימיות  העצם  (מצד  ורגילותו
משתחרר  שהוא  פירושה  וגאולה  שלו. בבית  נוהג 
האמיתי, ומצבו למעמדו וחוזר  ההגבלות , מכל 
בהתפשטות  ולהתנהג  להתבטא  הוא  יכול  ולכן

לו. שנראה  כפי ובהרחבה ,
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65 ֿ אם  כי  כו' גאל  בלבד  אותי  ("לא המכתב מלשון הרי  - וכיו"ב)
שהגאולה  רק (ולא זו בגאולה נגאל  אחד  שכל  מובן, כו'") גם

עליו אחרים).פועלת של ) תורה (הרבצת
איש 14) כל  "כי  שההוספה לומר, יש דלקמן הביאור ע"פ

זה  על  הסברה רק לא היא ותורתו" ה' עם תמים לבו כו' ישראל 
בשם  "אשר למי  גם שייכת כו') התורה (דהרבצת שהגאולה

הסברה גם כ "א ,(10 (כבהערה יכונה" הגאולה ישראל 
את  לגלות - יכונה") ישראל  בשם "אשר במי  (גם ישראל  בכל 
פנימיות  ניכר יהי ' שלו ובחיצוניות בכחות שגם מציאותו, אמיתית

ותורתו. ה' עם תמים שלבו לבבו,
סיון.15) כא יום" "היום
ספ"ב.16) גירושין הל '

ֿ י "ט .17) פי "ח 
(האמ 18) הרס"ג  "אומתנו וכמאמר פ"ז) מ "ג  והדעות ונות

בתורותיה". ֿ אם כי  אומה איננה
כולם 19) (שע"י  הגאולות שבכל  השוה להצד  שנוסף ומובן

בענין  האמת בפרט  מגלה גאולה כל  הרי  הדבר), אמיתית נתגלה
תמוז  י "ב גאולת ע"י  - ובנדו"ד  והגלות. המאסר הי ' שבו זה

ש  העבודה בדרך  האמת כל ") לעין גלוי  ("נודע בעל נתגלה
היהדות. וחיזוק התורה בהרבצת הגאולה

ו.20) ג , מלאכי 
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ועאכו"כ  יהודי, של  גלות  אודות  מדובר  וכאשר 
כמנהיג הכללית  לעבודתו בנוגע  בישראל  נשיא  של 
שהגלות  מובן ויהדות , התורה  בהרבצת  ישראל 
של  האמת  על  שעה ) (לפי ומסתירה  מעלימה 
האמיתי  הקשר  ועל  ואלקות , ומצוות  תורה  יהודים ,
האמיתיות  מצד  (כי והקב "ה  ישראל  שבין

להיות  צריכים  היו שלהם , זמן והנצחיות  בכל 
הקשר  נתגלה  - הגאולה  וע "י שינויים ); בלי ומקום ,

כנ"ל . להקב "ה , ישראל  בין העצמי

 גאולתם היא  זו גאולה  מדוע  גם  מובן עפ "ז
את של  ֿ אם  כי כו' בלבד  אותי "לא  ישראל ,

יכונה ": ישראל  "בשם  אשר  את  גם  ועד  כו'",

הרגיל , ע "ד  עבודתם  את  עובדים  ישראל  כאשר 
שלהם : העבודה  בדרגת  ביניהם  חילוקים  ישנם 
שומרי  הקדושה , תורתנו מחבבי תורה , מרביצי

יכונה ": ישראל  "בשם  ועד  מצוה ,

ל  בנוגע  ישראל אבל  כל  בזה  יהודי, של 
.

אינה  הגאולה  אם  גיסא : לאידך  גם  מובן עד "ז
מי  (כגון יהודים  וישנם  ישראל , כל  על  פועלת 
אי"ז  - בגלות  שנשארים  יכונה ") ישראל  ש "בשם 

הקשורה  לאמיתתו) (באמת  אמיתית  גאולה 
זה , קשר  מצד  (כי וישראל  הקב "ה  בין ההתקשרות 
יהודי, (כל  יעקב  בני ואתם  שניתי לא  ה ' "אני הרי

כליתם "). לא  מהכלל ) יוצא  ללא 

של  להאמת  בנוגע  שזה  כמו כביכול  ע "ד 
ש "כל  (ובפרט  המצאו "אמיתת  - עצמו הקב "ה 

המצאו" מאמיתת  אלא  נמצאו לא  ):הנמצאים 

שניתי", "לא  היא  הקב "ה  של  שהאמת  כשם 
 בכל המצאו" ד "אמיתת  האמת  גילוי

בכל  וחודר  מתגלה  הוא  כאשר  דוקא  היא  הנמצאים ,
הכתוב  (ובלשון נמצא  מכל  ופרט  עוד פרט  אין -

נוספת  (אמיתית ) מציאות  ישנה  אם  כי מלבדו),
מ "אמיתת  שהיא  (האמת ) ניכר  לא  בה  אשר 

מציאות  היא  אם  אפילו מורה המצאו", ה "ז ,
אמת  (שאי"ז המצאו" ד "אמיתת  באמת  "שינוי" על 
כי  וענין, מעלה ) מלשון גם  ("מקום " מקום  בכל 

דבר  מ "אמיתת ישנו "חוץ " כביכול  שהוא 
ח "ו), המצאו"

שענינה  - הגאולה  לענין בנוגע  גם  מובן עד "ז
- להקב "ה  ישראל  שבין העצמית  ההתקשרות  גילוי
מורה  ה "ז בגלות , נשאר  אחד  יהודי אפילו שאם 

גאולה  אינה  :שהגאולה 

פרטי, איש  של  גאולות  היו ישראל , עם  בחיי
גאולה , להיותה  אשר  מבנ"י. חלק  של  או שבט  של 
השבט , או הפרטי האיש  של  האמת  את  גילה  ה "ז
שיוכלו  המסויים , בתפקידם  גאולה  – חלק  או
חירות , של  באופן בעולם  שליחותם  את  לקיים 

בשלימות . ובמילא 

גאולה  נקרא  אי"ז לא אעפ "כ , היא  כי ,
משא "כ  בנ"י, כל  את  גאלה  לא  עכ "פ  נגעה ,

"גאולה  נקראת  העתידה  הגאולה 
 כל (ושל  בנ"י כל  גאולת  תהי' היא  כי ,"

כולו). העולם 

י"ב  בגאולת  גם  הי' זה  שמעין לומר , ויש 
ושל תמוז  עבור  גאולה  שהיא  , לא") ישראל 

בלבד  ֿ אם אותי כי כו'  גילה זה  - כו'")
אצל  ותומ "צ  דאלקות  האמת  ועד את  ישראל ,

כל  "כי - יכונה " ישראל  "בשם  שהוא  זה  אצל  גם 
הפרטי  מצבו עם  התחשב  מבלי ישראל , איש 
ותורתו". ה ' עם  תמים  לבו המצוות , וקיום  בשמירת 

יהודי  לכל  בנוגע  גם  הוא  שכמו"כ  לומר , ויש 
בו חדרה  שהגאולה  - בפרט   הדרגות בכל  ,

ישראל  "בשם  אשר  שבו, הדרגה  גם  ועד  שבו,
לגופי  בחומריותו (הנדמה  גופו - ובכללות  יכונה ",

ממש "אוה "ע  ב "גלות  הנשמה  נמצאת  שבו (- ,
תיגאל  (הגוף ) זו בדרגה  שגם  הגאולה , פעלה 
לנפש  כלי שהוא  איך  מציאותו, אמיתית  ותתגלה 
שבו, הדרגות  לשאר  בנוגע  גם  ועד "ז שבו, האלוקית 
חדור  שאינו ונקודה  פרט  שום  נשאר  שלא  כך 
(ע "ד  תומ "צ  ע "י האלוקית  הנשמה  של  בקדושתה 
יוצא  ללא  היהודים  כל  לגאולת  בנוגע  לעיל  המדובר 

ב " המצאו אמיתת  לגילוי ובנוגע  מהכלל ,
הנמצאים ").
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היד .21) ספר בריש הרמב"ם
לה.22) ד , ואתחנן

דשם 23) "כיון - זל "ז שייכים גאולה עניני  שכל  ולהעיר
ועאכו"כ  ב). יז, מגילה - אתחלתא ד "ה (פירש"י  עלה" גאולה

כבפנים. בנ"י , כל  של  גאולה שהיא תמוז י "ב גאולת
א).24) (ע, פמ "ט  תניא
א).25) (מח , פל "ז תניא
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 הגאולה של  החידוש  מובן הנ"ל , ע "פ 
עד  והן תורה , מרביצי הן היהודים , לכל  בשייכות 

"בשם  אשר  יכונה ":למי ישראל 

עם  ביחד  בגאולה  נגאל  יהודי שכל  לזה  נוסף 
יהודי  בכל  גם  פעלה  הגאולה  הרי הדור , נשיא 
לחיזוק  בנוגע  תורה  מרביצי אצל  רק  (לא  בפרט 
יכונה "): ישראל  ש "בשם  במי גם  אלא  בעבודתם ,

האמיתית  המציאות  את  וגילתה  גאלה  הגאולה 
"לבו  זה  מצד  אשר  נשמתו, עצם  - יהודי כל  של 
הכח  לו שיהי' כזה  ובאופן ולתורתו": לה ' תמים 
נפשו  פנימיות  גילוי את  לפועל  ולהביא  להשתמש 
שבו, והלבושים  הכחות  בכל  ולתורתו לה ' ולבבו
(כפי  והיהדות  התורה  בהרבצת  בפועל  למעשה  ועד 

הג 'בעל  שהגאולה שמדגיש  איך  במכתבו, אולה '
מכיון  - והיהדות ) התורה  הרבצת  עם  קשורה 

שגילוי  בכל חודר  כאשר  דוקא  הוא 
סוס "ה ). (כנ"ל  מהאדם  ופרט  פרט 

היהודי) של  העצם  (גילוי הגאולה  פעלה  ולכן
- יכונה " ישראל  ש "בשם  למי בנוגע  הן חידוש ,
גילוי  את  לפועל  להוריד  הכח  אח "כ  לו שיהי'
בפועל  במעשה  בעבודתו גם  ולבו, נפשו פנימיות 
רצונו  את  שמגלה  עי"ז שלו, ונה "ב  הגוף  מצד 
לימוד  ע "י הקב "ה  של  רצונו את  לקיים  האמיתי
עצמו  הוא  יהי' שסו"ס  ועד  המצוות , וקיום  התורה 
- תורה  למרביץ  בנוגע  והן ויהדות ; תורה  מרביץ 
כתוצאה  (שנתחזקה  שלו התורה  שהרבצת 
שלו  הגלויים  הכחות  עם  רק  לא  תהי' מהגאולה )
עצם  עם  גם  אלא  אתו), אחד  דבר  לגמרי אי"ז (שאז
מוסיף  שזה  וכו', נפש  מסירת  עם  שלו, הנפש 
אליו  בנוגע  הדת  וחיזוק  התורה  הרבצת  בעבודת 
ענינו). לפי ואתר  אתר  (בכל  הוא  ובמקומו אישית 

 בקשר סיפור  יובן (ס "ה ), הנ"ל  ביאור  ע "פ 
בי"ב לגאולה  הגאולה  בשורת  שהגיעה  בשעה  :

הי' שתוכנו ברוסית  ניגון ששר  חסיד  הי' תמוז,
קראמע  ניקאווא , ניעט  ("ניעט  מלבדו" עוד  "אין
ה "ה  דבר  כל  נתפרסם . וזה  אדנאווא "), יעווא 
הגאולה  שייכות  מהי וצלה "ב : פרטית . בהשגחה 

מלבדו"? עוד  "אין עם  בפרט ,

בזה : הביאור  לומר  ויש 

(העלם ) מה "גלות " משתלשלת  גלות  כל 
העולם , בריאת  ענין כללות  שזהו - הראשונה 
וריבוי  לדרגה  מדרגה  השתלשלות  ריבוי ע "י שנברא 
מלשון  "עולם " שנברא  עד  כו', והעלמות  צמצומים 

והסתר  הזה העלם  עולם  - מזה  יתירה  ועד  ,
וסט "א  קליפות  ה "מלא  מעשה הגשמי ו"כל  ,

אשר  בו", גוברים  והרשעים  ורעים  קשים  עוה "ז
"בבחי' בגלות , האלוקי האור  נמצא  תוך בהם 

ליש  מאין ולקיימו להחיותו הנפרד  דבר  אותו
מציאו כו'" על  ומסתיר  מעלים  העולם  תה ,

הנמצאים  ש "כל  - האלוקית  האמת  ועל  האמיתית 
הכח  – המצאו" מאמיתת  אלא  נמצאו לא  כו'
רגע  בכל  נברא  כל  ומקיים  ומהווה  המחי' האלוקי

.מחדש 

בגוף  הנשמה  ירידת  יותר , ובפרטיות  [ואח "כ 
ממש " "גלות  של  ענין הוא  יהודי, כל  כי של  ,

על  ומסתירים  מעלימים  החיונית  והנפש  הגוף 
שהנשמה  כך  היהודי), של  והאמת  (העיקר  הנשמה 
במקומה  שהיא  כפי בשלימות  להאיר  יכולה  אינה 

למעלה ].

- [ובפרטיות  הזה  שבעולם  פירושה , ו"גאולה "
שמציאותו  האמת , מתגלה  החיונית ] ונפש  בגוף 
[ולנשמה ] האלקי להאור  כלי רק  הוא  האמיתית 
ניכר  מהבריאה  ופרט  פרט  שבכל  כך  אותו, שמחי'

המצאו". "אמיתת 

שום  שאין מלבדו", עוד  "אין של  התוכן וזהו
ז.א . "מלבדו", עוד ") ("אין בעולם  מציאות 
היא  מציאותו שכל  איך  נרגש  העולם  שבמציאות 

המצאו" מ )אמיתת  אלא  נמצאו שמציאות ("לא  ,
בשלימות  שיתגלה  כפי - אלקות  היא  גופא  העולם 

ֿ לבוא . לעתיד 
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אדמו"ר 26) התולדות בס' נעתק תשכ "ה. תמוז י "ב שיחת
. 221 ע' ח "ג  מהוריי "צ

שנה.27) ע' להצ"צ ביאוה"ז ד . לז, שלח  לקו"ת
פל "ו.28) תניא
ספ"ו.29) תניא
פ"א.30) שעהיוה"א
החילוק 31) (86 הערה 202 ע' חכ "ה (לקו"ש במ "א כמבואר

(וא  עוד " "אין עוד "בין ש"אין - מלבדו" עוד  ו"אין לט ) שם, תחנן
משא"כ  כלל . מציאות שום שאין הנבראים מציאות לגמרי  שולל 

עוד  ש(רק)"אין פירושו ""עמו" אבל  עוד ", "אין
"מלבדו". מציאות שאינה נרגש גופא זו ובמציאות מציאות, ישנה

. 42 הערה לקמן וראה



יד      

בשביל  נברא  העולם  שכל  שמכיון לומר , ויש 
תמוז ישראל  ֿ י"ג  בי"ב  שהגאולה  שעי"ז מובן ,

ב  האמת  את  הדרגות גילתה  (ובכל  ישראל 
ההתקשרות  של שבישראל ), העצם  של 

- המצאו") ("אמיתת  הקב "ה  של  העצם  עם  יהודי,
שיתגלה  כולו, העולם  כל  את  לגאול  הכח  ניתן עי"ז

המצאו". "אמיתת  - מציאותו אמיתת  שם 

גלוי  "נודע  נעשה  הגאולה  שע "י - ובפשטות 
הדת  וחיזוק  תורה  בהרבצת  שהעבודה  כל " לעין

ֿ פי על  היא  "מותרת   העולם שגם  ,"
גם  ועד "ז ותורה . אלקות  של  האמת  את  מכיר 
(כדלקמן  חדשה  דרך  נפתחה  - הגאולה  לאחרי
המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  ס "ט )
מצוות  שבע  הפצת  גם  כולל  תבל , קצוי בכל  חוצה 

נח  והשלימ בני האמיתית  לגאולה  כהכנה  שאז , ה ,
מלבדו". עוד  ש "אין בעולם  הגילוי שלימות  יהי'

דוקא  היא  תמוז י"ב  שגאולת  הטעם  לומר  ויש 
האחרון  בדור  הוא  והגאולה  המאסר  כי כזה , באופן
בגמרא , המובאים  מהסימנים  (כמובן הגלות  של 
שאז  פעמים ), כו"כ  הגאולה ' 'בעל  שהעיד  וכפי
של  האחרונים  השיריים  את  לסיים  רק  צריכים 
שם  על  אלא  נקראת  המצוה  ואין העבודה ,

הגלות הגומרה  בזמן (האחרונה ) הגאולה  לכן -
לכל  גאולה  היא  הדת ) וחיזוק  התורה  הרבצת  (על 
הכח  את  גם  נותנת  והיא  פרטיהם , ובכל  היהודים 
ש "אין  איך  שם  ולגלות  בעולם , העבודה  את  לסיים 
שאז  ֿ לבוא , לעתיד  בגלוי שיהי' כפי מלבדו", עוד 
יתברך  לו דירה  הוא  כולו העולם  שכל  איך  יראו

בגלוי  בה  הדר  עצמ ּות  נמצא  שבדירה  .בתחתונים , ְַ

האחרון  הענין היא  הגאולה  לזה : ונוסף 
דא  - מר  אתי שעי"ז חוצה ", מעיינותיך  ב "יפוצו

משיחא  .מלכא 

 כפי הגאולה  לפעולת  בנוגע  גם  נוסף  ועפי"ז
יהודי: כל  של  בעבודתו שמתבטאת 

עצם  ואת  האמת  את  גילתה  שהגאולה  כשם 

היא  הרי - ס "ו) (כנ"ל  בפרט  יהודי בכל  הנפש 
התורה  של  האמת  את  כל  לעין גלוי גם  גילתה 
הגזירות  על  הבט  מבלי אשר  בעולם , ואלקות 
של  המדינה  חוקי מצד  אפילו הרי והגלות , והמאסר 

מותרת . התורה  שהרבצת  בכך  הכירו אוה "ע 

מהגלות  להיגאל  יהודי לכל  חדש  כח  נותן שזה 
ש "בשם  מי של  גלות  זה  אם  בין שרוי, הוא  בה 
שגם  תורה , מרביץ  של  הגלות  או יכונה ", ישראל 
הנשמה  גלות  מצד  ובפרט  בכלל , בגלות  נמצא  הוא 
(שמעלים  בכלל  בעוה "ז הגלות  - ובכללות  בגוף ,
הגלות  יהודי לכל  יש  - לכ "ז ונוסף  אלקות ), על 
מעלימה  אשר  מסויימים  בענינים  שלו הפרטית 
עם  שלו הקשר  - האמיתית  מציאותו על  ומסתירה 

ומצוות . תורה  ע "י הקב "ה 

 בדרושי הביאור  ע "פ  יותר  מובן הנ"ל  ענין
"זאת  עה "פ  החסידית ) (הפרשה  בפרשתנו חסידות 

זו  בשבת  (שקוראים  התורה " שממנו חוקת  שבת  ,
הגאולה ): חג  מתברך 

("חוקה  חקיקה  מלשון הוא  "חוקה "
צריכה חקקתי" בתומ "צ  ה ' שעבודת  מורה  שזה  .(

במציאותו, חקוק  שזה  - חקיקה  של  באופן להיות 
לעבר  מעבר  ועד  ובי', :מיני'

לאותיות  הכתיבה  אותיות  שבין החילוק 
אזי  קלף , על  אותיות  כותבים  כאשר  הוא : החקיקה 
מן  זר ) (דבר  נפרד  דבר  הן הדיו של  האותיות 
נשארות  הם  האותיות  כתיבת  לאחרי וגם  הקלף ,
משא "כ  וכו'. האותיות  את  למחוק  ששייך  נפרדות ,

הם  אזי באבן, אותיות  חוקקים  כאשר  
ועאכו"כ  האבן, עם  אחד  דבר  הם  עצמה , מהאבן

הן שהאותיות  הברית  בלוחות  כמו זה  כאשר 
.

האדם : ובנפש  בעבודה  בנמשל  גם  הוא  וכמו"כ 
עם  אחד  דבר  הוא  היהודי הרי שבו, העצם  מצד 
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בראשית.32) ר"פ פירש"י 
ספ"ח .33) מלכים הל ' רמב"ם ראה
ב.34) יג , סוטה וראה א. ח , עקב ופירש"י  תנחומא
(ע'35) בתחילתו תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה

ועוד . ג ).
בתחילתו.36) בכש"ט  נדפסה - הידועה דהבעש"ט  אג "ק
ובכ "מ .

עד 37) בעולם, האמת גילוי  מאיר השבת שביום ולהעיר,
ע"ד  וחומריות, ארציות (מלשון ֿ הארץ עם שגם מטה, למטה

אומר יכונה") ישראל  ד "בשם שת"ח הדרגה ועד  בשבת,
רק  לא היינו רפ"ד ), דמאי  (ירושלמי  מתבואתו לאכול  מותר
אכילת  בנוגע לפועל  נוגע זה אלא עצמו, בע"ה האמת שמאיר

אחרים.
פרשתנו.38) ריש תנחומא
עומדין 39) אין ד "ה ראה – בחקיקה אלו מדריגות לב' בנוגע

127 ע' ח "ח  לקו"ש תש"י . בסוכות ד "ה תרס"ו). (בהמשך  תרס"ז
ואילך .



טו       

באופן  כנ"ל ), ותורתו", ה ' עם  תמים  ("לבו הקב "ה 
נשמתו  כאשר  לעבר . ומעבר  ובי', מיני' חקיקה  של 
הנשמה , על  שמעלים  גשמי בגוף  למטה  יורדת 
הנמוכות  (והדרגות  שהגוף  איך  (בחיצוניות ) נראה 
אמנם  הנשמה  הנשמה ; מן נפרד  דבר  הן) שבנשמה ,
ענינים  שני נשארים  הם  אבל  בגוף , מתלבשת 
ועבודת  לרוחניות  למעלה  נמשכת  הנשמה  נפרדים :
לארציות  למטה , נמשך  בטבעו הגוף  ואילו ה ',

וגשמיות .

בפנימיות  שה "חקיקה " היא , בירידה  הכוונה 
תישאר  לא  ולתורתו") לה ' תמים  ("לבו שלו ועצם 
עד  נפשו, בכחות  זאת  שיגלה  אלא  שלו, בעצם 
ונה "ב  לגוף  ועד  שלו, ומעשה  דיבור  למחשבה 

של  באופן - חיצוניותו בשיא  שזה שלו, ,
כדבר  אינו שלו התומ "צ  שקיום  כך  לגמרי, בו חודר 
שום  נשאר  ולא  במציאותו, חקוק  אלא  אליו, הנוסף 
של  הקדושה  עם  חדור  שאינו ממציאותו פרט 
חקוק  נהי' שזה  ועד  מלבדו"), עוד  ("אין תומ "צ 

.

בכל  ועד  בעולם , בחלקו גם  פועל  יהודי – ועי"ז
העולם  הבריאה  טבע  שמצד  שאף  כולו, העולם 

ה  הרי אלקות , על  מגלה מעלים  אלקות ,יהודי
פרט  שכל  איך  שרואים  חקיקה , של  באופן - עד 
שמציאותו  רואים  אלא  נוסף , דבר  אינו מהבריאה 
היא  ובי', מיני' גופא , העולם  של  האמיתית 

מלבדו". עוד  "אין - המצאו" "אמיתת 

: נוסף עיקרי ענין – זה  בכל  להוסיף  ויש 

הגלות  לאחרי (שבאה  הגאולה  שענין לזה  נוסף 
ותורה וההעלם ) אלקות  של  האמת  את  בעולם 

גם  עי"ז נוסף  בעולם ), בהעלם  הי' אז ,(שעד 
לא  (גם  הי' לא  לכן שקודם  חדש  דבר  שנפעל 
חידוש  - ב "גאולה " הפירוש  כפשטות  בהעלם ),

ֿ זה . שלפני ומצב  המעמד  לגבי

בכ "מ  והעבודה כמבואר  הירידה  שע "י ,
ממנו, למטה  תחתון שאין התחתון הזה  בעולם 
בבחי' הוא  אלקות  שם  אשר  וסט "א , קליפות  מלא 

נפעל  - ס "ז) (כנ"ל  אלקי גלות  אור  שנמשך  ,
שהעולם  ועד  ֿ זה , לפני שהי' מהאור  יותר  נעלה 

דירה  בתחתונים , יתברך  לו דירה  נעשה 
.

שהיא  בגוף . הנשמה  וגלות  לירידת  בנוגע  ועד "ז
ויתירה  לגמרי, חדשה  לדרגה  עד  עלי', צורך  ירידה 
העצמות  כח  הגוף , מעלת  מתגלה  עי"ז - מזו

הידוע  ובלשון בגוף , הוא הנמצא  הנברא  היש  -
האמיתי  היש  עם  כביכול  אחד " שגם "דבר  ועד  ,

החיות  את  עי"ז מקבלת  שיהי'הנשמה  כפי ,
הגוף  מן ניזונית  שהנשמה  לעת "ל , .בגלוי 

(שבאה  תמוז י"ב  לגאולת  בנוגע  גם  מובן ועד "ז
בהרבצת  העבודה  בגלל  והגלות  המאסר  לאחרי
את  גילה  שזה  לכך  נוסף  הדת ): וחיזוק  התורה 
גדול , חידוש  נוסף  עי"ז הנה  למטה , כאן האמת 
התורה  הרבצת  ענין נתקבל  כולו העולם  בכל  שגם 
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ובכ "מ .40) בתחילתו. תרס"ו המשך 

ג .41) מג , בשלח  לאדהאמ "צ ביאוה"ז
(כדמשמע 42) ישראל  לגוף בנוגע בעיקר הוא זה שענין

תש"ל ), ס"ת כתיבת ענין להבין ד "ה וראה שם. הזוהר בביאורי 
שם  על  אדם קרויים ואתם ב) ע, (זח "ג  קדישא דילהון דגופא

(שק  לעליון הוא אדמה כן שבכללות אף - הגוף) על  בעיקר אי 
האמיתי ' 'יש עם הוא חד  הנברא' ש'יש כולה, הבריאה לכל  בנוגע

תרס"א). ולקחתם ד "ה (ראה
שאמיתית  בזה שהכוונה 30 הערה 75 ע' חי "ב לקו"ש וראה
- היא האמיתי , יש הוא דעולמות הנברא יש של  מציאותו
מציאות  שום אין ומבלעדו . . אותם המהווה "הוא שהעצמות
הוא, גופא מציאותם - בישראל  משא"כ  שם), ולקחתם (ד "ה כלל "
הנברא  יש ש(גם) מזה יתירה י "ל  ואולי  העצמות. כביכול ,

הוא (העולמות) .* האמיתי יש עם
יש  הוא מציאותו אמיתית הנברא שהיש הענין שאמיתית אלא

נברא  השאר כי  (כנ"ל ), ישראל  על  קאי  וע"ד האמיתי , -
נכסיו. ומציאות - האדון לגבי  כנעני  עבד  דמציאות החילוק

יש  עם ההתאחדות (באופן וישראל  עולם בין והחילוק
'יש  עם הוא חד  הנברא' ש'יש גופא זה אפ"ל : אולי  האמיתי )
(אבל  הפכים ונושא יכול  כל  שהוא העצמות בכח  הוא האמיתי ',
בישראל  משא"כ  מאלקות): הפכית מציאות ה"ה - הנברא מצד 

העצמות. כביכול , הוא, בריאתם) מצד  (גם גופא מציאותם
(43- מנחות בהל ' ברמב"ם יומי  השיעור עם זה לקשר ויש

לעשו  מנחה לידו הבא מן ויקח  ד "ה וישלח , בתו"א המבואר ע"פ
ומזל  חכמה, ח ' נוקבין, מיין מ "ן (ר"ת מנחה שלח  שיעקב אחיו,
מבחי ' למטה המשכה היינו כו', בה' ומשפיע חסד ** נוצר הח '
וישלח  בתו"ח  ויקח  ד "ה ראה – מהשתלשלות שלמעלה חסד  נוצר
ואילך ) ב רלג , וישלח  אוה"ת ואילך . סט  ע' תקס"ה סה"מ  ד . מט ,
נעשה  ועי "ז עשו, של  משרשו דתוהו אורות לקבל  בכדי 
שנעשה  החידוש שזהו התשובה, עבודת - לבו בכל  "וישקהו",

בהתוועדות. בארוכה נת' בעוה"ז. בגוף  הנשמה ירידת ע"י 
תרנ"ט .44) תכלה לכל  ד "ה

          
           

          
         

 
           

       



טז      

האמיתית  לגאולה  הכנה  בתור  הדת , וחיזוק 
לו  דירה  בגלוי יהי' העולם  כל  כאשר  והשלימה ,

יתברך .

של  גופא  בעבודה  חידוש  גם  הביאה  והגאולה 
בפועל , שראו כפי - הדת  וחיזוק  התורה  הרבצת 
שלא  יותר  נתחזקה  הגאולה  שאחרי רב : ומעשה 
והפצת  היהדות  וחיזוק  התורה  הרבצת  עבודת  בערך 
לידי  הביא  והגאולה  שהמאסר  ועד  חוצה , המעיינות 
ואח "כ  ההיא , מהמדינה  יצא  הגאולה ' ש 'בעל  כך 
שעבודתו  איפשר  שזה  התחתון, כדור  לחצי הגיע 
שלא  תהי' חוצה , המעיינות  והפצת  היהדות  בהפצת 
קצוי  בכל  ועד  ובהפצה , בהתחזקות  יותר  בערך 
הולך  - נמשכת  פעולה  של  ובאופן תבל ,

.ומתפשט 

 בזוהר המסופר  עם  זה  לקשר  ויש 
חגבפרשתנו  מתברך  שממנה  זו (משבת 
מרשב "י הגאולה ) ביקש  יאיר  בן פינחס  שרבי ,

"מלה  חוקת שיאמר  ב "זאת  פתח  והוא  ,"
בהערותיו  אאמו"ר  שמבאר  וכפי התורה ",

וכו'. ולרשב "י לרפב "י אדומה  פרה  של  השייכות 

לו  יש  שרפב "י אף  ביאור : צריך  עדיין אבל 
שיאמרו  ביקש  מדוע  אך  אדומה , פרה  עם  שייכות 

חדתא "? "מלה  דוקא 

הוא  אדומה  פרה  ענין שכל  מפני לומר , ויש 
חדתא ": "מלה  חידוש , של  ענין

התורה ") חוקת  ("זאת  אדומה  פרה  של  ענינה 
בדרך  עבודה  שהיא  התשובה , עבודת  על  קאי

התשובה  מעלת  היתה  לא  למטה , הירידה  לולא  (כי
כזכיות  לו נעשו שבעליֿשזדונות  ובמקום  ,

שם  לעמוד  יכולים  צדיקים  אין עומדים  )תשובה 
מטהרת  אדומה  שפרה  המצוה , תוכן מצד  הן -
הפירוד  מן טהרה  זוהי בעבודה  אשר  מת , מטומאת 
(שאז  אלקיכם  בה ' הדבקים  "אתם  החיים , ממקור 

היום " כולכם  חיים  המצוה ,הוא ) סיבת  מצד  והן ,
העגל  מעשה  על  לכפר  באה  אדומה  שזה שפרה  ,

בעולם  מיתה  .הביא 

הירידה  ע "י דוקא  הרי המצוה , תוצאת  מצד  וגם 
של  החדש  הציווי בא  מת , וטומאת  העגל  בחטא 
בדרך  העבודה  - ובעבודה  התורה ", חוקת  "זאת 

כנ"ל . חקיקה ,

 לפועל הלימוד  מובן הנ"ל , לכל  בהמשך 
לבו" אל  יתן "והחי - יהודי :לכל 

שנה  בכל  בזה  ובהוספה  תמוז, י"ב  גאולת 
להשתחרר  כדי חדשים  כחות  ליהודי נותנת  ושנה ,
והסתרים  והעלמות  המבלבלים  הענינים  מכל 
מצד  הן ומצוות , בתורה  לו להפריע  שיכולים 
ועיכובים  מניעות  מיני כל  מצד  והן הכללית , הגלות 

בפרטיות . אחד  כל  אצל  להיות  שיכולים 

לגלות  כח  לו נותנת  והגאולה   -
- ולתורתו" לה ' תמים  "לבו אשר  יהודי שהוא 
דיבור  מחשבה  ובלבושים  שלו בכחות  זאת  ומגלה 
חקיקה  של  באופן שלו, ונה "ב  לגוף  ועד  ומעשה ,
עליו  מסתכלים  שכאשר  - לעבר  מעבר  ובי', מיני'
של  "יהודי שהולך  רואים  בחיצוניות ), (אפילו
דילהון  גופא  וגם  קדושה ", של  "יהודי תורה ",

בלימוד קדישא  היא  והתעסקותו חיותו כל  ,
"כל  - רשות  בעניני וגם  המצוות , וקיום  התורה 

שמים " לשם  יהיו דעהו"מעשיך  דרכיך  ,ו"בכל 
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תשמ "ז.45) שלח  ש"פ משיחת קונטרס בארוכה ראה
ב.46) קעט , זח "ג 
(47- החודש בימי  זו דשבת הקביעות עם גם זה לקשר ויש
 השלם מספר הוא עשר שמספר כידוע בתמוז**. *

סדר מתחיל  וממנו ב'), שער פרדס טו. ג , שמות (ראב"ע
הסדרים  וגם (תמוז)), וי "ג  י "ב - (הכולל  דעשיריות במספרים
(עשר  עשר במספר הם כולם - ורבבות) אלפים (מאות זה שלאחרי 

ע"י  - ובהלכה אלפים). עשר מאות, עשר עשיריות,
(ולהעיר  קדושה ועדה ציבור של  חדשה מציאות נעשה מישראל 
בנוסח  ששינוי  במשנה), ב מט , (ברכות עקיבא רבי  כדעת שהלכה

בעשרה). רק הוא המזון ברכת
ואילך .48) שפט  ע' שם, לזוהר לוי "צ לקוטי 

           
     

          
          

   

ב.49) פו, יומא
ה"ד .50) פ"ז תשובה הלכות רמב"ם
ד .51) ד , ואתחנן
(בסופו).52) ח  פי "ט , במדב"ר (בסופו). ח  פרשתנו תנחומא

כב. יט , פרשתנו פירש"י 
ש"ך 53) אלשיך , יקר, (כלי  פרשתנו התורה מפרשי  ראה

ועוד ). (להרח "ו) הטוב הדעת עץ עה"ת,
ב.54) ז, קהלת
רע"ב.55) ע, זח "ג 
טושו"ע 56) ספ"ג . דיעות הל ' רמב"ם וראה מי "ב. פ"א אבות

סרל "א. או"ח 
בארוכה 57) וראה שם. וטושו"ע רמב"ם וראה ו. ג , משלי 

ֿ זו. שנה וכו' אמור ש"פ משיחות קונטרס



יז       

ובטיולו  ובמשקהו במאכלו - עניניו בכל  ניכר  וזה 
וכו' ומתנו .ובמשאו

הגלות  חושך  מצד  בלבול  ישנו אם  מזו: ויתירה 
בהתגברות  להתגבר  כדי אותו מעורר  זה  הרי -
("מלה  חידוש  נוסף  שעי"ז ועד  בעבודתו, חדשה 
אז. עד  הי' שלא  וכיו"ב , התשובה  בעבודת  חדתא ")

 צריך הגאולה , מחג  שהלימוד  מאליו, מובן
'בעל  הוראת  לקיום  בנוגע  ֿ לראש  לכל  להיות 
הוא  "ראוי הגאולה  שחג  - הנ"ל  במכתבו הגאולה '
התורה  לחיזוק  והתעוררות  התוועדות  ליום  לקובעו

ענינו". לפי ואתר  אתר  בכל  והיהדות 

תבל ) קצוי (בכל  ענינו לפי ואתר " אתר  ש "בכל 
של  באופן התוועדות , לעשות  האפשרי, זמן ובכל 
שם  ולעשות  והטף ", הנשים  האנשים  את  "הקהל 
מאז  שעברה , בשנה  לעבודה  בנוגע  ֿ הנפש  חשבון
על  טובות  החלטות  ולקבל  ֿ זה , שלפני הגאולה  ימי
התורה  בחיזוק  העבודה  לכללות  בנוגע  להבא ,
- גם  כולל  המצוות , וקיום  התורה  לימוד  והיהדות ,
חוצה , המעיינות  והפצת  והמצוות  התורה  הרבצת 
המדוברים  הפרטים  כל  עם  אחרים , יהודים  אצל 

לעיל .

ובוודאי  ומקום , מקום  בכל  זה  לפרסם  ומצוה 
בא  כשזה  (ועאכו"כ  הלב  מן היוצאים  שדברים 

הלב  אל  נכנסים  בארוכה ) כנ"ל  ופועלים מהעצם ,
פעולתם .

חדתא " "מלה  נוסף  הגאולה  שע "י הנ"ל , וע "פ 
- שבתורה ) האמת  את  גילתה  שהגאולה  לכך  (נוסף 
הגאולה  חג  חגיגת  שאת  הצעה , בתור  להוסיף  יש 
"מלה  עם  יקשרו וכיו"ב ) (ההתוועדויות  זו בשנה 
ודברי  תורה  בדברי חידוש  בפשטות , חדתא "
חידוש  - ובעיקר  ההתוועדות , בעת  התעוררות 
חדש  ענין יוסיף  אחד  שכל  בפועל , במעשה 
והפצת  והיהדות  התורה  בהרבצת  שלו בפעולות 

חוצה . המעיינות 

האמצעי  אדמו"ר  של  הביאור  שכל וע "פ  ,
בפרטים  ולבוא  לרדת  צריכה  כללית  התבוננות 
בפרטיות : חדתא " "מלה  מציעים  - פרטים  ופרטי

השייכים  - טף  (וגם  מישראל  ואחת  אחד  כל 
טובות  לפעולות  בנוגע  ֿ הנפש  חשבון יעשו לזה )
השנה  במשך  בפועל  במעשה  עשו היא  או שהוא 
ֿ זו), שנה  תמוז י"ב  עד  תשמ "ז תמוז (מי"ב  שעברה 
– התוקף  בכל  אמיתי חשבון זה  שיהי' ובכדי

פעולות  שלוש  עכ "פ  בכתב  ,שיכתוב 
השנה  במשך  שעשה  חדשים , דברים  שלושה 

  או והחלטה , במחשבה  רק  (לא 
פעולות  - וכיו"ב ) לזולת  הצעה  בתור  בדיבור 
שעליהם  ענינים  הגאולה ', 'בעל  של  ברוחו טובות 
- ובכללות  בהם , שיעסקו ותבע  נפשו את  מסר 
חוצה , המעיינות  והפצת  והיהדות , התורה  הפצת 
קשור  אשר  הגאולה , חג  עם  בקשר  - ובמיוחד 
כל  בין והיהדות  התורה  הרבצת  עם  במיוחד 

יכונה ". ישראל  "בשם  אשר  אלו גם  היהודים ,

אחד  כל  יכול  - בזה  תוקף  יותר  להוסיף  ובכדי
החדשים  המעשים  שלושת  בכתב  לשלוח  שרוצה ,
שזה  ובכדי אמו. ושם  שמו בצירוף  עשה , שהוא 
השמות  לסדר  יותר  קל  ושיהי' מסודר , בסדר  יהי'
ושם  שמו (הסגורה ) המעטפה  ע "ג  יכתבו - וכו'
בסימן  חדש , ר "ת  חי"ת , האות  את  (וגם  משפחתו

החדש '). 'הדבר  עם  קשורה  שהמעטפה 

זה . כל  לפרסם  שכדאי ולהוסיף ,

מה  לראות  שיוכלו שבזה , לתועלת  נוסף  אשר 
הבאה  שבשנה  גם , יזרז זה  הרי אישית , פעלו
בכל  חדשים  דברים  בעשיית  יותר  עוד  יוסיפו

הנ"ל . הפעולות 

 השלב יהי' הזה  הגאולה  שחג  ויה "ר 
זה  בגלות  האחרון הדור  של  בעבודה  האחרון
של  האחרונים  השיריים  את  כבר  שיסיים  האחרון,

הגלות . בירורי

נמצאים  שבגללה  העבודה  את  (שיסיימו ועי"ז
הגלות , תתבטל  ממילא  בדרך  הרי – בגלות ) כעת 
(עי"ז  לגאולה  תיהפך  הגולה  - מזו ויתירה 
את  - בגלות  ועבודתינו, מעשינו ע "י שמכניסים ,

עולם ) של  אלופו של  .הא '

הרביעי" ל "צום  בנוגע  ממילא , בדרך  יקויים  ואז
לימות  ליבטל  עתידים  האלו הצומות  ש "כל  - הבא 
ימים  להיות  עתידים  שהם  אלא  עוד  ולא  המשיח ,

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

רפ"ה.58) דיעות הל ' רמב"ם ראה
א.59) סט , בשל "ה הובא שי "ג . לר"ת הישר ס'
פ"ד .60) היחוד  שער

צ"צ,61) דא"ח  - הליקוטים ס' ג . לה, בהעלותך  לקו"ת ראה
פקל "ד . תרל "ו רבים מים המשך  וש"נ. גולה. ערך 



יח      

ושמחה " ששון וימי יהפכו טובים  , אלו ימים 
טובים  ולמועדים  ולשמחה  ,לששון

בכלל , ומיתה  מת  טומאת  של  הענין ויתבטל 
מאוד " ל "טוב  יתהפך  - מזו את ויתירה  ונראה  -

מדרגה  העליות  - בזה  שישנו והעילוי המעלה 
קץ  אין עד  ועלי'לדרגה  עלי' כל  בין (אשר 

וכו' עמוד  דרך  שוכני עוברים  ורננו והקיצו ,(
,עפר 

"מקודשת  שהיא  הקודש , לארץ  נלך  יחד  וכולנו
הארצות " בזה ,מכל  הפנימי הפירוש  לומר  ויש  ,

הארצות ", מ "כל  נלקחת  שלה  היתירה  שהקדושה 
לארץ " בחוץ  הבירורים  שלכן מעבודת  [וי"ל 

הארצות  בכל  שתתפשט  ישראל  ארץ  ],עתידה 

בבית ֿ הקודש , עיר  בירושלים  - גופא  ושם 
יתגלו  ושם  הקדשים , בקודש  השלישי, המקדש 
שנגנזו  (החקוקות ) הברית  ולוחות  הארון

עמוקות  ,במטמוניות 

לומר , יש  עלי', צורך  שירידה  הנ"ל  כלל  וע "פ 
של  החידוש  גם  יתווסף  הארון, לגילוי נוסף  אשר 
בחי' "מטמוניות "), (של  החושך  מן האור  יתרון

סתרו  חושך  .ישת 

מלך  "יעשה  אשר  העשירית  הפרה  את  ויביאו
(אודותה המשיח " משה  פרת  מ (אפר ) בה  שיש  ,

שלפני"ז  הפרות  ט ' ומכל  בפרשתנו) מדובר 
ועבודתינו  הגאולה ),(מעשינו לפני

רצון  יהי כן אמן ממש , בימינו .במהרה 
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תעניות.62) הל ' סוף רמב"ם
יב.63) לא, ירמי ' ע"פ
יט .64) ח , זכרי '
פ"ט ,65) (ב"ר מות" "טוב מאיר רבי  של  בתורתו שנאמר כמו

ה).
התורה 66) זאת ד "ה ואילך . תתטז ע' פרשתנו אוה"ת ראה

ועוד . עטר"ת.
ועוד .67) א. צו, א. צב, ג . פא, ד . כב, תו"א ראה
יט .68) כו, ישעי '
הי "ב.69) פ"ז ביהב"ח  הל ' רמב"ם
כיבוש 70) לאחרי  שגם עצמה, ישראל  לארץ בנוגע הוא וכן

"ארץ בשם גם נקראת קדושתה, וקביעת לומר הארץ ויש ."
דכנען  העבודה ע"י  גם נעשית ישראל  ארץ קדושת כי  - הטעם
וישב). ר"פ (תו"א כו' התחתון בירור על  שמורה כו', סוחר מלשון

וראה 71) ור"ח . שבת פ' רבתי  פסיקתא תקג . רמז ישעי ' יל "ש
ב. פט , מסעי  לקו"ת

ה"א.72) פ"ד  ביהב"ח  הל ' רמב"ם
יב.73) יח , תהלים
ספ"ג .74) אדומה פרה הל ' רמב"ם
רפל "ז.75) תניא ראה
שם.76) אדומה פרה בהל ' הרמב"ם סיום
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תמוז : י "ב  של  בחידוש י , בסעיף

ֿ ידי  על  מאשר  יותר  עוד  חוצה , והמעיינות  היהדות  בהפצת  נוסף  תמוז י"ב  גאולת  ֿ ידי שעל  לומר , ויש 
כסלו! י"ט  גאולת 

נוסף  התחתון, כדור  לחצי הגאולה ' 'בעל  בוא  לאחרי ובפרט  תמוז, י"ב  גאולת  ֿ ידי שעל  – ובפשטות 
יכונה ". ישראל  בשם  אשר  את  "גם  ממש , ישראל  בני כל  אצל  והמעיינות  היהדות  בהפצת 

"רב  חכמים ), (תלמידי ל "בוניך " רק  לא  רב ", "שלום  - מזה  ויתירה  "שלום ", של  באופן - זה  וכל 
בניך " בוניך "שלום  אלא  בניך  תקרי "אל  ,"' ה לימודי בניך  "וכל  סתם , "בניך " אלא  , ישראל בני כל  ,

ממש .

חדתא ": "מלה  בענין  יא , בסעיף

שמעון  שרבי ביקש  יאיר  בן פנחס  שרבי – בנו אלעזר  ורבי יוחאי בן שמעון רבי עם  זה  לקשר  ויש 
חדתא ": "מלה  יאמר  בנו אלעזר  שרבי אמר  יוחאי בן שמעון ורבי  חדתא ", "מלה  יאמר  יוחאי בן

" בדרגת  היו בנו, אלעזר  ורבי יוחאי בן שמעון רבי  אם כו' מועטין והן עליה  בני ("ראיתי "
הן") ובני אני הן, של שנים  באופן היתה  ועבודתם  , באופן הוא  הרגיל  בדרך  העבודה  סדר  שהרי .

גו'" שדך  תזרע  שנים  "שש  אומנתן"של  ש "תורתן באופן היתה  עבודתם  ואילו ,.

גם  פעלו - זה  וחבריו"וחידוש  "רשב "י אליהם , השייכים  מאלו החל  , היכא "כל  מזה , ויתירה  ,
שמעון" רבי מסי הוה  אלעזר , רבי מחי אני דהוה  "יכול  אמר  יוחאי בן שמעון שרבי אלא  עוד  ולא  ,

את  לפטור   העולם כל  את  לפטור  כו' ש "יכול  אומרת  אמת " ש "תורת  ומכיון הדין", מן כולו
באמת  הוא  שכן בוודאי הרי ומצב כו'", במעמד  בהיותו אפילו בעולם , כו' זיכוך  נעשה  רשב "י ֿ ידי שעל  ,

הדין. מן לפטרו שצריך 

עשר: מספר של  בחידוש ,47 הערה  שם,

מספר  (א '), ביחידות  אחד  מספר  כלומר , כו', בכ "ר  אי"ק  - הוא  הא "ב  בסדר  מהאופנים  שאחד  ולהעיר 
וכן  בכ "ר , ומאות , עשיריות  יחידות  של  שני מספר  ולאח "ז (ק '), במאות  אחד  ומספר  (י'), בעשיריות  אחד 

הלאה .

כו'. דאל "ף  הענין בו יש  מאות , עשר  היותו מלבד  אלף , מספר  הרי: - ורבבה  אלף  למספר  ובנוגע 
שלמעלה  המספרים  גם  בו נכללים  שלכן הריבוי, ענין גם  בו יש  אלפים , עשר  היותו מלבד  - רבבה  ומספר 

כו'. אלפים  מעשרת 

העשר  שלימות  ֿ ידי על  החידוש  (מלבד  נוסף  ענין ישנו ורבבה ) (אלף  אלו שבמספרים  ומכיון
(אי"ק  ומאות  עשיריות  יחידות  ֿ זה , שלפני המספרים  סוגי שלושה  עם  ביחד  נכללים  אינם  לכן ֿ זה ), שלפני

כו'). בכ "ר 
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יג .1) נד , ישעי '
וש"נ.2) בסופה. ברכות
ב.3) מה, סוכה
ג .4) כה, בהר

א.5) יא, שבת
ב.6) לג , שם
ס"י .7) אחו"ק ש"פ שיחת גם ראה



כ     

ומקום: מקום בכל  התוועדויות  עריכת  אודות  יג , בסעיף

משובח ", זה  הרי המרבה  "כל  זמנים , ובריבוי מקומות  בריבוי ההתוועדויות , ריבוי כל  אשר  ֿ רצון, ויהי
ההליכה  גם  (כולל  הגאולה ' 'בעל  של  אמותיו בארבע  זה , במקום  הגאולה  חג  התוועדות  ובמיוחד 

היעוד  בקיום  אחת , גדולה  להתוועדות  יצטרפו - הגאולה ') 'בעל  של  ה 'ציון' על  גדול ל "אוהל ", "קהל 
הנה ". ישובו

ישראל : לארץ הכניסה  בענין  יד, בסעיף

כמרומז  עשרה , של  שלימות  אומות , עשרה  ארץ  גם  אלא  אומות , שבעה  ארץ  רק  לא  - יותר  ובפרטיות 
זו שבת  בקביעות  הגאולה .גם  שלימות  היינו, הגאולה , לחודש 

נמצאת  שבו הקדשים , לקודש  עד  ֿ המקדש  לבית  הקודש , עיר  לירושלים  באים  - עצמה  ישראל  ובארץ 
העולם " הושתת  ש "ממנה  שתיה " הקדשים "אבן שבקודש  הגילוי ולכן כולו, העולם  לכל  היסוד  היינו, ,

היעוד  קיום  עדי כולו, העולם  בכל  וחודר  אני נמשך  כך  נכתב , שאני "כשם  המלוכה ", לה ' "והיתה 
העולם .נקרא " בכל  ממש  בגילוי קריאה 

הרים " בפלס  "ושקל  בענין כמבואר  כולם , העולמות  בכל  עילוי נעשה  ֿ זה  ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 

ודוגמתו  כולו. הבנין את  מגביהים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  דוקא , היסוד ) (מן מתחתיתו הבנין מהגבהת  המשל  ֿ פי על 
עילוי  נעשה  אזי יתברך , לו דירה  נעשה  ממנו, למטה  תחתון שאין התחתון שהעולם  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בנמשל ,

כו'. העליונים  בעולמות  גם 

כנען : ארץ בענין  ,70 הערה  שם,

מרמה " מאזני בידו "כנען - מרמה  של  באופן נעשה  "כנען" שבירור  כי ולהעיר , דקדושה , מרמה  ,
כדכתיב  זה , לסוחר  בגלות  נמשלה  ישראל  גו"'."כנסת  במרמה  אחיך  בא 

אחר  במקום  המבואר  ֿ דרך  על  הוא  כו', בידיעתו שלא  שנעשה  ה "מרמה ", שענין לומר , במעלת ויש 
שנעשה  הכבוד , בענין ֿ זה  ֿ דרך  ועל  גוונא , וכהאי שכחה  מצות  כמו בידיעתו, שלא  דוקא  שנעשות  המצוות 

" של  כו'"באופן הכבוד  למעלה מן שהוא  דמקיף , מקיף  מבחינת  ששרשן - דוקא  ברצונו שלא  ,
האדם . ורצון הדעת  מן שלמעלה  באופן למטה  ומתגלה  נמשך  ולכן הרצון, מן

***

.'גו התורה " חוקת  "זאת  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

***

 העולם ואומות  שהשטן לפי התורה , חוקת  "זאת  - הפרשה  בתחילת  רש "י בפירוש  לביאור  בנוגע 
מלפני, היא  גזירה  חוקה . בה  כתב  לפיכך  בה , יש  טעם  ומה  הזאת , המצוה  מה  לומר  ישראל  את  מונין

אחר  במקום  בארוכה  נתבאר  כבר  – אחריה " להרהר  רשות  לך  ישנם אין אבל  ֿ עתה , זה  ונתפרסם  ונדפס  ,
כדלקמן. עדיין, נתבארו שלא  פרטים  כמה 
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ז.8) לא, ירמי '
רע"ב.9) נד , יומא

בסופו.10) עובדי '
וש"נ.11) א. נ, פסחים ראה
א.12) מה, נצבים לקו"ת רע"א. ד , תו"א וראה יב. מ , ישעי '

ח .13) יב, הושע
לה.14) כז, תולדות
ואילך .15) ב צט , ברכה לקו"ת
ב.16) יג , עירובין ראה
ואילך .17) 123 ע' ח "ח  לקו"ש



כי      

"( כך ֿ (ואחר  :"

ֿ הרע " יצר  הוא  שטן "הוא  "השטן", שמצד  האדם ,הבלבול  של  לבחירתו (יותר ) השייך  ענין הוא  ,
תלוי  הדבר  אין העולם , אומות  בין בגלות  בהיותו אשר  העולם ", "אומות  שמצד  הבלבול  ֿ כן ֿ שאין מה 
של  שהבלבול  מכיון ל "שטן", העולם " "אומות  להקדים  יותר  מתאים  ֿ זה , ֿ פי ועל  ֿ כך ). (כל  בבחירתו

יותר ? ורגיל  קרוב  העולם  אומות 

של  מציאותו שישנה  לאחרי ֿ אם  כי שייך  אינו העולם  אומות  של  הבלבול  שגם  - בזה  והביאור 
"השטן":

" כלל , ביניהם  ושייכות  קשר  אין - העולם  ואומות  גם ישראל  ולכן, לעמים ". ישראל  בין . .
("מונין  ומצוות  התורה  מקיום  אותם  יבלבלו העולם  שאומות  שייך  לא  בגלות , נמצאים  ישראל  בני כאשר 

ביניהם . ושייכות  קשר  שאין מכיון ישראל "), את 

נעשית  "השטן", בלבול  מצד  הרי ֿ הרע , היצר  הוא  "השטן", של  מציאותו שישנה  מכיון אמנם ,
העולם  אומות  לבלבול  עד  - גופא  (ובזה  העולם " "אומות  שמצד  הבלבול  גם  להיות  שיוכל  האפשרות 

כידוע  בעי"ן, (העולם )" "עומות  מלשון עוממות , של  באופן כו').שהם  מתחלפות  ועי"ן אל "ף  שאותיות 
העולם ". ואומות  ֿ כך ) (ואחר  "השטן - הדברים  בסדר  רש "י מדייק  לכך  ובהתאם 

" יש ורש טעם  ומה  הזאת , המצוה  מה  לומר  ישראל  את  מונין העולם  ואומות  ש "השטן ממשיך  י
בה ":

"  :"

" תואר היא  - "." ומשפטים חוקים  "עדות  הפרטיים  מהסוגים  לאחד  יותר  ומתייחס  הקרוב  ,
"מה  יותר , עוד  כללי בלשון או הזה ", הציווי "מה  - כללי לשון לכתוב  יותר  מתאים  היה  ולכאורה ,

"מה  בזה ?הזה ", וכיוצא  הזאת ",

החקיקה : ענין הוא  ש "חוקה " לעיל  המבואר  ֿ פי על  – בזה  הביאור  לומר  ויש 

וחיבור  צוותא  של  ענין הוא  – עם "מצוה " וחיבור  צוותא  של  במצב  האדם  נעשה  קיומה  ֿ ידי שעל  ,
המצוות . מצוה  הקב "ה 

"מה  - העולם ) ואומות  השטן (של  השאלה  נשאלת  זה  ב ועל  הצורך  מהו הזאת ": 
אותיות  כמו הם  ומצוות  התורה  שעניני בשעה  בה  - יחדיו לחברם  שצריכים  ֿ עצמם  בפני דברים  שני -

וביה ! מיניה  חקוקות , שעליה  האבן עם  אחת  מציאות  שהן החקיקה ,

" - גיסא  ולאידך    :"

הנשמה  ירדה  - היא " טהורה  בי שנתת  "נשמה  כו', הנשמה  עצם  מצד  החקיקה  ענין עילוי למרות 
עניני  להיות  צריכים  ובמילא , כו', גשמי בגוף  בי", נפחתה  אתה  יצרתה , אתה  בראתה , "אתה  דוקא , למטה 
אומות  לגבי שמעלתם  ֿ ישראל , בני ובפרט  האדם , מעלת  שזוהי דוקא , בשכל  המובן באופן ומצוות  התורה 

ונבון" חכם  "עם  - השכל  בענין גם  מתבטאת  .העולם 

להשתמש  יכולים  כיצד  בה ": יש  טעם  "מה  - העולם ) ואומות  השטן (של  השאלה  נשאלת  ובמילא 
בעולם ! האדם  ופעולת  עבודת  לצורך  - שכלית  והסברה  טעם  בו שאין - זה  בענין

- גיסא  מחד  הפכיים : קצוות  בשני הן השאלות  שתי כלומר ,  מכיון וחיבור ), (צוותא  ב "מצוה "
- גיסא  ולאידך  חקיקה : של  במצב  שנמצאים  . שכלית והסברה  טעם  בו שאין בענין

 ואחד אחד  כל  של  מצדו אבל  העולם , ואומות  השטן טענת  מצד  אלא  אינו האמור  כל  והנה ,
"מה  השאלה  ולא  הזאת ", המצוה  "מה  השאלה  לא  כו', לשאלות  מקום  אין שבקטנים , לקטן עד  מישראל ,
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א.18) טז, ב"ב
וש"נ.19) סי "ג . תשל "ד ) (קה"ת וביאורים תשובות ראה

ובכ "מ .20) ב. מז, ג . מה, בחוקותי  לקו"ת
ו.21) ד , ואתחנן



כב     

צריך  לכן כו', גשמי בגוף  ונתלבשה  למטה  ירדה  שהנשמה  מכיון - הזאת " "המצוה  כי בה ", יש  טעם 
"בן  גם  שמבין (כפי ממש  בפועל  הקב "ה  עם  וחיבור  הצוותא  ניכר  יהיה  ֿ ידן שעל  המצוות  קיום  להיות 
ועד  עמהם ), וחיבור  צוותא  של  באופן נעשה  כו' ורבו אביו ציווי שמקיים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  למקרא " חמש 

ממש . מציאותו כל  שזוהי וביה , מיניה  חקיקה  של  לאופן

יש  פלוני שבענין לו אומרים  ֿ כן ֿ אם  (אלא  בשכל  והסברה  טעם  מחפש  אינו - ה "טעם " לענין ובנוגע 
והסברה  לטעם  זקוק  שאינו כשם  הרי וביה ), מיניה  (חקיקה  מציאותו כל  שזוהי בידעו כי שכלי), טעם  ָגם 

המצוות . ענין על  והסברה  לטעם  זקוק  אינו כך  מציאותו, על 

ש " באופן אצלו נעשה  זה  שענין ואומר ובפרט  באצבעו "מראה  כל , לעין גלוי באופן חוקת ",
זה ".

. דלעיל בשיחות  נכלל  - ֿ יצחק  לוי ובלקוטי אבות  בפרקי הביאור 

 וחיזוק תורה  הרבצת  פעולות  עם  בקשר  ומסיבות  התוועדויות  אודות  גם  להזכיר  המקום  כאן
ֿ חסדים , וגמילות  עבודה  תורה  הקוין, שלושת  כל  בהם  שיש  חב "ד , בתי - ובמיוחד  כולל  היהדות ,

ו  ההתוועדויות  עבור  משקה  קנקני שהכינו אלו יעלו - ֿ דא  בכגון פרטי וכרגיל  ויכריזו המסיבות ,
כו'. המסובים  את  ויזמינו הדברים ,

החל  בריבוי, ה ' ברכות  בהן ויומשכו ומופלגה , רבה  בהצלחה  תהיינה  אלו שפעולות  ֿ רצון ויהי
והותר " . . ד "דיים  באופן הברכה  עד מהמשכת  ברכה  לכם  ד "והריקותי באופן הברכה  להמשכת  ועד  ,

די" ממש .בלי גבול  בלי ,

שאמרו  שאף  - עשר  מספר  המספר , ענין לשלימות  בנוגע  לעיל  להמדובר  בהמשך  - להוסיף  ויש 
ז"ל  שערים חכמינו מאה  גו' ש "ויזרע  ביצחק  מצינו הרי כו'", המנוי בדבר  כו' מצויה  הברכה  "אין

ה '" ברכות "ויברכהו "מאה  של  לעילוי עד  המספר , שלימות  עם  הקשורה  ברכה  ,.

(השני) ששמו - הגאולה ' ל 'בעל  מהשייכות  (הראשון)ולהעיר  שמו עם  גם  וקשור  . כמודגש)
"יוסף  שם  על  – אחת ) בשיטה  השמות  שני לכתוב  שצריכים  תורה  ֿ פי על  בשטרות  הכתיבה  באופן גם 

אחר " בן לי ל "בן"ה ' "אחר " הפיכת  עבודת  תוכן ,. היהדות וחיזוק  התורה  בהרבצת  הפעולות  ֿ ידי על  ,

היעוד  לקיום  ממש  בקרוב  זוכים  – שמחה  ומתוך  האמורים , הענינים  בכל  ועבודתינו מעשינו ֿ ידי ועל 

כשיאמרו ֿ לבוא , לעתיד  פינו", שחוק  ימלא  אבינו""אז אתה  "כי האמיתית דוקא  בגאולה  ,
ממש . בימינו במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

ברכה "]. לכם  "והריקותי לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  המשקה , חלוקת  [לאחרי

***

 כמצותה מנחה  כל  לעשות  "מצות ֿעשה  - המנחות  ענין אודות  לומדים  ברמב "ם  היומי בשיעור 
בתורה " המנחות .האמורה  סוגי דיני פרטי ומפרט  והולך  ,

התורה " חוקת  "זאת  בענין (במאמר ) לעיל  המבואר  ֿ דרך  (על  ה ' בעבודת  כללי ענין הוא  מנחות  והנה ,
ביטוי  לידי שבאות  ֿ ושוב " "רצוא  התנועות  שתי שתוכנן  ומצוות , בתורה  כללי ענין הוא  אדומה  שפרה 
מכל  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן במכל  יתירה , בהדגשה  להיות  צריכה  הזה  בזמן גם  השייכות  שלכן אדומה ), בפרה 
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ז.22) לו, ויקהל 
יו"ד .23) ג , מלאכי 
ב.24) ח , תענית
יב.25) כד , תולדות
תרל "ח .26) לברך  אדם חייב המשך  בארוכה ראה

כד .27) ל , ויצא
ועוד .28) עה"פ. אוה"ת
ב.29) קכו, תהלים
ב.30) פט , שבת
רפי "ג .31) הקרבנות מעשה הל '



כג      

נצחית " היא  ש "התורה  שמכיון ומצוות , התורה  עניני ֿ וכמה פרטי ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הזה , בזמן גם  ישנם 
בתורה . כללי בענין

וישלח  פרשת  אור ' ב 'תורה  מבואר  בזה : לעשו והענין מנחה  בידו הבא  מן "ויקח  ֿ המתחיל  דיבור 
נקראות  בכלל  התפילות  כל  הקרבנות  שכנגד  תפילה  וכן מנחה .. בשם  נקראים  הקרבנות  ש "כל  אחיו",

הזה . בזמן גם  ישנו התפילה  ענין והרי מנחה '',

מנחה  מנחה , בשם  נקראים  ולכן ניחוח .. ריח  להיות  ֿ נוקבין מיין העלאת  הם  ש "הקרבנות  ומבאר 
נוקבין  מיין מ "ן, ֿ תיבות  לומר ,ראשי יש  ואולי כו"', בה ' ומשפיע  חסד  נוצר  הח ' ומזל  חכמה , ח ' ,

שהוא  נוצר  מזל  (או חסד " נוצר  "מזל  "מנחה ", ֿ תיבות  בראשי רמז מוסיף  חסד ", נוצר  הח ' "מזל  שבכתבו
השמיני). מזל  הח ', מזל 

המקיף , בחינת  התהו שמעולם  עשו גם  יתברר  ֿ לבוא  ש "לעתיד  - לעשו המנחה  בענין לבאר  וממשיך 
הקריב  עליו, קם  למטה  עשו את  יעקב  כשראה  ולכן . . ביעקב  הכל  ויוכלל  דקדושה  מקיף  בחינת  שיהיה 
עשו  יהיה  ואז עליון, המקיף  בחינת  להמשיך  . . התוהו מעולם  שלמעלה  אחיו לעשו העלאה  היא  מנחה 

כו'". עמים  אל  אהפוך  אז יקויים  ואז בטל , ממילא  שלמטה 

חזי" ש "מזליה  שמכיון גו'ומובן, ויחבקהו לקראתו עשו ש "וירץ  עד  שלמטה , עשו אצל  גם  נפעל  ,
.וישקהו"

נשקו  שלא  לומר  זו נקודה  שדרשו ש "יש  ֿ פי ֿ על  שאף  לבו"[ולהעיר , זה בכל  שענין מכיון הרי, -
מורה  שהניקוד  היינו, לבו". ככל  ש "נשקו השני, הפירוש  את  להדגיש  יותר  מסתבר  אמת ", ב "תורת  נאמר 

השלימות . בתכלית  "אתהפכא " ענין שזהו מהרגיל , למעלה  הנשיקה , מעלת  על 

כזכיות " לו נעשו "זדונות  בענין המבואר  ֿ דרך  למעלה ועל  שהם  - הדמיון בכ "ף  "כזכיות ", ,
הרגיל  ע "ד  הענין].מ "זכיות " במעלת  מוסיף  אלא  גורע  אינו שהניקוד  ֿ דידן, בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

קרבנות  ושמונים  ֿ מאות  חמש  לעשו , המנחה  בענין יעקב  של  השתדלותו מובנת  ֿ זה  ֿ פי -ועל 
ממש " "מלאכים  מהמלאכים , שמע  שיעקב  שלאחרי היתכן כפי דלכאורה : ומצב  במעמד  אינו שעשו ,

לקראתך  הולך  "וגם  הרשע ", "עשו של  ומצב  במעמד  נשאר  אלא  הוא "), אחי אומר  ("שהיית  יעקב  שחשב 
עמו" איש  מאות  סירב וארבע  עשו שכאשר  מזה , יתירה  אלא  לפייסו, כדי  מנחה  ששלח  בלבד  זו לא  -

רב " לי "יש  באמרו המנחה , את  שכתוב לקבל  כמו לקחת , שהסכים  עד  בו הפציר  ,!?" ויקח בו "ויפצר 
כנ"ל . כו', ֿ לבוא  דלעתיד  והשלימות  הבירור  בו לפעול  היתה  שכוונתו לומר , צריך  ֿ כרחך  ועל 

לנגדך " ואלכה  ונלכה  "נסעה  ליעקב  הציע  כשעשו ֿ כן, ֿ פי ֿ על  וכל ,ואף  מכל  הצעתו את  יעקב  דחה  ,
אדוני  אל  אבוא  אשר  עד  גו' המלאכה  לרגל  לאטי אתנהלה  ואני עבדו, לפני אדוני נא  "יעבר  באמרו:

שנאמר שעירה " המשיח , בימי ילך  ואימתי הדרך .. לו "הרחיב  רש "י שמפרש  וכפי , בהר מושיעים  ועלו
לב  ורק  אך  שייכת  ֿ לבוא  דלעתיד  לשלימות  ההכנה  עבודת  כי - עשו" הר  את  לשפוט  בלבד ,ציון ֿ ישראל  ני

לאלקינו"!"לא  בית  לבנות  ולנו לכם 

שאין  לתחתון עד  המטה , בירור  לפעול  היא  הכוונה  שתכלית  - בפועל  לעבודה  בנוגע  הענין ונקודת 
חקיקה  של  באופן לבירור  עד  הגשמי, הגוף  את  לברר  כדי למטה  הנשמה  ירידת  מכללות  החל  ממנו, למטה 
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ובכ "מ .32) ד . כג , נשא ד . א, ויקרא לקו"ת רפי "ז. תניא
ואילך .33) ג  כה,
(34- בלה"ק) תיבה בר"ת ארמית (תיבה דוגמתו ומצינו

א). קה, (שבת אנכי  בתיבת יהבית
וש"נ.35) סע"א. ג , מגילה
ד .36) לג , וישלח 
עה"פ.37) פירש"י 
ב.38) פו, יומא
תשמ "ז 39) בטבת עשרה שיחת ואילך . א קצא, דרמ "צ ראה

.17 הערה
טו.40) לב, וישלח  עה"פ אוה"ח  ראה
וישלח .41) ר"פ פירש"י 
ובפירש"י .42) ז שם,
ח .43) לג , שם
יא.44) שם,
יב.45) שם,
יד .46) שם,
ג .47) ד , עזרא



כד     

קדישא " דילהון "גופא  וביה , כך ,מיניה  כדי עד  כו', שרשו מצד  הגוף  מעלת  שמתגלה  מזה , ויתירה  ,
הגוף  מן ניזונית  הנשמה  ֿ לבוא  יתברך שלעתיד  לו דירה  שנעשה  העולם , לכללות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,

ועבודתינו  מעשינו כללות  לאחרי אלו, ובימינו בזמנו... עוד  לפעול  יעקב  רצה  זה  כל  אשר  בתחתונים ,
האמיתית  בגאולה  ממש , בפועל  יקויים  זה  שכל  הזמן הגיע  שכבר  ובוודאי בוודאי - הדורות  כל  במשך 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה 

 חודש של  העשירי ביום  תמוז) ֿ י''ג  לי''ב  תמוז ג ' שבין (השבת  זו שבת  בקביעות  נוסף  ענין ישנו
הפסוק  נאמר  בחודש , העשירי יום  של  תהלים  שבשיעור  - לענין הגאולה  השייך  נפשי", בשלום  "פדה 

הגאולה .

בשלום  "פדה  הפסוק  את  אמר  הקטנים ) עם  (הגדולים  ואחד  אחד  שכל  שלאחרי - גדול  הכי ולפלא 
שמבקשים  כפי בעצמו", ישראל  מלך  דוד  אמרם  "כאילו היתה  שאמירתו אלא  עוד , ולא  זה , ביום  נפשי"
נס , של  בגדר  זה  שאין מוכיחה  זה  על  הבקשה  עצם  אשר  תהלים , אמירת  שלאחרי רצון" ה "יהי בתפילת 
כמה  מנגנים  - הגאולה  עניני אודות  הארץ " די א ֹויס  זיך  מ 'רייסט  "אז באופן הדיבור  אריכות  כל  ְְְִִַַַולאחרי

נפשי". בשלום  "פדה  ֿ ניגון": ה "קלאץ  לנגן אחד  אף  של  דעתו על  עולה  ולא  ניגונים , וכמה 

מנחה  תפילת  לפני ההתוועדות , של  בסיומה  ולנגן ("אריינכאפן") לחטוף  ישתדלו - ֿ פנים  ֿ כל  ועל 
לקיום  ההתוועדות ) של  סיומה  לפני (עוד  ומיד  תיכף  נזכה  והניגון שמהדיבור  והעיקר , כו', התורה  וקריאת 

בשלום "... "פדה  לנגן) התחיל  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  שיהיה  - בפועל 

ניעט  "ניעט  לנגן התחיל  ֿ כך  ואחר  "הבינוני". ניגון את  לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  צוה  ֿ כך  אחר 
ניקאווא ".

יעשו. וכן יראו שממנו הלואי אמר : ֿ כך  ואחר  "לחיים ", ואמר  הקהל  לכל  פנה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק 

אחרונה . ברכה  אמירת  אודות  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  הזכיר  - "לחיים " אמרו הקהל  שכל  לאחרי
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רע"ב.48) ע, זח "ג 
(49.88 ע' חכ "א .44 ע' ח "כ  בלקו"ש נסמן

יט .50) נה,
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המשך ביאור למס' זבחים ליום ראשון עמ' א



כה

        
מוגה  בלתי

בחוזק  מעודד  כשהוא  שמחה , ניגון לנגן שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  התחיל  ֿ כך  אחר  התוועדות . ניגון ניגנו
הניגון. זמן כל  במשך 

 מדובר כאשר  ובמיוחד  יחיד , של  גאולה  אפילו – ומצוות  תורה  עם  שקשור  גאולה  של  ענין כל  .
כ "ק  שכותב  כפי כללי, לענין ובשייכות  כללית , נשמה  של  גאולה  שזוהי זה , שביום  הגאולה  חג  אודות 

תרפ "ח  בשנת  שנה , שלושים  לפני במכתבו השמחה  בעל  אדמו"ר  בלבד ,1מו"ח  הפרטית  שמחתו זו שאין ,
– כללי ענין זהו אלא 

נוסף  וצעד  והקדמה  הכנה  גם  ומשמש  ממצרים ; היציאה  שהיא  הראשונה , הגאולה  בכח  נעשה  זה  הרי
צדקנו. משיח  ֿ ידי על  לבוא  העתידה  הגאולה  שלימות  את  ולמהר  לקרב 

: יותר ובפרטיות  .

ד "פתח " הענין להיות  צריך  – גאולה  של  ענין להיות  שיוכל  כמו 2כדי זה , על  כח ' ו'נתינת  התחלה  ,
הענינים . בכל 

במדרש  כדאיתא  – מצרים  ביציאת  נעשה  זה  עבד 4ובילקוט 3וענין שאפילו כזו ארץ  היתה  שמצרים 
יוכל  אחד  אדם  שאפילו מקום  נתינת  היתה  לא  הטבע  שבדרך  היינו, משם , לברוח  יכול  היה  לא  אחד 
משם  שיצאו – לגמרי הטבע  מדרך  היפך  מצרים  יציאת  היתה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  בהחבא , אפילו משם  לצאת 

הזה " היום  "בעצם  ויצאו והטף , הנשים  מלבד  רגלי, אלף  מאות  רמה "5שש  "ביד  ,6.

ישנן  שהרי – הטבע  מדרך  למעלה  שהם  גאולות  של  ענינים  כל  על  הדרך  וסלילת  פתיחה  היתה  וזו
לגמרי  הטבע  דרך  היפך  שהם  בשר  בעיני שרואים  גאולות  וישנן בעלמא , רמז בדרך  רק  שנראים  גאולות 

שע  הגאולה  כמו לגמרי.– הטבע  דרך  היפך  שהיתה  זה , שמחה  יום  נקבע  ליה 

וניעור  שחוזר  דבר  של  דין שישנו בנגלה  מצינו ועוד : כמותו,7זאת  ענין עוד  ניתוסף  שכאשר  היינו, ,
בענינים  אפילו זה  וכל  כבר . בטלו שתהיה  סיבה  שמאיזו ֿ פי ֿ על  אף  הקודמים , הענינים  את  מעורר  זה  הרי

פורעניות " ממדת  טובה  מדה  ש "מרובה  וכיון ֿ זה , לעומת  בענינים 8של  הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הרי ,
וטוב . קדושה  של 

הגאולות  כל  – הגאולה  ענין כללות  וניעור " "חוזר  אזי גאולה , של  ענין ניתוסף  שכאשר  מובן ומזה 
עתה . עד  מצרים  מגאולת  שהיו

בתניא  המבואר  ֿ פי ממשיכים 9ועל  ֿ ידם  שעל  הכנה  הם  הגלות " משך  זמן כל  ועבודתינו ש "מעשינו
והשלימה , האמיתית  בגאולה  המשיח  בימות  שיהיו הענינים  כל  את 

עיקר  שאינן הנקודות  את  שממשיכים  (היינו, בעקיפין זאת  שפועלים  ענינים  יש  יותר : ובפרטיות  –
– גאולה  של  ענין שהוא  ֿ דידן, כבנידון במישרין, זאת  שפועלים  ענינים  ויש  הגאולה ),

מתחילות  ביחד , כולן עתה , עד  שהיו הגאולות  כל  אזי הגאולה , ענין וניעור  חוזר  שכאשר  מובן, הרי
משיח  ֿ ידי על  לבוא  העתידה  הגאולה  שהיא  הגאולה , שלימות  את  להביא  – תקפם  בכל  לפעול  פעם  עוד 

צדקנו.
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וש"נ.1) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק
תרע"ח 2) סה"מ  א). (נה, פנ"ז הק"ש שער בינה אמרי  ראה

ובכ "מ . קב. ע' תפר"ח  רפג . ע'
יא.3) יח , יתרו מכילתא
רסט ).4) (רמז שם יל "ש
נא.5) מא. יב, בא

ח .6) יד , בשלח 
כג7) ע' יג (כרך  וניעור חוזר ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך ).
וש"נ.8) א. עו, יומא ראה
רפל "ז.9)



כו       

 הגאולה שהיא  הגאולה , שלימות  ובין מצרים , גאולת  שהיא  הגאולה , תחילת  בין מהחילוקים  והנה , .
"בחפזון" היתה  ממצרים  שהגאולה  – צדקנו משיח  ֿ ידי על  נאמר 10האחרונה  הגאולה  שלימות  על  ואילו ,

תצאו" בחפזון לא  ונחת "11"כי "בשובה  דוקא  אלא  וככה 12, (בהמשך  בחסידות  כמבואר  ובכמה 13,
שבזה .14מקומות  הענינים  רוחניות  (

נאמר  מצרים  בגאולת  בזה : הדבר 15והענין וטעם  העם ", ברח  צור 16"כי שהיה  דכיון אותם – להוציא  ך 
טומאה  שערי כו'.17ממ "ט  לברוח  הוצרכו לכן ֿ תורה , מתן קודם  עדיין זה  והיה  ,

ראשית " שנקראו ישראל  "בשביל  הם  הענינים  שכל  את 18וכיון גם  פעל  דישראל " ה "חפזון הנה  לכן, ,
ברכות  בגמרא  כדאיתא  – כביכול  דשכינה " ה "חפזון את  וגם  דמצרים ", ג '20ובמדרש 19ה "חפזון שהיו

דמצרים . וחפזון דישראל  חפזון דשכינה , חפזון חפזון: של  ענינים 

גם  יפעל  זה  שענין – תצאו" בחפזון לא  "כי העתידה  בגאולה  שכתוב  למה  בנוגע  גם  מובן ומזה 
העולמים " לחיי ד "מנוחה  לדרגא  ועד  ונחת ", ד "בשובה  הענין כביכול , למעלה  וגם  שלמעלה 21בעולם , ,

חיל " אל  מחיל  ד "ילכו בארוכה 22מהענין חסידות  בדרושי ).23(כמבואר 

הענינים : בפשטות  גם  הוא  וכן

שנה " מאות  "ארבע  להיות  צריכה  היתה  שהגלות  כיון – לברוח  הוצרכו מצרים  אלא 24ביציאת  ,
ההרים " על  "מדלג  היה  (כדאיתא 25שהקב "ה  שנה  ועשר  למאתיים  שנה  מאות  מארבע  הקץ ", על  ש "דילג  ,

("ס 'איז 26במדרש  הגלות  להמשך  אחיזה  עדיין שהיתה  לפי ממצרים , לברוח  החפזון להיות  הוצרך  ולכן ,(
זיך "). אנצוהאלטן וואס  אין געווען ַָָָנאך 

בגמרא  שאיתא  כיון – לבוא  לעתיד  ֿ כן ֿ שאין אלא 27מה  תלוי הדבר  ו"אין הקיצין", כל  ש "כלו
חדא " וברגעא  חדא  "בשעתא  שהיא  צורך 28בתשובה ", אין ולכן הגלות , להמשך  אחיזה  עוד  אין הרי ,

חפזון. של  בענין

 גיסא לאידך  אמנם , הפכית :. נקודה  מזה  מובנת  ,

להשאר  צריכים  היו הקץ " על  "דילג  שהקב "ה  זה  שלולי כיון הרי במצרים , היו ישראל  בני כאשר 
שבזמן  העבודה  בשביל  לנצלו הזמן יוקר  אצלם  יהיה  שלא  מקום  היה  אזי שנים , וכמה  כמה  עוד  במצרים 
בישראל  הקב "ה  עשה  ש "צדקה  הענין גם  בזה  יש  אלא  בלבד , עונש  רק  אינו הגלות  שענין (כידוע  הגלות 

האומות " לבין זמן.29שפזרן להם  יש  שעדיין כיון ,(

ולנצל  לייקר  צריכים  הקיצין", כל  ש "כלו כיון הרי – לבוא  העתידה  הגאולה  לפני עכשיו, ֿ כן ֿ שאין מה 
חפץ " בהם  לי  אין תאמר  אשר  "שנים  שיבואו קודם  רגע  רוח 30כל  "את  כאשר  המשיח , ימות  על  דקאי ,

הארץ " מן אעביר  אגרא "31הטומאה  צערא  ד "לפום  הענין יהיה  לא  שאז כדי 32, דרכים  שני יהיו ולא  ,
בחיים " "ובחרת  הציווי יקיים  יתברך ,33שיהודי ומהותו עצמותו עם  יתקשר  החפשית  בחירתו ֿ ידי ועל  ,

ומקום  מקום  בכל  חפשית  בחירה  של  והמקור  חפשית , בחירה  של  ה "מקום " .34שזהו

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

ג .10) טז, ראה פ' יא. יב, בא
יב.11) נב, ישעי '
טו.12) ל , שם
ואילך ).13) (פקכ "ט  ובסופו ֿ ג ) א (פרקים בתחלתו – תרל "ז
רצא 14) ע' בא אוה"ת ג . א, במדבר ב. לה, אמור לקו"ת ראה

ואילך . 151 ע' תש"ח  סה"מ  ואילך .
ה.15) יד , בשלח 
(16.14 ֿ 13 שבהערות מקומות פל "א. תניא ראה
ועוד .17) יתרו. ר"פ זו"ח  ראה
בראשית.18) ר"פ פרש"י 
סע"א.19) ט ,
שם.20) בא מכילתא
בסופה.21) תמיד 

בסופן.22) ומו"ק ברכות וראה ח . פד , תהלים
ואילך .23) יב ע' תרס"ו המשך  ראה
יג .24) טו, לך  לך 
ח .25) ב, שה"ש
עה"פ.26) בפרש"י  הובא עה"פ. שהש"ר
ב.27) צז, סנהדרין
סע"א.28) קכט , זח "א
ב.29) פז, פסחים
ב.30) קנא, שבת וראה א. יב, קהלת
ב.31) יג , זכרי '
מכ "א.32) פ"ה אבות
יט .33) ל , נצבים
ובכ "מ .34) ב. לח , אמור לקו"ת ראה



כז        

בזמן  רגע  כל  לייקר  שצריכים  פעמים , וכמה  כמה  אמר  השמחה , בעל  אדמו"ר , מו"ח  שכ "ק  וכפי
("ס 'איז 35הגלות  להיות  שיכול  כיון בכללותה , ה ' ועבודת  ומצוות  תורה  של  המתאים  בתוכן אותו למלא 

עין" כהרף  ה ' "תשועת  תהיה  חדא  וברגעא  חדא  שבשעתא  ה "שעה 36רעכט ") מלבד  כלל , מונע  אין שהרי ,
קער " "איין – שבשמים .37אחת " לאביהם  בתשובה  לשוב  ישראל  בני של  –

לומר  זמן שאין – ואחד  אחד  כל  של  בעבודתו גם  הוא  שכן מובן, הדברים , בכללות  שהוא  וכשם 
אשנה " הרגעים 38"לכשאפנה  הם  שאלו יתכן שהרי עלי, שהוטל  הענין את  אעשה  ו"לכשאפנה " ,

כיום  "לילה  – חפץ " בהם  לי אין תאמר  אשר  ה "שנים  יבואו ֿ זה  ולאחרי הגלות , זמן של  האחרונים 
צדקנו.39יאיר " משיח  ֿ ידי על  הגאולה  בשלימות  ,

:דידן ֿ ולנידון לעניננו בנוגע  גם  מובן ומזה  .

ביום  השמחה  בעל  עם  להתדבק  התעוררות  מתוך  מישראל , עשרה  פעמים  כמה  יחדיו מתאספים  כאשר 
אזיל " גופא  רישא  ו"בתר  התעוררות 40גאולתו, של  בתוכן ולמלאותו לנצלו כדי הוא  יקר  רגע  כל  הרי –

והמצוה  התורה  כל  של  השדרה " "חוט  שזהו התפילה , לעבודת  וביחוד  המצוות , וקיום  התורה  ללימוד 
זו  דפרשה  תורה ' ב 'לקוטי ),41(כמבואר 

על  – העצמיים  להיוליים  ועד  והנעלמים  הפנימיים  הגלויים  מכחות  – כח  תוספת  אלו מרגעים  ולקחת 
ומכל  מלכיות  משעבוד  גאולה  שנת  תהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ֿ הרע , מיצר  גאולה  שנת  שתהיה  כולה , השנה  כל 

דידן. בעגלא  טפחים , מעשרה  למטה  המשיח  ביאת  ויפעלו המבלבלים , הענינים 

בתורה  להתעוררות  בנוגע  פועל  של  ענינים  יעשו אלא  יחשבו... ולא  יחלמו שלא  – לפועל  ובהנוגע 
כ "ק  השמחה , בעל  של  הגאולה  חג  בהתוועדות  יחדיו שמתוועדים  אחדות  שעות  אותן במשך  ומצוות ,

דורנו. נשיא  אדמו"ר  מו"ח 

***

 תמוז י"ב  של  בחגיגה  פעם  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שנת 42. אודות  – חייו ימי דברי עם  בקשר  –
שנה . עשרה  חמש  בן בהיותו תרנ"ה ,

שנקרא  (כפי ֿ דשא  בנאות  כבר  היה  ֿ עדן, נשמתו (מהורש "ב ) אדמו"ר  כ "ק  שאביו, בתקופה  זה  היה 
גם  ענינים , כמה  מפני לליובאוויטש , העירה , נוסע  היה  בשבוע  שני שביום  היה , והסדר  "קאנטרי"), ָכאן

ל "יחידות ". אנשים  לקבל  כדי

ביום  ֿ כך , ואחר  בליובאוויטש . ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  היה  תמוז, י"ב  חל  שבו בשבוע  שני ביום  גם 
בוקר , לפנות  בהשכמה , יקום  תמוז, בי"ב  שלמחרת , לו, ואמר  אדמו"ר , מו"ח  לכ "ק  קרא  תמוז, י"א  רביעי

הדבר ). סיבת  לו לבאר  (מבלי אליו ויכנס 

בנהר , ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  כ "ק  טבל  כבר  בוקר  לפנות  הרביעית  שבשעה  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  וסיפר 
לטבו  אותו גם  לליובאוויטש .וצוה  עתה  שיסעו ואמר , ל ,

הגיעו  ומחצה , שמינית  השמינית , ובשעה  שעות , כמה  במשך  היתה  לליובאוויטש  הנסיעה 
אדמו"ר  של  (אמו שהסבתא  שכיון לאביו, אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אמר  הנסיעה  במהלך  לליובאוויטש .
לו  והשיב  תיבהל . אזי  פעם , עוד  ימים  שלשה  לאחרי יבואו ולפתע  שני, ביום  שבאים  יודעת  ֿ עדן) נשמתו

יודעת . שהיא  כיון תיבהל , לא  שאמו ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר 
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(נעתק 35) ב קלג , ח "א לקו"ד  .9 ע' תש"ב סה"ש ראה
אב). מנחם ג  יום" ב"היום

ע'36) ג  כרך  תש"ה) (ירושלים שבת בנרות בהמצויין ראה
.8 ֿ 27 ע' תש"י ) (ירושלים ליהודה מנחה סו. נא; מב;

קונטרסים 37) סה"מ  ד . סג , א. סא, ר"ה דרושי  לקו"ת ראה
פ"ז  תש"ט  תמוז די "ב בשלום פדה ד "ה קד . ע' ח "ג  ב. שצו, ח "ב

.(192 ס"ע תש"ט  (סה"מ 

מ "ד .38) פ"ב אבות
יב.39) קלט , תהלים
ב.40) מה, סוטה וראה א. מא, עירובין
ד .41) ע, בלק
(42111 ע' תש"ה (סה"ש ס"ד  תש"ה תמוז ֿ י "ג  י "ב שיחת

ע' חי "ז (אג "ק זו שנה תמוז ט "ו מכתב גם וראה וש"נ. ואילך ).
כו'". כאן זה תמוז די "ב בהתועדות גם "וכמסופר רמד ):



כח       

לו. להמתין נשאר  אדמו"ר  מו"ח  וכ "ק  אמו, אל  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  נכנס  לליובאוויטש  כשבאו
הלכו) (או נסעו ואז מאירות , ופנים  לבביות  בברכות  אותו ליוותה  ואמו ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  יצא  ֿ כך  אחר 

ֿ צדק '. ה 'צמח  הרבי אביו, וכן מהר "ש , אדמו"ר  ֿ עדן, נשמתו אדמו"ר  אבי מנוחת  מקום  – ל "אוהל "

ואמר : האוהל ), שלפני המדרש  (בבית  הקודש  ארון את  ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  פתח  לאוהל , בבואם 

את  עקד  ֿ השלום  עליו אבינו אברהם  ונעקד . עוקד  ישנו בעקידה  לעקידה . בני את  היום  מביא  הנני
ֿ ושלום  חס  פסול  בו יהיה  שלא  כדי בנו הרצוי.43יצחק  כפי תהיה  שהעקידה  ברצוני כן כמו .

הקודש ' ב 'אגרת  הפרק  חצי ֿ עדן נשמתו אדמו"ר  למד  ֿ כך  מתניה ,44ואחר  בעוז חגרה  ֿ המתחיל  דיבור 
והעמידו  עמו, ברית  לכרות  רצונו הקדושים , האבות  במעמד  שעכשיו, אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  בפני ואמר 
הכלל  בעסקנות  העבודה  את  – נוכח  בלשון בדברו – לו שמוסר  ואמר , עליו, ידיו שתי וסמך  כנגדו,

רוחניים . וענינים  גשמיים  בענינים 

באים  ֿ כך  ואחר  מה "מתניים ", התחלתה  העבודה  שראשית  – מתניה " בעוז "חגרה  בענין לבאר  והוסיף 
(כלשון  "עוז" – היא  והחגורה  בחגורה , צורך  יש  עבודתם , יפעלו שהמתניים  וכדי והמדות . השכל 

אחרת "45הכתוב  ולא  "כך  – נפש ? מסירת  ומהי נפש , מסירת  – "עוז"? ומהו מתניה "), בעוז "חגרה 
ביאורים . בכמה  מתניה " בעוז ד "חגרה  הענין לבאר  והוסיף  אנדערש "). ניט  און ַַ("אזוי

בעסקנות  העבודה  את  אדמו"ר  מו"ח  לכ "ק  למסור  ההתחלה  היתה  וזו שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (וסיים 
רוחניים ! וענינים  גשמיים  בענינים  הכלל 

 ממש אחד  נשיא  שקיבל  למינוי בנוגע  סיפור  לכאורה  הוא  לעיל  האמור  ענין . שאין כיון אבל , נהו.
לבטלה  שהוא  שישמעו 46בעולם  כדי סתם  זה  אין סיפור , מספר  הנשיא  שכאשר  בפשיטות , מובן הרי ,

זאת  להם  שמספרים  לאלו נוגע  הדבר  אלא  נאה , .47סיפור 

הדור  כל  של  ומוחין הראש  בבחינת  שהוא  מהנשיא , מתחיל  העבודה  שענין אמת  הן בזה : ,48והענין
צריך  אחד  שכל  שבגופו, המצוות  הם  שעיקרה  באופן  היא  ישראל  בני עבודת  כללות  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל 

בזה . להתייגע 

כידוע  – חב "ד  חסידות  שיטת  לפי התנאים 49ובפרט  שאר  על  לוותר  שביכולתו אמר  הזקן שרבינו
של  בעבודתו ֿ חובתו ידי לצאת  התנאי את  אופן בשום  לקבל  יכול  אינו אבל  ממנו, ודרשו שהעמידו

הצדיק ,

יחיה " באמונתו ש "צדיק  פולין חסידי כשיטת  ביגיעתו 50– שהצדיק , היינו, יחיה , אלא  יחיה  תקרי אל  ,ְְִֶֶַ
הספרי  (כלשון הנפש " מיצוי "עד  התפילה  ובעבודת  התורה  פנימיות  המתקשרים 51בלימוד  כל  את  יחיה  ,(ְֶַ

– אליו

צריך  אחד  שכל  – היא  חב "ד , שיטת  ששיטתו, באמרו,  זה על  שמקבל  ֿ פי ֿ על  אף  ,
הדור . נשיא  שזהו ומוחין, הראש  מבחינת  ממש , בו שיש  וסיוע  עזר  כח ', 'נתינת 

בתניא  שמבואר  שכשם  גם  מובן בגמרא 52ומזה  שכתוב  פסוק 53"מה  אלקיך 54על  ה ' מה  ישראל  ועתה 
אין, היא , זוטרתי מילתא  יראה  אטו אלקיך , ה ' את  ליראה  אם  כי מעמך  שואל   זוטרתי מילתא 

"שואל  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ישראל היא ", מבית  ונפש  נפש  ש "כל  כיון משה כתיב ", מבחינת  בה  יש 
מנהו" "שמץ  ֿ השלום ", עליו שבכל 55רבינו נשיא  בכל  הוא  ֿ זה  ֿ דרך  על  – רבינו ממשה  והתפשטות  ניצוץ  ,

שלו. ובדור  בתקופה  הנדרשת  העבודה  ונוסח  צורת  הוא  קובע  שלכן דור ,
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ח .43) פנ"ו, ב"ר ראה
ס"א.44)
יז.45) לא, משלי 
ב.46) עז, שבת
וש"נ.47) .260 ע' חכ "א תו"מ  גם ראה
פ"ב.48) תניא
ועוד .49) ב. קמא, ח "א לקו"ד  – עד "ז – ראה

ד .50) ב, חבקוק
ה.51) ו, ואתחנן
רפמ "ב.52)
וש"נ.53) ב. לג , ברכות
יב.54) יו"ד , עקב
א).55) (סג , פמ "ד  תניא



כט        

נשיא  צריך  – השמחה  בעל  הדור , נשיא  וסיוע  בעזר  לפעול , שצריך  מה  ידע  אחד  שכל  כדי ולכן:
הנשיא  בחיי הנשיאות  ענין ששייך  כמה  (עד  נשיאותו התחלת  מעת  עבודתו נקבעה  כיצד  לו לספר  הדור 

ֿ אנפין.56שלפניו  זעיר  בבחינת  מנהו", "שמץ  זה , מעין אצלו שיהיה  כדי ,(

 להתחיל צריכה  זה  בדורנו העבודה  התחלת  העבודה : כללות  אודות  לנו שנמסר  מה  וזהו .
מה "מתניים ".

כמובן, דקדושה , שכל  – שכל  ֿ פי על  הענינים  את  להבין צריכים  לראש  שלכל  סדר  לקבוע  אין כלומר :
אצלו  אין שעדיין כיון אלו, ענינים  לעשות  גדולה  בשמחה  רצים  יהיו והרגליים  שהמתניים  ֿ אפשר  אי אבל 

שבלב . במדות  ההרגש  לו אין ועדיין שבענין, וההשגה  ההבנה  והמוחין, הראש  ענין

ה "עקביים " – "עקביים " בבחינת  היא  העבודה  תחילת  גם  הנה  דמשיחא , שבעקבתא  לנו, ביארו כך  על 
מגופא " "לבר  כבר  הם  ה "שוקין" (שהרי ה "מתניים " שהם  הגוף  כללות  להגיע 57של  יכולים  ֿ כך  אחר  ורק  ,(

שבלב . ומדות  השכל  לענין גם 

 מערניט") פועל  לידי ומביא  המבצע  רק  להיות  – "מתניים " בבחינת  העבודה  לטעון: יכולים  אמנם , .
לא  שלו, הכוחות  ובכל  לבב , ובטוב  בשמחה  זאת  ולעשות  עליו, שמצווים  מה  כל  אויספירער ") אן ַווי

– התענוג  בכח  גם  אלא  הרצון, בכח  רק   !

" הוא  המתניים  שחוזק  – זה  על  ֿ ידיוהמענה  על  לא  כלומר , מתניה "), בעוז ("חגרה  " 
ֿ ידי על  אלא  המתניים , בעבודת  לעסוק  שצריך  ליישם לעצמו מוכרח  הוא  דבר ; שום  לו נוגע  לא  :

זאת !("דורכזע  צן")

נפש . מסירת  – העוז? ענין מהו לבאר : וממשיכים 

ֿ נפש  למסירת  ויצטרכו ֿ ושלום  חס  גזירות  דוקא  שיהיו הכוונה  נפש "ואין "מסירת  מספיק  אלא  ,
 מסירת –58 להיות צריכה  הרצון מסירת  אבל , ,– נפש ? מסירת  מהי שמסיים : וזהו ,

אנדערש "). ניט  און ("אזוי אחרת " ולא  ַַ"כך 

שבלב . ההרגש  ולפני ומוחין, בראש  וההשגה  ההבנה  לפני עוד  ממנו נדרש  זה  וכל 

 הוא יהודי הרי – זו? לעבודה  להגיע  יכולים  כיצד  השאלה : נשאלת  ועדיין .ֿ כמה ֿ ֿ אחת  ועל  ,
" שהיא  בתורה , חלק  יש  מישראל  אחד  שלכל  זה  מצד  וכמה  "59 ממנו דורשים  ולפתע  ;

אנדערש "?! ניט  און "אזוי ותוקף , עוז הרצון, ַַמסירת 

וראש  לנשיא  שניתן הכח  אודות  – בדיבור  גילוי של  ענין שהוא  – הסיפור  לנו מספרים  זה  על  הנה 
שרק  אלו עם  במגע  שבאים  אלו ואפילו אליו, והשייכים  המקושרים  לכל  זה  כח  נמשך  שממנו הדור ,

אליו, שייכים 

שכיון  חלב ) שם  (שאין אזנו מראש  אפילו לאכול  אסור  . . בחלבו שצלאו ד "גדי הדין בדוגמת  –
בכולו" מפעפע  שמן וענינים 60שהוא  התורה , פנימיות  על  דקאי בעבודה , ה "שמן" בענין גם  הוא  וכן .

דבר  בכל  שמפעפע  השכל , מן למעלה  שלכן 61שהם  בלבד , הענין בקצה  היא  בשמן הנגיעה  כאשר  אפילו ,
– בלבד  השייכים  אפילו או המקושרים  עם  המגע  גם  מספיק 

עמידה  מתוך  מתניה ", בעוז ד "חגרה  באופן בשלימות  עבודתו לעבוד  והכח  היכולת  אחד  לכל  יש  שלכן
ו  "כך  כך ,איתנה  המתניים , את  יחגור  ֿ זה  ֿ ידי ועל  בשלימות , רצונו למסור  יוכל  ובמילא , אחרת ", לא 

בשלימות . הענינים  כל  אצלו יהיו ופועל  למעשה  שבנוגע 
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ס"ע 56) ח "כ  (תו"מ  ס"ז דאשתקד  תמוז י "ב שיחת גם ראה
.(112

א).57) (יז, בהקדמה תקו"ז ראה
ובכ "מ .58) סע"ד . מח , שלח  לקו"ת ב. לו, מקץ תו"א ראה

ו.59) ד , ואתחנן
ס"ה.60) סק "ה יו"ד  שו"ע (ובפרש"י ). ואילך  סע"ב צו, חולין
ס"ז.61) החסידות תורת של  ענינה קונטרס ראה



ל       

ֿ דרך  על  – ומוחין לראש  עד  הגוף , את  ולזכך  לברר  בכחו המצוות ) (מעשה  המעשה  שענין וכיון
אור ' ב 'תורה  זה 62המבואר  הרי העבודה  ובקומת  ופועל , מעשה  של  ענין [שזהו הצדקה  מצות  ֿ ידי שעל 

ו"מתניים " "רגל " בשם  –63נקרא  ככה " פעמים  אלף  זכים  ולבו מוחו "נעשים  [

רק  לא  אצלו שיהיו כך , במוחין, והשגה  הבנה  וגם  הלב , הרגש  גם  אצלו יהיה  ֿ זה  ֿ ידי על  הרי
בשלימות . ֿ דעת  ֿ בינה  חכמה  וגם  ֿ תפארת , ֿ גבורה  חסד  גם  אלא  ֿ מלכות , ֿ הוד ֿיסוד  נצח 

שלים " "באתר  ימשיכו אזי – בשלימות  האברים  כל  שיהיו ישראל , כל  אצל  כן יהיה  את 64וכאשר 
ממש . במהרה  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  הגאולה , שלימות 

***

' המתחיל 'דיבור  מאמר  ואמר  לנגן, צוה  ֿ כך  ואחר  מלכנו". "אבינו לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  .
יעקב . עפר  מנה  מי

***

 במאמר) לעיל  להמדובר  בהמשך  ונגבה "65. וצפונה  וקדמה  ימה  "ופרצת  בענין לכאורה 66) הרי –
ההגבלה  באה  ֿ זה  לאחרי מיד  אבל  הגבלות , ללא  "ופרצת ", של  בענין היא  ההתחלה  הפכים : שני בזה  יש 

ונגבה "? וצפונה  וקדמה  ד "ימה 

(במאמר  לעיל  כמדובר  – הוא  הענין ֿ ל 67אך  ד "א  בענין עצמו, שב "עפר " היא , הכוונה  שתכלית  (
את 68מסתתר " להעלים  יכול  יתברך  ומהותו שעצמותו כפי בהעלם , רק  לא  ה "אתה ", ונרגש  ניכר  יהיה  ,

של  הבשר  שגם  ועד  העולם , דאומות  הבשר  ואפילו בשר , לעיני אפילו בגלוי, שהוא  כפי אלא  עצמו,
חסידות  בדרושי האמצעי אדמו"ר  שכתב  (כמו זאת  יראה  והבהמות  ).69החיות 

לעיל  (כמדובר  תמוז ֿ י"ג  די"ב  ומופת ' ב 'אות  גם  שהיה  ֿ ידי 70וכפי שעל  ומופתים  האותות  בענין
ביותר , ולחץ  צר  למקום  ועד  המקום , הגבלות  ונגבה ", וצפונה  וקדמה  ד "ימה  שבהגבלות  – הצדיקים )

"אתה ". שזהו וזעק  הכריז עצמו שה "מסתתר " ד "ופרצת ", הענין היה  גופא  שם  הנה 

בהגבלה  ד "ופרצת " הענין לפעול  – לקונו בעבודתו מאתנו ואחד  אחד  מכל  גם  נדרש  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
בעולם , בחלקו גם  יפעל  ֿ זה  ֿ ידי ועל  הבהמית , ונפש  הגוף  של  ונגבה " וצפונה  וקדמה  ד "ימה 

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  במאמר  כמבואר  הפסוק 71– בפירוש  השמחה , בעל  בלבם ",72, נתן העולם  "את 
וכפי  שלו, הלב  לעבודת  שניתן בלבו, נתן לו, השייך  העולם  שחלק  מישראל , אחד  כל  של  לבו על  דקאי
– ומזוני חיי לבני בנוגע  גשמיים , בענינים  בעולם , חלקו נראה  כך  לקונו, בעבודתו עצמו את  שמעמיד 

ברחבה " "ואתהלכה  של  בתנועה  עומד  שכאשר  חלקו 73והיינו, גם  נעשה  אזי לקונו, עבודתו בעניני
גופא  שם  הנה  ונגבה ", וצפונה  וקדמה  ד "ימה  בהגבלה  שבהיותו כך , מהגבלה , יציאה  של  באופן בעולם 

ד "ופרצת ". הענין את  צעד , כל  וזועק  מכריז

(במאמר  לעיל  כמדובר  – עשיותיו בכל  מתבטא  זה  מתוך 67וענין היא  שהעשיה  בלבד  זו שלא  (
"" דרכיך 74שמים ש "בכל  באופן היא  עצמה  העשיה  אלא  ,"75 מקשרת עצמה  שהדרך  היינו, ,

אביך " "אלקי עם  .76אותו
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ב.62) א, בראשית
סוס"ט .63) סוס"ה. אגה"ק תניא גם ראה
ב.64) צ, זח "ג  ראה
ואילך .65) 117 ס"ע
יד .66) כח , ויצא
ואילך ).67) 128 ע' (לעיל  פ"ט 
טו.68) מה, ישעי '
שכט ,69) ח "ב – החדשה (בהוצאה א תפב, תצוה חיים תורת

ב).

(70.(133 ע' (לעיל  פי "ג  במאמר
תרפ"ט 71) תמוז י "ג   ֿ די "ב אמנה מראש תשורי  ד "ה ראה

א. שכא, ח "ב קונטרסים סה"מ  .(210 ס"ע תרפ"ט  (סה"מ  פ"ב
ועוד . .43 ע' תרצ"ט  פב. ע' תרפ"ז

יא.72) ג , קהלת
מה.73) קיט , תהלים
מי "ב.74) פ"ב אבות
ו.75) ג , משלי 
ט .76) כח , ֿ א הימים דברי 



לי        

 זה ענין נראה  היכן .אפילו: המדרש ֿ ובית  ֿ הכנסת  בבית  זה  הרי – העבודה ?

יכולים  שם  שדוקא  מסביבו, מחיצות  עם  בנין – המקום  בהגבלת  הוא  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בית 
בביקתא  להתפלל  אסור  שהרי תורה , וללמוד  בנוגע 77להתפלל  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  במחיצות ; מגודר  שאינו מקום  ,

צילותא " בעי ש "הלכתא  דכיון התורה , הסוכות 78ללימוד  בחג  גם  שלכן, דוקא , בבית  הלימוד  להיות  צריך  ,
דוקא  בבית  תורה  עראי.79לומדים  דירת  שהיא  בסוכה , ולא  ,

השמים " שער  "זה  וזועקות : מכריזות  עצמן המחיצות  הרי – מחיצות  עם  בית  היותו ,80ועם 

שכתוב  למה  בהמשך  שנאמר  כפי שני 81– בו שהיו ֿ המקדש , בית  של  המקום  שזהו במקום ", "ויפגע 
עבודת  עם  הקשור  הקרבנות , ענין (א ) הסנהדרין הענינים : יושבים  ששם  הגזית  לשכת  (ב ) ,

למזבח ) מקום  יוצאת 82(בסמיכות  "שממנו ," ישראל "מקדש 83לכל  – המקדש  בית  משחרב  ודוגמתו ,
מדרשות "84מעט " ובתי כנסיות  בתי "אלו דעות 85, כמה  מצינו שלכן המדרש 86, ובית  הכנסת  בבית  שגם 

תיראו" "ומקדשי הציווי –87ישנו המקדש  בבית  כמו

וזועק  מכריז עצמו שהמקום  ד "ופרצת ", הענין ישנו ונגבה " וצפונה  וקדמה  ד "ימה  שבמקום  כך ,
המקום ". מן ש "אינו

 והנ הקדושה . שבארצנו חב "ד  בכפר  חדש  ֿ כנסת  בית  חנוכת  חוגגים  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  זה , ביום  88ה ,

החסידות , תורת  דתורה , ובנסתר  דתורה  בנגלה  שיעורים  יקבעו שבו ֿ מדרש , בית  גם  שהוא  ֿ כנסת  בית  –
בגמרא  כדאיתא  התפילה , עבודת  עם  הפסוק 89יחד  המצויינים 90על  "שערים  ציון", שערי ה ' "אוהב 

בהלכה ".

שם  נמצאים  שעדיין מופרך  לא  לראש , לכל  אבל : בוקר . לפנות  שם  עכשיו הרי הגשמי, השעון לפי –
ההתוועדות ... באמצע 

ערוך ' ב 'שולחן כותב  הזקן אדמו"ר  באיזהו 91והעיקר : בחסידות  זאת  מבאר  האמצעי (ואדמו"ר 
וריחוק 92מקומן  האקלימים  לפי משתנים  והלילות  שהימים  ש "אף  טוב ', ו'יום  שבת  קדושת  לענין (

המקום  מגדר  למעלה  הוא  . . עליונים  ויחודים  שלמעלה  רצון עת  כי . . כלום  בכך  אין . . מזו זו המדינות 
כו'". והזמן

עתה  שנערכת  להתוועדות  בנוגע  גם  מובן ֿ הכנסת ומזה  בית  וחנוכת  לילה , חצות  קודם 
שנערכה  ֿ המדרש  יחדיו.ובית  מתאחדים  הם  הרי שבדבר  הקדושה  שמצד  – לילה  חצות  קודם 

וקדמה  ימה  ד "ופרצת  באופן יהיה  זה  ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  שבית  ֿ יתברך  השם  להם  יעזור  ובכן:
ונגבה " ,93וצפונה 

שכל  באופן אבל , ונגבה ", וצפונה  וקדמה  "ימה  במחיצות  צורך  יש  שלזה  נאה , בנין זה  יהיה  שאכן
ארפא " ואני "מחצתי הוא  שענינה  תכריז ֿ עצמה  בפני של 94מחיצה  לענין במחיצה  שמשתמשים  היינו, ,

ובמילא  מציאותו; את  ופועל  בו שנמצא  ה "אתה " הוא  שענינו וזועק  מכריז המחיצה  שהסתר  כך , רפואה ,
ד "ופרצת ", באופן זה  יהיה 
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א.78) סה, עירובין
ס"ד .79) סתרל "ט  שם ואדה"ז טושו"ע ראה
יז.80) כח , ויצא
יא.81) שם,
משפטים 82) יתרו. ס"פ מכילתא ה"ו. פ"ב מכות ירושלמי 

משפטים. ר"פ פרש"י  יד . כא,
(במשנה).83) סע"ב פו, סנהדרין
טז.84) יא, יחזקאל 
א.85) כט , מגילה
קצד ).86) ע' ג  (כרך  הכנסת בית ערך  תלמודית אנציק' ראה

וש"נ.
ל .87) יט , קדושים
רלה).88) ע' חי "ז (אג "ק זו שנה תמוז י "א מברק גם ראה
א.89) ח , ברכות
ב.90) פז, תהלים
ס"ח .91) ס"א (מהדו"ב) או"ח 
(92– החדשה (בהוצאה ואילך  ב שמט , בשלח  חיים תורת

ואילך ). א רמ , ח "א
בהתוועדות 93) "וכמדובר מ : ע' ריש חי "ח  אג "ק גם ראה

כו'".
לט .94) לב, האזינו



לב       

די" בלי עד  "ברכה  שתהיה  הרוח 95והיינו, בענינים  גבול , בלי זה ,, ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  שבבית  ניים 
ותורה , תפילה 

מו"ח  כ "ק  כדברי – הגשמיים  לענינים  בנוגע  גם  יומשך  התורה , בלימוד  שנמשכת  התפילה  ומעבודת 
באופן  יהיו ֿ חב "ד  כפר  של  הגשמיים  הענינים  שגם  – בלבם " נתן העולם  ש "את  השמחה , בעל  אדמו"ר ,
כפי  ד "ופרצת " הענין ֿ דרך  על  ולמטה ), למעלה  גם  ובמילא  הרוחות , ד ' (לכל  הצדדים  לכל  "ופרצת " של 
ובאופן  שבהם  ורביה ' ה 'פריה  באופן עולם  של  גדרו פריצת  היה  יעקב  בצאן שגם  יעקב , אצל  שהיה 

שבהם  .96ההצלחה 

ומבפנים , מבחוץ  שם  שישנם  ומסתירים  המעלימים  הענינים  כל  את  תבטל  די" בלי עד  וה "ברכה 

לפנינו" הפורץ  ובסביבתם 97ו"יעלה  בהם  ויחדרו חיים ', אלקים  'דברי של  המעיינות  יפוצו שמשם  –
הארצות  בכל  שתתפשט  שעתידה  כפי גם  כולל  כולה , הקודש  ובארץ  בעולם  היעוד 98ובחלקם  ויקויים  ,99

דידן. בעגלא  יחדיו", בשר  כל  וראו הוי' כבוד  "ונגלה 

***

 ניתוספו שבהם  מקומות  עוד  ישנם  כן כמו ֿ המדרש , ובית  ֿ הכנסת  בית  חנכו חב "ד  שבכפר  כשם  .
ד "ופרצת  באופן בהם  לפעול  הקוין, ג ' כל  חסדים , ולגמילות  ולתפילה  לתורה  מקום  שיהיו חדשים  בנינים 

ונגבה ". וצפונה  וקדמה  ימה 

ניגון  וינגנו ד "ופרצת ", ובאופן 'לחיים ', יאמרו – אלו בבנינים  שהשתדלו אלו כאן שנמצאים  וכיון
שמחה .

ֿ מדרשות  בתי ֿ כנסיות  בתי עבור  בנינים  לקנות  בקרוב  שעומדים  כאלו ישנם  אם  אמר : ֿ כך  ואחר 
ד "ופרצת ". באופן 'לחיים ' אמירת  ֿ ידי על  עתה  בזה  יתחילו – וישיבות 

ד "ופרצת "]. באופן גדול , כוס  על  לחיים  לומר  וכמה  לכמה  הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 עדן ֿ נשמתו אדמו"ר  שכ "ק  תרנ"ה , שנת  אודות  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפר  שבה  הנ"ל  בהתוועדות  .
סעיף  (כנ"ל  רוחניים  וענינים  גשמיים  בענינים  הכלל  בעסקנות  העבודה  את  עקידה ) של  (באופן לו מסר 

ההתוועדות  בתחילת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  אמר  – ואילך ) שבכתב 100ו תורה  הוא  התניא  ספר  חסידים , אצל  :
החסידות . דתורת 

ֿ כך  ואחר  פרקים , ג "ן – שבתניא  ראשון חלק  רק  היה  בתחילה  אחת . בבת  נתגלה  לא  התניא  ספר 
שבתניא . שלישי חלק  – התשובה " "אגרת  ֿ כך  ואחר  שבתניא , שני חלק  – והאמונה " היחוד  "שער  נתגלה 
הסתלקות  לאחרי הראשונה  בשנה  נדפסו – הקודש " "אגרות  ואילו הזקן. אדמו"ר  בחיי נדפס  זה  כל 

לפרקים . מחולק  שלא  אחרון" "קונטרס  ישנו ֿ כך  ואחר  הזקן. אדמו"ר 

מעלה  של  בישיבה  מוסכם  שכך  זה , על  אמר  ֿ צדק ' וה 'צמח  ביאורים , כמה  בזה  לומר  שאפשר  והוסיף ,
עדן  בגן ֿ הוא  ֿ בריך  דקודשא  במתיבתא  – מעלה  של  בישיבה  צדק ': ה 'צמח  ופירש  מטה , של  ובישיבה 

התחתון. עדן בגן – מטה  של  ובישיבה  העליון,

ישנו  בחסידות  גם  בברכה ". "פותחין – היא  הקודש  אגרת  של  ההתחלה  אדמו"ר : מו"ח  כ "ק  והמשיך 
מו"ח  וכ "ק  ברכה . באמירת  להתחיל  שצריכים  – בברכה " ד "פותחין והפשט  סוד . דרוש  רמז פשט  פרד "ס :

'לחיים '. ואמר  ("משקה "), ֿ שרף  יין כוס  על  שהכל  ברכת  בירך  אדמו"ר 
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יו"ד .95) ג , מלאכי 
ויצא.96) ס"פ (באבער) תנחומא ראה
יג .97) ב, מיכה ע"פ
יל "ש 98) ור"ח . שבת פ' פס"ר בתחלתו. דברים ספרי  ראה

ובכ "מ . ב. פט , מסעי  לקו"ת תקג . רמז ישעי '
ה.99) מ , ישעי '

ואילך .100) 110 ס"ע תש"ה סה"ש



לג        

מסתמא  כבר  היתה  הברכה  אמירת  הנה  – ב "פתיחה " שעומדים  וכיון שליט "א :) אדמו"ר  כ "ק  (ואמר 
"לחיים ", יאמרו אזי – אחת ) פעם  אפילו "לחיים " אמרו שלא  כיון בירכו, לא  שעדיין כאלו ישנם  (ואולי

בברכה ", "פותחין יהיה  ֿ זה  ֿ ידי ועל 

(שהרי  להם  השייך  העולם  בחלק  – ומשם  האדם , שבלב  הרוחניים  הענינים  כל  על  הברכה  וימשיכו
בלבם " נתן העולם  קידושין 72"את  במסכת  הגמרא  כפסק  כולו, העולם  בכל  – ומשם  יראה 101), "לעולם 

עצמו את  שהכריע  אשריו אחת  מצוה  עשה  . . זכאי וחציו חייב  חציו כאילו עצמו אדם   
זכות ", לכף 

אויס  זיי ("מאכן חומריותם  את  לבטל  – החומריים  בענינים  מטה , למטה  עד  תהיה  זו ַוהמשכה 
שהעולם  ועד  ולאלקות , ומצוות  לתורה  לקדושה , כלי  תהיה  והגשמיות  גשמיים , רק  שיהיו חומריות "),

בגלוי. בתחתונים  יתברך  לו דירה  יהיה  כולו

***

 בימינו העבודה  מתבטאת  במה  שנדע  כדי זאת , לנו שגילו – מתניה " בעוז "חגרה  בענין לעיל  דובר  .
דמשיחא . עקבתא  אלו,

כדי 102ובכן  לים , מעבר  גם  שנוסעים  ואחדים  דאמריקא , לעיירות  בקרוב  שנוסעים  אלו כאן נמצאים  :
כדי  מתניה ", בעוז ד "חגרה  בענין שמתחילה  עבודה  שזוהי – חוצה " מעינותיך  ד "יפוצו בענינים  לעסוק 

מצוה . לדבר  רצות  הרגליים  שיהיו

ושלא  יותר , ב 'מקבל ' לפעול  יכולים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  לבב , וטוב  שמחה  מתוך  להיות  צריכה  זו וריצה 
יותר . בערך 

תובלון" ובשלום  תצאו בשמחה  "כי בהם  ויקויים  'לחיים ', כולם  יאמרו ולהצליח 103ולכן, לפעול  –
בואם . מקום  בכל  עיכובים , וללא  והסתרים  העלמות  ללא  בעבודתם ,

ש "מצוותיה  הכלל  ידוע  שהרי – הליכתם  בדרך  שעוברים  המקומות  את  גם  כולל  בואם " ו"מקום 
גם 104אחשביה " ולכן קבוע , דבר  של  חשיבות  המקום  מקבל  אזי זה , במקום  מצוה  שקיים  שכיון והיינו, ,

בטל  אינו קבוע  – קביעות  של  באופן היא  שהם 105ההצלחה  ומצוותיה  תורה  עניני שם  שמביאים  ובפרט  ,
המעמיד " "דבר  לעולם "106בבחינת  יקום  (אשר ) אלקינו "דבר  –107.

העולם  סוף  עד  פירות  ופירי פירות  שם  ויפעלו מופלגה , בהצלחה  הנסיעה  שתהיה  ,108וכאמור ,
החסידות  בתורת  העלם 109וכהפירוש  מלשון העולם , והנחות  העולם  להנהגות  "סוף " (והסתר ),110שעושים 

יתברך . לו ודירה  מקדש  זמן, ובכל  מקום  בכל  בגלוי אלקות  רואים  שיהיו

ניגון]. ינגנו יחד  שכולם  ואמר  'לחיים ', לומר  וכמה  לכמה  הורה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 לבקש שצריכים  "אורחים " כמו לבוא  אין מסויים , למקום  באים  כאשר  הנה  הנ"ל , לנסיעות  בנוגע  .
ג בפנימיות .רשות  ם 
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לדעת , עליהם  בפנימיות , אבל  במקום , הנמצאים  מאלו רשות  לבקש  ענין יש  העולם  נימוס  מפני –
הם  הרי ומצוות , תורה  עניני שם  ולהפיץ  הפנימית  הכוונה  את  שם  לגלות  בשליחות  באים  שהם  שכיון

הקב "ה . זה  עולם , של  מלכו המלך , דבר  את  שם  שמביאים  אלו

רשות  דבקשת  הענינים  כל  ישנם  – שלום  ודרכי נועם  בדרכי שיהיה  וכדי הזה , עולם  לבושי מצד  ורק 
וכו'. וכו'

 שמקימים עמם , ביתם  אזי שהם  מקום  שבכל  באופן שנוסעים  לאלו בנוגע  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן ובמכל  .
שהם  בודאי הרי – כו' "מחנה " כולה :שם  הסביבה  בכל  ומצוות  תורה  עניני  משם  להפיץ 

ֿ קיץ " ל "מחנות  יוצאים  הקרובים  ובימים  הגוף 111מחר  מעמל  מנוחה  של  ענין זה  הרי לכאורה  אשר , ,
ובקיום  התורה  בלימוד  לעסוק  יוכלו הקיץ  שלאחרי כדי היא , והכוונה  הגוף , בבריאות  שיתוסף  כדי

וחיּות . חום  וביתר  נוספים , בכוחות  המצוות 

באופן  עבודה  של  ענין שזהו "קאנטרי", בשם  בלע "ז שמכונים  למקומות  שנוסעים  אלו כל  ֿ זה  ֿ דרך  ָועל 
שמים " "לשם  הם  עשיותיו .74שכל 

אלקים " אין "ומבלעדי – היא  העבודה  תכלית  העבודה ; תכלית  זו אין עדיין שלא 112אמנם , היינו, ,
אלא  שמים ", "לשם  כוונה  מתוך  הרשות  בעשיית  די  של ענין "בכל תהיה  ענין שזהו ,

דעהו" .75דרכיך  והתחברות  התקשרות  "לשון דייקא , דעת  – ד "דעהו" הענין נעשה  "דרכיך " ֿ ידי שעל  ,
בתניא  (כמבואר  בחוזק " מחשבתו יתקע  .113.(

כדי  כחות  ולאסוף  לנוח  רק  לא  – לאמיתתם  ֿ קיץ  במחנות  הכוונה  גם  להיות  צריכה  כזה  ובאופן
בלימוד  יותר  להוסיף  יוכלו ֿ זה  שלאחרי שגם שבחדשים  אלא  טובה , ובהנהגה  המצוות  ובקיום  התורה 

השם . ועבודת  מצוה  של  ענין תהיה  ֿ קיץ  במחנה  השהות  עצם 

לכך  מסוגל  זמן זה  הרי חול , לימודי לומדים  לא  הקיץ  שבימי שכיון – זו במדינה  ובפרט 
תלוי  והדבר  הקדשים , וקודש  קודש  של  בענינים  כולו היום  כל  במשך  עסוקים  הילדים  יהיו ֿ קיץ  שבמחנות 

והמדריכים  המחנות  .114בראשי

במכתביו  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  שכתב  מה  ֿ פי ה 'פסק 115ועל  וידוע  הרצון", בפני העומד  דבר  לך  ש "אין
אולם " של  כפתחו לכם  אפתח  ואני מחט  של  כחודה  לי "פתחו בתורה  –116דין'

ישראל , בארץ  הן – ֿ הקיץ  מחנות  של  הילדים  גם  ובמילא  והמדריכים , שהמנהלים  ֿ יתברך  השם  יעזור 
(שאז  הקיץ  תקופת  לנצל  עצמם  על  יקבלו – ֿ יורק  ניו בסביבות  ובמיוחד  לארץ , בחוץ  והן חב "ד , בכפר 

יותר  בנקל  היא  חיל "117העבודה  אל  מחיל  "ילכו עצמו הקיץ  שבזמן באופן ובקיום 22) התורה  בלימוד 
טובה , ובהנהגה  בהידור  המצוות 

כמוך " לרעך  "ואהבת  המצוה  וקרוביהם ,118ומצד  ידידיהם  חבריהם , מכיריהם , על  גם  ישפיעו –
הרגיל  כהנוסח  – יהיה  ואז במילואו, כדבעי, הקיץ  את  ינצלו וכך  ומצוותיה , תורה  לעניני יותר  שיתמסרו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  השנה 119אצל  כל  על  לבב  וטוב  שמחה  בריאות  וימשיכו שמח , וקיץ  בריא  קיץ  –
כולה .

 גם ואולי המדריכים , וגם  לבנות , והן לבנים  הן ֿ הקיץ  מחנות  מנהלי כאן נמצאים  אמר :) ֿ כך  (ואחר  .
וגם  הקודש  בארץ  אחרים , שבמקומות  ֿ הקיץ  דמחנות  ֿ כח  באי גם  ומסתמא  שם , לשהות  שיסעו מהילדים 

אמריקא . ודרום  אוסטרליא  וביחוד  המדינות , בשאר 
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רכט 111) ס"ע חי "ז (אג "ק זו שנה תמוז ח ' מברק גם ראה
.(114 ע' לעיל  ואילך .

(112127 ע' (לעיל  פ"ט  בהמאמר לעיל  וראה ו. מד , ישעי '
ואילך ).

ספ"ג .113)
(114.(115 ע' (לעיל  תמוז ט ' ר"ד  גם ראה
ע'115) קכ . ע' ח "ד  קכד . ע' ח "ג  שלו אג "ק (לדוגמא) ראה

כ "ק  (ובהערת 12 ע' תש"ג  סה"מ  גם וראה תרלו. ע' ח "ח  תנה.
שם). שליט "א אדמו"ר

ב.116) פ"ה, שהש"ר ראה
וש"נ.117) .353 ע' חי "ט  תו"מ  ראה
יח .118) יט , קדושים
ע'119) תש"ה (סה"ש בסופה תש"ה תמוז ֿ יג  יב שיחת ראה

.(116



לה        

השנה  כל  על  זאת  ימשיכו ֿ כך  ואחר  ושמחה , בריאות  מתוך  תהיה  ב "מחנות " שהשהות  ֿ רצון יהי ובכן
דיבר " הוי' פי "כי – עצמם  והילדים  וההורים  המורים  – בשר " כל  ש "ראו באופן את 99כולה , שניצלו –

הקב "ה , רצון כפי הקיץ 

נחת  שזהו מכולם , אמיתי ונחת  בנשמה , ובריאות  בגוף  בריאות  – במילואה  ברכתו הקב "ה  נתן ולכן
חסידותי. ונחת  יהודי

"לחיים " לומר  ֿ הקיץ  מחנות  למנהלי צוה  שליט "א  אדמו"ר  ].120[כ "ק 

***

 להזכיר ברצוני – מזה ... רושם  איזה  עדיין ישנו ומסתמא  – ב "ופרצת " עדיין ש "אוחזים " זמן כל  .
האחרונות  בשנים  שהנהיגו המנהג  בעל 121את  שם  על  שנקראים  המוסדות  עבור  תמוז ֿ י"ג  בי"ב  להתנדב  ,

והגאולה . השמחה 

שיש  אלו כל  הרי אזיל ", גופא  רישא  ש "בתר  וכיון ומוחין, ה "ראש " של  גאולה  שזוהי לעיל  וכאמור 
הדבר  תלוי ובהם  שלהם , וגאולה  שמחה  זו הרי ובמילא  בעלייתו, הם  עולים  לזה , שייכות  איזו להם 
בשר , בעיני נראה  שיהיה  ובאופן "אתה ", שזהו ויזעק  יכריז עצמו שה "מסתתר " באופן תהיה  זו שגאולה 

שבבנק !... בחשבון גם  ניכר  שיהיה  ועד 

פתקא  על  אמם  ושם  שמם  יציינו – זה  ענין עם  בקשר  ה 'אוהל ' על  אותם  שיזכירו שרצונם  אלו וכל 
העיקר  להם ... יוותרו – ביחד  דוקא  שרוצים  (ואלו ֿ עצמה  בפני פתקא  על  הטהור  לבם  ונדבת  ֿ עצמה , בפני

נדבתם ). שיתנו

אלפים  וכך  כך  ופלוני אלפים , וכך  כך  נתן שפלוני יכריזו שלא  כלומר , בהעלם , זאת  יעשו וכרגיל 
העין" מן הסמוי "דבר  זה  שיהיה  כך  יותר ...), עוד  להוסיף  יוכל  לענין 122(ובמילא  שליטה  אין שאז ,

ֿ רצוי. בלתי

די" בלי עד  ברכה  לכם  והריקותי . . צבאות  ה ' אמר  בזאת  נא  "ובחנוני מבקש  שהקב "ה  –95וכיון
ביתך " אל  ברכה  ד "להניח  באופן הקב "ה  של  ברכתו תומשך  ֿ זה  ֿ ידי על  .123הרי

ובשמחה  שעברה , בשנה  שנתן מה  לגבי ככה  פעמים  כמה  יתן אחד  וכל  הפתקאות , את  עתה  יחלקו
הבט  שיקיים  "בטוח " הוא  הקב "ה  והרי לבב . שתתעשר "ובטוב  בשביל  "עשר  זו 124חתו: שלא  כפשוטו, ,

וכל  ככה , פעמים  עשר  ֿ הפחות  לכל  יותר , עוד  שיתוסף  אלא  ֿ ושלום , חס  יחסר  לא  ֿ זה  ֿ ידי שעל  בלבד 
לו. מוסיפין המוסיף 

 במצב עומדת  שההנהלה  כיון תמימים : תומכי של  התלמידים  לכל  קורא " "קול  אמר :) ֿ כך  (ואחר  .
פריצת  גם  תפעלו ֿ זה  ֿ ידי ועל  "ופרצת ", לצעוק  כולכם  תתחילו אזי – לעשות  עליהם  מה  הדעת ' 'ישוב  של 

ההנהלה . של  ההגבלות 

ניגון). תיכף  שינגנו שליט "א  אדמו"ר  כ "ק  אמר  "ופרצת ", צעקו שהתלמידים  (לאחרי

***

, השנה לימי שנחלק  כפי תניא  השיעור  ללמוד  התקנה  גם  ישנה  השמחה , בעל  של  התקנות  בין .
כפי  חומש ' ה 'שיעור  וללמוד  החודש , לימי שנחלק  כפי תהלים ' ה 'שיעור  בבוקר  התפילה  לאחרי לומר 
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צריך 120) – המאמר ֿ שחוק: בבת אמר שליט "א אדמו"ר כ "ק
בעצמי ; אני  צריך  ולשתות לנגן וגם השיחה, את וגם לומר, אני 
לקבל  והן ֿ המוסר דברי  לומר הן מוסר... לומר גם אצטרך  תיכף
שלום", "עליכם עליכם" "שלום לעצמי : לומר המוסר... דברי  את

געזונט "... "זייט  טאג ", גוטן ַָ"א

ע'121) ח "כ  (תו"מ  ס"ל  דאשתקד  תמוז י "ב שיחת גם ראה
וש"נ. .(132

וש"נ.122) ב. ח , תענית
ל .123) מד , יחזקאל 
וש"נ.124) א. קיט , שבת



לו       

עד  משלישי – שלישי ביום  שלישי, עד  משני – שני ביום  שני, עד  – ראשון ביום  השבוע : לימי שנחלק 
רש "י. פירוש  עם  השבוע  פרשת  לימוד  מסיימים  השבת  שביום  כך , השבוע , ימות  בכל  וכן רביעי,

ֿ סגולה  עת  הוא  זה  שיום  פעמים  כמה  כמדובר  אלא  בעלמא , לזכירה  רק  לא  זו תקנה  מזכיר  הנני
הנה  שתהיה , סיבה  מאיזו בקיומה , כך  כל  נזהרים  היו לא  ֿ עתה  שעד  ואלו התקנה , בקיום  להתחזק 

נדר  בלי יקיימוה  ולהבא  מכאן ֿ הפחות  .125לכל 

, עמהם שילך  ממנו ביקשו בלק  ששרי – לבלעם  בנוגע  הסיפור  אריכות  מסופר  היומי בשיעור  .
שביניהם . ֿ וטריא  השקלא  וכל  תשובתו, ודברי

היא  "התורה  והרי עכשיו? – ובפרט  ההוא , בזמן אפילו – ֿ מינה  נפקא  למאי מובן: אינו ולכאורה 
היא 126נצחית " התורה  ונצחיות  הוראה , ענינה  התורה  שהרי הוראה , בתור  גם  אלא  ספר , בתור  רק  ולא  ,

כדלקמן. שבה , ההוראה  בענין גם 

" הוא ברוך  כי העם  את  תאור  לא  עמהם , תלך  "לא  לבלעם  הקב "ה  אמר  שבתחילה  – זה  מסיפור  .127,
א ּתם " לך  "קום  לו אמר  ֿ כך  ענינים :128ואחר  שני בגמרא  למדים  – ִָ

אותו  מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  "בדרך  אתם "129א ) לך  קום  וכתיב  עמהם , תלך  לא  דכתיב  . .130.

אתם " לך  קום  כתיב  ולבסוף  עמהם , תלך  לא  כתיב  מעיקרא  מהני, שמיא  כלפי אפילו "חוצפא  .131ב )
כי: אלו, לימודים  משני באחד  לבחור  שיש  מעצמו, ומובן

מוליכין  היו לא  השמים  מן הרי זאת  שלולי נמצא , – מהני" שמיא  כלפי ש "חוצפא  למדים  כאשר 
ובמילא  כביכול , געוואלד ") ("מיט  הכרח  בדרך  למעלה  זאת  פעל  החוצפא  ֿ ידי על  ורק  זו, בדרך  ַאותו

אותו". מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  ש "בדרך  להלימוד  מקום  אין

כי  החוצפא , ענין נוגע  לא  אזי – אותו" מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  ש "בדרך  למדים  כאשר  ואילו
כדלקמן. האדם , בעבודת  גם  נוגעים  אלו ענינים  ושני דוקא . זו בדרך  ללכת  חזק  רצון לו שיש  אם ,

, העבודה כל  שלאחרי רואה  לפעמים  הנה  ומצבו, ממעמדו ֿ צדק  חשבון ועורך  מתבונן יהודי כאשר  .
ונפש  שהגוף  היינו, גבר ", "תתאה  בבחינת  היא  בה  לילך  שרוצה  הדרך  אזי וההשגה , וההבנה  ההתבוננות 

כו'. וההתבוננות  וההשגה  ההבנה  כל  על  הבט  מבלי האלקית , נפשו על  גוברים  הבהמית 

של  הקטן החלק  רק  זהו אבל , מצוות , ומקיים  תורה  לומד  הוא  הרי ביום  ספורות  ששעות  אמת  הן
הוא  אלא  הרע , נתבטל  לא  בינוני אצל  אפילו והרי כ "בינוני"... יהיה  הלואי – היום  רוב  ואילו היום ,
ושתיה  באכילה  הרבה  בו שנשתמש  הזמן במשך  יותר  נתחזק  ואדרבה , . . כתולדתו . . ובגבורתו "בתקפו

בתניא  (כמבואר  הזה " עולם  עניני טעניתא "132ושאר  ש "אקדמיה  לכך  נוסף  מסקנת 133), הרי שכן, וכיון .
ילך . בהבל  שנותיו ורוב  היום  שרוב  – היא  החשבון

הדרך  לא  – היא  בה  לילך  רצונותיו שרוב  הדרך  הרי, ודעת , טעם  ֿ פי שעל  מדות  מצד  ֿ זה , ֿ פי ועל 
אל  עולם , של  מלכו המלך , דרך  ֿ ישרה .הישרה , הבלתי הדרך  א 

עוזרו" ש "הקב "ה  הענין שתמורת  חשש  יש  אותו 134ואז שמוליכין באופן מלמעלה  עמו יתנהגו –
מהני": שמיא  כלפי אפילו ש "חוצפא  הלימוד  – לזה  והעצה  ֿ ושלום . חס  בה  לילך  שרוצה  בדרך 

השמאל  שמצד  המלאכים  שבאים  גם  ומה  ֿ ושלום , חס  מלמעלה  סיוע  לו שאין כך  על  הבט  מבלי
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(תו"מ 125) ואילך  סכ "ט  תשט "ז תמוז י "ב שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך ). 69 ס"ע חי "ז

פרטי126) להבין סד "ה קו"א שם רפי "ז. – התניא לשון
בשוה"ג . 17 הערה שפא ע' סיון סה"מ  תו"מ  וראה ההלכות.

יב.127) כב,
כ .128) שם,

לה.129) שם, עה"ת בפרש"י  הובא
ב.130) יו"ד , מכות
א.131) קה, סנהדרין
פי "ג .132)
ב.133) קעט , זח "א ראה
וש"נ.134) רע"ב. נב, סוכה



לז        

בבחינת  כך , על  מסכים  שאינו חוצפא  מתוך  מתעקש  הוא  הרי – ֿ רצויה  בלתי בדרך  לילך  שרצונו וטוענים 
מצא " חוץ  עשה , ֿ הבית  בעל  לך  שיאמר  מה  ,135"כל 

ֿ מינה  נפקא  שללא  כך , אנדערש ", ניט  און "אזוי הוא  נפש ' ה 'מסירת  שענין אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  ַַוכדברי
אחרת  באומה  ש "להחליפם  כשם  – ֿ אפשי אי אחר  בענין שלהחליף  הוא  אומר  לא , או טעם  זה  על  יש  אם 

ֿ אפשר " טומאותם "136אי בתוך  אתם  ש "השוכן כיון ,137.

ש "בדרך  הלימוד  את  – לעניננו בנוגע  – מבטל  מהני", שמיא  כלפי אפילו ש "חוצפא  שהלימוד  ונמצא ,
אותו". מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם 

: גיסא לאידך  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  .

חיים " מלך  פני ש "באור  הוא  הסדר  אזי ומשפט , דין ישנו בחסידות 138כאשר  וכמובא  המשל 139,
מלך  פני "באור  אזי במלך , פוגע  כאשר  הנה  לגרדום , אותו שמוציאים  רחמנא ֿליצלן למות  נידון שאפילו

אמיתיים . לחיים  וזוכה  דין', ה 'גזר  לגמרי מתבטל  מלך ", פני "אור  שמצד  היינו, חיים ",

ה  ענין מצד  ההנהגה אמנם , להיות  צריכה  הדין, מדת  בעולם  שנבראת  שכיון שכנגד , הצד  טוען ,
ד "באור  הענין הרי – מטה  של  ֿ דין ובית  מעלה  של  ֿ דין בית  עם  שקשור  כפי – דין ֿ פי ועל  דין, ֿ פי על 

ודעת . טעם  ֿ פי שעל  המדות  בשבעת  מקום  לו אין חיים " מלך  פני

אותו": מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  ש "בדרך  הלימוד  ֿ פי על  – לזה  והמענה 

ביהדותו  שעודנו לו שנדמה  זמן כל  רק  הם  – ֿ רצוי בלתי באופן שהם  הרצונות  כאשר 140כל  אבל  ;
שבקלים  קל  אפילו אזי – ושרשו ממקורו חיותו ונפסקת  שנכרתת  מצב  שזהו ויודע  לגרדום , אותו מוליכים 

השם  קידוש  על  נפשו מוסר  שבישראל  כו'.140ופחות  הנפש  בפנימיות  שנוגע  ענין שזהו בידעו ,ָ

שאדם  ש "בדרך  בלימוד  אם  כי מהני", שמיא  כלפי אפילו ש "חוצפא  בלימוד  רצונו שאין צועק  ואז
ולכן  לחיים , רצונו כל  – ביהדותו  שעודנו לטעות  יכול  כשאינו ועכשיו, אותו", מוליכין בה  לילך  רוצה 
החיים , ענין להיות  צריך  הדין מדת  מצד  אפילו הנה  חיים ", מלך  פני ד "באור  הענין שמלבד  היא , דרישתו

אותו". מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  ש "בדרך  כיון

 הוראת ֿ פי על  – מדין ושרי מואב  לשרי בלעם  בין שהיתה  ֿ וטריא  מהשקלא  שלמדים  מה  וזהו .
ז"ל  מהני",141חכמינו שמיא  כלפי אפילו "חוצפא  לימודים : שני שישנם  – אדם " מכל  הלומד  חכם  "איזהו

במקום  מהם  אחד  בכל  להשתמש  יהודי של  וביכולתו אותו", מוליכין בה  לילך  רוצה  שאדם  "בדרך  או
המתאים .

שמלמעלה , הסיוע  ישנו סופרים  דברי של  קל  לדקדוק  בנוגע  אפילו הקצוות : בב ' פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
מצא ", חוץ  עשה , ֿ הבית  בעל  לך  שאומר  מה  "כל  שהרי

פני  ד "באור  הענין פועלים  אזי – שמאל ") ("גאר  ביותר  ירוד  מצבו שתהיה  סיבה  מאיזו אם  ָָואפילו
רמ "ח  ֿ ידי על  – אברים  ברמ "ח  יומשך  ומשם  הנפש , בעצם  הנפש , בנקודת  חיים  להמשיך  חיים ", מלך 

ֿ תעשה , לא  מצוות  שס "ה  ֿ ידי על  – גידים  ובשס "ה  ֿ עשה , מצוות 

אלקיך " הוי' עם  תהיה  ד "תמים  ומצב  במעמד  שנעשה  ֿ עשה 142והיינו, מצוות  בקיום  בשלימות  ,
תורה ' ב 'לקוטי (כמבואר  ֿ תעשה  לא  מצוות  הגוף 143ושמירת  בבריאות  שלימות  נמשכת  ֿ זה  ֿ ידי ועל  ,(

ומזוני  חיי בבני והצלחה , בריאות  של  לשנה  וזוכה  ובית , לבוש  במזון עניניו, כל  ובבריאות  כפשוטו,
רויחא .
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ב.135) פו, פסחים
ג .136) פתיחתא רבה רות
ובפרש"י .137) טז טז, אחרי 
טו.138) טז, משלי 
ועוד .139) א'שכא. ע' ח "ג  תער"ב המשך  קח . ע' עת"ר סה"מ 

פי "ד .140) תניא ראה
רפ"ד .141) אבות
יג .142) יח , שופטים פ'
ג .143) מה, נצבים



לח       

הזקן]. ואדמו"ר  המגיד  ֿ טוב , ֿ שם  דהבעל  התנועות  ג ' לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

***

 בעל שם  על  הנקראים  המוסדות  עבור  להתנדבות  בהנוגע  כא ) (סעיף  לעיל  להמדובר  בהמשך  .
הקודש ' ב 'אגרת  הזקן אדמו"ר  דברי אודות  פעמים  כמה  המדובר  להזכיר  יש  – גודל 144השמחה  בענין

העקידה  כי עולם , עד  ולבנינו לנו לעד  העומדת  היא  דאברהם  ש "זריזותיה  המצוות , בכל  הזריזות  מעלת 
אבינו  שאברהם  רק  . . ֿ השלום  עליו אבינו אברהם  מעלת  לערך  גדול  לנסיון כך  כל  נחשבת  אינה  עצמה 
רוח  נחת  ולעשות  קונו רצון למלאות  וחפצו שמחתו להראות  נפלאה  בזריזות  זאת  עשה  ֿ השלום  עליו

כו'". הצדקה  מעשה  ובפרט  בכלל , המצוות  כל  לקיום  ז"ל  רבותינו למדו וממנו ליוצרו,

: מינה ֿ נפקא  למאי מובן אינו שלכאורה  השבוע , מפרשת  שלמדים  נוסף  לענין באים  ומזה  .

הפסוק  במדרש 145על  איתא  – אתונו" את  ויחבוש  בבוקר  בלעם  רש "י)146"ויקם  בפירוש  (והובא 
קדמך  כבר  רשע , הקב "ה , "אמר  ומסיים : בעצמו", הוא  שחבש  השורה , את  מקלקלת  שהשנאה  "מכאן

שנאמר  אביהם , הרעה 147אברהם  את  ותיקן הקדים  זה  (שענין חמורו" את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  וישכם 
בלעם ). של  פעולתו מצד  להיות  יכולה  שהיתה 

צריכה  זה  מענין שגם  לומר , צריך  כן ועל  – אלו? בימינו ֿ מינה  נפקא  למאי מובן: אינו ולכאורה 
כדלקמן. התורה , עניני שאר  ככל  האדם , בעבודת  הוראה  להיות 

 על ישראל , כל  על  ולא  עלינו לא  ישראל , בני עבודת  על  מקטרגת  הדין מדת  כאשר  ובהקדמה : .
על  ההצדקה  הרי תעשה , ואל  שב  של  בענינים  או ועשה  קום  של  בענינים  לפעמים  שמחסירים  ההנהגה 

המושג . ועומק  המשיג  קוצר  העתים , צוק  מפני שזהו – היא  זה 

עירובין  במסכת  בגמרא  שמצינו ממה  ֿ וחומר  וקל  ֿ שכן אם 148ובמכל  לי אמרה  "אי לאמוראים : בנוגע 
אלו, בימינו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  אותי). מבטלת  היתה  קלה  עבודה  ציווי (אפילו תנאי" לא  כותחא , קריב 

כו'. התפילה  עבודת  העדר  על  הסיבה  מובנת  ובמילא  כו', טירדות  חסרים  שלא 

קצרה " ודעתם  עמך  צרכי ש "מרובים  זה  שמצד  הכללית  ההצדקה  של 149וזוהי ענין להיות  יכול  לכן ,
מדרבנן, שהם  בענינים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ֿ תעשה , לא  מצוות  ושס "ה  ֿ עשה  מצוות  ברמ "ח  וחסרון העדר 

ישראל . ומנהג  מצוה  הידור  סופרים , דברי של  קל  דקדוק 

מיין" ולא  "שיכורת  ֿ דרך  על  שהוא  מצב  נעשה  הגלות  קושי שמפני כך , כדי –150ועד  שיכור  והרי ,
המצוות  ומכל  התורה  מכל  פטור  – ידוע  בזהר 151בשיעור  מצינו כן וכמו שעבד 152. – ביותר  תמוה  ענין

המצוות . מן פטור 

ש "מלמד  זה  נעמד  הגלות , של  ומכופל  הכפול  החושך  מצד  הנה  – הענינים  בפנימיות  אופן, ובכל 
הם " מלכים  בני ישראל  ש "כל  בכך  שבהתחשב  ואומר , ישראל , בני על  בן 153זכות " מוציאים  כאשר  הנה  ,

המלך , עבדי ואפילו המלך  שרי המלכות , ותכסיסי המלכות  בגדי ממנו ונוטלים  המלכות , מהיכל  מלך 
אשר  השפחה  מבן למטה  האסורים , ובבית  בשביה  ביותר , ופחותים  פשוטים  ֿ הארץ  עמי בין אותו וזורקים 
מן  שפטור  ֿ דעה , בר  אינו בבחינת  ונעשה  ֿ ליצלן, רחמנא  בינתו, שנטרפה  הפלא  מהו – הריחים  אחר 

והמצוות !... התורה 

ביותר ! חזקה  וטענה  ביותר , צודקת  טענה  זוהי והרי
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סכ "א.144)
כא.145) כב,
(146157 ע' חכ "ח  בלקו"ש נתבאר (בסופו). יב פ"כ , במדב"ר

ואילך .
ג .147) כב, וירא
(ובפרש"י ).148) א סה,
בתפלת 149) ע"פ פיוט  השנה, ראש לערב וסליחות נעילה

רבים  מים המשך  רע"ג . כו, וישלח  תו"א וראה ב. כט , ברכות
בתחלתו. תרל "ו

כא.150) נא, ישעי '
שם.151) עירובין ראה
ואילך .152) 179 ע' ח "ז לקו"ש שם. נצו"ז וראה א. קח , ח "ג 
וש"נ.153) א. סז, שבת



לט        

בגמרא  איתא  זאת : אנו 154ועוד  אנשים  בני ראשונים  ואם  אנשים , בני אנו מלאכים  בני ראשונים  "אם 
ב ' בין סתירה  שאין בזה , ומבואר  חמורים ", כשאר  אלא  יאיר  בן פנחס  רבי של  כחמורו ולא  כחמורים ,
בני  ש "ראשונים  אומרים  שעליו דור  היה  הדורות : בענין חילוק  אם  כי כו'"), ואם  כו' ("אם  הלשונות 
. . ו"אנו אנשים ", בני ד "ראשונים  באופן הוא  האחרון דור  ואילו אנשים ", "בני היו והשאר  מלאכים "

הבירור ). לאחר  שהיה  יאיר  בן פנחס  רבי של  כחמורו (לא  חמורים " כשאר 

שידרשו  שייך  לא  הרי – כ "חמורים " אלא  אנשים ", "בני בבחינת  שאינם  כאלו אודות  שמדובר  וכיון
המצוות ! וקיום  התורה  לימוד  של  ענינים  מהם 

רו  ומזוני חיי בני מהקב "ה  לדרוש  שיכולים  לכך  סתירה  זו התחתון ואין שבאדם  כשם  כי, – יחא 
לבהמתו" מאכל  שיתן עד  כלום  שיטעום  לאדם  לו הנה 155"אסור  ֿ דעת , בר  ולא  בהמה , שזוהי אף  ,

כ "חמורים ". שהם  תחתונים  לגבי העליון אדם  הנהגת  להיות  צריכה  ֿ זה  ֿ דרך  על 

: שכנגד הצד  טוען זה  על  אמנם , .

שייכים  שאינם  בענינים  גם  הנהגה  אופן אותו להיות  צריך  היה  – "חמורים " אודות  מדובר  אמנם  אם 
ומצוותיה . לתורה 

את  ויחבוש  בבוקר  . . "וישכם  אזי הבהמית , ונפש  הגוף  עניני אודות  כשמדובר  הנה  – לפועל  ובנוגע 
הגוף  חומר  על  דקאי ש "ביום 156חמורו", כך  כדי עד  הבהמית  ונפש  הגוף  בצרכי מושקע  שהוא  והיינו, ,

בלילה " וקרח  חורב  מצד 157אכלני העולם , לעניני "שנאה " אצלו להיות  צריכה  שהיתה  זה  תמורת  – ,
ז"ל  רבותינו כמאמר  ומצוותיה , תורה  לעניני עליו"158האהבה  לעכו"ם  שנאה  "שירדה  סיני, להר  בנוגע 

–

בלילה ", וקרח  חורב  אכלני ש "ביום  באופן זה  שאין בלבד  זו לא  – ומצוות  תורה  לעניני בנוגע  ואילו
לא  אפילו היא  בהם  שההתעסקות  זאת , עוד  אלא  ממנו, לדרוש  וצריכים  יכולים  שהיו ההתעסקות כפי

הבהמית ! ונפש  הגוף  עם  הקשור  בענין

לענין  זיך ") ("צוטראגן להתמסר  יכול  ואינו דעת , לו ואין כח , לו אין אם  שכנגד : הצד  טענת  ָוזוהי
שהוא  וחושב  דעת , לו ויש  כח , לו יש  אזי מסחר  של  לענין כשבא  מדוע  כן אם  – ומצוותיה  תורה  של 

כולנה ... על  העולה  החכם 

משיחותיו  באחת  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  וכדברי אזי 159– במסחר , מבין שאינו עליו  יאמר  מישהו שאם  ,
– ֿ ליצלן רחמנא  לו, שונא  יהיה 

ביכולתו  שאין אן") אליין זיך  שלאגט  ("ער  מעצמו מודיע  אזי – התורה  לימוד  אודות  כשמדובר  ַָָורק 
לכך ... שייך  שאינו כיון בחסידות , קשה  ענין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בנגלה , קשה  ענין ללמוד 

אין  מדוע  – אתונו" את  ויחבוש  בבוקר  בלעם  ד "ויקם  המציאות  שישנה  כיון אותו: שואלים  זה  ועל 
ומצוותיה ?! תורה  בעניני כזו מציאות 

תקנה  לו אין פלוני וענין לתקן, ֿ אפשר  אי פלוני שענין שטוענים  דדק ּות , בדק ּות  גם  ישנו ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
חיצוניות . סיבות  מצד 

הכבוד , על  ומוותרים  שכל , ויש  זמן, יש  אזי – נכדיו או חתנו לבנו, שנוגע  ענין אודות  מדובר  כאשר 
ענין  שזהו בידעו בטלפון; הודעה  שקיבל  מפלוני ששמע  או ישירות , אותו הזמינו אם  להתחשב  ָמבלי

כלל ; ועיכובים  מניעות  ואין חמורו", את  ויחבוש  בבוקר  "וישכם  אזי אליו, שנוגע 

התלמידים " אלו לבניך , "ושננתם  עם  הקשורים  בענינים  ההתעסקות  אודות  מדובר  כאשר  –160ואילו
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וש"נ.154) .14 הערה 281 ע' חט "ו לקו"ש וראה ב. קיב, שם
וש"נ.155) א. מ , ברכות
בתורה 156) ונסמנו שהובאו ספרים עה"פ. עה"ת ש"ך  ראה

.19 ע' חל "א ובלקו"ש נז), (אות עה"פ וירא שלמה

מ .157) לא, ויצא
סע"א.158) פט , שבת
(159.29 ע' תש"א סה"ש ראה
עה"פ.160) ופרש"י  ובספרי  ז ו, ואתחנן



מ       

עליו; הטילו לא  זה  ענין שכל ; אין כח , אין זה  על  כבודו"; לפי ואינו "זקן שהוא  לטעון מתחיל  אזי
כמוך " לרעך  "ואהבת  מצד  חבירו של  בכבודו לפגוע  יכול  אינו זה  לענין וכו'.118ובנוגע  וכו' ,

:" אביהם אברהם  קדמך  "כבר  – הקב "ה  אומר  זה  ועל  .

פשע " על  "עובר  הוא  שהקב "ה  כיון אבל  הסברה ; זה  על  אין – שכל  ֿ פי הענינים 161על  פרטי ככל  ,
אביהם , אברהם  קדמך  "כבר  היא : זה  על  היחידה  שההסברה  הקב "ה  אומר  – הרחמים  מדות  בי"ג  שנימנו

חמורו". את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  וישכם  שנאמר 

אברהם " היה  "אחד  אבינו, אברהם  בזה : מאומה ,162והענין ממנו דרשו לא  ֿ תורה , מתן קודם  היה  –
במדרש  שני 163וכדאיתא  כמין כליותיו שתי הקב "ה  לו ש "זימן אלא  כביכול , לו", היה  לא  "רב  שגם 

כל  וללא  חסידות  וללא  רבי ללא  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  וחכמה ", תורה  אותו ומלמדות  נובעות  והיו רבנים ,
חמורו". את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  ד "וישכם  באופן הנהגתו היתה  הענינים ,

גם  בה  ש "נכלל  מסותרת " ה "אהבה  ֿ ידי על  אחריו, הבאים  לכל  בירושה  אברהם  המשיך  זה  וענין
בתניא  (כמבואר  ירושתנו"164דחילו" יפה  "מה  בבחינת  יורש ,165), שהוא  מי לכל  שייך  הירושה  ענין והרי ,

לנפשיה " נייחא  "עביד  בבחינת  לא  אפילו זה , בשביל  מאומה  עשה  ולא  לזה  "כלי" עשה  לא  אם  ,166גם 
התניא  ה "יורש "167ובלשון הוא  הרי העליון רצון שמצד  כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  בו"; עמל  שלא  עתק  "הון :

המוריש . אצל  שיש  מה  כל  לו נותנים  אזי –

וללא  תורה  ללא  אפילו חמורו", את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  ד "וישכם  הענין היה  המוריש  אצל  ואם 
תורה " אלפים  "שני התחלת  (מלבד  שניתוסף  לאחרי הוא  שכן ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  – ענין 168רבי גם ) ,

יהבית " כתבית  נפשי ד "אנא  ובאופן החסידות , תורת  גם  ֿ כך  ואחר  בגלוי, את 169התורה  הכניסו שהרביים  ,
החסידות . בכתבי עצמיותם 

אין  ֿ עתה  ולעת  בגלוי, נראה  אינו מבחוץ  ואילו בהעלם , בפנימיות  אצלו נמצא  זה  שענין ֿ פי ֿ על  ואף 
שהוא  כפי עליו מסתכלים  אזי בפנימיות , אצלו ישנו זה  שענין כיון הרי – למעשה  נוגע  ,זה 

בפנימיות , בו שיש  חמורו" את  ויחבוש  בבוקר  אברהם  ד "וישכם  שהענין כיון בדין, זוכה  הוא  הרי ולכן
."אתונו את  ויחבוש  בבוקר  בלעם  ד "ויקם  הענין לפני

, בלעם של  בלבו" ש "היה  כפי יהיו שלא  – בלעם  שבברכת  הענינים  לכל  בנוגע  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל  .
ֿ דין" בית  דעת  על  כו' אותך  "משביעין ֿ דרך  (על  הקב "ה  של  מחשבתו כפי טובו 170אלא  "מה  בענין כמו ,(

ישראל " משכנותיך  יעקב , סנהדרין 171אוהליך  במסכת  בגמרא  כדאיתא  שהיתה 172, (כמו כו' חזרו ש "כולם 
לעולם ). מישראל  יפסקו (שלא  מדרשות " ובתי כנסיות  מבתי חוץ  מתחילה ) כוונתו

ויאדיר " תורה  ד "יגדיל  הענין שיהיה  שיומ 173והיינו, עד  מעינותיך " ד "יפוצו באופן וחסידות , נגלה  שך ,
להתנהג שיכולים  – היפה " ה "חלק  שישנו זיך ") ("כא ּפן הכרה  לידי יבואו וברחמים  ובחסד  ב "חוצה ". ַגם 

אבינו, אברהם  אצל  שהיה  כפי חמורו" את  ויחבוש  בבוקר  ד "וישכם  באופן

הים " שפת  על  אשר  וכחול  השמים  ככוכבי זרעך  את  ארבה  "הרבה  שכתוב  מה  יקויים  ֿ זה  ֿ ידי ,174ועל 
הארץ " "כעפר  גם  ֿ כן ,175ולאחרי
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מי        

שיהיו  הגשמיים , בענינים  – כפשוטו גם  ונגבה ", וצפונה  וקדמה  ימה  ד "ופרצת  הענין שיפעלו ועד 
כולו. העולם  בכל  – ֿ זה  ֿ ידי ועל  בעולם , ולחלקו לו השייך  בכל  רויחי ומזוני חיי בני

***

 קיבל ששם  ב "קאבינעט ", בחדרו, הכתיבה  שבשולחן להמאסר , בנוגע  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  .ַ
בעלי  ו"כתבים " מכתבים  ריבוי של  שלם  מדור  המוכן מן לו היה  כו', מכתבים  וכתב  ל "יחידות " אנשים 
אותם  הנה  ("אביסקע "), חיפוש  לערוך  יבואו שכאשר  היתה  בזה  והכוונה  חשש , בו היה  שלא  ָתוכן
שכנגד  שהצד  ענינים  של  גדולה  כמות  בתוך  ומעורבבים  נבלעים  יהיו מהם , לחשוש  שיש  ספורים  מכתבים 

בהם . להשתמש  יוכל  לא 

רביעי  ליום  שלישי יום  שבין בלילה  החיפוש  לערוך  באו כאשר  הוה : גם 176וכך  חיפוש  לערוך  ורצו ,
על  והניחם  אלו מכתבים  מהמגירות  הרבי הוציא  – במגירות  גם  לחפש  שרצונם  באמרם , הכתיבה , בחדר 
הענינים . ריבוי שאר  כל  בין מונחים  יהיו מהם , לחשוש  צריכים  שהיו ספורים  ענינים  שאותם  כך , השולחן,
כתבים  המון שם  שהיו כיון אליהם , להיטפל  יכולים  שהיו ענינים  מצאו לא  בבית , שנערך  בחיפוש  ואכן,

עבורם . המעניין תוכן בהם  היה  שלא 

נוגה , לקליפת  יניקה  להיות  יכולה  קדושה  שמעניני מצינו אמנם , דיומא ; מענינא  סיפור  סתם  זהו ובכן:
יותר , למטה  נוגה  ומקליפת 

מיצרי" לי ואוי מיוצרי לי "אוי בגמרא  שכתוב  מה  ֿ דרך  על  לי 177– אוי זכאי בן יוחנן רבן "אמר  ,
ש  אומר , (אם  אומר  לא  אם  לי אוי אומר , אין אם  הרמאין יאמרו שמא  אומר , לא  ואם  הרמאין. ילמדו מא 

ידינו)" במעשה  בקיאין חכמים  דלקמן.178תלמידי בענין גם  הוא  ֿ זה  ֿ דרך  על  הנה  –

 ההפגנה – בלהט  בו עוסקים  שכולם  מסויים  ענין אודות  רעש  עתה  ישנו בכל 179. דנים  שאודותה 
להתעסק  שצריכים  אלו שגם  כך , כדי ועד  בזה , ידברו נערים  ואפילו ואחת , אחד  כל  בפי ומדובר  העיתונים ,
רק  לא  נוגע  זה  שהרי זה , ענין מאשר  יותר  חשוב  דבר  שאין חושבים , המצוות , וקיום  התורה  בלימוד 
מלימוד  אחרים  גם  ולבטל  עצמו לבטל  לו מותר  ולכן, כביכול , יתברך , שמו לקדושת  אלא  ישראל , לכלל 

ישראל !... עם  וכבוד  יתברך , שמו כבוד  מצילים  שבכך  כיון המצוות , וקיום  התורה 

לנקודת  בערך  דטפל  טפל  שהם  ענינים  המון בתוך  הענין נקודת  "נקברה " הרעש , מרוב  הנה  ובינתיים ,
הנ"ל . אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  סיפור  ֿ דרך  על  – הסכסוך  מתנהל  מה  על  ששכחו ועד  הענין,

אלא  אחת , פעם  רק  ולא  אחד , כל  אותם  קרא  שמסתמא  הענינים , פרטי כל  את  לחזור  מחוייב  אינני
במדרש  המבואר  ֿ דרך  על  הצחות :) דרך  על  הוסיף  שליט "א  אדמו"ר  [(כ "ק  פעמים  שקודם 180כמה 

"בהידור "], – מזה  יותר  עוד  ומסתמא  פעמים , וד ' ג' עצמו לבין בינו לאומרו צריך  בציבור  ענין שאומרים 
ל "כולי ובפרט  לכל , ידוע  הדבר  ובמילא , המצוות ... וקיום  התורה  לימוד  חשבון על  אלו וגם  – "

והסתר . העלם  מלשון ב "עולם ", שנמצאים 

כללי  ֿ פי על  נכתב  ֿ האשמה  כתב  של  הסגנון האם  – הוא  מתפלפלים  שאודותיו שהנושא  – ולפלא 
או  כראוי, שהודבק  "בול " עם  רגיל  דואר  ֿ ידי על  ֿ המשפט  לבית  אותו הגישו והאם  לאו, אם  הדקדוק 
דיוקנו  שדמות  ה "ּפרעזידענט " של  בכבודו פגיעה  שזוהי כך , הפוכה , בצורה  ה "בול " את  שהדביקו
לא  ובמילא , ארא ּפ"...) קא ּפ מיטן ליגט  ּפרעזידענט  ("דער  מטה  כלפי כשראשו מונחת  הבול ) ַָָ(שעל ֿגבי

עצמו! המכתב  את  לקרוא  רוצים 
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(המו"ל ). השם" "חילול  מחשש הגויים לעיני  הדבר לפרסם

א.180) פ"מ , שמו"ר



מב       

שוטר , רואה  היה  שכאשר  גדול , בטלן יהודי היה  שבליובאוויטש  פעם  סיפר  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  –
לו  מה  – וכו' חצות  תיקון ועורך  ומתפלל  ולומד  היום  כל  שיושב  כמותך  יהודי אותו: שאלו בורח . היה 

והשיב , משוטר ? דיוקנו להתיירא  דמות  התנוססה  שעליו ה "בול " ואת  לקרוב , מכתב  שלח  זמן משך  שלפני
טעותו  על  עמד  ולא  מטה , כלפי כשראשו בטעות  הדביק  ברוסיא ), נהוג  שהיה  (כפי ניקאלאי הקיסר  ַָשל 
את  שהוציא  הפקיד  בכך  הבחין – בדבריו המשיך  – ובודאי הדואר . לתיבת  המכתב  את  שזרק  לאחרי עד 
בהניחו  המדינה  של  ("אימ ּפעראטאר ") המלך  את  שביזה  המכתב , שולח  מיהו וידע  הדואר , מתיבת  ַָהמכתב 
יתפוס  שלא  כדי ממנו, בורח  – ניקאלאי של  ֿ כח  בא  שוטר , בראותו ולכן, מטה . כלפי כשראשו ַָאותו

במלכות ... המרידה  בגלל  אותו

נגד  או התורה  נגד  או אנושיות , נגד  שהוא  מסויים  בענין פלוני את  שמאשימים  בכך  מתבטא  הסכסוך 
הדבר  נמסר  אם  רהוטה ; באידיש  או רהוטה  באנגלית  הדבר  נכתב  אם  היא  השאלה  מאי, אלא  הצדק .
הדבר  נקודת  על  לגמרי שכחו זה  ובגלל  זאת . קרא  "זר " וגם  ברחוב  שהשאירו או כך , על  הממונה  לפקיד 

עצמה . ל "אשמה " בנוגע  לברר  צריכים  ֿ כל  שקודם  –

היא  האשמה  אם  ֿ נפשך : לגבי וממה  בערך  שלא  יותר  גדול  ועון חטא  היא  שבדבר  העלילה  הרי –
ואם  המתאים ; הפקיד  לידי ֿ האשמה  כתב  ֿ מסירת  אי או מטה , כלפי ניקאלאי של  כשראשו ה "בול " ַָהדבקת 

היא  בדרי האשמה  שלא  הדבר  ופרסום  מתאים , שאינו למשרד  האשמה  כתב  מסירת  נחשבת  במה  –
בעלמא . כבוד  של  ענין מאשר  יותר  והרבה  וכמה , לכמה  שנוגע  עצמו, הענין לגבי דאונא ,

ומדפיסים  כותבים  – לאו או הן אחת : במלה  ברורה  תשובה  וידרשו ויחשבו שישבו זה  ,ותמורת 
שכל  כדי מספיק  היה  לא  כו'", ימי אילו דיו חורשתא , כל  קני רקיעי, אילו "גויל  ה "אקדמות ": ובלשון
לקנוס  צריכים  מדה  ובאיזו המתאים , למשרד  שלא  נמסרה  שהאשמה  כך  על  ֿ לבו מר  את  לשפוך  יוכל  אחד 

ל  בנוגע  ואילו זאת ; שעשו אלו את  ! ומצפצף פה  פוצה  אין – לא  או אמת  הוא  הדבר  אם  ,

ולמהול  לדלל  – כנ"ל  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  בה  שנהג  כהעצה  – במכוון זאת  שעושים  ויתכן
הדבר .("פארו  נקודת  את  ימצאו שלא  כדי וכתבים  ניירות  כמה  באמצעות  הדבר  את  ואסערן") ַַ

גדולה " "מצוה  זו היתה  אופן, ובכל  כשרות . בחזקת  יהודי להעמיד  יש  – ביהודי? לחשוד  למה  אמנם ,
הנייר , את  ולקלקל  בחנם , דיו לשפוך  מפסיקים  היו אילו

כח " "יישר  למחבר  שמגיע  המסכים , הרב  וכתב  חיבורו, על  הסכמה  לבקש  מחבר  איזה  בא  פעם  –
ֿ הארץ " "עם  שהוא  לדעת  ונוכחו אחרת , לעיר  הנ"ל  המחבר  הגיע  וכאשר  ליושנה ". עטרה  ש "החזיר  כך  על 
נעשה  – נייר  הרב : והשיב  – ליושנה "? עטרה  ש "החזיר  עליו לכתוב  היתכן הרב : את  שאלו – גדול 

ליושנה ... עטרה  המחבר  החזיר  הנ"ל  ב "חיבור " ואילו מסמרטוטים ,

נייר  בהפיכת  ליושנה  עטרה  ולהחזיר  תועלת , ללא  דיו לאבד  די ֿ דידן: בנידון ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
לסמרטוטים ...

כשר , ֿ דין בית  זה  אין שלכתחילה  (דאף  מישראל  שנים  או מישראל , שלשה  יתאספו – זה  ותמורת 
בדיעבד  מהני ֿ מקום , עיקר 181מכל  שיבררו ולאחרי שקר . או אמת  היא  האשמה  אם  לראש  לכל  ויבררו ,(

כזו, פעולה  על  העונש  ומהו לאו, אם  הראוי למקום  נמסר  האשמה  כתב  אם  לחשוב  יתחילו אזי הדבר ,
הקב "ה . של  בכבודו או ֿ ודם  בשר  של  בכבודו ופגיעה  חטא  משום  בה  יש  אם 

"חי כל  מעיני "נעלמה  שהיתה  סברא  חדשתי לא  ביותר ; פשוט  ענין הוא  לעיל  האמור  אלא 182. ,
עדיין  ראה  לא  אם  – דבר  איזה  לומר  ביותר  מתיירא  ואחד  אחד  שכל  אלא  ביותר , פשוטה  סברא  זוהי
ולצרה  לו ומה  הבריות , רוח  כנגד  הליכה  משמעותה  כזו אמירה  שכן, זה . ברוח  שכותבים  עיתונים  שני
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מג        

"מלומד  שהיה  דוסא  בן חנינא  ברבי מצינו ואומר : מוסיף  אזי ֿ תורה , ובן ֿ אוריאן בר  הוא  ואם 
הבריות 183בנסים " שרוח  "כל  אמר  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  ודם , בשר  מפני להתיירא  צריך  היה  לא  שבוודאי כך , ,

הימנו" נוחה  המקום  רוח  הימנו, הזקן 184נוחה  רבינו שמפרש  (כפי הבריות  "רוח  שתהיה  רצונו ולכן, ,
גם 185בתניא  חותם  אזי כך , כותבים  עיתונים  ששני בראותו ובמילא , הימנו", נוחה  "בריות "...) התואר 

בביא  ומוסיף  זה , נייר  על  שמו השביעי!...את  לרקיע  עד  שעולה  באופן עליו הטובה  המליצה  כיד  הענין ור 

לפי  שיפסיקו לדבר , השייכים  אלו אצל  שיפעלו גדול  יושר  זה  הרי – הגדר  נפרץ  שכבר  כיון ובכן:
לברר  – כשלעצמה  האשמה  נקודות  עם  ויתעסקו האשמה , כתב  הגשת  אופן אודות  ה "פלפולים " את  שעה 

ממש . בהם  שאין ענינים  או ממש  בהם  שיש  ענינים  אודות  מדובר  אם 

ֿ יתברך  ֿ השם  ובעזר  הנפש , מנוחת  מתוך  הבאה , לשאלה  גם  יעברו אזי – זמן ישאר  אם  כן, ולאחרי
יתאים  שלא  מי השמועות , לפי שכן, ֿ שחוק :) בבת  המשיך  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  הגוף , מנוחת  מתוך  גם 

כפשוטם !... הגוף  בעניני גם  לפגוע  הדבר  עלול  הבריות ", ל "רוח  עצמו את 

 דיינים בהלכות  איתא  ובהקדמה : – יותר  חמור  ענין בגלל  היא  זה  למצב  הסיבה  שיהיו 186. "צריך 
יושב , מי עם  שידע  עד  בדין שישב  חכם  לאדם  ואסור  וראויים , חכמים  תלמידי ֿ דין בבית  היושבים  כל 

כו'". הגונים  שאינם  אנשים  עם  ישב  שמא 

הם 187ובסמ "ע  הלומדים  ופסקי ֿ בתים  הבעלי שפסקי דידעת  דין, בשום  הקהל  אצל  תשב  "לא  מוסיף :
הנתיבות  ובדברי הפכים ", הפכים ",188שני שני הם  ֿ תורה  דין ופסקי ֿ בתים  בעלי ש "פסקי הוא  הלשון

"פסקי היפך  רק  לא  הם  ֿ בתים  בעלי שפסקי "פסקיוהיינו, היפך  גם  אלא  ," רק לא  ;"
בבירור . בתורה  שכתוב  מה  היפך  אלא  הרב , דברי היפך 

שזוהי  משמעות וכיון הרי – הגונים " שאינם  "אנשים  אודות  ערוך ' ב 'שולחן שכתוב  מה  על 
"אנשים  אודות  שמדובר  ".הדברים 

עסקינן" לא  "ברשיעי שהרי ומצוותיה , בתורה  מודים  שאינם  כאלו אודות  מדובר  לא  ולא 189כלומר : ,
עסקינן" בשופטני "לא  שהרי והבנה , שכל  של  לענין שייכים  שאינם  כאלו אודות  אודות 190מדובר  מדובר  ;

ד ' אינן אמותיו שד ' כיון ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  מצוות , ומקיים  תורה  לומד  והשגה , להבנה  ששייך  הבית ' 'בעל 
בו  ידבק  שלא  יתכן לא  בעולם , שנמצא  זה  מצד  הנה  עולם , של  אמות  ד ' אלא  ותפילה  תורה  של  אמות 
זה , דבר  לעשות  לו שיתיר  "רב " ימצא  שלא  זמן כל  דבר  יעשה  שלא  אמת  הן ולכן, העולם "... מ "הנחות 

"יש  שכנגד : הצד  גם  שאמר  כפי או כדבעי, רב  אכן הוא  אם  להקפיד  מחוייב  לא  הוא  רב "...191אבל , לי
בתורה "... "מקור  זה  על  ימצא  כאשר  הכל ... את  לעשות  הוא  שעלול  כך ,

ה "רב ": של  ענינו ומהו שלו, הענין מהו לידע  צריך  הבית ' ש 'בעל  אומרים , זה  ועל 

ה 'בעלי  לפני לילך  היינו, דרך ", "מורה  ולהיות  ותפילה , תורה  של  אמות  בד ' להיות  – הרב  של  ענינו
ולרוץ  בתים ' ה 'בעלי של  לדרישות  להקשיב  – להיפך  (ולא  בה  ילכו הדרך  את  להם  ולהורות  בתים ',

אחריהם ).

נאמר  שעליו גדול  כהן שישנו לדעת  צריך  – ֿ הבית ' 'בעל  "גדלהו 192ואילו מאחיו", הגדול  "הכהן
אחיו" :193משל 

נאמר  ישראל  בני כל  ממלכת 194על  לי תהיו בבחינת "ואתם  הוא  יהודי שכל  היינו, קדוש ", וגוי
הרמב "ם 195"כהן" שכתב  (כמו כו' לשרתו ה ' את  לעבוד  העולם  מעניני שהובדל  הוא  שענינו אבל 196, ;(

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

ואילך .183) סע"ב כד , תענית ראה
מ "י .184) פ"ג  אבות
פל "ב.185)
ס"ד .186) ס"ג  חו"מ  שו"ע
סקי "ג .187) שם
סק"ח .188) שם
וש"נ.189) א. ו, יומא ראה

ועוד .190) א. ז, ב"ב א. מ , ב"מ  א. פה, ב "ק ראה
ט .191) לג , וישלח 
יו"ד .192) כא, אמור
וש"נ.193) א. יח , יומא
ו.194) יט , יתרו
[פ].195) פע"ט  בראשית אגדת ראה
ויובל .196) שמיטה הל ' סוף



מד       

בעזרה , שירות  הבית , להר  מחוץ  שירות  ישנו אופנים : כמה  ישנם  גופא  ה "שירות " בענין ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף 
נאמר  גופא  הכהנים  ובין הקדשים . בקדש  לשירות  ועד  ובהיכל , באולם  העזרה , מן אהרן 197לפנים  "ויבדל 

הכהנים . שאר  מכל  שהובדל  גדול  כהן שישנו היינו, קדשים ", קדש  להקדישו

אין  ו"אם  כו'", בעושר  בכח  . . הכהנים  אחיו מכל  גדול  שיהיה  צריך  גדול  ש "כהן הוא  לו והדין
משלהן" לו נותנין הכהנים  אחיו כל  דוקא .198ממון, אחיו" משל  "גדלהו –

בתים ': ו'בעלי לרב  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 

לדעת , ועליהם  ועושר , כח  לו ליתן בתים ' ה 'בעלי צריכים  – כו' כח  לו אין שהרב  רואים  כאשר 
הם  בתים ' וה 'בעלי גדול ", ה "כהן הוא  הרב  הנה  בתים ', מה 'בעלי היא  הרב  של  שהעשירות  ֿ על ֿפי שאף 
זר  בדוגמת  זה  הרי  הקדשים , לקדש  עצמו את  דוחק  הדיוט  כהן וכאשר  קדוש ", וגוי כהנים  "ממלכת 
הלומדים ", "פסקי היפך  רק  לא  הוא  שלו ה 'פסק ' ובמילא , מקומו, זה  שאין לקודש , עצמו את  שדוחק 
"קדש  שבשביל  בגלל  אלא  כהן, אינו הבית ' שה 'בעל  בגלל  לא  – זה  וכל  ֿ תורה ", דין "פסקי היפך  גם  אלא 

סתם , כהן רק  ולא  גדול ", ב "כהן צורך  יש  הקדשים "

בעניניו ועידוד  חיזוק  לקבל  צריך  – הרב  – זה  גדול " ו"כהן  גדלהו" הדיוק  שזהו עצמם ,
 . דוקא "

, השאלה לו ומספר  הרב , אל  בא  היה  הבית ' ש 'בעל  הסדר , להיות ...) שהוצרך  (או היה  פעם  .
דין'. ה 'פסק  מהו ושואל :

נעשה  – דעה ") דער  אין ברייטער  געווארן ("מ 'איז הדעת ... שנתרחבה  דמשיחא , בעקבתא  כן, ָולאחרי
בפוסקים  שיש  שידע  לרב , אומר  השאלה , הצגת  עם  בבד  שבד  כך , סא ּפאזשניק "... "סאם  הבית ' ַַָה 'בעל 
אצלו  שחסרה  בגלל  לא  – היא  הרב  אל  ופנייתו וכו'; פלוני בסימן לעיין ועליו כזו, ודעה  כזו דעה 

דוקא  כהן ֿ ידי על  להיות  צריכה  "טהור " או "טמא " שאמירת  בנגעים  שמצינו ֿ דרך  על  אלא , ,199"לומדות ",
סמיכה ... לו שיש  מי ֿ ידי על  ֿ דין פסק  להיות  צריך  כן וכמו

דמשיחא ... עקבתא  של  בסימנים  הוספה  להיות  צריכה  שאז המשיח , לביאת  יותר  קרוב  נעשה  וכאשר 
[(כ "ק  בו מתרים  ומיד  דין', ה 'פסק  להיות  צריך  כיצד  גם  ומוסיפים  הרב , אל  השאלה  את  מביאים  אזי –

התראה  צריך  ישראל  איש  אבל  התראה , צריך  אינו ֿ נח  בן ֿ שחוק :) בבת  ואמר  הפסיק  שליט "א  200אדמו"ר 

מסויים  זמן תוך  הרי – לאו ואם  שלי, הרב  הנך  – שלי דין' ל 'פסק  בהתאם  תפסוק  אם  בו]: מתרים  אזי –
מספר  בתוספת  הזמן קודם  אותך  אשחרר  וחסד ... טוב  איש  ובהיותי שלך , ("קאנטראקט ") ה "חוזה " ַָנגמר 

כרצוני! שהוא  רב  לי אמצא  ואני לשלום , ולך  דולרים ,

מדון" ראשית  מים  "פוטר  בבחינת  שהיא  הקודמת , מהתנועה  – כזו? תנועה  באה  :201מניין

הדין  את  לפסוק  צריך  כיצד  עמהם  ומתייעצים  הקדשים , בקדש  לישב  בתים ' ל 'בעלי מאפשרים  כאשר 
"פסקי  היפך  גם  ובמילא  הלומדים ", "פסקי היפך  שהם  בתים ", בעלי "פסקי נעשים  מזה  כתוצאה  הנה  –
נעשים  והרבנים  בראש , היושבים  נעשים  בתים ' שה 'בעלי ומצב  למעמד  ֿ כך  אחר  באים  ומזה  תורה ", דעת 

שלהם ... ה "שמשים "

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  כדברי היותם 202– על  הרבנים  את  שעורר  קשה ", ב "עיר  שנים  כמה  לפני בהיותו
הרבנות  עניני כל  הרס  שזהו אותם  בהזהירו (ה "ּפרעזידענטן"), הקהילות  נשיאי של  השעבוד  תחת  נתונים 

–
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מה        

"הלך ", הוא  הרי בתחילה  הנה  – מחט " של  "כחודה  פותחים  שכאשר  ענינים , בכמה  שמצינו כפי
הבית ' 'בעל  נעשה  ֿ כך  ואחר  "אורח ", נעשה  ֿ כך  הכנסת 203ואחר  בית  של  לפרוזדור  הרב  את  שזורק  ועד  ,

שמסביבם . הענינים  וכל  הרב  עם  יחד  בתים ' ה 'בעלי שאר  כל  של  המנהיג  בעצמו ונעשה  ָ("ּפאליש "),

: לעיל המדובר  להענין בנוגע  הוא  וכן .

בעיניהם  חן מצאה  שלא  כאלו היו אבל  עצמו, הענין נקודת  אודות  לחשוב  צריכים  היו לראש  לכל 
ליטול  והחליטו בדעתם  התיישבו ולכן אחר , באופן אומר  פלוני ורב  כך , באופן אומר  פלוני שרב  העובדה 

הרבנים : בפני "אולטימטום " ולהעמיד  לידיהם ... ה "מושכות " את 

ב "מזרח ", לישב  אתה  יכול  – העיתונים  עמדת  עם  להזדהות  הבריות , עם  מעורב  להיות  רצונך  אם 
להיות  רצונך  אין אם  אבל  לחודש ; ֿ עשרה  ובחמש  בראשון ה "טשעק " את  ותקבל  "שלישי", לך  ויתנו
שמגיע  מה  – חנם ' 'חסד  בתורת  – לך  ישלחו היותר  ולכל  במקומך , ושב  הכבד  אזי – הבריות  עם  מעורב 
מעדיפים  אנו אותנו; להנהיג  שרצונך  כמותך , במנהיגים  צורך  לנו אין אבל , בזה , וכיוצא  ה "בונוס 'ים " לך ,

אותך !... להנהיג 

עצמו:וזוה  הענין נקודת  אודות  לחשוב  צריכים  לראש  שלכל  האמורה  לנקודה  ההוספה  י

ֿ פי על  יהיה  הענין שבירור  ֿ פיכדי על  גם  זה  הרי שאז – חכמתכם "היא  התורה  שהרי ,
ֿ כן,59ובינתכם " ֿ פי ֿ על  אף  אבל  קדוש ", וגוי כהנים  "ממלכת  אמנם  שהם  בתים ', ל 'בעלי להסביר  צריך  –

בתחומם  להתערב  להם  שאין כך , שם . מקומם  אין – הם  ואילו קדשים , לקדשי שנכנס  גדול " "כהן ישנו
התורה . דיני פסקי להורות  הרבנים  של 

עצמם  ומצד  חלשים , שהם  רבנים  ישנם  אם  גם  אחיו": משל  "גדלהו – מהם  לדרוש  יש  מזה  ויתירה 
בתים ' ה 'בעלי צריכים  – פשרות  ללא  התורה  פסק  לומר  הדרושה  הדעת  בתוקף  ה "עשירות " את  להם  אין
באופן  דין' ה 'פסק  יהיה  ואז בנו! משול  לו: ולומר  במקומו, הרב  את  להושיב  ותוקף ; חיזוק  להם  ליתן

הראוי.

 ז"ל חכמינו אמרו שעליהם  מאלו גם  ללמוד  יכולים  זה  ובענין הוא "204. ישראל  שחטא  ֿ פי ֿ על  "אף 
ֿ טוב  ֿ שם  הבעל  פתגם  כידוע  המשנה 205– לדברי ֿ דידן,141בנוגע  ובנידון – אדם " מכל  הלומד  חכם  "איזהו

דברי  ֿ פי על  שלהם  דין' ה 'פסק  שידוע  למרות  אשר , ו"קונסרבטיבים ", "רפורמים " בשם  שנקראים  יהודים 
נקודות 206הרמב "ם  ג ' אודות  עתה  לעורר  וברצוני אדם ", מכל  הלומד  חכם  "איזהו נאמר  אודותם  גם  הרי ,

מהם : ללמוד  שיש 

אמר  שליט "א  אדמו"ר  (כ "ק  – הש "ץ . וחזרת  התורה  קריאת  בשעת  מדברים  לא  שאצלם  – הא ' ענין
ֿ כנסת  בבית  הייתי לא  מדברים ; אינם  ֿ זה  ולאחרי ֿ זה  לפני שגם  מפני היא  לכך  שהסיבה  יתכן ֿ שחוק :) בבת 
קריאת  של  השעה  במחצית  מדברים  שאינם  להנהגתם  בנוגע  אופן, בכל  אבל  מנהגם . שכך  ויתכן שלהם ,

שיד  ֿ כנסיות  הבתי בכל  כן שינהיגו נכון דבר  – הש "ץ  וחזרת  בזמנים התורה  ידברו שלא  תקיפה ... ישראל 
אלו.

שאפילו  ֿ מדרשות , ובתי ֿ כנסיות  בתי עבור  כספים  לגיוס  בנוגע  החלטה  אצלם  שנתקבלה  – הב ' ענין
שם  לערוך  ולא  ֿ הכנסת , בית  וכבוד  התורה  בכבוד  להתחשב  יש  ("דעפיציט "), כספי גרעון יש  כאשר 
ֿ הכנסת . בית  כבוד  נגד  שהם  ענינים  בשאר  בזה  וכיוצא  קלפים , משחקי ֿ ּפאנג", "ּפינג  "בינגא ", ָָמשחקי

זה . מנהגם  גם  לאמץ  הוא  נכון ודבר 

ובראשונה , בראש  הרב  את  להעמיד  תנועה  אצלם  נעשתה  שלאחרונה  – כולנה  על  העולה  הג ' וענין
בתים ' ל 'בעלי אין ערוך ', 'שולחן ֿ פי על  שלו אמות  לד ' הנוגעים  הענינים  שבכל  כך  כבוד , של  במצב 
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ב.203) נב, סוכה
רע"א.204) מד , סנהדרין
תשנ"ט )205) (בהוצאת ובהוספות סשס"ג , טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך . סקי "ד 
ה"ח .206) פ"ג  תשובה הל '



מו       

להנהגת  הנוגעים  ובענינים  ֿ הכנסת  בית  בהנהלת  ונחלה  חלק  לו אין פיו, את  ימרה  אשר  וכל  להתערב ,
הקהל .

לח ) (סעיף  הנ"ל  הסמ "ע  דברי נאמרו שאודותם  הכשרים , בתים ' ל 'בעלי להסביר  גדול , יושר  זה  והיה 
ֿ המדרש ; ובית  ֿ הכנסת  בית  החזקת  עבור  הדרוש  כל  לעשות  אחיו", משל  ד "גדלהו הענין נדרש  שמהם  –
לכל  לו מותר  ביותר , גדול  למדן הוא  אם  גם  הנה  – ערוך ' ה 'שולחן פסקי עם  הקשורים  בענינים  אבל ,
להדפיס  לא  מידי! לא  תו אבל  זה , ענין מדובר  סימנים  באיזה  לרב  ולומר  בקיאות  להראות  היותר 
הדין  שיפסקו דורש  שהוא  לכתוב  שלא  ֿ כמה ֿוכמה  ֿ אחת  ועל  דין', ה 'פסק  להיות  צריך  כיצד  ֿ דעתו חוות 
הלכות  היפך  היא  זו "הנחה " שהרי ויהי"... הדין) לפסוק  צריך  (כיצד  אמר  ש "הוא  בגלל  וכך , כך  באופן

מסיני  למשה  שניתן ותיק  תלמיד  של  חידושו ערוך ', ה 'שולחן מכל  חלק  שזהו ערוך ', שב 'שולחן .207דיינים 

בתים ' ה 'בעלי את  להוליך  כדבעי, מנהיג  הרב  יהיה  אזי – אחיו" משל  ד "גדלהו ההנהגה  תהיה  וכאשר 
שכתוב  מה  יקויים  ואז והמצוה , התורה  ה 'בעלי 208בדרך  של  הגשמיים  שעניניהם  בעתם ", גשמיכם  "ונתתי

כדבעי. יהיו בתים '

ההתחלה  אשר  דתיים , בתים ' ו'בעלי  דתי, שמש  דתי, רב  בו שיש  – כדבעי ֿ הכנסת " "בית  מתנהל  וכך 
של  הענין הוא  דת  של  והשורש  העיקר  בהוותו"והיסוד , ד "יעוז ההנהגה  היפך  שזהו לומר 209, ,

בקודש . ולמעלה  ה 'סמיכה ', קיבל  שממנו – גביו על  ולעומד  לרב , דעה 

 לא ובגוים  ישכון לבדד  עם  "הן – השבוע  בפרשת  שכתוב  ממה  שלמדים  הלימוד  גם  וזהו .
:210יתחשב "

ֿ כן, ואם  רולס "), ("מאדזשאריטי הרוב  דעת  ֿ פי על  להתנהג  שצריכים  חוקים  ישנם  העולם  ַָבהנהגות 
כמותם . לעשות  המנהיגים  מוכרחים  אזי הרוב , את  להם  ויש  מסויים , באופן פוסקים  בתים ' ה 'בעלי כאשר 

אחד " גדול  וכהן . . אחת  תורה  . . אחד  ה ' אלא  לנו אין "אנו – רבינו משה  כדברי – אנו ,211אבל 

תורה  של  אמות  בד ' שנמצאים  אלו רק  ֿ דין פסק  ולהסיק  ללמוד  יכולים  שממנו ערוך ' ה 'שולחן ישנו
ֿ פי  על  בכשרות  שהוא  כפי עולם  (אפילו עולם  של  אמות  בד ' שהם  בענינים  מונחים  ואינם  ותפילה ,
ֿ חסדים , גמילות  של  בקו בעיקר  לעסוק  צריכים  בתים ' ש 'בעלי והיינו, בתים ', 'בעלי ולא  ערוך '), ה 'שולחן
תורה  בעניני לעסוק  – הוא  ומנהיג  רב  של  תפקידו ואילו לזה , בהוספה  היא  ועבודה  בתורה  והתעסקותם 

חסדים . בגמילות  גם  לזה  וכהוספה  ועבודה ,

או  "משורר ", של  עבודתו עושה  שה "שוער " באופן ולא  בקודש , עבודתו ממלא  אחד  כל  וכאשר 
ה "שוער " של  עבודתו עושה  שה "משורר " הקיום 212להיפך , הוא  כזה  ובאופן תקום , ּתל ּה על  עיר  אזי –ִָ

בדרך  שהנהגתה  שלימה , עיר  או ֿ כנסיות  בתי כמה  או ֿ כנסת  בית  בישראל , קדישא  קהילה  של  והיסוד 
קדוש ". וגוי כהנים  ו"ממלכת  קודש " "קהילת  נקראת  ואז והמסורה , התורה 

צדק ']. מה 'צמח  ניגון לנגן צוה  שליט "א  אדמו"ר  [כ "ק 

בלק  לפרשת מלכות בדבר יופיע השיחה המשך
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וש"נ.207) .252 ע' חי "ט  לקו"ש ראה
ד .208) כו, בחוקותי 
(209.14 ע' תש"ב סה"ש וראה ט . נב, תהלים

ט .210) כג ,
ו.211) טז, קרח  פרש"י 
ה"י .212) פ"ג  המקדש כלי  הל ' רמב"ם ב. יא, ערכין

      
מוגה  בלתי

 שנת זו, בשנה  תמוז, ֿ י''ג  י"ב  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו''ח  כ "ק  של  הגאולה  ימי ופתיחת  התחלת 
לכלל  בהתאם  להיות  צריכה  וּתׂשמח , "1ּתׂשמח  - בברכה " "פותחין ."

משיחות ימי הגאולה י "ב ֿ י "ג תמוז ה 'תשמ "ח 
ְְִַַַ

ויגיעו  שימסרו אלו ולכל  הדברים , את  השומעים  אלו לכל  כאן, הנמצאים  אלו לכל  אמורה  זו ברכה 
לחגיגת  במכתבו הגאולה ' 'בעל  כדברי - יחדיו ולכולם  ואחת  אחד  לכל  ישראל , עם  ולכל  הדברים , אליהם 

שנה  ששים  לפני הראשונה , תמוז כל 2י"ב  את  גם  ֿ אם  כי תמוז, בי"ב  הקב "ה  גאל  בלבד  אותי "לא  :
"גוט  לומר  מצוה  שלכן יכונה ", ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו מחבבי

כו'. ביתו ולבני לו יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  ליהודי גם  מישראל , ואחת  אחד  לכל  ֿ טוב " יום 

ובעולם  מישראל ) ואחד  אחד  כל  (של  בעולם  בחלקו גם  הגאולה  נמשכת  ֿ זה  ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 
הארץ  עמי וכל  השרים  כל  לעיני גלוי באופן היתה  תמוז י"ב ֿי"ג  שגאולת  כשם  - מה 3כולו ֿ דרך  על  ,

הזקן  רבינו כסלו.4שכתב  י"ט  גאולת  אודות 

(תורתו ובמיוחד  בכלל , (תורתו הגאולה ' 'בעל  של  בתורתו להתחיל  יש  - בברכה  הפתיחה  לאחרי
הגאולה . לימי הקשורה 

כללית , גאולה  (הן הגאולה  ענין שכללות  מכיון הרי הגאולה , ימי של  מאמרים  וכמה  כמה  שישנם  ואף 
פרטית  גאולה  הגומל .5והן ברכת  עם  קשור  (

הגאולה ' ב 'קונטרס  מאמרים  כמה  ולכן, ֿ זה )6- שלאחרי בשנים  הגאולה  ימי ממאמרי כמה  (וכן
להודות  צריכים  "ארבעה  ֿ זה , שלפני בהתחלה  או טוב ". שגמלני  טובות  לחייבים  הגומל  "ברוך  התחלתם 

- כו'" הגומל  "ברוך  הברכה , בנוסח  וממשיך  הסוגים , ארבעה  ומונה  כו'",

כו'". להודות  צריכים  "ארבעה  - הגומל  ברכת  בענין הגאולה ' 'בעל  של  במאמרו להתחיל  יש 

.'כו להודות " צריכים  "ארבעה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

"לבו אל  יתן "והחי בענין השנה  במשך  המדובר  עם  זה  ענין לקשר  :7ויש 

כשעלו, הים  יורדי האסורים , מבית  שיצא  וחבוש  שנתרפא , חולה  הם : להודות  שצריכים  הארבעה 
" ֿ תיבות  ראשי לישוב , כשיגיעו דרכים  וכל והולכי וסימנך  מדבר ), ים , יסורים , (חולה , " יודוך

.8סלה 

לבו": אל  יתן "והחי שכתוב  מה  עם  קשור  זה  וענין

יותר  נוסף  לבו" אל  ש "יתן ֿ ידי ועל  לבו", אל  ש "יתן לפני עוד  "חי" שנקרא  - לבו" אל  יתן "החי
" חיות , סוגי שני שיש  מדגיש  - החיות  "החי",בענין - מלמעלה  לו שנותנים  חיות  (א ) רבים : לשון "

לבו". אל  "יתן - עבודתו ֿ ידי על  שנוספת  וחיות  (ב )

זה  גם  נחשב  ֿ זה  שלאחרי היום  בבוא  הרי אתמול , עבודתו ֿ ידי על  החיות  תוספת  לאחרי שגם  ומובן,
לחיות   אל ("יתן ומחודשת  יתירה  הוספה  להיות  צריכה  ולכן זה , ביום  העבודה  לפני ("החי")

אתמול . עבודתו ֿ ידי שעל  החיות  תוספת  לגבי גם  לבו")

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

כללית  (ב"יחידות" ט "ו וליל  י "ג , מוצאי  י "ג , ליל  י "ב, ליל  (*
שיחיו). לאורחים

בהערה.1) 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ.2) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק
מכתב 3) (לשון המדינה" חוק פי  על  . . כל  לעין גלוי  "נודע

הגאולה'). 'בעל 

וש"נ.4) ֿ ט . סל "ח  שלו אג "ק
מישראל ,5) בעשרה צ"ל  דיחיד  הגומל  ברכת שגם ולהעיר,

וש"נ). ב. נד , (ברכות רבנן מינייהו ותרי 
ואילך .6) א קפג , ח "א קונטרסים סה"מ 
ב.7) ז, קהלת
ריט .8) ר"ס או"ח  טושו"ע



מז

      
מוגה  בלתי

 שנת זו, בשנה  תמוז, ֿ י''ג  י"ב  דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו''ח  כ "ק  של  הגאולה  ימי ופתיחת  התחלת 
לכלל  בהתאם  להיות  צריכה  וּתׂשמח , "1ּתׂשמח  - בברכה " "פותחין ."

משיחות ימי הגאולה י "ב ֿ י "ג תמוז ה 'תשמ "ח 
ְְִַַַ

ויגיעו  שימסרו אלו ולכל  הדברים , את  השומעים  אלו לכל  כאן, הנמצאים  אלו לכל  אמורה  זו ברכה 
לחגיגת  במכתבו הגאולה ' 'בעל  כדברי - יחדיו ולכולם  ואחת  אחד  לכל  ישראל , עם  ולכל  הדברים , אליהם 

שנה  ששים  לפני הראשונה , תמוז כל 2י"ב  את  גם  ֿ אם  כי תמוז, בי"ב  הקב "ה  גאל  בלבד  אותי "לא  :
"גוט  לומר  מצוה  שלכן יכונה ", ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו מחבבי

כו'. ביתו ולבני לו יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  ליהודי גם  מישראל , ואחת  אחד  לכל  ֿ טוב " יום 

ובעולם  מישראל ) ואחד  אחד  כל  (של  בעולם  בחלקו גם  הגאולה  נמשכת  ֿ זה  ֿ ידי שעל  אלא  עוד , ולא 
הארץ  עמי וכל  השרים  כל  לעיני גלוי באופן היתה  תמוז י"ב ֿי"ג  שגאולת  כשם  - מה 3כולו ֿ דרך  על  ,

הזקן  רבינו כסלו.4שכתב  י"ט  גאולת  אודות 

(תורתו ובמיוחד  בכלל , (תורתו הגאולה ' 'בעל  של  בתורתו להתחיל  יש  - בברכה  הפתיחה  לאחרי
הגאולה . לימי הקשורה 

כללית , גאולה  (הן הגאולה  ענין שכללות  מכיון הרי הגאולה , ימי של  מאמרים  וכמה  כמה  שישנם  ואף 
פרטית  גאולה  הגומל .5והן ברכת  עם  קשור  (

הגאולה ' ב 'קונטרס  מאמרים  כמה  ולכן, ֿ זה )6- שלאחרי בשנים  הגאולה  ימי ממאמרי כמה  (וכן
להודות  צריכים  "ארבעה  ֿ זה , שלפני בהתחלה  או טוב ". שגמלני  טובות  לחייבים  הגומל  "ברוך  התחלתם 

- כו'" הגומל  "ברוך  הברכה , בנוסח  וממשיך  הסוגים , ארבעה  ומונה  כו'",

כו'". להודות  צריכים  "ארבעה  - הגומל  ברכת  בענין הגאולה ' 'בעל  של  במאמרו להתחיל  יש 

.'כו להודות " צריכים  "ארבעה  ֿ המתחיל  דיבור  מאמר 

"לבו אל  יתן "והחי בענין השנה  במשך  המדובר  עם  זה  ענין לקשר  :7ויש 

כשעלו, הים  יורדי האסורים , מבית  שיצא  וחבוש  שנתרפא , חולה  הם : להודות  שצריכים  הארבעה 
" ֿ תיבות  ראשי לישוב , כשיגיעו דרכים  וכל והולכי וסימנך  מדבר ), ים , יסורים , (חולה , " יודוך

.8סלה 

לבו": אל  יתן "והחי שכתוב  מה  עם  קשור  זה  וענין

יותר  נוסף  לבו" אל  ש "יתן ֿ ידי ועל  לבו", אל  ש "יתן לפני עוד  "חי" שנקרא  - לבו" אל  יתן "החי
" חיות , סוגי שני שיש  מדגיש  - החיות  "החי",בענין - מלמעלה  לו שנותנים  חיות  (א ) רבים : לשון "

לבו". אל  "יתן - עבודתו ֿ ידי על  שנוספת  וחיות  (ב )

זה  גם  נחשב  ֿ זה  שלאחרי היום  בבוא  הרי אתמול , עבודתו ֿ ידי על  החיות  תוספת  לאחרי שגם  ומובן,
לחיות   אל ("יתן ומחודשת  יתירה  הוספה  להיות  צריכה  ולכן זה , ביום  העבודה  לפני ("החי")

אתמול . עבודתו ֿ ידי שעל  החיות  תוספת  לגבי גם  לבו")
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כללית  (ב"יחידות" ט "ו וליל  י "ג , מוצאי  י "ג , ליל  י "ב, ליל  (*
שיחיו). לאורחים

בהערה.1) 641 ע' חכ "ד  בלקו"ש בהנסמן ראה
וש"נ.2) פ. ע' ח "ב שלו אג "ק
מכתב 3) (לשון המדינה" חוק פי  על  . . כל  לעין גלוי  "נודע

הגאולה'). 'בעל 

וש"נ.4) ֿ ט . סל "ח  שלו אג "ק
מישראל ,5) בעשרה צ"ל  דיחיד  הגומל  ברכת שגם ולהעיר,

וש"נ). ב. נד , (ברכות רבנן מינייהו ותרי 
ואילך .6) א קפג , ח "א קונטרסים סה"מ 
ב.7) ז, קהלת
ריט .8) ר"ס או"ח  טושו"ע
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להודות ", שצריכים  "ארבעה  של  הגומל  ברכת  עם  (הקשורה  הגאולה  ענין לכללות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
באופן  הגאולה  עניני בכל  חידוש  להיות  צריך  חדשה , שנה  של  הגאולה  ימי שבבוא  - "חיים ") שסימנם 
התחלת  ברגע  הרי החיות , תוקף  אצלו היה  הגאולה  ימי שלפני ברגע  שגם  אף  כלומר , חדשים . חיים  של 

באי  חידוש  נוסף  הגאולה  ֿ ערוך ימי ל "9ן שנחשב  כך  כדי עד  , כמדובר ֿ זה , שלפני המצב  ערך  לפי "
ֿ קודש  השבת  ביום  בהתוועדות  מתברכים 10גם  הגאולה 11שממנו .12ימי

. בפועל למעשה  בנוגע  חדש  דבר  עם  זה  ענין לקשר  ונכון כדאי ולכן,

די  א ֹויס  זיך  ("מ 'רעדט  כו' הלב  מקירות  הדיבור  אריכות  לאחרי שגם  במוחש  שרואים  - ְְִִֶובהקדמה 
פירשו  שלא  מכיון ממש , בפועל  לעשות  צריכים  מה  יודעים ) כלא  עצמם  שעושים  (או יודעים  לא  ְַהארץ "),

בדבר . לספק  מקום  שאין עד  א ", אל "ף  "קמץ  ברור , ָבאופן

של  באופן [לא  הרוצה  שכל  - בפועל  למעשה  בנוגע  מפורט  באופן חדשה , בהצעה  בזה  באים  ולכן,
מיוחדת  פתקא  ֿ גבי על  יכתוב  לבב , וטוב  שמחה  ומתוך  הטוב , ברצון ֿ אם  כי כמובן, הכרח , ,

- טוב  ומה   " חזקה הוי זימני בשנה 13("בתלתא  תמוז ֿ י"ג  (מי"ב  השנה  במשך  שעשה  (
רק  (לא  ממש  בפועל  מעשים  הקהל ', ו'שנת  וּתׂשמח  ּתׂשמח  שנת  זו), בשנה  תמוז ֿ י"ג  י"ב  עד  ְְִַַַשעברה 
מעשה  אלא  בפועל , מעשה  יעשה  שהזולת  לפעולה  עד  לזולת , עצה  נתינת  טוב , דיבור  או טובה , מחשבה 

בפועל  .' הגאולה 'בעל  של  ברוחו ,(

לעורר  - בזה ) וכיוצא  וישות  גאוה  לידי להביא  כדי אינה  (שבוודאי זו הצעה  של  ומטרתה  תכליתה 
שכולי  ֿ ליצלן, רחמנא  דערנּומען"), ניט  זי האט  (''עס  עליהם  פעלו לא  ֿ עתה  שעד  הענינים  שכל  אלו ְִֵֶֶֶָאת 

ואולי האי !זו פשוטה  הצעה  למלא  יכולים  שאינם  ,

בעניני  שיעסקו נפשו את  ומסר  הארץ " די א ֹויסגעגעסן זיך  "האט  אדמו"ר , מו"ח  כ "ק  דורנו, ְִֶֶָנשיא 
מעשים  שלושה  שלימה , שנה  של  תקופה  מתוך  להמציא  יכול  אינו הוא  ואילו בפועל , במעשה  העבודה 

הגאולה '! 'בעל  של  ברוחו ממש  בפועל  שעשה 

לשער  יכול  ואחד  אחד  שכל  מכיון – הגאולה ' 'בעל  של  רוחו לפי הם  מעשים  אלו לפרט  צורך  ואין
והכירוהו  אודותיו ששמעו או כו', בעצמם  להכירו שזכו אלו הן - הגאולה ' 'בעל  את  בהכירו בעצמו, זאת 
בתורה , עצמותו את  הכניס  שהקב "ה  [כשם  עצמותו את  הכניס  שבהם  ושיחותיו, מאמריו מתורתו,

לבוראם "14כמאמר  (ש )דומין ב "צדיקים  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  יהבית ", כתבית  נפשי לשער 15"אנא  יכולים  ולכן ,[
מסר  שעליהם  רוחו), לפי אבל  שלו, במוסדות  דוקא  (לאו הגאולה ' 'בעל  של  רוחו לפי הם  מעשים  אלו

האדם  מציאות  כל  את  שיחדרו באופן בהם  שיעסקו ושיחותיו במאמריו ותבע  כו', נפשו כולל 16את  ,
בלבד  אותי "לא  כדבריו אשר  לגאולתו, ובשייכות  בקשר  הגאולה ' 'בעל  של  רוחו לפי מעשים  - ובמיוחד 
תלמידיו  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יכונה ", ישראל  בשם  אשר  את  וגם  כו' כל  את  גם  ֿ אם  כי הקב "ה .. גאל 

כו'. בדרכיו וההולכים  תלמידיו ותלמידי

לפועל : ובנוגע 

ושם  אמו ושם  שמו ויחתום  השנה , במשך  שעשה  חדשים  דברים  שלושה  יכתוב  ואחד  אחד  כל 
שמו  המעטפה  ֿ גבי על  וירשום  נוספים ), ענינים  בה  לערב  (מבלי מיוחדת  מעטפה  בתוך  ויכניס  משפחתו,
ֿ תיבת  ראש  גדול , ח ' גם  ויציין נתקבל ), לא  וממי נתקבל  ממי ולדעת  למיין קל  שיהיה  (כדי משפחתו ושם 
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בעיניך 9) יהיו יום "בכל  הציווי  קיים לפנ"ז שגם ואף
אלא  הדמיון) (בכ "ף "כחדשים" רק לא מזה, ויתירה כחדשים",
הקב"ה  עם קשור החידוש שאמיתת מכיון הרי  – ממש "חדשים"
באופן  להיות וצריך  יכול  שהחידוש מובן ֿ סוף, אין שהוא

והגבלה. ממדידה שלמעלה
ואילך .10) ס"י  חוקת ש"פ שיחת קונטרס
א.11) פח , ב. סג , זח "ב ראה

דמי "12) "כלבוד  אחת, מציאות - ימים ג ' תוך  שהם ובפרט 
ה"ח ). פט "ז שבת הל ' רמב"ם (ראה

וש"נ.13) רע"ב. קו, ב"מ 
הע"י ).14) גירסת (ע"פ א קה, שבת
ועוד .15) ח . פס"ז, ב"ר וראה ג . פ"ד , רבה רות
הוי ',16) שם אותיות ד ' כנגד  בחינות, לד ' בכללות שנחלקים

להודות". צריכים "ארבעה בענין (במאמר) לעיל  כמדובר
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מכיון  "חשאי", ֿ תיבת  ראש  וגם  חדשים , לדברים  בנוגע  הוא  המעטפה  של  שתוכנה  שידעו "חדש ",
הגאולה '. 'בעל  של  האוהל  על  למסור  ורק  אך  שנועד  חשאי, באופן ישאר  שתוכנה 

והנשים  מהאנשים  ואחת  אחד  כל  עבור  הגאולה ' 'בעל  של  נפשו מסירת  גודל  הידוע  ֿ פי שעל  ולהוסיף ,
שזקוקים  טף  אפילו לטף , והן לנשים  הן לאנשים  הן שייך  האמור  שכל  פשוט , וגם  מובן הרי - והטף 

למביאיהם " שכר  "ליתן של  ובאופן היינ 17ל "מביאיהם ", "לשמה ",, השלימות  בתכלית  זאת  עושים  שלא  ו,
תמוז  ֿ י"ג  י''ב  עד  השנה , שבמשך  לכתוב  יוכלו הם  שגם  למצב  הטף  את  שמביאים  הוא , העיקר  אבל 

ממש . בפועל  מעשים  שלושה  הגאולה ' ל 'בעל  המציאו הקהל ', ו'שנת  וּתׂשמח  ּתׂשמח  ְְִַַַבשנת 

אבל  הנפש , חלקי ארבעה  בכל  מחילה  מבקשים  - כו' ההתערבות  על  מחילה  בבקשת  צורך  יש  ואם 
אנשים  יהודים , עוד  אצל  זה  ענין לפעול  להשתדל  - גם  כולל  בפועל , מעשה  לידי יבוא  שהדבר  העיקר 
- אחרים  אצל  גם  זה  ענין לפעול  שיעסקו והטף  והנשים  האנשים  על  - ברכה  עליהם  ותבוא  וטף , נשים 

אגרא " צערא  "לפום  שכר , של  באופן רק  ולא  והרחבה , הקדושה  הפתוחה  המלאה  מידו ה ', אלא 18ברכת  ,
הקב ''ה . הנותן, יד  הישג  לפי צדקה , של  באופן גם 

***

. הגאולה ימי של  מתוכנם  - לבו" אל  יתן "והחי - הוראה  וללמוד  להתבונן יש  לעיל , האמור  על  נוסף 

כידוע  תמוז, לי"ג  בנוגע  והן תמוז, לי"ב  בנוגע  הן - יותר  ש "ביום 19ובפרטיות  הגאולה  בפרשת 
ביום  למחר  לו תינתן החופש  ותעודת  לו, ניתנה  חופשה  כי הפקידות  מבית  לו הודיעו תמוז י"ב  השלישי
היתה  שהגאולה  היינו, רשמי), באופן סגור  הפקידות  בית  היה  תמוז י"ב  השלישי שביום  (מפני תמוז" י"ג

תמוז  בי"ב  - הגאולה  התחלת  ימים , שני תמוז.20במשך  בי"ג  - ממש  בפועל  וסיומה  ,

בזה : שאין מה  בזה  ויש 

מעלת  מודגשת  - תמוז בי"ב  21 ההולדת יום  - תמוז בי"ב  עיקרי ענין ועוד  הגאולה . ענין
הגאולה ' 'בעל  גובר 22של  מזלו זה  ביום  אשר  ,23.

הגאולה  היתה  - תמוז ובי"ג   רשמי ֿ בלתי דבר  שכן רשמי, באופן החופש " "תעודת  כשקיבל  ,
כו' ֿ תוקף  בר  היה  לא  ההם ) בימים  מדינה  באותה  בערך 24(ובפרט  שלא  שינוי להיות  יכול  שהיה  ועד  ,

בי"ג ממש , בפועל  בא  כשהדבר  היא  הגאולה  שעיקר  יותר  מודגש  ולכן כו', למעליותא  שאינו באופן כלל 
תמוז,

ופתיחת  התחלת  עילוי גם  מודגש  להיות  שצריך  - הגאולה  מימי ההוראה  ללימוד  בנוגע  גם  מובן ומזה 
בפועל  הענין וגמר  סיום  עילוי וגם  טו), סעיף  (כדלקמן ההולדת  יום  ענין גם  כולל  תמוז, בי"ב  הענין

העיקר " הוא  "המעשה  בפועל , במעשה  לבוא  צריכים  וההוראה  שהלימוד  יותר  מודגש  שבזה  :25ממש ,
הגאולה ', 'בעל  ֿ ידי (על  יחדיו חוברו תמוז ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  ימי שהרי - יחדיו באים  ששניהם  ובאופן

אריכתא ". כ ''יומא  - בעקבותיו) ההולכים  החסידים  ֿ ידי על  גם  ובמילא 

 שנתפרש מכיון לחפש , צריך  אין - כו' וההוראה  הלימוד  הגאולה , ימי של  לתוכנם  בנוגע  והנה ,
בעצמו: הגאולה ' 'בעל  ֿ ידי על  הדבר 

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

יב.17) לא, וילך  פירש"י  סע"א. ג , חגיגה
סה"ו.18) פ"ג  ת"ת הל ' רמב"ם מכ "א. פ"ה אבות
א.19) קעה, שם קונטרסים סה"מ 
בג '20) האסורים מבית היציאה - הגאולה התחלת על  נוסף

כמשנת"ל  הגאולה, התחלת זו שהיתה אח "כ  שנתברר תמוז,
הרי מעשה, בעת אבל  קרח ). ש"פ משיחות (קונטרס בארוכה

במחשבה. אפילו הדבר הי ' לא דלמטה בעולם

וש"נ.21) ואילך . 74 ס"ע ח "כ  לקו"ש ראה
(22- הגאולה ליום ההולדת דיום (וההשפעה) השייכות ע"ד 

וש"נ. ס"ב. תשמ "ו חו"ב ש"פ משיחות קונטרס ראה
שם.23) ובקה"ע ה"ח , פ''ג  ר"ה ירושלמי  ראה
בכל 24) היתה לא (בדיבור) הגאולה בשורת שגם מובן ומזה

הרשמי . התוקף
מי ''ז.25) פ"א אבות
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תמוז, בי"ב  הקב "ה  גאל  בלבד  אותי "לא  - הגאולה ' 'בעל  כותב  הראשונה , תמוז י"ב  לחגיגת  במכתבו
סעיף  (כנ"ל  יכונה " ישראל  בשם  אשר  את  וגם  מצוה , שומרי הקדושה , תורתנו מחבבי כל  את  גם  ֿ אם  כי
והנשים  האנשים  ישראל , כלל  גאולת  – תמוז ֿ י"ג י"ב  גאולת  של  המיוחדת  מעלתה  מודגשת  שבזה  א ),
לסוגים  מחוץ  שהוא  מישראל  אדם  לך  אין שהרי יכונה ", ישראל  בשם  "אשר  ביותר , לתחתון עד  והטף ,

בגאולתו. הגאולה ' 'בעל  שכללם 

יותר : ובפרטיות 

ֿ דרך  על  – חוצה  המעיינות  והפצת  והיהדות  התורה  בהפצת  נוסף  תמוז ֿ י"ג  די"ב  הגאולה  ֿ ידי על 
כסלו.26הידוע  י"ט  גאולת  לאחרי פטרבורג , לאחרי התחיל  חוצה " מעיינותיך  "יפוצו ענין שעיקר 

באופן  חוצה , והמעיינות  התורה  בהפצת  ניתוסף  ֿ זה  ֿ ידי שעל  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  לגאולת  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
ש 'בעל  ֿ זה  ֿ ידי על  התחתון, כדור  בחצי גם  הארץ , כנפות  ארבע  בכל  הפצה  - ובמיוחד  כולל  בערך , שלא 

מבשלוחו" יותר  בו "מצוה  - בעצמו הגיע  בהפצת 27הגאולה ' ניתוסף  שאז התחתון, כדור  לחצי -
באופן חוצה  בערך .המעיינות  שלא 

כל  אצל  גאולה  של  מצב  פעלה  תמוז ֿ י"ג  י"ב  שגאולת  – עצמה  לגאולה  בנוגע  עיקרי ענין ועוד 
ויש  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  גאולת  מעלת  מובן שמזה  יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  לסוג  עד  ממש , ֿ ישראל  בני

ממש .28לומר  ֿ ישראל  בני לכל  שייכותה  בגלל  - כסלו י"ט  גאולת  לגבי גם  מעלתה  שגדלה 

ידוע  כסלו, י"ט  לגאולת  בנוגע  שגם  חב "ד 29ולהעיר , שחסידות  הגאולה ') ('בעל  הזקן רבינו פתגם 
אחד  לכל  ותגיע ) תבוא  (ולבסוף  מיועדת  היא  אלא  בלבד , ֿ ישראל  בני של  מסויים  חלק  עבור  מיועדת  אינה 
ההתחלה  לאחרי גם  הרי בפשטות , שרואים  כפי ממש  לפועל  בנוגע  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  מישראל , ואחד 

הנהר " "רחובות  של  באופן ההוספה  לאחרי ואפילו הזקן, רבינו של  בזמנו חוצה " מעיינותיך  30ד "יפוצו

שעיקר  ישראל  עם  של  בחלק  רבות  שפעל  צדק ' ה 'צמח  של  בזמנו יותר  ועוד  האמצעי, אדמו"ר  של  בזמנו
מו"ח  לכ "ק  עד  ֿ זה , שלאחרי בדורות  נשיאינו רבותינו ֿ ידי על  והולך  ומוסיף  דתורה , בנגלה  היה  עסקם 
שנעשית  חוצה " מעיינותיך  "יפוצו לפעולת  מגיע  זה  אין - תמוז ֿ י"ג  י"ב  גאולת  שלפני בזמן אדמו"ר ,
"אשר  שבישראל  תחתון הכי הסוג  גם  נגאל  שאז הגאולה ' 'בעל  כדברי תמוז, ֿ י"ג  בי"ב  הגאולה  ֿ ידי על 

יכונה ". ישראל  בשם 

'מעין' שהיא  הכנה  קרובה , הכנה  היא  ישראל , כלל  גאולת  תמוז, ֿ י"ג  בי"ב  שהגאולה  להוסיף , ויש 
והשלימה : האמיתית  גאולה  לבוא , העתידה  לגאולה  ממש ,

ומדי  פרס  בבל , מגלות  (הגאולה  ֿ זה  שלפני הגאולות  לגבי לבוא , העתידה  בגאולה  העיקרי החידוש 
הגאולה  ואילו  בגלות . יהודים  נשארו ועדיין ישראל , מעם  חלק  רק  נגאל  ֿ זה  שלפני שבגאולות  - היא  ויון)
וגאולה  בגלות , ישאר  לא  אחד  שאף  ממש , ֿ ישראל  בני לכל  גאולה  שלימה , גאולה  תהיה  לבוא  העתידה 

גלות  אחריה  שאין גאולה  .31נצחית ,

להדפיס  וצוה  וחתם , (שכתב  הגאולה ' 'בעל  שמעיד  כפי - תמוז ֿ י"ג  י"ב  בגאולת  התחיל  זה  וענין
תמוז שבי"ב  הדורות ) כל  סוף  עד  כולו, העולם  בכל  ולהפיץ  לפרסם     בשם" אשר  גם  ,

ונוסף  הולך  אז ומיני יכונה ", ישראל ,32ישראל  כל  גאולת  והשלימה , האמיתית  לגאולה  עד  הגאולה , בענין
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ואילך .26) 112 ס"ע שלום, תורת סה"ש
בקו"א 27) סר"נ או"ח  אדה"ז שו"ע וראה א. מא, קידושין

(ב).
של 28) דבריו  על  שסומכים מכיון – כן לומר וה''ברייטקייט ''

אלו. לדברים היסוד  שהם הגאולה', 'בעל 
דש.29) ע' ח "י מוהריי "צ אדמו"ר אג "ק לקו"ש ראה וש"נ.

ועוד . .334 ע' ח "ט 
שלד .30) ע' אגרות לוי "צ לקוטי  עח . ע' ח "ב "התמים" ראה

בנ"י ,31) כל  נגאלו בה שגם אף - ממצרים הגאולה משא"כ 
שנשארה  (מכיון ונצחית שלימה גאולה זו היתה לא מ "מ 
תהי ' העתידה הגאולה ורק כו'). זכו" ד "לא למצב האפשרות
ידיך ", כוננו ֿ י  אדנ "מקדש נצחי , וביהמ "ק ונצחית, שלימה

משה). ידי  מעשה רק (לא דקוב"ה" "בנינא
א.32) כח , (ברכות מורידין" ולא בקודש "מעלין כהציווי 

חוקיו  ליעקב, דבריו "מגיד  - להקב"ה בנוגע ועאכו"כ  וש"נ).
ט ). פ"ל , שמו"ר וראה יט . קמז, (תהלים לישראל " ומשפטיו



ני      

אמיתית  גאולה  ופרטיו, חלקיו בכל  העולם , ובכל  בעולם  בחלקם  גם  שתחדור  ופרטיהם , עניניהם  בכל 
גלות . אחריה  שאין נצחית  גאולה  ושלימה ,

 גם ֿ אם  כי הקב "ה .. גאל  בלבד  אותי "לא  - הגאולה  ימי של  הראשונה  ההוראה  מובנת  ֿ זה  ֿ פי על 
יכונה ": ישראל  בשם  אשר  את  וגם  כו'

אחד  כל  אצל  גאולה  של  מצב  לפעול  שיש  ונתינת ֿכח  הוראה  מהווים  תמוז, ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  ימי
ולהפריע  לבלבל  שיכולים  הענינים  מכל  גאולה  - יכונה " ישראל  "בשם  אשר  יהודי גם  מישראל , ואחת 

ותורתו" ה ' עם  תמים  ש "לבו האמיתית , למציאותו ֿ ושלום  חס  ומפריעים ) שמבלבלים  יהדות ,33(או עניני ,
ומצוותיה . תורה 

מזה : ויתירה 

היא  יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  גם  ישראל , כל  שגאולת  במכתבו, הגאולה ' 'בעל  של  לשונו משמעות 
כל  נגאלו ממש  שלו שבגאולה  אלא  וכו', זמן משך  לאחרי שבאה  תוצאה  שלו, מהגאולה  תוצאה  רק  לא 

יכונה ". ישראל  "בשם  אשר  גם  ישראל ,

ל 'בעל  רק  (לא  שייכותו את  לכאורה , לחפש , שצריכים  יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  יהודי גם  כלומר ,
"ישראל " של  והמציאות  שלו שהמציאות  לו ונדמה  בטעות  שחי מכיון ל "ישראל ", גם ) אלא  הגאולה ',

דבר  בלבד , כינוי אלא  שאינו שם  ֿ ידי על  ביניהם  לקשר  שצריכים  ֿ עצמם , בפני ענינים  שני כו'הם 
נגאל  הוא  שגם  בלבד  זו לא  הרי, - שלו שהגאולה  זאת , עוד  אלא  הגאולה ', 'בעל  של  מגאולתו

היא   .' הגאולה 'בעל  עם 

גאולה , של  מצב  לפעול  וצריכים  יכולים  יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  יהודי אצל  שגם  - מזה  וההוראה 
ל  שיש  כזו גאולה  גם  אלא  הקודם , ומצבו מעמדו ערך  לפי רק  ממש )לא  גאולה  (באותה  ושייכות  ערך  ה 

הדור ! נשיא  הגאולה ', 'בעל  לגאולת 

 ל 'בעל יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  ליהודי עד  ישראל , כלל  של  והשייכות  שהקשר  להוסיף  ויש 
עצמה : הגאולה  בפרשת  גם  מודגש  - הגאולה '

אמותיו  בארבע  שהיו אלו רק  לא  – שבישראל  הסוגים  כל  את  ואיחדה  הקיפה  והגאולה , המאסר  פרשת 
בנוגע  הן - וכו' החוגים  בכל  המקומות  בכל  אלא  ההיא , במדינה  רק  ולא  והגאולה ', המאסר  'בעל  של 

הטבע  בדרכי ההצלה  בפעולות  להשתדלות  בנוגע  המאסר , בעת  והן הגאולה , ומפורסם .34לשמחת  כידוע  ,

שייכות  לו היתה  שלא  יהודי דוקא  היה  ההצלה , בפעולות  המתעסקים  מראשי שאחד  כך , כדי ועד 
מזו  לגמרי אחרת  ובהנהגה  אחר , בחוג  אחרת , במדינה  שחי יהודי - והגאולה ' המאסר  ל 'בעל  (לכאורה )
מראשי  אחד  הוא  היה  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  יהודי – והגאולה ' המאסר  'בעל  של 

זכרו  יהי - כו' בהצלחה  היו ופעולותיו ההצלה , בפעולות  ברוך .35המתעסקים 

יהודי  אצל  גם  גאולה , של  מצב  לפעול  שיש  - הגאולה  מימי בהוראה  יתירה  הדגשה  מוסיף  זה  סיפור 
יודע  אינו  אודותיו, ששומע  לאחרי וגם  מכירו, ואינו ראהו לא  שמעולם  יהודי יכונה ", ישראל  "בשם  אשר 
ומצב  במעמד  יהודי  נמצא  פלוני שבמקום  ידיעה  כשמקבל  ֿ כן, ֿ פי  ֿ על  ואף  ביניהם , והשייכות  הקשר  מהו
התלוי  כל  לעשות  אינגאנצן") אריין זיך  ווארפט  ("ער  כולו מתמסר  אזי אותו, לגאול  צורך  ויש  ֿ רצוי , ְְְְְְִִֶַַַַבלתי
של  לגאולה  ושייכות  ערך  לה  שיש  כזו גאולה  אלא  סתם , גאולה  רק  ולא  גאולה , של  למצב  להביאו בו

הדור . נשיא 
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ס"א.33) הנ"ל  מכתב
בפעולה 34) גם צורך  הי ' מ "מ  גלוי , נס היתה שהגאולה אף

הטבע. בדרך  והשתדלות
באופן 35) הם ליהדות הקשורים הענינים שכל  להעיר,

זמן, ריבוי  לפני  שאירע מאורע גם כלומר, ונעשים". ד "נזכרים

נזכרים  האלה ש"הימים באופן ה"ה שנה, מששים יותר ובנדו"ד 
האנשים  גם כולל  ופרטיו, חלקיו כל  על  כולו שהמאורע ונעשים",
ועד  חזק, זכרון ש"נזכרים", באופן הוא כו', בזה שהשתדלו

"נעשים". בפועל , למעשה בנוגע גם שפועל 



נב     

 ישראל "בשם  אשר  אפילו פרטי, איש  אצל  גאולה  של  מצב  פועלים  כאשר  שגם  - בזה  ענין ועוד 
הגאולה  (דוגמת  ישראל  כלל  של  הגאולה  לפעולת  ומעין) הכנה  - (ועד  ושייכות  קשר  לזה  יש  יכונה ",

תמוז). ֿ י"ג  בי"ב 

ישראל  "בשם  אשר  יהודי אצל  גאולה  של  מצב  יפעל  אם  גם  מובן: אינו דלכאורה  - בזה  וההסברה 
ישראל ?! כלל  לגאולת  השייכות  מהי ותורתו", ה ' עם  תמים  ש "לבו האמיתית  מציאותו את  לגלות  יכונה ",
כו'), אליו שייכותו את  רואה  שאינו כזה  יהודי (ובפרט  גאולה  של  מצב  יהודי אצל  לפעול  הפעולה  כי -
מבטלים  ישראל , ואחדות  ישראל  באהבת  ההוספה  ֿ ידי על  אשר  ישראל , ואחדות  ישראל  אהבת  מצד  היא 

הגלות  סיבת  ישראל .36את  לכלל  והשלימה  האמיתית  הגאולה  באה  ממילא  ובדרך  ,

ביחס  ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  בפעולת  מתחילים  כאשר  גם  - זה  וכל  ,
של  התכנסותם  ֿ ידי על  ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  בפעולת  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל   ,

(מלשון  ֿ כנסת  בית  - ישראל  של  לאחדותם  המסוגל  מיוחד  במקום  ובפרט  והטף , והנשים  האנשים 
ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  כו', וללמוד  להתפלל  מישראל  וכמה  כמה  מתאספים  שבו ֿ מדרש  ובית  התכנסות )
עשר  במשך  נשיאותו והנהיג  כו' צדקה  ונתן ולמד  התפלל  שבהם  הגאולה ', 'בעל  של  אמותיו בארבע 
(והימים  תמוז ֿ י"ג  י"ב  הגאולה  ימי סגולה , בזמן ובפרט  דין, בעלמא  חיותו בחיים  האחרונות  שנים 
הפרטיים ) ולעניניו למקומו איש  איש  שחוזרים  לאחרי גם  נמשכת  פעולה  של  ובאופן אליהם , הסמוכים 
של  לגאולתם  הקשור  בכל  ישראל  ואחדות  ישראל  אהבת  מתוך  לפעול  עוז וביתר  שאת  ביתר  להוסיף  -

והשלימה . האמיתית  לגאולה  כהכנה  ישראל ,

 לאחרי) המכתב  וסיום  בהמשך  שכתב  מה  – הגאולה ' 'בעל  של  הנ"ל  במכתבו המודגש  נוסף  ענין
עשרה  המאמר  שולח .. הנני לזה  "מצורף  היהדות ), וחיזוק  התורה  בהרבצת  ההוספה  אודות  שמעורר 
"עשרה  של  באופן להיות  צריכה  הגאולה  בענין שהפעולה  מובן, שמזה  בתורה ", ועוסקים  שיושבים 

בתורה ". ועוסקים  שיושבים 

יותר : ובפרטיות 

" קדושה עדה  - שמיוצג37" כפי והטף ), והנשים  (האנשים  ישראל  עם  כל  את  הכולל  תואר  ,
וכללות  התורה  לימוד  ענין שאמיתית  להדגיש  – ישראל  כלל  של  ֿ כוחם  כבאי מישראל  עשרה  ֿ ידי על 

שיהודי  באופן הוא  הך "), (ש "היינו התורה  ֿ פי על  היהדות  בדרך  ישראל ,ההנהגה  כלל  עם  עצמו את  כולל 
מישראל . עשרה 

" שכתוב מה  ֿ דרך  על  התיישבות , מלשון - יעקב "38" הוא 39"וישב  ש "וישב " רש "י ופירש  ,
בשלוה ". "לישב  התיישבות , מלשון

"' הגאולה 'בעל  של  ושיחותיו במאמריו כמבואר  עסק , של  באופן עבודה  - "40,

" הוראה מלשון - לע ּבעדיקע 41" ("א  חיה  ֿ הוראה  תורה  נעשה  עצמו שהאדם  גם  כולל  ,ִֶֶֶַ
להתנהג , צריך  העולם  איך  העולם , לכל  גם  - ֿ זה  ֿ ידי ועל  בסביבתו, הנמצאים  לכל  ְְְַָאנווייזּונג ")

יתברך  לו דירה  ממנו לעשות  - בעולם  להתנהג  צריכים  ֿ ישראל  בני איך  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  אשר 42ועל  ,
יכלכלוך " לא  השמים  ושמי ש "השמים  ֿ פי ֿ על  חייו 43אף  באורח  הגילוי תוקף  בכל  מתגלה  ֿ מקום  מכל  ,

התורה . ֿ פי על  הגשמי ֿ הזה  בעולם  יהודי של 
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ב.36) ט , יומא ראה
וש"נ.37) ב. כא, ברכות ראה
וישב.38) ר"פ
תולדות 39) "אלה סיפור בתחילת נאמר זה שענין ולהעיר,

הראשון  ששמו הגאולה, לבעל  הקשר מרומז שבזה - יוסף" יעקב
יוסף. -

קכז.40) קיב. ע' תרפ"ח  ואילך . א רנח , ח "א קונטרסים סה"מ 
ועוד .

נג ,41) זח "ג  בראשית. ר"פ גו"א ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
ב.

רפל "ו.42) תניא טז. נשא תנחומא ראה
כז.43) ח , מ "א

     

עשרת  - התורה  שלימות  עם  גם  אלא  ישראל , של  השלימות  עם  רק  לא  קשור  עשרה  שמספר  ולהעיר ,
רבותינו  במדרשי כדאיתא  לזה , זה  ושייכים  הקשורים  מאמרות , עשרה  – העולם  שלימות  עם  וכן הדברות ,

הפסוק 44ז"ל  ישראל 45על  של  עבודתם  שלימות  ֿ ידי שעל  היינו, הקודש ". בשקל  הכף  עשרה  "עשרה 
(עשרה  העולם  במציאות  הדברות ) (עשרת  התורה  חודרת  בתורה ") ועוסקים  שיושבים  ("עשרה  בתורה 

מאמרות ).

 מישראל ואחד  אחד  כל  אצל  גם  שייך  בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  שענין להוסיף , ויש 
יחיד : בתור 

כחות  עשר  - מישראל  עשרה  של  השלימות  ובפנימיות ) (באמת  יש  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל 
לידי 46נפשו  באה  ישראל  כלל  ששלימות  היינו, ישראל . כלל  את  המבטאת  עשרה  שלימות  נרמז שבהם  ,

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  להיותה  אשר  מישראל , פרטית  נפש  בכל  העצם ,47ביטוי בכל  ֿ ידה  על  תופסים  ,
מקומות 48כמאמר  בכמה  הגאולה ' 'בעל  שמבאר  (כפי בכולו" תופס  אתה  בחלקו, תופס  כשאתה  ).49"העצם 

- בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  ענין ישנו בפרטיות , מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שגם  ונמצא ,
מילוי  ("עוסקים ") ב "עסק " בשלוה ") "לישב  ("יושבים ", התיישבות  של  במצב  הם  נפשו כחות  שעשר 

התורה . ֿ פי על  ההנהגה  ֿ ידי על  עליה , צורך  ירידה  למטה , הנשמה  בירידת  הכוונה  תכלית 

מישראל  בעשרה  היא  בתורה " ועוסקים  שיושבים  ב "עשרה  השלימות  שעיקר  פשוט , וגם  מובן אמנם ,
אלקות  גילוי ממשיך  הוא  הרי בתורה , ועוסק  יושב  אחד  רק  אם  ש "גם  המאמר  בהתחלת  כמבואר  בפשטות ,
אזכיר  אשר  המקום  בכל  שנאמר  אחד , אפילו ומנין כו' שיושבים  "עשרה  המשנה  בהמשך  שכתוב  (כמו
דרבים ", לתורה  בתורה , שעוסק  אחד  בין הפרש  יש  הרי ֿ מקום  ומכל  וברכתיך "), אליך  אבוא  שמי את 

בארוכה . שם  כמבואר 

 מאמר הדפסת  כי בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  המאמר  לימוד  אודות  גם  לעורר  המקום  וכאן
ֿ י"ג י"ב  הגאולה  בימי זה  מאמר  ללמוד  נצחית  הוראה  מהווה  הראשונה , תמוז י"ב  לחגיגת  והפצתו זה 

לימוד  של  ובאופן ושנה , שנה  בכל  בתורה ".תמוז ועוסקים  שיושבים  "עשרה  ,

והטף ) והנשים  (האנשים  אחרים  על  גם  ויפעלו בזה , וימשיכו למדוהו, שכבר  כאלו ישנם  בוודאי
- זה  מאמר  עדיין למדו לא  ומשונה  שונה  שמסיבה  אלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יעשו, וכן יראו שמהם 

בעשרה . ברבים , ללמדו וכאמור , הגאולה , ימי במשך  ללמדו ישתדלו

שיטענו, בזה ) וכיוצא  ֿ אפ " ה "הוק  ֿ ידי על  – רחוקים  במקומות  (ובפרט  הדברים  את  מהשומעים  ולאלו
יוכל  עתה ,איך  ו ? חסידות מאמר  עמהם  ללמוד  כדי אנשים  תשעה  עוד  לקבץ  ,

במאמר , שהובאו שבכתב  מתורה  בפסוקים  רק  לא  להיות  צריך  שהלימוד  - לטעון ממשיכים  - ובפרט 
דוקא  והשגה  הבנה  של  באופן להיות  (שצריך  ֿ פה  שבעל  תורה  המאמר , תוכן לימוד  גם  עד 50אלא  ,(

לבו"! אל  יתן ב "החי ֿ השכל ' ה 'מוסר  לימוד  ֿ לראש  ולכל  התורה , לפנימיות 

חמשה  אפילו "ומנין ממשיך  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  ב "עשרה  ההתחלה  שלאחרי - לזה  המענה 
שנאמר  אחד , אפילו ומנין כו', שנים  אפילו ומנין כו', שלושה  אפילו ומנין אזכיר 51כו', אשר  המקום  בכל 

מעשרה , בפחות  בלימוד  גם  להסתפק  יכולים  ֿ ברירה  שבלית  מובן, שמזה  וברכתיך ", אליך  אבוא  שמי, את 
ביחיד . ללימוד  עד 

כמובן  דוקא , בעשרה  הלימוד  שיהיה  האפשרי ככל  להשתדל  יש  שלכתחילה  פשוט , וגם  מובן אמנם ,
באופן  דוקא , ברבים  שילמדוהו הוא  הגאולה ' 'בעל  של  וחפצו שרצונו והמכתב , המאמר  כללות  מתוכן

בתורה ". ועוסקים  שיושבים  "עשרה  של 
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ב.44) יא, זח "ג 
פו.45) ד , נשא
שהרי46) לטף, גם אלא ונשים לאנשים רק לא שייך  ה"ז ולכן,

עשר  בעלת נפש לו יש לחינוך ) שהגיע לפני  (עוד  שנולד  משעה
כו'. כחות

רפ"ב.47) תניא
וש"נ.48) סקט "ז. הוספות כש"ט 
ועוד .49) .32 ע' תש"א סה"ש
וש"נ.50) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
כא.51) כ , יתרו



נג      

עשרת  - התורה  שלימות  עם  גם  אלא  ישראל , של  השלימות  עם  רק  לא  קשור  עשרה  שמספר  ולהעיר ,
רבותינו  במדרשי כדאיתא  לזה , זה  ושייכים  הקשורים  מאמרות , עשרה  – העולם  שלימות  עם  וכן הדברות ,

הפסוק 44ז"ל  ישראל 45על  של  עבודתם  שלימות  ֿ ידי שעל  היינו, הקודש ". בשקל  הכף  עשרה  "עשרה 
(עשרה  העולם  במציאות  הדברות ) (עשרת  התורה  חודרת  בתורה ") ועוסקים  שיושבים  ("עשרה  בתורה 

מאמרות ).

 מישראל ואחד  אחד  כל  אצל  גם  שייך  בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  שענין להוסיף , ויש 
יחיד : בתור 

כחות  עשר  - מישראל  עשרה  של  השלימות  ובפנימיות ) (באמת  יש  מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל 
לידי 46נפשו  באה  ישראל  כלל  ששלימות  היינו, ישראל . כלל  את  המבטאת  עשרה  שלימות  נרמז שבהם  ,

ממש " ממעל  אלקה  "חלק  להיותה  אשר  מישראל , פרטית  נפש  בכל  העצם ,47ביטוי בכל  ֿ ידה  על  תופסים  ,
מקומות 48כמאמר  בכמה  הגאולה ' 'בעל  שמבאר  (כפי בכולו" תופס  אתה  בחלקו, תופס  כשאתה  ).49"העצם 

- בתורה " ועוסקים  שיושבים  "עשרה  ענין ישנו בפרטיות , מישראל  ואחד  אחד  כל  אצל  שגם  ונמצא ,
מילוי  ("עוסקים ") ב "עסק " בשלוה ") "לישב  ("יושבים ", התיישבות  של  במצב  הם  נפשו כחות  שעשר 

התורה . ֿ פי על  ההנהגה  ֿ ידי על  עליה , צורך  ירידה  למטה , הנשמה  בירידת  הכוונה  תכלית 

מישראל  בעשרה  היא  בתורה " ועוסקים  שיושבים  ב "עשרה  השלימות  שעיקר  פשוט , וגם  מובן אמנם ,
אלקות  גילוי ממשיך  הוא  הרי בתורה , ועוסק  יושב  אחד  רק  אם  ש "גם  המאמר  בהתחלת  כמבואר  בפשטות ,
אזכיר  אשר  המקום  בכל  שנאמר  אחד , אפילו ומנין כו' שיושבים  "עשרה  המשנה  בהמשך  שכתוב  (כמו
דרבים ", לתורה  בתורה , שעוסק  אחד  בין הפרש  יש  הרי ֿ מקום  ומכל  וברכתיך "), אליך  אבוא  שמי את 

בארוכה . שם  כמבואר 

 מאמר הדפסת  כי בתורה ", ועוסקים  שיושבים  "עשרה  המאמר  לימוד  אודות  גם  לעורר  המקום  וכאן
ֿ י"ג י"ב  הגאולה  בימי זה  מאמר  ללמוד  נצחית  הוראה  מהווה  הראשונה , תמוז י"ב  לחגיגת  והפצתו זה 

לימוד  של  ובאופן ושנה , שנה  בכל  בתורה ".תמוז ועוסקים  שיושבים  "עשרה  ,

והטף ) והנשים  (האנשים  אחרים  על  גם  ויפעלו בזה , וימשיכו למדוהו, שכבר  כאלו ישנם  בוודאי
- זה  מאמר  עדיין למדו לא  ומשונה  שונה  שמסיבה  אלו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  יעשו, וכן יראו שמהם 

בעשרה . ברבים , ללמדו וכאמור , הגאולה , ימי במשך  ללמדו ישתדלו

שיטענו, בזה ) וכיוצא  ֿ אפ " ה "הוק  ֿ ידי על  – רחוקים  במקומות  (ובפרט  הדברים  את  מהשומעים  ולאלו
יוכל  עתה ,איך  ו ? חסידות מאמר  עמהם  ללמוד  כדי אנשים  תשעה  עוד  לקבץ  ,

במאמר , שהובאו שבכתב  מתורה  בפסוקים  רק  לא  להיות  צריך  שהלימוד  - לטעון ממשיכים  - ובפרט 
דוקא  והשגה  הבנה  של  באופן להיות  (שצריך  ֿ פה  שבעל  תורה  המאמר , תוכן לימוד  גם  עד 50אלא  ,(

לבו"! אל  יתן ב "החי ֿ השכל ' ה 'מוסר  לימוד  ֿ לראש  ולכל  התורה , לפנימיות 

חמשה  אפילו "ומנין ממשיך  בתורה ", ועוסקים  שיושבים  ב "עשרה  ההתחלה  שלאחרי - לזה  המענה 
שנאמר  אחד , אפילו ומנין כו', שנים  אפילו ומנין כו', שלושה  אפילו ומנין אזכיר 51כו', אשר  המקום  בכל 

מעשרה , בפחות  בלימוד  גם  להסתפק  יכולים  ֿ ברירה  שבלית  מובן, שמזה  וברכתיך ", אליך  אבוא  שמי, את 
ביחיד . ללימוד  עד 

כמובן  דוקא , בעשרה  הלימוד  שיהיה  האפשרי ככל  להשתדל  יש  שלכתחילה  פשוט , וגם  מובן אמנם ,
באופן  דוקא , ברבים  שילמדוהו הוא  הגאולה ' 'בעל  של  וחפצו שרצונו והמכתב , המאמר  כללות  מתוכן

בתורה ". ועוסקים  שיושבים  "עשרה  של 
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ב.44) יא, זח "ג 
פו.45) ד , נשא
שהרי46) לטף, גם אלא ונשים לאנשים רק לא שייך  ה"ז ולכן,

עשר  בעלת נפש לו יש לחינוך ) שהגיע לפני  (עוד  שנולד  משעה
כו'. כחות

רפ"ב.47) תניא
וש"נ.48) סקט "ז. הוספות כש"ט 
ועוד .49) .32 ע' תש"א סה"ש
וש"נ.50) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל ' ראה
כא.51) כ , יתרו



נד     

כראיה  (שהובא  וברכתיך " אליך  אבוא  שמי, את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  בפסוק  שגם  ולהעיר ,
ב "ל "אפילו העילוי מודגש  (""פשוטו מידי יוצא  מקרא  ("אין הכתוב  פשטות  שהרי - דוקא  "52(

מקרא  של  (פשוטו רש "י בפירוש  כמובא  כהנים , ברכת  על  רשות 53קאי ניתן שלא  למד , אתה  "מכאן (
להזכיר  לכהנים  רשות  ניתן שם  הבחירה , בית  וזהו שם , באה  שהשכינה  במקום  אלא  המפורש  שם  להזכיר 

העם " את  לברך  כפים  בנשיאת  המפורש  דוקא 54שם  בעשרה  היא  כהנים  וברכת  .55.

***

 למספר המתאים  תהלים  מזמור  – ו) סעיף  (כנ"ל  תמוז בי"ב  ההולדת  יום  עם  הקשור  נוסף  ענין
הגאולה ' ו'בעל  ההולדת ' יום  'בעל  ֿ ידי על  (שנתפרסם  ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  המקובל  המנהג  ֿ פי על  56השנים ,

למספר  המתאים  תהלים  מזמור  לומר  והולך ) דמוסיף  ובאופן דור , מדור  קבועה  להנהגה  שנעשה  עד 
הבא . ההולדת  ליום  עד  כולה , השנה  כל  במשך  ההולדת , מיום  החל  שנותיו,

- ובמיוחד  כולל  ההסתלקות , לאחרי גם  נמשכת  לשנה , משנה  תהלים  במזמורי שהעליה  - ובהקדמה 
מתים '' הציבור  "שאין ציבור , של  מציאות  מרעיתו, לצאן כידוע 57בקשר  ההולדת 58, יום  'בעל  סיפור 

הסתלקותו) לאחרי שנים  (כמה  הפ "ד  חשון) (כ "ף  הולדתו ביום  מאביו חסידות  מאמר  ששמע  והגאולה '
לדורות  הוראה  ונעשה  בדפוס  גם  שנתפרסם  סיפור  זה , במזמור  תהלים  פסוקי .59על 

יום  'בעל  של  המזמור  הרי, - הקהל ' ו'שנת  וּתׂשמח  ּתׂשמח  שנת  זו, בשנה  ההולדת  ליום  ְְִַַַובנוגע 
הורנו" אשר  ואורחותיו בדרכיו ההולכים  יעשו וכן יראו [שממנו הגאולה ' ו'בעל  המתאים 60ההולדת ' ,[

ק "ט . מזמור  הוא  תשמ "ח ) - (תר "ם  זו בשנה  ההולדת  ביום  שנותיו למספר 

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הכתובים , מפשטות  כמובן - שטריינגער ") ("א  קשה  מזמור  הוא  ק "ט  מזמור 
בהפצת  ֿ ושלום  חס  ("אנרירן") לנגוע  שיכולים  הענינים  כל  על  חל  זה  הרי ולכן המפרשים , דברי ֿ פי ְְִָעל 

עליך " אשים  ש "לא  באופן כלל , ותוקף  חלות  להם  יהיה  שלא  והגאולה ', ההולדת  יום  'בעל  של  61עניניו

כו'. ֿ וטריא  בשקלא  להכנס  שאין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  זה , על  לדבר  מה  אין ולכן, מלכתחילה .

בברכה . מרובה  אלא  סתם , ברכה  רק  ולא  וברכה , טוב  עניני גם  זה  במזמור  שיש  בוודאי אמנם ,

לכח " שלושים  "בן - ל ' בפסוק  המזמור , לסיום  קרוב  "או 62ואכן, נאמר : ובתוך - בפי, מאד  הוי' דה 
אהללנו". רבים 

לנשיא , הקשורים  - ֿ ישראל  בני כל  של  שעניניהם  תקופה  מתחילה  זו בשנה  תמוז שבי"ב  מובן, ומזה 
הכל " הוא  ובתוך 63ש "הנשיא  בפי, מאד  הוי' ש "אודה  באופן נעשים  – יכונה " ישראל  "בשם  אשר  גם  ,

ישראל " זמירות  "נעים  ישראל , מלך  דוד  כדברי אהללנו", כדלקמן.64רבים  .

" :"

של  בענין היא  הפסוק  תחילת   ואחת אחד  לכל  נותן שהקב "ה  מכיון – הוי'" "אודה  -
רחמים  התעוררות  ֿ ידי על  ובפרט  ברוחניות , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בגשמיות , והנגלה  הנראה  טוב  מישראל 
מרעיתו, צאן על  רחמים  ומעורר  במרום " עומד  כאן אף  במרום , עומד  להלן "מה  אשר  הגאולה ', 'בעל  של 
שכל  הוי'", ש "אודה  באופן התמידית  עבודתם  נעשית  שלכן, - זו בשנה  ההולדת  יום  לאחרי  שאת  וביתר 

ביומו. יום  מדי בשר  בעיני שרואה  הברכות  כל  על  להקב "ה  מודה  ואחת  אחד 
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קכח . ר"ס

שלו 56) אג "ק תהלים, אמירת ע"ד  מכתבים קובץ - במכתבו
נג . ס"ע ח "י 

המוקדשין 57) פסולי  הל ' רמב"ם ב. טו, רפ''ד .תמורה
שנז.58) ע' בהוספות פר"ת סה''מ 
שפב.59) ע' ח ''ב מוהריי "צ אדמו''ר אג "ק ראה
ובדרכי60) נועם בדרכי  זה, על  להם שמספרים אלו גם כולל 

הלב. לעצם עד  הלב, מן היוצאים ובדברים שלום,
כו.61) טו, בשלח 
ספ"ה.62) אבות
כא.63) כא, חוקת פירש"י 
א.64) כג , ש"ב



נה      

":"

" של  באופן אלא  סתם , הוי'") ("אודה  הודאה  רק  הנראה לא  בטוב  הברכה  המשכת  גם  כי - "
אלא  זו), בשנה  והגאולה  ההולדת  יום  עד  ֿ זה , שלפני בשנה  שהיה  (כפי הרגיל  דרך  על  רק  אינה  והנגלה ,

" ביותר , גדול  ריבוי של  ".באופן

":"

לידי  באה  אלא  במחשבה , פנימה , בלבו נשארת  אינה  "מאד ", של  ובאופן ה '", "אודה  לה ', ההודאה 
" בדיבור  גם  שליטה ביטוי ונותן טובות , ושנים  ימים  אריכות  נותן הקב "ה  כי  דוקא , בגופים  נשמות  - "

גאולה  של  (ובאופן ובשלימותו במילואו לנצלו שיוכלו ("בפי"), הדיבור  כח  על  גם  כולל  הכחות , כל  על 
בפי". מאד  ה ' "אודה  לה ', להודות  - ֿ ושלום ) חס  חלישות  בו לפעול  שיכולים  מענינים 

בענין  כי בפועל , ממעשה  אפילו יותר  ועוד  הזולת , את  גם  מעורר  ("בפי") שהדיבור  - בזה  ענין ועוד 
אמנם  מהמעשה , ולהתרשם  לראות  שיוכל  הנכון בכיוון להביט  ירצה  שהזולת  צורך  עדיין יש  מעשה  של 
מוכרח  טבע , ֿ פי על  הרי  - "שטורעם " מתוך  חזק , דיבור  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  "בפי", הדיבור  ֿ ידי על 

קולו  את  לשמוע  פניו65הזולת  היו ֿ זה  לפני אם  אפילו המדבר , של  לכיוון שפונה  אלא  עוד , ולא  .
 שפנה מזה , ויתירה  ,66 גם - ממש  בפועל  שנעשו המופתים  את  יראה  שלא  כדי אחר , לצד 

מאד  ה ' ("אודה  הדיבור  פועל  כזה  הזולת .במצב  על  ("

"  :"

ובאופן  רבים ", "בתוך  מישראל , רבים  של  במעמד  ֿ אם  כי ביחיד , לא  - היא  בדיבור  לה ' ההודאה 
" עצמו את  מלמעלה שמכניס  עצמו את  מרגיש  שאינו היינו, (באמצע ), בתווך  מלשון גם  (רבים )",

אלא  הצד , מן או ֿ דאם ") ֿ טיבע  יא  גאנצער  ("א  . הרבים עם 

והגאולה ' ההולדת  יום  'בעל  מפתגם  גם  להשתדל 67ולהעיר  צריכים  יחדיו, נפגשים  יהודים  שני שכאשר 
כמה  כאשר  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  נוסף ), אחד  יהודי ֿ הפחות  (לכל  נוסף  ליהודי טובה  תביא  שפגישתם 

נ  מישראל  ֿ כמה ֿוכמה  ֿ אחת  ועל  הכל ", הוא  "הנשיא  הדור , נשיא  גאולת  לימי בקשר  ובפרט  יחדיו, פגשים 
והטף " והנשים  האנשים  העם , את  "הקהל  הקהל ', ב 'שנת  הגאולה  בימי .68וכמה 

הציבור ) (כח  הרבים  מעלת  גם 69ומצד  נוסף  - ֿ המדרש  ובית  ֿ הכנסת  בבית  נמצאים  כשהרבים  ובפרט  ,
רבים  ("בתוך  להקב "ה  ").בהילול 

רבים ") ("בתוך  בריבוי וחודר  נמשך  שההילול  - בזה  ענין ה '"ועוד  מעשיך  רבו "מה  ,70,
כנגד  שהם  ֿ עשיה ) ֿ יצירה  ֿ בריאה  (אצילות  העולמות  ארבעה  מבין אשר  הגשמי, העשיה  עולם  של  הריבוי

האריז"ל  בכתבי (כמבואר  רשויות  "רשות 71ארבע  נקרא  ,( רשות (אפילו רבים  "בתוך  נעשה  אזי - "
".הרבים )

ונבון" חכם  "עם  מישראל , ואחד  אחד  (כל  לחכם  ו"תן וכהנה , כהנה  הנ"ל  בכל  להוסיף  ויחכם 72ויש  (
.73עוד "
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על 65) גם שליט  הקב"ה שעשאו מצינו אבינו באברהם ורק
אברים  ושמונה וארבעים מאתיים על  "המליכו השמיעה חוש

רע"ב). לב, (נדרים כו'" אונים שתי  . . אברהם) (כמנין
אמירת  שבעת אביו, אודות הגאולה בעל  מסיפור גם ולהעיר
דבר  הסמוך , בחדר דיברו שאנשים פעם אירע חסידות, מאמר
"בכל  היתה המאמר שאמירת (אף המאמר לאמירת בלבול  שגרם
בעצמו  אדנ"ע כ "ק ופעל  מאדך "), ובכל  נפשך  ובכל  לבבך 
כפי - השמיעה) חוש תוקף - (עכ "פ השמיעה חוש אצלו שיתעלם
הדבר  לפשר אביו את וכששאל  בשעתו, הגאולה בעל  שהבחין
כך , כדי  ועד  המאורע, כל  לו סיפר וכיו"ב), רופא לקרוא (בהציעו
כ "ק  סיפר לא – זמן (כמה המאמר אמירת לאחרי  זמן שמשך 

השמיעה. בחוש חלישות נמשכה אדמו"ר) מו"ח 

השמיעה, חוש על  בעה"ב אינו האדם - הרגיל  ע"ד  אבל ,
כבפנים.
ברצונו 66) שהי ' "לכם" ― שני ) פסח  (בענין הידוע ובלשון

שני ). פסח  אייר, יד  יום" "היום (ראה
סי "ג .67) ש.ז. בשלח  ש"פ משיחות קונטרס גם ראה
יב.68) לא, וילך 
ועוד .69) תרנ"ט . החלצו קונטרס סכ "ג . אגה"ק ראה
כד .70) קד , תהלים
הובא 71) שבת. מס' ריש להאריז"ל  הש"ס לקוטי  ראה

פ"ג . תרל "ו רבים מים בהמשך 
ו.72) ד , ואתחנן
ט .73) ט , משלי 

     

כראיה  (שהובא  וברכתיך " אליך  אבוא  שמי, את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  בפסוק  שגם  ולהעיר ,
ב "ל "אפילו העילוי מודגש  (""פשוטו מידי יוצא  מקרא  ("אין הכתוב  פשטות  שהרי - דוקא  "52(

מקרא  של  (פשוטו רש "י בפירוש  כמובא  כהנים , ברכת  על  רשות 53קאי ניתן שלא  למד , אתה  "מכאן (
להזכיר  לכהנים  רשות  ניתן שם  הבחירה , בית  וזהו שם , באה  שהשכינה  במקום  אלא  המפורש  שם  להזכיר 

העם " את  לברך  כפים  בנשיאת  המפורש  דוקא 54שם  בעשרה  היא  כהנים  וברכת  .55.

***

 למספר המתאים  תהלים  מזמור  – ו) סעיף  (כנ"ל  תמוז בי"ב  ההולדת  יום  עם  הקשור  נוסף  ענין
הגאולה ' ו'בעל  ההולדת ' יום  'בעל  ֿ ידי על  (שנתפרסם  ֿ טוב  ֿ שם  מהבעל  המקובל  המנהג  ֿ פי על  56השנים ,

למספר  המתאים  תהלים  מזמור  לומר  והולך ) דמוסיף  ובאופן דור , מדור  קבועה  להנהגה  שנעשה  עד 
הבא . ההולדת  ליום  עד  כולה , השנה  כל  במשך  ההולדת , מיום  החל  שנותיו,

- ובמיוחד  כולל  ההסתלקות , לאחרי גם  נמשכת  לשנה , משנה  תהלים  במזמורי שהעליה  - ובהקדמה 
מתים '' הציבור  "שאין ציבור , של  מציאות  מרעיתו, לצאן כידוע 57בקשר  ההולדת 58, יום  'בעל  סיפור 

הסתלקותו) לאחרי שנים  (כמה  הפ "ד  חשון) (כ "ף  הולדתו ביום  מאביו חסידות  מאמר  ששמע  והגאולה '
לדורות  הוראה  ונעשה  בדפוס  גם  שנתפרסם  סיפור  זה , במזמור  תהלים  פסוקי .59על 

יום  'בעל  של  המזמור  הרי, - הקהל ' ו'שנת  וּתׂשמח  ּתׂשמח  שנת  זו, בשנה  ההולדת  ליום  ְְִַַַובנוגע 
הורנו" אשר  ואורחותיו בדרכיו ההולכים  יעשו וכן יראו [שממנו הגאולה ' ו'בעל  המתאים 60ההולדת ' ,[

ק "ט . מזמור  הוא  תשמ "ח ) - (תר "ם  זו בשנה  ההולדת  ביום  שנותיו למספר 

 וכמה ֿ ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  הכתובים , מפשטות  כמובן - שטריינגער ") ("א  קשה  מזמור  הוא  ק "ט  מזמור 
בהפצת  ֿ ושלום  חס  ("אנרירן") לנגוע  שיכולים  הענינים  כל  על  חל  זה  הרי ולכן המפרשים , דברי ֿ פי ְְִָעל 

עליך " אשים  ש "לא  באופן כלל , ותוקף  חלות  להם  יהיה  שלא  והגאולה ', ההולדת  יום  'בעל  של  61עניניו

כו'. ֿ וטריא  בשקלא  להכנס  שאין ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  זה , על  לדבר  מה  אין ולכן, מלכתחילה .

בברכה . מרובה  אלא  סתם , ברכה  רק  ולא  וברכה , טוב  עניני גם  זה  במזמור  שיש  בוודאי אמנם ,

לכח " שלושים  "בן - ל ' בפסוק  המזמור , לסיום  קרוב  "או 62ואכן, נאמר : ובתוך - בפי, מאד  הוי' דה 
אהללנו". רבים 

לנשיא , הקשורים  - ֿ ישראל  בני כל  של  שעניניהם  תקופה  מתחילה  זו בשנה  תמוז שבי"ב  מובן, ומזה 
הכל " הוא  ובתוך 63ש "הנשיא  בפי, מאד  הוי' ש "אודה  באופן נעשים  – יכונה " ישראל  "בשם  אשר  גם  ,

ישראל " זמירות  "נעים  ישראל , מלך  דוד  כדברי אהללנו", כדלקמן.64רבים  .

" :"

של  בענין היא  הפסוק  תחילת   ואחת אחד  לכל  נותן שהקב "ה  מכיון – הוי'" "אודה  -
רחמים  התעוררות  ֿ ידי על  ובפרט  ברוחניות , ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בגשמיות , והנגלה  הנראה  טוב  מישראל 
מרעיתו, צאן על  רחמים  ומעורר  במרום " עומד  כאן אף  במרום , עומד  להלן "מה  אשר  הגאולה ', 'בעל  של 
שכל  הוי'", ש "אודה  באופן התמידית  עבודתם  נעשית  שלכן, - זו בשנה  ההולדת  יום  לאחרי  שאת  וביתר 
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או"ח 55) אדה"ז שו"ע ה"ט . פט "ו כפים נשיאת הל ' רמב"ם
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שפב.59) ע' ח ''ב מוהריי "צ אדמו''ר אג "ק ראה
ובדרכי60) נועם בדרכי  זה, על  להם שמספרים אלו גם כולל 

הלב. לעצם עד  הלב, מן היוצאים ובדברים שלום,
כו.61) טו, בשלח 
ספ"ה.62) אבות
כא.63) כא, חוקת פירש"י 
א.64) כג , ש"ב



נו     

 רבים ובתוך  בפי, מאד  ה ' "אודה  נאמר  שבו תמוז) (מי "ב  המזמור  אמירת  שתחילת  ֿ רצון ויהי
השלימות : בתכלית  זה  פסוק  יקויים  שבו לזמן קרובה  הכנה  תהיה  - אהללנו"

ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  גאולה  – גדולה  הכי הטובה  על  הוא  השלימות , בתכלית  מאד " ה ' "אודה 
צדקנו. משיח 

"בתוך  ענין -וגם  השלימות  בתכלית  הוא  אהללנו"  ורננו "הקיצו גם  כולל  ממש ,
עפר " עמנו 74שוכני שחיים  הצדיקים  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  האמת , שבעולם  הצדיקים  וכל  הגאולה ' 'בעל  ,

לארצנו  באים  יחדיו שכולם  ישראל , כלל  בתוככי למטה , ירדו לא  שעדיין הצדיקים  וכן דין, בעלמא 
עליה " יושביה  "כל  - נאמר 75הקדושה  עליו ֿ המקדש , ולבית  הקודש , עיר  לירושלים  מקדש 76, לי "ועשו

השלישי  ֿ המקדש  לבית  ועד  שני, ובית  ראשון בית  משה , שעשה  מהמשכן החל  בתוכם ", ,77ושכנתי
ידיך " כוננו ֿ י אדנ ובתוך 78"מקדש  בפי, מאד  ה ' "אודה  - יחדיו לה ' מודים  וכולם  בימינו, במהרה  שיבנה  ,

אהללנו". רבים 

ענין  וסיום  (המשך  וברכתיך " אליך  אבוא  שמי, את  אזכיר  אשר  המקום  "בכל  ענין גם  נעשה  ואז
שנושאים  הכהנים  ֿ ידי על  המפורש  שם  הזכרת  - השלימות  בתכלית  בתורה ") ועוסקים  שיושבים  "עשרה 

ֿ המקדש  בבית  ויום 79כפיהם  יום  בכל  התורה  מן ֿ עשה  מצות  יד ), סעיף  ביום ,80(כנ"ל  אחת  פעם  רק  ולא  ,
ביום  פעמים  כמה  אפילו .81אלא 

אלא  ֿ המקדש , בבית  רק  (לא  המפורש  שם  שמי", את  "אזכיר  הקב "ה , של  שמו שיתגלה  אלא  עוד , ולא 
נקרא " אני כך  נכתב , שאני "כפי - מקום  בכל  שמאיר 82גם ) היינו, כולו, העולם  בכל  בגלוי נקרא  שיהיה  ,
אור " ותורה  מצוה  "נר  ֿ ידי (על  העולם  חשכת  סתרו"83את  חושך  "ישת  בבחינת  שנעשה  עד  ה "סתר "84) ,
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ֿ תורה  מתן והנשים 86בשעת  האנשים  בגופים , נשמות  יתברך , ומהותו עצמותו עם  ממש  'חד ' שנעשים  -
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וגו'" מיעקב  כוכב  "דרך  - צדקנו משיח  אודות  מדובר  השבוע  בפרשת  שגם  ולהעיר , להוסיף  ,87ויש 
הכתוב  וברוחניות 88והמשך  וברוחניות  בגשמיות  חיל , אל  מחיל  שהולכים  – חיל " עושה  "וישראל 

צדקנו. משיח  ֿ ידי על  והשלימה  האמיתית  לגאולה  עד  ובגשמיות ,

***

" הגאולה את  ש "מקרבת  הצדקה  בענין נסיים  - הנ"ל  כל  את  ולזרז למהר  אחד 89כדי לכל  לתת  ,
משלו. בהוספה  לצדקה , לתת  ֿ מצוה  שליחות  וטף , נשים  אנשים  כאן, מהנמצאים  ואחת 

ישראל  ואחדות  ישראל  באהבת  יותר  בתוקף  להוסיף  גמורה , החלטה  עם  ביחד  תהיה  הצדקה  ונתינת 
והמקבל , הנותן בין ואחדות  קירוב  נעשה  ֿ ידה  שעל  הצדקה , ענין הוא  ישראל  אהבת  מעניני אחד  שהרי -
עם  מתאחדים  והמקבל ) (הנותן  ושניהם  מישראל , עשרה  מישראל , רבים  במעמד  זאת  כשעושים  ובפרט 
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יט .74) כו, ישעי '
סע"ב.75) לב, ערכין - חז"ל  ל '
ח .76) כה, תרומה
ביהב"ח .77) הל ' ריש רמב"ם ראה
יז.78) טו, בשלח 
יג ,79) (זכרי ' הארץ" מן אעביר הטומאה רוח  ש"את ומכיון

מכיון  ,(54 הערה לעיל  (ראה השם את להבליע צורך  יהי ' לא - ב)
כו'. לחשש מקום יהי ' שלא

נושאים 80) שאין מקומות יש - הגלות וזמן מצב בגלל  ורק
וכיו"ב. ויו"ט , בשבת או ביו"ט , אלא כפים

ר"ס 81) או"ח  אדה"ז (שו"ע ובנעילה" במוסף "בשחרית
כי במנחה, גם כפים נשיאת תהי ' ֿ לבוא שלעתיד  וי ''ל , - קכט ).

(שם), שיכרות מחשש הוא במנחה כפים נושאים שאין הטעם
יהי ' לא הארץ", מן אעביר הטומאה רוח  "את שלע"ל  ומכיון

ֿ רצוי . בלתי  מענין לחשוש מקום
וש"נ.82) א. נ, פסחים ראה
כג .83) ו, משלי 
יב.84) יח , תהלים
כ .85) ל , ישעי '
א).86) (מו, פל "ו תניא
יז.87) כד , בלק
יח .88) שם,
ב).89) (מח , פל "ז תניא וראה א. יו"ד , ב"ב



נז      

לכל ", ומפרנס  ה "זן הקב "ה  של  בשליחותו היא  הצדקה  נתינת  שהרי הקב "ה , האמיתי, הנותן
רוח " ושפל  דכא  את  אשכון, מי "את  עמו, שנמצא  מעיד  שהקב "ה  לעני, ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ולכן 90ועל  ,
עמי" את  תלוה  כסף  "אם  הקב "ה , עם  יחד  הוא  גם  נמצא  ֿ חסדים  וגמילות  צדקה  לעני ''אתה 91הנותן

.92עימי"

ֿ דין  (כפסק  השכר  את  כבר  תביא  בפועל ) הנתינה  לפני (עוד  הצדקה  נתינת  על  שההחלטה  ֿ רצון ויהי
ערוך ' ה 93ה 'שולחן רגעי קיצור  ֿ ידי על  הגאולה , את  יותר  ולקרב  למהר  הגאולה ", את  ש "מקרבת  - גלות )

המרובה  את  המחזיק  מועט  נעשה  רגע  שכל  באופן באיכות , אריכות  אבל  בכמות , קיצור  - האחרונים 
גו'" קטן מ "רגע  יהיה "94(להיפך  גדול  הקטן "זה  בישראל  שכתוב  מה  ֿ דרך  על  למעליותא ), "הקטן 95שלא  ,

לאלף " ,96יהיה 

בשלוה , ישיבה  שיושבים ", "עשרה  של  מצב  נעשה  האחרונים , הגלות  שברגעי - ובפשטות 

תושעון" ונחת  "בשובה  - ומיד  על 97ותיכף  עולם  "שמחת  לבב , וטוב  שמחה  מנוחה , שמתוך  ,
ובזקנינו 98ראשם " "בנערינו יכונה ", ישראל  "בשם  אשר  את  גם  כולל  ֿ ישראל , בני כל  מהגלות  יוצאים  ,

ובבנותינו" בבנינו גדול "99גו' "קהל  וּתׂשמח ,100, ּתׂשמח  ושנת  הקהל ', ב 'שנת  ובפרט  יחיד ), ְְִַַַ(לשון

הנה " "ישובו הקדושה , לארצנו את 100ובאים  אלקיך  ה ' "ירחיב  הרחבה , של  באופן שהיא  כפי ,
ארץ 101גבולך " , 102אומות" כנגד  , יש מהם  ואחד  אחד  לכל  אשר  בתורה ", ועוסקים  שיושבים 

בארץ , חלק 

הארצות ) מכל  מקודשת  ישראל  שארץ  לכך  (נוסף  הקדושות  עשר  בכל  - עצמה  ישראל  ,103ובארץ 
הקדשים . לקודש  עד  ֿ המקדש , בבית  הקודש , בהר  הקודש , עיר  בירושלים  - מקדושה  למעלה  קדושה 

עין" כהרף  אפילו עיכבן "לא  גדולה , הכי בזריזות  - זה  מעשרה 104וכל  למטה  ממש , ומיד  תיכף  ,
ממש . בפשטות  טפחים ,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

טו.90) נז, ישעי '
כד .91) כב, משפטים
ספל "א.92) שמו"ר
תקעא.93) סו"ס או"ח 
ז.94) נד , ישעי '
מילה.95) בברית הברכות נוסח 
כב.96) ס, שם
טו.97) ל , שם

יא.98) נא, יו"ד . לה, שם
ט .99) יו"ד , בא

ז.100) לא, ירמי '
ח .101) יט , שופטים
עה"פ.102) פירש"י 
ֿ ג .103) הי "ב פ"ז ביהב"ח  הל ' רמב"ם ואילך . מ "ו פ"א כלים
מא.104) יב, בא ופירש"י  מכילתא
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אגרות קודש

]כ"ד סיון תשי"ג[

...לפלא קצת שכותב שנכדו של שלום משה הכהן שי' נקרא בשם יוסף משה. ואולי יש בזה 

פליטת הקולמוס, או שהשם משה אצל זקנו הוא שם שנשתקע. ובאם לאו, הרי כדאי - מבלי לעשות 

רעש מזה - ישתדלו ששם הנכד יהי' בעיקר - יוסף. וכן בהנוגע לשמו באנגלית...



נח

   

הקודש ללשון מתורגם 

.‡

ÊÂÓ˙ ˘„ÂÁ˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÓÈ

משלו  מיוחד  תוכן  חודש לכל  יש ומובן 1כידוע, ,2,
יום  בו  שיש שחודש פרטית, בהשגחה שהכל  כיוון 
קשור  החודש של  תוכנו  הרי מיוחדים, ימים או  מיוחד 

האלה. הימים או  הזה היום למשמעות

הפורים  ימי מביאים אדר  בחודש לכך 3לדוגמא:
" – שמחה של  לזמן  הפך  כולו  אשר שהחודש

להם..." כולו 4נהפך  החודש כשר  להלכה אשר  עד  ,

מגילה  "5לקריאת וכן  ,"בשמחה מרבין  .6אדר 
ניסן  חודש נקרא לכך  מפני 7הגאולה בדומה ,

ממצרים. הגאולה היתה בו  שבחמשהֿעשר 

שני  בתוכו  כולל  שהוא רואים, תמוז  חודש לגבי
מנוגדים: ענינים

המוזכר  שבחודש, המיוחד  היום 
עשר 8(בנביאים) שבעה צום הרביעי", "צום הוא ,

העיר "9בתמוז  "הובקעה זה שביום כללי 10, ענין  זהו  .
11 החודש שם על  נקרא שהצום מכך  כמובן  ,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

(ר"ה 1) מיוחד מזל לו  יש  חודש  וכל ז . ג , לאסתר שני  תרגום ראה
ובכל  חודש ). מזל הובא שלא א קנו , בשבת וצע"ק שם. ובפרש "י  ב יא,
במקומם). חסידים במשנת (הובאו  הוי ' דשם מיוחד צירוף מאיר חודש 

ועוד.
שם.2) שני  בתרגום מוכח וכן 
פור3) נפל ב: יג , ממגילה נולד.אדר..ולהעיר באדר

ואילך. 368 ע' חט"ז  [המתורגם] לקו "ש  בארוכה וראה
כב.4) ט, מג "א
נהוג .5) והכי  ס"ז : סתרפ"ח או "ח וברמ"א מגילה. ריש  ירושלמי 
סק"ה.6) סתרפ"ו  או "ח מג "א (ואילך). סע"א כט, תענית
שאמרז "ל:7) ועד יא. פט"ו , להגאל נגאלו שמו "ר עתידין 

כוותי '). סתם שם ובשמו "ר רע"א. יא, ר"ה ר"י  (דעת
יט.8) ח, זכרי '
ישראל.9) שמע עה"פ ואתחנן  ספרי  ה"ה. פ"ד תענית בירושלמי  כ"ה

פ"ה  תעניות הל' מ"ג . פ"א לר"ה בפיה"מ רמב"ם ספ"ו . סוטה תוספתא
ומהר"י  רד"ק עקיבא). ור' ד"ה שם ב"י  ראה (אבל סתקמ"ט טאו "ח ה"ד.
(הובא  ב. יח, ר"ה בבבלי  גם הגירסא כ"ה כמה ולדעת שם. זכרי ' קרא

שם). דק"ס שם. וריטב"א הר"ן  בחי '
יח) שם, זכרי ' ראב "ע (וראה שם בבבלי  הספרים רוב גירסת אבל

ד"בראשונה "זה אזיל לשיטתי ' והבבלי  – העיר" הובקעה שבו  בתמוז 
או "ח  בטושו "ע וכ"ה סע"ב. כח, (תענית בתמוז " בתשעה העיר הובקעה
הערה  ראה אבל ראשון . בית חורבן  לאחרי  איירי  דזכרי ' והקרא ס"ב), שם

הבאה.
וגם  כאן " יש  חשבונות ד"קילקול שם) (תענית לשיטתי ' והירושלמי 
הוזכר  (שהרי  שם ותוספתא בספרי  צ"ל וכן  בו . בי "ז  הובקעה בראשונה

העיר"). הובקעה "שבו  שם*
בחורבן  ירושלים ד"הובקעה ה"ב) שם תעניות (הל' שכתב והרמב"ם

על דזכרי ' הכתוב מפרש  ומ"מ " נקבע לשיטתו  כי  – כנ "ל תמוז 
ל  בראשון  גם  הלוחות הצום (נשתברו  היום** שבאותו  מפני  תמוז ,

שם)***. לרמב"ם צפע"נ  (ראה התמיד ו )בטל
בי "ז 10) הובקעה נמי  בא' דידן  לגמ' "דאפילו  שם לר"ה טו "א וראה

(בי "ז ) בו  מתענין  הי ' לא החשבונות קלקול ש "מפני  כתב ששם (אלא כו '"
תמוז  בט' העיר הובקעה דבראשונה שם בתענית דאמרו  והא בט'"). אלא
הכי  סבורים, שהיו  ממה לשנות רצה לא שהפסוק כמו  למימר "איכא –

שם). ובטו "א עיי "ש  שם, תענית ארי  (גבורות התנא" נמי 
שם, תענית מהרש "א בחדא"ג  שמפרש  מה ע"פ יותר [ויומתק

(לא פירושו  חשבונות קלקול דקלקול ש "לפי  כ"א) בחשבון ,
האויבים של חשבונות  בודאי" אבל תמוז ", בט' רק הי ' לא

בתמוז  בי "ז   התענו (ומעולם בראשונה" גם העיר נבקעה
שהרי  לנ "ך, בפירושו  רש "י  שיטת מוכח וכן  הלבנה)****]. לחודש  בי "ז 
העיר  הובקעה שבו  בתמוז  י "ז  שבין  יום.. "כ"א יב) א, (ירמי ' הביא
דבט' ֿ ז ) ו  נב, שם ב. לט, (שם ועה"פ – הבית" נשרף שבו  באב לתשעה

כלום! העיר לא העיר. נבקעה
וישבו  גו ' "ויבואו  ג ) לט, (שם הכתוב ד(המשך) שס"ל, ועכצ"ל

החיצונה בשער חומה רק נכבשה תמוז  דבט' מוכיח*****, "
היינו  העיר" הפנימית (ו "הבקעה וחומה קצת) ודוחק הבקיעה.

פתח תמוז ), (בי "ז  אח"כ רק נכבשה דהביהמ"ק) ."' וגו
כברד"ק  [דלא וכו '" נקנור שער העזרה "שער התוך בשער לאח"ז  ומש "פ
הוא  התוך בשער דוישבו  שם וברד"ק העיר, שער על שקאי  שם, ומצו "ד

" דכוונתו עכצ"ל, – השרים)] על (וקאי  העיר" שהבקעה
" הוסיף (ולכן  שלה ההמשך גם נתקיים הנ "ל נבואה "ועל קיום – ("

טז ) (א, בירמי ' יתורץ ועפ"ז  שבתוכה. ביהמ"ק חומות (כולל חומותי " כל
שלו ). וחומה ביהמ"ק – העיקר מזכיר אינו  דלכאורה שם

דמש "נ  לפרש , אפשר ֿ ד) ג  כה, במ"ב (ועד"ז  שם נב [ובקאפיטל
זה, שבפסוק גו '" הרעב "ויחזק על רק קאי  לחודש " על "בתשעה

בפסוק גו "******].מש "נ  העיר "ותבקע
ואכ"מ. .41 הערה לקמן  וראה

שם.11) שני  תרגום ראה
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"צום12כולו  – ה"רביעי של  הצום – "
.13לחדשים"

של  להיפוכה תמוז  חודש של  תוכנו  קשור  זה לפי
עשר  משבעה כאשר  במיוחד  לפורענות, – השמחה

אבילות.בתמוז  ימי המצרים, בין  ימי מתחילים

זה, בחודש מיוחד  יום עוד  בדורנו  נתגלה שני מצד 
– מנוגד  תוכן  בעל  שהוא , תמוז י"בֿי"ג –

סופי  באופן  שוחרר  אדמו "ר  וחמי מורי כ "ק כאשר 
כפי  אלא פרטית, גאולה היתה לא זו  ומגלות. ממאסר 

המפורסם  במכתבו  כותב בלבד 14שהוא אותי "לא :
כל  גם כיֿאם תמוז , בי"ב הקדושֿברוך ֿהוא גאל 
בשם  אשר  את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו  מחבבי

את כולל  וזה  יכונה...", היהודים.ישראל  סוגי
הגאולה חג זהו  ישראל .כלומר ,

שענין  מובן , לעיל  האמור  כל  הוא ולפי
כולו . תמוז  חודש של  וכללי עיקרי תוכן 

עד  הדורות כל  במשך  ידעו  לא כיצד  להקשות: [אין 
כי  תמוז , חודש של  תוכנה הוא הגאולה שענין  לדורנו ,

שבכתב, התורה לפי ידוע, היה להיפך , ענין אם על 
שבו ? הפורענות

ומתחדשים  שמתגלים מוצאים, בכלל  בתורה כי
"הכל  זאת עם ויחד  בה, חדשים ענינים תמידי באופן 

מסיני" למשה ש 15ניתן  הוא, לכך  וההסבר  ענין , לכל 
זמן  להתגלות יש צריך  הוא מאז 16שבו  ואשר  ,

הפורים  לימי בדומה לקיימו , וכדומה.17יש

עקבתא  של  בדור  עתה, דווקא בעניננו : גם וכך 
לביאת ממש בסמוך  מלך דמשיחא, – אחרון 

ענין  להתגלות היה צריך  שבו  הזמן  זהו  המשיח ,
. שבתמוז

.
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תמוז , בחודש מיוחדים ימים שני שקיימים כשם
בשמו  גם ניגודים קיימים כך  בתוכנם, של 18המנוגדים

"תמוז ": – עצמו  החודש

של  שמה הוא "תמוז " א)  כנאמר ,
 ביחזקאל את 19, מבכות יושבות "הנשים ,

אותו ..." שמחממים אחת ("דמות שזהו 20התמוז " – (
ביותר . הירוד  הקצה

חסידות, בספרי בהרחבה מוסבר  שני, מצד  ב)
שנכלל  תמוז , תקופת של  העצום שהחום

היסק" "לשן  – "תמוז " ביותר 21המילה נעלה ענין  הוא ,
ונובע  "משתלשל " בעולם דבר  שכל  כשם כי בפנימיות.
משתלשלת  כך  הרוחני, משורשו  הפנימית, ממהותו 

מ "שמש הגשמית ה'"22השמש ומגן  ("שמש
),23אלקים"

(אני 22ולכן  שלמעלה לאיֿההשתנות משל  גם היא
שניתי  לא ההיפך 25העולמות )24ה' שזהו  –

מעבודהֿזרה.

זריחה  בפנימיותה היא הקיץ בימי השמש זריחת
הוי' שמש קשור .26של  תמוז  בתקופת החום של 

'הוי שם מאיר 27גילוי תמוז  בתקופת כלומר , .
בכל  מאשר  יותר  רבה בעוצמה לטבע, שמעל  הוי', שם

השנה.
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ח"ב 12) תשב"ץ שם. תענית שם. ר"ה (ריטב"א לפמ"ש  ובפרט
הצום נקבע דלכתחילה ליום סרע"א) ולא סתם (הרביעי ) זה

(עיי "ש ). מסויים
(13.שם ותוספתא ספרי  שם. ר"ה
ואילך.14) 263 ע' תש "ח סה"מ ואילך. קמו  ע' תרפ"ח בסה"מ נדפס

בפ"ע. בקונטרס עוה"פ (תשל"ח) עתה וזה
ועוד.15) .207 ע' ח"ז  .70 ע' ח"ד [המתורגם] בלקו "ש  נסמן 
שם.16) ח"ז  לקו "ש  בארוכה ראה
כז .17) ט, למג "א צפע"נ  וראה א. לט, משבועות להעיר
היחוד 18) (שער כו ' לחיות כלי  הוא כו ' לו  יקראו  אשר דשמו 

פ"א). והאמונה

יד.19) ח,
ששייך 20) (ועיי "ש  פכ"ט ח"ג  מו "נ  שם. נ "ך מפרש "י  שם. פרש "י 

.( תמוז דחודש 
שם.21) רש "י  לשון 
(22,163 ע' ח"ז  [המתורגם] לקו "ש  בארוכה ראה
יב.23) פד, תהלים
ו .24) ג , מלאכי 
פ"ג .25) והאמונה היחוד שער פל"ג . תניא
(26.3 ע' ח"א [המתורגם] לקו "ש  תרל"ב. עצרת השמיני  ביום סד"ה
קפ.27) פרק תער"ב המשך
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יובן  לחודש בכך  יהודים קוראים כיצד 
של  שם שהיא במילה  של איסור  יש והרי ,

תזכירו ..." לא אחרים אלקים ?28"ושם

מותר  בתורה הכתובה כוכבים עבודת "כל  אמנם,
שמה" אך 29להזכיר  כדלעיל , בתורה, מוזכר  ו "תמוז " ,

" רק זאת, זהבכל  ואין  ומדוע להזכיר ", –
היתר ? עליו  לקבל  שצריך  שם, מלכתחילה נבחר 

כלל : שאלה זו  אין  לעיל  האמור  קוראים לפי
זה  שבשם הנעלה הענין  משום "תמוז " –30לחודש

הוי'". "שמש של  החום בתוקף מאיר  שאז 

של  לשם מילה באותה המשתמשים יש אמנם,
לומר , יש כך  על  אך  זרה, למאמר עבודה

השוטים?!"31חז "ל  מפני עולמו  "יאבד  דומה בענין 
משתמשים  ש"שוטים" משום האם (בתמיהה):
את  למנוע הדבר  צריך  זרה, עבודה של  כשם ב"תמוז "
תמוז , חודש של  הנעלה בענין  ה' את לשבח  האפשרות

רבה?! בעוצמה מאירה הוי'" ש"שמש

א: סעיף כבסוף חידוש אותו  רואים זה במקרה גם
המוזכר   הוא הדורות, כל  במשך  והידוע ,

של  שם שזהו  – "תמוז " של  ביותר  הירוד  הצד  דוקא
שנתגלתה  כפי התורה, פנימיות ודוקא זרה, עבודה
ומפרסמת  מגלה החסידות, בתורת האחרונים בדורות

את – שב"תמוז " ביותר  הנעלה הענין  את
."הוי "שמש של  ה"חום" של 

.‚
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הענין  את להסביר  היה ניתן  לכאורה,
וחורבן , גלות מפני צום, – ניגודים שני קיימים חודש

הנותנת": "היא שדוקא גאולה, משום וחג,

הצום  של  כשלעצמו 32תכליתו  והצום הצער  איננה

ולמועדים  ולשמחה לששון  יהפוך  שהצום אלא ח "ו ,
הגורם 8טובים" מן  קל ֿוחומר , של  באופן  מובן  וזה ,

אלא  ח "ו , עצמה הגלות איננה שתכליתה הגלות, לצום,

.בגאולה והזכיה הגלות מן 

לעוררו  כדי זה, ענין  אודות ליהודי להזכיר  וכדי
הגלות, חיסול  למען  בו  התלוי כל  עשיית לידי ולהביאו 

ביטול  גלינו על ֿידי חטאינו  "מפני – לגלות
,33מארצנו ..."

זמן  שהוא תמוז , בחודש הקדושֿברוך ֿהוא קבע
קבוע  אב שבחודש כשם גאולה. של  יום פורענות, של 

באב  עשר  חמשה של  יוםֿטוב נחמו ,34גםֿכן  ושבת
הנחמה  את תשעה 35המזכירים של  האבלות על  שתגיע

בכלל . אב חודש של  והדינים הגבורות ועל  באב

כי: זה, בהסבר  די אין  אך 

בא  היה הגאולה יום לו  מתאים היה זה הסבר  א)
 כאשר אב, (כבחודש הגלות את המדגיש היום

באב). תשעה לאחר  באים נחמו  ושבת בו  עשר  חמשה

הם תמוז  י"בֿי"ג בתמוז אך  עשר  36שבעה

שבתמוז  הגאולה שענין  מובן , ומזה המצרים), (ובין 
) הבאה הגאולה מסוג איננו   מן כתוצאה (

לגלות. הכנה שהיא גאולה אלא הגלות,

באים  וגאולה, גלות אלו , ענינים שני כאשר  ב)

 שבעיקר מובן , חודש, באותו  תקופה, באותה ,
– המטרה לבלוט  .צריכה

כי  מורגש, להיות צריך  הגלות שענין  נאמר  אם אף
משום  דוקא שכן  – הגאולה מתגברת על ֿידיֿזה

בכפליים" "נחמה אחר ֿכך  באה בכפליים" 37ש"לקתה

הגורם  שהוא לגאולה, טפל  הוא זאת , בכל  הרי אך  –
הנעלה. לגאולה

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

ב.28) סג , סנהדרין  שם. (ופרש "י ) מכילתא יג . כג , משפטים
ובשינוי 29) רמה. סי ' – השלם (ביראים עה סי ' וביראים שם. סנהדרין 

נתבטלה"*. ודאי  הזכירה שהתורה "כיון  לשון )
בין  שמחלק וצ"ל ב. יד, בשלח בעה"ת זקנים מדעת להעיר אבל
אם  גם אסור (שאז  ממשות בו  שנותן  לצורך להזכרה גרידא, הזכרת
ואילך. 349 ע' ח"ב [המתורגם] בלקו "ש  כמשנ "ת – בתורה) הוזכרה

כ"א הזכרה רק לא הוא שבנדו "ד ובפרט  
והרי 30) – (ופנימיותו ) חיותו  הוא דבר כל דשם הידוע ע"פ ובפרט

ו '. סעיף כדלקמן  הוי ', דשמש  התוקף הוא דתמוז  הפנימיות
ב.31) נד, ע"ז  וברייתא משנה

ד"לא 32) ג "כ הוא שלה מסובב הצום שסיבת שם שני  תרגום ראה
(תענית  חיוב ליום חובה דמגלגלין  ממחז "ל וצע"ק – עקתא". למיקם חזי 

א). כט,
דיו "ט.33) מוסף – התפלה נוסח
תענית.34) סוף משנה
(או 35) לאיכה הצ"צ רשימות באב) לט"ו  (בנוגע ח"ב ראה לנ "ך ה"ת

ועוד. עת"ר. נחמו  ד"ה א'צו ). ע'
בפנים.36) כדלקמן  תמוז , בג ' היתה כבר – הגאולה והתחלת
נחמו 37) ד"ה שם. לנ "ך אוה"ת וראה תמה. רמז  ישעי ' יל"ש  ראה

רפ"ח. שם
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להוסיף  ישראל  למנהג הסיבה שזוהי לומר  38[ויש

בתרגום  כמובא – אב חודש של  –40ובמשנה 39לשמו 
מיד  להדגיש כדי – אב מנחם – "מנחם" המילה את

הוא שעיקרו  החודש, של  של בשמו  הענינים על 
].41אב 

ענין  קיים שבתמוז  נאמר  אם הסבר : נדרש ולפיכך 
 ֿ כל  רבים דורות שבמשך  ייתכן  כיצד  היה הגאולה, כך 

הצום, על  הטפל , על  רק ידוע?ידוע היה לא

.„
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הוא, תמוז  חודש של  שתוכנו  מובן , האמור  מכל 
אופנים, שני ישנם שבזה אלא שבו , ה"צום" ענין  אכן ,

הצום: ענין  להבנת

שהוא כפי הצום של א) כדבר  נראה –
פורענות.

לבוא,ב) לעתיד  שיהיה כפי – הצום של 
" יהיה הוי'"שאז  ששון 42כבוד  של  יום –

בפורענות  רק לא ההכרה כלומר , טוב. ומועד  ושמחה
 בכך אלא גאולה,  בפנימיותו הוא

כי  ושמחה", הן 43"ששון  עצמן  הפורעניות גם
ביטוי לישראל בפנימיותן  "כמשל 44ה' ולכן  ,

בנו  צואת ובעצמו  בכבודו  הרוחץ ונורא גדול  מלך 
בנות  צואת את ה' "רחץ כך  אהבתו " מרוב יחידו 

.45ציון "

לוח  קביעת בסדר  גם נרמז  זה שדבר  לומר  [ויש
ופוסקי  גדולי על ֿידי כמצויין  – כו ' ב"ש א"ת – השנה

שהוא 46ישראל  בתמוז  עשר  שבעה וכן  באב, שתשעה ,

תמיד  חל  באב, תשעה של  החורבן  תחילת 
רמז  זהו  כלומר , פסח . של  ראשון  יום בו  שחל  בשבוע,

ביטוי אחד , ענין  הם בפנימיות ה'].ששניהם

מלובשת ה"גבורה" בענין  :
לאב  בדומה הפכי. בענין  יותר  מתגלה אשר  האהבה,
לו  אסור  היה אשר  מעשה שעשה על  בנו  את המעניש
של  תוצאה היא האב של  תקיפותו  אז  הרי לעשותו ,

התנהגות האהבה לו  נוגעת כך  כל  שבגללה שלו ,
פנימיות  תכונותיו . טבע נגד  פועל  שהוא עד  בנו ,

בתקיפות. נוגדות, בפעולות מתבטאת האהבה

יהפוך  לבוא שלעתיד  חסידות, בספרי מוסבר  בכך 
מימים  יותר  גדול  טוב ליום ואף ליוםֿטוב, באב תשעה

אחרים  .47טובים

ביתֿהמקדש  שיבנה לאחר  אמנם, לכאורה: שהרי,
על  באב בתשעה להתאבל  מקום יהיה לא כבר  השלישי

זה יהא מדוע אך  שחרב, "הלא ביתֿהמקדש –
לא  כאילו  כן  אם ויהיה היגון , מן  היציאה אלא כאן  אין 

מר "? יום באב ט ' יהיה שלא 48נחרב

באב  תשעה של  הפנימי שתוכנו  הוא, לכך  ההסבר 
 גלויה עוד  כל  אך  ה'. של  אהבתו  פנימיות הוא

בזמן  הקדושֿברוך ֿהוא, של  וה"רוגז " הגבורה מידת
תשעה  יום הרי בהעלם, היא האהבה ופנימיות הגלות,

צום. הוא באב

הדין  שעשה "לאחר  שיהיה 49הרוגז "אך  כפי ,
האהבה  פנימיות רק ותתגלה תישאר  לבוא, לעתיד 
ששון  של  יום זה יהיה ולפיכך  זה, ליום הקשורה

וכו '. ושמחה
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מנחם38) כותבים וכו ' שבכתובות שי "א פשוט ועד (גט אב
בזה, הדעות אב מע' תלמודית אנציקלופדיא וראה סקל"ה) .סקכ"ו 

כה.39) יג , שלח תיב"ע שם. למג "א שני  תרגום
ועוד.40) ֿ ו . מ"ה פ"ה תענית
(נא,41) עה"פ שם יל"ש  – הרחמים על מורה עצמו  "אב" שם וגם

ח"ד  [המתורגם] לקו "ש  וראה פ "י . שם נחמו  ד"ה וראה אנכי . אנכי  יב)
.61 ע'

ה.42) מ, ישעי '
ואילך.43) א'שפד ס"ע מסעי  אוה"ת בארוכה ראה – לקמן  הבא בכל

שם  לאיכה הצ"צ רשימות ואילך. סע"ג  מ, בראשית חיים תורת גם וראה
.66 ע' ח"ב [המתורגם] לקו "ש  וראה ועוד. א'מה). (ע'

איכה  פסוקי  כו "כ שמפרש  לאיכה הצ"צ מרשימות ג "כ ולהעיר
בארוכה. עיי "ש  למעליותא,

מזמור 44) תהלים (מדרש  וכמחז "ל גופא, החורבן  בעת גם ונתגלה
וראה  כו '. אבנים ועל עצים על חמתו  הקב"ה דשפך יד) פ"ד, איכ"ר עט.

שם. ח"ב לקו "ש 

שיטת  שלפי  י "ל, (כנ "ל ואולי  תמוז  בי "ז  העיר שנבקעה הירושלמי 
שנאמר מה – (9 מפרשי "הערה (וכקושיית לחודש "

הוא  ב) יח, לר"ה עינים יפה שם. לירוש ' חת"ס וראה שם. הירושלמי 
שהקב"ה אלא תמוז , ט' על היתה שהגזירה מפני   תוקף (מפני 

שעיכב  וע"ד בתשובה. יחזרו  אולי  העיר תבקע שלא תמוז  י "ז  עד חסדו )
יומא  וראה ועוד). כד. א, משלי  מדרש  ח. פכ"ו , (ויק"ר הגחלים גבריאל

ואכ"מ. א. עז ,
חומה  נכבשה תמוז  דבט' רש "י , דעת (10 (הערה משנת"ל וע"פ
– תמוז  י "ז  עד לעיר ונכנסו  הפנימית חומה כבשו  לא ומ"מ החיצונה

בתשובה! יחזרו  אולי  יום ח' החומות באמצע הוי ' שעכבם נמצא,
סכ"ב.45) אגה"ק ד. ד, ישעי '
ס"ג .46) סתכ"ח או "ח טושו "ע
בו 47) מלובש  על שהרי  פי ' רבתי  פסיקתא וראה האהבה.

בסופו : בבל באנהרות כו '".שמחה באב בתשעה
בתחילתו .48) א'שפה ע' שם מסעי  אוה"ת ל'
א'שפו .49) ע' שם אוה"ת ל'

   

יובן  לחודש בכך  יהודים קוראים כיצד 
של  שם שהיא במילה  של איסור  יש והרי ,

תזכירו ..." לא אחרים אלקים ?28"ושם

מותר  בתורה הכתובה כוכבים עבודת "כל  אמנם,
שמה" אך 29להזכיר  כדלעיל , בתורה, מוזכר  ו "תמוז " ,

" רק זאת, זהבכל  ואין  ומדוע להזכיר ", –
היתר ? עליו  לקבל  שצריך  שם, מלכתחילה נבחר 

כלל : שאלה זו  אין  לעיל  האמור  קוראים לפי
זה  שבשם הנעלה הענין  משום "תמוז " –30לחודש

הוי'". "שמש של  החום בתוקף מאיר  שאז 

של  לשם מילה באותה המשתמשים יש אמנם,
לומר , יש כך  על  אך  זרה, למאמר עבודה

השוטים?!"31חז "ל  מפני עולמו  "יאבד  דומה בענין 
משתמשים  ש"שוטים" משום האם (בתמיהה):
את  למנוע הדבר  צריך  זרה, עבודה של  כשם ב"תמוז "
תמוז , חודש של  הנעלה בענין  ה' את לשבח  האפשרות

רבה?! בעוצמה מאירה הוי'" ש"שמש

א: סעיף כבסוף חידוש אותו  רואים זה במקרה גם
המוזכר   הוא הדורות, כל  במשך  והידוע ,

של  שם שזהו  – "תמוז " של  ביותר  הירוד  הצד  דוקא
שנתגלתה  כפי התורה, פנימיות ודוקא זרה, עבודה
ומפרסמת  מגלה החסידות, בתורת האחרונים בדורות

את – שב"תמוז " ביותר  הנעלה הענין  את
."הוי "שמש של  ה"חום" של 

.‚
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הענין  את להסביר  היה ניתן  לכאורה,
וחורבן , גלות מפני צום, – ניגודים שני קיימים חודש

הנותנת": "היא שדוקא גאולה, משום וחג,

הצום  של  כשלעצמו 32תכליתו  והצום הצער  איננה

ולמועדים  ולשמחה לששון  יהפוך  שהצום אלא ח "ו ,
הגורם 8טובים" מן  קל ֿוחומר , של  באופן  מובן  וזה ,

אלא  ח "ו , עצמה הגלות איננה שתכליתה הגלות, לצום,

.בגאולה והזכיה הגלות מן 

לעוררו  כדי זה, ענין  אודות ליהודי להזכיר  וכדי
הגלות, חיסול  למען  בו  התלוי כל  עשיית לידי ולהביאו 

ביטול  גלינו על ֿידי חטאינו  "מפני – לגלות
,33מארצנו ..."

זמן  שהוא תמוז , בחודש הקדושֿברוך ֿהוא קבע
קבוע  אב שבחודש כשם גאולה. של  יום פורענות, של 

באב  עשר  חמשה של  יוםֿטוב נחמו ,34גםֿכן  ושבת
הנחמה  את תשעה 35המזכירים של  האבלות על  שתגיע

בכלל . אב חודש של  והדינים הגבורות ועל  באב

כי: זה, בהסבר  די אין  אך 

בא  היה הגאולה יום לו  מתאים היה זה הסבר  א)
 כאשר אב, (כבחודש הגלות את המדגיש היום

באב). תשעה לאחר  באים נחמו  ושבת בו  עשר  חמשה

הם תמוז  י"בֿי"ג בתמוז אך  עשר  36שבעה

שבתמוז  הגאולה שענין  מובן , ומזה המצרים), (ובין 
) הבאה הגאולה מסוג איננו   מן כתוצאה (

לגלות. הכנה שהיא גאולה אלא הגלות,

באים  וגאולה, גלות אלו , ענינים שני כאשר  ב)

 שבעיקר מובן , חודש, באותו  תקופה, באותה ,
– המטרה לבלוט  .צריכה

כי  מורגש, להיות צריך  הגלות שענין  נאמר  אם אף
משום  דוקא שכן  – הגאולה מתגברת על ֿידיֿזה

בכפליים" "נחמה אחר ֿכך  באה בכפליים" 37ש"לקתה

הגורם  שהוא לגאולה, טפל  הוא זאת , בכל  הרי אך  –
הנעלה. לגאולה
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ב.28) סג , סנהדרין  שם. (ופרש "י ) מכילתא יג . כג , משפטים
ובשינוי 29) רמה. סי ' – השלם (ביראים עה סי ' וביראים שם. סנהדרין 

נתבטלה"*. ודאי  הזכירה שהתורה "כיון  לשון )
בין  שמחלק וצ"ל ב. יד, בשלח בעה"ת זקנים מדעת להעיר אבל
אם  גם אסור (שאז  ממשות בו  שנותן  לצורך להזכרה גרידא, הזכרת
ואילך. 349 ע' ח"ב [המתורגם] בלקו "ש  כמשנ "ת – בתורה) הוזכרה

כ"א הזכרה רק לא הוא שבנדו "ד ובפרט  
והרי 30) – (ופנימיותו ) חיותו  הוא דבר כל דשם הידוע ע"פ ובפרט

ו '. סעיף כדלקמן  הוי ', דשמש  התוקף הוא דתמוז  הפנימיות
ב.31) נד, ע"ז  וברייתא משנה

ד"לא 32) ג "כ הוא שלה מסובב הצום שסיבת שם שני  תרגום ראה
(תענית  חיוב ליום חובה דמגלגלין  ממחז "ל וצע"ק – עקתא". למיקם חזי 

א). כט,
דיו "ט.33) מוסף – התפלה נוסח
תענית.34) סוף משנה
(או 35) לאיכה הצ"צ רשימות באב) לט"ו  (בנוגע ח"ב ראה לנ "ך ה"ת

ועוד. עת"ר. נחמו  ד"ה א'צו ). ע'
בפנים.36) כדלקמן  תמוז , בג ' היתה כבר – הגאולה והתחלת
נחמו 37) ד"ה שם. לנ "ך אוה"ת וראה תמה. רמז  ישעי ' יל"ש  ראה

רפ"ח. שם
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הדורות  כל  שבמשך  לכך  הסיבה שזוהי לומר , ויש
להיו  היה כי,יכול  שבתמוז , הצום ענין  רק בגלוי ת

תמוז  שבחודש והגאולה האהבה, פנימיות כדלעיל ,
ה"גבורה". במידת דוקא מתבטאת

מתחילה  כבר  כאשר  דמשיחא, עקבתא של  בדור  רק
העתידה  הגאולה של  וה"התנוצצות" ,50ה"טעימה"

מענין  גם "לטעום" לאפשר  הזמן  להבחין הגיע –
המצרים  בין  ימי ושל  הצום, של  ענין 51שפנימיותו  היא ,

ביותר . נעלה

בין  לימי כהכנה הקדושֿברוך ֿהוא קבע לפיכך 
כאשר  במיוחד  תמוז , י"בֿי"ג של  הנס את המצרים
גלות, שבכל  הניגודים שני ביטוי לידי באו  זו  בגאולה
"יתרון  כי "גבורה", של  מידה להיות צריכה שבתחילה

החשך " "מן  דוקא נובע שעשה 52האור " "לאחר  אך  ,
 ֿ רוב בפנימיות היו  וה"גבורה" שהחושך  רואים הדין "

האור ": ו "יתרון  חסד 

המאסר  ועינויי היסורים את הרבי עבר  אחד  מצד 
ר "ל , החיים היפך  של  לפסקֿדין  עד  ביותר , חמור  באופן 

מהלך  שכל  תמוז , י"ב בגאולת ראו  שני, מצד  אך 
של  ענין  בפנימיותו  היה לא המאסר  של  הענינים
של  מאד  חזקה עוצמה – להיפך  כיֿאם "הגבלה",

הדרך 53חסד  הכנת , הרבצת של  הפעילות
שונה באופן  יותר ,התורה הרבה ונעלה

תבל . רחבי בכל  ולהתפשטות

חז "ל  הרבי 54ובלשון  בה שהתבטא (כפי
נ "ע  –55(מוהרש"ב) הזקן ) אדמו "ר  של  מאסרו  לגבי

– שמנו  מוציא הוא (דוקא) אותו  כשכותשין  הזה הזית
שמנו " "מוציא של  בתהליך  שלב היא .56הכתישה

אחד  את גם הפכה תמוז  י"ב גאולת יתר ֿעל ֿכן :
לא מימי זה יום ושמחה, ששון  של  ליום עצמם

לגאולה והתחלה להכנה רק של הפך  יותר 
אלא תמוז , י"ב  של ליום כשם הפך  ,

 :ולשמחה לששון  הופך 

לשלוש  ונשלח  ממאסר  הרבי שוחרר  שבו  תמוז , ג'
נראה היה גלות, נוסף שנות כשלב שנה, באותה ,
שילוח  – המאסר  בפרטים של  קשה שהיא ,

ה"חינוך " בעל  זאת שמסביר  כפי כמוות, ,57מסויימים

שזוהי  או  הקלה, זאת אם אז  ידעו  שלא כך , כדי עד 
לשחרור  מחו "ל  שבאו  הלחצים מן  להיפטר  כדי דרך  רק

ר "ל . וכו ', עלילה שוב יחפשו  ואחר ֿכך  הרבי,

היה, תמוז  ג' שיום גילתה, תמוז  י"ב גאולת
ראשון  שלב דבר , של  תחילת 58לאמיתו  ולא ,

הישועה  מכך : ויותר  והצלה. ישועה של  יום – גלות
יום של  הרביוההצלה שוחרר  שבו  , גדולה ,

שהיתה  תמוז , י"ב מגאולת מסויימים, בפרטים יותר ,
.59גאולה
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"תמוז ": שבשם הניגודים שני יותר  יובנו  בכך 

התוכן  רק הורגש בתמוז  כאשר  הדורות, כל  במשך 
רק  תמוז  מפורסם היה שבו , והפורענות הצום החיצוני,
העלם  של  תקופה זוהי כלומר , זרה. עבודה של  כשם

של והס  לשם (עד  האלקות של  מוחלט  תר  .(

פנימיות  גילתה הגאולה, מתקרבת כאשר  אך 
את  גם דבר , כל  של  הפנימיות את המגלה התורה,

"תמוז " של  הפנימית יש 60המשמעות בחושך  שדוקא ,
"" האור ."הוי "שמש חום של 
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ועוד.50) .51 ע' ח"א [המתורגם] לקו "ש  ראה
התורה 51) פנימיות שע"י  ואילך) 270 ע' שם (לקו "ש  עדמשנ "ת

גם (ומשו "ז מאיר בגבורתו " השמש  "כצאת כו ', שביסורים הפנימיות
בחוקותי  (בלקו "ת כברכות – התוכחה עניני  מפרש  התורה פנימיות דוקא
.(40 הערה לעיל וראה ואילך). תתרצב ע' תבא אוה"ת ואילך. א מח,
(פכ"ו . בתניא המבוארים האופנים מג ' יותר נעלה ענין  שזהו  ועיי "ש 
עתה  גם רואים  התורה פנימיות ע"י  כי  סכ"ב) אגה"ק סי "א. אגה"ק

שבזה. הפנימיות מלכתחילה
–לשון 52) אור ע' ֿ חב"ד הערכים ספר וראה יג . ב, קהלת – הכתוב

ֿ ב), תקפא (ע' ה' סעיף לחשך תקצו ביחס (ע' ט' סעיף שם וראה .
וש "נ . ואילך)

כ"ק 53) נאסר בו  (יום סיון  ט"ו  שבין  הימים שגם י "ל זה ומטעם
(לקו "ש  כמ"פ כמשנ "ת הם, סגולה ימי  תמוז  וי "ב אדמו "ר) מו "ח

ועוד). .303 ע' ח"ד [המתורגם]

תצוה.54) ר"פ שמו "ר סע"ב. נג , מנחות ראה
אבל 55) לומר, שקשה והגם (ושם: 26 ע' שלום תורת השיחות ס'

כן ). הוא האמת
ומקצת 56) יום (כ"ט המאסר שימי  די "ל – 242 ע' חי "ג  לקו "ש  וראה

עיי "ש . נשיאותו , שמנו –) (מוצא לשנות לשנה" "יום היו  למ"ד) יום
תי .57) מצוה
דפסח 58) א' שחל בשבוע ביום לעולם חל תמוז  שג ' ולהעיר

י "ז  שחל בשבוע ביום חל תמוז  שג ' דזה וי "ל, מצרים). גאולת (התחלת
הנ "ל  (ע"ד הצום של הפנימיות מגלה זו  שגאולה להורות הוא תמוז ,

באב). ותשעה פסח לענין  – ד' סעיף בפנים
ועוד.59) .297 ע' ח"ד [המתורגם] לקו "ש  גם ראה
(60.48 הערה לעיל ראה



סג    

התגלה זה שענין  אחר ֿכך ולאחר  ירד  הוא ,
בעיני  ראו  שבו  תמוז , י"ב של  בנס והתבטא לעולם,
לטבע, שמעל  הוי'" "שמש של  העצום הגילוי את בשר 
הסמיכים  ביותר , הנמוכים והחושך  ההעלם את שהכניע
ולמצוות, לתורה ביותר  החמורים והמתנגדים ביותר ,
שזה  ביודעם הרבי, לשחרור  הסכימו  עצמם שהם עד 
ההיא. במדינה התורה בהרבצת העוסקים את יעודד 
בהרבצת  פעילות עקב הרבי, את שאסרו  מי כלומר ,

"הסכימו " עצמם הם התורה,  פעילות
ההיא! במדינה זו 

.Ê

ÌÈˆÓ‰ ÔÈ ÈÓÈ Ì‚ ‰ÁÓ˘ :‰‡Â‰‰

מן  ללמוד  שיש ביותר  הפשוטות ההוראות מן  אחת
היא: הנ "ל  הענין 

מתחיל  ויהודי המצרים, בין  ימי מתקרבים כאשר 
ובמיוחד  בכלל , שבגלות העצום החושך  על  לחשוב
לתוך  ליפול  עלול  הוא דמשיחא, עקבתא של  בתקופה
הקשיים. כל  על  להתגבר  כיצד  לדעת בלי ח "ו , יאוש

של  והיסורים הסבל  שבאמצעות יודע, הוא אמנם,
יגיע הוא אך הגלות בגאולה, הוא ליתרון 

יכול  הוא וכיצד  והאפלה, המרה בגלות זאת בכל  שרוי
?הקשיים כל  על  להתגבר 

שלהיפך : ומעודדת, המלמדת ההוראה באה לכך 
בדור  של דוקא הגילוי ישנו  דמשיחא, דעקבתא דרא ,

התורה, הפנימי פנימיות התוכן  את ופרסמה
של  העזה האהבה קיימת שבהם אלו , ימים של 
ישנו  אלו  לימים וכהכנה לישראל . הקדושֿברוך ֿהוא
בזמן  אפשר  כיצד  שהראה תמוז , י"בֿי"ג הגאולה חג

 עצמה הגלות הפנימית 61של  המעלה את
וההסתר . ההעלם בחיצוניות גם שמתבטלים כך  הזאת,

אלו  בימים לב לשים היהודי את ומחזק מעודד  זה
מושפע לתוכן  להיות לא ובודאי הגלות, של 

הגלות. של  ממרירותה

של  האבילות דיני כל  את לקיים צריך  הוא אמנם,
שולחן ֿערוך , על ֿפי כנדרש פרטיהם, לכל  המצרים בין 

על  אלה בימים גם לקיים דרכים מוצא הוא אך 
 סיום עריכת באמצעות לדוגמא: שמחה, עניני

לרבנן " טבא "יומא ועשיית בימים62מסכת, ,גם
סיום  עורכים כאשר  בשר  סעודת לאכול  מותר  שאף עד 

הימים  בתשעת בלימוד 63מסכת יותר  לעסוק ובכלל , .
לב" "משמחי שהיא בלימוד 64התורה, ובמיוחד  ,

וכדומה, ביתֿהמקדש בנין  אודות הבחירה בית הלכות
"אני  הרי הבית", "צורת בעניני התורה לימוד  שעל ֿידי

הבית" בבנין  עוסקין  הם כאילו  עליהם .65מעלה

גילוי  לידי מביאה זאת בין 66והתנהגות ימי פנימיות
יהפכו המצר  כאשר  לבא, לעתיד  יהיו  שהם כפי ים,

טובים". ולמועדים ולשמחה "לששון 
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(לאחרי 61) לעתיד הצומות היפוך על גם עילוי  יש  ובזה
הגלות).
באר 62) וראה סכ"ו . סרמ"ו  יו "ד רמ"א ואילך. סע"ב קיח, שבת

שם. היטב
לגמר 63) דגם (סקל"ג ): שם ובמג "א ס"י . סתקנ "א או "ח רמ"א ראה

סעודה. עושין  מצוה

בהל'64) או "ח תקנד).שו "ע (ר"ס
ואילך.65) 445 ע' לקמן  בארוכה וראה יד. צו  תנחומא
הוא 66) כי  יסורים.. ע"י  שלא לתקן  ש "יכול זה מגלה שעי "ז  וי "ל

בתחילתו ). א'שצא ע' מסעי  (אוה"ת יכול" כל

             

         
 
       

         
        

         
        
          
         

        
        

         
        

        
         
         





































המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' ב



סד

ְמלְֹך  ַוּיִ ן־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָחָנן  ַעל  ּבַ ָמת  ַוּיָ לט:  לו,  בראשית 
יַטְבֵאל  ְמֵהֽ ּתֹו  ִאׁשְ ם  ְוׁשֵ עּו  ּפָ ִעירֹו  ם  ְוׁשֵ ֲהַדר  יו  ְחּתָ ּתַ

ב: ת ֵמי ָזָהֽ ת־ַמְטֵרד ּבַ ּבַ

קמו

רמזים בהשם מלך השמיני "הדר מהיטבאל" על עולם 
התיקון, זכר ונקבה ביחד

דייקא,  ותרב  ותרב חכמת שלמה1,  י(  ה,  )מלכים־א 

דכתיב  כמה  הוא,  עלאה  רזא  קדם,  בני  כל  מחכמת 

בארץ  מלכו  אשר  המלכים  ואלה  לא(  לו,  )בראשית 

אדום וגו', ואלין אקרון בני קדם, דכלהו לא אתקיימו, 

בר מהאי דכלילא דכר ונוקבא דאקרי הדר, דכתיב )שם 

פסוק לו( וימלוך תחתיו הדר וגו'.
ספר הזהר חלק א דף רכג ע"ב

וכו',  זהב  מי  בת  מטרד  בת  מהיטבאל  אשתו  ם2  וׁשֵ

דכר  דהוה  משום  אחרינין,  כשאר  נתבטלו  לא  דאלו 

ונוקבא  דכר  דאשתכחו  השתא  כך  ובגין  וכו',  ונוקבא 

לא כתיב בהו מיתה כאחרנין, ואתקיימו.
ספר הזהר חלק ג' — אדרא רבא — דף קלה ע"ב

מהיטבא"ל גי'3 מ"ה ב"ן, שהוא דכורא4 ונוקבא יחד.

דייקא,  ותרב  שפירושו  שלמה,  חכמת  ותרב  ללה"ק[  ]תרגום   )1

שנתגדלה במדרגה גדולה מה שלא היתה עדיין מימות עולם. מחכמת 

כל בני קדם, פירוש שגדולתו נעשה ע"י הברורים שנתבררו מז' מלכי 

ואלה  דכתיב,  כמה  גדול  סוד  בזה  יש  הוא  עלאה  רזא  ואמר  קדם, 

ואלין אקרון בני קדם ואלו  וגו',  המלכים אשר מלכו בארץ אדום 

אתקיימו  לא  דכלהו  התיקון,  קודם  שמלכו  לפי  קדם,  בני  נקראים 

דכר  דכלילא  מהאי  בר  וימת,  וימלוך  כמ"ש  נתקיימו  לא  שכולם 

ונקבה  מזכר  כלול  שהי'  השמיני  ממלך  חוץ  הדר  דאקרי  ונוקבא 

הנקרא הדר שבו לא נזכר וימת דכתיב וימלוך תחתיו הדר וגו' ושם 

אשתו מהיטבאל.

נתבטלו  לא  שאלו  וכו',  מהיטבאל  אשתו  ושם  ללה"ק[  ]תרגום   )2

לפי  ולכן  וכו',  ונקבה  זכר  שהיו  משום  האחרים,  מלכים  ז'  כשאר 

שעתה נמצאו זכר ונקבה לא נאמר בהו מיתה כמו במלכים אחרים, 

ולכן נתקיימו.

3( מהיטבא"ל )בגי' 97(, וכן מ"ה )45( + ב"ן )52( = 97. ראה גם 

תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שעד.

ונוקבא  דכר  מרומז  "מהיטבאל"  ם  דבהׁשֵ ומבאר  מרמז  פירוש:   )4

ונקראת מהיטבאל מהיטב אל, טוב5 הוא בחי' חסד, 

וכן צדיק6 הוא בחי' טוב כמ"ש7 אמרו צדיק כי טוב, כי 

חסד אתגלי בפומא דָאמה8.

מקבלת  כשהנוקבא  והוא  בחסד,  הוא  אל9  שם  וכן 

מהחסדים שנתפשטו ביסוד.

ומהיטבאל הוא מלשון טבילה, הוא כשאשה טבלה 

שאז מותרת לבעלה, ומתייחד עמה, שאז נקרא הבעל 

הדר.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד עג

)איש ואשה(, בג' אופנים:

א( הן ב"גימטריא" "מה" )זכר( ו"בן" )נקבה(.

ם "מהיטבאל", יש לשון טוב —  ם. דבׁשֵ ב( והן בפירוש אותיות הׁשֵ

ם "אל" הוא חסד כמ"ש )תהלים נב, ג(  ם "אל", וׁשֵ "מהיטב", ויש הׁשֵ

"חסד אל כל היום", ו"טוב" הוא חסד, שמשפיע טוב, וכן "טוב" הוא 

ב"יסוד", דבהזווג דדכר ונוקבא, ההשפעה ביסוד — בשביל היחוד 

בנוקבא — באה ממדת החסד והאהבה.

ם "מהיטבאל" יש בפירושו היחוד דדכר ונוקבא. נמצא דבהׁשֵ

ג( וגם "מהיטבאל" הוא לשון טבילה, ואז מותרת להתייחד, ואז יש 

"הדר" ו"מהיטבאל" — היחוד.

5( ראה הערה 6. 8.

6( ראה מארז"ל ביומא דף ל"ח ע"ב אפילו בזכות צדיק אחד העולם 

נברא שנאמר )בראשית א, ד( וירא אלקים את האור כי טוב ואין טוב 

אלא צדיק שנאמר )ישעי' ג, י( אמרו צדיק כי טוב.

ואילך  קסו  עמוד  וכתובים  נביאים  האמצעי  אדמו"ר  מאמרי  וראה 

וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנקרא צדיק עליון נקרא טוב כמ"ש אמרו 

צדיק כי טוב וכן האור נקרא טוב כמ"ש וירא אלקים את האור כי טוב 

וכ"ז  כו',  כי טוב חסדך אך טוב וחסד  נקרא טוב כמ"ש  וגם החסד 

וירידת עצמו מגבוה לנמוך  והוא לפי שכל בחי' השפלה  א'  מטעם 

נקרא טוב כמו שמטבע הטוב מפני שהוא טוב בעצם יחפוץ בטובות 

לזולתו שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר 

מכפי המדה, ע"ש.

ראה גם מאמרי אדה"ז פרשיות התורה חלק ב' עמוד תתפט ובהנסמן 

אגרת  יצחק  לוי  לקוטי  על  ביאורים  לט,  חלק  שיחות  לקוטי  לשם. 

התשובה עמוד 51 ואילך.

7( ישעי' ג, י.

8( זוהר — אדרא רבא — פ' נשא דף קמב, א. פירוש: חסד מתגלה 

יא, א. תורת  בפי ובראש אבר היסוד. ראה תורה אור פרשת לך לך 

חיים בראשית עמוד פ, ג )מובא בילקוט לוי יצחק עה"ת ח"א סי' קנז 

הערה 12(. ספר המאמרים תרמ"ג עמוד יד. ועייג"כ ילקוט שם סימן 

קא, סה. )וראה גם זוהר ח"ב לו, א(.

9( כמ"ש תהלים נב, ג "חסד אל כל היום".

ילקוט לוי יצחק על התורה

יום השבת – מלמעלה למטה, "לחם מן השמים", וראש-חודש – מלמטה למעלה, "לחם מן הארץ".
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז



סה

ה'  צוה  זאת חוקת התורה1 אשר  ב –  יט, 
לאמור דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה 
לא  אשר  מום  בה  אין  אשר  תמימה  אדומה 

עלה עליה עול

א. ויקחו אליך פרה אדמה. אדמה לעתיד כשיקיצו ישני 
אדמה יטהרם באפר פרת משה, שנאמר )יחזקאל לו, כה( 
וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, וזהו אדמה תמימה, 
תמימה אותיות המתים, כשיחיו המתים. אשר אין בה מום 
ישראל שנאמר )שיר השירים ד, ז( כלך יפה רעיתי ומום אין 

בך. אין בה אותיות הנביא.
בה  ואותיות  שבעה,  בגימטריא  בה  מום,  בה  אין  ]אשר 
שתים, הרי תשע, רמז תשע פרות נעשו, והעשירית בימות 
המלך המשיח שנאמר )יחזקאל לו, כה( וזרקתי עליכם מים 

טהורים וטהרתם.[
רמזי רבינו יואל ז"ל )מבעלי התוס'(

ב. בנוגע הטהרה דפרה אדומה, על ידי הפרה העשירית 
ואהרן  שמשה  שמכיון  לומר,  יש  המשיח2,  מלך  שיעשה 
ידי  על  יהיו  העבודה דפרה אדומה  כל פרטי  הרי,  עמהם3, 

אהרן הכהן4 – כי:
בן  אלעזר  ידי  על  היתה  הפרה  שעשיית  לכך  הטעם 
אהרן5, מצוותה בסגן6, הוא, מפני שיש סיבה המעכבת את 
עשיית הפרה על ידי אהרן, שאין קטיגור נעשה סניגור כו'7.

על  התיקון  לגמרי  יושלם  שאז  לבוא,  לעתיד  אמנם, 
חטא העגל, כמ"ש8 "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", 
זה, ובמילא, בודאי יעשה אהרן את הפרה,  לא שייך טעם 
מה  כל  מקריב  להקריב  שירצה  עת  "כל  גדול,  כהן  שהרי, 
 – למקרא  חמש  בן  גם  שמבין  כפי   – ופשיטא  שירצה"9, 

יט, ב – זאת חקת התורה...: עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת   )1

סימן שיז, ביאור המשך הפרשיות דספר במדבר. )ועיין פרשת משפטים סימן קצה 

דכתב רבינו בחיי וז"ל דרשו חז"ל לעתיד לבוא הקב"ה מגלה להם לישראל מפני מה 

צותה התורה בשר בחלב ופרה אדומה וכו'(.

2( רמב"ם הלכות פרה אדומה סוף פרק ג. נתבאר בארוכה בלקוטי שיחות חלק כח 

עמוד 131 ואילך. ושם נסמן. )עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן 

לו(.

3( ראה יומא ה, ב. תוס' ד"ה אחד – פסחים קיד, סוף עמוד ב.

4( עיין ילקוט גאולה ומשיח על התורה פרשת חוקת סימן לו הערה 2. סימן קז הערה 

60, דפרטי העבודה נעשה על ידי הכהן, אבל הציווי וההוראה באה לעתיד על ידי מלך 

המשיח, עיין שם.

5( חוקת יט, ג.

6( פירוש רש"י על הפסוק.

7( פירוש רש"י שם )השני(.

8( זכרי' יג, ב.

9( רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק ה הלכה יב.

שכן,  הפרה,  דעשיית  העבודה  על  ח"ו,  יוותר,  לא  שאהרן 
למרות ענוותנותו כו', ירצה שעבודת הפרה תהי' בתכלית 
)באופן  שינה"10  ד"לא  באופן  עבודתו  ידי  על  השלימות 

נעלה יותר מהעדר השינוי בעבודת שאר הכהנים(.
וזוכים לקיום היעוד11 )בהפטרה דפרשת פרה( "וזרקתי 
ובלשון  אתכם",  אטהר  גו'  וטהרתם  טהורים  מים  עליכם 
ומי  מטהרין  אתם  מי  לפני  ישראל  "אשריכם  המשנה12 
מטהר אתכם כו'", כאמור, על ידי הפרה העשירית שיעשה 

מלך המשיח.
תורת מנחם התוועדויות ה'תשמ"ז חלק ב עמוד 671 

)הנחה בלתי מוגה(

ג. הנוגע במת וגו' הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום 
השביעי יטהר וגו' )במדבר יט, יא-יב(. יש בזה הפסוק רמז 
גדול, כי אף בזמן שאין אפר פרה יוכל אדם לטהר את עצמו 
לשמור  מנת  על  ומלמד  ולומד  התורה  בהתמדת  כשדבק 
ולעשות ולקיים, וכבר אמרו רז"ל )בראשית רבה ח, ב( יומו 
של הקב"ה אלף שנים, וכוונתם כי הימים אשר היו בתחילת 
רומזים לששת  ימי בראשית  היצירה שברא הש"י שבעת 
אלפים שנה13 וחד חרוב14 הרומז לעולם שכולו שבת )ראה 
סנהדרין צז, א( הרי שכל יום מהימים האלה רמז לאלף שנה 
כמו שהאריך בזה הרמב"ן בפרשת בראשית )ב, ג( עיין שם.
השלישי  יום  שהוא  השלישי  באלף  ניתנה  התורה  והנה 
את  ומטהר  שמתחטא  כלומר  השלישי  ביום  והמתחטא 
השביעי  ביום  אזי  השלישי  ביום  הניתנה  מהתורה  עצמו 
יום השבת  כי אז תגמור טהרתו בעולם הבא שהוא  יטהר 
יום שכולו שבת ואם חס ושלום לא יתחטא ביום השלישי 
אזי ביום השביעי לא יטהר כי מי שטרח בערב שבת יאכל 

בשבת )עבודה זרה ג, א(.
של"ה עה"ת

ד. ויאמר ה' אל משה עשה לך. יש ללמוד תחיית המתים 
שהטילו  הנחשת  נחש  ומה  הנחשת,  מנחש  מקל־וחומר 
מיתה עשה בו הקב"ה חיים שנאמר והביט אל הנחש וחי, 

תחיית המתים שכולו חיים על־אחת־כמה־וכמה.
זוהר – ילקוט ראובני

10( ספרי ופירוש רש"י בהעלותך ח, ג. וראה אור התורה בהעלותך עמוד שכז. ועוד.

11( יחזקאל לו, כה.

12( יומא בסופה.

שבעת ימי בראשית רומזים לששת אלפים שנה: עיין ילקוט משיח וגאולה על   )13

התורה פרשת בראשית סימן רלז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

14( רומזים לששת אלפים שנה וחד חרוב וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת בחוקותי סימן פז. פרשת בהר סימן ו, ובהנסמן שם.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חוקת

כאשר יש גזירות על בני־ישראל . . בכוחו של יהודי לבטל גם את הגזירות שמצד למעלה.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז
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ב ־ג ) (יט,

דר איתא  אד ה , רה  ג )א ד ת פי"ט, אפיל(במדב "ר  ְֲֲִִִֶַָָָָָֻ
עמד י , א ה  ל "על אמר: ' אד מ ל  החכ' ל ה ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹלמה 
אמרי פי  ו אלי  חקרי  אד ה  רה  ל ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָָָָֻפרה 
נר מ ה  י  ,י ־כ־על־ וא מ י ". רח קה  והיא  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹאח מה 

דר מצינ  ל ועוד )עליו ־ה ש ל(במדב "ר  "אמר : ְִִַַַָָָָָָ
א א ר,  וצרי רה ".  טע מגה  אני  ל למ ה , ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹה "ה 

למ  רה   טע ה "ה  למה ה  יג ה לא  מ ע  ה , ְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹֹ
 ה לא  מ ע  למ ה ,  טעמ ה ' ה  לאחר ,וכ .ל ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹה

י ראל? ְְִִֵַָלכלל
לנ ה בנת  א   ה רה , מצת ל זה : ְְִֵֵֶַַַַָָָָָוה א ר
מה גה  מעלה  "ח ה ", ה א  ת מה ד יס ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָֻסברא ,
גי נר  ה צוה  היא  ה רה , נקראה  כ ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָכלית.

ה רה ". "ח ת – מ כל למעלה  הפלאת ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻיתר
איז להי ת יכ לה  , יכל  טעמי תל לאחר  ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָא
ל חס ־ו   מק אי ה כל יכריח   א ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמח בה 
לא   על א ר עליה .  נפ ימסר לא  מצוה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלאיזה 
לכל  היה  כדי  י ראל, לכלל אד ה  רה   טע ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻנתה 
, יכל  טעמי נתלה  א  אחת מצוה  ְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹה ח ת
 גי  י ראל כלל ת־נפהמסיר ח  יהיה  ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹועל־ידי ־זה ,

. ברי ְְִִָָאר
נר מ ה  תכלית עליו ־ה לרק  לה "ה  טל ת להי , ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

 כיו לגמרי , מה גה  מעלה  מה    לה יג יכל ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹה ל,
אצל הרי  ,ר־ית  מה לל נפרדת לא  ת ציאְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ
ה נה  וז ה א , טבעי  בר ר־ית  לה ת־נפְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהמסיר
טה  ה חה  ת מציא ה נח  היינ רה ,  טע ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָה יג

לאלק ת. ִֵַה ל

        

ד ד ד ד רררר מ מ מ מ הההה ע ע ע ע הההה ב )רהרהרהרה יט, "ד ר"(רש"י מ ת ֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹ
ימיו  ל היה  ה   דעי י ה ל הרי  לכא רה , ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֻמי רת
ה ה  למר,  וי .  ע ה  ה רה  את   בו אי  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָד ר,
דרה  מצא  יה די    לטהר כחי   אי למר: עלל  ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹאד

ה רה  י דע , הוי  :ל  מרי א זה  על י תר? ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָח תה 
 אי א ר  אוצ ועקרב   ר  נח   מק ד ר, ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָנע ית

ע ת  הני ה  י מתק ז רה  מאפר , ל ל ל ל מי רה ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ָָפרה .

         

על־ידה  אד מה , רה  א ד ת מד ר ה ב ע  ְְֲֶַַַַָָָָָָָָָפרת
מת, טמאת חמ רה , הכי  מטמאה  הטהרה  ְְֲֲֲֳִִֵֵַַַָָָָנע ית
הא  מה  י דע  היה  "לא  יו מ ה " ל ניו   מרנת"ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
 ויקח 'ג ה רה  חקת "זאת ה "ה  ל אמר עד  ,"ְְֳִֶַַַַַָָָָָָֹֻטהרת

."'וג אד מה  רה   ְֲֵֶָָָאלי
החי ת) (העדר מת טמאת  הרחנית עב דה  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָוענינ
מק ר  ה ' הדביק ת נתעלמה  מצב  מעמד  על ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָמ רה 
חיי  אלקיכ ה '  בקי ה   וא" תב   מ , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהחיי
הח ת  י  (לפעל זה  מ ב  מ עמד  וה הרה  ,"  הי  לכְְְֲֳִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
ח ת  "זאת "ח ה ", ל עני ה א  ה ') ת בק ְְְִֵֵֶַַַָָֹֻֻעל־ידי 
 ויקח" תב   מ וקא , מ ה  ל  כח ונע ית ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹה רה ",
רה  , מ על נקראת היא   ל לע" אדמה ", רה   ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻאלי
רה  לקחת מ ה  ל  כח ,הינ מד ר", מ ה  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹע ה 
(רה )   , לכ  סונ ,טפ מית רה   ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֻאדמה 

(" קא") החמימ ת  ק הגב רת, על רה  ְֲֲִֶֶַַַָָָֹֻאדמה ,
אדמה " ה "רה  להעלת רק  ולא   וחמרת ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָֹֻגמ ת
מה "רה  לע ת מ ה  ל  כח זאת, ע ד  א א  , ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹעצמ
חמ רה . הכי  מ מאה  ה הרה  היה   על־יד אפר ְְֲֲֲֳִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻאדמה "
א ', חלק  : חלקי לג' נחלק  מ ה  ע ה  ה רה  אפר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹוה ה ,
ב ', חלק  להטהר.  ריכי ה וכל העירת ני   מ ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹלל
 נת ג', וחלק  הי נה . י מקד אחרת לפרת  לי ד  הניְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
רק  לא  היא  מת טמא  ל ה הרה  למר, ְְְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלמ מרת.
אחרת  רת מאפר   א א  מ ה , ע ה  הפרה  ֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹמאפר
לע ת  אבל, מ ה . ל  זמ לאחרי   ע רת) ְְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ(ע 
ה  מ ה , ע ה  הפרה  לאפר  הצרכ האחרת ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻה רת
 ועד  אחרת, רת לע ת  לי ד  הני י ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹמקד
 יצטרכ ה יח , ל ה על־ידי  הע ירית ה רה  ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלע ת

. ל לע   מ ה , ע ה  ה רה  מאפר  ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלק
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       Ÿª©´©½̈£¤¦¨¬§Ÿ̈−¥®Ÿ©¥´
       ¤§¥´¦§¨¥À§¦§´¥¤ÁÁ¨¸̈£ª¹̈§¦À̈

      £¤³¥«¨Æ½£¤²«Ÿ¨¨¬¨¤−¨«Ÿ
‰Bz‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ הע ֹולם וא ּמֹות  ׁשה ּׂשטן לפי …À««»ְְִֶַָָָָֻ

ּטעם  ּומה  ה ּזאת  ה ּמצוה  מה  ל ֹומר : יׂשראל , את  ְְִִִֵֶַַַַַַַָָֹמ ֹונין
מ ּלפני, היא  ּגזרה  "ח ּקה ", ּבּה ּכתב   לפיכ ּבּה? ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻיׁש

אחריה  להרהר  ר ׁשּות   ל ‡EÈÏ.אין eÁ˜ÈÂ∑ במדבר) ְְְְֲֵֵֶַַָ¿ƒ¿≈∆

מ ׁשה רבה) ׁשע ׂשה  ּפרה  : ׁשמ על  נקראת  היא  ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹלע ֹולם 
ÓÈÓz‰.ּבּמד ּבר  ‰n„‡∑, ּבאדמימ ּות ּתמימה  ׁשּתהא  ְִַָ¬À»¿ƒ»ְְְִִֵֶַָָ

ּפס ּולה  – ׁשח ֹור ֹות  ׂשער ֹות  ׁשּתי ּבּה היּו .ׁשאם  ְְְְִֵֶָָָָ

ÓÈÓÏ:א  Ô‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈»

ÏlÓב  ÓÈÓÏ ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡˙ÈB‡ ˙Êb ‡c»¿≈««¿»ƒ«ƒ¿»¿≈»«≈
‡z˜nÒ ‡˙Bz CÏ ÔeqÈÂ Ï‡NÈ Èa ÌÚƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»¿»ƒÀ¿»
dÏÚ ˜ÈÏÒ ‡Ï Èc ‡ÓeÓ da ˙ÈÏ Èc ‡zÓÏL¿∆¿»ƒ≈»»ƒ»¿ƒ¬«

:‡Èƒ»



    
    

       
      
    
    

     
     
   
     

    
     
     

     
    

    
   

    
    
    
    

        
     
      

   
    

      
     
     
    

  

    
    
    
     
    

       
    
     
   

   
    
     
    
    

     
     

      
     
    

    
     
      

      
    
    

      
    
     

       
     

       

     
    

   
      
    
       

      
     
     
      
    
     
     
     
     
      
     

       
    
     
    
    
    

   
     
     

      
       

     
     
     



סח              
  עב דה  וענינ (לל  מ ה  ל לת ע ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ל  הח ת לגת ודרא ) רא  כל מ ה  ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתטתא 
מצא  זה   ) מ ראל ואחד  אחד  ל אצל ה ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביק ת
כל    ונמ כת ה לכת מת), טמא  ל מ ב  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעמד 
הני)  כ  סקי הע על־ידי ־זה  אחרי ־זה , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה רת
מ ה  ל  כח  רי חד אחרת) רת  י ע  לי דְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹ

מ ה ). ע ה  ה רה  אפר י מקד)ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
טמאת  ל מ ב  מעמד  מצא  יה די   יג . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
,לטהר  בי ח  ה ד ה  ח ת   איר א  ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ביכל  כח ה א  זה  ודבר קד ה , ל ח ת ת ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחי
נר מ ה  יו ואחד , אחד  ל ל (בת ח   ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(במילא 
("מ ה   ה רה  מאפר ל תונ נת (רנ ד ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מ ה 
 זיי פ אפר  ע פ יר, גיט  א  געגע יר האט נְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָר
היא   ל לע"  מ ה  ל  כח היא  לת ע במילא , ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹרה "),

מ ה ". ע ה  רה  , מ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מ ה  ע ה  "רה  ר"י  ל ד ק  א ר  סי לה  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוי
דעי י ה ל הרי  .מע ־ל קא ־מ מאי  כא רה ,  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹמד ר"
   ע ה  ה רה  את   בו אי  מד ר, היה  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמ ה 
ל  ודרא    מק מצא  יה די  אצל   מלמדנ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה 
לי יכ ," מי אי א ר  אוצ ועקרב   ר  נח" ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמד ר,
מ ה , ע ה  ה רה  , די  ועד  ה הרה , עני ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
אחרי ־זה , ה רת ל לע ת  הני ה י מקד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה 
מה ־  ה הרה , עני ר ה  מד  וקא , מד ר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה 
ועל־דר־זה  ה ת, את   מליני אי , לייר ־איְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
עתידה  רז"ל מאמר על־י  (פרט תכלל יראל  ארְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לאר   ח א א  י ראל),  אר כל תט  ליְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיר
. ליויר י ראל  לאר יחס  "מד ר" בחינת היא  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוקא ,

וע ד : ָֹזאת
נע ית  מ ה  ע ה  ה רה  אפר על־ידי   לכ  סְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנ
רל י כל  עצמ ה א  עליו  לפעל  צריכי , ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹה הרה 

ולע עצמ רה  היה  , אחרי לטהר אפר מ ה  ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־  "טפח  קד ה , עניני   ת להחי  אחרי על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמ יע 

להטיח ". ְְְִַַַמנת
מאפר  חלק   וקא  מ ה  ל  כח נע ה  זה  עני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוג
 י מקד אחרת לרת  לי ד  הני מ ה , ע ה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹה רה 
הרא נה  ה רה  אפר ה רה  ע ה  את י ד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהי נה ,
לטהר  לת ע  המ   עב דה , גמת וד מ ה . ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹע ה 
מ ה . ל  כח ה א  ( עצמ טה ר ע ה  (לאחרי   ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחרי
יענע") ה לת על פע ה  הטרדה  דל ד  יו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנ
להטיח , על־מנת טפח  ת לע ועד  ,לטהר ,(" אלעְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַ
נגע   להזהיר צר  י   עצמ על ח  כ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹי
אדמ "ר  מו "ח  כ "ק   תג כ ,(" לע אליי")  עצמ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעב דת
על   ג=] "פארגעס ניט  י א מע  דאר אליי  זי וועג"ְִִֵֶֶֶַַַַַ

לח ].  צרי לא   ְְִִַַָֹֹעצמ
 מ חלק   מ ה  ע ה  ה רה  אפר מרז זה  עני  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוג
ע ה ע ה  על  ס , דלל "למ מרת", נת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה 
 מ , מאי ה את  מטהרי  האפר חלק  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה לת
למ מרת, ת חלק    נ י אחרת, לפרת י ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקד

. עצמ  ע העב דה  מרמזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָזה 
ה לת, על ה עה  להתע ק   ריכי  מ ה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהה ראה 
 י א אלע ט מע נאר ,אליי לע ט מע וואס  נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
ה "ל  ה יחה   המ אדמ "ר מו "ח  כ "ק  כדברי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע ",
מניני לה   ני על לה יע  יכ ל ואחד  אחד  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹל

י ראל! ְְִִֵֵָמ ני 

     §©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
    ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

ÊÚÏ‡∑( ספרי) ּבּסגן ÁnÏ‰.מצות ּה ıeÁÓŒÏ‡∑( ספרי סח מחנֹות (יומא ל ׁשל ׁש ÂÈÙÏ.ח ּוץ  d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב ) ר ֹואה (יומא ואלעזר  ׁשֹוחט , .זר  ְְֵֶֶָָָ

     §¨©º¤§¨¨©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
     ¤Ÿ̧©§¥«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ ה ּזאת ּבׁשעת  היכל  ׁשל  ּפתח ֹו ור ֹואה  ּומת ּכּון יר ּוׁשלים , ׁשל  ּבמזרח ֹו ע ֹומד  ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)ה ּדם  .(יומא ַָ

    §¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
  §¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ÊÚÏ‡ qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ ÚL dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ dNaƒ¿«¿»¿««»¿«≈



סט               

        §¨©´©Ÿ¥À¥¬¤²¤§¥−§¦´¨®©§¦§¦¾
  ¤−§¥©¬©¨¨«

       §¦¤̧§¨¹̈©Ÿ¥À§¨©³§¨Æ©©½¦§©©−¨´Ÿ
   ¤©©«£¤®§¨¥¬©Ÿ¥−©¨¨«¤

‰Án‰ŒÏ‡∑ טמא ׁשאין ׁשכינה , למחנה  ∆««¬∆ְְֲִֵֵֵֶַָָ
ּומצרע  קרי ּובעל  זב  א ּלא  מחנֹות , ל ׁשּתי ח ּוץ  .מ ׁשּלח  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֻ

Ú‰Œ„Ú Ô‰k‰ ‡ÓËÂ∑ וטמא" ודר ׁשה ּו: סרסה ּו ¿»≈«…≈«»»∆ְְְְֵֵֵָָָ
ֿ ה ּמחנה " אל  יבא  ואחר  ֿ הערב  .עד  ְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

      §©Ÿ¥´Ÿ½̈§©¥³§¨¨Æ©©½¦§¨©¬§¨−
  ©¨®¦§¨¥−©¨¨«¤

       §¨©´¦´¨À¥¥´¤©¨½̈§¦¦²©¦¬
     ©©«£¤−§¨´¨®Â§¨«§Â̈©«£©̧§¥«¦§¨¥

    §¦§¤²¤§¥¬¦−̈©¨¬¦«
‰ÁnÏ ıeÁÓ ÁÈp‰Â∑( פ "ג חלקים (פרה ל ׁשל ׁשה  ¿ƒƒ«ƒ««¬∆ְֲִִָָֹ

מתח ּלק  ואחד  ה ּמׁשחה , ּבהר  נתן אחד  ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמתח ּלקת :
מ ׁשמר ֹות  ׁשל  זה  ּבחיל ; נתן ואחד  ה ּמׁשמר ֹות , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָלכל 
ה ּצריכין  וכל  העיר ֹות  ּבני מ ּמּנּו ל ּטל  לעזרה , ח ּוץ  ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהיה 
לפר ֹות  ּגד ֹולים  ּכהנים  – ה ּמׁשחה  ׁשּבהר  וזה  ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹלה ּטהר .
למ ׁשמרת  נת ּון – ׁשּבחיל  וזה  הימ ּנה . מק ּדׁשין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָאחר ֹות 

ֿ יׂשראל  ּבני לעדת  "והיתה  ׁשּנאמר : ה ּכת ּוב , ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָמ ּגזרת 
c‰.למ ׁשמרת " ÈÓÏ∑ּכמ ֹו ה ּזיה , ג )למי :(איכה ְְִֶֶ¿≈ƒ»ְְֵַָָ

ּבי", ֿ אבן ב )"וּיּדּו ה ּגֹוים "(זכריה ֿ קרנֹות  את  "ליּדֹות  : ְְִִֶֶֶַַַַַ
זריקה  ‰Â‡.ל ׁשֹון ˙‡hÁ∑;ּכפ ׁשּוט ֹו 'ח ּטּוי' ל ׁשֹון ְְִָ«»ƒְְִִ

ׁשהיא  ל ֹומר  "ח ּטאת ", ה ּכת ּוב  קרא ּה הלכ ֹותיה  ְְְִִִֶֶַַַָָָָָּולפי
ּבהנאה  להאסר  .ּכקד ׁשים  ְְֲִֵֵַָָָָָ
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BŒ‡hÁ˙È ‡e‰∑( ה ּזה (ס "א  ה ּפרה  .ּבאפר  ƒ¿«»ְֵֶֶַַָָ
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Úˆeו ‡BÊ‡Â ‡Ê‡„ ‡Ú‡ ‡‰k qÈÂ¿ƒ««¬»»»¿«¿»¿≈»¿«
:‡˙Bz ˙„È˜È B‚Ï ÈÓÈÂ ÈB‰Ê¿ƒ¿ƒ¿≈¿¿ƒ«¿»

iÓa‡ז dN ÈÁÒÈÂ ‡‰k È‰BLeÏ ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ«¬»¿«¿≈ƒ¿≈¿«»
‡‰k ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡˙ÈLÓÏ ÏeÚÈ Ôk ˙e»«≈≈¿«¿ƒ»ƒ≈¿»»«¬»

:‡LÓ „Ú««¿»

ÈÁÒÈÂח  ‡iÓa È‰BLeÏ ÚaˆÈ d˙È „˜BÓ„e¿≈»«¿««¿ƒ¿«»¿«¿≈
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ ‡iÓa dNƒ¿≈¿«»ƒ≈¿»»««¿»

ÚˆÈÂט  ‡˙B˙„ ‡ÓË˜ ˙È ÈÎc b LBÎÈÂ¿ƒ¿¿«¿≈»ƒ¿»¿¿»¿«¿«
È‰˙e ÈÎc ˙‡a ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»«¬«¿≈¿≈
‡˙eÈc‡ ÈÓÏ ‡hÓÏ Ï‡NÈ È„ ‡zLÎÏƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»¿≈«»»

:‡È‰ ‡˙‡hÁ«»»ƒ

È˙י  ‡˙B˙„ ‡ÓË˜ ˙È LÈpÎc ÚaˆÈÂƒ««¿«ƒ»ƒ¿»¿¿»»
ÈÏ È‰˙e ‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLeÏ¿ƒƒ≈¿»»««¿»¿≈ƒ¿≈
ÌÈ˜Ï ÔBÎÈÈa Ôei‚˙Èc ‡iBi‚Ïe Ï‡NÈƒ¿»≈¿ƒ«»¿ƒ¿«¿≈≈ƒ¿«

:ÌÏÚ√»

È‰ÈÂיא  ‡L‡„ ‡LÙ ÏÎÏ ‡˙Óa ˜Èc¿ƒ¿«¿≈»¿»«¿»∆¡»»ƒ≈
:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

ÓBÈe‡יב  ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡e‰«≈¬ƒ¿»¿ƒ»»¿»
‡ÓBÈa È‰BÏÚ ÈcÈ ‡Ï Ì‡Â Èk„È ‰‡ÚÈL¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ»«≈¬ƒ¿»

:Èk„È ‡Ï ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈

eÓÈ˙יג  È„ ‡L‡„ ‡LÙ ‡˙Óa ˜Èc Ïk»¿ƒ¿«¿≈»¿«¿»∆¡»»ƒ¿
ÈˆzLÈÂ ‡Ò ÈÈ„ ‡kLÓ ˙È È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ¿»«≈¬ƒ»«¿¿»«¿»¿«¿ƒ¿≈≈
‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ È‡ Ï‡NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒƒ¿»≈¬≈≈«»»»
d˙B‡Ò „BÚ È‰È ‡ÒÓ È‰BÏÚ e˜ÈcÊ‡ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»»¿≈¿¿≈

:da≈

              
  עב דה  וענינ (לל  מ ה  ל לת ע ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֹ

ל  הח ת לגת ודרא ) רא  כל מ ה  ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָֹאתטתא 
מצא  זה   ) מ ראל ואחד  אחד  ל אצל ה ' ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהדביק ת
כל    ונמ כת ה לכת מת), טמא  ל מ ב  ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמעמד 
הני)  כ  סקי הע על־ידי ־זה  אחרי ־זה , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹה רת
מ ה  ל  כח  רי חד אחרת) רת  י ע  לי דְְֲֲִִִֵֶֶֶָֹֹ

מ ה ). ע ה  ה רה  אפר י מקד)ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
טמאת  ל מ ב  מעמד  מצא  יה די   יג . . .ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֻ
,לטהר  בי ח  ה ד ה  ח ת   איר א  ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמת,
ביכל  כח ה א  זה  ודבר קד ה , ל ח ת ת ְְְְְְֲִֶֶַַָָָָֹֻלהחי
נר מ ה  יו ואחד , אחד  ל ל (בת ח   ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ(במילא 
("מ ה   ה רה  מאפר ל תונ נת (רנ ד ְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ(מ ה 
 זיי פ אפר  ע פ יר, גיט  א  געגע יר האט נְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָר
היא   ל לע"  מ ה  ל  כח היא  לת ע במילא , ְְְְִִֵֶֶָָָָָֹֹרה "),

מ ה ". ע ה  רה  , מ על ְְִִֵֶֶַָָָָֹנקראת
מ ה  ע ה  "רה  ר"י  ל ד ק  א ר  סי לה  ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹוי
דעי י ה ל הרי  .מע ־ל קא ־מ מאי  כא רה ,  ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹמד ר"
   ע ה  ה רה  את   בו אי  מד ר, היה  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹמ ה 
ל  ודרא    מק מצא  יה די  אצל   מלמדנ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָזה 
לי יכ ," מי אי א ר  אוצ ועקרב   ר  נח" ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָמד ר,
מ ה , ע ה  ה רה  , די  ועד  ה הרה , עני ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹלפעל
אחרי ־זה , ה רת ל לע ת  הני ה י מקד ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹה 
מה ־  ה הרה , עני ר ה  מד  וקא , מד ר ְְְְְְֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֻהיתה 
ועל־דר־זה  ה ת, את   מליני אי , לייר ־איְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ
עתידה  רז"ל מאמר על־י  (פרט תכלל יראל  ארְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לאר   ח א א  י ראל),  אר כל תט  ליְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָיר
. ליויר י ראל  לאר יחס  "מד ר" בחינת היא  ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוקא ,

וע ד : ָֹזאת
נע ית  מ ה  ע ה  ה רה  אפר על־ידי   לכ  סְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנ
רל י כל  עצמ ה א  עליו  לפעל  צריכי , ְְְְְֳִִִִֶֶַַַָָָָֹה הרה 

ולע עצמ רה  היה  , אחרי לטהר אפר מ ה  ת ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
על־  "טפח  קד ה , עניני   ת להחי  אחרי על ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַַָָָֻמ יע 

להטיח ". ְְְִַַַמנת
מאפר  חלק   וקא  מ ה  ל  כח נע ה  זה  עני  ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוג
 י מקד אחרת לרת  לי ד  הני מ ה , ע ה  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹה רה 
הרא נה  ה רה  אפר ה רה  ע ה  את י ד ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהי נה ,
לטהר  לת ע  המ   עב דה , גמת וד מ ה . ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹע ה 
מ ה . ל  כח ה א  ( עצמ טה ר ע ה  (לאחרי   ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחרי
יענע") ה לת על פע ה  הטרדה  דל ד  יו , ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻאמנ
להטיח , על־מנת טפח  ת לע ועד  ,לטהר ,(" אלעְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַַ
נגע   להזהיר צר  י   עצמ על ח  כ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹי
אדמ "ר  מו "ח  כ "ק   תג כ ,(" לע אליי")  עצמ ְְְְְֲִֵֶַַַַַָלעב דת
על   ג=] "פארגעס ניט  י א מע  דאר אליי  זי וועג"ְִִֵֶֶֶַַַַַ

לח ].  צרי לא   ְְִִַַָֹֹעצמ
 מ חלק   מ ה  ע ה  ה רה  אפר מרז זה  עני  ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻוג
ע ה ע ה  על  ס , דלל "למ מרת", נת ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֻהיה 
 מ , מאי ה את  מטהרי  האפר חלק  ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָה לת
למ מרת, ת חלק    נ י אחרת, לפרת י ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמקד

. עצמ  ע העב דה  מרמזת ְְְֲִֶֶֶֶַָָזה 
ה לת, על ה עה  להתע ק   ריכי  מ ה  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהה ראה 
 י א אלע ט מע נאר ,אליי לע ט מע וואס  נאר ְְִֵֶֶֶֶַַָָָ"ניט
ה "ל  ה יחה   המ אדמ "ר מו "ח  כ "ק  כדברי  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָאנדערע ",
מניני לה   ני על לה יע  יכ ל ואחד  אחד  ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹל

י ראל! ְְִִֵֵָמ ני 

     §©¤´Ÿ½̈¤¤§¨−̈©Ÿ¥®§¦³Ÿ¨Æ
    ¤¦´©©«£¤½§¨©¬Ÿ−̈§¨¨«

ÊÚÏ‡∑( ספרי) ּבּסגן ÁnÏ‰.מצות ּה ıeÁÓŒÏ‡∑( ספרי סח מחנֹות (יומא ל ׁשל ׁש ÂÈÙÏ.ח ּוץ  d˙‡ ËÁLÂ∑ ∆¿»»ְְִַָָָ∆ƒ««¬∆ְֲַָֹ¿»«…»¿»»
מב ) ר ֹואה (יומא ואלעזר  ׁשֹוחט , .זר  ְְֵֶֶָָָ

     §¨©º¤§¨¨©Ÿ¥²¦¨−̈§¤§¨®§¦º̈
     ¤Ÿ̧©§¥«Ÿ¤¥²¦¨−̈¤¬©§¨¦«

„ÚBÓŒÏ‰‡ Èt ÁÎŒÏ‡∑ ה ּזאת ּבׁשעת  היכל  ׁשל  ּפתח ֹו ור ֹואה  ּומת ּכּון יר ּוׁשלים , ׁשל  ּבמזרח ֹו ע ֹומד  ∆…«¿≈…∆≈ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
כח)ה ּדם  .(יומא ַָ

    §¨©¬¤©¨−̈§¥¨®¤Ÿ̈³§¤§¨¨Æ
  §¤¨½̈©¦§−̈¦§«Ÿ

d˙Èג  ˜tÈÂ ‡‰k ÊÚÏ‡Ï d˙È Ôez˙Â¿ƒ¿»«¿∆¿»»«¬»¿«≈»«
:È‰BÓ„˜ d˙È ÒBkÈÂ ‡˙ÈLÓÏ ‡aÓÏ¿ƒ»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«√»ƒ

ÈcÈÂד  dÚaˆ‡a dÓcÓ ‡‰k ÊÚÏ‡ qÈÂ¿ƒ«∆¿»»«¬»ƒ¿«¿ƒ¿¿≈¿«ƒ
:ÔÈÓÊ ÚL dÓcÓ ‡ÓÊ ÔkLÓ Èt‡ Ï˜Ï»√≈«≈«¿«ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ¿ƒ

ÈÂ˙ה  dkLÓ ˙È È‰BÈÚÏ ‡˙Bz ˙È „˜BÈÂ¿≈»¿»¿≈ƒ»«¿«¿»
:„˜BÈ dÏÎ‡ ÏÚ dÓc ˙ÈÂ dNaƒ¿«¿»¿««»¿«≈



ע              
LÙa ˙Óa∑, האדם נפ ׁש ׁשל  מת ? ואיזה  ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה , נפ ׁש ה ּזאה לה ֹוציא  צריכה  טמאת ּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפ ׁש, אחר : ּדבר  ׁשבעה ). טמאת  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא 

עב )ּדם  nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ לעזרה נכנס  אם  ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי ה ּזאת  ּבלא  ּבטבילה , BÚ„.אפ ּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל ֿ ּפי ֿ על  .אף  À¿»ִֶַַַָ

     Ÿ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
     ¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבת ֹוכ ֹו ׁשה ּמת  .ּבע ֹוד  »«»∆»…∆ְְֵֶַ

       §ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
«

Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה ה ּכת ּוב (חולין חרס  ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
 לפיכ מ ּתֹוכ ֹו, א ּלא  מ ּגּבֹו טמאה  מק ּבל  ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמד ּבר ,
– ּבח ּבּור  יפה  עליו ּפת ּולה  צמידת ֹו מג ּופת  אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם 

טה ֹור  – עליו ּפתיל  צמיד  יׁש אם  הא  ה ּוא . .טמא  ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבל ׁשֹון מח ּבר , ל )ל ׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתח ּבר ּתי נפ ּתל ּתי", אלהים  אח ֹותי "נפ ּתּולי .עם  ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

     §¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
       §¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑( עב ׁשם (חולין ׁשאין ה ּׂשדה ", ֿ ּפני "על  ּופ ׁשּוט ֹו: וד ֹופק . ּגֹולל  לר ּבֹות  ּדר ׁשּו: ר ּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם  ה ּמת  מט ּמא  – .אהל  ְְִִֵֵֶַַָָֹ

      §¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
  ©¬¦©¦−¤¤«¦

     

      §¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
    ©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
        ̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

     §¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
      ©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤§¨¨²§¨©¬

  ©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
ÈÚÈM‰ ÌBia B‡hÁÂ∑( ספרי)טהרת ֹו ּגמר  .ה ּוא  ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

     §¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
       ©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

    ¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
'B‚Â ‡ÓËÈŒL‡ LÈ‡Â∑' ּב'ׁשב ּוע ֹות ּכדאיתא  כ ּו'? "מ ׁשּכן" נאמר  ל ּמה  "מק ּדׁש", נאמר  טז)אם  .(דף  ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È‡ L‡ ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL«¿»ƒ

ÚÈÈLטו ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

aÁ‡טז ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡˜ B‡ ‡L‡„ ‡Ó‚ B‡ ‡˙Ó B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז ˙„˜È ÙÚÓ ‡ÒÓ„Ï ÔeqÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡BÊ‡ qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜ B‡ ‡Ó‚a ˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡˜ B‡ ‡˙Ó¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ‡zÒÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜ÈcÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ‡ÒÓ¿»»



עי               

      §¨«§¨¬¨¤−§ª©´¨®©¥³¥«©¦¨Æ§©¥´
     §¨½̈§©Ÿ¥̧©Æ§¥´©¦½̈¦§−̈©¨¨«¤

‰cp‰ŒÈÓ ‰fÓe∑( יד יומא ט, אמר ּו(נדה ר ּבֹותינּו «≈≈«ƒ»ְֵַָ
– ח ּטאת  מי ׁשה ּנֹוׂשא  לל ּמד  ּבא  וזה  טה ֹור , ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָׁשה ּמּזה 
ֿ ּׁשאיןֿ מה  ׁשעליו, ּבגדים  לט ּמא  חמ ּורה  טמאה  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻטמא 

 ל ל ֹומר  "מ ּזה ", ּבל ׁשֹון ׁשה ֹוציא ֹו וזה  ּבּנֹוגע . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַּכן
ה ּזאה  ׁשע ּור  ּבהן ׁשּיהא  עד  מט ּמאין Ú‚p‰Â.ׁשאינן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ¿«…≈«

‡ÓËÈ 'B‚Â∑ ּבגדים ּכּבּוס  טע ּון .ואין ¿ƒ¿»ְְִִֵָָ

     §²Ÿ£¤¦©¬©¨¥−¦§¨®§©¤¬¤©Ÿ©−©
  ¦§¨¬©¨¨«¤

BaŒÚbÈŒL‡ ÏÎÂ∑ ׁשּנטמא ה ּזה  ּבּמת "ה ּטמא " ¿…¬∆ƒ«ְִֵֵֶֶַַַָָ
‰Ú‚p˙."יטמא " LÙp‰Â∑ מת ּבטמא  ÓËz‡.ּבֹו ְִָ¿«∆∆«…««ְִֵֵƒ¿»

Ú‰Œ„Ú∑, ה ּטמאה אב ֹות  אבי ׁשה ּמת  למדנּו, מ ּכאן «»»∆ְְֲֲִִֵֶַַַָָָֻ
ּפר ּוׁשּה זה ּו אדם . ּומט ּמא  ה ּטמאה  אב  ּבֹו ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָֻוה ּנֹוגע 

והלכ ֹותיה  מ ׁשמע ּה הע ּתק ּתי .לפי א ּגדה  ּומדר ׁש ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָ
וזה ּו: ה ּדר ׁשן, מ ׁשה  ר ּבי ׁשל  ‡EÈÏמיס ֹוד ֹו eÁ˜ÈÂ∑ ְְִִֶֶֶַַַָֹ¿ƒ¿≈∆

מ ּׁשּלהם , לעגל  ה ּזהב  נזמי ּפרק ּו ׁשהם  ּכׁשם  ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמ ּׁשּלהם ,
מ ּׁשּלהם  לכ ּפרה  זֹו יביא ּו ּכ.‰n„‡ ‰Ù∑ מ ׁשל ְִִֶֶַָָָָָ»»¬À»ָָ

ׁשפחה  א ּמֹולבן ּתבא  אמר ּו: . מל ׁשל  ּפּלטין ׁשּטּנף  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
העגל  על  ּותכ ּפר  ּפרה  ּתבא  ּכ ה ּצֹואה , .ּותק ּנח  ְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ

‰n„‡∑ ׁשם א)על  כ ּתֹולע ",(ישעיה יא ּדימ ּו "אם  : ¬À»ְִִֵַַַָ
אדם  קר ּוי ׁשהיּו∑ÓÈÓz‰.ׁשהחטא  יׂשראל  ׁשם  על  ְֵֶַָָֹ¿ƒ»ְִֵֵֶַָָ

ּותכ ּפר  זֹו ּתבא  – מ ּומין ּבעלי ּבֹו ונע ׂשּו ְְְֲֲִִִֵֵַַַָֹּתמימים 
לת ּמּותם  ויחזר ּו ÏÚ.עליהם  ‰ÈÏÚ ‰ÏÚ ‡Ï∑ ּכׁשם ְְְְֲֵֶַַָ…»»»∆»…ְֵ

ׁשמים : על  מעליהם  ‰Ô‰kׁשּפרק ּו ÊÚÏ‡ŒÏ‡∑ ְֲִֵֵֶֶַָָֹ∆∆¿»»«…≈

העגל . לע ׂשֹות  ּכהן, ׁשה ּוא  אהרן, על  ׁשּנקהל ּו ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹּכׁשם 
זֹו עב ֹודה  נע ׂשית  לא  העגל  את  ע ׂשה  ׁשאהרן ְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹּולפי

ס ּניג ֹור : נע ׂשה  ק ּטיג ֹור  ׁשאין ֿ יד ֹו, ÛNÂעל  ֲֵֵֵֶַַַַָָ¿»«
‰t‰Œ˙‡∑: העגל ׁשּנׂשרף  BÊ‡Âּכׁשם  Ê‡ ıÚ ∆«»»ְְִֵֵֶֶַָ≈∆∆¿≈

˙ÚÏB˙ ÈLe∑ אלפי ׁשל ׁשת  ּכנגד  ה ּלל ּו מינין ׁשל ׁשה  ¿ƒ»«ְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹ
האילנֹות  מ ּכל  ה ּגב ּה ה ּוא  וארז ּבעגל . ׁשּנפל ּו ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאיׁש
וחטא , ׁשּנת ּגאה  ׁשה ּגב ּה סימן, מ ּכּלם , נמ ֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻואזֹוב 
ל ֹו: וית ּכּפר  ות ֹולעת , ּכאזֹוב  עצמ ֹו את  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַיׁשּפיל 

˙ÓLÓÏ∑ לד ֹור ֹות ׁשמ ּור  העגל  ׁשּפׁשע  ּכמ ֹו ¿ƒ¿∆∆ְְֵֶֶֶַָָ
העגל , מ ּפק ּדת  ּבּה ׁשאין ּפק ּדה   ל ׁשאין ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻֻלפרענּות ,

לב )ׁשּנאמר  ּוכ ׁשם (שמות וג ֹו'". ּופקד ּתי ּפקדי "ּוביֹום  : ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָ
ּכל  מט ּמאה  ּפרה  ּכ ּבֹו, הע ֹוסקין ּכל  מט ּמא  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָׁשהעגל 

ׁשּנאמר  ּבאפר ֹו, ׁשּנּטהר ּו ּוכ ׁשם  ּבּה. :(שם)הע ֹוסקין ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָ
מעפר  ל ּטמא  "ולקח ּו ּכ וג ֹו'", ה ּמים  ֿ ּפני על  ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ"וּיזר 

וג ֹו'" הח ּטאת  .ׂשרפת  ְְֵַַַָ

        

העגל העגל העגל העגל  על על על על  תכ תכ תכ תכ רררר רהרהרהרה כב )ב ב ב ב א א א א  יט, המפרי ,(רש"י אר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
י ראל, מיתה  היתה  לא  העגל חטא  רה לא   מ י  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

לטמאת  למיתה   ר והחטא  ה ות",  לא מ ל"חרת  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻזכ
מ ילא  דר מב לת החטא  רת אפא , ב מ ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמת;

ה רה   " הרמ תב   ה למר,  וי מת. ְְְֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻטמאת
למ ת  ,לנ רמז רמז ה יח : מל יע ה  ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהע ירית

לנצח ". ה ות "ע  לגמרי , ה ות ל היה  ְְְֳִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָה הרה 

    ©¨´Ÿ§¥«Â¦§¨¥Â¨¨̧¥¨³¦§©¦Æ©´Ÿ¤
       ̈«¦½©¥¬¤¨−̈§¨¥®©¨³¨¨Æ¦§½̈©¦¨¥−

̈«
‰„Ú‰ŒÏk∑ מתי מת ּו ׁשּכבר  ה ּׁשלמה , עדה  »»≈»ְְֵֵֵֵֵֶַָָָ

לח ּיים  ּפר ׁשּו וא ּלּו ÌÈÓ.מד ּבר , ÌL ˙ÓzÂ∑ מ"ק) ְְְִִֵַַָָ«»»»ƒ¿»
אד ּמה ?כ "ח) ּפרה  לפר ׁשת  מרים  מיתת  נסמכה  ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָָֻל ּמה 

אד ּמה  ׁשּפרה  ּכמ ֹו (ס "א  מכ ּפרין ּקר ּבנֹות  מה  : ל ְְְְְֲִֶַַַָָָָָֻל ֹומר 

מכ ּפ צ ּדיקים  מיתת  אף  ÌL.רת מכ ּפרת ), ˙ÓzÂ ְְִִִֶֶֶֶַַַַַ«»»»
ÌÈÓ∑(שם) לא מה  ּומ ּפני מתה . ּבנׁשיקה  היא  אף  ƒ¿»ְְִִִִֵֵַָָָֹ

מעלה . ׁשל  ּכב ֹוד   ּדר ׁשאינֹו ה '"? ֿ ּפי "על  ּבּה: ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָנאמר 
נאמר  לג )ּובאהרן מסעי"(במדבר ּב"א ּלה  ה '", ֿ ּפי "על  :. ְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַֹ

     §Ÿ¨¬¨©−¦¨«¥¨®©¦¨´£½©¤−§©©£«Ÿ

‰„ÚÏ ÌÈÓ ‰È‰Œ‡ÏÂ∑ מרים ּבזכ ּות  ה ּבאר  להם  היה  ׁשנה  אר ּבעים  ׁשּכל  .מ ּכאן, ¿…»»«ƒ»≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ

‡eÈc˙‡כא  ÈÓ ÈcÈ„e ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰Ï È‰˙e¿≈¿ƒ¿«√»¿«≈≈«»»
È‰È ‡˙eÈc‡ ÈÓa ˜È„e È‰BLeÏ ÚaˆÈ¿««¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»»¿≈

:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ¿»»««¿»

‡ÒÓכב  È‰È ‡‡ÒÓ da ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«≈¿»»»¿≈¿»»
:‡LÓ „Ú ‡ÒÓ È‰È da ˜Èc L‡Â∆¡«¿ƒ¿«≈¿≈¿»»««¿»

a„ÓÏ‡א  ‡zLk Ïk Ï‡NÈ È B˙‡Â«¬¿≈ƒ¿»≈»¿ƒ¿»¿«¿¿»
Ì˜a ‡nÚ ˙ÈÂ ‰‡Ó„˜ ‡ÁÈa ÔÈˆ„¿ƒ¿«¿»«¿»»ƒ≈«»ƒ¿»

:Ônz ˙˜˙‡Â ÌÈÓ Ônz ˙˙ÈÓeƒ««»ƒ¿»¿ƒ¿¿»««»

ÏÚב  eLk˙‡Â ‡zLÎÏ ‡iÓ ‰Â‰ ‡ÏÂ¿»¬»«»ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»«
:Ô‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ…∆¿««¬…

              
LÙa ˙Óa∑, האדם נפ ׁש ׁשל  מת ? ואיזה  ¿≈¿∆∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

ּבהמה , נפ ׁש ה ּזאה לה ֹוציא  צריכה  טמאת ּה ׁשאין ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻ
רביעית  זֹו ּבנפ ׁש, אחר : ּדבר  ׁשבעה ). טמאת  ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֻ(ולא 

עב )ּדם  nË‡.(חולין  '‰ ÔkLÓŒ˙‡∑ לעזרה נכנס  אם  ָ∆ƒ¿«ƒ≈ְֲִִָָָָ
ּוׁשביעי  ׁשליׁשי ה ּזאת  ּבלא  ּבטבילה , BÚ„.אפ ּלּו ְְְְֲִִִִִִִַַָָֹ

B B˙‡ÓË∑ ׁשּטבל ֿ ּפי ֿ על  .אף  À¿»ִֶַַַָ

     Ÿ©½̈¨−̈¦«¨´§®Ÿ¤¨©¨³
     ¤¨¸Ÿ¤Æ§¨£¤´¨½Ÿ¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

Ï‰‡‰ŒÏ‡ ‡a‰ŒÏk∑ּבת ֹוכ ֹו ׁשה ּמת  .ּבע ֹוד  »«»∆»…∆ְְֵֶַ

       §ŸÆ§¦´¨½©£¤²¥«¨¦¬¨¦−¨¨®¨¥−
«

Áe˙Ù ÈÏk ÏÎÂ∑(א כה ה ּכת ּוב (חולין חרס  ּבכלי ¿…¿ƒ»«ְִִֶֶַָ
 לפיכ מ ּתֹוכ ֹו, א ּלא  מ ּגּבֹו טמאה  מק ּבל  ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמד ּבר ,
– ּבח ּבּור  יפה  עליו ּפת ּולה  צמידת ֹו מג ּופת  אין ְְְְִִִֵֶַָָָָָאם 

טה ֹור  – עליו ּפתיל  צמיד  יׁש אם  הא  ה ּוא . .טמא  ִִִֵֵָָָָָָָ
ÏÈ˙t∑וכן עברי. ּבל ׁשֹון מח ּבר , ל )ל ׁשֹון :(בראשית »ƒְְְְְִִִֵָֻ

נתח ּבר ּתי נפ ּתל ּתי", אלהים  אח ֹותי "נפ ּתּולי .עם  ְְְְְֱֲִִִִִִִֵַַַַֹ

     §¸Ÿ£¤¦©¹©§¥´©¨¤À©«£©¤̧¤Æ´
       §¥½«§¤¬¤¨−̈´§®̈¤¦§−̈¦§©¬¨¦«

‰„O‰ ÈtŒÏÚ∑( עב ׁשם (חולין ׁשאין ה ּׂשדה ", ֿ ּפני "על  ּופ ׁשּוט ֹו: וד ֹופק . ּגֹולל  לר ּבֹות  ּדר ׁשּו: ר ּבֹותינּו «¿≈«»∆ְְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבנגיעה  ׁשם  ה ּמת  מט ּמא  – .אהל  ְְִִֵֵֶַַָָֹ

      §¨«§Æ©¨¥½¥«£©−§¥©´©«©¨®§¨©¬¨¨²
  ©¬¦©¦−¤¤«¦

     

      §¨©̧¥¹§¨©´©©»¦»¦´¨¼§¦¨³
    ©¨¸Ÿ¤Æ§©¨©¥¦½§©©§¨−£¤´¨«
        ̈®§©©Ÿ¥À©©¤̧¤Æ´¤«¨½̈¬©¥−¬©¨«¤

     §¦¨³©¨ŸÆ©©¨¥½©¬©§¦¦−©´
      ©§¦¦®§¦§Æ©´©§¦¦½§¦¤§¨¨²§¨©¬

  ©©−¦§¨¥¬¨¨«¤
ÈÚÈM‰ ÌBia B‡hÁÂ∑( ספרי)טהרת ֹו ּגמר  .ה ּוא  ¿ƒ¿««¿ƒƒְֳַָָ

     §¦³£¤¦§¨Æ§´Ÿ¦§©½̈§¦§§¨²©¤¬¤
       ©¦−¦´©¨¨®¦Á¤¦§©̧§Ÿ̈¹¦¥À¥¬

    ¦¨²«ŸŸ©¬¨−̈¨¥¬«
'B‚Â ‡ÓËÈŒL‡ LÈ‡Â∑' ּב'ׁשב ּוע ֹות ּכדאיתא  כ ּו'? "מ ׁשּכן" נאמר  ל ּמה  "מק ּדׁש", נאמר  טז)אם  .(דף  ¿ƒ¬∆ƒ¿»¿ְְְְֱֱִִִִִִֶֶַַָָָָָ

Ïkיד  ‡kLÓa ˙eÓÈ È‡ L‡ ‡˙ÈB‡ ‡c»«¿»¡«¬≈¿¿«¿¿»»
‡ÒÓ È‰È ‡kLÓa Èc ÏÎÂ ‡kLÓÏ ÏÏÚc¿»≈¿«¿¿»¿»ƒ¿«¿¿»¿≈¿»»

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL«¿»ƒ

ÚÈÈLטו ˙Ùe‚Ó ˙ÈÏc ÁÈ˙t ÛÒÁc ÔÓ ÏÎÂ¿…««¬«¿ƒ«¿≈¿«¿ƒ«
:‡e‰ ‡ÒÓ È‰BÏÚ ÛwÓ««¬ƒ¿»»

aÁ‡טז ÏË˜a ‡Ï˜Á Èt‡ ÏÚ ˜È Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ¿«««≈«¿»ƒ¿≈«¿»
È‰È ‡˜ B‡ ‡L‡„ ‡Ó‚ B‡ ‡˙Ó B‡¿≈»¿«¿»∆¡»»¿ƒ¿»¿≈

:ÔÈÓBÈ ‡ÚL ‡ÒÓ¿»»«¿»ƒ

hÁ‡˙‡יז ˙„˜È ÙÚÓ ‡ÒÓ„Ï ÔeqÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»»≈¬«¿≈««»»
:ÔÓÏ ÚeaÓ ÈÓ È‰BÏÚ ÔezÈÂ¿ƒ¿¬ƒ≈««¿»

ÈcÈÂיח  ÈÎc b ‡iÓa ÏeaËÈÂ ‡BÊ‡ qÈÂ¿ƒ«≈»¿ƒ¿¿«»¿«¿≈¿«≈
Èc ‡˙LÙ ÏÚÂ ‡iÓ Ïk ÏÚÂ ‡kLÓ ÏÚ««¿¿»¿«»»«»¿««¿»»ƒ
B‡ ‡ÏË˜ B‡ ‡Ó‚a ˜Èc ÏÚÂ Ôn˙ BÂ‰¬«»¿«¿ƒ¿«¿«¿»¿»≈»

:‡˜ B‡ ‡˙Ó¿≈»¿ƒ¿»

˙ÈÏ˙‡‰יט  ‡ÓBÈa ‡‡ÒÓ ÏÚ ‡ÈÎ„ ÈcÈÂ¿«≈«¿»«¿»»»¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÈL ‡ÓBÈa dpk„ÈÂ ‰‡ÚÈL ‡ÓBÈe¿»¿ƒ»»ƒ«ƒ≈¿»¿ƒ»»
Èk„ÈÂ ‡iÓ ÈÁÒÈÂ È‰BLeÏ ÚaˆÈÂƒ««¿ƒ¿«¿≈¿«»¿ƒ¿≈

:‡LÓ¿«¿»

ÈˆzLÈÂכ  È‰BÏÚ ÈcÈ ‡ÏÂ ‡zÒÈ Èc ‚e¿«ƒƒ¿»«¿»«≈¬ƒ¿ƒ¿≈≈
‡Lc˜Ó ˙È È‡ ‡Ï‰˜ BbÓ ‡e‰‰ ‡L‡¡»»«ƒ¿»»¬≈»«¿¿»
È‰BÏÚ e˜ÈcÊ‡ ‡Ï ‡˙eÈc‡ ÈÓ ‡Ò ÈÈ„«¿»¿«≈«»»»ƒ¿¿ƒ¬ƒ

:‡e‰ ‡ÒÓ¿»»



עב              
           

נגע ה , יגיעת למרת גלל  חר  פלינ אל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָי
ה ירת. את מיד   איר  אינ , לתלז נגע  וה  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמ
 מ למרת  ה ב ע  מ רת לימ ד  נ י זה  על  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוג
לה היתה  מי  זכ ת י ראל ני   ידע לא  נה   עיְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאר
נדע   ל־ס־  ס הנה  מד ר,  ת הי ת ממנה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה אר

רב . זמ  מ לאחרי  י  א הדבר,  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלה

י מתרח המא רע ת ,ימינ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־מה ־וכמה 
רק   א הדבר, רר י תר, הרה  גד לה  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמהירת
נפ למסירת עד  נתינה  מסירה  ,רג  מ  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקי

טבי)א פ  ירת  איור הק "ה  מצליח   חי בי )  ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
  פ א בכל מיד ,  יכ  א י תר, גד לה  ְְְִִִֵֵֶֶָָָמהירת

קצר. זמ  ְֶֶַָָמ

      ©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
   ¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מ ּמּנה  מג ּנה  צמא  ׁשּמיתת  ל ּמד  ּבּדבר . אחינּו .ּבמיתת  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת  ּכמ ֹו ה ּוא , ּדבר  ׁשם  ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

ל ֹו היה  ּכן ׁשאם  אחינּו", "ּכׁשּמת ּו לפר ׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיּתכן
הוא "ו) (ּבח ֹולם  "ּבג ֹוע " .לה ּנקד  ְְְִִֵַַָָָ

     §¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
   ̈´½̈£©−§§¦¥«

     §¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
       ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

    §¦½©¬¦©−¦¦§«

      ©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
       ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
      ¨¦½§¦©§¤¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

     §«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
§¤§¦¨«

ÌÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל  ממ ֹונם  על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשחס  .מ ּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ÓÈÓÏ eÓ‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡ÈÚe ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
ÚÊ ˙ÈÏ Lk ˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBnÂ ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú˙Ïו ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ:ז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡ËÁ ˙È Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿



    
    
      

       

    
       

   
   

    
      

     
     



עג               

      ©¦©¬¤²¤©©¤−¦¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨«

     ©©§¦¹¤§©«£²Ÿ¤©¨−̈¤§¥´©¨®©
     ©´Ÿ¤¨¤À¦§¨Æ©Ÿ¦½£¦©¤´©©¤½

  ¦¬¨¤−¨«¦
'B‚Â eÏ‰˜iÂ∑(שם) ה ּמק ֹומ ֹות מן אחד  זה  ««¿ƒ¿ְִֶֶַָ

המר ּבה  את  מעט  ÈˆB‡.ׁשהחזיק  ‰f‰ ÚÏq‰ŒÔÓ‰∑ ְֱִֶֶֶֶַָֻֻ¬ƒ«∆««∆ƒ
לפי א ֹות ֹו, מ ּכירין היּו ׁשּלא  ויׁשב לפי ה ּסלע   ׁשהל ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

יׂשראל  והיּו ה ּבאר , ּכׁשּנס ּתּלק  ה ּסלעים  ּבין ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָל ֹו

„Èט  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡ËÁ ˙È ‰LÓ ÈÒe¿ƒ…∆»À¿»ƒ√»¿»¿»ƒ
:d„wt«¿≈

Ì„˜Ïי  ‡Ï‰˜ ˙È Ô‰‡Â ‰LÓ eLÈÎ‡Â¿«¿ƒ…∆¿«¬…»¿»»»√»
ÔÓ‰ ‡iÒ ÔÚÎ eÚÓL ÔB‰Ï Ó‡Â ‡ÙÈk≈»«¬«¿¿»¿««¿»«»¬ƒ

:‡iÓ ÔBÎÏ ˜t ÔÈ„‰ ‡ÙÈk≈»»≈«≈¿«»



    
     

     
     
     
     
    
     
    
      
     
     
    
    
    
     
    

   
     
    
    
   

   
    

      
     
     
    
    
    

      
       

     
     
      
      
   

     
       

     
     
     
      
    
    
    
     

      
    

    
     
    
    
    
     
      
    
     
      
     
    
     

     
     
     
     
      
    

       
     
     
     

     
      

    
      
     
      
      
    
     
     
      
     

     
     
     
   

      
     

    
    
     
     
    

       
     
    
     
     

      
      
      
    
    

     
     

      
   
    

     

              
           

נגע ה , יגיעת למרת גלל  חר  פלינ אל  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָי
ה ירת. את מיד   איר  אינ , לתלז נגע  וה  ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָלעצמ
 מ למרת  ה ב ע  מ רת לימ ד  נ י זה  על  ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָוג
לה היתה  מי  זכ ת י ראל ני   ידע לא  נה   עיְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָֹאר
נדע   ל־ס־  ס הנה  מד ר,  ת הי ת ממנה  ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה אר

רב . זמ  מ לאחרי  י  א הדבר,  ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלה

י מתרח המא רע ת ,ימינ ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָועל־אחת־מה ־וכמה 
רק   א הדבר, רר י תר, הרה  גד לה  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָמהירת
נפ למסירת עד  נתינה  מסירה  ,רג  מ  ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָמתעסקי

טבי)א פ  ירת  איור הק "ה  מצליח   חי בי )  ְְְִִִִִֵֶַַַָָ
  פ א בכל מיד ,  יכ  א י תר, גד לה  ְְְִִִֵֵֶֶָָָמהירת

קצר. זמ  ְֶֶַָָמ

      ©¨¬¤¨−̈¦¤®©«Ÿ§´¥½Ÿ§¬¨©²§
   ¦§©¬©¥−¦§¥¬§Ÿ̈«

eÚÂ‚ eÏÂ∑ׁשּגוענּו ‡eÈÁ.הלואי ÚÂ‚a∑ ¿»«¿ְְֶַַַָƒ¿««≈
מ ּמּנה  מג ּנה  צמא  ׁשּמיתת  ל ּמד  ּבּדבר . אחינּו .ּבמיתת  ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

ÚÂ‚a∑ ולא אחינּו", "ּבמיתת  ּכמ ֹו ה ּוא , ּדבר  ׁשם  ƒ¿«ְְְִֵֵַַָָֹ

ל ֹו היה  ּכן ׁשאם  אחינּו", "ּכׁשּמת ּו לפר ׁשֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָיּתכן
הוא "ו) (ּבח ֹולם  "ּבג ֹוע " .לה ּנקד  ְְְִִֵַַָָָ

     §¨¨³£¥¤Æ¤§©´§Ÿ̈½¤©¦§−̈©¤®
   ̈´½̈£©−§§¦¥«

     §¨¨³¤«¡¦ª̧Æ¦¦§©½¦§¨¦´Ÿ½̈¤
       ©¨¬¨−̈©¤®´Ÿ§´¤À©§¥¨³§¤̧¤Æ

    §¦½©¬¦©−¦¦§«

      ©¨ŸÁ¤̧§©«£¹Ÿ¦§¥´©¨À̈¤¤̧©Æ´Ÿ¤
       ¥½©¦§−©§¥¤®©¥¨¬§«§Ÿ̈−£¥¤«

     

   ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©´¤©©¤À§©§¥³¤¨«¥¨Æ©¨Æ§©«£´Ÿ
      ¨¦½§¦©§¤¤©¤²©§¥«¥¤−§¨©´¥¨®

     §«¥¨Æ¨¤¬©̧¦Æ¦©¤½©§¦§¦¨¬¤¨«¥−̈
§¤§¦¨«

ÌÈÚaŒ˙‡Â∑(רבה יׂשראל (במדבר ׁשל  ממ ֹונם  על  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשחס  .מ ּכאן, ¿∆¿ƒ»ְִִֵֶֶַַַָָָָָָ

ÈÂÏeג  ÓÈÓÏ eÓ‡Â ‰LÓ ÌÚ ‡nÚ ‡ˆe¿»«»ƒ…∆«¬»¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Á‡„ ‡˙BÓa ‡˙Ó„¿ƒ¿»¿»¿«»»√»¿»

a„ÓÏ‡ד  ÈÈ„ ‡Ï‰˜ ˙È ÔezÏÚ‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»¿»»«¿»¿«¿¿»
:‡ÈÚe ‡Á‡ Ônz ˙ÓÓÏ ÔÈ„‰»≈ƒ¿««»¬«¿»¿ƒ»»

˙È‡ה  ‰‡˙È‡Ï ÌÈˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏe¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒ¿«¿»»»»»
ÚÊ ˙ÈÏ Lk ˙‡ ‡Ï ÔÈ„‰ ‡LÈ ‡˙‡Ï¿«¿»ƒ»»≈»»«¿«¿≈¿«
˙ÈÏ ‡iÓe ÔÈBnÂ ÔÈÙe‚Â ÔÈÈ˙ ‡Ï Û‡Â¿«»≈ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»≈

:ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈

Ú˙Ïו ‡Ï‰˜ Ì„˜ ÔÓ Ô‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…ƒ√»¿»»ƒ¿«
‡˜È ÈÏb˙‡Â ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe ‡ÓÊ ÔkLÓ«¿«ƒ¿»¿»««≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔB‰Ï ÈÈ„«¿»¿

ÓÈÓÏ:ז ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

‡zח  ‡zLk ˙È LÎ‡Â ‡ËÁ ˙È Ò«»À¿»¿«¿≈»¿ƒ¿»«¿
ÔB‰ÈÈÚÏ ‡ÙÈk ÌÚ ÔeÏlÓ˙e CeÁ‡ Ô‰‡Â¿«¬…»¿«¿ƒ≈»¿≈≈
È˜L˙Â ‡ÙÈk ÔÓ ‡iÓ ÔB‰Ï ˜t˙Â È‰BÓ ÔzÈÂ¿ƒ≈ƒ¿«≈¿«»ƒ≈»¿«¿≈

:ÔB‰ÈÚa ˙ÈÂ ‡zLk ˙È»¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿



    
    
      

       

    
       

   
   

    
      

     
     



עד              
לנּו ּתֹוציא ּו סלע  מאיזה  ּלכם ? מה  להם : ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא ֹומרים 
יוני: ל ׁשֹון סרבנים , "ה ּמרים ", להם : אמר   לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים ?

ׁשּלא  ה ּזה , ה ּסלע  המן מ ֹוריהם , את  מ ֹורים  – ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשֹוטים 
מים ? לכם  נֹוציא  עליו, .נצט ּוינּו ְִִִִֶַַָָָ

      ©¨̧¤¤¹¤¨À©©¤©¤²©§©¥−
      ©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

ÌÈÓÚt∑,ט ּפין א ּלא  ה ֹוציא  לא  ׁשּברא ׁשֹונה  לפי «¬»ƒְִִִִִֶֶָָָֹ
"וד ּבר ּתם  א ּלא  לה ּכֹות ֹו ה ּמק ֹום  צ ּוה  ׁשּלא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
ה ֹוציא . ולא  אחר  סלע  אל  ּדּבר ּו וה ּמה  ֿ ה ּסלע ", ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאל 

ׁשּנאמר  ּכברא ׁשֹונה , לה ּכֹות ֹו צרי ׁשּמא  (שמות אמר ּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
וה ּכה ּויז) סלע  א ֹות ֹו להם  ונזּדּמן – ּבּצּור " ."וה ּכית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©©Ÿ
       ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
     ̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ ׁשא ּלּולי ה ּכת ּוב  ּגּלה  ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ
יאמר ּו ׁשּלא  ּכדי לארץ , נכנסין היּו ּבלבד  זה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחטא 
ׁשּלא  עליהם  ׁשּנגזר  ה ּמד ּבר  ּדֹור  ׁשאר  ּכע ֹון ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעליהם :

והלא  ואהרן. מ ׁשה  ע ֹון היה  ּכ לארץ , (במדבר יּכנס ּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבּסתר יא) לפי א ּלא  מ ּזֹו? ק ׁשה  יּׁשחט " ּובקר  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"הצאן

– יׂשראל  ּכל  ׁשּבמעמד  וכאן ה ּכת ּוב , עליו  חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
ה ּׁשם  ק ּדּוׁש מ ּפני ה ּכת ּוב , עליו  חס .לא  ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי וה ֹוציא , ה ּסלע  אל  ּדּבר ּתם  ׁשא ּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה , ּסלע  מה  וא ֹומרים : העדה  לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמק ּדׁש
ּדּבּור ֹו מק ּים  לפרנסה , צרי ואינֹו ׁשֹומע  ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמד ּבר 

אנּו! ֿ וחמר  קל  מק ֹום , ˙e‡È.ׁשל  ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמ ֹו ג )ּבׁשב ּועה , א עלי".(שמואל  לבית  נׁשּבע ּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכ על  ּבתפ ּלה  יר ּבּו ׁשּלא  ּבקפיצה , .נׁשּבע  ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

     ¥¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
  ©¦¨¥−¨«

‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰∑: אחר ּבמק ֹום  ה ּנזּכרים  הם  ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב ) ק "א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה , אצטגניני רא ּו א ּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת 

ּגזר ּו  לכ ּבּמים , ל ֹוקה  יׂשראל  א)ׁשל  ֿ ה ּבן (שמות "ּכל  : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכה ּו" היארה  Ìa.ה ּיּלֹוד  L„wiÂ∑ מ ׁשה ׁשּמת ּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

ֿ ידם , על  ב )ואהרן קט"ו ֿ ה ּוא (זבחים ּבר ּו ֿ ׁשּכׁשה ּקד ֹוׁש ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
ה ּבר ּיֹות . על  ּומתק ּדׁש ירא ּוי ה ּוא  ּבמק ּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻע ֹוׂשה 

א ֹומר  ה ּוא  סח)וכן מ ּמק ּדׁשי",(תהילים אלהים  "נֹורא  : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
א ֹומר  ה ּוא  י )וכן א ּקד ׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

     

     ©¦§©̧¤©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
        ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

 £¤¬§¨¨«§
NÈ EÈÁ‡Ï‡∑? אחוה ּכאן להזּכיר  ראה  מה  »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

ל ֹו ׁשּנאמר  אברהם , ּבני אנחנּו, אחים  ל ֹו: אמר  ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָא ּלא 
טו) א ֹות ֹו(בראשית היה  ׁשנינּו ועל  ," זרע יהיה  ֿ גר  "ּכי :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרע ֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.הח ֹוב  ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑ לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל  אביכם  לו)ּפיר ׁש מ ּפני (שם ֿ ארץ  אל   וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם , ה ּמּטל  ֿ ח ֹוב  ה ּׁשטר  מ ּפני – אחיו" ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻיעקב 

יעקב  על  .וה ּטיל ֹו ְֲִִַַֹ

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈzz dËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰ÈÚe ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï ÈÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È‰È Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג  Ï‡NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡NÈ CeÁ‡ Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»



    
      

     

     
   

      

     
   



עה               

     ©¥«§³£Ÿ¥̧Æ¦§©½§¨©¥¬¤§¦§©−¦¨¦´
    ©¦®©¨¥¬¨²¦§©−¦§©«£Ÿ¥«

eÏ eÚiÂ∑ ר ּבֹות צר ֹות  על ∑eÈ˙‡ÏÂ.סבלנּו ּבאה  ּכׁשּפרענּות  ּבּקבר  מצטערים  ׁשהאב ֹות  מ ּכאן, «»≈»ְַַָָ¿«¬…≈ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.יׂשראל  ְִֵָ

     ©¦§©³¤§Ÿ̈Æ©¦§©´Ÿ¥½©¦§©´©§½̈
      ©«Ÿ¦¥−¦¦§¨®¦§¦¥Æ£©´§§¨¥½¦−§¥¬

§¤«
eÏ˜ ÚÓLiÂ∑אבינּו ׁשּברכנּו כז)ּבּברכה  :(בראשית «ƒ¿«…≈ְְִֵֶַָָָָ

ונענים  צ ֹועקים  ׁשאנּו יעקב ", ק ֹול  ∑C‡ÏÓ."ה ּקל  ְֲֲֲִִֶַַַָֹֹ«¿»
"מלאכים ", קר ּואים  ׁשה ּנביאים  מ ּכאן, מ ׁשה . ְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹזה 

לו)וא ֹומר  ב  האלהים "(ד "ה ּבמלאכי מלעבים  "וּיהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֵֵַַַָֹ

      ©§§¨¨´§©§¤À³Ÿ©«£ŸÆ§¨¤´§¤½¤§¬Ÿ
        ¦§¤−¥´§¥®¤¤©¤´¤¥¥À³Ÿ¦¤Æ¨¦´

   §½Ÿ©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«
Eˆ‡ ‡pŒ‰aÚ∑ היר ּׁשה על  לע ֹורר   ל אין «¿¿»»¿«¿∆ְְְֵֵַַָֻ

לנּו ע ׂשה  הח ֹוב , ּפרע ּת ׁשּלא  ּכׁשם  ֿ יׂשראל , ארץ  ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשל 
 ארצ  ּדר לעבר  מעט  ‡.עזר  ÈÓ ‰zL ‡ÏÂ∑ ְְֲֵֶֶֶֶַַַֹ¿…ƒ¿∆≈¿≈

רבה) אמר (במדבר ּכ א ּלא  ל ֹומר , צרי היה  ּבֹור ֹות " ִֵֶַַַָָָָָ"מי
ל ׁשּתֹות , ּובאר  לאכל  מן ּבידינּו ׁשּיׁש ֿ ּפי ֿ על  אף  ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹמ ׁשה :

להנאתכם . ּומים  אכל  מ ּכם  נקנה  א ּלא  מ ּמּנּו, נׁשּתה  ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹלא 
יקנה  לאכל , ּביד ֹו ׁשּיׁש ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  לאכסנאי, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמ ּכאן

א ׁשּפיזֹו את  לה ּנֹות  ּכדי החנוני, ‰CÏn.מן Cc ְְְְִִִֵֶֶַַָֻ∆∆«∆∆
'B‚Â CÏ∑ לכאן יּטּו ולא  ּבהמ ּתנּו את  ח ֹוסמים  אנּו ≈≈¿ְְְְְִִֵֶֶָָֹ

לאכל  .ּולכאן ְֱֶָֹ

       ©³Ÿ¤¥¨Æ¡½¬Ÿ©«£−Ÿ¦®¤©¤−¤¥¥¬
¦§¨¤«

E˙‡˜Ï ‡ˆ‡ ÁaŒÔt∑ ּבּקֹול מת ּגאים  א ּתם  ∆«∆∆≈≈ƒ¿»∆ְִִֶַַָ
וּיׁשמע  ֿ ה ' אל  "וּנצעק  ואמר ּתם : אביכם , ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַׁשה ֹוריׁשכם 

אבי ׁשה ֹוריׁשני  ּבּמה  עליכם  אצא  ואני (בראשית קלנּו", ֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
תחיה "כז) חר ּב "ועל  :. ְְְְִֶַַ

     ©«Ÿ§¸¥¨¬§¥«¦§¨¥»©«§¦¨´©«£¤¼§¦
        ¥¤³¦§¤Æ£¦´¦§©½§¨«©¦−¦§¨®©¬¥«¨−̈

 §©§©¬¤«¡«Ÿ̈
cŒÔÈ‡ ˜∑ מ ּזיק ּדבר  ׁשּום  .אין «≈»»ְִֵַָָ

ÌÈˆÓטו ‡˙ÈÂ ÌÈˆÓÏ ‡˙‰‡ e˙Áe¿»¬»»»»¿ƒ¿«ƒƒ≈¿»¿ƒ¿«ƒ
È‡ˆÓ ‡Ï eLÈ‡‡Â ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈÓBÈƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿»≈

:‡˙‰‡ÏÂ¿«¬»»»»

ÁÏLeטז ‡˙BÏˆ ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ‡ÈlˆÂ¿«≈»√»¿»¿«ƒ¿»»¿«
‡Á‡ ‡‰Â ÌÈˆnÓ ‡˜t‡Â ‡Î‡ÏÓ«¿»»¿«¿»»ƒƒ¿»ƒ¿»¬«¿»

:CÓeÁz ËÒc ‡z˜ Ì˜ƒ¿««¿»¿ƒ¿«¿»

ÌÎeיז Ï˜Áa aÚ ‡Ï CÚ‡a ÔÚk aÚ¿ƒ«¿«¿«¿»»¿ƒ««¬«ƒ¿«
‡Ï ÏÊ ‡kÏÓ Á‡a B‚ ÈÓ ÈzL ‡ÏÂ¿»ƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈»
:CÓeÁz aÚc „Ú ‡Ï‡ÓÒÏÂ ‡ÈnÈÏ ÈËÒƒ¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»»«ƒ¿ƒ«¿»

ÈÓeÁ˙aיח  aÚ˙ ‡Ï ‰‡ÓB„‡ dÏ Ó‡Â«¬«≈¡»»»¿ƒ«ƒ¿ƒ
:C˙eÓ„˜Ï ˜Bt‡ ‡aÁa ÔÈÏË˜„a ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿»∆»√»»

q˜יט  ‡LÈk Á‡a Ï‡NÈ Èa dÏ eÓ‡Â«¬»≈¿≈ƒ¿»≈¿…«¿ƒ»ƒ«
ÔB‰ÈÓc ‰È‡Â ÈÈÚe ‡‡ ÈzL CÈiÓ Ì‡Â¿ƒ«ƒƒ¿≈¬»¿ƒ«¿≈«¿≈

:aÚ‡ ÈÏ‚a LÈc Ìb˙t ˙ÈÏ „BÁÏ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿«¿«¬ƒ»



    
      
    
     
     

  
    

     

     
    
   

  
    

     
     

    


      
   

    
     
    

  

              
לנּו ּתֹוציא ּו סלע  מאיזה  ּלכם ? מה  להם : ְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָא ֹומרים 
יוני: ל ׁשֹון סרבנים , "ה ּמרים ", להם : אמר   לכ ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֹמים ?

ׁשּלא  ה ּזה , ה ּסלע  המן מ ֹוריהם , את  מ ֹורים  – ֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשֹוטים 
מים ? לכם  נֹוציא  עליו, .נצט ּוינּו ְִִִִֶַַָָָ

      ©¨̧¤¤¹¤¨À©©¤©¤²©§©¥−
      ©«£¨®¦©¥«§Æ©´¦©¦½©¥¬§§¨«¥−̈§¦¨«

ÌÈÓÚt∑,ט ּפין א ּלא  ה ֹוציא  לא  ׁשּברא ׁשֹונה  לפי «¬»ƒְִִִִִֶֶָָָֹ
"וד ּבר ּתם  א ּלא  לה ּכֹות ֹו ה ּמק ֹום  צ ּוה  ׁשּלא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹלפי
ה ֹוציא . ולא  אחר  סלע  אל  ּדּבר ּו וה ּמה  ֿ ה ּסלע ", ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹאל 

ׁשּנאמר  ּכברא ׁשֹונה , לה ּכֹות ֹו צרי ׁשּמא  (שמות אמר ּו: ְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָ
וה ּכה ּויז) סלע  א ֹות ֹו להם  ונזּדּמן – ּבּצּור " ."וה ּכית  ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָ

     ©´Ÿ¤§Ÿ̈»¤¤´§¤©«£Ÿ¼©©Ÿ
       ¤«¡©§¤´¦½§©̧§¦¥½¦§¥¥−§¥´¦§¨¥®¨¥À³Ÿ
     ̈¦̧Æ¤©¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¨©¬¦¨¤«

Èa ÌzÓ‡‰Œ‡Ï ÔÚÈ∑ ׁשא ּלּולי ה ּכת ּוב  ּגּלה  ««…∆¡«¿∆ƒִִֵֶַָָ
יאמר ּו ׁשּלא  ּכדי לארץ , נכנסין היּו ּבלבד  זה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹחטא 
ׁשּלא  עליהם  ׁשּנגזר  ה ּמד ּבר  ּדֹור  ׁשאר  ּכע ֹון ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעליהם :

והלא  ואהרן. מ ׁשה  ע ֹון היה  ּכ לארץ , (במדבר יּכנס ּו ְְֲֲֲִֶֶַַָָָָָָֹֹֹ
ׁשּבּסתר יא) לפי א ּלא  מ ּזֹו? ק ׁשה  יּׁשחט " ּובקר  ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"הצאן

– יׂשראל  ּכל  ׁשּבמעמד  וכאן ה ּכת ּוב , עליו  חס –ְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָ
ה ּׁשם  ק ּדּוׁש מ ּפני ה ּכת ּוב , עליו  חס .לא  ְִִֵֵַַַָָָָֹ

ÈLÈc˜‰Ï∑ הייתי וה ֹוציא , ה ּסלע  אל  ּדּבר ּתם  ׁשא ּלּו ¿«¿ƒ≈ƒְְִִִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשאינֹו זה , ּסלע  מה  וא ֹומרים : העדה  לעיני ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻמק ּדׁש
ּדּבּור ֹו מק ּים  לפרנסה , צרי ואינֹו ׁשֹומע  ואינֹו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָמד ּבר 

אנּו! ֿ וחמר  קל  מק ֹום , ˙e‡È.ׁשל  ‡Ï ÔÎÏ∑ ֶֶַָָָֹ»≈…»ƒ
ּכמ ֹו ג )ּבׁשב ּועה , א עלי".(שמואל  לבית  נׁשּבע ּתי "לכן : ְְְְְִִִִֵֵֵַָָ

ּכ על  ּבתפ ּלה  יר ּבּו ׁשּלא  ּבקפיצה , .נׁשּבע  ְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ

     ¥¨¥´§¦½̈£¤¨¬§¥«¦§¨¥−¤§Ÿ̈®
  ©¦¨¥−¨«

‰ÈÓ ÈÓ ‰n‰∑: אחר ּבמק ֹום  ה ּנזּכרים  הם  ≈»≈¿ƒ»ְְִִֵֵַַָָ
ב ) ק "א ׁשּמֹוׁשיען (סנהדרין ּפרעה , אצטגניני רא ּו א ּלּו ְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹאת 

ּגזר ּו  לכ ּבּמים , ל ֹוקה  יׂשראל  א)ׁשל  ֿ ה ּבן (שמות "ּכל  : ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּתׁשליכה ּו" היארה  Ìa.ה ּיּלֹוד  L„wiÂ∑ מ ׁשה ׁשּמת ּו ְְִִַַַָֹֻ«ƒ»≈»ֵֶֶֹ

ֿ ידם , על  ב )ואהרן קט"ו ֿ ה ּוא (זבחים ּבר ּו ֿ ׁשּכׁשה ּקד ֹוׁש ְְֲֶֶַַַָָָָֹ
ה ּבר ּיֹות . על  ּומתק ּדׁש ירא ּוי ה ּוא  ּבמק ּדׁשיו, ּדין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻע ֹוׂשה 

א ֹומר  ה ּוא  סח)וכן מ ּמק ּדׁשי",(תהילים אלהים  "נֹורא  : ְְֱִִִֵֵֶָָֹ
א ֹומר  ה ּוא  י )וכן א ּקד ׁש"(ויקרא "ּבקרבי :. ְְִֵֵֵֶַָֹ

     

     ©¦§©̧¤©§¨¦²¦¨¥−¤¤´¤¡®
        ³Ÿ¨©Æ¨¦´¦§¨¥½©¨´¨©½§¨¥¬¨©§¨−̈

 £¤¬§¨¨«§
NÈ EÈÁ‡Ï‡∑? אחוה ּכאן להזּכיר  ראה  מה  »ƒƒ¿»≈ְְֲִַַָָָָָ

ל ֹו ׁשּנאמר  אברהם , ּבני אנחנּו, אחים  ל ֹו: אמר  ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָא ּלא 
טו) א ֹות ֹו(בראשית היה  ׁשנינּו ועל  ," זרע יהיה  ֿ גר  "ּכי :ְְְְֲִִֵֵֶַַָָ

לפרע ֹו Ïz‰ŒÏk‡‰.הח ֹוב  ˙‡ zÚ„È ‰z‡∑ לפיכ ְְַָ«»»«¿»≈»«¿»»ְִָ

אבינּו מעל  אביכם  לו)ּפיר ׁש מ ּפני (שם ֿ ארץ  אל   וּיל" : ְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ
עליהם , ה ּמּטל  ֿ ח ֹוב  ה ּׁשטר  מ ּפני – אחיו" ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָֹֻיעקב 

יעקב  על  .וה ּטיל ֹו ְֲִִַַֹ

ÙÈk‡יא  ˙È ‡ÁÓe d„È ˙È ‰LÓ Ì‡Â«¬≈…∆»¿≈¿»»≈»
È‡ÈbÒ ‡iÓ e˜Ùe ÔÈÓÊ ÔÈzz dËÁa¿À¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿»«»«ƒ≈

:ÔB‰ÈÚe ‡zLk ˙‡È˙Le¿ƒ«¿ƒ¿»¿ƒ¿

Ï‡יב  Èc ÛÏÁ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¬«ƒ»
Èa ÈÈÚÏ È˙eLc˜Ï ÈÓÈÓa ÔezÓ‰≈«¿¿≈¿ƒ¿«»ƒ¿≈≈¿≈
ÔÈ„‰ ‡Ï‰˜ ˙È ÔeÏÚ˙ ‡Ï ÔÎa Ï‡NÈƒ¿»≈¿≈»«¬»¿»»»≈

:ÔB‰Ï ˙È‰È Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

˜„Ìיג  Ï‡NÈ Èa Bˆ Èc ‡˙evÓ ÈÓ Ôep‡ƒ≈«»ƒ¿¿≈ƒ¿»≈√»
:ÔB‰a Lc˜˙‡Â ÈÈ¿»¿ƒ¿««¿

kÏÓ‡יד  ˙ÂÏ Ì˜Ó ÔÈcbÊ‡ ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆ƒ¿«ƒ≈¿»¿»«¿»
zÚ„È z‡ Ï‡NÈ CeÁ‡ Ó‡ Ô„k ÌB„‡„∆¡ƒ¿«¬«»ƒ¿»≈«¿¿««

:‡zÁkL‡ Èc ‡˙˜Ú Ïk ˙È»»»¿»ƒ«¿«¿»»
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      ©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
  ̈¥−§¨¬£¨¨«

‰˜ÊÁ „Èe∑ ע ׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "וה ּידים  :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

      ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
  ¦§¨¥−¥«¨¨«

     

     ©¦§−¦¨¥®©¨Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
̈¨«

‰„Ú‰ŒÏk∑ לה ּכנס וע ֹומדים  ׁשלמים  ּכּלם  »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה  ׁשּנגזרה  מא ֹותם  אחד  ּבהן היה  ׁשּלא  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ ,
ׁשּכת ּוב  מא ֹותן וא ּלּו מד ּבר , מתי ּכל ּו ׁשּכבר  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם ,

ד )ּבהן ה ּיֹום "(דברים ּכּלכם  "ח ּיים  :.‰‰ ‰∑ על הר  ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ֿ ּפי  ֿ על  ואף  ּגד ֹול . ּתּפּוח  ּגּבי על  קטן ּכת ּפּוח  הר , ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשל ׁשה  ההרים , את  ּומ ׁשוה  לפניהם   ה ֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקב ּורת  – נב ֹו והר  ל ּתֹורה , – סיני הר  ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשאר ּו

אהרן  לקב ּורת  – ההר  והר  .מ ׁשה . ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

     ©Ÿ¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
   ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

ÌB„‡Œı‡ ÏebŒÏÚ∑ׁשּנתח ּבר ּו ׁשּמּפני מ ּגיד , «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסר ּו מע ׂשיהם  נפרצ ּו הר ׁשע , לע ׂשו להתקרב  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליה ֹוׁשפט  א ֹומר  ה ּנביא  וכן ה ּזה , כ )ה ּצּדיק  ב  :(ד "ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מע ׂשי את  ה ' ּפרץ  ֿ אחזיה ּו עם   ּבהתח ּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

      ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
      £¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

 §¥¬§¦¨«

      ©¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
̈¨«

Ô‰‡Œ˙‡ Á˜∑ לכ זּכאי אני ּׁשאין מה  ,לבנ נת ּון  ּכתר ׁשּתראה  א ׁשרי ל ֹו: אמר  נח ּומים . .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

    §©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
     ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe aÚ˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„Èe  ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏכא  Ï‡NÈ ˙È ˜L ‰‡ÓB„‡ ÈÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡NÈ È B˙‡Â Ì˜Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡eË ‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡eË ‰a Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È‡ dnÚÏ Ô‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡NÈ ÈÏ ˙È‰È Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ ÈÓÈÓ ÏÚ ÔezÒ¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  da ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙È c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡eË ‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו È‰BLeÏ ˙È Ô‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô‰‡Â da ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»



   
  

    
     

  
     

      
     

    
   

  



עז               
ÂÈ„‚aŒ˙‡∑,הל ּביׁשה ּו ּגד ֹולה  ּכה ּנה  ּבגדי את  ∆¿»»ְְְְִִֵֵֶַָָֻ

ל ֹו: אמר  ּבפניו. ּבנֹו על  לת ּתם  מעליו ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָוהפ ׁשיטם 
ּדל ּוק . ונר  מ ּצעת  מ ּטה  ראה  ונכנס . ל ּמערה ", ְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָֻ"ה ּכנס 

ל  –אמר  "ידי "ּפׁשט  ועלה , – ל ּמּטה " "עלה  ֹו: ְְֲִֵֶַַָָָָָֹ

ועצם , – "עיני "עצם  וקמץ , – "ּפי "קמץ  ְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹּופ ׁשט ,
ל ֹו ׁשּנאמר  וזה ּו מיתה , לא ֹות ּה מ ׁשה  חמד  (דברים מ ּיד  ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָֹ

ל ּהלב ) ׁשּנתא ּוית  מיתה  – "אחי אהרן ֿ מת  "ּכא ׁשר  :. ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

      ©©©́¤½©«£¤−¦¨´§Ÿ̈®©©«£Æ¤´Ÿ
  ̈½̈§¥¥−¨¨«¥¨«

‰LÓ NÚiÂ∑(רבה ע ּכב (במדבר לא  ל ֹו, ק ׁשה  ׁשה ּדבר  ֿ ּפי ֿ על  .אף  «««…∆ִִֵֶֶַַַָָָֹ

     ©©§¥Á¤̧¤©«£¹Ÿ¤§¨À̈©©§¥³Ÿ¨Æ
       ¤¤§¨¨´§½©¨¨©«£²Ÿ−̈§´Ÿ¨¨®©¥¤

  ¤²§¤§¨−̈¦¨¨«

      ©¦§Æ¨¨´¥½̈¦¬¨©−©«£®Ÿ©¦§³¤©«£ŸÆ
     §¦´½−Ÿ¥¬¦§¨¥«

'B‚Â ‰„Ú‰ŒÏk e‡iÂ∑(שם) ואלעזר מ ׁשה  ּכׁשרא ּו «ƒ¿»»≈»¿ְְְֶֶֶָָָֹ
אמר  אהרן? ה ּוא  היכן אמר ּו: ירד , לא  ואהרן ְְְֲֲִֵַַַַָָָָֹֹֹיֹורדים 
ועצר   ה ּמלא ּכנגד  ׁשעמד  מי אפ ׁשר , אמר ּו: מת . ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלהם :
מ ׁשה  ּבּקׁש מ ּיד  ה ּמות ?  מלא ּבֹו יׁשלט  ה ּמּגפה  ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאת 
רא ּו ּבּמּטה , מ ּוטל  להם  ה ּׁשרת  מלאכי והרא ּוה ּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָרחמים 

והאמינּו –.Ï‡NÈ ˙Èa Ïk∑ לפי וה ּנׁשים ; האנׁשים  ְֱִֶ…≈ƒ¿»≈ְְֲִִִַָָָ
ּבעלי  ּבין אהבה  ּומטיל  ׁשל ֹום  ר ֹודף  אהרן ֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיה 

לא ׁשּתֹו איׁש ּובין ‚ÚÂ.מריבה  Èk∑ אני א ֹומר  ְְְִִִֵָƒ»«ֲִֵ
ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  ה ּוא , ט ֹועה  מית ", "ּדהא  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהמתר ּגם 
ר ּבֹותינּו אמר ּו ׁשּלא  "ואתחזיא ּו", – וּירא ּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹמתר ּגם 

א ּלא  "ּדהא ", ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש זה  "ּכי" ֿ לברכה  ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָזכר ֹונם 
א ּבה ּו ר ּבי וכדאמר  ּכב ֹוד , ענני ׁשּנס ּתּלק ּו מדר ׁש ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָָעל 

ג ) השנה "וּירא ּו"(ראש ּתקרי אל  ועל : "וּירא ּו", א ּלא  ְְְִִִֵֶַַַַָָ
טעם  נתינת  ׁשה ּוא  לפי "ּדהא ", ל ׁשֹון נֹופל  זה  ְְְִִֵֶֶַַַָָָל ׁשֹון
מת  ׁשהרי לפי וּירא ּו? ל ּמה  הימ ּנּו. ּׁשּלמעלה  ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלמה 
ל ׁשֹון  אין ּכניׁשּתא " ּכל  "וחזֹו ּתר ּגּום  על  אבל  ְְְְֲֲֲִֵַַַַָָָֹאהרן.
ׁשּמּוׁש מ ּגזרת  ׁשה ּוא  "א ׁשר ", ל ׁשֹון א ּלא  נֹופל  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָ"ּדהא "
ּכמ ֹו "א ׁשר ", ּבל ׁשֹון מ ׁשּמׁש "אם " ׁשּמצינּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָ"אי",

כא) והר ּבה (איוב  ר ּוחי". ֿ תקצר  לא  ֿ מ ּדּוע  "ואם  :ְְְְִִִֵַַַַֹ
ה ּלׁשֹון מ ּזה  יד )מפר ׁשים  ימיו"(שם חר ּוצים  "אם  :. ְֲִִִִֶַָָָָֹ

        

 לא לא לא לא  אי אי אי אי  בי בי בי בי מריבהמריבהמריבהמריבה עלי עלי עלי עלי   י י י י אהבהאהבהאהבהאהבה (רש"י מטיל מטיל מטיל מטיל  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ
כט) הריכ, לכא רה , מי רת מריבה " עלי  י" ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָֻה ב ת

לגי   למר,  וי . כ  י ה   ה א   ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָהח

" תב  , כ   : ח היה   יל ל ל ל האנ."ראל י ית ֲִִַָָָָָָָֹֹֻ ְִֵֵָֹֹ
:ל ל ל ל והינ. כרי ה ל מרה   ראל ראל ראל ראל י י י י ית ית ית ית  מרה   ְְַֹֹ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

. י ִַָה

      ©¦§©º©§©«£¦³¤«¤£¨Æ¥´©¤½¤¦ ¨´
      ¦§¨¥½¤−¤¨«£¨¦®©¦¨̧¤Æ§¦§¨¥½©¦¬§§¦¤−

¤«¦
ÈÚk‰ ÚÓLiÂ∑ ענני ונס ּתּלק ּו אהרן ׁשּמת  ׁשמע  «ƒ¿««¿«¬ƒְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹ

ה ּׁשנה ' ּב'רא ׁש ּכדאיתא  כ ּו', ג )ּכב ֹוד  מע ֹולם (דף  ועמלק  . ְְֲִִֵֵַַָָָָָָֹ
לפרענּות  עת  ּבכל  מזּמן ליׂשראל , מרד ּות  LÈ.רצ ּועת  ְְְְְְְְִֵֵַַָָָָֻֻ…≈

‚p‰∑ ׁשּנאמר עמלק , יג )זה  ּבארץ (במדבר יֹוׁשב  "עמלק  : «∆∆ְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּיהיּו ּכדי ּכנען, ּבל ׁשֹון לד ּבר  ל ׁשֹונֹו את  וׁשּנה  ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ּנגב ",
ּכנענים  לתת  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ לה ּקד ֹוׁש מת ּפּללים  ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָיׂשראל 

‰Ïכז e˜ÈÏÒe ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆¿»ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿…
:‡zLk Ïk ÈÈÚÏ ‡eË»¿≈≈»¿ƒ¿»

È‰BLeÏכח  ˙È Ô‰‡ ˙È ‰LÓ ÁÏL‡Â¿«¿«…∆»«¬…»¿ƒ
Ô‰‡ ˙ÈÓe da ÊÚÏ‡ ˙È ÔB‰˙È LÈaÏ‡Â¿«¿≈»¿»∆¿»»¿≈ƒ«¬…
ÔÓ ÊÚÏ‡Â ‰LÓ ˙Áe ‡eË LÈa Ônz«»¿≈»¿«…∆¿∆¿»»ƒ

:‡eË»

È˙כט  BÎe Ô‰‡ ˙ÈÓ È‡ ‡zLk Ïk BÊÁÂ«¬»¿ƒ¿»¬≈ƒ«¬…¿»
:Ï‡NÈ ˙Èa Ïk ÔÈÓBÈ ÔÈ˙Ïz Ô‰‡«¬…¿»ƒƒ…≈ƒ¿»≈

ÓBc‡א  ˙È „Ú„ ‡kÏÓ ‰‡Úk ÚÓLe¿«¿«¬»»«¿»«¬»»≈¿»
Áb‡Â ‡iÏÏ‡Ó Á‡ Ï‡NÈ ‡˙‡ È‡¬≈¬»ƒ¿»≈…«¿«¿«»¿««

:‡ÈL dpÓ ‡Le Ï‡NÈa ‡¿̃»»¿ƒ¿»≈¿»ƒ≈ƒ¿»



     

              

      ©−Ÿ¤´Ÿ©«£®Ÿ©¥¥³¡Æ¦§¨½§©¬
  ̈¥−§¨¬£¨¨«

‰˜ÊÁ „Èe∑ ע ׂשו"(שם)זקננּוּבהבטחת ידי "וה ּידים  :. ¿»¬»»ְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָ

      ©§¨¥´¡À§ŸÆ¤¦§¨¥½£−Ÿ¦§ª®©¥¬
  ¦§¨¥−¥«¨¨«

     

     ©¦§−¦¨¥®©¨Ÿ§¥«¦§¨¥²¨¨«¥−̈¬Ÿ
̈¨«

‰„Ú‰ŒÏk∑ לה ּכנס וע ֹומדים  ׁשלמים  ּכּלם  »»≈»ְְְְִִִֵֵָָֻ
ּגזרה  ׁשּנגזרה  מא ֹותם  אחד  ּבהן היה  ׁשּלא  ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹלארץ ,
ׁשּכת ּוב  מא ֹותן וא ּלּו מד ּבר , מתי ּכל ּו ׁשּכבר  ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָעליהם ,

ד )ּבהן ה ּיֹום "(דברים ּכּלכם  "ח ּיים  :.‰‰ ‰∑ על הר  ְִֶֶַַָֻ…»»ַַ

ֿ ּפי  ֿ על  ואף  ּגד ֹול . ּתּפּוח  ּגּבי על  קטן ּכת ּפּוח  הר , ְְִֵֵַַַַַַַַַַָָָּגּבי
ׁשל ׁשה  ההרים , את  ּומ ׁשוה  לפניהם   ה ֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהענן
לקב ּורת  – נב ֹו והר  ל ּתֹורה , – סיני הר  ּבהן: ְְְְֲִִִֶַַַַַָָנׁשאר ּו

אהרן  לקב ּורת  – ההר  והר  .מ ׁשה . ְְֲִֶַַָָֹֹֹ

     ©Ÿ¤§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ§´Ÿ¨¨®
   ©§¬¤«¤¡−¥«Ÿ

ÌB„‡Œı‡ ÏebŒÏÚ∑ׁשּנתח ּבר ּו ׁשּמּפני מ ּגיד , «¿∆∆¡ְְְִִִֵֶֶַַ
וחסר ּו מע ׂשיהם  נפרצ ּו הר ׁשע , לע ׂשו להתקרב  ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָּכאן

ליה ֹוׁשפט  א ֹומר  ה ּנביא  וכן ה ּזה , כ )ה ּצּדיק  ב  :(ד "ה ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
"מע ׂשי את  ה ' ּפרץ  ֿ אחזיה ּו עם   ּבהתח ּבר". ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָ

      ¥«¨¥³©«£ŸÆ¤©½̈¦´³Ÿ¨ŸÆ¤¨½̈¤
      £¤¬¨©−¦¦§¥´¦§¨¥®©²£¤§¦¤¬¤¦−

 §¥¬§¦¨«

      ©¤©«£½Ÿ§¤¤§¨−̈§®§©¬©Ÿ−̈¬Ÿ
̈¨«

Ô‰‡Œ˙‡ Á˜∑ לכ זּכאי אני ּׁשאין מה  ,לבנ נת ּון  ּכתר ׁשּתראה  א ׁשרי ל ֹו: אמר  נח ּומים . .ּבדברי «∆«¬…ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹ

    §©§¥³¤©«£ŸÆ¤§¨½̈§¦§©§−̈¤
     ¤§¨¨´§®§©«£¬Ÿ¥«¨¥−¥¬¨«

d˙eÓ„˜Ïכ  ‰‡ÓB„‡ ˜Ùe aÚ˙ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¿ƒ»¿«¡»»»√»≈
:‡ÙÈw˙ ‡„Èe  ÏÈÁa¿≈«ƒ»«ƒ»

aÚÓÏכא  Ï‡NÈ ˙È ˜L ‰‡ÓB„‡ ÈÒÂ¿»ƒ¡»»¿≈»ƒ¿»≈¿∆¿«
:d˙ÂlÓ Ï‡NÈ ‡ËÒe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿»≈

Ïkכב  Ï‡NÈ È B˙‡Â Ì˜Ó eÏËe¿»≈¿»«¬¿≈ƒ¿»≈»
:‡eË ‰Ï ‡zLk¿ƒ¿»¿…»

ÏÚכג  ‡eË ‰a Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿…»«
:ÓÈÓÏ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ÌeÁz¿«¿»∆¡¿≈»

ÏeÚÈÈכד  ‡Ï È‡ dnÚÏ Ô‰‡ Lk˙Èƒ¿¿≈«¬…¿«≈¬≈»≈
Èc ÏÚ Ï‡NÈ ÈÏ ˙È‰È Èc ‡Ú‡Ï¿«¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ

:‡˙evÓ ÈÓÏ ÈÓÈÓ ÏÚ ÔezÒ¿∆¿«≈¿ƒ¿≈«»

Èq˙Â˜כה  da ÊÚÏ‡ ˙ÈÂ Ô‰‡ ˙È c¿«»«¬…¿»∆¿»»¿≈¿«≈
:‡eË ‰Ï ÔB‰˙È»¿¿…»

ÔepLaÏ˙Âכו È‰BLeÏ ˙È Ô‰‡ ˙È ÁÏL‡Â¿«¿«»«¬…»¿ƒ¿«¿≈ƒ
:Ônz ˙eÓÈÂ Lk˙È Ô‰‡Â da ÊÚÏ‡ ˙È»∆¿»»¿≈¿«¬…ƒ¿¿≈ƒ«»



   
  

    
     

  
     

      
     

    
   

  



עח              
לב ּוׁשיהם  יׂשראל  רא ּו ּכנענין, אינם  והם  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבידם ,
"נת ּפּלל  אמר ּו: ּכנען; ל ׁשֹון ּול ׁשֹונם  עמלקים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכלב ּוׁשי
ּבידי" ה ּזה  ֿ העם  את  ּתּתן ֿ נתן "אם  ׁשּנאמר : .סתם ", ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ÌÈ˙‡‰ Cc∑, המר ּגלים ּבּה ׁשהלכ ּו ה ּנגב   ּדר ∆∆»¬»ƒְְְִֶֶֶֶֶַַַָָ

האתרים "(שם)ׁשּנאמר   ּדר" אחר : ּדבר  ב ּנגב ". "וּיעל ּו : ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר  לפניהם , ה ּנֹוסע  ה ּגד ֹול  ה ּתּיר   י ּדר "ּדר )(שם : ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

מנּוחה " להם  לת ּור  ימים  ÈL.ׁשל ׁשת  epnÓ aLiÂ∑ ְְִֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ
אחת  ׁשפחה  א ּלא  מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְִֵֶַַָָָ

           

  

חחחח ו ו ו ו  האתרי האתרי האתרי האתרי רררר י י י י ראל ראל ראל ראל  א א א א  י י י י  .... .... ההההנעני נעני נעני נעני  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽו ו ו ו מע מע מע מע  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָי י י י ראלראלראלראל

.... ....  לי לי לי ליהמרהמרהמרהמר   הלכ הלכ הלכ הלכ ההההגב גב גב גב  רררר ––––  האתרי האתרי האתרי האתרי ררררְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
........ לפניה לפניה לפניה לפניה ההההסע סע סע סע  ההההד ד ד ד ל ל ל ל  ההההרררר רררר .... .... א.ד ד ד ד """"א א א א  (כא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ובפרש"י)

ייר ה ני  :נ לק  האד עב דת העני לבאר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוי
י ראל  ני   יפ א ני  על  רי מ " האתרי ר"ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ה נד זה ') ה 'לע מת (ח ת עמלק  נגד  ללחמה   בי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתי

.ת א  חימנ ְְְִִַָֻלקד ה 
ה ' עב דת על ה רה   " ליהמר   הלכ . . ר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
, האר את ר  ליהמר  כמ ודעת.  טע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל־י 
(עב דה  ה בע  דר ה ה  ר ה למצא  היה   פקידְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
א ר  רחנת, כ  כמ , האר את  לכ כל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעל־י 
 ע  האד  חל ה מ "צ, נגד   האד את מסית הרע  ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה צר
ער פחיתת וה ד ה , ה ב  מעלת התננת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻעל־ידי 

מלחמה  כסיסי  כל, על־ידי  היא   מלחמ כללת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרע .
.' ְוכ

מעלה  סירת־נפ ה עב דת – ה ד ל" ה ר ר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"ה ר  על  מ וס ה "ה  אל טל ה א  ודעת ,  ע ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמ
דר  יבי הא  לימת פניו  ה ', רית אר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָה ד ל",
 סוינ  יב א צויפ ה ' ק מה  'וג האר נסע  "ויהי  ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמ ילא ,

." ני מ  אי ְְִֶֶַָמ
עמלק : ה נד  ל  ב למ  התא  ה  א  יפ א ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב '

על־ידי  נלח ולכ י ראל מ ני  מפחד  עמלק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָא ר
 ל לד ר נל את ה  – ותח לת  כסיסיְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ
טע על־י  עב דה  על־ידי     חלנ אפר אז ,נעְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ַַָודעת.
ע מ למעלה  חצה , ל אפ  נלח עמלק  א ר  ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻא
ל לב ר ה – ה כל את נגד  ה בר א ר   ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת.  ע מ מעלה  ב ל נפ סירת על־ידי  רק  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה א 

      ©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
    ¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

ÈzÓÁ‰Â∑לגב ּה ׁשללם  .אק ּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

     ©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
    ©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

 ̈§¨«
Ì‰˙‡ ÌÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰ÈÚŒ˙‡Â∑ּגב ּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

      ©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
   ¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

ÛeÒŒÌÈ Cc∑ עליהם ּובאה  אהרן ׁשּמת  ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
 ה ּדר ה ּוא  ס ּוף , ים   ּדר לאח ֹוריהם  חזר ּו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמלחמה 
ׁשּנאמר  מר ּגלים , ּגזרת  עליהם  ּכׁשּנגזר  להם  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזר ּו

א) חזר ּו(דברים וכאן ֿ ס ּוף ". ים   ּדר ה ּמד ּברה  "ּוסע ּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס )לאח ֹוריהם  פ ' ׁשּנאמר (עיין מ ּסע ֹות , י )ׁשבע  :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מ ֹוסרה , ֿ יעקן ּבני מ ּבארת  נסע ּו יׂשראל  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת ?! ההר  ּבהר  והלא  מת ? ּבמ ֹוסרה  וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת 
ה ּוא  ּכא ּלּו והס ּפיד ּוה ּו עליו והתא ּבל ּו חזר ּו ׁשם  ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָא ּלא 

ÒÓÓב  Ì‡ Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂƒ̃¿≈

È˙ג  ÒÓe Ï‡NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡˜e ÔB‰ÈÂ˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰ÓÁ ‡˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á‡ ‡eË ‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á‡a¿»¿»



                



עט               
ׁשבע  וּתמצא  ּבּמּסע ֹות , ּובדק  וצא  מ ּסע ֹות ּבפניהם . ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ההר  הר  עד  מ ֹוסרה  ‡„ÌB.מן ı‡Œ˙‡ ÒÏ∑ ִֵַָָָֹƒ¿…∆∆∆¡
ּבארצ ֹו לעבר  נתנם  Cca.ׁשּלא  ÌÚ‰ŒLÙ ˆ˜zÂ∑ ְְְֲֶַַָָֹֹ«ƒ¿«∆∆»»«»∆

היינּו עכ ׁשו אמר ּו: להם . ׁשהק ׁשה   ה ּדר ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻּבטרח 
ּכ לאח ֹורינּו, ח ֹוזרים  ואנּו לארץ  לה ּכנס  ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָקר ֹובים 
עד  ׁשנה  ּוׁשמ ֹונה  ׁשל ׁשים  ונׁשּתה ּו אב ֹותינּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָֹחזר ּו
לע "ז  ּובל ׁשֹון . ה ּדר ּבע ּנּוי נפ ׁשם  קצרה   לפיכ ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָה ּיֹום ,
העם  נפ ׁש "וּתקצר  ל ֹומר  יּתכן ולא  ְְִִֵֶֶַַַָָָֹאנקרוטלו"ר .
קצרה , ּבּמה  ּבֹו ּפיר ׁש ולא  , ּבּדר ּבהיֹותם  – " ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּדר
ׁשם  מפ ֹור ׁש ּבמקרא , נפ ׁש קיצ ּור  ׁשּתמצא  מק ֹום  ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּכל 

ּכג ֹון קצרה , יא)ּבמה  ּוכג ֹון (זכריה ּבהם ", נפ ׁשי "וּתקצר  : ְְְְְִִֶֶַַַַָָָ
י ) ּדבר (שופטים וכל  יׂשראל ", ּבעמל  נפ ׁשֹו "וּתקצר  :ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָ

ּכאדם  נפ ׁש", "ק ּצּור  ל ׁשֹון ּבֹו נֹופל  אדם , על  ְְִֵֶֶֶַַָָָָָה ּקׁשה 
ה ּדבר  א ֹות ֹו לק ּבל  רחבה  ּדע ּתֹו ואין עליו ּבא  ְְְְֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹׁשה ּטרח 
ה ּצער . א ֹות ֹו ׁשם  לג ּור  ל ּבֹו ּבת ֹו מק ֹום  ל ֹו ְְִֵַַַָָָואין
וכבד  ה ּוא  ׁשּגד ֹול  ּגדל , ל ׁשֹון נֹופל  ה ּמטריח  ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּוב ּדבר 

ּכג ֹון האדם , יא)על  ּגדלה (זכריה בי" ּבחלה  נפ ׁשם  "וגם  : ְְְְֲִַַַָָָָָָָָ
י )עלי, ּפר ּוׁשֹו:(איוב  ׁשל  ּכלל ֹו ּתצ ֹודני". ּכּׁשחל  "ויגאה  : ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ

לסבל ֹו יכ ֹול  ׁשאין ל ׁשֹון – ּבדבר  נפ ׁש ק ּצּור  ל ׁשֹון ְְְְְִֵֶֶֶָָָָָּכל 
ס ֹובל ּתֹו ה ּדעת  ׁשאין .ה ּוא , ְֵֶַַַַ

     ©§©¥´¨À̈¥«Ÿ¦»§¤¼¨¨³¤«¡¦ª̧Æ
       ¦¦§©½¦¨−©¦§¨®¦´¥¬¤̧¤Æ§¥´©½¦

   §©§¥´½̈¨©¤−¤©§Ÿ¥«
‰LÓe ÌÈ‰Ï‡a∑לק ֹונֹו עבד  .(במ"ר)ה ׁשוּו ≈…ƒ¿…∆ְְִֶֶ

e˙ÈÏÚ‰ ‰ÓÏ∑ ׁשוים ˜ˆ‰.ׁשניהם  eLÙÂ∑ אף »»∆¡ƒÀְִֵֶָ¿«¿≈»»ַ
ּומא ּוס  נפ ׁש ק ּצּור  ל ׁשֹון ‰Ï˜Ïw.זה  ÌÁla∑(ה (ע "ז ְִִֶֶֶ«∆∆«¿…≈

"קל ֹו קרא ּוה ּו ּבאיברים , נבלע  ׁשה ּמן אמר ּו:לפי קל ", ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
א ּׁשה  יל ּוד  יׁש ּכל ּום  ּבמעינּו, ׁשּית ּפח  ה ּזה  ה ּמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעתיד 

מ ֹוציא ? ואינֹו .ׁשּמכניס  ְְִִֵֶַ

      ©§©©̧§Ÿ̈¹¨À̈¥©§¨¦´©§¨¦½©§©§−
   ¤¨¨®©¨¬¨©−̈¦¦§¨¥«

ÌÈÙO‰ ÌÈLÁp‰ את (במ"ר)∑‡˙ ׁשּׂשֹורפים  ≈«¿»ƒ«¿»ƒְִֶֶ
ׁשּניהם  ּבארס  ‡˙ÌÚ‰Œ.האדם  eÎMÈÂ∑נח ׁש יבא  ְִֵֶֶֶָָָ«¿«¿∆»»ָָָֹ

יבא  ּדּבה , מ ּמֹוציאי ויּפרע  ּדּבה  ה ֹוצאת  על  ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלקה 

עפר ) (טעם  אחד  טעם  ל ֹו נטעמין ה ּמינין ׁשּכל  ְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָנח ׁש
לכ ּמה  להם  מ ׁשּתּנה  אחד  ׁשּדבר  ט ֹובה , מ ּכפ ּויי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָויּפרע 

.טעמים  ְִָ

     ©¨ŸÁ¨¨̧¤¤¹©«Ÿ§´¨À̈¦«¦©³§
      ©«Ÿ̈Æ¨½̈¦§©¥Æ¤§Ÿ̈½§¨¥¬¥«¨¥−¤

    ©¨¨®©¦§©¥¬¤−§©¬¨¨«
‰LÓ Ïlt˙iÂ∑ מ ּלמחל אכזרי יהא  ׁשּלא  מחילה , מ ּמּנּו ׁשּמב ּקׁשים  למי .מ ּכאן «ƒ¿«≈…∆ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

         

אכזריאכזריאכזריאכזרי יהא יהא יהא יהא  א א א א  מחילהמחילהמחילהמחילה,,,,  מ מ מ מ  י י י י ב ב ב ב למי למי למי למי   א א א א ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹמ מ מ מ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹ
ז)מ מ מ מ מח מח מח מח ל ל ל ל  כא, לעיל מ מ מ מ א א א א (רש"י אמר מ ה  ולא  – ְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

."אבימל את  אלקי ו רא   האלקי אל  אברה ְְְֱֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ"ו תל
  מדיל  מ ,הענ ל על התל  אברה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹי 

על  התל מ ה  אבל ה מחל. מעל ענ להסיר די  ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹלמחל
, נות  הע הע הע הע הע טבת הסרת """"עד עד עד עד  על רק  (לא  " ְְְְְֲִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ

למחל   מדיל  מ ,( י ח רה רה רה רה ה מ מ מ מ מחילה מחילה מחילה מחילה  , ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָֹ
.בתט  ציר  וא ה מחל לי  ק ידה  ב  נאר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹא 

       ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À£¥³§Æ¨½̈§¦¬Ÿ−
     ©¥®§¨¨Æ¨©¨½§¨¨¬Ÿ−¨¨«

Bˆה  ‰LÓ ÌÚÂ ÈÈ„ ‡ÓÈÓa ‡nÚ ÌÚ˙‡Â¿ƒ¿«««»¿≈¿»«¿»¿ƒ…∆¿
‡a„Óa ˙ÓÓÏ ÌÈˆnÓ ‡ez˜q‡ ‡ÓÏ¿»«∆¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿«¿¿»
˙˜Ú ‡LÙÂ ‡iÓ ˙ÈÏÂ ‡ÓÁÏ ˙ÈÏ È‡¬≈≈«¿»¿≈«»¿«¿»»»«

:ÏÈÏ˜ dÏÎÈÓc ÔÈ„‰ ‡pÓa¿«»»≈¿≈¿≈»ƒ

nÚ‡ו ˙È e˙ÈÎe ÔÏ˜ ÔÈÂÁ ˙È ‡nÚa ÈÈ È‚Â¿»≈¿»¿«»»ƒ¿«»»¿ƒ»«»
:Ï‡NiÓ ÈbÒ ÌÚ ˙ÈÓeƒ««ƒƒƒ¿»≈

‡Èז ‡Á eÓ‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ‡˙‡Â«¬»«»¿…∆«¬»«¿»¬≈
ÈÈ Ì„˜ Èlˆ ‡Èˆ CnÚÂ ÈÈ Ì„˜ ‡ÓÚ˙‡ƒ¿««¿»√»¿»¿ƒ»¿≈»«ƒ√»¿»
:‡nÚ ÏÚ ‰LÓ ÈlˆÂ ‡ÈÂÁ ˙È ‡pÓ ÈcÚÈÂ¿«¿ƒƒ»»»ƒ¿»¿«ƒ…∆««»

d˙Èח  ÈeLÂ ‡ÈÏ˜ CÏ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ≈»»¿»¿«≈»≈
d˙È ÈÊÁÈÂ ˙ÈÎ˙Èc Ïk È‰ÈÂ ˙‡ ÏÚ«»ƒ≈»¿ƒ¿¿ƒ¿∆¡≈»≈

:Ìi˜˙ÈÂ¿ƒ¿«»



                  
    

              
לב ּוׁשיהם  יׂשראל  רא ּו ּכנענין, אינם  והם  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבידם ,
"נת ּפּלל  אמר ּו: ּכנען; ל ׁשֹון ּול ׁשֹונם  עמלקים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָּכלב ּוׁשי
ּבידי" ה ּזה  ֿ העם  את  ּתּתן ֿ נתן "אם  ׁשּנאמר : .סתם ", ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ÌÈ˙‡‰ Cc∑, המר ּגלים ּבּה ׁשהלכ ּו ה ּנגב   ּדר ∆∆»¬»ƒְְְִֶֶֶֶֶַַַָָ

האתרים "(שם)ׁשּנאמר   ּדר" אחר : ּדבר  ב ּנגב ". "וּיעל ּו : ֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ׁשּנאמר  לפניהם , ה ּנֹוסע  ה ּגד ֹול  ה ּתּיר   י ּדר "ּדר )(שם : ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָ

מנּוחה " להם  לת ּור  ימים  ÈL.ׁשל ׁשת  epnÓ aLiÂ∑ ְְִֶֶָָָָֹ«ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ
אחת  ׁשפחה  א ּלא  מדרש)אינּה בשם .(ילקוט ְִֵֶַַָָָ

           

  

חחחח ו ו ו ו  האתרי האתרי האתרי האתרי רררר י י י י ראל ראל ראל ראל  א א א א  י י י י  .... .... ההההנעני נעני נעני נעני  ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַֽֽֽֽו ו ו ו מע מע מע מע  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽ
ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָי י י י ראלראלראלראל

.... ....  לי לי לי ליהמרהמרהמרהמר   הלכ הלכ הלכ הלכ ההההגב גב גב גב  רררר ––––  האתרי האתרי האתרי האתרי ררררְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
........ לפניה לפניה לפניה לפניה ההההסע סע סע סע  ההההד ד ד ד ל ל ל ל  ההההרררר רררר .... .... א.ד ד ד ד """"א א א א  (כא, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָ

ובפרש"י)

ייר ה ני  :נ לק  האד עב דת העני לבאר  ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָוי
י ראל  ני   יפ א ני  על  רי מ " האתרי ר"ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ה נד זה ') ה 'לע מת (ח ת עמלק  נגד  ללחמה   בי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹמתי

.ת א  חימנ ְְְִִַָֻלקד ה 
ה ' עב דת על ה רה   " ליהמר   הלכ . . ר"ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָ
, האר את ר  ליהמר  כמ ודעת.  טע ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָעל־י 
(עב דה  ה בע  דר ה ה  ר ה למצא  היה   פקידְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
א ר  רחנת, כ  כמ , האר את  לכ כל) ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעל־י 
 ע  האד  חל ה מ "צ, נגד   האד את מסית הרע  ִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָה צר
ער פחיתת וה ד ה , ה ב  מעלת התננת ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֻעל־ידי 

מלחמה  כסיסי  כל, על־ידי  היא   מלחמ כללת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרע .
.' ְוכ

מעלה  סירת־נפ ה עב דת – ה ד ל" ה ר ר"ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָ
"ה ר  על  מ וס ה "ה  אל טל ה א  ודעת ,  ע ְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָמ
דר  יבי הא  לימת פניו  ה ', רית אר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָה ד ל",
 סוינ  יב א צויפ ה ' ק מה  'וג האר נסע  "ויהי  ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹמ ילא ,

." ני מ  אי ְְִֶֶַָמ
עמלק : ה נד  ל  ב למ  התא  ה  א  יפ א ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָב '

על־ידי  נלח ולכ י ראל מ ני  מפחד  עמלק  ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָא ר
 ל לד ר נל את ה  – ותח לת  כסיסיְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָ
טע על־י  עב דה  על־ידי     חלנ אפר אז ,נעְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַַָָָ

ַַָודעת.
ע מ למעלה  חצה , ל אפ  נלח עמלק  א ר  ל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻא
ל לב ר ה – ה כל את נגד  ה בר א ר   ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָודעת,
ודעת.  ע מ מעלה  ב ל נפ סירת על־ידי  רק  ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָה א 

      ©¦©̧¦§¨¥¬¤²¤©«Ÿ̈−©Ÿ©®¦¨¸Ÿ¦¥¹
    ¤¨¨³©¤Æ§¨¦½§©«£©§¦−¤¨«¥¤«

ÈzÓÁ‰Â∑לגב ּה ׁשללם  .אק ּדיׁש ¿«¬«¿ƒְְְִַַָָָֹ

     ©¦§©̧§Ÿ̈¹§´¦§¨¥À©¦¥Æ¤©§©«£¦½
    ©©«£¥¬¤§¤−§¤¨«¥¤®©¦§¨¬¥«©¨−

 ̈§¨«
Ì‰˙‡ ÌÁiÂ∑ ּבהריגה.Ì‰ÈÚŒ˙‡Â∑ּגב ּה .חרמי ««¬≈∆¿∆ֲִַָ¿∆»≈∆ְֵֶַָֹ

      ©¦§º¥³Ÿ¨¨Æ¤´¤©½¦§−Ÿ¤¤´¤
   ¡®©¦§©¬¤«¤¨−̈©¨«¤

ÛeÒŒÌÈ Cc∑ עליהם ּובאה  אהרן ׁשּמת  ּכיון ∆∆«ֲֲֵֵֵֶֶַָָָֹ
 ה ּדר ה ּוא  ס ּוף , ים   ּדר לאח ֹוריהם  חזר ּו זֹו, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמלחמה 
ׁשּנאמר  מר ּגלים , ּגזרת  עליהם  ּכׁשּנגזר  להם  ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשחזר ּו

א) חזר ּו(דברים וכאן ֿ ס ּוף ". ים   ּדר ה ּמד ּברה  "ּוסע ּו :ְְְְִֶֶַַָָָָ

פנחס )לאח ֹוריהם  פ ' ׁשּנאמר (עיין מ ּסע ֹות , י )ׁשבע  :(שם ֱֲֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשם  מ ֹוסרה , ֿ יעקן ּבני מ ּבארת  נסע ּו יׂשראל  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָֹ"ּובני
מת ?! ההר  ּבהר  והלא  מת ? ּבמ ֹוסרה  וכי אהרן". ְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָָֹֹֹמת 
ה ּוא  ּכא ּלּו והס ּפיד ּוה ּו עליו והתא ּבל ּו חזר ּו ׁשם  ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָא ּלא 

ÒÓÓב  Ì‡ Ó‡Â ÈÈ Ì„˜ ÌÈ˜ Ï‡NÈ Ìi˜Â¿««ƒ¿»≈¿»√»¿»«¬«ƒƒ¿«
˙È n‚‡Â È„Èa ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È ÒÓzƒ¿«»«»»≈ƒƒ«¬««»

:ÔB‰ÈÂƒ̃¿≈

È˙ג  ÒÓe Ï‡NÈc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«≈¿»¿≈¿ƒ¿»≈¿«»
‡˜e ÔB‰ÈÂ˜ ˙ÈÂ ÔB‰˙È n‚Â ‰‡Úk¿«¬»»¿««»¿¿»ƒ¿≈¿»

:‰ÓÁ ‡˙‡„ ‡ÓL¿»¿«¿»»¿»

Ùw‡Ï‡ד  ÛeÒ„ ‡nÈ Á‡ ‡eË ‰Ó eÏËe¿»≈…»…««»¿¿«»»
‡nÚ„ ‡LÙ ˙˜ÚÂ ÌB„‡„ ‡Ú‡ ˙È»«¿»∆¡«¬««¿»¿«»

:‡Á‡a¿»¿»



                



פ              
ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע "ז,על  פירק "א  ׁשּקֹורין ל ֹונס , «≈ְְִֶַַַָ
ל )וכן ֿ ה ּגבעה "(ישעיה על  "וכ ּנס  מט): נּסי"(שם "ארים  : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג ) ולראיה ,(שם לא ֹות  ּגב ּה ׁשה ּוא  ּולפי ֿ נס "; "ׂשא ּו :ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס " רבה)∑CeLp‰ŒÏk.ק ֹורא ֹו א ֹו(במדבר ּכלב  אפ ּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ

נׁשיכת  אלא  . וה ֹול ּומתנונה  נּזֹוק  היה  נֹוׁשכ ֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחמ ֹור 
את ֹו", "וראה  ּכאן: נאמר   לכ להמית , ממהרת  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ּנח ׁש
– "וה ּביט " נאמר : ה ּנח ׁש ּובנׁשיכת  ּבעלמא . ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָרא ּיה 

ׁשּלא  וג ֹו'", וה ּביט  ֿ איׁש את  ה ּנח ׁש נׁש ֿ אם  ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה 
ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  להתר ּפא ֹות , ה ּנח ׁש נׁשּו ממהר  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה 
ממית  נח ׁש וכי ר ּבֹותינּו: ואמר ּו ּבכ ּונה . ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ּביט 
ּכל ּפי  מס ּתּכלין יׂשראל  ׁשהיּו ּבזמן א ּלא  מח ּיה ? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא ֹו
היּו ׁשּבּׁשמים , לאביהם  ל ּבם  את  ּומ ׁשע ּבדין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה 

נּזֹוקים ) (נ"א  נּמֹוקים  היּו לאו ואם  .מתר ּפאים , ְְְִִִִִִִַָָ

      ©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
     ¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

̈¨«
˙LÁp LÁ∑(שם),נח ׁש ק ֹורא ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ׁשה : אמר  א ּלא  נח ׁשת , ׁשל  לע ׂשֹות ֹו ל ֹו נאמר  לא  ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ל ׁשֹון  על  נֹופל  ל ׁשֹון נח ׁשת ! ׁשל  אע ׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

     

    ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

      ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
   ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

ÌÈÚ‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא  ל ּמה  ידע ּתי לא  ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא , ה ּטא ּוט  ּדבר  ה ּוא , חר ּבה  ל ׁשֹון ועי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻע ּיים .

"יעים " מל ׁשֹון וה ּוא  לב ּדּה, יס ֹוד  ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד "כח) "ויעה  :.ÌÈÚ‰∑ הע ֹוברים מעבר   ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

ּבין  מפסיק  ׁשה ּוא  ּכנען, ארץ  אל  נב ֹו הר  את  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשם 
אמ ֹורי  לארץ  מ ֹואב  ÁÊnÓ.ארץ  ‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מ ֹואב ארץ  ׁשל  .ּבמזרח ּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

                

 

העבריהעבריהעבריהעברי ע ע ע ע י י י י   חנ חנ חנ חנ ֲֲֲֲַַַַַַַַֽֽֽֽו ו ו וְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֽֽֽֽ
ועיועיועיועי ,,,, י י י י ע ע ע ע  מ מ מ מ נקרא נקרא נקרא נקרא  ל ל ל ל הההה ידע ידע ידע ידע י י י י  לא לא לא לא  ––––  העברי העברי העברי העברי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹע ע ע ע י י י י  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ההההא א א א  חרחרחרחרהההה      ובפרש"י)ל ל ל ל יא. (כא, ְְְְְְְְָָָָֻֻֻֻ
לפר  צרי ר"י  " העברי "ע י  ק ה  מה  להק ת:  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָי
תב  תיה מ פרט מק מ ת הרה  מצינ הרי  , מְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ה מ ת? טעמי  ר"י  פר מצינ ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא 
פטת:  לתר  ְְְְֵֵַָוי

 קרא מ ע  ה א " חרה  ל "עי  הרי  ק ה , היה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלר"י 
?" י ע"   י ב ,   מק היה  פטת החנה    ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמק

וק "ל. ." י ע  מ נקרא  לה  ידע י  "לא  תב  ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכ

    ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤

      ¦¨»¨¼̈¼©©«£º¥¥³¤©§Æ£¤´©¦§½̈
        ©Ÿ¥−¦§ª´¨«¡Ÿ¦®¦³©§Æ§´½̈¥¬−̈

 ¥¬¨«¡Ÿ¦«

‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

‡a˙:י  BLe Ï‡NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡Úיא  ˙ÊÈ‚Óa BLe ˙‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê„:יב  ‡ÏÁa BLe eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB‡„ ‡ÚÓ BLe eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB‡ È‡ ‰‡BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡a„Ó¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡BÓ‡ ÔÈe ‡BÓ ÔÈa ‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»



    
     
      

    
     

      

    
  

       



פי               
ÈBÓ‡‰ ÏbÓ∑ וכן ׁשּלהם , מצר  ס ֹוף  ּתח ּום  ƒ¿À»¡ƒְְֵֵֶֶַָ

ב ) וס ֹוף (דברים קצה  ל ׁשֹון מ ֹואב ", "ּגב ּול  :.ÚÓ ְְֶָָָ≈≈∆
ÔB‡∑ עד ּומזרח ּה ּדר ֹומ ּה ּכל  מ ֹואב  ארץ  ה ּקיפ ּו «¿ְְִִִֶֶַָָָָָ

ּבצפ ֹונּה האמ ֹורי, ארץ  ּבת ֹו לארנֹון ה ּׁשני מעבר  ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבא ּו
מ ֹואב  ארץ  ‰‡ÈÓ.ׁשל  ÏbÓ ‡ˆi‰∑ יֹוצאה רצ ּועה  ֶֶֶָ«…≈ƒ¿À»¡…ƒְְָָ

לגב ּול  ונכנסת  אמ ֹור ּיים , ׁשל  והיא  האמ ֹורי, ְְְְְֱֱִִִִִִִֶֶֶָמ ּגב ּול 
יׂשראל  חנּו וׁשם  מ ֹואב ; ּגב ּול  ׁשה ּוא  ארנֹון, עד  ְְְְִֵֶַַָָָָָמ ֹואב 

לא  והם  מ ֹואב  ּגב ּול  ארנֹון ּכי מ ֹואב , לגב ּול  ּבא ּו ְְְְְִִֵַָָָֹֹולא 
ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ּבארצם . לעבר  ר ׁשּות  להם  ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹנתנּו

יפ ּתח  ׁשאמר  ּכמ ֹו יפ ּתח , ּפיר ׁשּה מ ׁשה , (שופטים ּפיר ׁשּה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ
רמזּהיא) ּומ ׁשה  אבה ". ולא  ׁשלח  מ ֹואב   מל ֿ אל  "וגם  :ְְְֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

ב ) ּבׂשעיר (דברים ה ּיׁשבים  ע ׂשו ּבני ֿ לי ע ׂשּו "ּכא ׁשר  :ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ
לעבר  נתנּום  לא  א ּלּו מה  ּבער ". ה ּיׁשבים  ְְְְֲִִֵַַַָָָָֹֹֹוה ּמֹואבים 

ּכן  מ ֹואב  אף  סביב , ה ּקיפ ּוה  א ּלא  ארצם  ּבת ֹו. ְְִִִֵֶַַָָָָָ

     ©¥Æ¥«¨©½§¥−¤¦§£´Ÿ§Ÿ̈®¤¨¥´
  §½̈§¤©§¨¦−©§«

Ó‡È ÔkŒÏÚ∑,ּבּה ׁשּנע ׂשּו ונּסים  זֹו חניה  על  «≈≈»«ְֲֲִִִֶַַָָ
ּכׁשּמס ּפרי  ה '. מלחמת  ּבספר  ׁשּנע ׂשּויאמר  נּסים  ם  ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

וג ֹו'" ֿ והב  "את  יס ּפר ּו ּכמ ֹו∑‡˙‰ÂŒ.לאב ֹותינּו, ְְְֲֵֵֶַַָ∆»≈ְ
מן  יאמר  ּכן ועד , - יעד  מן ׁשּיאמר  ּכמ ֹו יהב ", ְִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ"את 

יהב  א ׁשר  את  ּכל ֹומר : ה ּוא , יס ֹוד  וה ּוי"ו והב , - ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָיהב 
ֿ ס ּוף  ּבים  נּסים  והר ּבה  ‡ÔB.להם  ÌÈÏÁp‰Œ˙‡Â∑ ְְְִִִֶַָָ¿∆«¿»ƒ«¿

נחלי  ּבנּסי לס ּפר  יׁש ּכ ֿ ס ּוף , ים  ּבנּסי ׁשּמס ּפרים  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָּכׁשם 
ה ּנּסים ? הם  ּומה  ּגד ֹולים . נּסים  נע ׂשּו ּכאן ׁשאף  .ארנֹון, ְְֲִִִִִֵֶַַַַַָ

       §¤̧¤Æ©§¨¦½£¤¬¨−̈§¤´¤¨®§¦§©−
 ¦§¬¨«

ÌÈÏÁp‰ „L‡Â∑. א ׁשד - " ׁשפ" ׁשל  ּתר ּגּום  ¿∆∆«¿»ƒְֶֶֶֶֶַ
ׁשהיּו אמ ֹור ּיים , ּדם  ׁשם  ׁשּנׁשּפ ה ּנחלים ,  ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשפ
עמק  וה ּנחל  ּגבהים  ההרים  ׁשהיּו לפי ׁשם , ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹנח ּבאים 
ההר  על  ע ֹומד  אדם  לזה : זה  סמ ּוכים  וההרים  ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוקצר ,
ּבת ֹו ע ֹובר   וה ּדר מ ּזה , ּבהר  חבר ֹו עם  ּומד ּבר  ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָמ ּזה 
(לארץ ) יׂשראל  ּכׁשּיּכנס ּו אמ ֹור ּיים : אמר ּו ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָה ּנחל .
ׁשּלמעלה  ּבהרים  ה ּמער ֹות  מן נצא  לעבר , ה ּנחל  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלת ֹו
א ֹותן  והיּו ּבליסטרא ֹות . ואבני ּבח ּצים  ונהר ּגם  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָמהם 
אמ ֹור ּיים  צד  ׁשל  ּובהר  מ ֹואב , צד  ׁשל  ּבהר  ְֱִִִֶֶַַַָָָָָָה ּנקעים 

ּבֹולטין  וׁשדים  קרנֹות  ּכמין נקעים  א ֹותן ּכנגד  ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהיּו
ׁשל  ההר  נזּדעזע  לעבר , יׂשראל  ׁשּבא ּו ּכיון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלח ּוץ .
ּגבר ּתּה, ּפני להק ּביל  ה ּיֹוצאת  ּכׁשפחה  יׂשראל  ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָארץ 
לת ֹו ה ּׁשדים  א ֹותן ונכנס ּו מ ֹואב  ׁשל  הר  לצד  ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָונתקרב 
ער ", ל ׁשבת  נטה  "א ׁשר  וזה ּו: והרג ּום . נקעים  ְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָא ֹותן
ונד ּבק  מ ֹואב  גב ּול  לצד  ונתקרב  מ ּמק ֹומ ֹו נטה  ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָׁשההר 

מ ֹואב ". לגב ּול  "ונׁשען וזה ּו: אינו.)ּבֹו, (ועבר ּו(בס "א ְְְְְְִִֶַָָ
ֿ ידי  על  א ּלא  הא ּלּו ה ּנּסים  ידע ּו ולא  ההרים  על  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹיׂשראל 

ל ׁשם ) ׁשּנכנס  .ה ּבאר  ְְְִֵֶַַָ

      ¦−̈§¥®¨¦´©§¥À£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ
      §¤½¡ŸÆ¤¨½̈§¤§¨¬¨¤−¨«¦

‰‡a ÌMÓe∑. ה ּבאר אל  הא ׁשד  ּבא  מ ּׁשם  ƒ»¿≈»ְִֵֶֶֶַָָָ
לבני  מ ֹודיע  מי ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ְִִֵַַַַַָָָָּכיצד ?
ה ֹודיע  ל ּתינֹוק , ּפת  "נת ּת א ֹומר : ה ּמׁשל  ה ּלל ּו? ְִִִִֵַַַַַַָָָָָה ּנּסים 
וה ּבא  למק ֹומם  ההרים  חזר ּו – ׁשעבר ּו לאחר  ר לא ּמֹו". ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוזר ֹוע ֹות  ההר ּוגים  ּדם  מ ּׁשם  והעלתה  ה ּנחל  לת ֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָירדה 
רא ּו ויׂשראל  ה ּמחנה , סביב  ּומ ֹוליכתן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָואיברים ,

ׁשירה  .ואמר ּו ְְִָָ

ÏÚיד  ÈÈ „Úc ÔÈ˜ ‡ÙÒa n‡˙È Ôk ÏÚ«≈ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ«¬«¿»«
:ÔB‡ ÈÏÁ ÏÚc Ôe‚e ÛeÒ„ ‡nÈ«»¿¿«¿««¬≈«¿

iÁÏ˙טו Ï˜Ï ÔÈacÓc ‡iÏÁ CeÙLÂ¿»«¬«»¿ƒ«¿ƒ»√≈¿«»
:‡BÓ ÌeÁ˙Ï CÈÓzÒÓeƒ¿¿ƒƒ¿»

È‡טז ‡È‰ ‡Èa ÔB‰Ï ˙È‰È˙‡ ÔnzÓeƒ«»ƒ¿¿ƒ«¿≈»ƒ≈»
‰È‡Â ‡nÚ ˙È LBk ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡ Ècƒ¬«¿»¿…∆¿»«»¿≈«

:‡iÓ ÔB‰Ï¿«»



     
     

     
    

     
    

     
     

     
   

     
     

   
    

    
     

     
      
     
     

  
    

     
     

              
ÒŒÏÚ∑ּכ ּבלע "ז,על  פירק "א  ׁשּקֹורין ל ֹונס , «≈ְְִֶַַַָ
ל )וכן ֿ ה ּגבעה "(ישעיה על  "וכ ּנס  מט): נּסי"(שם "ארים  : ְְְִִִִֵֵַַַָָ

יג ) ולראיה ,(שם לא ֹות  ּגב ּה ׁשה ּוא  ּולפי ֿ נס "; "ׂשא ּו :ְְְְְִִֵֶַָָָֹ
"נס " רבה)∑CeLp‰ŒÏk.ק ֹורא ֹו א ֹו(במדבר ּכלב  אפ ּלּו ְֵ»«»ֲִֶֶ

נׁשיכת  אלא  . וה ֹול ּומתנונה  נּזֹוק  היה  נֹוׁשכ ֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָחמ ֹור 
את ֹו", "וראה  ּכאן: נאמר   לכ להמית , ממהרת  ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֹה ּנח ׁש
– "וה ּביט " נאמר : ה ּנח ׁש ּובנׁשיכת  ּבעלמא . ְְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָרא ּיה 

ׁשּלא  וג ֹו'", וה ּביט  ֿ איׁש את  ה ּנח ׁש נׁש ֿ אם  ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ"והיה 
ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  להתר ּפא ֹות , ה ּנח ׁש נׁשּו ממהר  ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהיה 
ממית  נח ׁש וכי ר ּבֹותינּו: ואמר ּו ּבכ ּונה . ּבֹו ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָמ ּביט 
ּכל ּפי  מס ּתּכלין יׂשראל  ׁשהיּו ּבזמן א ּלא  מח ּיה ? ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָא ֹו
היּו ׁשּבּׁשמים , לאביהם  ל ּבם  את  ּומ ׁשע ּבדין ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָמעלה 

נּזֹוקים ) (נ"א  נּמֹוקים  היּו לאו ואם  .מתר ּפאים , ְְְִִִִִִִַָָ

      ©©³©¤Æ§©´§½¤©§¦¥−©©¥®§¨À̈
     ¦¨©³©¨¨Æ¤¦½§¦¦²¤§©¬©§−¤

̈¨«
˙LÁp LÁ∑(שם),נח ׁש ק ֹורא ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש מ ׁשה : אמר  א ּלא  נח ׁשת , ׁשל  לע ׂשֹות ֹו ל ֹו נאמר  לא  ¿«¿…∆ְְֱֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

ל ׁשֹון  על  נֹופל  ל ׁשֹון נח ׁשת ! ׁשל  אע ׂשּנּו .ואני ְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָֹ

     

    ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£−§Ÿ«Ÿ

      ©¦§−¥«Ÿ®Ÿ©©«£º§¦¥´¨«£¨¦À©¦§¨Æ£¤Æ
   ©§¥´½̈¦¦§©−©¨«¤

ÌÈÚ‰ ÈiÚa∑ ׁשמם נקרא  ל ּמה  ידע ּתי לא  ¿ƒ≈»¬»ƒְְְִִַָָָָָֹ
ּבמטאטא , ה ּטא ּוט  ּדבר  ה ּוא , חר ּבה  ל ׁשֹון ועי ְְְְְֲִִִֵַַָָָָֻע ּיים .

"יעים " מל ׁשֹון וה ּוא  לב ּדּה, יס ֹוד  ּבֹו (ישעיה והעי"ן ְְְְְִִִַַָָָ
ברד "כח) "ויעה  :.ÌÈÚ‰∑ הע ֹוברים מעבר   ּדר ְָָָָ»¬»ƒְֲִֶֶַַָ

ּבין  מפסיק  ׁשה ּוא  ּכנען, ארץ  אל  נב ֹו הר  את  ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשם 
אמ ֹורי  לארץ  מ ֹואב  ÁÊnÓ.ארץ  ‡BÓ ÈtŒÏÚ ְֱִֶֶֶֶָ«¿≈»ƒƒ¿«

ÓM‰L∑ מ ֹואב ארץ  ׁשל  .ּבמזרח ּה «»∆ְְִֶֶֶָָָ

                

 

העבריהעבריהעבריהעברי ע ע ע ע י י י י   חנ חנ חנ חנ ֲֲֲֲַַַַַַַַֽֽֽֽו ו ו וְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֽֽֽֽ
ועיועיועיועי ,,,, י י י י ע ע ע ע  מ מ מ מ נקרא נקרא נקרא נקרא  ל ל ל ל הההה ידע ידע ידע ידע י י י י  לא לא לא לא  ––––  העברי העברי העברי העברי ְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָֹֹע ע ע ע י י י י  ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ

ההההא א א א  חרחרחרחרהההה      ובפרש"י)ל ל ל ל יא. (כא, ְְְְְְְְָָָָֻֻֻֻ
לפר  צרי ר"י  " העברי "ע י  ק ה  מה  להק ת:  ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָי
תב  תיה מ פרט מק מ ת הרה  מצינ הרי  , מְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ה מ ת? טעמי  ר"י  פר מצינ ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹולא 
פטת:  לתר  ְְְְֵֵַָוי

 קרא מ ע  ה א " חרה  ל "עי  הרי  ק ה , היה  ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻלר"י 
?" י ע"   י ב ,   מק היה  פטת החנה    ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָלמק

וק "ל. ." י ע  מ נקרא  לה  ידע י  "לא  תב  ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹולכ

    ¦−̈¨¨®©©«£−§©¬©¨«¤
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‡˙ט  ÏÚ diÂLÂ ‡LÁ„ ‡ÈÂÁ ‰LÓ „ÚÂ«¬«…∆ƒ¿»ƒ¿»»¿«¿≈«»
ÏkzÒÓe ‡b ˙È ‡ÈÂÁ ˙ÈÎ „k ‰Â‰Â«¬»«»ƒƒ¿»»«¿»ƒ¿««

:Ìi˜˙Óe ‡LÁ„ ‡ÈÂÁÏ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿«»

‡a˙:י  BLe Ï‡NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿……

È‡Úיא  ˙ÊÈ‚Óa BLe ˙‡Ó eÏËe¿»≈……¿ƒ¿ƒ«¬»»≈
:‡LÓL Á„nÓ ‡BÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‡a„Óa¿«¿¿»ƒ««≈»ƒ«¿«ƒ¿»

„Ê„:יב  ‡ÏÁa BLe eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿¿«¬»¿»∆

Ècיג  ÔB‡„ ‡ÚÓ BLe eÏË ÔnzÓƒ«»¿»¿≈ƒ¿»¿«¿ƒ
ÔB‡ È‡ ‰‡BÓ‡ ÌeÁzÓ ˜Ùc ‡a„Ó¿«¿¿»¿»≈ƒ¿¡»»¬≈«¿

:‰‡BÓ‡ ÔÈe ‡BÓ ÔÈa ‡BÓ ÌeÁz¿»≈»≈¡»»



    
     
      

    
     

      

    
  

       



פב              
         

 לא לא לא לא ההההדיע דיע דיע דיע  ל ל ל ל ינ ינ ינ ינ ק ק ק ק ,,,, תתתת טז)נתנתנתנת כא, ל (רש"י  פקיד ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
'מחליפ'  ה מי וכא ר ה ינק , צרכי  ל את לס ק   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא

לינק  תתתתתונ:א  וא .ל לה דיע  עליו  הכרחי , בר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
א  ד לה , מ נה  י עה  'ת', לי ראל נת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹה "ה 

צרכי לכל אג הנאמ הרעה  מ ה , ,' ה 'א ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאמצע ת
את   רא י ראל א ר : על ל ה דיע  וה "ה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָי ראל.
,ב ה בר, לפר מ ה  את אל ה רע ת, ואת   ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

רה . מה  את  לה הס יר ְְִִֶֶֶַָָָוה א 

      ̈¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
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ÈÏÚ‡∑. מעלה ׁשא ּת מה  והעלי ה ּנחל , מ ּתֹו ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה " "ּומ ּׁשם  ׁשּנאמר  להם ? ה ֹודיעה  ׁשה ּבאר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומ ּנין

ׁשנה (במ"ר) אר ּבעים  מ ּתח ּלת  והלא  היתה ? מ ּׁשם  וכי .ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  ה ּנּסים . את  לפרסם  ׁשּירדה  א ּלא  ע ּמהם ? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה 

לה) נאמרה (שבת ה ּזאת  ה ּׁשירה  – יׂשראל " יׁשיר  "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
אר ּבעים , מ ּתח ּלת  להם  נּתנה  וה ּבאר  אר ּבעים , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבס ֹוף 
למעלה  נדר ׁש ה ּזה  הענין א ּלא  ּכאן? ל ּכתב  ראה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה 

.הימ ּנּו ֵֶ

            

  

ההההאת את את את  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההירהירהירהירה י י י י ראל ראל ראל ראל  י י י י יריריריר יז)אז אז אז אז  (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
לה "ה , ירה  י ראל ני  אמר אחת  ע ע ד  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינ

.  ס  י קריעת ְְִֵַַעת
ני  רק  מ ע   לע  ויי בקריעת תנפר , א  ינ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר   ה  י ה אר ולא  ירה , י ראל ני  אמר ,  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹס
? יביה מא  יל וה ה "ה   ְְִִֵֵֶֶַָָָָלה

היתה  א  מיחדת הנהגה  מצינ  א  ינ ני  למר:  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוי
. י ה ְִִִַָאר

מא ת  ס נה  ל מ ב   הי י ראל ני  , י ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאר
 נלחמ י ראל ני  אפ והה לה  ה עה  נס  היה  , ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהע

.  חונ  עליה בר ני  באפ , יביה אְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹ
 וא  לכ  ח י "ה ' תב  ,  ־ס י קריעת ־איְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה ־

" חרי( יד יד , לע ת (בשלח  צריכי  הי לא  י ראל ני  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
 א  וג .  מ מלחמה  ל לי   יביה מא לונ , לְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
. . איר "י ראל ה ח י  ל הה לה  היתה  ,תנפרְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
." ל זה   דעי י אי וה . .  ביל  נלח ה "ה   ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
י ראל, לבני  מה "ה  יתרה  ח ה  על מ רה  זה  אפ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס 
 אפ זאת ע ה   א א א  ,יבינ א מ ד  ילנ רק  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹא 
י ראל  ני   ר וזה  מס מת. ל"ע ה " נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻא 

. פלאי ה חסדיו  על ל  ד וי לה "ה  ירה  ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמר

      §¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
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‰eÙÁ ‡a∑ ואהרן מ ׁשה  – ׂשרים  חפר ּוה  א ׁשר  ה ּבאר  היא  נּתנה ∑a„nÓe.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת  ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

ÈwÒיז ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡È≈»«»»

nÚ‡יח  ÈLÈ ‰ek ‡i ‰eÙÁc ‡Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙È‰È˙‡ ‡a„nÓe ÔB‰ÈËÁa ‡iÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿



     
       

      
     
      
     
     
    

    
    
    

    
     

      
     
     
     
    
      
     
     
     
     
      
     
   

     
    
    
    

      
     
     

  
    

     


    
     



פג               
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Ï‡ÈÏÁ ‰znÓe∑ּכתר ּגּומ ֹו. ƒ«»»«¬ƒ≈ְְַ

      ¦¨À©©§Æ£¤Æ¦§¥´½̈−Ÿ©¦§¨®
   §¦§−̈¨©§¥¬©§¦«Ÿ

‡BÓ ‰„Na L‡ ‡Èb‰ ˙BÓaÓe∑ ׁשם ּכי ƒ»««¿¬∆ƒ¿≈»ִָ
נדיבי  ּכר ּוה  אחר : ּדבר  ה ּבאר . ּבטלה  וׁשם  מ ׁשה , ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמת 
מקל ֹו נֹוטל  ח ֹונים , ּכׁשהיּו ונׂשיא , נׂשיא  ּכל  – ְְְִִִֵֶַָָָָָָהעם 
 ּדר נמ ׁשכין ה ּבאר  ּומי ּומחנה ּו, ּדגל ֹו אצל  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומ ֹוׁש
וׁשבט  ׁשבט  ּכל  חנית  לפני ּובאין סימן, .א ֹות ֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

˜˜ÁÓa∑ ׁשּנאמר "מח ֹוקק ", ׁשּנקרא : מ ׁשה  ֿ ּפי על  ƒ¿…≈ְְֱִִֵֶֶֶֶַַָֹ
לג ) נזּכר (דברים לא  ול ּמה  ספ ּון". מחקק  חלקת  ֿ ׁשם  "ּכי :ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ

וכיון  ה ּבאר . ֿ ידי על  ׁשּלקה  לפי זֹו? ּבׁשירה  ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמ ׁשה 
נזּכר  ׁשל ׁשּלא  ׁשמ ֹו נזּכר  לא  מ ׁשה , ׁשל  ׁשמ ֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַֹֹֹ

א ֹות ֹו מזּמנין ׁשהיּו  למל מ ׁשל  ֿ ה ּוא . ּבר ּו ֿ ְְְִֶֶֶַַָָָָָה ּקד ֹוׁש

לאו  ואם  ׁשם , אני – ׁשם  א ֹוהבי אם  אמר : ְְֲֲִִִִִַָָָָָֻלסע ּדה ,
! ה ֹול איני –.‰bÒt‰ L‡∑ריׁש" ּכתר ּגּומ ֹו: ִֵֵ…«ƒ¿»ְְֵַ

וכן∑bÒt‰.רמתא " ּגב ּה, מח)ל ׁשֹון "ּפּסג ּו(תהלים : ָָָƒ¿»ְְְֵַַֹ
ארמנֹותיה  הג ּביה ּו – א ֹות ּה∑Ù˜LÂ‰.ארמנֹותיה " ְְְְְִֶֶַַַָָ¿ƒ¿»»ָ

ל ׁשֹון  וה ּוא  יׁשימן, ׁשּׁשמ ֹו ה ּמק ֹום  ֿ ּפני על  ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹה ּפס ּגה 
ה ּבאר  ונׁשקפה , אחר : ּדבר  ׁשמם . ׁשה ּוא  ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָמד ּבר ,
והע ֹומד  טבריה , ׁשל  ּביּמּה ׁשּנגנזה  היׁשימן, ֿ ּפני ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹעל 
והיא  ּבּים  ּכברה  ּכמין ור ֹואה  מ ּביט  היׁשימ ֹון ְְְְְִִִִֶַַַַָָָעל 

ּתנח ּומא  ר ּבי ּדר ׁש ּכ .ה ּבאר , ְְִֵַַַַָָָ

     

    ©¦§©³¦§¨¥Æ©§¨¦½¤¦¬Ÿ¤«¤¨«¡Ÿ¦−
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ÌÈÎ‡ÏÓ Ï‡NÈ ÁÏLiÂ∑ ּתֹולה אחר  ּובמק ֹום  «ƒ¿«ƒ¿»≈«¿»ƒְֵֶַָ
ׁשּנאמר  ּבמ ׁשה , ב )ה ּׁשליח ּות  מלאכים (דברים "וא ׁשלח  : ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹ

וכן קדמ ֹות ", כ )מ ּמד ּבר  מלאכים (במדבר מ ׁשה  "וּיׁשלח  : ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ
א ֹומר : ה ּוא  ּוביפ ּתח  אד ֹום ",  מל ֿ אל  (שופטים מ ּקד ׁש ְְֱִִֵֵֶֶֶָָ

וג ֹו'".יא) אד ֹום   מל ֿ אל  מלאכים  יׂשראל  "וּיׁשלח  :ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּפֹותח , וזה  נֹועל  זה  לזה : זה  צריכים  ה ּלל ּו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָה ּכת ּובים 
 ל ל ֹומר  מ ׁשה , הם  ויׂשראל  יׂשראל  ה ּוא  ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּמׁשה 
ה ּכל  ה ּוא  ה ּנׂשיא  ּכי ה ּדֹור , ּככל  ה ּוא  ה ּדֹור  .ׁשּנׂשיא  ְְִִִֶַַַַָָֹ

         

ה ה ה ה רררר כל כל כל כל  ה ה ה ה א א א א  ההההרררר יא יא יא יא  ,,,, ל ל ל ל כא)ל ל ל ל מר מר מר מר  כא, מ י(רש"י ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָ
ה א  ה  זה  ה ה  למר,  וי לכא רה . מי רת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֻא ה 
"ו לח  לכ ב   רק   מתר מ ה ,  ה וי ראל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹי ראל

 ק ה  עדי  א מ ה . לח  מ לחת על מ מ מ מ עעעעי ראל" ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹ
זה  י  , מתר זה  על י ראל". "ו לח  וכתב  ה תב  ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָה 

ה ר. כל ה א  ה ר יא  ("ל ("למר דנלל ְְְְְִֵֶַַַַָָא 

¤§§¨´§©§¤À³Ÿ¦¤Æ§¨¤´§¤½¤¬Ÿ¦§¤−
       ¥´§¥®§¤³¤©¤̧¤Æ¥¥½©¬£¤©«£−Ÿ§ª¤«

Eˆ‡ ‰aÚ‡∑ ׁשל ֹום מהם  ּבּקׁשּו ּבׁשל ֹום , להם  לפ ּתח  נצט ּוּו ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  .אף  ∆¿¿»¿«¿∆ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

     §«Ÿ¨©̧¦¬Ÿ¤¦§¨¥»£´Ÿ¦§ª¼©¤«¡¸Ÿ
     ¦¹Ÿ¤¨©À©¥¥º¦§©³¦§¨¥Æ©¦§½̈¨

   ©¨−Ÿ¨®§¨©¦−̈¤§¦§¨¥«

iÏÁÏ‡יט  ÔB‰nÚ ‡˙Á ÔB‰Ï ˙È‰È˙‡cÓeƒ¿ƒ¿¿ƒ«¿»¬»ƒ¿¿«¬«»
:‡˙ÓÏ ÔB‰nÚ ‡˜ÏÒ ‡iÏÁÓeƒ«¬«»»¿»ƒ¿¿»»»

LÈכ  ‡BÓ ÈÏ˜Áa Èc ‡iÏÈÁÏ ‡˙ÓÓe≈»»»¿≈«»ƒ¿«¿≈»≈
:ÔBÓÈLÈ ˙È Èt‡ ÏÚ ‡ÈÎzÒÓe ‡˙Ó»»»ƒ¿«¿»««≈≈¿ƒ

kÏÓ‡כא  ÔBÁÈÒ ˙ÂÏ ÔÈcbÊ‡ Ï‡NÈ ÁÏLe¿«ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿»
:ÓÈÓÏ ‰‡BÓ‡„∆¡»»¿≈»

Ï‡כב  ÌÎe Ï˜Áa ÈËÒ ‡Ï CÚ‡a Ú‡¬ƒ«¿«¿»»ƒ¿≈«¬«ƒ¿«»
Ú Èc „Ú ÏÊ ‡kÏÓ Á‡a B‚ ÈÓ ÈzLƒ¿≈≈¿…««¿»≈≈«ƒ¿ƒ«

:CÓeÁz¿»

aÚÓÏכג  Ï‡NÈ ˙È ÔBÁÈÒ ˜L ‡ÏÂ¿»¿«ƒ»ƒ¿»≈¿∆¿«
˜Ùe dnÚ Ïk ˙È ÔBÁÈÒ LÎe dÓeÁ˙aƒ¿≈¿«ƒ»»«≈¿«
ı‰ÈÏ ‡˙‡Â ‡a„ÓÏ Ï‡NÈ ˙eÓ„˜Ï»√»ƒ¿»≈¿«¿¿»«¬»¿»«

:Ï‡NÈa ‡˜ ÁÈb‡Â¿«ƒ«¿»»¿ƒ¿»≈



                   
  

              
         

 לא לא לא לא ההההדיע דיע דיע דיע  ל ל ל ל ינ ינ ינ ינ ק ק ק ק ,,,, תתתת טז)נתנתנתנת כא, ל (רש"י  פקיד ְְְְְִִִִִִִִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
'מחליפ'  ה מי וכא ר ה ינק , צרכי  ל את לס ק   ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהא

לינק  תתתתתונ:א  וא .ל לה דיע  עליו  הכרחי , בר , ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָ
א  ד לה , מ נה  י עה  'ת', לי ראל נת ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹה "ה 

צרכי לכל אג הנאמ הרעה  מ ה , ,' ה 'א ְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאמצע ת
את   רא י ראל א ר : על ל ה דיע  וה "ה  ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָי ראל.
,ב ה בר, לפר מ ה  את אל ה רע ת, ואת   ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹה

רה . מה  את  לה הס יר ְְִִֶֶֶַָָָוה א 

      ̈¨¦´¦§¨¥½¤©¦−̈©®Ÿ£¦¬§¥−
¡¨«

ÈÏÚ‡∑. מעלה ׁשא ּת מה  והעלי ה ּנחל , מ ּתֹו ¬ƒ¿≈ְְֲֲִִֶַַַַַַַָ
ּבארה " "ּומ ּׁשם  ׁשּנאמר  להם ? ה ֹודיעה  ׁשה ּבאר  ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּומ ּנין

ׁשנה (במ"ר) אר ּבעים  מ ּתח ּלת  והלא  היתה ? מ ּׁשם  וכי .ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹ
וכן  ה ּנּסים . את  לפרסם  ׁשּירדה  א ּלא  ע ּמהם ? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהיתה 

לה) נאמרה (שבת ה ּזאת  ה ּׁשירה  – יׂשראל " יׁשיר  "אז :ְְֱִִִֵֶַַָָָָָֹ
אר ּבעים , מ ּתח ּלת  להם  נּתנה  וה ּבאר  אר ּבעים , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּבס ֹוף 
למעלה  נדר ׁש ה ּזה  הענין א ּלא  ּכאן? ל ּכתב  ראה  ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָּומה 

.הימ ּנּו ֵֶ

            

  

ההההאת את את את  אתאתאתאת־ ־ ־ ־ ההההירהירהירהירה י י י י ראל ראל ראל ראל  י י י י יריריריר יז)אז אז אז אז  (כא, ָָָָ ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֹֹ
לה "ה , ירה  י ראל ני  אמר אחת  ע ע ד  ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָמצינ

.  ס  י קריעת ְְִֵַַעת
ני  רק  מ ע   לע  ויי בקריעת תנפר , א  ינ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ

עזר   ה  י ה אר ולא  ירה , י ראל ני  אמר ,  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹס
? יביה מא  יל וה ה "ה   ְְִִֵֵֶֶַָָָָלה

היתה  א  מיחדת הנהגה  מצינ  א  ינ ני  למר:  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻוי
. י ה ְִִִַָאר

מא ת  ס נה  ל מ ב   הי י ראל ני  , י ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻאר
 נלחמ י ראל ני  אפ והה לה  ה עה  נס  היה  , ל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹהע

.  חונ  עליה בר ני  באפ , יביה אְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָֹ
 וא  לכ  ח י "ה ' תב  ,  ־ס י קריעת ־איְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמה ־

" חרי( יד יד , לע ת (בשלח  צריכי  הי לא  י ראל ני  ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹ
 א  וג .  מ מלחמה  ל לי   יביה מא לונ , לְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָ
. . איר "י ראל ה ח י  ל הה לה  היתה  ,תנפרְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָָָ
." ל זה   דעי י אי וה . .  ביל  נלח ה "ה   ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָאי
י ראל, לבני  מה "ה  יתרה  ח ה  על מ רה  זה  אפ ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹונס 
 אפ זאת ע ה   א א א  ,יבינ א מ ד  ילנ רק  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹא 
י ראל  ני   ר וזה  מס מת. ל"ע ה " נצטר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻֻא 

. פלאי ה חסדיו  על ל  ד וי לה "ה  ירה  ְְְֲִִִַַַַָָָָָָֹיאמר

      §¥º£¨´¨¨¦À¨¸¨Æ§¦¥´¨½̈¦§Ÿ¥−
  §¦§£Ÿ¨®¦¦§−̈©¨¨«

‰eÙÁ ‡a∑ ואהרן מ ׁשה  – ׂשרים  חפר ּוה  א ׁשר  ה ּבאר  היא  נּתנה ∑a„nÓe.ּבּמּטה ∑Ì˙ÚLÓa.זאת  ¿≈¬»»ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ¿ƒ¿¬…»ֶַַƒƒ¿»ְִָ
.להם  ֶָ

ÈwÒיז ‡„‰ ‡zÁaLez ˙È Ï‡NÈ ÁaL ÔÎa¿≈««ƒ¿»≈»¿«¿»»»«ƒ
:dÏ eÁaL ‡È≈»«»»

nÚ‡יח  ÈLÈ ‰ek ‡i ‰eÙÁc ‡Èa≈»¿»¿»«¿¿«»¿»≈≈«»
˙È‰È˙‡ ‡a„nÓe ÔB‰ÈËÁa ‡iÙÒ«¿«»¿À¿≈ƒ«¿¿»ƒ¿¿ƒ«

:ÔB‰Ï¿



     
       

      
     
      
     
     
    

    
    
    

    
     

      
     
     
     
    
      
     
     
     
     
      
     
   

     
    
    
    

      
     
     

  
    

     


    
     



פד              
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל  לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

עליהם  יעבר ּו ׁשּלא  ׁשֹומרם  ׁשהיה  מס , ל ֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמעלין
אמר  , בארצ אע ּברה  יׂשראל : ל ֹו ׁשאמר ּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיס ֹות .
מ ּפניכם , ל ׁשמרם  א ּלא  ּכאן יֹוׁשב  איני עצמי ּכל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם :

!?ּכ א ֹומרים  Ï‡NÈ.וא ּתם  ˙‡˜Ï ‡ˆiÂ∑א ּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכ ֹולה  ּבר ּיה  ּכל  אין יּתּוׁשין, מלאה  ח ׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה 
אדם  ּכל  אין ח ּלׁש, ּבכפר  סיח ֹון היה  ואם  ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכב ׁשּה,

אמר  ּבח ׁשּבֹון!. ׁשהיה  ֿ ׁשּכן וכל  לכב ׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכ ֹול 
זאת  ּכל  ּבני על  מטריח  אני מה  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְֲִִַַַַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
ה ּמלחמה  אנׁשי ּכל  ּבלב  נתן ועיר ? עיר  ּכל  על  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצ ּור 
וׁשם  אחד  למק ֹום  ּכּלם  ונתק ּבצ ּו העיר ֹות  מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת 
ע ֹומד  ואין הערים  אל  יׂשראל  הלכ ּו ּומ ּׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל ּו,

וטף  נׁשים  א ּלא  איׁש ׁשם  אין ּכי .לנג ּדם , ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

     ©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
       ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

ÊÚ Èk∑ להם ׁשאמר  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  התראת ֹו חזק ֹו? ב )ּומה ּו וג ֹו'"(דברים ֿ ּתצרם  "אל  :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

     ©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
    ¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

‰È˙a∑ל ּה ה ּסמ ּוכים  .ּכפרים  ¿…∆»ְְִִַָָ

       ¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
     ¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¤¨©§²

 ¦¨−©©§«Ÿ
ÌÁÏ ‡e‰Â∑(' ב ס ' לפי (חולין לה ּכתב ?  הצר ל ּמה  ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מ ּׁשל (שם)ׁשּנאמר  וח ׁשּבֹון – ֿ מ ֹואב " את  ּתצר  "אל  : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם , לקח ּה ׁשּסיח ֹון לנּו ּכתב  היתה , ל "ח)מ ֹואב  (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה  ֿ יד ֹו נ"ו)∑B„iÓ.ל ועל  .מר ׁשּות ֹו(ב "מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

      ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
 ¦¬¦«

ÔkŒÏÚ∑ סיח ֹון ׁשּנלחם  מלחמה  א ֹות ּה על  «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמ ֹואב  eÓ‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר  (במדבר ּבלעם , ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מ ׁשל ֹו"כג ) "וּיּׂשא  :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובע ֹור , ּבלעם  ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמר ּו e‡a∑,לכב ׁשּה יכ ֹול  סיח ֹון היה  ׁשּלא  ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  ל ֹו ׁשאמר  וזה ּו לק ּלל ֹו, ּבלעם  את  וׂשכר   ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב ) וג ֹו'"(שם  מבר  ּתבר ֿ א ׁשר  את  ידע ּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑עיר ֹו להיֹות  סיח ֹון ּבׁשם  .ח ׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

     ¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
     ̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

È˙כד  ˙ÈÂ Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜È „Ú ‡B‡Ó dÚ‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ Èc ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

˙ÈÂכה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ Ïk ˙È Ï‡NÈ LÎe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎe ÔBaLÁa ‰‡BÓ‡ ÈÂ˜ ÏÎa Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו ÔBÁÈÒc ‡z˜ ÔBaLÁ È‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ‡ Ïk ˙È ÈÒe ‰‡Ó„˜ ‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז eÏeÚ ‡iÏ˙Ó ÔeÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡zwÓ ‡˙ÈB‰ÏLk ‡˜ È„Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡iÓek ‡BÓ ˙ÈÁÏ BLc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB‡„ ‡˙Ó ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿



    
     

     
    
     

   

     
     

     
     

     
   

    
    

    
     

     
    



פה               
ÔBaLÁÓ ‰‡ˆÈ L‡ŒÈk∑סיח ֹון מ ּׁשּכב ׁשּה. ƒ≈»¿»≈∆¿ְִִֶָָ

‡BÓ Ú ‰ÏÎ‡∑" ער" קר ּוי ה ּמדינה  א ֹות ּה ׁשם  »¿»»»ְִֵַָָָָ
ארמי  ּבל ׁשֹון ּו"לחית " עברי, ‡BÓ.ּבל ׁשֹון Ú∑ ְְְְֲִִִַַָָָ»»

מ ֹואב  ׁשל  .ער  ֶָָ

      «§´½̈¨©−§¨©§®¨©̧¨¨³§¥¦Æ
    §Ÿ¨´©§¦½§¤¬¤¡Ÿ¦−¦«

‡BÓ EÏŒÈB‡∑ׁשּיּמסר ּו מ ֹואב  את  ׁשּקּלל ּו ¿»ְְִִֶֶֶָָ
מ ֹואב ∑LBÓk.ּביד ֹו אלהי את ∑Ô˙.ׁשם  ה ּנֹותן ְָ¿ֱֵֵָֹ»«ֵֶַ

מ ֹואב  ׁשל  ואת ∑ÌËÈÏt.ּבניו מחרב , ּופלטים  נסים  ֶָָָ¿≈ƒְְִִֵֵֶֶֶָ
וג ֹו' ּבּׁשבית  .ּבנֹותיו ְְְִַָ

      ©¦¨²¨©¬¤§−©¦®Ÿ©©¦´©½Ÿ©£¤−
©¥«§¨«

„‡ ÌÈpÂ∑ ׁשּלהם ÔBaLÁ.מלכ ּות  „‡ «ƒ»»«ְֶֶַָ»«∆¿
ÔÈcŒ„Ú∑ אבד ּבח ׁשּבֹון למ ֹואב  ׁשהיה  ועל  מלכ ּות  «ƒ…ְְְְֶֶַַָָָָָֹ

"עד ", – "סר " ׁשל  ּתר ּגּום  ּדיבן", "עד  וכן ְְִִֵֶַַַָָֹמ ּׁשם ,
ועל  מלכ ּות  ל ׁשֹון – ניר  מ ּדיבן. ניר  סר  ְְְְִִִִַַָֹֹּכל ֹומר 

ּכמ ֹו איׁש, יא)ּוממ ׁשלת  א ֿ ניר (מלכים היֹות  "למען : ְְְֱִִֶֶֶַַ
ֿ עב ּדי" ׁשממה :∑ÌÈMpÂ.לדויד  ל ׁשֹון ּדג ּוׁשה , ׁשי"ן ְְִִַָ««ƒְְְִָָָ

א ֹותם  ונּׁשים  ה ּמֹוׁשלים : יאמר ּו ּכ.ÁÙŒ„Ú∑ ְְִִַַַָָֹ«…«
נפח  עד  .ה ׁשּמֹונּום  ֲִַַֹ

   ©¥̧¤Æ¦§¨¥½§¤−¤¨«¡Ÿ¦«

     ©¦§©³¤Æ§©¥´¤©§¥½©¦§§−§Ÿ¤®¨
  ©−¤¤¨«¡Ÿ¦¬£¤¨«

ÊÚÈŒ˙‡ ÏbÏ ‰LÓ ÁÏLiÂ∑ ּבכח אנּו ּבט ּוחים  ּכרא ׁשֹונים , נע ׂשה  לא  אמר ּו: לכד ּוה , המר ּגלים  «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָֹֹ
לה ּלחם  מ ׁשה  ׁשל  .ּתפ ּלת ֹו ְְִִֵֶֶָָֹ

      ©¦§Æ©©«£½¤−¤©¨¨®©¥¥´Á¤«¤©¨¨̧
    ¦§¨¹̈§¨©²©¦§¨−̈¤§¤«¦

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈³¤¤Æ©¦¨´Ÿ½¦´§¨«§º
     ̈©¦Ÿ²§¤¨©−§¤©§®§¨¦´¨½
      ©«£¤´¨¦À¨§¦ŸÆ¤´¤¨«¡Ÿ¦½£¤¬¥−

§¤§«
B˙‡ ‡ÈzŒÏ‡∑(סא לה ּלחם ,(נדה ירא  מ ׁשה  ׁשהיה  «ƒ»…ְִֵֵֶֶָָָָֹ

ׁשּנאמר  אברהם , ׁשל  זכ ּות ֹו ל ֹו ּתעמד  יד )ׁשּמא  :(בראשית ְְֱֲֶֶֶֶַַַָָָֹ
ׁשה ּכּו הרפאים  מן ׁשּפלט  ע ֹוג  ה ּוא  – ה ּפליט " ְִִִִֶֶַַַָָָָָֹ"וּיבא 

ׁשּנאמר  קרנים , ּבע ׁשּתר ֹות  וחבריו ג )ּכדרלעמר  :(דברים ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
הרפאים " מ ּיתר  נׁשאר  ה ּבׁשן  מל ֿ ע ֹוג  ."רק  ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

„ÔÈÁÏÙכט  ‡nÚ Ôez„‡ È‡‡BÓ ÔBÎÏ ÈÂ«¿»»≈¬«¿«»¿»¿ƒ
‡ÈLa d˙e ÔÈÈˆ È‰Ba ÒÓ LBÓÎÏƒ¿¿«¿ƒƒƒ¿»≈¿ƒ¿»

:ÔBÁÈÒ ‰‡BÓ‡„ ‡kÏÓÏ¿«¿»∆¡»»ƒ

ÔËÏeLל  ‡„Ú ÔBaLÁÓ ˙˜ÒÙ eÎÏÓe«¿¿»«≈∆¿¬»¿«
:‡„ÈÓ „Ú CÈÓÒc ÁÙ „Ú e‡È„ˆÂ ÔBÈcÓƒƒ¿»ƒ«…«ƒ¿ƒ«≈¿»

‡BÓ‡‰:לא  Ú‡a Ï‡NÈ ˙ÈÂƒ≈ƒ¿»≈«¬«¡»»

eLÎeלב  ÊÚÈ ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏLe¿«…∆¿«»»»«¿≈¿»
:Ôn˙ Èc ‰‡BÓ‡ ˙È CÈ˙Â ‡‰Ùk«¿»»»¿»ƒ»¡»»ƒ«»

BÚ‚לג  ˜Ùe Ô˙Ó Á‡Ï e˜ÈÏÒe e‡Èt˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿…««¿»¿«
dnÚ ÏÎÂ ‡e‰ ÔB‰˙eÓ„˜Ï Ô˙Ó„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»»√»¿¿»«≈

:ÈÚ„‡Ï ‡˜ ‡Áb‡Ï¿«»»¿»»¿∆¿∆ƒ

C„Èלד  È‡ dpÓ ÏÁ„˙ ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»ƒ¿«ƒ≈¬≈ƒ»
„aÚ˙Â dÚ‡ ˙ÈÂ dnÚ Ïk ˙ÈÂ d˙È ˙ÈÒÓ¿»ƒ»≈¿»»«≈¿»«¿≈¿«¿≈
‰‡BÓ‡„ ‡kÏÓ ÔBÁÈÒÏ z„Ú È„ ‡Ók dÏ≈¿»ƒ¬«¿¿¿ƒ«¿»∆¡»»

:ÔBaLÁa ˙È Ècƒ»≈¿∆¿



    
    
     
      

   

    
      

      
     
      

    
   

    
     

    

              
'B‚Â ÔÁÈÒ Ô˙Œ‡ÏÂ∑היּו ּכנען מלכי ׁשּכל  לפי ¿…»«ƒ…¿ְְְִֵֶַַַָָ

עליהם  יעבר ּו ׁשּלא  ׁשֹומרם  ׁשהיה  מס , ל ֹו ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָֹמעלין
אמר  , בארצ אע ּברה  יׂשראל : ל ֹו ׁשאמר ּו ּכיון ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגיס ֹות .
מ ּפניכם , ל ׁשמרם  א ּלא  ּכאן יֹוׁשב  איני עצמי ּכל  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלהם :

!?ּכ א ֹומרים  Ï‡NÈ.וא ּתם  ˙‡˜Ï ‡ˆiÂ∑א ּלּו ְְִֶַָ«≈≈ƒ¿«ƒ¿»≈ִ
יכ ֹולה  ּבר ּיה  ּכל  אין יּתּוׁשין, מלאה  ח ׁשּבֹון ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָהיתה 
אדם  ּכל  אין ח ּלׁש, ּבכפר  סיח ֹון היה  ואם  ְְְְִִִֵַָָָָָָָָָלכב ׁשּה,

אמר  ּבח ׁשּבֹון!. ׁשהיה  ֿ ׁשּכן וכל  לכב ׁשֹו, ְְְְְֵֶֶֶַָָָָָָיכ ֹול 
זאת  ּכל  ּבני על  מטריח  אני מה  ֿ ה ּוא : ּבר ּו ֿ ְֲִִַַַַַָָָָָֹה ּקד ֹוׁש
ה ּמלחמה  אנׁשי ּכל  ּבלב  נתן ועיר ? עיר  ּכל  על  ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָלצ ּור 
וׁשם  אחד  למק ֹום  ּכּלם  ונתק ּבצ ּו העיר ֹות  מן ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻלצאת 
ע ֹומד  ואין הערים  אל  יׂשראל  הלכ ּו ּומ ּׁשם  ְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָנפל ּו,

וטף  נׁשים  א ּלא  איׁש ׁשם  אין ּכי .לנג ּדם , ְְִִִֵֶֶַָָָָָ

     ©©¥¬¦§¨¥−§¦¨®¤©¦©¸¤©§¹¥«©§ÀŸ
       ©©ŸÆ©§¥´©½¦´©½§−§¥¬©«

ÊÚ Èk∑ להם ׁשאמר  ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשל  התראת ֹו חזק ֹו? ב )ּומה ּו וג ֹו'"(דברים ֿ ּתצרם  "אל  :. ƒ«ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻ

     ©¦©Æ¦§¨¥½¥¬¨¤«¨¦−¨¥®¤©¥³¤
    ¦§¨¥Æ§¨¨¥´¨«¡Ÿ¦½§¤§−§¨§Ÿ¤«¨

‰È˙a∑ל ּה ה ּסמ ּוכים  .ּכפרים  ¿…∆»ְְִִַָָ

       ¦´¤§½¦À¦²Ÿ¤¬¤¨«¡Ÿ¦−¦®§´
     ¦§©À§¤³¤¨Æ¨«¦½©¦©¤¨©§²

 ¦¨−©©§«Ÿ
ÌÁÏ ‡e‰Â∑(' ב ס ' לפי (חולין לה ּכתב ?  הצר ל ּמה  ¿ƒ¿«ְְְִִֵַָָָֻ

מ ּׁשל (שם)ׁשּנאמר  וח ׁשּבֹון – ֿ מ ֹואב " את  ּתצר  "אל  : ְְֱִֶֶֶֶֶַַַָָ
מהם , לקח ּה ׁשּסיח ֹון לנּו ּכתב  היתה , ל "ח)מ ֹואב  (גיטין ְְִֵֶֶַָָָָָָָ

ליׂשרא  טהרה  ֿ יד ֹו נ"ו)∑B„iÓ.ל ועל  .מר ׁשּות ֹו(ב "מ ְְְֲִֵַָָָָƒ»ְֵ

      ©¥²«Ÿ§¬©«§¦−´Ÿ¤§®¦¨¤¬§¦¥−
 ¦¬¦«

ÔkŒÏÚ∑ סיח ֹון ׁשּנלחם  מלחמה  א ֹות ּה על  «≈ְְִִִֶַַָָָ
‰ÌÈÏLn.ּבמ ֹואב  eÓ‡È∑ּבֹו ׁשּנאמר  (במדבר ּבלעם , ְָ…¿«…¿ƒְֱִֶֶַָ

מ ׁשל ֹו"כג ) "וּיּׂשא  :.ÌÈÏLn‰∑ והם ּובע ֹור , ּבלעם  ְִַָָ«…¿ƒְְְִֵָ
ÔBaLÁ.אמר ּו e‡a∑,לכב ׁשּה יכ ֹול  סיח ֹון היה  ׁשּלא  ְָ…∆¿ְְִֶָָָָָֹ

ּבלק  ל ֹו ׁשאמר  וזה ּו לק ּלל ֹו, ּבלעם  את  וׂשכר   ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָוהל
כב ) וג ֹו'"(שם  מבר  ּתבר ֿ א ׁשר  את  ידע ּתי "ּכי :.‰az ְְְְֲִִֵֵֶַָָָֹƒ»∆

ÔBk˙Â∑עיר ֹו להיֹות  סיח ֹון ּבׁשם  .ח ׁשּבֹון ¿ƒ≈ְְְִִִֵֶ

     ¦¥Æ¨«§¨´¥«¤§½¤«¨−̈¦¦§©´¦®Ÿ
     ̈«§¨Æ¨´½̈©«£¥−¨¬©§«Ÿ

È˙כד  ˙ÈÂ Ác Ìb˙ÙÏ Ï‡NÈ È‰ÁÓe¿»ƒƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ≈»
È‡ ÔBnÚ Èa „Ú ‡˜È „Ú ‡B‡Ó dÚ‡«¿≈≈«¿»«À¿»«¿≈«¬≈

:ÔBnÚ Èc ‡ÓeÁz ÛÈw«̇ƒ¿»ƒ¿≈«

˙ÈÂכה  ÔÈl‡‰ ‡iÂ˜ Ïk ˙È Ï‡NÈ LÎe¿«ƒ¿»≈»»ƒ¿«»»ƒ≈ƒ≈
ÏÎe ÔBaLÁa ‰‡BÓ‡ ÈÂ˜ ÏÎa Ï‡NÈƒ¿»≈¿»ƒ¿≈¡»»¿∆¿¿»

:‡‰Ùk«¿»»»

kÏÓ‡כו ÔBÁÈÒc ‡z˜ ÔBaLÁ È‡¬≈∆¿«¿»¿ƒ«¿»
‡kÏÓa ‡˜ Áb‡ ‡e‰Â ‡È‰ ‰‡BÓ‡„∆¡»»ƒ¿««¿»»¿«¿»
d„ÈÓ dÚ‡ Ïk ˙È ÈÒe ‰‡Ó„˜ ‡BÓ„¿»«¿»»¿ƒ»»«¿≈ƒ≈

:ÔB‡ „Ú««¿

ÔBaLÁÏכז eÏeÚ ‡iÏ˙Ó ÔeÓÈÈ Ôk ÏÚ«≈≈¿¿»«»¿∆¿
:ÔBÁÈÒ„ ‡z˜ ÏÏÎzL˙Â Èa˙zƒ¿¿≈¿ƒ¿«¿««¿»¿ƒ

ÔBaLÁÓכח  ˜Ù ‡M‡k ÛÈwz Ìe„È˜ È‡¬≈ƒ«ƒ¿∆»¿«≈∆¿
ÔBÁÈÒ„ ‡zwÓ ‡˙ÈB‰ÏLk ‡˜ È„Ú»¿≈¿»»¿«¿ƒ»ƒ«¿»¿ƒ
‡iÓek ‡BÓ ˙ÈÁÏ BLc ‡nÚ eÏÈË¿̃ƒ«»ƒ¿ƒ¿««»¿«»

:ÔB‡„ ‡˙Ó ‡ÏÁc ˙Èa ÔÈÁÏÙc¿»¿ƒ≈«¬»»»»¿«¿



    
     

     
    
     

   

     
     

     
     

     
   

    
    

    
     

     
    



פו              
         

 ח ח ח חלהלהלהלה ירא ירא ירא ירא  מ מ מ מ הההה לד )היההיההיההיה כא, "מ ה "(רש"י בת ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
היה  מ ה  רק   י להד אה  למר,  וי מי רת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
 ירא לא  ק מה , על י  ע ג  רא י ראל, ל , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא .

מ ה , אבל מ ה . ל תפ כח   חיט  הי י  , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמ
ל תעמד  א  ירא  היה  , אברה ל ת זכ את  ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹראה 

.ז ְזכ ת

    ©©¸Ÿ³§¤¨¨Æ§¤¨©½©¦§¦¬
   ¦§¦«−¨¦®©¦«§−¤©§«

B˙‡ ekiÂ∑' ּב'ברכ ֹות ּכדאיתא  הרג ֹו, נד )מ ׁשה  וכ ּו'(דף  ּפרסי ּתלתא  ּבר  ט ּורא  עקר  .ּב'הר ֹואה ', ««…ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

     ©¦§−§¥´¦§¨¥®©©«£Æ§©§´½̈
  ¥¥−¤§©§¥¬§¥«

.סימ למידב "א ,פסוקי חוקת פ"ז פרשת חסלת

Ú„לה  dnÚ Ïk ˙ÈÂ È‰Ba ˙ÈÂ d˙È BÁÓe¿»≈¿»¿ƒ¿»»«≈«
:dÚ‡ ˙È e˙ÈÈÂ ÈÊLÓ dÏ ‡zL‡ ‡Ïc¿»ƒ¿¿«≈¿≈ƒƒƒ»«¿≈

„‡BÓא  ‡iLÓa BLe Ï‡NÈ Èa eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈¿¿≈¿«»¿»
Ò Ò Ò :BÁÈ„ ‡cÈÏ ‡ÚÓ≈ƒ¿»¿«¿¿»ƒ≈

       

ב"ה. נוסח הברכה שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
לשלוח למחנות־קיץ "גן ישראל" בקשר עם פתיחתן שנה זו

 ב"ה,  ח' תמוז, ה'תשח"י

ברוקלין, נ.י.

 לבני ישראל אשר ב"גן ישראל"

 ובראשם המדריכים, ההנהלה

וכל המתעסקים שליט"א

שלום וברכה!

ביום  היומי  והמחנה  ישראל"  "גן  שני המחנות  פתיחת  ע"ד  הידיעה  ובשמחה קבלתי  בנועם 

הבהיר חג הגאולה י"ב תמוז הבע"ל.

ויהי רצון שתהי' הפתיחה וההתחלה בשעה טובה ומוצלחת ולהמשיך ההצלחה והברכה בכל 

עניני גן ישראל הגשמיים והרוחניים, אשר הא בהא תליא. וגן ישראל יתאים לשמו להעמיד אילנות 

טובים נושאים פירות טובים ויקויים בהם הכתוב, יבא דודי )זה הקב"ה( לגנו — דירה לו יתברך, על 

ידי השפעה טובה על חניכיו בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו תורת חיים וקיום מצוותי' בהידור באור 

וחום חסידותי.

הכתוב  על  רז"ל  וכדרשת   — בראשם  והמדריכים  בזה  והמסייעים  המשתדלים  כל  וזכות 

תעמוד להם ולכל בני ביתם שי' בהמצטרך להם בגשמיות   — ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד 

וברוחניות.

בברכת הצלחה מופלגה.



פז

יום ראשון - ד' תמוז
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' תמוז
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' תמוז
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' תמוז
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' תמוז
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' תמוז
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' תמוז
פרק כ

מפרק נה עד סוף פרק נט

לשבוע פרשת חוקת 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 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

 ... בשר  ועד 

              
         

 ח ח ח חלהלהלהלה ירא ירא ירא ירא  מ מ מ מ הההה לד )היההיההיההיה כא, "מ ה "(רש"י בת ֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֹֹ
היה  מ ה  רק   י להד אה  למר,  וי מי רת. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֻנראית
 ירא לא  ק מה , על י  ע ג  רא י ראל, ל , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹירא .

מ ה , אבל מ ה . ל תפ כח   חיט  הי י  , ְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹמ
ל תעמד  א  ירא  היה  , אברה ל ת זכ את  ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹראה 
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‰„È.'כו"˘"ÈÈÚ..3.להלן שליט "א אדמו"ר כ "ק הערת ראה
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סיוע  ומזה הם רקיעים דז' ס"ל  יודא ר' דגם משמע ב ) (לב, ובזח "א ב). יב, (חגיגה  ור"ל  יודא ר' במחלוקת  ובכ "מ ) ב. (י , הזוהר "כפסק
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.5:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ כי בזה, הדיוק (שחקים ËÙ"וי "ל  בלה"ק לו שיקראו משמו ונתהווה נקרא וכו') (דשחקים הרקיע
ספ"א". לעיל  עיין ˘ËÈÏ"‡6.וכו'). "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰." כנ"ל עצמו. הרקיע "כולל  :.7‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ יובן "עפ"ז :
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תמוז  ו ' שלישי יום 
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א.6. כו, ה.7.ברכות א, טז.9.בהקדמה.8.קהלת טז, מות ל .10.אחרי  טז, ה"ז.11.שם, פ"א חגיגה פט ,12.ירושלמי  תהלים
כג .
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.13‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל ' הרמב"ם ל ' וע"ד  וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל  מורה הל ' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙ÈÊÚ„ סהמ "צ (וראה כאן קאי  אליבי ' שהרי  והסמ "ג  להרמב"ם וגם מה"ת

היד  ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל , (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי  מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל '
שם. הצ"צ דברי  מקור ג "ז ואולי  ויתודה. ה' לפני  מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ "ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג  'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â‰'ובסהמ "צ ÌÚ. ואילך 1118 עמוד  להלן במפורט  ראה .".14

ב. ואילך .15.כה, כט  ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ קדושין לענין סל "א סל "ח  אה"ע ושו"ע ב) (מט , מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני  הוכחה לי ' דעדיפא וי "ל  - שס"ד ) מצוה מנ"ח  (וראה וחו"מ  לסנה' דקדמו ובפרט 

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מובן מהל ' אבל  וכמשל "ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי  ובקשת שוידוי  אלא דברים), וידוי  שם הוזכרו שלא מחו"מ  משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ  כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ "ג  הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי  מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח "ג  ועיין ."

שסד ". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ צ"ל תשובה דבכל  זה, ענין לבד  התשובה, עשיית להקל  - הדברים המשך  "כל 
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול . חידוש הוא ולכאורה ית'". במל ' למרוד  ישוב ג "כ ˘ÌÂÈ˜"דלא המצות

עליו יקבל  בתחלה הכללי  ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל  ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי ': שמביא בהכתובים גם וכ "ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול 
דרכו - יחיד  (ל ' דרכו בקולוÏÏÎרשע (בכלל ), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל ' מחשבותיו ואח "כ ) רשע שהוא ,'Â‚Â(" פרט") ֶַ

במל "ת". הן במ "ע "הן החלטות ב' שצ"ל  וכן המצות). פרטי  - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- ועשה קום צ"ל  "שבזה :
עליו". מקבל  ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ "ז "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- מל "ת על  משא"כ ÎÈ˙"שבעבירה מ "ע".„Ú‰המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מפרש"‰„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל  ד , ואתחנן לשלול  "בתורה" כדלקמן ולא
ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי  ועיקר ועוד  'בכל È˘גו'. דצ"ל  מפרט  אינו שם כי  - התשובה) ענין מהו ללמוד 

ב.23.לבבך '". ל , הרבי24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל ' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט "א והרבי  החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני  שזה לומר" ש"יש שליט "א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל ' היא הבטחה זה פ' ולדידי ' להרמב"ם, (גם) קאי  כאן דכנ"ל  "ואף 
בפי ' (הובא אלקיך  ה' עד  ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ "צ אלוף חפץ ומר בי '. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד  ושבת דכתיב "לשוב נג  במצוה בסמ "ק וכ "ה מ "ב) פרשה להרס"ג  לסהמ "צ ב.26.הרי "פ יד , 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הפסוקים ד ' כל  (ÂÈ„Â˜"הכרח  דע"י‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג  לקמן וכו'): לתורה נביא
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(דחלק ב "ה הוי ' שם השפעת מוריד  העלאת ‰ÈÂ'החטא צ"ל  (התשובה) שהתיקון מובן שמזה - כו') החבל  כמשל  - גו' חבל  גו' עמו
Ï"‰Îיעזוב ועז"נ - מעשה (אחרונה) ה' - הוי ' שם פרטי  מבוארים ובפ"ד  .ÂÎ„ Ú˘) מדות וששה קול  - ו' גו'. וישוב )˘Ïגו'

גו' ושבת ועז"נ - (ÍÏגו'ÂÏÂ˜כו' התבוננות (ראשונה) ה' שובה˜גו'. ועז"נ - חסרונו) שכל Ï‡˘Èבזה - י ' המעלה). (שם
כו' שבכחו ועז"נ˘˘הנעלם - כו'). הכחות בכל  פונה - לשם כשנוגע אשר ושם, פי "ט  (ח "א ה' מלובש שבה חכ ' ‰'ועיקר ÂÈ˘‰

שנאמר: והסדר, הענין ג "כ  וזהו Ú˘גו'. ÂÊÚÈ) ÚÓ ÂÒ(מל "ת -‰˘ÚÂ'גו (ושמעת ÍÏטוב ÏÎ רמ "ח איברין, לרמ "ח  דפליג  -
) שלום בקש נק'ÈÁ‡Ïמ "ע) שלכן - וע"ט  -Ï‡˘Èסומ "ר כו' ושלימות שלום להיות ויכול  -‰ÏÁ˙Ó מלמעלמ "ט ואח "כ  מלמטלמ "ע,

וכמובן ה') השיבנו ישראל , שובה -Ê"Î' בבי טובו מה ד "ה בלק ס"פ כאו"א„'מלקו"ת מבארם ששם אלא - וכאן Ú"Ùתשובות -
מפרש דשם [ולהעיר כא הקדמה הגלגולים ש' ראה - הקבלה ע"ד  וק"ל . מכולן. כלולה תשו"ת) (אפילו מהן שכאו"א כמו חלקי„'-

ורא  ה' חלול  הד ' וכפרה - א)]".כפרה (פו, יומא חדא"ג  ˘ËÈÏ"‡:29.ה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰דבכ "ז – בי ' בזה מצות ÏÎ"מוסיף
תלוי ' כריתות על  גם למלאותהÌ„‡התשובה ויכול  .‰Ó‚ÏÂ'כו מאהבה כששב יט .30.כו'".ÂÚÓכי  כז, ז.31.משלי  ה, נשא

.32:‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ התענית דלא – כאן הכוונה עיקר אלא – מה"ת תשובה מהו – הבי ' בתחילת זה צ"ל  הי ' "לכאורה
דגם מובן מהל ' אבל  (Ï‡וכמשל "ק. היא תשובה – דברים מחו"מ ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי  משו"ע מהראיות דברים),˘Ï‡גם וידוי  שם הוזכרו

‡Ï‡ הוא התענית, משא"כ  כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם – כשעושים – מחילה ובקשת שוידוי 
"ולכןÚ"Ùענין - ורפ"ב הפרק בסוף וכמשנ"ת ,‡Ï להצ"צ סהמ "צ א. קכב, זח "ג  ועיין כלל ". תעניות שום והסמ "ג  הרמב"ם  הזכירו

.17 הערה לעיל  ראה - שסד ". מצוה חינוך  מנחת ותשובה. וידוי  יב.33.מצות ב,
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.13‡"ËÈÏ˘ "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(ה"ב פ"ב תשובה הל ' הרמב"ם ל ' וע"ד  וכיו"ב. התשובה" "והנה או "ענין" (ולא "מצוה" "כותב :
בתוכן דתשובה דס"ל  מורה הל ' דפשטות -‰ÂˆÓ ‡ËÁ‰ ˙ÈÊÚ„ סהמ "צ (וראה כאן קאי  אליבי ' שהרי  והסמ "ג  להרמב"ם וגם מה"ת

היד  ובס' שם). עה"פ בלקו"ת הובא יא. ל , (נצבים להרמב"ן  רק ולא - בתחלתה) ותשובה  וידוי  מצות תשובה,ÈÙÏלהצ"צ הל '
שם. הצ"צ דברי  מקור ג "ז ואולי  ויתודה. ה' לפני  מחטאו החוטא שישוב והוא א' מ "ע הם): להרמב"ם אלו "הקדמות" גם (שכנראה

אותם ולומר כו' להתוודות שצוונו היא ע"ג  'מצוה : להרמב"ם ‰˙˘Â‰'ובסהמ "צ ÌÚ. ואילך 1118 עמוד  להלן במפורט  ראה .".14

ב. ואילך .15.כה, כט  ˘ËÈÏ"‡:16.סעיף "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ קדושין לענין סל "א סל "ח  אה"ע ושו"ע ב) (מט , מקדושין הביא "לא
רק  שלא ז.א. רובא, בתר אזלינן דלא ממונות  מדיני  הוכחה לי ' דעדיפא וי "ל  - שס"ד ) מצוה מנ"ח  (וראה וחו"מ  לסנה' דקדמו ובפרט 

החטא". עזיבת מספיקה הרוב ˘ËÈÏ"‡17.ע"ד  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ מובן מהל ' אבל  וכמשל "ק. התענית דלא - כאן הכוונה "עיקר :
(Ï‡דגם היא תשובה - דברים מחילה ÁÎÂÓ„ÎÂוידוי  ובקשת שוידוי  אלא דברים), וידוי  שם הוזכרו שלא מחו"מ  משו"ע מהראיות גם

ענין הוא התענית, משא"כ  כו' הרמב"ם הזכירום ולכן - בתשובה ומוסיפים התשובה חלק הם - כשעושים -,Ú"Ù בסוף וכמשנ"ת
תעניות שום והסמ "ג  הרמב"ם הזכירו  לא "ולכן - ורפ"ב מנחת ÏÏÎהפרק  ותשובה. וידוי  מצות להצ"צ סמה"צ א. קכב, זח "ג  ועיין ."

שסד ". מצוה ˘ËÈÏ"‡:18.חינוך  "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ צ"ל תשובה דבכל  זה, ענין לבד  התשובה, עשיית להקל  - הדברים המשך  "כל 
בדוגמאÈÏÏÎענין [והוא בפוסקים ע"ז המקור וצ"ע גדול . חידוש הוא ולכאורה ית'". במל ' למרוד  ישוב ג "כ ˘ÌÂÈ˜"דלא המצות

עליו יקבל  בתחלה הכללי  ענין הקדמת Î"Á‡Âצ"ל  ˘"ÓÂÚ יעזוב לראי ': שמביא בהכתובים גם וכ "ה - רפ"ב] ברכות - מצות עול 
דרכו - יחיד  (ל ' דרכו בקולוÏÏÎרשע (בכלל ), ושבת פרטיות); ועברות ענינים רבים, (ל ' מחשבותיו ואח "כ ) רשע שהוא ,'Â‚Â(" פרט") ֶַ

במל "ת". הן במ "ע "הן החלטות ב' שצ"ל  וכן המצות). פרטי  - ˘ËÈÏ"‡19.(ציוויו "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- ועשה קום צ"ל  "שבזה :
עליו". מקבל  ˘ËÈÏ"‡:20.ובכ "ז "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰- מל "ת על  משא"כ ÎÈ˙"שבעבירה מ "ע".„Ú‰המרידה, ישעיה 21.עשיית

ז. ˘ËÈÏ"‡:22.נה, "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰מפרש"‰„Ò‰,דברים סיפור רק הוא דשם - ל  ד , ואתחנן לשלול  "בתורה" כדלקמן ולא
ÌÎוכהתחלתה È˙Â„ÈÚ‰מסיפור גם לכאורה (כי  ועיקר ועוד  'בכל È˘גו'. דצ"ל  מפרט  אינו שם כי  - התשובה) ענין מהו ללמוד 

ב.23.לבבך '". ל , הרבי24.נצבים כותב התורה, מן פסוק מכן ולאחר (ישעיה) מנביא פסוק בתחילה הזקן רבנו מביא מדוע הטעם
תשובה  הל ' הרמב"ם "וראה מוסיף: שליט "א והרבי  החטא. עזיבת היא שהתשובה מפורש שבנביא מפני  שזה לומר" ש"יש שליט "א,

ה"ב". ˘ËÈÏ"‡:25.פ"ב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰(ה"ה פ"ז תשובה (הל ' היא הבטחה זה פ' ולדידי ' להרמב"ם, (גם) קאי  כאן דכנ"ל  "ואף 
בפי ' (הובא אלקיך  ה' עד  ושבת עשה העשין במנין מנה שלו בסהמ "צ אלוף חפץ ומר בי '. איתנהו דתרווייהו (שם) רמב"ן עיין -

בקולו". ושמעת ה"א עד  ושבת דכתיב "לשוב נג  במצוה בסמ "ק וכ "ה מ "ב) פרשה להרס"ג  לסהמ "צ ב.26.הרי "פ יד , 27.הושע

כב. ה, ˘ËÈÏ"‡:28.איכה "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰הפסוקים ד ' כל  (ÂÈ„Â˜"הכרח  דע"י‰˜„ÌÈסדרם רפ"ג  לקמן וכו'): לתורה נביא
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תמוז  ט ' שישי יום 
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טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד , "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰" מ הקושיא תגדל  "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל  תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל  "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל  לח , ˘ËÈÏ"‡:37.וישב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט  הנ"ל  וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי ' כוונת ואולי  מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי 
– ק"ק ג "כ  שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל  העתיד : על  מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד  פכ "ט  ח "א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל  .
התבוננות)". וע"י  הקליפה – ד .1.הגוף א, ויקרא
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ב.2. כא.3.ד , כב, א.4.אמור יז, ה"ח .5.ברכות פ"ב ביצה ב.6.ירושלמי  כב, א.7.חגיגה כה, קטן ‡„8"ÂÓ.מועד  ˜"Î ˙Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ אדה"ז ובמכ ' ג ). (ע, בלק לקו"ת רפל "ח , תניא סק"ו, דאדה"ז שו"ע [ראה מדרבנן דתפלה ס"ל  דאדה"ז מכאן להוכיח  "אין

א) כ , ח "א רבי  (בית כי ÂËÈ˘Ù˙הידוע וביאור], שקו "ט  יואל  משנת וראה מה"ת זה Ú"ÎÏדתפלה וכשביטל  דרבנן הם התפלה זמני 
כו'". ס"א להתענות האריז"ל  ג .9.ציווה א, ויקרא

             

תמוז  ט ' שישי יום 
פרק ב              

         
       

       
      

  
  

    
 

  
   

   
    

    
   

  
        

         
       
        
        

       
         

        
        

   
  
   

  
   

    
  

    
  
  
    
        

        
       
       

     

           
         

          

          

  

    

  

  

  

    
   

   
  

    
    

 
   

          

       
        

       
        

  
   

   
    
   

   
   

 
 
  

  
   
  

       

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

 

 

        
       
      
        
        
        
         

        

       
     
      
         
       
        
       
         
        
        

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

טז.34. ˘ËÈÏ"‡35.ד , "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰" מ הקושיא תגדל  "וביותר :ÌÈÙÂ‚ÈÒ ביואל כנ"ל  תענית, רק מצינו לא גזירה דלבטל  "
ועכצ  כו'. אחרת.ואסתר הכוונה שכאן ז-ו.36."ל  לח , ˘ËÈÏ"‡:37.וישב "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰ הרמב"ם הזכירו לא למה קשה "עפ"ז

(קרבן-) ענין הם ודם) חלב (מיעוט  הנ"ל  וסיגופים שתעניות – אדה"ז בי ' כוונת ואולי  מיראה)?! תשובה בעושה גם מדבר (שהרי 
– ק"ק ג "כ  שעפ"ז אלא ויותר. מעולה לתשו' להגיע – אולי  וגם כפרתו שתמהר – וגם מעונש לינצל  העתיד : על  מספר È˜ÂÏÈÁתפלה

לכאו"א כו' חומריות Ú"Ùהתעניות דסיבת הביטוש ענין נת' ששם (אלא הגוף בטוש ע"ד  פכ "ט  ח "א ועיין כיו"ב. פ"ב ראה אבל  .
התבוננות)". וע"י  הקליפה – ד .1.הגוף א, ויקרא
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ה.10. ˘ËÈÏ"‡1.נח , "ÂÓ„‡ ˜"Î ˙Ú‰."קדשים לפיה"מ  הרמב"ם בהקדמת הקרבנות סוגי  ראה – אחרות עולות "משא"כ  ה,2.:
ב. ז, א. ו, ב.3.ב. עג ,



צט היום יום . . . 

ה'תש"גד תמוזיום רביעי

חומש: חוקת, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק י. אך . . . ־174־ מדרכנו.

ְעּתֹו ְוַנְפׁשֹו ַעל ַהּתֹוָרה ְוִחּזּוָקּה, ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות  ר נֹוֵתן ִלּבֹו ּדַ ֲאׁשֶ ְלִמיד ֶאָחד, ּכַ ָחִסיד ֶאָחד, אֹו ּתַ
ְזכּות ֲאבֹות ָהעֹוָלם. ַבע ּבִ ֶרְך ַהּטֶ ַמְעָלה ִמּדֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ָכל ִעְנְיֵני ָהִעיר, ְוהּוא ּבְ דֹוָלה ּבְ ִעיר ּגְ ּבְ

ה'תש"גה תמוזיום חמישי

חומש: חוקת, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: ומ"מ . . . ־174־ אתכסיאת כו'.

בֹו.  יִחידּות, ְלַמּצָ ְהיֹותֹו ֶאְצלֹו ּבִ יֹוֵתר, ּבִ דֹוִלים ַהְמֹקָרִבים ּבְ ַאל ֶאת ֶאָחד ַהֲחִסיִדים ַהּגְ ֵקן ׁשָ נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה  ִאיר ְסִביָבְתָך ּבְ ּתָ נּו: ְלָך ְזקּוִקים – ׁשֶ ֲעֵנהּו ַרּבֵ ַוּיַ ָכָסיו ְוכּו'.  י ָיַרד ִמּנְ ְתאֹוֵנן ֶהָחִסיד ּכִ ַוּיִ
ה ָצִריְך,  ַאּתָ ֶ ה ַמה ּשׁ רּוְך־הּוא ָלֵתת ְלָך. ֲעׂשֵ דֹוׁש־ּבָ ה ָצִריְך – ֹזאת ָצִריְך ַהּקָ ַאּתָ ֶ ְרָנָסה ּוַמה ּשׁ ב. ּפַ ּלֵ ּבַ ׁשֶ

הּוא ָצִריְך. ֶ ֵרְך ֶאת ַמה ּשׁ ה ה' ִיְתּבָ ַיֲעׂשֶ

ה'תש"גו תמוזיום שישי

חומש: חוקת, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: עד"מ . . . מדות כלל.

ִמְצָוה  ִהיא  ל,  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל  ְצָדָקה,  ִמְצַות  ַעְצָמם.  ְצֹות  ּמִ ּבַ ׁשֶ יף  ּקִ ַהּמַ ַעל־ְיֵדי  כֹות  ִנְמׁשָ ְצֹות  ַהּמִ
ֹקֶדם  ָלֵתת  ְמֹאד  ּבִ ָנכֹון  זֹו[  ה  יּבָ ּוֵמַהאי ַטֲעָמא ]=ִמּסִ ְצָדָקה.  ם  ׁשֵ ּבְ ִנְקָראֹות  ְצֹות  ַהּמִ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכֹוֶלֶלת, 
רֹוב, ַמה־  יף ַהּקָ ל־ָמקֹום ֲהֵוי ]ֶזה[ ַמּקִ ִניִמי. ּוִמּכָ ּפְ יף ּבַ ּקִ ַכת ַהּמַ הּוא ַהְמׁשָ רּוָטה ִלְצָדָקה, ׁשֶ ל ִמְצָוה ּפְ ּכָ

תֹו ַנֲעָלה יֹוֵתר. יף ָהָרחֹוק ּוְפֻעּלָ ִהיא ַמּקִ ן ּתֹוָרה ׁשֶ ֵאין־ּכֵ ֶ ּשׁ

ה'תש"גז תמוזשבת

חומש: חוקת, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק יא. והנה . . . ־176־ בלבו.

אאמו"ר אמר: חסידות איז נעוץ תחלתן בסופן וסופן בתחילתן, די דרגא פון עיגולים 
מבלי אשר ימצא ראש וסוף, אבער אחר כל זה איז דער עיקר איז סדר.

דער בעש"ט איז געווען א מסודר, דער מעזריטשער הָאט מדקדק געווען אויף 
סדר, און דער עלטער זיידע - רבינו הזקן - הָאט געלערענט חסידים זיי זָאלען זיין 
מסודרים, דָאס זעהט מען אין זיינע מאמרים, בריף, ניגונים. די חסידים ווָאס הָאבען 
געהַאט א זמן קבוע אויף קומען אין ליאזנא - דערנָאך אין ליאדי - הָאבען ניט געהַאט 
קיין רשות בייטען דעם זמן ָאן א רשיון פון רבי'ן, אויף בַאקומען א רשיון הָאט מען 

געדארפט זָאגען א טעם.
באם רבי'ן איז געווען א ועד מיוחד אויף פיהרען סדר החסידים ובראשו מהרי"ל 
ובראשו  יונגעלייט  חסידישע  מיט  ָאנפירען  אויף  ועד  באזונדער  א  און  רבינו,  אחי 

אדמו"ר האמצעי.

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



היום יום . . . ק

ָתן,  ְתִחּלָ סֹוָפן ְוסֹוָפן ּבִ ָתן ּבְ ִחּלָ ְבִחיַנת ָנעּוץ ּתְ "ּב[ ָאַמר: ֲחִסידּות ִהיא ּבִ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ר הּוא ֵסֶדר. ל ֶזה ָהִעּקָ ֵצא רֹאׁש ְוסֹוף – ֲאָבל ַאַחר ּכָ ר ִיּמָ ִלי ֲאׁשֶ ת ָהִעּגּוִלים, ִמּבְ ְרּגַ ּדַ

ד  ֵקן – ִלּמֵ נּו ַהּזָ א – ַרּבֵ א ַרּבָ ֵסֶדר, ְוַהַסּבָ ק ּבְ ְקּדֵ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ּדִ ּגִ ר, ַהּמַ ם־טֹוב ָהָיה ְמֻסּדָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ִנּגּוָניו.  ָביו,  ִמְכּתָ ַמֲאָמָריו,  ּבְ רֹוִאים  ֹזאת  ִרים.  ְמֻסּדָ ִיְהיּו  ֵהם  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ֶאת 
יֹון  ַמן ְללֹא ִרׁשָ ּנֹות ֶאת ַהּזְ ְך ְלִליַאִדי – לֹא ָהְיָתה ָלֶהם ְרׁשּות ְלׁשַ ְזַמן ָקבּוַע ָלֹבא ְלִליָאְזָנא – ַאַחר־ּכָ

ק. יֹון ָהָיה ָצִריְך ְלַנּמֵ ל ִרׁשָ ֵדי ְלַקּבֵ י. ּכְ ר[ ֵמָהַרּבִ ]ֹ=ֵהּתֶ

י ָהָיה ַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ֵסֶדר ַהֲחִסיִדים, ּוְברֹאׁשֹו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב ְיהּוָדה ֵלייּב[  ֵאֶצל ָהַרּבִ
ים, ּוְברֹאׁשֹו ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. נּו, ּוַוַעד ְמֻיָחד ְלַהְנָהַגת ָהַאְבֵרִכים ַהֲחִסיִדּיִ ֲאִחי ַרּבֵ

ה'תש"גח תמוזיום ראשון

חומש: בלק, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אבל האמת . . . כמ"ש במ"א.

ר  ֲאׁשֶ "ְלַמַען  ָהָיה  לֹום  ָ ָעָליו־ַהּשׁ ָאִבינּו  ְלַאְבָרָהם  רּוְך־הּוא  דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ל  ׁשֶ תֹו  ִחּבָ ר  ִעּקַ ּדְ ָמִצינּו 
ֶעֶרְך  ּבְ ֵאינֹו  ְסיֹונֹות,  ַהּנִ ּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּגֶֹדל  ָכל  ּדְ ַהְינּו,  יתֹו".  ּבֵ ְוֶאת  ָניו  ּבָ "ֶאת   – ר  ְיַחּבֵ ֵפרּוׁשֹו  ּכְ  – ה"  ְיַצּוֶ

ה ֲאֵחִרים. ַזּכֶ ּיְ ֶ ר ֲאֵחִרים, ַמה ּשׁ ה ִויַחּבֵ יַצּוֶ י ָהא ]=ֶזה[ ּדִ ְלַגּבֵ

ה'תש"גט תמוזיום שני

חומש: בלק, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק יב. רק . . . ־178־ עצמן.

אלע אידישע עלטערן וועלכע בַאדַארפען הָאבען א סּפעציעלע ישועה און הצלה 
פאר זייערע קינדער, איז דער זיכערסטער מיטעל צו שטיצען תורה לערנער.

יֹוֵתר ְלָכְך  טּוַח ְבּ יֶהם, ָהֶאְמָצִעי ַהּבָ ָלה ְמֻיֶחֶדת ְלַיְלּדֵ קּוִקים ִליׁשּוָעה ְוַהּצָ ָרֵאל ַהּזְ ִיׂשְ ל ַההֹוִרים ּבְ ּכָ
לֹוְמֵדי ּתֹוָרה. הּוא ִלְתֹמְך ּבְ

ה'תש"גי תמוזיום שלישי

חומש: בלק, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: כי הן ד"מ . . . כו' כנ"ל.

רבינו הזקן בתחילת נשיאותו אמר תורה: מה' מצעדי גבר כוננו, אז א איד קומט 
אין א ָארט, איז עס צוליב א כוונה טָאן א מצוה, הן א מצוה שבין אדם למקום והן 
א מצוה שבין אדם לחבירו. א איד איז א שליח של מעלה, א שליח וואו ער איז, איז 
ער דער כח המשלח, דער יתרון המעלה אין נשמות לגבי מלאכים - ווָאס בא נשמות 

איז דָאס על פי התורה.

יַע  ַמּגִ ְיהּוִדי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּכֹוָננּו".  ֶגֶבר  ִמְצֲעֵדי  "ֵמה'  "ּתֹוָרה":  ָאַמר  יאּותֹו  ְנׂשִ ת  ְתִחּלַ ּבִ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ְוֵהן  קֹום  ַלּמָ ָאָדם  ין  ּבֵ ׁשֶ ִמְצָוה  ֵהן  ִמְצָוה,  ַלֲעׂשֹות  ָנה  ּוָ ּכַ ל  ׁשֶ ּבְ ֶזה  ֲהֵרי  ְלָמקֹום, 
ֲעָלה  ִיְתרֹון ַהּמַ ַח.  ּלֵ ל ַהְמׁשַ ּכֹחֹו ׁשֶ ְמָצא, הּוא  ּנִ ׁשֶ ִליַח ֵהיָכן  ׁשָ ל ַמְעָלה.  ִליַח ׁשֶ ׁשָ ַלֲחֵברֹו. ְיהּוִדי הּוא 

י ַהּתֹוָרה. מֹות ֶזהּו ַעל ּפִ ׁשָ ּנְ ּבַ ת ַמְלָאִכים – ׁשֶ מֹות ְלֻעּמַ ְנׁשָ ּבִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



קי             

ה'תשע''ח  תמוז ד' ראשון יום  ?       

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰  
         

        
שיעור בידו תופס  אינו  המוכר אם  שאף  מחדש  הרמב "ם

תפיסתו  הכלי , כל  את  אליו למשוך  באפשרותו אם כלי ,

מועילה .

הש "ך  זה  על  סק"ו )והקשה  קצה סי ' בגמרא (חו "מ אמרו (ב"מ :

א) השניט, וצדה האחד  מצדה  הפקר  של  טלית שהמגביה 

הכול . את אליו למשוך שיכול  אע "פ  קנה  לא  מונח, נשאר

מועילה ? הכל  את  אליו למשוך  האפשרות  כאן ומדוע 

האפשרות עצמו  החפץ  את לקנות כשרוצה ותירץ :

על רק  הסודר  את  קונה  המוכר כאן אך  מועילה , לא למושכו

אחיזה גם  מועילה  ובזה לקונה , החפץ  את להקנות  מנת 

פחותה .

"אחיזה  הרמב "ם  דברי  בביאור  האחרונים  ונחלקו
     הסמ"ע לדעת  סקי "ג)": שם "כל(חו "מ

(כגון  כלי  שיעור  כדי  בתפיסה  די  שהרי  דווקא לאו הכלי "

אין  אליו להביאו שיכול לענין וגם בבגד ), אצבעות  שלוש 

למשוך שיכול  די  אלא הכלי  כל  את להביא  שיוכל  צריך 

לקנין. הראוי  כשיעור

הרי "ם' ה 'חידושי  משמע (שם)אך  הרמב "ם מלשון כי כתב 

אליו  למשוך שבאפשרותו מועיל ואין  דווקא  הכלי' ש ''כל 

אצבעות שלש  כשאוחז שגם  משום  אצבעות , שלש  כשיעור

לחתוך בידו כי  בה פוגעת  השני  אחיזת  ואין מועילה אחיזתו

אוחז  כאשר ומאידך, אצלו. ולהשאירו  שאוחז החלק  את 

כי מועילה  האחיזה  אליו, למושכו ובידו מכשיעור  בפחות 

מכשיעור ,בי בפחות  אוחז כאשר אך הכל , אליו למשוך דו

להרחיק  אין כלי , שיעור  רק  אלא  הכול אליו למשוך בידו ואין

כלי שיעור אליו למשוך  שבידו - 'בידו' פעמיים ולומר  לכת 

את אליו למשוך כשיכול  רק  חל  הקנין  אלא  לחותכו, ובידו

לחותכו. שבידו  לכך להגיע  צריך  ואין הכל

ה  שני ה'תשע''ח יום  תמוז ' ?    

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰  
         
         
          
           

  
– מהמוכר לקחו לא  עדיין אך  אתרוג עבור  ששילם  מי 

בו? לחזור יכול מהצדדים אחד האם 

אינה כסף  שנתינת חכמים  שתיקנו אף  כי  מבואר  זו בהלכה 

החפץ  את  משך לא הקונה עוד כל  קנין ה"א)יוצרת פ"ג, ,(לעיל 

נתינת לבשר" צריכין כולו "העם בהם חג ערבי  בארבעה

משך . לא עדיין שהלוקח אף  קנין מהווה  הכסף 

כבודם שמפני  אומרים יש  ראשונים . נחלקו הדבר  ובטעם 

יקנה , שהכסף  תיקנו בשר  בהם לאכול שמצווה  אלו ימים של

הבשר את  לו לספק  המוכר על לכפות  יוכל  שהקונה  כדי 

עליו א)ששילם  פג, חולין  גרשום ורבינו  .(מאירי 

כולם שהעם "מפני  הוא  שהטעם  כותב  הרמב "ם אך 

כדי השוק , תקנת  מפני  הוא שהטעם  ומשמע  לבשר ". צריכין

הטור כתב  וכן צורכם. את לקונים קצט)לספק  סי ' .(חו "מ

צדק ' ה 'צמח  כתב  זה  שם)ולפי  קצט סי ' לחו "מ דינים שיש(פסקי 

כך כל רגילות שאין מצוה של  ובחפץ  לגופו מקרה בכל לדון

שהרגי דבר אך  קונה, הכסף  אין  יין לקנותו כגון לקנותו, לות 

אתרוג גם זה  ולפי  בלבד. הכסף  נתינת ידי  על  נקנה  לקידוש,

בעבורו  שילם שהקונה  ולאחר  בכסף , נקנה  לקנותו שהרגילות

מהפוסקים חלק  דעת  וכן בו. לחזור יכול  מהצדדים  אחד  אין

כד ) קמא, כלל  הלמד  מערכת חמד  שדי  .(ראה

לגבי רק  יקנו שהמעות  תיקנו שחז"ל שכתבו יש מאידך,

ששוויו  שור לשחוט  ירצה  לא  שהמוכר חששו  כי  בהמה, בשר

תיקנו  ולכן השור בשר כל עבור לקוחות  די  לו אין כאשר  רב 

ויכול מהשור  בחלק  זכה למוכר, מעות נתן הלוקח  שאם 

לחשוש סיבה  שאין באתרוג אך לשוחטו, המוכר את לכפות

משיכה ללא  יקנו שהמעות  חז"ל תיקנו לא  בו, יחזור שהמוכר

הוא המעות, נתינת  לאחר בו לחזור רוצה הצדדים אחד  ואם 

כן לעשות  קכ )יכול סי ' י , נתן  .(להורות

ו  שלישי ה'תשע''ח יום  תמוז ' ' '  

:ÂË ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰   
            
          

         


שהחפץ  או לפלוני  הוא  שחייב  אדם הודאת היא 'אודיתא '

שנאמר בדבר  האדם  זוכה  בכוחה  פלוני , של  הוא  שבידו

א)לטובתו קמט, .(כתובות

בדבר: נאמרו שיטות ושלש 

רש "י לדעת  ד "ה א. מ סי ' חו "מ ב"י  וראה לעולם, ד "ה ב קא, (שם

דין האומר ) בעל והודאת  מכבר  לו  שחייב  בהודאה מדובר

אלא חדשה התחייבות  להתחייב  יכול אינו אבל עדים , כמאה 

קנין. ידי על 

רבינ  לדעת  והרשב "אב . הרמב "ן תם , שם)ו יכול(כתובות



קב            

מעכשיו  התחייבות לחברו קודם)להתחייב  חייב היה שלא אך(אף

'חייב  בו שכתב  שטר או קנין ידי  על אלא בלבד בדיבור לא 

מנה'. לך אני 

הרי "ף  לדעת להתחייב (כתובות)ג. יכול והרמב "ם,

באמירה  חדשה התחייבות  ' בשטר מנה  לך אני  'חייב 

בשטר ) זאת לכתוב זה(מבלי  הרי  'שטר', בדבריו שהזכיר כיון כי  ,

עצמו את  לחייב  ויכול עדי ' 'אתם משנה)כאומר .(מגיד 

מודים , ששניהם  פי  על  אף  לשלם  "חייב  הרמב "ם, וכתב 

עצמו  חייב  שהרי כלום, אצלו לו היה  שלא  יודעים והעדים

והקשה הערב ". שישתעבד כמו עצמו את  ושעבד  וגמר 

תועיל ואיך  בקנין רק  משתעבד ערב  הרי  משנה ', ה'לחם

בעלמא ? בדיבור 'אודיתא' ידי  על  התחייבות

ה 'קצות ': ומבאר

זוכה ידו שעל וכסף ) משיכה  (כמו קנין היא 'אודיתא'

יאמר אם  רק  זהו אך קודם, לו חייב  היה  שלא בדבר האדם 

מתחייב  אינו התחייבות, בלשון יאמר  אם  אבל  הודאה , בלשון

ערוך' ב 'שולחן כתב  וכך  קנין. יעשה  אם ס"ו )אלא  ס סי ' :(חו "מ

חייב , מתחייב ... שאני  עדים עלי  הוו "אמר  ."

צריך הודאה בלשון ולא  התחייבות  בלשון שאומר  ערב  ולכן,

דייק  וכן קנין. עצמו הוא  הודאה בלשון 'אודיתא ' ואילו קנין,

ביהודה ' סק"ז )ה 'נודע  ל  סי ' הגמרא(מהד "ק לשון (ב"ב שמשמעות 

באודיתא") "ולקנינהו  - א בעצמו...קמט, הקנין הוא "שההודאה  היא 

הקנינים". שבכל  הגדול הקנין והוא 

    

ז  רביעי ה'תשע''ח יום  תמוז '           

:‚ ‰ÎÏ‰ ,ÂË ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰  
          

      
הרמב "ם  כתב  אונאה ד ֿה)בדיני  הלכות פי "ב הונה(לעיל  שאם 

את לבטל הקונה יכול  שתות, על יתר הקונה את  המוכר

שיראה כדי  "עד קצוב , בזמן וזאת  שקנה)המקח החפץ לתגר(את

כי המקח , את  לבטל  יכול  אינו זה  זמן ולאחר  לקרובו". או

אונאתו" על "מחל  עד )כבר ד "ה ב מט, מציעא בבא .(רש "י 

"מחזירו  במקח , מום הקונה כשמצא כאן, כן אם  מדוע 

לתבוע  יוכל בו זמן קבעו ולא  שנים", כמה לאחר אפילו

ממון? באונאת כמו המקח, את  ולבטל

טעות למקח ממון אונאת בו שנעשתה מקח בין לחלק  ויש 

בחפץ : הקונה  שמצא  מום  מחמת 

היה עבורו התשלום  אם  גם ממון, אונאת  בו שיש  מקח 

את צריך הוא שהרי  בו  מעוניין הקונה גם  הרי  מדי , גבוה 

הוא ביניהם והויכוח למכור, רוצה  המוכר וגם  שקנה  החפץ 

והיתה רצויה כשלעצמה שהעסקה  וכיון המחיר. גובה  על רק 

זאת ובכל בדבר, מבין לאדם החפץ  את  להראות אפשרות  לו

לוותר מוכן שהוא  חז"ל  אמדוהו אונאתו, את  תבע  ולא המתין

לפעמים מוכן  בחפץ  המעוניין כי ששילם , במחיר התוספת  על

ולתבוע . לחזור  יכול  אינו ולכן המחיר, על  להוסיף 

עיקר בחפץ , מום  מחמת  טעות  למקח טוען כשהקונה  אך 

אינו  אחד  אף  כי  המחיר, על  ולא הקניה  עצם  על היא  תביעתו

תבע  ולא רב  זמן שהה אם גם ולכן פגום . דבר  לקנות  מוכן 

שתביעתו  מאחר כי  שמחל , ראיה  זו  אין מהמוכר, כספו את 

לאחר "אפילו תביעתו את להשהות ביכולתו ומוחלטת ברורה

שנים". כמה 

    

ח  חמישי ה'תשע''ח יום  תמוז ' ' '      

:„È ‰ÎÏ‰ ,ÊË ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰  
        

  
לאחר אך  מהדרין, בכשרות מנות  לאירוע  הזמין אדם

האם – רגילה בכשרות  היו שהוגשו שהמנות  התברר  האירוע 

עליהן? לשלם עליו 

שאכלו  ולאחר מאכל  שהקונה  מבואר זו  בהלכה  הנה ,

צריך המוכר אין מדרבנן, באכילה  אסור  שהיה  התברר

הכסף . את להחזיר 

בדבר: הפוסקים ונחלקו

שווה האסור המאכל מחיר  אם  רק  שמדובר אומרים  יש 

גבוה כשר  מאכל של  מחירו אם  אך  כשר, מאכל של למחירו

האסור  כשר )ממחיר שאינו  בשר  ממחיר  גבוה שמחירו  כשר  בשר  (כגון 

קיבל למעשה שהרי  ההפרש , את  לו להחזיר המוכר צריך 

ששילם  היקר למחיר הצדקה  ואין זול קיט,מוצר  יו "ד  חדש  (פרי 

.ד )

ממחיר גבוה  הכשר  המאכל  מחיר אם שאף  סוברים יש  אך

מדין  כי  ההפרש, את להחזיר צריך המוכר אין האסור, המאכל

מתייחסת ותקנתם שאסרוהו הם  וחז"ל  מותר  המאכל תורה 

שדינו  קבעו  ממונות דיני לגבי אך  איסורים , דיני  לגבי  רק 

כשר  למאכל בינו הבדל אין לפיו תורה כדין יו "ד ישאר (ש "ך 

כז ) .שם,

כאשר הרי  הפוסקים , במחלוקת  שנוי  והדבר ומאחר 

מתעוררת כך  ואחר מראש התשלום  את  קיבל  כבר  המוכר

והוא מאחר  – ההפרש  את  להחזיר עליו  האם השאלה 

ממנו. להוציא אין לכאורה  בכסף  המוחזק 

מכירת לגבי  היא הפוסקים שמחלוקת  לומר יתכן אך 

  את לידיו קיבל הלקוח  בפועל  שכן ,

שאינו  והתברר כשר שהוא  שחשבו (אלא סוכם  שעליו הדבר

מנה על  אינו הסיכום לאירוע  מנות  בהזמנת אך  כזה),

ומאחר מהדרין, בהכשר אוכל מנת  על אלא  ספציפית 

כלל קיבל  לא הלוקח אחרת, בכשרות  מנה  הוגשה ולמעשה

ה המנהאת  משווי יותר לשלם  יצטרך ולא שהזמין דבר

קפט)שקיבל ע' משפט, .(אבני 



קג             

ה'תשע"ח  תמוז ט' שישי יום  ?         

ÈÈ‡' :ÓB‡ ‰Ê :‡È ‰ÎÏ‰ ,Î ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰∆≈≈ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ˙eLa dÈ‡Â ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' :ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ≈«¿∆≈≈ƒ≈«¿≈»ƒ¿∆»≈∆

.e˜ÏÁÈ «¬…
ילדה אם ידוע  ולא הפרה , וילדה  בחמור  פרה  המחליף 

שהפרה לאחר ילדה או הפרה, בעל של  והוולד הקנין קודם 

המשנה אומרת  - שלו והוולד החמור  לבעל  מציעא נקנתה  (בבא

א) ואמרו ק, הוולד. בדמי  החמור ובעל  הפרה  בעל  יחלוקו :

המוטל "ממון האומר  סומכוס  כדעת  היא  שהמשנה בגמרא 

מחבירו  ממון המוציא  חכמים, לדעת  אבל  חולקין", - בספק 

ראיה . להביא  עליו

הרמב "ם  משנה ': ה'מגיד בֿג)והקשה  הל ' פ"ט ממון  נזקי  (הל '

כן  ואם  ראיה, להביא עליו מחבירו שהמוציא  כחכמים פסק 

שיחלוקו? כסומכוס  כאן פסק  מדוע 

וביאר:

והוולד הפרה כאשר היא וחכמים סומכוס  מחלוקת

('הקונה ') החמור ובעל  ('המוכר') הפרה  בעל ברשות נמצאים 

חכמים סוברים ובזה מחזקתו, הוולד  את להוציא  רוצה 

טענת טוען שהמוכר  אף  הראיה  עליו מחבירו שהמוציא

יחלוקו, - זה באופן אף  סומכוס  ולדעת  יודע '), ('איני  'שמא'

'עומדת אלא בעליה בחזקת  עומדת אינה  הפרה כאשר אבל

שיש אף  הרי  'שמא', טענת טוען והוא  הפקר, במקום  באגם',

סוברים חכמים גם  קמא'), מרא ('חזקת קודמת חזקה  לו

שיחלוקו.

כאן  הרמב "ם  כתב  יא)ולכן וזה(בהל ' יודע ' 'איני  אומר "זה

יודע ', 'איני  אומר   ," יחלוקו -

שחולקים . מודים חכמים  אף  שבזה להדגיש 

הקודמת  בהלכה שכתב  המוכר)(ה"י ומה  אמר "אפילו 

שהפרה פי  על  אף  ראיה , להביא  הלוקח על יודע ' 'איני

 המוכר שאם  לומר אין כי  ללמדנו כוונתו  ,"

הלוקח  יכול 'ברי ' טענת טוען והלוקח  'שמא' טענת  טוען

שעל וודאי  אלא  לטענתו, ראיה  להביא בלי  הוולד  את  לקבל

בוולד יחלוקו ראיה  הביא  לא  ואם ראיה , להביא  (מגיד הלוקח

ה"י ) .משנה

ה'תשע"ח  תמוז י' קודש  שבת ?'      '     

:Â ‰ÎÏ‰ ,Î ˜Ù ‰ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰    
         

      
לעולם" בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם  ש "אין למרות

ה"א) תקנו (לעיל  לאכול, מה לו שאין עני שהצייד  מכיון -

כדי 'משום  ניצוד, לא שעדיין מה  להקנות שיוכל חכמים 

חייו'.

הגאונים  א)וכתבו טז , ב"מ בנמוק"י  חכמים(הובא שתקנת 

הים מן מצודתי  שתעלה "מה את  כשמוכר  דווקא הייתה 

,'חייו כדי  'משום  התירו זאת ואת  מועט, דבר  שהוא "

שנה , של או חודש  של  מצודתי  שתעלה "מה  אמר אם אבל

למכור . יכול  ואינו חייו" כדי  משום  כאן אין

דווקא מצודתו שתעלה מה  את שמוכר הכוונה  אין זה, לפי 

"ולא אחר , ביום  שיעלה מה  גם  למכור יכול אלא  יום, באותו

או  יום שלשים במצודתו שיעלה  מה  לשלול  אלא  היום  אמרו

אחד יום מחיית אבל אחד, יום  מחיית  מכדי  יותר שהוא  שנה 

קיים " - שיהיה  מציאות לא)בכל  כה, תולדות, החיים, .(אור 

את ליעקב  עשיו מכר איך החיים' ה 'אור מבאר זה לפי 

במות אלא  במציאות  שאינם פרטים בה ש "יש  אף  הבכורה 

ו  לעולם . באו  שלא  דברים  והם אין אביו, הקדושה תורתנו כפי 

לעולם "? בא שלא  דבר מקנה  אדם

"מכרה יעקב  בדברי  טמונה  התשובה  אתאלא

לי" שם)בכורתך 'כדין(תולדות כציידומשמעו היינו ,'

של בכמות  לעולם  בא שלא  דבר למכור  שיכול 
"והוא השדה מן  בא  עשיו - כאן וכן חייו, בכדי  מדובר  כאשר 

כט)עייף " שם למות"(שם, הולך  אנכי  "הנה אמר מזו, ויתרה ,

לב) שם ולכן (שם, מזו" גדולה  חייו כדי משום תקנת  לך "ואין -

בא שלא 'דבר שהיא  למרות  הבכורה, את  למכור  יכול היה 

אצל אחד  יום  צידת  כמו חייו' 'כדי  זה הרי אצלו כי לעולם',

לאכול . מה  לו שאין העני  הציד 

אגרות קודש

 ב"ה,  ימי הגאולה תמוז ה'תשכ"א

ברוקלין, נ. י.

ל"גן ישראל" 

ברכתי לפתיחת גן ישראל בהצלחה וכן - לכל זמנו, ובזה - שרושם השהות בגן יוכר כל השנה 

נזכה  עדי  ואור,  בחיות  ועשייתם  התורה  דברי  בהקמת  האלקית  נפש  והנפש  הגוף  בריאות  בתוספת 

ליעוד פרשתנו וקם שבט מישראל, זה מלך המשיח, וישראל עושה חיל. בברכת הצלחה

מנחם שניאורסאהן



קד               
         

      

ה'תשע"ח  תמוז ד' ראשון  יום 


 

    
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È‰Â .Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa‰ ˙eLa BÏ ‰B˜ Ì„‡7,ÎBn‰ ˙eLa ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙Bt‰ epnÓ ‰˜Â ÊÁÂ ,ÎBn‰ ˙eLa8ÔÂÈk  ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙ÈÎÓa ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

  

          

ה הקב "ה , זה  'העליו  אד' של כליו  : הענייני בפנימיות
כל  את עבורו  שיקנו  כדי   בעול  הניח שהקב "ה  ישראל
 צרי ולכ  בתחתוני דירה   מה לעשות , העול ענייני 
עבורו  לקנות שיוכלו  כדי   לה המצטר כל  לה לתת
וטוב שמחה  מנוחה , מתו תהיה   שעבודת עי "ז בשלימות

לבב .
(עלמא   הרבי ברשות  קוני  אינ  אד של שכליו  ומה 
לרשות   הרבי רשות את להפו הקב "ה  יכול דפרודא )

. מש  ג ולקנות  עול של  יחידו   היחיד 
        

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי  של הסמטה 3)מימרא אף 
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח ", "רשות על הוא הדגש כי  בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח  קנוי  ההנחה מקום שיהיה הכרח ,

ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור
לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו

א). הלכה ג פרק  ובוודאי6)(למעלה חצר, מטעם שקונה
ואבידה  גזילה מהלכות י "ז בפרק  (ראה בו לחזור יכול אינו

ח ). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב  של מימרא
הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת

שכתבנו  כמו כלים, שם להניח  ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי  בחצירו, שם כליו

"שמפני9) לומר וצריך שהנאת, שמפני  רומי : [בדפוס 

לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא
שאלו: מגורשת" זו הרי  שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט ]
ברשות  לוקח  של "כלי  זה והרי  הבעל ברשות קלתה והרי 

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י  ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי  ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.˙eLa BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eLa ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח . של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח  ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב "ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף  משנה מגיד

.‚ˆÁe ÌÈa‰ ˙eLa ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ˆÁ B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי 
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי 
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח  סימן משפט  חושן הט "ז של ביאורו לפי  משנה

ט ).

.„ÌÈa‰ ˙eLa ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk  ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eLÏ Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa‰ ˙eLÓ ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב "ד: דהא [כתב  בחפץ , הדין זה שאין י 
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי  וודאי  בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק  (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק  (=בוודאי 
כי וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב 
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי  על לחלוק  בא לא הראב "ד
אם  רק  שלא בזה רבינו לנו ומשמיע  בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס  מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי  היחיד מרשות מעות
בצידי הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס  שרוב  פי  על אף  הרבים רשות
דברי שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
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אלא  כולה, משכה שכבר "שכיוון בספינה, גם רבינו
שהכניס  כיוון בו, מועילה המשיכה שאין ברשות שהייתה
וראייה  בכך". די  בו, קונה שהמשיכה ברשות מקצתה
חוב  בעל של ספינה שתפסו פה. דכתובות מהא לדבריו
דנהרא  "מחריפותא שם: ואמרו יורשים, והניח  שמת
(שם). הרבים רשות והוא תפסנו) הנהר (=מאמצע  תפיסנא"
הרבים  ברשות קונה משיכה אין הרי  שם, המאירי  והקשה
שהוא  הנהר לשפת הספינה שהכניסו כרחנו ועל שם), (עיין
כולה  שיכניסנה עד אותה קנה לא ואם שם), (רש"י  כסימטה
לא  דיתמי  ו"מטלטלי  היתומים ברשות היא הרי  לסימטה,
מאז  אותה שקנו כורחך על אלא - חוב " לבעל משתעבדי 
ברשות  הייתה לא שעדיין לסימטה, מקצתה הכניס 

היתומים].

.‰ÌÈa‰ ˙eLa ÁpÓ ‰È‰L ˙Bt ÏL ÔBÚË14, ¿∆≈∆»»À»ƒ¿»«ƒ
B˙eLÏ Á˜BÏ BÎLÓe15‡ËÓÒÏ B‡16˜ÒtL Á‡ ¿»≈«ƒ¿¿ƒ¿»««∆»«

ÌÈÓc‰17„„Ó ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ 18. «»ƒ»»««ƒ∆¬«ƒ…»«
Á˜Bl‰ Ô„„Ó Ì‡ ÔÎÂ19‰˜  ÌÈa‰ ˙eLa ¿≈ƒ¿»»«≈«ƒ¿»«ƒ»»

ÔBL‡ ÔBL‡20.‰‰a‚‰a ƒƒ¿«¿»»

בכליו 14) שיימצא בלי  ממש הארץ  על שמונח  משא כלומר,
להלן. וראה מוכר. ומטעם 15)של משיכה מטעם קונה

שאפילו 16)חצר. רבינו דעת זה ולפי  משיכה. מטעם
וראה  משנה. (מגיד מוכר של בכליו מועילה לא משיכה
(בבא  מיגאש הר"י  דעת כן ואין י "ד). הלכה ג פרק  למעלה
סעיף  ד, סימן משפט  חושן ערוך בשולחן וראה פה:) בתרא

סמיכות 17)ו. עדיין אין זה בלעדי  כי  המחיר, קביעת
עדיין  אחד כל כי  הלוקח , של ולא מוכר של לא גמורה, דעת
הוא. רופף  הקניין ולכן להשתוות, יוכלו לא שמא מהסס ,

לצרכי18) הסחורה כמות את לגלות רק  באה המדידה כי 
ומקור  מהקניין. חלק  מהווה אינה אבל התשלום. קביעת

פד:). בתרא (בבא במשנה המדידה 19)הדברים עם שהרי 
הפירות. את מגביה גם ממילא שכאן 20)הוא ייתכן

ולפיכך  כמותו. קביעת ללא הטעון את לו שמכר מדובר,
סאה  בשלושים, "כור לו שיאמר או ראשון, ראשון קונה
באבן  ועיין ז, הלכה להלן ראשון, ראשון שקנה בסלע "

האזל.

.Â„„BÓ ÎBÓ ‰È‰21‡Ï  Á˜BÏ ÏL BÈÏk CB˙Ï »»≈≈¿ƒ¿∆≈«…
˙eLa BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ;‰»̃»∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿

ÌÈa‰22ÏawL ÔÂÈk  Á˜Bl‰ ˙eLa ˙Bt‰ eÈ‰ . »«ƒ»«≈ƒ¿«≈«≈»∆ƒ≈
Á˜BÏ ‰˜ kÓÏ ÎBn‰ ÂÈÏÚ23ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , »»«≈ƒ¿…»»≈«¿««ƒ∆¬«ƒ

„„Ó ‡Ï24ÔÈ„˜Ùn‰ ˙eLa B‡ ÎBn‰ ˙eLa eÈ‰ . …»«»ƒ¿«≈ƒ¿«À¿»ƒ
BÏˆ‡25B‡ ,˙Bt‰ dÈa‚iL „Ú Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï  ∆¿…»»«≈««∆«¿ƒ««≈

ÔÓB˜Ó ˙eÈÎOa B˙eLÓ Ì‡ÈˆBiL „Ú26‡ˆBiÎÂ «∆ƒ≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿«≈
Ba27.e‡aL BÓk ,¿∆≈«¿

מטעם 21) שקנה לעיל, אמר כבר מודד, לוקח  ואם שם.
א.22)הגבהה. הלכה וכן 23)למעלה לו. קונה שחצרו

מדד  שלא עד פסק  ביתו, לתוך והכניסן "פרקן פו. שם הוא
לחזור". יכולים שניהם הדמים,24)אין את פסק  אבל

י "ג. הלכה להלן וראה משנה). (כסף  ברשות 25)כנ"ל
הפירות. את מקודם בידו, הפקיד שהמוכר אדם,

ובקניין.26) בהגבהה 27)כלומר , או במשיכה כגון
יוסף ). (נימוקי 

.Ê˙Bt‰ eÈ‰28Ì‰ÈL ÏL ˆÁ B‡ ‡ËÓÒa29, »«≈¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆
ÏL BÈÏk CB˙a eÈ‰Â ,Á˜BÏ ˙eLa eÈ‰ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿∆

ÎBÓ30a˜Â ,ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰Â ,kÓÏ ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ï ≈¿ƒ≈»»«≈ƒ¿…¿ƒ¿ƒ«≈
Bk :BÏ Ó‡ Ì‡ :ÎBÓ ÏL BÈÏk CB˙a „cÓÏƒ¿…¿ƒ¿∆≈ƒ»«
elÙ‡ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ  CÏ ÎBÓ È‡ ÚÏÒ ÌÈLÏLaƒ¿ƒ∆«¬ƒ≈»»«¬…¬ƒ
Ó‚ ‡ÏÂ BÈÏka ˙Bt‰ ÔÈ„ÚÂ ÏÈ‡B‰ ;‰BÁ‡ ‰‡Òaƒ¿»«¬»ƒ«¬«ƒ«≈¿ƒ¿¿…»«
Û‡ Á˜BÏÏ ‰B˜ BÈ‡ ÎBÓ ÏL BÈÏkÂ ,‰cn‰ Ïk»«ƒ»¿ƒ¿∆≈≈∆¿≈««
Bk :BÏ Ó‡ Ì‡Â .Á˜Bl‰ ˙eLa ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»«
ÔÂÈkL ;‰˜ ÔBL‡ ÔBL‡  ÚÏÒa ‰‡Ò ,ÌÈLÏLaƒ¿ƒ¿»¿∆«ƒƒ»»∆≈»
dÈa‚iL ‰‡Ò Ïk ,‰‡Òe ‰‡Ò Ïk ÏÚ ÌÈÓc‰ e˜ÒtL∆»¿«»ƒ«»¿»¿»»¿»∆«¿ƒ«
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,d˙ÈÎÓ ‰Ó‚ d˙B‡ ‰ÚÈÂ ÎBn‰«≈ƒ»∆»ƒ¿¿»¿ƒ»»ƒ¿≈

ÎBn‰ ˙eLa ˙Bt‰31Á˜Bl‰ ˙eLa ‡ÏÂ32el‡Â . «≈ƒ¿«≈¿…ƒ¿«≈«¿ƒ
˙eLa Ô‰L ÔÂÈk ,ÎBÓ ÏL BÈÏka ˙Bt‰ ‰È‰ ‡Ï…»»«≈¿ƒ¿∆≈≈»∆≈ƒ¿
BÓk ,„„Ó ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˜ÒtMÓ ‰˜ Á˜BÏ≈«»»ƒ∆»«««ƒ∆…»«¿

.e‡aL∆≈«¿

יכול 28) - בשלושים "כור פו:) (שם ושמואל רב  מימרת
קנה" ראשון ראשון - בסלע  סאה בשלושים כור - לחזור
של  [ובכליו בסימטא לה "משכחת הרי "ף : שכתב  וכמו
בכליו  דאיתנהו והוא לוקח  ברשות נמי  אי  -ב "ח ]. לוקח 
של  כליו דאין לן קיימא הא הרבים, ברשות דאי  דמוכר.
ברשות  ואי  א] הלכה [למעלה הרבים. ברשות קונה לוקח 
לא  מוכר ברשות לוקח  של דכליו נמי  לן קיימא הא מוכר
בכליו  וליתנהו לוקח  ברשות ואי  שם] [למעלה לוקח  קנה
לוקח  ברשות קאמר הא הארץ ] על מונחים [אלא  דמוכר
מדד  שלא פי  על ואף  לוקח  קנה מוכר עליו שקיבל כיוון
כדאמרינן". אלא לה משכחת לא הילכך ו], הלכה [למעלה

ר,29) סימן וסמ "ע  שם (ב "ח  לוקח  של בכליו הפירות והיו
טו). קטן על 30)סעיף  ואף  כנ"ל מיד קנה כן לא שאם

של  ברשותו אף  ללוקח  קונים אינם מוכר של שכליו פי 
זה  הרי  המוכר לו שמדד כיוון - ב ) הלכה (למעלה לוקח 

משנה. וכסף  ראב "ד ועיין כליו, לו הקנה שאם 31)כאילו
לו  קונים לוקח  של כליו שאין לן קיימא הלא ברשותו הם
שהובא  הרי "ף  וכלשון ב ). הלכה (למעלה המוכר ברשות

-32)למעלה. מוכר של בכליו ואינם ברשותו היו שאם
רבינו  שמבאר כמו מדד שלא פי  על אף  כשפסק  מיד קנה

שם. הרי "ף  וכלשון דבריו בהמשך

.ÁÔÈÈ ÎBn‰ ÔÎÂ33B‡ ‡ËÓÒa BÁÏ ÔÓL B‡ ¿≈«≈«ƒ∆∆«¬≈¿ƒ¿»
‰cn‰ ‰˙È‰Â ,Á˜BÏ ˙eLa B‡ Ì‰ÈL ÏL ˆÁa¿»≈∆¿≈∆ƒ¿≈«¿»¿»«ƒ»

‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú :eÒÒ ÏL34ÏL Ô‰ È‰  ∆«¿«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈∆
‰cn‰ ˙‡lÓ˙MÓ ;ÎBÓ35,Á˜BÏ ˙eLa Ô‰ È‰  ≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈≈ƒ¿≈«

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â¿≈∆»≈∆»«¬…

שהמדובר 33) הגמרא מסקנת ולפי  פז. בתרא בבבא משנה
והרי "ף  מיגאש הר"י  שפירשו מה ולפי  סרסור של  במידה
שם. המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן וכו' בסימטא שהמדובר

דרכו 34) הסרסור, שהוא, הסרסורים, בין הנוהג שזה מפני 
לזמן  - לראשון וללוקח ; למוכר המידה את להשאיל
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ה'תשע"ח  תמוז ד' ראשון  יום 


 

    
[שקניות]1) (הקנויות) הרשויות איכות בו נתבאר

והנמשך  וחילוקיהן ומשפטיהן בהן נעשות המטלטלין
אחריהן.

.‡ÌB˜Ó Ïk ,Ì„‡ ÏL BÈÏk2BÁÈp‰Ï ˙eL BÏ LiL3 ƒ¿∆»»»»∆≈¿¿«ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ eÒÎpL ÔÂÈk .BÏ ‰˜4ÔÈ‡ ÈÏk‰ CB˙a »»≈»∆ƒ¿¿«ƒ«¿¿ƒ¿«¿ƒ≈

Ô‰Èa‚‰L BÓk ‰Ê È‰Â .Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡5 ∆»≈∆»«¬…«¬≈∆¿∆ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙a eÁp‰L BÓk B‡6ÏL BÈÏk ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ . ¿∆À¿¿≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

ÌÈa‰ ˙eLa BÏ ‰B˜ Ì„‡7,ÎBn‰ ˙eLa ‡ÏÂ »»∆ƒ¿»«ƒ¿…ƒ¿«≈
ÔÎÂ .'‰Ê ÈÏÎa ‰˜e CÏ' ‰˜n‰ BÏ Ó‡ Ì‡ ‡l‡∆»ƒ»«««¿∆≈¿≈ƒ¿ƒ∆¿≈
ÌL BÁÈp‰ Ck Á‡Â ,B‰Èa‚‰Â ‰lÁz ÈÏk‰ ‰˜ Ì‡ƒ»»«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒƒ»

˙Bt‰ epnÓ ‰˜Â ÊÁÂ ,ÎBn‰ ˙eLa8ÔÂÈk  ƒ¿«≈¿»«¿»»ƒ∆«≈≈»
˙‡‰L ÈtÓ .Ì˙B‡ ‰˜ ‰Ê ÈÏk CB˙a eÒÎpL9 ∆ƒ¿¿¿¿ƒ∆»»»ƒ¿≈∆¬»«

BÓB˜Ó ÏÚ „Èt˜Ó BÈ‡ ,ÈÏk‰ ˙ÈÎÓa ÎBn‰10. «≈ƒ¿ƒ««¿ƒ≈«¿ƒ«¿

  

          

ה הקב "ה , זה  'העליו  אד' של כליו  : הענייני בפנימיות
כל  את עבורו  שיקנו  כדי   בעול  הניח שהקב "ה  ישראל
 צרי ולכ  בתחתוני דירה   מה לעשות , העול ענייני 
עבורו  לקנות שיוכלו  כדי   לה המצטר כל  לה לתת
וטוב שמחה  מנוחה , מתו תהיה   שעבודת עי "ז בשלימות

לבב .
(עלמא   הרבי ברשות  קוני  אינ  אד של שכליו  ומה 
לרשות   הרבי רשות את להפו הקב "ה  יכול דפרודא )

. מש  ג ולקנות  עול של  יחידו   היחיד 
        

פה.2) בתרא בבבא יוחנן רבי  של הסמטה 3)מימרא אף 
שכתב  כמו הרבים רשות אלא נתמעטה ולא (שם), זה בכלל
אין  אבל להניח ", "רשות על הוא הדגש כי  בסמוך, רבינו
שם: (תוספות ללוקח  קנוי  ההנחה מקום שיהיה הכרח ,

ו). הלכה להלן מיימוניות והגהות כגון, המתחיל דיבור
לקנות.4) עומד הוא בו.5)שאותם לחזור יכול שאינו

א). הלכה ג פרק  ובוודאי6)(למעלה חצר, מטעם שקונה
ואבידה  גזילה מהלכות י "ז בפרק  (ראה בו לחזור יכול אינו

ח ). פה).7)הלכה (שם ושמואל רב  של מימרא
הלוקח 8) בבעלות צורך שאין והטעם: שם. הגמרא מסקנת

שכתבנו  כמו כלים, שם להניח  ברשות אלא המקום, על
הנחת  על מקפיד שאינו שנראה ומכיוון א, הלכה למעלה
משנה). מגיד (ועיין לו קונה הוא הרי  בחצירו, שם כליו

"שמפני9) לומר וצריך שהנאת, שמפני  רומי : [בדפוס 

לה 10)הנאת"]. "זרקו ששנינו: מה על פה: בתרא בבבא
שאלו: מגורשת" זו הרי  שלה] [הסל קלתה - לתוך [הגט ]
ברשות  לוקח  של "כלי  זה והרי  הבעל ברשות קלתה והרי 

מוכ  בעלה שהיה "כגון בזה: ותירצו קלתות"מוכר"? ר
ונהנה  הסל את ממנו שקנתה שמכיוון מגאש ר"י  ופירש
הסל  את מניחה שהיא על עליה מקפיד אינו - ממנה
וזוהי הסל. מקום את לה השאיל כאילו זה והרי  ברשותו,

משנה). (מגיד רבינו דעת

.˙eLa BÏ ‰B˜ Á˜BÏ ÏL BÈÏk ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈ƒ¿∆≈«∆ƒ¿
ÏÚ Û‡ ,Á˜BÏÏ ‰B˜ ÎBÓ ÏL BÈÏk ÔÈ‡ Ck ,ÎBÓ≈»≈ƒ¿∆≈∆¿≈«««

Á˜Bl‰ ˙eLa ‡e‰L Èt11. ƒ∆ƒ¿«≈

הכלי11) גם שניהם, היו כן אם אלא קונה אינו שלעולם
מוכר  של שכליו שם: שאמרו ומה הלוקח . של הרשות, וגם
בזה  ואין כן אמרו הדיעות לכל - קנה לא לוקח  ברשות
ועיין  משנה, לחם - שם במלחמות (רמב "ן כלל פלוגתא

משנה). וכסף  משנה מגיד

.‚ˆÁe ÌÈa‰ ˙eLa ‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÈÒÓ¿ƒ»≈»»∆»ƒ¿»«ƒ¿»≈
Ì‰ÈL ÏL dÈ‡L12‡l‡ ‰B˜ dÈ‡ ‰ÎÈLn‰Â . ∆≈»∆¿≈∆¿«¿ƒ»≈»»∆»

ÏÎa ‰B˜ ‰‰a‚‰Â .Ì‰ÈL ÏL ˆÁ B‡ ‡ËÓÒa¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆¿«¿»»»¿»
.ÌB˜Ó»

שום 12) כאן מועיל שלא החצר, מבעל רשות קבלת ובלי 
רשות  קיבל אם אבל מסירה, קניין תיקנו ולפיכך אחר קניין
לשכור  תקנה שיש אצלו, המופקדין כברשות הוא הרי 
(מגיד  כאן מועילה אינה ומסירה ו. הלכה כדלהלן מקומו
סעיף  קצח  סימן משפט  חושן הט "ז של ביאורו לפי  משנה

ט ).

.„ÌÈa‰ ˙eLa ‰È‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓa ‰˜p‰ c»»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ»»ƒ¿»«ƒ
‡ÈˆB‰L ÔÂÈk  ‡ËÓÒÏ B‡ B˙eLÏ Á˜Bl‰ BÎLÓe¿»«≈«ƒ¿¿ƒ¿»≈»∆ƒ

‰˜ ÌÈa‰ ˙eLÓ ıÙÁ‰ ˙ˆ˜Ó13. ƒ¿»«≈∆≈¿»«ƒ»»

ל 13) נראה הראב "ד: דהא [כתב  בחפץ , הדין זה שאין י 
כולה  את שימשוך עד דאמר: כשמואל בספינה לן קיימא
לה  סגי  וודאי  בבהמה אבל ג). הלכה ג פרק  (למעלה
פרק  (למעלה קמא כתנא וברגל ביד לה) מספיק  (=בוודאי 
כי וייתכן קנאה"). ורגל יד שעקרה "כיוון ו: הלכה ב 
דבריו  לפרש אלא רבינו דברי  על לחלוק  בא לא הראב "ד
אם  רק  שלא בזה רבינו לנו ומשמיע  בהמה. במשיכת
בו, קונה שהמשיכה מקום בסימטה, עומדת הבהמה
ברשות  עמדה אם אפילו אלא כזו, חלקית משיכה מספיקה
הוציא  אם שם גם - בו קונה המשיכה שאין מקום הרבים,
מה  לזה ומקור אותה. קנה ורגל, יד שעקרה כגון מקצתה,
בו  שיש כיס  מקצת שהמושך צא: שבת במסכת שאמרו
כסימטה  (שהוא הרבים רשות לצידי  היחיד מרשות מעות
בצידי הנמצאות המעות אותן קנה - משיכה) קניין לעניין
היחיד, ברשות עודנו הכיס  שרוב  פי  על אף  הרבים רשות
דברי שפירש משנה במגיד ועיין כנ"ל. בבהמה כן וכמו
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המקח  את שישים עד המדידה, אחרי  - ולשני  המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי  מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט "ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח ". של כ"כליו היא

ט ). סעיף  ר סימן משפט  כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק  נתמלאה אם מספיק  לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי  הדבר שכאן מפני  י ), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף  שם (סמ "ע 

.ËÔÈeˆ eÈ‰L ˙Bt ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eLa ‡È‰ È‰  ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eLa ‡È‰ È‰  ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח . בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח "37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי  ח  בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע , על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח  אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי 

לר"מ ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈe dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡ ÔBL‡ ‰˜ ÌÈÓL‰ ÔÓ ÌLÏ ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי  שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב 
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי  המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי  [וכנראה מיוחד. ככלי  נחשב  וציון ציון שכל
שלא  פי  על אף  - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי "ף ,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי  כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע " לוג
סופרים  בדקדוקי  וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע ").

פיזרו]. דפוס  והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח  של
לו  הקנה כאילו זה הרי  בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח . של שהמידה וכתב  זה על חולק  והראב "ד הכלי . את

משנה. מגיד לחצי42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע  המידה, לשליש המידה,

וכו'. ליטרא רביע  ליטרא, בסימטא"43)חצי  "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב "ד). ובניגוד

נתמלאה  אם אלא ללוקח  מקנה אינו סרסור, של היא אם
ח ). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46 dÈa‚‰ Ck Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«

‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«
.dÈa‚‰Ï Bkc ÔÈ‡L c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק ,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק , לא דעתיה. את 46)סמכא קבע 

החפץ . ההגבהה.47)מחיר שלפני48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי  שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק  או הניח  הלוקח  אם הדמים, פסיקת לפני 
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח  לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.ÈkÓp‰ „ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈeˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜  B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈc ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈvL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e‡aL BÓk ,ÔÈeˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח .): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע  ממי  ידע  לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע  בכדי  לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי 
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט  כהנא, רב  לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי  על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי " דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח  הירקות); של המחיר הוא

מי הר"י  כתב  וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק , ועומד קבוע  החפץ 
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע 
משנה), המגיד שהביא והרשב "א, הרמב "ן (הרי "ף ,
המוכר  ידי  על קבועים יהיו המחיר שדמי  שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי  לכל אחת פעם דמים שיקצוץ  כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי  לציין, יש
הלוקח , על חביב  החפץ  שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי  על אף 
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי  אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈnÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL 60Ô˜t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck Á‡ÂÎBn62ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡  ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È‰L ,Ì‰a ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL  ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי  הוא הדמים ופיסוק  הואיל כלומר,
הלוקח .56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי 
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הלוקח , של פועלים שאינם דלהלן, ל"פועלים" הדין והוא
פועליוֿשלוחיו  במשיכת קונה הלוקח  אין למה כן שאם
שם  בתוספות וראה הלוקח "? "פרקם דווקא צריך ולמה

משך. המתחיל מטעם 57)דיבור קונה אינו כן פי  על ואף 
הפועלים. ועל החמורים, על עדיין שהמשא מכיוון חצר,
המטלטלים  את משך שלא כיוון כאן, אין משיכה קניין וגם
הם  החמרים - בחמרים כן וכמו הפועלים, את אלא עצמם
יד  הלכה ג פרק  למעלה וראה החמורים. את שמשכו
את  קונה אינו החמור את בעצמו הלוקח  משך אם שאפילו

שעליו. הגבהה.58)החפצים שעשה על 59)ונמצא
ר  סימן המשפט  בחושן ראה הפועלים, על או החמורים

ח . שאם 60)סעיף  ז): (הלכה למעלה שאמרנו פי  על ואף 
שמקנה  דעת גילוי  שזהו קנה, מוכר של בכליו המוכר מדד
שאינם  בפועלים, לא כאן: שייך לא זה - ללוקח  כליו את
קונה  אינה מהלכת שחצר מפני  בחמורים, לא וגם כלים,

יג). הלכה ג פרק  גבי61)(למעלה על נמצאים והפירות
הלוקח . ברשות מדד 62)הקרקע  לא שאפילו מפרשים יש

משנה). (מגיד חצר מטעם הלוקח , קנה לבסוף 

.„ÈÔn‡‰ ÔÓ ÌÈÏk ÏËBp‰63ÔwÏ ˙Ó ÏÚ64Ì‡ , «≈≈ƒƒ»À»«¿»¿«¿»ƒ
B„Èa Ò‡Â ÔÈeˆ˜ ÂÈÓ„ eÈ‰65ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÓ„a iÁ  »»»¿ƒ¿∆¡«¿»«»¿»»ƒ

B˙eLa ‰OÚ B‰Èa‚‰L ˙ÚÓ ,ÔÈeˆ˜ ÂÈÓ„Â66. ¿»»¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿
Blk ˙‡ ˙B˜Ï È„k ep‰Èa‚iL ‡e‰Â67B˙B‡ ‰È‰ÈÂ , ¿∆«¿ƒ∆¿≈ƒ¿∆À¿ƒ¿∆

ÎBn‰L ıÙÁ Ï‡ ;Á˜Bl‰ ÏÚ ÈÁ kÓp‰ ıÙÁ≈∆«ƒ¿»»ƒ««≈«¬»≈∆∆«≈
Ba ı˜68‡e‰ È‰  BÎÓÏ Û„BÂ LwÓ ‡e‰Â , »¿¿«≈¿≈¿»¿¬≈

ÌÈÓc‰ ˜ÒÙiL „Ú ,ÎBn‰ ˙eLa69ep‰Èa‚ÈÂ ƒ¿«≈«∆ƒ¿…«»ƒ¿«¿ƒ∆
.˜ÒtL Á‡ Á˜Bl‰«≈«««∆»«

הכלים.63) את העושה המלאכה אותם,64)בעל  לבדוק 
אותם. יקנה בעיניו ייטב  באונס 65)ואם מידו שנפל

הדבר 66)ונשבר. "היה יב ): (הלכה למעלה שכתב  כמו
רש"י וכדעת קנהו" - והגביהו וידועין קצובין דמיו הנמכר
כלי ) הלוקח  המתחיל דיבור פז: שם התוספות (שהביאו
בו, לחזור יכול המוכר ואין לוקח . של דין זה לנוטל שיש
(עיין  תנאי  על שלקחו כיוון בו לחזור יכול הלוקח  אבל

מיגאש). ר"י  בשם משנה חן 67)מגיד ימצא אם כלומר,
ושוויו  קצבתו כדי  דמים בסך יקנהו - משנה) (לחם בעיניו

כט ). קטן סעיף  ר סימן מהו 68)(סמ "ע  רבינו הזכיר ולא
וגם  במיוחד, הלוקח  על חביב  שאינו אמצעי , דבר של הדין

משנה. לחם וראה המוכר, על שנוא שכתב 69)אינו ומה
פסק , כאילו זה הרי  קצובין, דמיו שאם יב ) (הלכה למעלה
הגביה  ששם לפי  - הלוקח  על חביב  שהמכר הזכיר ולא

משנה). (לחם תנאי  בלי  לקנות

.ÂË,BÓˆÚa ˜ÈÊÁn‰ B‡ dÈa‚n‰ B‡ CLBn‰ „Á‡∆»«≈««¿ƒ«««¬ƒ¿«¿
˜ÈÊÁ‰Ï B‡ BÏ CLÓÏ B‡ dÈa‚‰Ï Á‡Ï Ó‡L B‡∆»«¿«≈¿«¿ƒ«ƒ¿…¿«¬ƒ

BÏ ‰ÎÊ ‰Ê È‰  BÏ70.‰iw‰ ÈÎc ‡La ÔÎÂ . ¬≈∆»»¿≈ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

ששנינו:70) כמו לו, זכין אדם של מדעתו שלא אף  שהרי 
רבינו  ופסקה יא: בגיטין (משנה בפניו" שלא לאדם לו "זכין
אחת  ועל ב ) הלכה ומתנה זכייה מהלכות ד בפרק  להלן
לקנות  שלוחו שהוא - עבורו להגביה לו אמר אם וכמה כמה
הבדל  שיש אלא מא.). (קידושין כמותו" אדם של ו"שלוחו

שבזכייה  שליחות, ידי  על זכייה לבין מדעתו שלא זכייה בין
- בו לחזור יכול אינו שהנותן פי  על אף  מדעתו, שלא
ידי על בזכייה ואילו ג), הלכה (שם בו לחזור יכול המקבל
לו  שזכה אחר בו לחזור יכול אינו המקבל גם שליחות

שלוחו.

    
קניין 1) ודיני  בזה זה המטלטלין חילופי  דיני  בו נתבארו

ואי והמטלטלין, והעבדים והבהמות הקרקעות לקנות סודר
מועיל. אינו דבר [ובאיזה] (ובאיזי ) קניין צריך אין דבר זה

.‡‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜ ÔÈÏËÏhn‰ Ïk2ÈÏÁ‰ ?„ˆÈk .Û3 »«ƒ«¿¿ƒƒ∆∆∆≈«∆¡ƒ
‰tÔÓLa ÔÈÈ B‡ BÓÁa4ÏÚ ÔÈ„Èt˜nL Èt ÏÚ Û‡ , »»«¬«ƒ¿∆∆««ƒ∆«¿ƒƒ«

Ck Á‡Â ‰Ê ‰ÂL ‰nÎÂ ‰Ê ‰ÂL ‰nk eÚLÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿ƒ¬«»»∆∆¿«»»∆∆¿««»
eÙÈÏÁ‰5ÈM‰ ‰˜ B‰Èa‚‰ B‡ „Á‡‰ CLnL ÔÂÈk  ∆¡ƒ≈»∆»«»∆»ƒ¿ƒ»»«≈ƒ

‰OÚÂ ,Ì‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈÁ‡‰ ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»¬≈ƒ¿»»∆≈¿«¬»
B˙eLa6.ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ¿¿««ƒ∆¬«ƒ…¿»»

רבינו.2) כלשון מד. בבבאֿמציעא משנה "בחליפין",
חליפין  בקנין שהמדובר מו: שם הסוגיא בתוך ומבואר

סק "א). רנ סימן חו"מ  לומדים 3)(הגר"א אנו חליפין קנין
ועל  הגאולה על בישראל, לפנים "וזאת ז): ד, (רות מבועז
לרעהו". ונתן נעלו איש שלף  דבר: כל לקיים התמורה
"על  עתיק ; קנין הוא חליפין קנין - בישראל" "לפנים
הוא  וכן חליפין, זו - התמורה" "ועל מכירה; זו - הגאולה"

מז.). (בבאֿמציעא ימיר ולא יחליפנו לא להלן 4)אומר:
ולא  - בכלים אלא קונין "אין מפורש: רבינו כותב  ו) (הלכה
"יין  כתב  וכאן חליפין, נעשים אינם שפירות הרי  - בפירות"
חליפין  מיני  שני  - חליפין? נעשים שפירות הרי  - בשמן"
אינו  חליפין, בתורת למוכר הנמסר כשהחפץ  האחד, הם:
היסודי סודר" "קנין הוא וזה הנקנה, החפץ  של כמחירו שוה
צריך  - החליפין נושא - שה"סודר" העיקריים, מתנאיו אשר
שווה  הנ"ל כשהחפץ  והשני , פירי . ולא דוקא כלי  להיות
 ֿ (מגיד בפירות אף  קונים בזה הנקנה, השני  לחפץ  בערכו
ופירי ). ד"ה מו: שם ב 'תוספות' רבינוֿתם שיטת לפי  משנה

שימשוך 5) עד קונה ואינו כסף  כקנין שזהו אומרים אנו אין
החפץ  את הלוקח  וקנה הוא חליפין קנין אלא השני , החפץ 

מז.). (שם המוכר או 6)שביד החפץ , נתקלקל שאם
זה  חשבון על הכל החפץ , במחיר שינוי  שחל או שנשבר,

בחליפין. שקנהו

.‰ÏËÂ ‰Ùa BÓÁ ÛÈÏÁ‰7ÔÈ„ÚÂ ‰t‰ CLÓe , ∆¡ƒ¬¿»»¿»∆»««»»«¬«ƒ
‰ÎÈLÓ Ô‡k ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï  ‰Ïh‰ ˙‡ CLÓ ‡Ï…»«∆«»∆…»»∆≈»¿ƒ»

‰eÓ‚8.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

רבא.7) של פירושו לפי  שם, לו 8)ברייתא שאמר כיון
עד  הקנין נגמר לא החמור, עבור וטלה פרה לך הא מפורש:
כספו  ותובע  ונכנס  ליוצא דומה זה והרי  שניהם. שימשוך
לקבל  כשהסכים ה"א פ "ז להלן אבל ה"א). פ "ח  (להלן

הכל. קנה פרעון, כתחילת קנין בתור מעות מקצת

.‚ÌÈÓc9Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L10‡Lk Ô‰ È‰  »ƒ∆≈«¿ƒƒ¬≈∆¬≈≈ƒ¿»
ÔÈB˜Â ÔÈÏËÏhÓ11ÔÙÁL È‰ ?„ˆÈk .12‡Ïa ˙BÚÓ ƒ«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬≈∆»«»¿…

‰ÒÎ‡ ÔÏË ‡l‡ ,ÔÈÓ ‡Ïe Ï˜LÓ13:BÏ Ó‡Â , ƒ¿»¿…ƒ¿»∆»¿»»«¿¿»¿»«
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המקח  את שישים עד המדידה, אחרי  - ולשני  המדידה,
היא  המידה הסאה שנתמלאה עד כך, מתוך ויוצא, במקומו,
שנתמלאה, ואחרי  מוכר", של כ"כליו ונחשבת המוכר של
(ט "ז  לשניהם כשהשאילה ודווקא לוקח ". של כ"כליו היא

ט ). סעיף  ר סימן משפט  כל 35)חושן שנתמלאה ודווקא
הרישומים  עד רק  נתמלאה אם מספיק  לא אבל המידה,
בהסכמת  תלוי  הדבר שכאן מפני  י ), בהלכה (כמו שבתוכה
המידה  כל שתתמלא עד למוכר להשאיל דרכו וזה הסרסור,

כז). קטן סעיף  שם (סמ "ע 

.ËÔÈeˆ eÈ‰L ˙Bt ÔÎÂ36‡ËÓÒa37ÏL ˆÁa B‡ ¿≈≈∆»¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ÏL dÈ‡ ‰cn‰Â ,Ì‰ÈL38ÎBn‰ ‰È‰Â , ¿≈∆¿«ƒ»≈»∆∆»≈∆¿»»«≈

„„BÓ39˙eLa ‡È‰ È‰  ‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL „Ú : ≈«∆…ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿
˙eLa ‡È‰ È‰  ‰cn‰ ˙‡lÓ˙pMÓe ;ÎBn‰«≈ƒ∆ƒ¿«≈«ƒ»¬≈ƒƒ¿

.Á˜BÏ≈

משנה 36) והמגיד ח . בהלכה למעלה שנאמר ממה נלמד
שם". "ברייתא לוקח "37)ציין: "ברשות הזכיר לא כאן

שהם  שמכיוון - יין) גבי  ח  בהלכה למעלה שהזכיר (כמו
חצר. בתורת מייד, לו הם קנויים הקרקע , על מונחים

סרסור.38) של אלא מודד,39)כלומר, הלוקח  אם אבל
בהגבהה  וקונה זו, במדידה אותם מגביה ממילא הוא הרי 

לר"מ ). המשניות (פירוש זו

.È‰cn‰ ‰˙È‰40Ô‰Ó „Á‡ ÏL41ÔÈÓL da eÈ‰Â , »¿»«ƒ»∆∆»≈∆¿»»¿»ƒ
dÈˆÁ Ú„ÈÏ42ÔÂÈk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,dÚÈe dLÈÏL , ≈«∆¿»¿ƒ»¿ƒ»¿«≈»∆≈»

ÔBL‡ ÔBL‡ ‰˜ ÌÈÓL‰ ÔÓ ÌLÏ ÚÈb‰L43, ∆ƒƒ«¿∆ƒ»¿»ƒ»»ƒƒ
Ì‰Ó ÌL ÏkL ;‰cn‰ ˙‡lÓ˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…ƒ¿«≈«ƒ»∆»∆≈∆
,‰cn‰ ‡È‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏL È‰L ,dÓˆÚ ÈÙa ‰cÓk¿ƒ»ƒ¿≈«¿»∆¬≈∆∆»≈∆ƒ«ƒ»

daL ÌÈÓL‰ ÏÚ CÓBÒ ‡e‰Â44. ¿≈«»¿»ƒ∆»

לדעת 40) פו:) (שם בגמרא שפירשו מה לפי  שם, ברייתא
בו  לחזור יכול בשלושים כור לו: אמר שאם ושמואל, רב 
מדובר, שכאן ז), הלכה (למעלה האחרונה בסאה אפילו
המידה, לחלקי  המידה בתוך (=רשמים) "שנתיות" שיש
רבינו  מדברי  [וכנראה מיוחד. ככלי  נחשב  וציון ציון שכל
שלא  פי  על אף  - במידה רשמים שהיו שמכיוון והרי "ף ,
סלעים, עשר בשניים "הין לו: כאומר זה הרי  כלום לו אמר
סאה  בשלושים, "כור בדין ז הלכה למעלה (ראה בסלע " לוג
סופרים  בדקדוקי  וראה שם. גרשום רבינו פירש וכן בסלע ").

פיזרו]. דפוס  והטעם 41)בשם מוכר, של או לוקח  של
לו  הקנה כאילו זה הרי  בעצמו, המוכר שמדד שמכיוון הוא,
לוקח . של שהמידה וכתב  זה על חולק  והראב "ד הכלי . את

משנה. מגיד לחצי42)ועיין המידה: בתוך ציונים שיש
ליטרא, בזה: וכיוצא המידה לרביע  המידה, לשליש המידה,

וכו'. ליטרא רביע  ליטרא, בסימטא"43)חצי  "ואפילו
פו: פה: בתרא בבבא הוא וכן לזה,44)(ראב "ד). ובניגוד

נתמלאה  אם אלא ללוקח  מקנה אינו סרסור, של היא אם
ח ). הלכה (למעלה המידה

.‡ÈÏB„b ÏÏk ‰Ê45˙‡ ‰Bw‰ :E„Èa ‰È‰È ∆¿»»ƒ¿∆¿»¿«∆∆
ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ ,ÔÈÏËÏhn‰46 dÈa‚‰ Ck Á‡Â «ƒ«¿¿ƒƒ»««»ƒ¿««»ƒ¿ƒ«

ÁÈp‰Â ‰lÁz dÈa‚‰ Ì‡Â ;‰˜47˜Òt Ck Á‡Â »»¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒƒ«¿««»»«

‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰48‰‰a‚‰ d˙B‡a49dÈa‚iL „Ú , «»ƒ…»»¿»«¿»»«∆«¿ƒ«
.dÈa‚‰Ï Bkc ÔÈ‡L c CLÓÈ B‡ ,˜ÒtL Á‡««∆»«ƒ¿…»»∆≈«¿¿«¿ƒ

"פסק ,45) (שם) בגמרא והטעם בברייתא. פו. פה: שם
דעתיה". סמכא לא פסק , לא דעתיה. את 46)סמכא קבע 

החפץ . ההגבהה.47)מחיר שלפני48)נגמרה מכיוון
ביחס  גמורה דעת סמיכות שניהם אצל אין המחיר, קביעת

במחיר. להשתוות יוכלו לא שמא כי  שהייתה 49)לקניין,
אבל  אותה, הפסיק  או הניח  הלוקח  אם הדמים, פסיקת לפני 
פסיקת  אחר גם בידו המטלטלין אוחז והוא הניח  לא אם

שקנה. מכאן, נראה הדמים,

.ÈkÓp‰ „ ‰È‰50ÔÈÚe„ÈÂ ÔÈeˆ˜ ÂÈÓc51 »»»»«ƒ¿»»»¿ƒƒƒ
e‰˜  B‰Èa‚‰Â52.dÈa‚‰L Á‡ ˜ÒtL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿ƒ»»««ƒ∆»«««∆ƒ¿ƒ«

ÌÈc ‡La ÔÈc‰ ‡e‰Â53˙‡ Ì‰a ÔÈBwL ¿«ƒƒ¿»¿»ƒ∆ƒ»∆∆
ÔÈÏËÏhn‰54˜ÒÙiL Á‡ Ì‰a ˙B˜Ï CÈvL , «ƒ«¿¿ƒ∆»ƒƒ¿»∆««∆ƒ¿…

.e‡aL BÓk ,ÔÈeˆ˜ ÂÈÓc Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈÓc‰«»ƒ∆»ƒ≈»»¿ƒ¿∆≈«¿

אחד 50) פח .): שם (מובאה הבאה העובדה מתוך יוצא
ממנו  וחטפו אנשים באו למכור, מנת על העירה ירקות הביא
ומכיוון  - לגזול ולא לקנות, כוונה מתוך - הירקות את
מטען  כל את הקדיש כספו, את לתבוע  ממי  ידע  לא שהמוכר
מהם, ליהנות הבריות את למנוע  בכדי  לשמים, הירקות
את  כשהביאו תשלומם. את מהן להוציא בידו שאין אחרי 
מכיוון  הקדש, הקדשו שאין החליט  כהנא, רב  לפני העניין
משיכתם, או הגבהתם ידי  על מכבר אותם קנו שהקונים
שפסוק  (=דווקא דמי " דקייצו "דווקא בגמרא: שם וסיימו
להלן  ההלכה מתוך גם כן ומוכח  הירקות); של המחיר הוא

מי הר"י  כתב  וכן יד. שמחיר 51)גאש.בהלכה היינו,
עצמו  שהמוכר צורך אין אבל בשוק , ועומד קבוע  החפץ 
ראשונים  כמה לשיטת בניגוד וזהו המחיר, את יקבע 
משנה), המגיד שהביא והרשב "א, הרמב "ן (הרי "ף ,
המוכר  ידי  על קבועים יהיו המחיר שדמי  שצריך הסבורים,
לקנות  שיבוא מי  לכל אחת פעם דמים שיקצוץ  כלומר עצמו

שהזכיר 52)ממנו. מה כאן, הזכיר לא רבינו כי  לציין, יש
הלוקח , על חביב  החפץ  שיהיה שצריך יד, הלכה להלן

שם. שכתבנו מה הלכה 53)וראה של שבמקור פי  על אף 
הדין  הוא - הגבהה אלא נזכרה לא פו.) שם (בברייתא זו
שלא  זמן שכל בכולם, שווה הטעם שהרי  אחרים, לקניינים

סומכת. דעתם אין דמים, ומסירה.54)פסקו משיכה כגון

.‚ÈCÎÈÙÏ55ÌÈnÁ CLBn‰ ,56ÔÒÈÎ‰Â ÌÈÏÚBÙe ¿ƒ»«≈«»ƒ¬ƒ¿ƒ¿ƒ»
B˙Èa CB˙Ï57elÙ‡ ,ÌÈÓc‰ ˜Òt ‡lL „Ú „„Ó Ì‡ , ¿≈ƒ»««∆…»««»ƒ¬ƒ

„„Bn‰ ‡e‰ Á˜Bl‰ ‰È‰58Á‡Â ÌÈÓc‰ ˜ÒtL B‡ , »»«≈««≈∆»««»ƒ¿««
ÎBn‰ „„Ó Ck59Ô‰a ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL 60Ô˜t . »»««≈¿≈∆¿ƒ«¬…»∆¿»»

B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â Á˜Bl‰61ÌÈÓc‰ ˜Òt Ì‡ : «≈«¿ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»««»ƒ
‰ „„Ó Ck Á‡ÂÎBn62ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL ÔÈ‡  ¿««»»««≈≈¿≈∆¿ƒ«¬…

‡lL „Ú „„Ó Ì‡Â ;kÓÏ BzÚ„ ‰ÎÓÒ È‰L ,Ô‰a»∆∆¬≈»¿»«¿ƒ¿…¿ƒ»««∆…
‰ÎÓÒ ‡Ï È‰L ,Ì‰a ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ì‰ÈL  ˜Òt»«¿≈∆¿ƒ«¬…»∆∆¬≈…»¿»

.Á˜Bl‰ „„Ó elÙ‡Â .kÓÏ ÔÈ„Ú BzÚ„«¿¬«ƒƒ¿…«¬ƒ»««≈

לכל 55) קודם תנאי  הוא הדמים ופיסוק  הואיל כלומר,
הלוקח .56)קניין. של חמרים ואינם החמורים. מוליכי 
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קח               
         

ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙t ÈÏ ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ 14c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»

‰ÎÈLÓ Ba eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

  

    

חכמי גזרו  במטלטלי אבל קונות מעות הדי מעיקר
יאבד הלוקח   שישל אחר שמא  משיכה ,  ג והצריכו 
לסטי שבאו  או   ונשר דליקה  שנפלה  כגו באונס   החפ
ולא  המוכר יתמהמה  ברשותו  עוד  שאינו  וכיו אותו . ליטול
ג והצריכו  המוכר ברשות  חכמי העמידוהו  לפיכ יצילנו ,
כדי בעליה " חטי נשרפו  לו  יאמר שמא  "גזירה  משיכה 

. החפ את להציל שישתדל
ג להצרי  חכמי גזרו  לא   שכיחי  שאינ  בדברי אבל
 שחפ כגו  עליה  מקפידי שאי  בדמי ולכ משיכה ,

משיכה . צרי ואי קניי זה  הרי  למוכר ונתנ מעות
טז, עקב  תורה ' ב 'לקוטי  (כמבואר ברוחניות הקניי עניי
את  קונה  " ואר  שמי "קונה  שהוא  שהקב "ה  מה  הוא  ג.)

מרש   שמושכ ידי  (על ובמשיכה   בכס  העול ות ענייני 
כיסופי מלשו  כס ונות , עול של יחידו  לרשות  הרבי
מע ובפרט  התחתוני  מהנבראי רבה ) אהבה  בחי ' שהוא 
שגזרו  שהגזירות ידוע  והנה  . יד על שנפעלו  כפי  ישראל
שכיחא  דלא  במילתא  אבל הדורות ירידת מצד  ה  חכמי
לגזירה ,  זקוקי  שעבור  אנשי מיעוט יש   א  ג
וג משיכה  בלא   ג קונות שמעות תורה  די על העמידוהו 
שמי (קונה  הקניי יוגמר המיעוט) (ללא  הרוב  ידי  על
ירשו   לעול" ליעוד  ומיד   תיכ  וזוכי בשלימותו , ( ואר
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל  אר ירושת  " אר
לה יש  ישראל ו "כל " צדיקי  כול עמ" שהרי   המתי
היעוד  קיו  העול בכל  שפועלי ועד  הבא "  לעל חלק 

דיבר". ה ' פי  כי  יחדיו  בשר כל וראו  ה ' כבוד  "ונגלה 
   

מוֿמז).9) (שם הונא רב  בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק . בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע  אין הרי  כי  חליפין,
שאף 12) משמע , רבינו דברי  מפשטות חפניו. מלוא אסף 

כתב  הכסף ֿמשנה אך הכסף . כמות את יודע  אינו הלוקח 
המוכר  אם שאף  רש"י , לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי , שאינו דבר זה הרי  הסכום, את יודע  אינו בלבד

הראב "ד. במסכת 13)כתב  נמצאת זו מילה האומד. לפי 
מ "ג. פ "ב  חכמים 14)דמאי  עקרו כלל, שבדרך אף ֿעלֿפי 

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ "ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח  שאינו ובדבר שכיח , אינו מנינם נודע 
קצט  סימן (סמ "ע  בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק "ב ).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ÎnL Ôe‡17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
Á‡Â ,ÌÈÓca iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ÎÓ :Ôe‡ BÏ Ó‡Â ,ÔÎÓÏ ‰ˆB ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ Ó‡Â ,În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ôe‡ ‰˜  Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ,În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï  Ì‰ÈL eˆÂ ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bkc ÔÈ‡L c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎc‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף 
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי  כח . בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי  ואף ֿעלֿפי  שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי "ף  כתב  - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי  שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי 
כח :). בקידושין הזקן לר"י  המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב  גאון האי ורב 

דינו 18) כנעני  עבד שהרי  להבין, וצריך כנעני . [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ "ב  (למעלה בכסף  ונקנה כקרקע 
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב  ובהערה יג, הלכה ו פרק  להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי  "עבד", רבינו כתב  למה כן
תיקנו  לא מצוי , דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק  אינו הרמב "ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף  כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא  על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ "ז להלן פסק  וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסף ֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י 
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי . דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ "ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי  המלוה
בעין  כסף  שהרי  - בעין מכסף  עדיף  שמלוה באופן ה"ד).
בלי קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי  קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף  הוא הרי  שמלוה שאף ֿעלֿפי 
שימשוך  עד קונה אינו כסף  גם הרי  - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק  מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ "ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה
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קט                
         

.‰˙BÚ˜w‰21ÌÈ„Ú‰Â22Ïk ‡Le ‰Ó‰a‰Â ««¿»¿»¬»ƒ¿«¿≈»¿»»
‡e‰Â .ÔÈÙÈÏÁa ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ,ÔÈÏËÏhn‰«ƒ«¿¿ƒ»∆»≈∆ƒ¿∆«¬ƒƒ¿

ÔÈ˜ ‡˜p‰23‰Bw‰ ÔziL :˙‡f‰ Cc‰ wÚÂ . «ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ««∆∆«…∆ƒ≈«∆
‰˜nÏ24‡e‰L Ïk ÈÏk25BÏ Ó‡ÈÂ26‰Ê ÈÏk ‰˜ : ««¿∆¿ƒ»∆¿…«¿≈¿ƒ∆

zÎnL „Ú‰ B‡ ‰Ó‰a‰ B‡ ÔÈi‰ B‡ ˆÁ‰ ÛÏÁ≈∆∆»≈««ƒ«¿≈»»∆∆∆»«¿»
dÈa‚‰L ÔÂÈk .CÎÂ CÎa ÈÏ27e‰˜Â ÈÏk‰ ˙‡ ÎBn‰ ƒ¿»¿»≈»∆ƒ¿ƒ««≈∆«¿ƒ¿»»

Û‡ ,ÔÈÏËÏhn‰ Ô˙B‡ B‡ Ú˜w‰ B˙B‡ Á˜Bl‰ ‰»̃»«≈«««¿«»«ƒ«¿¿ƒ«
ÌÈÓc‰ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ28„Á‡Â , «ƒ∆¬«ƒ…¿»»¿…»««»ƒ¿∆»

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ô‰Ó≈∆≈»«¬…

שתמהו 21) מז.) (בבאֿמציעא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך
לו  שמקנה "נמצא - מקנה, של בכליו שקונים האומר לדעת
בחליפין  נקנית שקרקע  ברור נראה - מטלטלין" אגב  קרקע 

כב :22)(כסף ֿמשנה). סתם,23)קידושין קנין היינו
ט . הלכה להלן (בבאֿמציעא 24)ראה כלוי  ולא כרב ,

שכתוב  שמה הסוברים (שם) יהודה דרבי  וכחכמים שם).
שלף  הקונה שבועז היינו, לרעהו", ונתן נעלו איש "שלף 

המקנה. שהיה לגואל במקרא 25)ונתן שנאמר ו"נעל"
איזה  חשוב  לא אבל כלי , שצריך לציין רק  והוא דוקא, אינו

א). אות קצה, סמ "ע , (ועיין ד,26)כלי  (רות שכתוב  כמו
ב ). ס "ק  קצ "ה, (הגר"א לך" קנה לבועז הגואל "ויאמר ח ):

רבינו 27) שכתב  כמו שהוא", כל ב "כלי  שהמדובר [כיון
אינו  להגביה שדרכו דבר שכל "שהגביה", כתב  - למעלה
סימן  חו"מ  בשו"ע  וראה פ "ג) (למעלה בהגבהה אלא נקנה

א]. סעיף  (הלכות 28)קצה, גדולות' ב 'הלכות היא כן
כו.) (בקידושין והרשב "א ע "ד). קט  וורשא דפוס  הלואה,

. טז: בבבאֿמציעא מהגמרא כן הוכיח 

.ÂÌÈÏÎa ‡l‡ ÔÈB˜ ÔÈ‡29Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â , ≈ƒ∆»¿≈ƒ¿««ƒ∆≈
‰Ëet ‰ÂL30‰‡‰a eÒ‡L „a ÔÈB˜ ÔÈ‡Â .31, ¿∆¿»¿≈ƒ¿»»∆»«¬»»
˙BÙa ‡ÏÂ32ÚaËÓa ‡ÏÂ33ÏL BÈÏÎa ÔÈB˜ ÔÈ‡Â . ¿…¿≈¿…¿«¿≈«¿≈ƒ¿ƒ¿∆

ÎBÓ34.Á˜BÏ ÏL BÈÏÎa ‡l‡ , ≈∆»¿ƒ¿∆≈

ממה 29) כן ולמד מז.). (ב "מ  ששת לרב  בניגוד נחמן, כרב 
לו, הדומה וכל נעל דוקא - נעלו" איש "שלף  שנאמר:

פרי . ולא כלי  שם 30)דהיינו (ועיין שם ברייתא
בכלי ). קונים ד"ה מז:31)ב 'תוספות' להלן 32)שם

בהן". וכיוצא פירות להוציא "בכלי , רבינו: כתב  ח , הלכה
פרי בכלל הם וחמור שפרה נראה א הלכה למעלה ומדבריו
מו:): (שם בגמרא נראה וכן בכסף ֿמשנה. וראה זה, בענין
חמור  או בפרה שור החליף  כיצד חליפין, עבדי  נמי  "ופירי 
בפרה", שור בשר "החליף  שם גורסים שיש אלא בשור".

וב 'תוספות'. ברש"י  שם מז.33)עיין (שם מפורשת הלכה
על  אדם של שדעתו מפני  מה:) (שם בגמרא והטעם ומז:).
שלפעמים  להבטל, עשויה וצורה במטבע , שישנה הצורה
ח . הלכה להלן וראה המלכות. עלֿידי  המטבע  נפסל

נעלו 34) שלף  שבועז ה. בהלכה וכנ"ל  ומז: מז. שם כרב 
לגואל. ונתן

.ÊB˙B‡ Á˜Bl‰ ‰˜iL È„k ÎBnÏ ÈÏk „Á‡ ‰˜‰ƒ¿»∆»¿ƒ«≈¿≈∆ƒ¿∆«≈«
Á˜Bl‰ ‰ÎÊ  kÓn‰35BÏ ‰˜‰L Èt ÏÚ Û‡Â . «ƒ¿»»»«≈«¿««ƒ∆ƒ¿»

Ba ‰ÎÊÂ ,Á˜n‰ ‰˜  BÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ÈÏk‰«¿ƒ«¿»¿«¬ƒƒ¿»«∆»¿»»

‰zÓ dÓL ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ‰zn‰L ;Á˜Bl‰36. «≈«∆««»»«¿»¿«¬ƒ¿»«»»
ÎBn‰ ÒÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡37e‰˜‰L ÈÏk‰ Ïk ««ƒ∆…»««≈»«¿ƒ∆ƒ¿»

BÏ ‰˜n‰ ÊÁ‡Â ,B˙ˆ˜Ó ÊÁ‡ ‡l‡ ,BkÓÓ ÛÏÁ≈∆ƒ¿»∆»»«ƒ¿»¿»«««¿∆
eÚL È„k epnÓ ÊÁ‡L ‡e‰Â .Á˜Bl‰ ‰˜  B˙ˆ˜Óƒ¿»»»«≈«¿∆»«ƒ∆¿≈ƒ

ÈÏk38Ïk ˙‡ ˜zÏ ÏBÎÈ ‡e‰L ‰ÊÈÁ‡ epÊÁ‡È B‡ , ¿ƒ…¬∆¬ƒ»∆»¿«≈∆»
ÈÏk‰39˙ˆ˜Óa BÏ ‰˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ‰˜n‰ „iÓ «¿ƒƒ«««¿∆¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ¿»
„‚a‰40˙BÚaˆ‡ LÏL „‚a‰ ÔÓ ÊÁ‡iL CÈˆ 41, «∆∆»ƒ∆∆¡…ƒ«∆∆»∆¿»

ÈÙa ÈÏk ‡e‰ È‰  ÊÁ‡L ÌB˜nÓ ˜ÒÙÈ Ì‡L∆ƒƒ¿…ƒ»∆»«¬≈¿ƒƒ¿≈
BÓk ,ÈÏk Èe˜ „‚aÓ ˙BÚaˆ‡ LÏML ;BÓˆÚ«¿∆»∆¿»ƒ∆∆»¿ƒ¿

ÌÈ„‚a ˙‡ÓË ÔÈÚa e‡aL42ÊÁ‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÁt ∆≈«¿¿ƒ¿«À¿«¿»ƒ¿≈ƒ»«»
ÈÏk‰ Ïk ˜zÏ ÏBÎÈ ‰È‰Â ,LÏMÓ43.‰˜  ƒ»¿»»»¿«≈»«¿ƒ»»

והתקדשי35) מנה "הילך ז. בקידושין זו הלכה מקור
בפ "ה  רבינו פסק  וכן כנעני " עבד מדין מקודשת לפלוני ,
לא  בעצמו שהקונה שאע "פ  הרי  כב . הלכה אישות מהלכות
(אבן  עבורו נתן שאחר כיון קנה, - למקנה מאומה נתן
"וקנינא  שאמרו: קנב :) (ב "ב  בגמרא נראה וכן האזל).
הסודר  את נתנו שהעדים הרי  ממנו, וקנינו כלומר מיניה",
מיימוניות  בהגהות (הובא גאון עמרם רב  כתב  וכן למקנה,

ב ). אות שהאומר 36)כאן ו: בקידושין הגמרא מסקנת
כתבו  וכן במכר. שקנה לי , שתחזירהו עלֿמנת מנה הילך

מח :]. בנדרים [וראה (מגידֿמשנה) ֿ 37)הגאונים בבא
ז. שיעורו.38)מציעא כמה להלן סברא 39)יבואר מעין

מציאה: לענין אבהו, רבי  בשם ט .) (שם בתלמוד נזכרה זו
(=החבל), המסירה תופס  ואחד החמור על רכוב  אחד אם
כל  את קנה המסירה ותופס  החמור, קנה החמור על הרכוב 
שיכול  מאחר כולה, את אוחז שאינו אף ֿעלֿפי  המסירה,
(שם), זו סברא שנדחתה ואף ֿעלֿפי  אצלו. ולהביאה לנתקה
בדויה, אבהו רב  סברת עיקר שכל יתכן שלא רבינו סובר
אחרת  שדעת מכירה, לענין ונאמרה נכונה הסברא עיקר אלא
ודמיון  למכירה, מציאה לדמות רצה אבהו ורבי  לו, מקנה
מכירה  לענין שנאמרה הסברא עיקר אבל שנדחה, הוא זה

ו. ס "ק  קצה, סימן ש"ך ועיין נדחתה, בגד 40)לא נקט 
כלים  שאר הואֿהדין אבל סודר, לוקחים שכרגיל לדוגמא,

יב ). ס "ק  שם, (סמ "ע ,41)(סמ "ע , שלש על שלש היינו,
א.42)שם). הלכה כלים מהלכות כב  לדעת 43)בפרק 

כלי , שיעור לנתק  שיכול הכוונה יג) ס "ק  (שם הסמ "ע 
אצבעות. שלש על אצבעות שלש דהיינו

.Á˙BËMa ÔÈ˙BkL ‰Ê44ÈÏÎa ÈBÏtÓ ‡È˜e' ∆∆¿ƒ«¿»¿≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ˆBiÎÂ ˙Bt ‡ÈˆB‰Ï  'ÈÏÎa' :'Ba ˙B˜Ï Lk‰«»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈
'Ba ˙B˜Ï' ;‰‡‰ Èeq‡ ‡ÈˆB‰Ï  'Lk‰' ;Ô‰a»∆«»≈¿ƒƒ≈¬»»ƒ¿

ÎBÓ ÏL BÈÏk ‡ÈˆB‰Ï 45. ¿ƒƒ¿∆≈

מז.44) רב 45)בבאֿמציעא "אמר שם: [בבבאֿמציעא
(=להוציא) לאפוקי  (=בכלי ) במנא - אידי  דרב  בריה ששת
איסורי למעוטי  דכשר, בפירות, קונין דאמר ששת מדרב 
דאמר  מדלוי  לאפוקי  למיקניא, זביד) רב  לדעת (שם הנאה
השמיט  ורבינו מטבע ". למעוטי  (=בו), ביה קונה, של בכליו
גרס  שרבינו ונראה הראב "ד. זה על והעיר מטבע ", "למעוטי 
לאפוקי במנא אמר פפא "רב  חננאל: רבינו כגירסת  שם
(שם  לשיטתו פפא ורב  כלל. דרשו לא ו"ביה" וכו'" מטבע 
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ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ Ô˙Â ,el‡a ‰Ê ÔÈÈ B‡ E˙t ÈÏ ÎÓ¿…ƒ»»¿«ƒ∆¿≈¿»«∆«»ƒ
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰˜ 14c ‰fL ; »»¿≈∆»≈∆»«¬…∆∆»»

‰ÎÈLÓ Ba eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L15. ∆≈»¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»

  

    

חכמי גזרו  במטלטלי אבל קונות מעות הדי מעיקר
יאבד הלוקח   שישל אחר שמא  משיכה ,  ג והצריכו 
לסטי שבאו  או   ונשר דליקה  שנפלה  כגו באונס   החפ
ולא  המוכר יתמהמה  ברשותו  עוד  שאינו  וכיו אותו . ליטול
ג והצריכו  המוכר ברשות  חכמי העמידוהו  לפיכ יצילנו ,
כדי בעליה " חטי נשרפו  לו  יאמר שמא  "גזירה  משיכה 

. החפ את להציל שישתדל
ג להצרי  חכמי גזרו  לא   שכיחי  שאינ  בדברי אבל
 שחפ כגו  עליה  מקפידי שאי  בדמי ולכ משיכה ,

משיכה . צרי ואי קניי זה  הרי  למוכר ונתנ מעות
טז, עקב  תורה ' ב 'לקוטי  (כמבואר ברוחניות הקניי עניי
את  קונה  " ואר  שמי "קונה  שהוא  שהקב "ה  מה  הוא  ג.)

מרש   שמושכ ידי  (על ובמשיכה   בכס  העול ות ענייני 
כיסופי מלשו  כס ונות , עול של יחידו  לרשות  הרבי
מע ובפרט  התחתוני  מהנבראי רבה ) אהבה  בחי ' שהוא 
שגזרו  שהגזירות ידוע  והנה  . יד על שנפעלו  כפי  ישראל
שכיחא  דלא  במילתא  אבל הדורות ירידת מצד  ה  חכמי
לגזירה ,  זקוקי  שעבור  אנשי מיעוט יש   א  ג
וג משיכה  בלא   ג קונות שמעות תורה  די על העמידוהו 
שמי (קונה  הקניי יוגמר המיעוט) (ללא  הרוב  ידי  על
ירשו   לעול" ליעוד  ומיד   תיכ  וזוכי בשלימותו , ( ואר
ולתחיית  ובפשטות ברוחניות ישראל  אר ירושת  " אר
לה יש  ישראל ו "כל " צדיקי  כול עמ" שהרי   המתי
היעוד  קיו  העול בכל  שפועלי ועד  הבא "  לעל חלק 

דיבר". ה ' פי  כי  יחדיו  בשר כל וראו  ה ' כבוד  "ונגלה 
   

מוֿמז).9) (שם הונא רב  בשם רבה של לדעת 10)מימרא
המדויק . בתורת 11)מנינם ולא דמים, בתורת כלומר

ו). הלכה (להלן חליפין נעשה מטבע  אין הרי  כי  חליפין,
שאף 12) משמע , רבינו דברי  מפשטות חפניו. מלוא אסף 

כתב  הכסף ֿמשנה אך הכסף . כמות את יודע  אינו הלוקח 
המוכר  אם שאף  רש"י , לדעת מסכים רבינו שגם שיתכן
וכן  מצוי , שאינו דבר זה הרי  הסכום, את יודע  אינו בלבד

הראב "ד. במסכת 13)כתב  נמצאת זו מילה האומד. לפי 
מ "ג. פ "ב  חכמים 14)דמאי  עקרו כלל, שבדרך אף ֿעלֿפי 

בהם  לחזור יכולים - משך שלא זמן וכל המעות, קנין את
ד). הלכה פ "ג שלא 15)(למעלה במעות וקנין שמכירה

חכמים  גזרו לא שכיח  שאינו ובדבר שכיח , אינו מנינם נודע 
קצט  סימן (סמ "ע  בעליה חטיך נשרפו לו: יאמר שמא

סק "ב ).

.„ÔÎÂ16ÔÈÏËÏhÓ ÎnL Ôe‡17ÌÈMÓÁa ÔBÚÓLÏ ¿≈¿≈∆»«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ
Á‡Â ,ÌÈÓca iÁ˙Â ÔÈÏËÏhn‰ ÔBÚÓL ‰˜Â ,ÊeÊ¿»»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿««
B‡ ÔÈÈ BÏ ‰È‰ el‡ ÊeÊ ÌÈMÓÁa ÔBÚÓL iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿«¬ƒƒ≈»»«ƒ

„Ú B‡ ‰Ó‰a18,ÔÈÏËÏhn‰ ‡MÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»∆∆¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
ÈÏ B˙B‡ ÎÓ :Ôe‡ BÏ Ó‡Â ,ÔÎÓÏ ‰ˆB ‰È‰Â¿»»∆¿»¿»¿»«¿≈¿…ƒ
:BÏ Ó‡Â ,În‰ ÈÓc E„Èa ÈÏ LiL ÊeÊ ÌÈMÓÁa«¬ƒƒ∆≈ƒ¿»¿¿≈«∆∆¿»«
Û‡Â ,Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏËÏhn‰ Ôe‡ ‰˜  Ô‰≈»»¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿»»∆≈¿«
BÈ‡L c ‰Ê ÌbL ;dÈa‚‰ ‡ÏÂ CLÓ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»«¿…ƒ¿ƒ«∆«∆»»∆≈

‡e‰ ÈeˆÓ19È‰ Ì‡ Ï‡ .‰ÎÈLÓ Ba eÎÈˆ‰ ‡ÏÂ ,‰ »¿…ƒ¿ƒ¿ƒ»¬»ƒ»»
ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ,În‰ ˙ÓÁÓ ‡lL ÂÈÏÚ BÏ BÁ»»∆…≈¬««∆∆¿»«¿…ƒ
‡Ï  Ì‰ÈL eˆÂ ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL BÁa ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»¿≈∆…

‰˜20Bkc ÔÈ‡L c CLÓÈ B‡ ,dÈa‚iL „Ú »»«∆«¿ƒ«ƒ¿…»»∆≈«¿
ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈÎc‰Ó „Á‡a ‰˜È B‡ ,dÈa‚‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿∆¿∆»≈«¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ

.da ÔÈ˜ƒ¿ƒ»

ההלכה 16) של זה עם לה אחד טעם הבאה ההלכה אף 
הפירושים 17)הקודמת. אחד ולפי  כח . בקידושין משנה

מתפרשת  המשנה אין ההלכה שלפי  ואף ֿעלֿפי  שם. בגמרא
מכיון  זו, שסברא הרי "ף  כתב  - א) הלכה למעלה (ראה כן
היא, קבועה הלכה - המשנה לפירוש בתלמוד שהובאה
גזרו  לא מצוי  שאינו דבר מקום: בכל בידינו הוא כלל שהרי 
כח :). בקידושין הזקן לר"י  המיוחסים (תוספות חכמים בו
מיימוניות). (הגהות כן הלכה שאין כתב  גאון האי ורב 

דינו 18) כנעני  עבד שהרי  להבין, וצריך כנעני . [=עבד
גזרו  שלא וברור ה"א), פ "ב  (למעלה בכסף  ונקנה כקרקע 
חיטיך  נשרפו לו: יאמר שמא כבמטלטלין, חכמים בו
ואם  שם), כב  ובהערה יג, הלכה ו פרק  להלן (ראה בעליה
הוא, כאן החידוש כל שהרי  "עבד", רבינו כתב  למה כן
תיקנו  לא מצוי , דבר זה שאין מכר, מחמת הבאה שבמלוה

כבמטלטלין?]. משיכה התלבטו 19)חכמים המפרשים
למה  אלא מספיק  אינו הרמב "ם שנותן הטעם מאוד: כאן
הרי להבין יש עדיין אבל משיכה, ללא בדמים כאן קונים
כי מקודשת אינה במלוה "המקדש מז.): (קידושין אמרו
נחשב  אינו המלוה כסף  כלומר, ניתנה", להוצאה מלוה
המפרשים  ומסקנת (שם)? בו קונים שאין והואֿהדין כבעין,
אלא  בקידושין סוגיא אותה על לסמוך אין רבינו שלדעת
לענין  במלוה קנין יש שלפיה בבבאֿמציעא זו סוגיא  על
המיוחסים  בתוספות (ראה ה"ד פ "ז להלן פסק  וכן מכר,
מסבירים: ויש ובכסף ֿמשנה). שם, בקידושין הזקן לר"י 
האשה  אין שבקידושין למכר, קידושין בין הבדל שיש
בשעת  עתה מקבלת שאינה כיון להתקדש מסכימה
לו  איכפת לא מכר לענין אבל ממשי . דבר שום הקידושין,
מחילת  נחשבת ולפיכך בעין, דבר מקבל אינו אם למוכר
פ "ז  להלן רבינו (לשון עתה" הדמים שנתן "כמי  המלוה
בעין  כסף  שהרי  - בעין מכסף  עדיף  שמלוה באופן ה"ד).
בלי קונה מכר, מחמת מלוה ואילו משיכה, בלי  קונה אינו

בעין 20)משיכה. ככסף  הוא הרי  שמלוה שאף ֿעלֿפי 
שימשוך  עד קונה אינו כסף  גם הרי  - כנ"ל מכירה, לענין
במלוה  ורק  מלוה, גם כן וכמו ה"ד), פ "ג (למעלה יגביה או

כנ"ל. גזרו, לא - מצויה שאינה מכר מחמת הבאה
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עלולה  שצורה מפני  חליפין נעשה לא שמטבע  מה:)
דרב  בריה ששת רב  לדעת אבל כלי . הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי 
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע  מפני  היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי  רבינו שהביא וזהו כלל. כלי 

וכנ"ל]. מטבע , דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
BÁ ÔÈe BÈa ‰È‰47‰Bz ‰ÎÈˆ‰ ‡lL .‰˜  »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ÎBn‰ Ï‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎc‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰ÈÒÓa ÔÈa49ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜  ‰˜ÊÁ«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי ", אלא סהדי  איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני  חלק 

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי  קנין
הכל  "אין כתב : והראב "ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני "קנין מ .): (בבאֿבתרא אמרו שהרי  בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי  כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק  יש - לשקרי " אלא סהדי  איברו
קנין  אבל החפץ , של שויו הוא וכסף  הנקנה, הדבר בגוף 
אינו  החפץ  של שויו ואינו הנקנה החפץ  בגוף  שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב "ח  ועיין בעדים. אלא נגמר

י . כרתי50)הלכה מסירה שעדי  אלעזר, כרבי  הלכה שהרי 
הלכה  גירושין מהלכות בפ "א (ראה חתימה עדי  צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי ' נודע  לא וב 'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ  B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡  ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ÎBn‰ ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎc ‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף  כרב  (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק  שם הזכירו שהרי 

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני  ושאר סודר
מפני ובכסף , החפץ , בגוף  הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק  שהמוכר

.‡È‰a‰ ÌÈc LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L‚Ó‰Â BcÚ ˙‡ ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
BÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ ÏhÓ‰56B‡ BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק  ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב 'תוספות' יט . הלכה אישות מהלכות יז

ב ,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק  להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב  לחבירו "מחל רבינו: כתב 
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי  אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי  בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב , סעיף  רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.È˙BÓB˜n‰  e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈc‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈc‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈc ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.Ó‡ Ck Á‡Â BaÏa ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
ÈzÓ‚Â ÈzÓ‡ È‡ ÌÏL Ïa :Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk Á‡ c CÈˆ ÔÈ‡  ‰Ê c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב  מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈc‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ËLa ˙kL È‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ„a64BÈ‡Â ,ÌÈc ÔÈ˜ ‰Ê È‰  ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ c BÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65wÚ ˙Bt ‡ÏÂ wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין ֿ 61)כלומר, בבא
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק  כלומר
קנו  "וכי  שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי התניית כלומר עצמו, השיתוף  אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק  יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואף ֿעלֿפי ֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב  כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני 
שם  הראב "ד ולדעת ב . הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ "ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי  בגוף  קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף  "אבל הראב "ד: כאן שכתב  מה

שלי64) דקל פירות פלוני  יאכל בביתי , פלוני  ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "י  (להלן
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קיי                
         

כלום, זה אין - הדיור את או האכילה את אלא לו מקנה
ממש. בהם שאין דברים כא 65)שהם פרק  להלן ראה

ג. -66)הלכה לך מכורים זה דקל פירות לו אמר שאילו
עוד  שאם אלא הוא, ממש בו שיש דבר הפירות שהרי  קנה,
אלא  קנה, ולא לעולם בא שלא דבר זה הרי  צמחו, לא
זכיה  מהלכות פ "י  (להלן לפירותיו העץ  את שמכר באופן

שם). ומתנה

    
השטרות 1) קניית ודיני  המטבע  קניית דיני  בו נתבאר

זה. אחר הנמשך וכל שבעלֿפה וההלוואות

.‡Ô‰a ÔÈB˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Bt‰2BÓk «≈««ƒ∆≈ƒ»∆¿
e‡aL3È‰ ,4ÔÈ˜5Ï‡ .ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk ÔÈ˜a ∆≈«¿¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¬»

Ba ÔÈB˜ ÔÈ‡L ÌLk  ÚaËn‰6‰˜ BÈ‡ Ck , ««¿≈«¿≈∆≈ƒ»≈ƒ¿∆
ÔÈ˜a7‰OÚ BÈ‡Â ,ÔÈ˜a ‰˜ BÈ‡ ÚaËn‰ ‡ˆÓ . ¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»¿≈«¬∆

.ÌÈc ‡Lk ˙B˜Ï ÔÈ˜ BÓˆÚ ‡e‰«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

הפירות,2) את אחד ומשך אחר, בדבר פירות מחליפים אם
לשני . המקביל הדבר נקנה ו.3)לא הלכה פ "ה לעיל,

מה:4) פיר 5)בבאֿמציעא החליפו מסויים,אם בכלי  ות
הכלי . לבעל הפירות נקנים - הכלי  את הפירות בעל ומשך

ו.6) הלכה פ "ה, מו.).7)לעיל (שם הגמרא מסקנת
עלולה  והיא הצורה, היא המטבע  של ערכו כל והטעם:
נקנה  שאינו שטר כמו המטבע  והרי  ולהפסל, להבטל
 ֿ בבבא הרמב "ן כתב  וכן ד, ס "ק  רג סימן (סמ "ע  בחליפין

מה:). מציעא

.˙BBLÏ8k ÏLÂ ‰Ê ÏL˙BiLLÚk Ô‰ È‰  ÛÒ9 ¿∆»»¿∆∆∆¬≈≈«¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ‡Lk Ïk‰Â ;˙LÁ ÏL B‡ ÏÊa ÏL10 ∆«¿∆∆¿∆¿«…ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ

ÔÈ˜Â ,Ô‰11ÔÈ˜a12‰ÙÏÁ‰a ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈB˜Â ,13, ≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ∆∆∆¿«¿»»
e‡aL BÓk14ÔÈÈ„ B‡ ÛÒk ÏL ˙BÚaËn‰ Ï‡ .15 ¿∆≈«¿¬»««¿≈∆∆∆ƒ»ƒ

‰Ê ÏL16ÌÈÓc Ôlk Ô‰ È‰  ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ B‡ ∆»»«»∆¿∆¬≈≈À»»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ‡L „‚k17ÈÓc Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ Ô˙Bp‰Â ; ¿∆∆¿»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈∆∆»≈∆¿≈

ÔÈÏËÏhn‰18BÓk ,dÈa‚È B‡ CLÓiL „Ú ,‰˜ ‡Ï  «ƒ«¿¿ƒ…»»«∆ƒ¿…«¿ƒ«¿
e‡aL19ÔÈ˜a ‰˜ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ;20‰OÚ ‡ÏÂ , ∆≈«¿¿≈∆»≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿»¿…«¬∆

.ÔÈƒ̃¿»

בפ "ד 8) רבינו בדברי  הוא וכן מטבע . צורת ללא חתיכות
והוא  - כסף  של בלשון . . ." ט : הלכה שני  מעשר מהלכות
 ֿ דבבא פ "ד בתחילת המשנה ובפירוש אסימון". הנקרא
והם  מצויירות שאינן כסף  "חתיכות רבינו: כתב  מציעא

אסימון". כמטבעות 9)הנקראים דינם שאין לומר, רוצה
כעששיות  שהם הכוונה אין אבל בחליפין, נקנים שאינם
בסמוך: כתב  שהרי  חליפין, קנין בהם ועושים כלים שהם
שאינם  הרי  - בהחלפה" זה את זה וקונין בקנין "וניקנין
ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין להלן. ראה חליפין, עושים

למעלה.10) שכתבנו כמו בכלי  ולא כפירות ודינם כלומר,
א.11) בהלכה פירות כדין קונים, לא סתם 12)אבל

מו.) (ב "מ  בגמרא זו הלכה ומקור חליפין, זה "קנין"
צורה, בלא עדיין שהם נחושת של (=מעות "בפרוטטות
טבעא  עלייהו דליכא - רש"י ) - כסף  של אסימון כעין
ומשום  כפירות) (דינם הוו פירא - צורה) עליהם (=שאין

טו). ס "ק  רג, סימן (הגר"א בחליפין" נקנו הכי 
ומין 13) השני , כמו שוה אחד שחפץ  בשוה, שוה כלומר,

מה  ועיין א. הלכה פ "ה (למעלה בפירות אף  נוהג זה חליפין
מד.). (שם במשנה זו הלכה ומקור שם). פרק 14)שכתבנו

שם. ושויו 15)ה דינר, היתה: מטבעותֿזהב  של היחידה
ד). הלכה להלן (ראה כסף  של דינרים וחמשה עשרים -

לשאר 16) ביחס  כ"מטבע " ה"זהב " את רואה הרמב "ם
הרי "ף  הבאה), (בהלכה ל"כסף " ביחס  וכ"פירות" מטלטלין,
של  זו הדוֿאנפיות את להוכיח  מאוד האריך הזהב ) (פרק 
גאון, האי  רב  אך ול"מטלטלין", ל"כסף " ביחס  ה"זהב "
כ"פירות", נחשב  תמיד ש"זהב " סובר שם, הרי "ף  ומביאו

מטלטלין. לשאר ביחס  "מטלטלין",17)אף  על הדגש
שיבואר  כמו לכסף , ביחס  כפירות הם ונחושת זהב  אבל

כסף .18)להלן. קנין בתורת ג 19)כלומר, פרק  למעלה
א. אינו 20)הלכה שהמטבע  א. בהלכה כנ"ל חליפין.

חליפין. נעשה ואינו בחליפין נקנה

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na21‡L ‰BwL ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆∆¿»
ÔÈÏËÏhÓ22ÌÈ„Ú B‡ ,el‡ ˙BÚaËÓ ÈÈnÓ „Á‡a ƒ«¿¿ƒ¿∆»ƒƒ≈«¿¿≈¬»ƒ
˙BÚ˜˜Â23˙BÚaËÓ Èa‚Ï ‰Ê ÏL ÔÈÈc‰ Ï‡ ; ¿«¿»¬»«ƒ»ƒ∆»»¿«≈«¿¿
ÛÒk ÏL24˙BÙk Ô‰ È‰ 25ÏL ˙BÚn‰ ÔÎÂ . ∆∆∆¬≈≈¿≈¿≈«»∆
˙LÁ26ÛÒk ÏL ˙BÚaËÓ Èa‚Ï ˙Bt BÓk 27. ¿∆¿≈¿«≈«¿¿∆∆∆

כדמים.21) נחשבים ונחושת זהב  שאף  שאז 22)כלומר,
עם  אלא קונים שאין ומטלטלין, כסף  בין כמו הוא היחס 

המטלטלין. שהרי23)משיכת לגמרי , קונים הם ואז
ה  פרק  למעלה [וראה (מ "מ ). בדמים נקנים וקרקעות עבדים

יז]. והערה ד חשוב 24)הלכה יותר שהזהב  שאף ֿעלֿפי 
דבר  ו"כל להוצאה, יותר וקל חריף  יותר האחרון - מהכסף ,
הזהב ). פרק  (נמוקי ֿיוסף  מטבע " קרוי  וחריף  חשוב  שהוא

בניגוד 25) הבבלית, שנוסחתה מד.), (בבאֿמציעא משנה
רבי . של האחרונה העריכה לפי  היא שם.26)לירושלמית,

זה 27) אין כי  רבינו, דיבר לא ונחושת זהב  בין היחס  ועל
לדעת  הראשונים: רבותינו בזה נחלקו אבל בתלמוד, מפורש
נחושת, לגבי  כפירות נחשב  זהב  המ "מ , ומצטטו הרשב "א,
הנמוקי ֿיוסף  אך בשימוש, יותר הוא האחרון שזה מפני 
לגבי כפירות נחשב  שנחושת הירושלמי , בשם מביא (שם)
ס "ק  רג (סימן הסמ "ע  יפה מסביר האחרונה הדעה את זהב ;
הוא  ונחושת זהב  בין בחשיבות המרחק  דבריו: ומיצוי  יב )
עושה  זו וחשיבות וכסף , זהב  שבין מזה גדול יותר הרבה
יותר  הוא האחרון שזה למרות נחושת, לגבי  מטבע  הזהב  את
וזה  וכסף , זהב  בין קיים כזה מרחק  אין זה, לעומת חריף .
מכריעה  ולכן הראשון, מן חשוב  פחות הרבה אינו האחרון
בש"ע  הזהב . כלפי  מטבע  שיחשב  הכסף , של החריפות כאן

הכרעה. ללא הדעות שתי  את מביא (שם)

.„?„ˆÈk28˙BÏ Ô29‰MÓÁÂ ÌÈOÚa ‰Ê ÏL È„ ≈«»«ƒ»∆»»¿∆¿ƒ«¬ƒ»
ÛÒk‰ ‰˜  ÛÒk ÏL È„30‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆∆ƒ¿»«∆∆««ƒ∆¬«ƒ…

iÁÂ ,B„ÈÏ ÛÒk‰ ‡a31È„ ‰MÓÁÂ ÌÈOÚ BÏ ÔzÏ »«∆∆¿»¿«»ƒ≈∆¿ƒ«¬ƒ»ƒ»
˜ÒtL BÓk ÛÒk ÏL32ÌÈL„Á  ÌÈL„Á Ì‡ :BnÚ33, ∆∆∆¿∆»«ƒƒ¬»ƒ¬»ƒ

ÌÈLÈ  ÌÈLÈ Ì‡34ÌÈOÚ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬»ƒ»«∆¿ƒ
Èc‰ ÁwiL „Ú ,‰˜ ‡Ï  ‰Ê È„a ÛÒk ‰MÓÁÂ«¬ƒ»∆∆¿ƒ«»»…»»«∆ƒ««ƒ»

‰Ê ÏL35Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,36. ∆»»¿»∆»»«¬…
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עלולה  שצורה מפני  חליפין נעשה לא שמטבע  מה:)
דרב  בריה ששת רב  לדעת אבל כלי . הוא ולעולם להבטל,
למדו  ולא פירות, להוציא "במנא" מהמילה שלמד אידי 
ואינו  פירות בכלל הוא שמטבע  מפני  היינו מטבע , להוציא
וכיוצא  פירות להוציא "בכלי  רבינו שהביא וזהו כלל. כלי 

וכנ"ל]. מטבע , דהיינו בהן"

.ËÔÈw‰ ‰Ê46Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ‡ ∆«ƒ¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿≈≈ƒ∆»ƒ
BÁ ÔÈe BÈa ‰È‰47‰Bz ‰ÎÈˆ‰ ‡lL .‰˜  »»≈≈¬≈»»∆…ƒ¿ƒ»»

ÙBÎÏ ‡l‡ ˙BBÓÓ ÈÈ„a ÌÈ„Ú48B‡ ÎBn‰ Ï‡ ; ≈ƒ¿ƒ≈»∆»¿≈¬»«≈
Â ÏÈ‡Ln‰ B‡ ÎBO‰ B‡ Ô˙Bp‰ÔÈ‡  Ô‰a ‡ˆBiÎ «≈«≈««¿ƒ¿«≈»∆≈

ÔÓ „Á‡ C„a ‰Bw‰ ‰wL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ„Ú CÈ»̂ƒ≈ƒ¿≈»∆»»«∆¿∆∆∆»ƒ
,‰ÎÈLÓa ÔÈa ,‰‰a‚‰a ÔÈa :Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎc‰«¿»ƒ∆ƒ»∆≈¿«¿»»≈ƒ¿ƒ»

ÔÈ˜a ÔÈa ,‰ÈÒÓa ÔÈa49ËLa ÔÈa ,ÛÒÎa ÔÈa ,50B‡ ≈ƒ¿ƒ»≈¿ƒ¿»≈¿∆∆≈ƒ¿»
.ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜  ‰˜ÊÁ«¬»»»»¿««ƒ∆≈»≈ƒ

סה:46) שכתב 47)קידושין כמו מודים, ושניהם כלומר,
בכופר". אלא כו' עדים כו' הצריכה "שלא להלן:

כלומר:48) לשקרי ", אלא סהדי  איברו "לא (שם): בגמרא
מהווים  העדים אין השקרנים. בגלל אלא העדים נבראו לא
אלא  אינו תפקידם הקנין, מפעולת אורגאני  חלק 

העובדות. את לברר בלבד, סתם 49)אינפורמטיבי  קנין
הכל  "אין כתב : והראב "ד ה. הלכה למעלה חליפין, הוא
בפני "קנין מ .): (בבאֿבתרא אמרו שהרי  בקניין". מודים
ומגידֿמשנה). (מאירי  כתובו" לומר צריך ואין שנים
"לא  סה: בקידושין שאמרו למה מכאן סתירה אין ולדבריו
שהם  הקנינים יתר בין חילוק  יש - לשקרי " אלא סהדי  איברו
קנין  אבל החפץ , של שויו הוא וכסף  הנקנה, הדבר בגוף 
אינו  החפץ  של שויו ואינו הנקנה החפץ  בגוף  שאינו חליפין
ולהלן  קצה, סימן בתחילת ב "ח  ועיין בעדים. אלא נגמר

י . כרתי50)הלכה מסירה שעדי  אלעזר, כרבי  הלכה שהרי 
הלכה  גירושין מהלכות בפ "א (ראה חתימה עדי  צריך ואין

שם). ובר"ן שם, לקידושין למי ' נודע  לא וב 'שיטה טו,

.ÈÔ˙Bp‰ B‡ ÎBn‰51„Á‡ ÏÎÏ LÈ  B„iÓ ewL «≈«≈∆»ƒ»≈¿»∆»
ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜ÒBÚL ÔÓÊ Ïk Ba ÊÁÏ Ô‰Ó52Û‡Â , ≈∆«¬…»¿«∆¿ƒ¿ƒ¿»¿«

ÔÈ‡  ÔÈÚ‰ ˜ÈÒÙ‰ Ì‡Â ;ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈw‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»≈
Á‡Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „ ∆»≈∆»«¬…««ƒ∆≈≈≈∆

Á˜Bl‰ ÊBÁ Ck ,Ô˙Bp‰Â ÎBn‰ ÊBÁL ÌLÎe .ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈∆≈«≈¿«≈»≈«≈«
Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ;ÔÈÚ B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚL ÔÓÊ Ïk Ïa˜Ó‰Â¿«¿«≈»¿«∆¬ƒ¿ƒ¿»«∆≈≈

‰iw‰ ÈÎc ‡La53. ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»

קיד.51) כרבה.52)בבאֿבתרא ולא יוסף  כרב  (שם),
קנין 53) בין ההפרש וטעם "קנין". רק  שם הזכירו שהרי 

ששאר  למעלה, שכתבנו כמו הקנאה, דיני  ושאר סודר
מפני ובכסף , החפץ , בגוף  הם ומשיכה חזקה כגון הקנינים

המעות. קבלת עם מיד מסתלק  שהמוכר

.‡È‰a‰ ÌÈc LÈ54ÔÈ‡Â ,ÔÈ˜ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡L ≈¿»ƒ«¿≈∆≈»¿ƒƒƒ¿»¿≈
L‚Ó‰Â BcÚ ˙‡ ÁLÓ‰ ÔB‚k .ÌÚË Ì‰a ÔÈwÏ«ƒ¿»»∆««¿«¿«¿≈∆«¿¿«¿»≈

ÁÈÏL ‰OBÚ B‡ ,BzL‡55B‡ ‰Ú„BÓ ÒBn‰ B‡ , ƒ¿∆»ƒ««≈»»
BÁÏ ÏÁBn‰ B‡ ,‰Ú„BÓ ÏhÓ‰56B‡ BÁ «¿«≈»»«≈«¬≈

ÔB„wt57.el‡ ÌÈ„a ‡ˆBik ÏÎÂ .B„Èa BÏ LiL ƒ»∆≈¿»¿…«≈ƒ¿»ƒ≈

מקום,54) בשום קנין בהם מצינו שלא פשוטים, דברים אלו
(מגידֿמשנה). הדברים גמר להלן 55)שבאמירה ראה

א. הלכה ושותפין שלוחין מהלכות א בפרק 56)פרק  ראה
ד"ה  ו. לסנהדרין וב 'תוספות' יט . הלכה אישות מהלכות יז

ב ,57)צריכה. הלכה ומתנה זכיה מהלכות ג בפרק  להלן
לו  נתן או עליו, לו שיש חוב  לחבירו "מחל רבינו: כתב 
בדברים  הנקנית מתנה זו הרי  אצלו, מופקד שהיה הפקדון
לא  בעין, שהוא שבדבר כהרא"ש רבינו שדעת הרי  בלבד".
בחושןֿמשפט  וראה מתנה, לשון אלא מחילה לשון שייך
בלחםֿמשנה  (וראה שם ובהג"ה ב , סעיף  רמא סימן

שם). ומשנהֿלמלך

.È˙BÓB˜n‰  e‚‰58el‡ ˙ˆ˜ÓÏ ˙B˜‰Ï »¬…«¿¿«¿¿ƒ¿»≈
ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ÌÈÓB‡Â ,el‡a ‡ˆBik B‡ ÌÈc‰«¿»ƒ«≈¿≈¿¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ

ÏL ÈBÏt ‰OÚLBÏ LiL BÁ ÈBÏÙÏ ÏÁnL B‡ ,ÁÈ ∆»»¿ƒ»ƒ«∆»«ƒ¿ƒ∆≈
‡ˆBiÎÂ ,‰Ê Ëb ÏÚ ÒnL ‰Ú„Bn‰ ÏhaL B‡ ,BÏˆ‡∆¿∆ƒ≈«»»∆»««≈∆¿«≈

.CÈˆ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,el‡a¿≈««ƒ∆≈»ƒ

(מגידֿמשנה).58) הגאונים דעת וכן

.‚ÈBÈ‡ ÌÈc‰ el‡a ˙B˜‰Ï e‚‰pL ‰Ê ÔÈƒ̃¿»∆∆»¬¿«¿¿≈«¿»ƒ≈
el‡ ÌÈc ÓB‡ BÈ‡L ÚÈ„B‰Ï ‡l‡ ,ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆»¿ƒ«∆≈≈¿»ƒ≈

Ïz‰Óe ˜ÁOÓk59.Ó‡ Ck Á‡Â BaÏa ÓbL ‡l‡ , ƒ¿«≈¿«≈∆»∆»«¿ƒ¿««»»«
ÈzÓ‚Â ÈzÓ‡ È‡ ÌÏL Ïa :Ó‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«¿≈»≈¬ƒ»«¿ƒ¿»«¿ƒ

.ÏÏk Á‡ c CÈˆ ÔÈ‡  ‰Ê c ˙BOÚÏ«¬»»∆≈»ƒ»»«≈¿»

שם.59) אישות בהלכות רבינו שכתב  מה ראה

.„ÈLnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈc‰60ÏÈÚBÓ ÔÈw‰ ÔÈ‡ «¿»ƒ∆≈»∆«»≈«ƒ¿»ƒ
Ô‰a61ÈBÏtÓ eÈ˜Â :ËLa ˙kL È‰ ?„ˆÈk . »∆≈«¬≈∆»«ƒ¿»¿»ƒƒ¿ƒ

ÈBÏt ÌÚ ‰BÁÒa CÏiL62‰„O‰ e˜ÏÁiL B‡ , ∆≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ∆«¿¿«»∆
˙en‡a Ì‰ÈL eÙzzLiL B‡ ,Ì‰ÈÈaL63‡ˆBiÎÂ , ∆≈≈∆∆ƒ¿«¿¿≈∆¿À»¿«≈

Ôlk el‡ ÌÈ„a64BÈ‡Â ,ÌÈc ÔÈ˜ ‰Ê È‰  ƒ¿»ƒ≈À»¬≈∆ƒ¿«¿»ƒ¿≈
ÌiÒÓ c BÁÏ ‰˜‰ ‡Ï È‰L ;ÌeÏk ÏÈÚBÓƒ¿∆¬≈…ƒ¿»«¬≈»»¿À»

Úe„ÈÂ65wÚ ˙Bt ‡ÏÂ wÚ ‡Ï ,66.Úe„i‰ ¿»«…ƒ»¿…≈ƒ»«»

ממון.60) של התחייבות בהם שאין ֿ 61)כלומר, בבא
מחיצה", לעשות שרצו "השותפין המשנה: על ג. בתרא
זה, על קנין ביניהם שעשו שמדובר ביניהם, להתחלק  כלומר
קנו  "וכי  שאלו: זה ועל דבריהם, את לקיים מחוייבים ולכן

הוא?!". בעולם דברים קנין - כאן 62)מידם אין כלומר,
בלבד. הליכה התחייבות אלא ממון של התחייבות

דבר 63) וזהו שותפות, ביניהם שיעשו היתה [ההתחייבות
התנאי התניית כלומר עצמו, השיתוף  אבל ממש. בו שאין

ו  שניהם העבודה שיעבדו בשכר שוה חלק  יהיה אחד לכל
טוב  קנין זה אין ואף ֿעלֿפי ֿכן ממש, בו שיש דבר זהו -
להלן  רבינו שכתב  כמו לעולם, בא שלא דבר שזהו מפני 
שם  הראב "ד ולדעת ב . הלכה ושותפין שלוחין מהלכות פ "ד
אחד  כל אלא לעולם בא שלא דבר זה אין רבותיו, בשם
וזהו  ופועלות. עושות שהן למה חברו ידי  בגוף  קונה ואחד
בקנין"]. נקנה עצמו השיתוף  "אבל הראב "ד: כאן שכתב  מה

שלי64) דקל פירות פלוני  יאכל בביתי , פלוני  ידור כגון:
שאינו  שמכיון טו). הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "י  (להלן
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מה:).28) (בבאֿמציעא כסף ,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי  מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב  במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב , לבעל בכסף  תמורתו לשלם הכסף  בעל
נקנה  כסף  אין שהרי  תמורתו, נקנה מסויים שכסף  הכוונה

הזהב .31)בחליפין. לבעל ליתן הכסף  כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי  - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ "ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב  חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ "ע  מחדשים" עדיפים
לו  טוב  יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח 

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי ,
בהגבהה 35) אלא בכסף  נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ "ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף  הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע " ב "מי  חייב  אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37q‡ ÌÈLÏL38ÏL È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
Èc‰ ‰˜  ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ  ÔLÈ Ì‡ ,L„Á  L„Á Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï  q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙Bq‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי "ף  והובאה ג, פרק  בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב .), (קידושין
א). אות פ "ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף  ל"כסף ", ביחס  פרי  שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È‰  Á‡˙BÙk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙Bt‰ Ïk ‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע  מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי42)היפות". את הרמב "ם מפרש כך בטלתן;
 ֿ במגיד ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב "א. בשם שכתב  מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף  כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע  עדיין להשתמש בחשאי  ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי  בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע  ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב ), (פרק  הרי "ף 
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי  אם בהם, להשתמש

ח .46) והלכה ו, הלכה פ "ה ועיין ככלי , לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני  הצד את מחייבין כלומר, כסף . קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל מעות,

מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב  הש"ע  בחליפין.
ח ). סעיף  רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם

הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,
הפירות. כל שאר קונות

.ÊC„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eLa53Ú˜˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ôe‡ Ï‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡  ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.BÁ‰ ‰»̃»«

(51 ֿ ובבא מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף , להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט :) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי  - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק  שאין - חליפין כגון בכסף 

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף  היינו,
אפשר  החפץ , תמורת לו שישלם חוב  עליו להטיל אבל

(כסף ֿמשנה). בחפץ  משיכה הוא 53)עלֿידי  שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב ', ב 'קנין כלומר,

ח . הלכה ג פרק  המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד  אם 57)ואין וכל ֿשכן

הנותן. בידי  מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי 

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב  שם: גורסים ויש אגב ', ב 'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק  היה שהנותן כלומר, חוזאי ". בי  זוזי  אלפי  ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב  עז:): (ב "ב  אחר במקום אבל אגב '. ב 'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי ", בי  זוזי  אלפי  תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב "ק  גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב  ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜  ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê „Â .Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי  הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי  בעין, הכסף  שאין אף ֿעלֿפי 
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק  ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי  אף 

הנותן, של חוב  בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב  ולתבוע  בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע 

ארוכה 65)(כסף ֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי  (יד.), שם
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זו. הלכה לבסס  רצו בהם הטעמים, שנדחו ואחרי 
"קבלה 66) כאילו והיא משפטי , בסיס  לה אין כלומר,

טעם  יש אבל (רש"י ). טעם" בה לתת שאין מסיני , למשה
 ֿ המשא על להקל והיא זו, תקנה חכמים עשו למה וסיבה
בידו  ואין סחורה, שקונה שמי  השוק , תקנת "משום ומתן:
עד  להמתין צריך ואינו חובו בעל אצל מעמידו מעות,
כהילכתא). ד"ה שם ('תוספות' הקניין" לו שיקנה

שביאר 67) וכמו למקנה, כלום חייב  אינו שהנותן באופן
ט . הלכה להלן

.Ë‰È‰68:ÈÂÏÏ Ó‡Â ,ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ iÁ Ôe‡ »»¿≈«»¿ƒ¿≈»¿»«¿≈ƒ
Ôz‡L „Ú BÏ iÁ È‡L el‡ ÊeÊ ‰‡Ó ÔBÚÓLÏ Ôz≈¿ƒ¿≈»≈∆¬ƒ«»«∆∆≈

EÏ69!Ô‰ :BÏ Ó‡Â ,ÔBaLÁ EnÚ ‰OÚ‡L „Ú B‡ ¿«∆∆¡∆ƒ¿∆¿¿»«≈
,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ÔzLÏMÓ „Á‡ Ïk  ÔBÚÓL Ïa˜Â¿ƒ≈ƒ¿»∆»ƒ¿»¿»»«¬…

ˆ˜Ó ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Út elÙ‡ÂÌ‡ ,CÎÈÙÏ .BBÁ ˙ «¬ƒ»«≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ
ÔBÚÓL ÊBÁ  ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ Út ‡Ï70˙‡ ÚB˙Â …»«≈ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«∆

BBÁ ‡La Ôe‡71. ¿≈ƒ¿»

וכדעת 68) במשנה, (קיא.) בבבאֿמציעא זו הלכה מקור
אצל  שלו) הפועל את (=שלח  המחהו שאם קיב .) (שם רבה
פירות  בדינר, לפועל תן לחנוני : הבית בעל (=שאמר חנוני 
שמכיון  בו, לחזור יכול - לך) אשלם ואני  לו, חייב  שאני 
(רי "ף  שלשתן מעמד קנין כאן אין למקנה, חייב  הנותן שאין

בניגוד 69)שם). כלום, לראובן חייב  לוי  אין שהרי 
למקנה. חייב  שהנותן ח , בהלכה שאם 70)למעלה ומכאן

ח ), מהלכה כנ"ל המקבל, (שקנה למקנה מעות חייב  הנותן
כיון  מהלוהֿהנותן, חובו ותובע  חוזר המלוהֿהמקנה, שאין
למעלה  (כסף ֿמשנה שלשתן במעמד החוב  קנה שהמקבל

שם). עיין ח , יכול 71)הלכה אינו שפרוע  המקצת אבל
(משנהֿלמלך). ולתבוע  לחזור

.È ‰zÓa BÏ B˙ B‡ ,BÁÏ BÁ ËL ÎBn‰«≈¿««¬≈¿»¿«»»
‰˜ BÈ‡72BÏ ÒÓ ‡lL ;B„ÈÏ ËM‰ ˙ÈÒÓa ≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ««¿»¿»∆…»«

BaL ‰È‡‰ ‡l‡73„ia ˙Òt˙ ‰È‡‰ ÔÈ‡Â ,74. ∆»»¿»»∆¿≈»¿»»ƒ¿∆∆«»

אין 72) הילכתא: אמימר, "אמר ושם: (עז.) בבאֿבתרא
הר"ח  גאון, האי  רב  גירסת היא (כן במסירה" נקנות אותיות
נקנות  אותיות "הילכתא: הרשב "ם: גירסת אבל והרי "ף ,

ראייה 73)במסירה"). אלא ממון גופו אין השטר שהרי 
ממון. תביעת על תעודתֿאישור שבשטר 74)או שהראייה

בו  שיש דבר על אלא חל קנין אין ולעולם ממש, דבר אינה
ממש.

.‡ÈBÏ zÎiL ?ËM‰ ‰˜È „ˆÈÎÂ75‰˜ :‰˜n‰ ¿≈«ƒ¿∆«¿»∆ƒ¿…««¿∆¿≈
„eaÚM‰ ÏÎÂ ÈBÏt ËL76BÏ ÒÓÈÂ ,Ba LiL ¿»¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿ƒ¿…

CÈˆ ÔÈ‡Â .‰ÈÒÓe ‰È˙Îa ‰˜pL ‡ˆÓÂ .ËM‰«¿»¿ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿≈»ƒ
B˙i˜ ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú77ÔÈÚÏ ÌÈ„Ú CÈˆ Ï‡ , ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»¬»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«

B˙ÚÈz78ÏÚaL Ó‡È ÈÓ :BÏ ÓB‡ Úa˙p‰ È‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿»≈ƒ…«∆««
?EÏ ÒÓe ˙k ÈlL ÌÈc79 ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

המסירה 75) כי  כפול, קנין עושים השטר קנין את לחזק 
אבל  כדיבור, אלא יחסי , באופן נחשבת, אינה לבדה
ד"ה  עז. בבאֿבתרא ('תוספות' כפעולה היא הכתיבה

וראה  זה, כפול לקנין אחרת הסברה עוד ויש אותיות),
להלן. איהו 76)דברינו ליה למיכתב  "צריך עו:): (דף  שם

בלי כי  הוא, הכרחי  זה נוסח  ביה". דאית שעבודא וכל
את  אלא לו מקנה שאינו אפשר השעבוד, מכירת הדגשת
פקק  (=לעשותו צלוחיתו" פי  על "לצור בלבד הנייר
והרי בעלֿפה, אמירה מספיקה היתה זה לפי  אבל לבקבוק ).
לפרש, צריך ולפיכך בכתב . דוקא שצריך הפוסקים רוב  דעת
המסירה  להם: נפרדות מטרות שתי  - האלו הקנינים ששני 
את  להקנות כלל בכוחה ואין השטר נייר את להקנות באה
נגרר  ואינו מהשטר, לגמרי  נפרד דבר שהוא השעבוד,
היא  אחר, בקנין צורך יש ולפיכך בו, כלול ואינו אחריו,
(וראה  השעבוד את להקנות במיוחד הבאה הכתיבה,

הספינה). את המוכר פ ' בבאֿבתרא כגון 77)בנמוקי ֿיוסף 
השטר  לו מכר שחבירו וטוען המכר, שטר ממנו שאבד
לפקדון  ואומר מכחישו המוכר ואילו כדין, ומסירה בכתיבה
פקדון  זה אין כי  בעדים ראיה להביא צריך אינו - לך נתתי 
כדעת  קעג. בבבאֿבתרא רבינו דברי  ומקור ממנו, קנה אלא
י . הלכה נחלות מהלכות בפ "ט  רבינו פסק  וכן שם. רבא

בפרק  ז.וראה הלכה ולוה מלוה מהלכות תביעת 78)טז
הלוה. מאת צריך 79)החוב  שאינו האומר רבא גם ובזה,

להביא  שצריך מודה המוכר, טענות להכחיש ראיה להביא
יבמות  ב 'תוספות' וראה (ראב "ד, הלוה טענת להכחיש ראיה

מא). ס "ק  סו סימן חו"מ  והגר"א אמאי , ד"ה קטז.

.È˙‡f‰ Cca ˙BËM‰ ÔÈ˜80ÌÈÙBÒ ÈcÓ 81; ƒ¿««¿»«∆∆«…ƒƒ¿≈¿ƒ
c‰ Ûeb ‡l‡ ,˙B˜ ˙BÈ‡‰ ÔÈ‡ ‰Bz‰ ÔÓ Ï‡82 ¬»ƒ«»≈»¿»ƒ¿∆»«»»

CÎÈÙÏ .Èe˜ „Ïa83 BÁÏ BÁ ËL ÎBn‰ , ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿««¬≈
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔÈ„Ú84.BÏÁBÓ BLBÈ elÙ‡Â , ¬«ƒ»ƒ¿…«¬ƒ¿¬

בה 80) נקנה שהשטר אחרת דרך ויש וכתיבה, מסירה של
פג. ובהערה הראב "ד בדברי  להלן ראה התורה, מן

פרק 81) בכתובות הרי "ף  שיטת היא זו חכמים. מתקנת
ויש  קמז: בבבאֿבתרא הסוגיא מתוך כן והוכיח  הכותב ,
ראה  התורה, מן שטרות שקנין וסוברים זה על חולקים
וסוברים  זה על חולקים ויש קמז: בבאֿבתרא ב 'תוספות'
עו: בבאֿבתרא ב 'תוספות' ראה התורה, מן שטרות שקנין
א. ס "ק  סו סימן לחושןֿמשפט  בש"ך ועיין לך. קני  ד"ה

ממשי .82) בלתי  כדבר נחשב  השעבוד מכיון 83)ואף 
מלא. תוקף  לו אין חכמים, מתקנת אלא אינו הקנין שכל

ללוקח 84) לשלם חייב  המוכרֿהמוחל ברם (פה:), כתובות
ומזיק  חובל מהלכות ז (פרק  מזיק  מדין פיצויים השטר
בשטר  הלוה כתב  שאם בהשגה, הראב "ד וכתב  י ). הלכה
יכול  אינו - מכוחך הבאים ולכל לך משועבד הריני  חובו
רבינו. לדעת גם הוא שכן הכסף ֿמשנה וכתב  למחול.
הערה  לעיל ועיין תורה, מדין ללוקח , השטר קנוי  זה ובאופן

עט .

.‚È‰M‡‰85‰ÒÈÎ‰L86dÈ‡  dÏÚÏ BÁ ËL »ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿«¿«¿»≈»
B„Èk d„iL ÈtÓ ;dÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ87. ¿»ƒ¿…∆»ƒ«««¿»ƒ¿≈∆»»¿»

ראה 86)שם.85) ברזל, צאן בנכסי  או מלוג, בנכסי 
כח . סעיף  שם שייכים 87)בחושןֿמשפט  אשה נכסי 

בעלה. בלי  לאשה קנין ואין לבעל,
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מה:).28) (בבאֿמציעא כסף ,29)ברייתא קנין בתורת
נעשים  אינם פירות כי  מועיל אינו חליפין בתורת אבל

(לחםֿמשנה). נתחייב 30)חליפין הזהב  במשיכת כלומר,
אין  אבל הזהב , לבעל בכסף  תמורתו לשלם הכסף  בעל
נקנה  כסף  אין שהרי  תמורתו, נקנה מסויים שכסף  הכוונה

הזהב .31)בחליפין. לבעל ליתן הכסף  כמו 32)בעל
קנין  לכל קודם תנאי  - המחיר קביעת המחיר; את שקבעו

יא. הלכה פ "ד לעיל וראה לו 33)שהוא, שיתן התנו אם
ישנם  "סתם ואמנם חדשים, לו ליתן חייב  חדשים, מטבעות
רוצה  לפעמים אבל יא), אות שם (סמ "ע  מחדשים" עדיפים
לו  טוב  יותר ואז ארוך, לזמן המטבעות את לשמור הלוקח 

מחדשים.34)חדשים. עדיפים ישנים סתם כאמור, שהרי ,
בהגבהה 35) אלא בכסף  נקנים שאינם המטלטלין כל כדין

ה"א). פ "ג (לעיל במשיכה בעד 36)או כסף  הנותן כדין
פרק  (להלן שפרע " ב "מי  חייב  אבל ד). הלכה (שם מטלטלין

א). הלכה ז

.‰BÏ Ô˙37q‡ ÌÈLÏL38ÏL È„a ˙LÁ ÏL »«¿ƒƒ»∆¿∆¿ƒ»∆
Èc‰ ‰˜  ÛÒk39BÓk BÏ ÔzÏ iÁÂ ,ÛÒk ÏL ∆∆ƒ¿»«ƒ»∆∆∆¿«»ƒ≈¿

.ÔLÈ  ÔLÈ Ì‡ ,L„Á  L„Á Èc Ì‡ :BnÚ ˜ÒtL∆»«ƒƒƒ»»»»»ƒ»»»»
‡Ï  q‡ ÌÈLÏLa ÛÒk ÏL È„ BÏ Ô˙ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»«ƒ»∆∆∆ƒ¿ƒƒ»…
Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,˙LÁ ÏL ˙Bq‡‰ ÁwiL „Ú ,‰»̃»«∆ƒ«»ƒ»∆¿∆¿»∆»≈∆

.Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…

וברא"ש.37) ברי "ף  והובאה ג, פרק  בבאֿמציעא תוספתא
הדינר 38) עבור איסרים וארבעה עשרים היה הרגיל המחיר

(פילפולא  האיסרים כשהוזלו המדובר וכאן יב .), (קידושין
א). אות פ "ד להרא"ש הנחושת,39)חריפתא במשיכת

בקנין  ולא דמים בקנין כאן, ואף  ל"כסף ", ביחס  פרי  שהוא
ד. בהלכה כנ"ל חליפין,

.ÂÔÎÂ40˙BÚ‰ ˙BÚÓ41Ô˙ÏÒtL42˙eÎÏÓ43B‡ ¿≈»»»∆¿»»««¿
‰È„n‰44ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡L ÔÈÈ„ B‡ ,45‰È„Ó d˙B‡a «¿ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ¿»¿ƒ»

ÚaËÓÏ Ô˙B‡ ÔÈpLnL „Ú Ô‰a ÔÈ˙BÂ ÔÈ‡OB ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿¿ƒ»∆«∆¿«ƒ»¿«¿≈«
È‰  Á‡˙BÙk Ô‰46ÔÈ˜a ÔÈ˜Â ,c ÏÎÏ47, «≈¬≈≈¿≈¿»»»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈB˜Â48Ô˙B‡ ˙BB˜ ˙BÚn‰ ÔÈ‡Â ,49, ¿ƒ∆«»¿≈«»»
˙Bt‰ Ïk ‡Lk50. ƒ¿»»«≈

פירות.40) של דין לו יש שמטבע  מקרה עוד כלומר,
את 41) קונות הרעות "מעות מד.) (בבאֿמציעא משנה

ביטוי42)היפות". את הרמב "ם מפרש כך בטלתן;
 ֿ במגיד ועיין שנפסלו, מעות שהם רעות", "מעות המשנה:

הרשב "א. בשם שכתב  מה מלכות 43)משנה (מו:). שם
האזרחים  אם אף  כ"פירות" ונחשבות מדינות; הרבה כוללת
למרות  זו. במטבע  עדיין להשתמש בחשאי  ממשיכים

שם). (בגמרא הרשמי  בתוך 44)הביטול אחד אזור
אותה  של אחרים באזורים יוצא המטבע  ועדיין המלכות,

חדלו 45)מלכות. שלמעשה והיינו הזהב ), (פרק  הרי "ף 
רשמית. עדיין אותם ביטלו לא כי  אם בהם, להשתמש

ח .46) והלכה ו, הלכה פ "ה ועיין ככלי , לא אבל
פירות.47) כמו קונים לא אבל סודר. בקנין כלומר,
לשלם 48) השני  הצד את מחייבין כלומר, כסף . קנין בתורת

נקנין  מעות שאין מסויימות, מעות שקונים לא אבל מעות,

מעות  לתת "ומתחייבין בזהירות: כותב  הש"ע  בחליפין.
ח ). סעיף  רג, (סימן טובות 49)שפסקו" מעות נתן אם

הרעות. את משך המעות 50)ולא שאין כדרך כלומר,
הפירות. כל שאר קונות

.ÊC„ BÏ ÔÈ‡ ÚaËn‰51Ba ‰kÊiL52BÈ‡L ÈÓ ««¿≈«≈∆∆∆ƒ¿∆ƒ∆≈
B˙eLa53Ú˜˜ Èab ÏÚ ‡l‡54Ú˜w‰ ‰wL ÔB‚k . ƒ¿∆»««≈«¿«¿∆»»««¿«

˙BÚn‰ ÌB˜Ó ˙‡ kOiL B‡ ,˙BÚn‰ Bab ÏÚÂ55. ¿«««»∆ƒ¿…∆¿«»
B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ËLa B‡ ÛÒÎa Ú˜wa ‰ÎfL ÔÂÈk≈»∆»»««¿«¿∆∆ƒ¿»«¬»»
,ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ eÈ‰iL ‡e‰Â .˙BÚna ‰ÎÊ ÔÈ˜a¿ƒ¿»»»«»¿∆ƒ¿»«»«»ƒ

ÔÈ„˜ÙÓ eÈ‰iL ÔB‚k56„Á‡ ÌB˜Óa57Ôe‡ Ï‡ . ¿∆ƒ¿À¿»ƒ¿»∆»¬»¿≈
BÁ BÏ ‰È‰L58ÏÚÂ Ú˜˜ ÈÂÏÏ ‰˜‰Â ,ÔBÚÓL ÏÚ ∆»»«ƒ¿¿ƒ¿»¿≈ƒ«¿«¿«

ÈÏ ‰‡  ÔBÚÓL Ïˆ‡ BÏ LiL BÁ dab59‡lL «»∆≈≈∆ƒ¿ƒ¿∆ƒ∆…
.BÁ‰ ‰»̃»«

(51 ֿ ובבא מו. בבאֿמציעא (כגון בגמרא מקומות בכמה
כסף , להקנות כיצד ארוך ומתן משא יש קמט :) בתרא
מקום  להם שאן קנינים של שורה שדחו אחרי  - והמסקנא
שמביאה  הזאת האפשרות רק  שאין - חליפין כגון בכסף 

ברשותו,52)רבינו. ויהיה בו שיזכה מסויים, בכסף  היינו,
אפשר  החפץ , תמורת לו שישלם חוב  עליו להטיל אבל

(כסף ֿמשנה). בחפץ  משיכה הוא 53)עלֿידי  שאם
לו. קונה חצרו - ראה 54)ברשותו אגב ', ב 'קנין כלומר,

ח . הלכה ג פרק  המעות.55)למעלה מונחים שבו המקום,
להחליפם.56) הרשות לנפקד  אם 57)ואין וכל ֿשכן

הנותן. בידי  מלוה 58)נמצאים ודין פה, על מלוה היינו,
לפנינו. להלן מתברר לכאן 59)בשטר פנים יש בגמרא כי 

של  עובדא הביאו קד:) (בבאֿקמא אחד במקום ולכאן.
הוה  פפא "רב  שם: גורסים ויש אגב ', ב 'קנין מעות הקנאת

תריס  לו מסיק  היה שהנותן כלומר, חוזאי ". בי  זוזי  אלפי  ר
להקנות  אפשר מלוה שגם ויוצא זה, בסכום מלוה עליהם
הוו  פפא "רב  עז:): (ב "ב  אחר במקום אבל אגב '. ב 'קנין
פקדון  לו שהיה ואפשר חוזאי ", בי  זוזי  אלפי  תריסר ליה
'תוספות' עיין שם, בב "ק  גם כן שגורסים ספרים (ויש אצלם

פפא). רב  ד"ה שם בבאֿבתרא

.ÁeÈ‰60ÔzLÏL ÌÈ„ÓBÚ61ÈÏ LiL ‰Ó :BÏ Ó‡Â , »¿ƒ¿»¿»¿»«»∆∆≈ƒ
‰ÂÏÓ ÔÈa ÔB„wt ÔÈa ,E„Èa62ÈÂÏ ‰˜  ‰ÊÏ e‰z ,63, ¿»¿≈ƒ»≈ƒ¿»¿≈»∆»»≈ƒ

ÔzLÏMÓ „Á‡ ÔÈ‡Â64‰Ê „Â .Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ65 ¿≈∆»ƒ¿»¿»»«¬…¿»»∆
ÌÚË dÏ ÔÈ‡L ‰ÎÏ‰ ‡È‰L ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡66CÎÈÙÏ . »¿¬»ƒ∆ƒ¬»»∆≈»««¿ƒ»

Á‡ ÔÈ„Ï ‰pnÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡67. ≈¿≈ƒƒ∆»¿ƒ«≈

ויד.60) יג: המפקיד)61)גיטין או (המלוה ראובן
המקבל. ולוי  הנותן, הנפקד) או (הלוה שמעון המקנה,

להוצאה 62) מלוה שהרי  בעין, הכסף  שאין אף ֿעלֿפי 
במסקנת  שם, - שלשתן במעמד קונה זאת ובכל ניתנה,

שגם 63)הגמרא. יז, הלכה אישות מהלכות ה בפרק  ראה
זה. קנין מועיל קידושין אינו 64)לענין המקבל לוי  אף 

הנותן, של חוב  בעל הוא זה מקבל שאם בו, לחזור יכול
הלוה  את שוב  ולתבוע  בו לחזור יכול המקבלֿהמלוה אין
יכול  (המלוהֿהמקנה) ראובן אין כן וכמו (מגידֿמשנה),
ט  בהלכה כמבואר (הלוהֿהנותן), משמעון חובו לתבוע 

ארוכה 65)(כסף ֿמשנה). שקלאֿוטריא אחרי  (יד.), שם
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קיד               
         

.„È‰˜n‰88ÏÚ BÏ ‰˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜˜ BÁÏ ««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»«
BÁ ËL dab89ÌB˜Ó ÏÎa ËM‰ ‰˜ ‰Ê È‰  «»¿«¬≈∆»»«¿»¿»»

‡e‰L90‰ÈÒÓ ‡Ïe ‰È˙k ‡Ïa91ÌbL ,ÈÏ ‰‡Â . ∆¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿ƒ¿∆ƒ∆«
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ ‰Ê92ÎBn‰ ÔÎÂ .BÎnL Á‡93Ú˜˜ ∆»ƒ¿…««∆¿»¿≈«≈«¿«

BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â ËM‰ ˙ÎÂ94˜ÈÊÁ‰L ÔÂÈk 95 ¿»««¿»¿≈«≈«ƒ≈»∆∆¡ƒ
.‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ËM‰ ‰˜ Ú˜wa Á˜Bl‰«≈«««¿«ƒ¿»«¿»¿»»∆

עז:88) נמוקי ֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש , אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי  רב  בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב ', ב 'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב  כן
המטלטלין, נקנו הקרקע  שקנה "כיון ה"ט : פ "ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע "פ  שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף , שנקנית כקרקע  דינו קרקע 
הכסף ֿמשנה  וכתב  כה). ס "ק  סו סימן חו"מ  (סמ "ע  יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב ' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף  עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב '. 'קנין ע "י  שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב ' 'קנין שגם אחרי  הגיוני , הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב , בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק  ולהלן שם, (ב "ב  כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי  ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב  (שהשטר הלוקח  ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב "ד 95)(רשב "ם
[ויתכן  קרקע . אגב  קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף 
שהוא  קרקע  אותה על שנכתב  ששטר היא הרמב "ם דעת כי 
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע  בתוך צבור כאילו הוא הרי  כז.
כמו  קרקע , אגב  קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב "ד ועיין ה"ט , פ "ג למעלה רבינו שכתב 

.ÂËÓB‡‰96BÊ ‰„Oa eÎÊ :97˙‡ BÏ e˙ÎÂ ,ÈBÏÙÏ »≈¿¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆
ËM‰98ÈÊÁ‰Â ;BÏ ‰ÎBf‰ ˜99Ô˙BpÏ LÈ  Ú˜wa100 «¿»¿∆¡ƒ«∆««¿«≈«≈

ËMa ÊÁÏ101ÏÚ Û‡Â ,‰zn‰ ÏÚa „ÈÏ ÚÈbiL „Ú «¬…«¿»«∆«ƒ«¿«««««»»¿««
‰„Oa ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Èt102. ƒ∆≈»«¬…«»∆

כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע  קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב  עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח 
המדובר  (שם) רשב "ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב  דקדק 
מזה, להסיק  אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב 'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק 
שטר. ללוקח  שיהא נמכר כן דעת על שוודאי  בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי  בקרקע , לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי  בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר

רוצה  אינו - השדה לו שנתן אף ֿעלֿפי  כי  לידו, שיגיע  עד
לדבר, פומבי  ניתן השטר שעלֿידי  לפי  שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי  יורד הכלכלי  וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי 
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע  שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני , לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב "ם כבר שהרי 
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע  שאין ואף ֿעלֿפי  בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ "א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי  - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי  מעכב , השטר אין חזקה שבקנין ח ) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק  לכתוב : רבינו

שם. בב "ב  נמוקי ֿיוסף  ועיין צח ).

.ÊËÌ‰Ï Ó‡103a BÏ eÎÊ :ezÎzL ˙Ó ÏÚ ‰„O »«»∆¿«»∆«¿»∆ƒ¿¿
ÊBÁ ,‰„Oa BÏ e˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡  ËM‰ ˙‡ BÏ∆«¿»««ƒ∆∆¡ƒ«»∆≈

‰fÓe ‰fÓ104ÚÈbiL „Ú105Ïa˜Ó È„ÈÏ ‰zn‰ ËL ƒ∆ƒ∆«∆«ƒ«¿«««»»ƒ≈¿«≈
.‰zn‰««»»

שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי 
קויים. לא והרי  התנאי , יקויים אם אלא להקנות

ובני105) גד בני  לתנאי  דומה זה תנאי  שאין ואף ֿעלֿפי 
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי  ראובן, ובני  גד בני 
לטובת  התנאי  וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף  לתנאי  יש אף ֿעלֿפי ֿכן – המקבל
מהלכות  בפ "ו רבינו [ולדעת רמב "ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי  - ראובן ובני  גד בני  לתנאי  דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

ה'תשע"ח  תמוז ה' שני יום 

    
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח  שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע , מי  דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי  זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו

.‡ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓ2ÏÚ Û‡  ˙Bt‰ CLÓ ‡ÏÂ ƒ∆»««»ƒ¿…»««≈««
ÊBÁ‰ Ïk ,e‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡OÈ4Ïa˜Ï iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .ÚtL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔBÚ‰6ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó ÊBÁ‰ Ïk 7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

  

           
  

שהתחתוני מה  הוא  ברוחניות הקניי עניי כמבואר,
העול ענייני  את  מקני , בעבודת ישראל) (ובפרט
כס ובמשיכה .  בכס " ואר  שמי "קונה  שהוא  לקב "ה 
ואילו  למטה  מלמעלה  בהמשכה  הבא  והוא   כיסופי מלשו
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גילוי כל והנה , למעלה . מלמטה  העלאה  עניינה  משיכה 
את  יעלה   שהאד בכדי  הוא  רבה , אהבה    כס  האור
את  שקיבל היינו  בו " "חזר  א ולכ למעלה   העול ענייני 
למעלה ,  העול עניני  את העלה  לא  היינו  ,מש ולא   הכס

.העניי חומר את שיבי כדי  שפרע " "מי  לקבל צרי
לפני שהיה  כו '" ... המבול מדור שפרע  "מי  שמזכיר  ומה 
גדרי מצד  הוא  המשיכה  עניי שכל מכיו הוא  תורה , מת
למעלה , ויעלוהו  שימשכוהו  לא   א יתברר שלא   העול
רק  בו   ונמצאי  מהעול למעלה   שה ישראל מצד  אבל
יכולה  למטה , ולירד   ודרגת  ממקומ לצאת ה ' ציווי  מצד 
ריבוי ידי  על  ושלו מנוחה  של בדר להיעשות העבודה 
כל  ובאו  נתקבצו  שאז המל שלמה  כבימי  אור גילוי 
נאמר  שעליו  שלמה  של ודרגתו  למקומו  הקדושה  ניצוצות
אבל  כג.) כט, הימי א  (דברי  ה '" כסא  על שלמה  "וישב 
מלחמה  בדר  האד בעבודת צור יש  והגלות החטא  מצד 
העול אומות מצד  היא  בגלות שהירידה  ומכיו דווקא .
מדור  שפרע  ש "מי  לו   מזכירי  העול של גדרו  ומצד 
בירור  של העבודה  העדר על הוא  הפרעו כי  המבול"

. העול
    

כסף .2) קניין כמו 3)בתור בהם, לחזור יכולים שניהם
רב  ד.שכתב  הלכה ג פרק  למעלה מה 4)ינו בכלל ואינו

תאור" לא בעמך "ונשיא כז) כב , (שמות תורה שאמרה
מעשה  עמך, מעשה עושה אינו שזה לפי  תקלל ), (=לא
לא  ישראל "שארית יג): ג, (צפניה נאמר שהרי  ישראל,
ולאוררו  לקללו מותר ולפיכך כזב ". ידברו ולא עוולה יעשו
ושניהם, שם). ורי "ף  ורש"י  מח : מציעא (בבא שפרע  במי 
חייב  המקח  מן בו החוזר מהם אחד כל והלוקח , המוכר

שפרע ". אמרו,5)ב "מי  "אבל מד. מציעא בבבא משנה
בגמרא  המבואר ולפי  כו'", המבול דור מאנשי  שפרע  מי 
להטיל  שחייבים אלא בלבד, דברים סיפור זה אין מח :) (שם
שבהמון  לפי  לדבר, חיזוק  "לעשות שפרע " "מי  קללת עליו
פרק  (הרא"ש המקח " נגמר שלא זמן כל לחזור קל העם
נקנו  ולא כסף , קניין חכמים שעקרו פי  על ואף  הזהב ).

לקונה רשות המטלטלין ויש קונה, הוא התורה שמן מכיוון -
לו  יש וכן הואיל ג), הלכה (להלן בכסף  להשתמש למוכר
רד, סימן החושן (קצות בו חוזר הוא אם שפרע  מי  קללת
זה  לפי  [אבל שם והערה ה הלכה להלן וראה ב ). קטן סעיף 
במי הנאה, שום לו שאין הלוקח , את חייבו למה להבין יש

פירעון 6)שפרע ]. בתורת לקניין דמים מקצת נתן כלומר:
יותר  בתאריך ולשלם להוסיף  מתחייב  הוא השאר ואת חלקי ,

מציעא 7)מאוחר. (בבא רב  לגבי  יוחנן, כרבי  שהלכה לפי 
כל  נתן כאילו זה והרי  כולו. כנגד קונה שעירבון מח :),

הדמים.
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וראה 8) שם). מציעא (בבא כאביי  ולא כרבא מקללין.
המתחיל  דיבור (שם, התוספות וכתבו א. הלכה למעלה
מעשה  עושה אינו שהחוזר פי  על שאף  עמך), מעשה בעושה
אבל  הזה, המקח  על לקללו אלא זה אין - לקללו ומותר עמך

סתם. לקללו שהרי ,9)לא דווקא, לאו "אותו" הביטוי 
להלן), (ראה אליו ישר הקללה את מכוונים לא רבינו, לדעת
ז). קטן סעיף  רד, סימן סמ "ע  (ועיין בנוכחותו הכוונה: אלא

אותה 10) לצעוק  לו "יש רבינו: כתב  המשנה בפירוש אבל
מקום  ובאיזהו עליו, צועק  שהוא ההוא האיש במעמד צעקה

כו'". שפרע  מי  - שבהם 11)שירצה מפני  אלו "נקט 
ומשום  יתברך השם של הפרטית ההשגחה לעיניים נתבאר
בים  שטביעתם לפי  מכות שאר ולא בים שטבעו נקט  הכי 
וכו'". יתברך השם של פרטית ההשגחה על מורה היה

ח ). אות שם אבל 12)(סמ "ע  במשנה, אינו ואילך מכאן
מח .). (ב "מ  בגמרא שהובאה בדיבור 13)בברייתא כלומר,

שאילו  דמים. מתן כגון קצת], מעשה של ליווי  בו שיש
ח  הלכה להלן רבינו שכתב  כמו שפרע  מי  אין בלבד בדיבור

אין אבל משנה) נוכח .(כסף  בלשון אותו מקללים
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מקור 14) לו אין המוכר, חזרת זו: הלכה של השני  החלק 
ברי "ף  שהובאו הגאונים בדברי  יסודו אבל בגמרא, מפורש
מקור  שום לו אין הלוקח  חזרת הראשון: החלק  ואילו שם.

להלן. וראה הגאונים, בדברי  ולא בגמרא כמבואר 15)לא
שפרע . מי  לעניין קנה עירבון הנותן שגם א בהלכה

שפרע ".16) ב "מי  כאמור, הוא, הוא 17)וחייב  והרי 
חינם. למה 18)כשומר להלן וראה חינם. שומר כל כמו

כש  חינם.דינו עובדה 19)ומר הביאו מט . מציעא בבבא
ולפני שומשמין עבור שומשומין למוכר כסף  שנתן באחד
ואמר  בו חזר והמוכר הוקרו, בשומשמין, משיכה שעשה
את  לקחת שבא ועד כספו את בחזרה לקחת שיבוא ללוקח 
חייב  המוכר שאין רבא ופסק  הכסף . אותו נגנב  כספו,
אבל  חינם, כשומר ולא שכר כשומר לא כלל באחריות
שפרע , מי  עוד קיבל לא והלא לפניו: שאלו אחרים חכמים
ברשותו? שהכסף  ונמצא מקח  יישאר והמקח  יקבל לא ואולי 
העובדה  שכל שנתברר פי  על ואף  זה. על רבא להם והודה
- החכמים שאילת ידי  על וחזרתו רבא של וההוראה הזאת
זאת  בכל אחר, באופן הייתה והעובדה כלל במציאות היו לא
חכמים  כדעת שהלכה ברי "ף ) (הובא גאון האי  רב  פסק 
שלא  זמן שכל באופן שם, שהובא כמו רבא של וכחזרתו
המוכר. של באחריותו הוא הרי  שפרע " "מי  המוכר קיבל
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עז:88) נמוקי ֿיוסף 89)בבאֿבתרא (הרא"ש , אומרים ויש
הקרקע  אותה של מכירה שטר שדווקא גאון), האי  רב  בשם
בענין  המובאת הדוגמא והיא אגב ', ב 'קנין נקנה הנמכרת,

אחר. שטר לא אבל - בגמרא רבינו 90)זה כתב  כן
המטלטלין, נקנו הקרקע  שקנה "כיון ה"ט : פ "ג למעלה

בתוכה". צבורין שאינן אגב 91)אע "פ  שמקנה שכיון
צריך  ואין ובחזקה בשטר בכסף , שנקנית כקרקע  דינו קרקע 
הכסף ֿמשנה  וכתב  כה). ס "ק  סו סימן חו"מ  (סמ "ע  יותר
ברם  השעבוד. את לו מקנה שהוא בעלֿפה לו לומר שצריך
במקום  אלא עומד אינו אגב ' ש'קנין סובר, חננאל רבינו

כתיבה. קנין להוסיף  עוד צריך ולכן בגמרא 92)מסירה,
אגב '. 'קנין ע "י  שטר בקנין המחילה דין מפורש הזכירו לא
רק  הוא אגב ' 'קנין שגם אחרי  הגיוני , הוא הדבר ברם
אנא, ד"ה יב , בבבאֿקמא ה'תוספות' שכתבו וכמו מדרבנן,

בלחםֿמשנה. שם.93)וראה שמותר 94)בבא ֿבתרא
ולוה  מלוה מהלכות כד פרק  ולהלן שם, (ב "ב  כן לעשות
למוכר  אלא הפסד שום כאן להיות יכול לא שהרי  ה"א),
וינצלו  שמו) על נכתב  (שהשטר הלוקח  ימצאנו אם בלבד,
עצמו  מהמוכר יותר לחשוש לנו ואין השדה, את שקנה טרם

ששנינו). כאותה ד"ה עז: שם הראב "ד 95)(רשב "ם
[ויתכן  קרקע . אגב  קנה מפורש: לומר שצריך כאן, הוסיף 
שהוא  קרקע  אותה על שנכתב  ששטר היא הרמב "ם דעת כי 
בקידושין  שאמרו כמו האדמה"), (="רסן דארעא" "אפסרא
בגמרא  נראה (וכן הקרקע  בתוך צבור כאילו הוא הרי  כז.
כמו  קרקע , אגב  קנה לומר צורך אין ובצבורין שם), קידושין

שם]. ראב "ד ועיין ה"ט , פ "ג למעלה רבינו שכתב 
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כו.96) וקידושין עז. לשלוחים,97)בבאֿבתרא אומר
המקבל. בשביל בה לזכות כוונה מתוך בקרקע  קנין שיעשו

שטר.98) לו לכתוב  עליהם מצוה עשה 99)וגם השליח 
המדובר  (שם) רשב "ם ולדעת המקבל. בשביל חזקה קנין

להלן. וראה חליפין. "לנותן",100)בקנין לכתוב  דקדק 
מזה, להסיק  אפשר ולכאורה המתנה", "בעל להלן: וכן
חוזר), ד"ה שם (ב 'תוספות' רבינוֿתם כדעת רבינו שסובר
יכול  אינו במכירה אבל בשטר, חוזר הוא במתנה שרק 
שטר. ללוקח  שיהא נמכר כן דעת על שוודאי  בשטר, לחזור
שהביא  זה שמתוך סוברים והלחםֿמשנה המגידֿמשנה אבל
גם  שהמדובר נראה מכירה, בהלכות זו הלכה רבינו

שנעשה 101)במכירה. אחרי  בקרקע , לחזור יכול אינו
למקבל  נקנה לא שהרי  בשטר, לחזור יכול אבל הקנין, כבר

רוצה  אינו - השדה לו שנתן אף ֿעלֿפי  כי  לידו, שיגיע  עד
לדבר, פומבי  ניתן השטר שעלֿידי  לפי  שטר, עליה שיכתבו
הרכוש  הפחתת בדבר הידיעה עלֿידי  יורד הכלכלי  וערכו
כל  אולם, בשטר). חוזר ד"ה שם ('תוספות' שלו הקרקעי 
למסור  השלוחים יכולים - בו חזר שהמוכר ידוע  שלא זמן
בו  חזר שמא לחשוש צריכים ואין השני , לצד השטר את

בשטר). חוזר ד"ה שם, החזיק 102)(רשב "ם כבר שהרי 
במקום  בשטר, אלא נקנית הקרקע  שאין ואף ֿעלֿפי  בה,
חוזר  ואם ד), הלכה פ "א (למעלה השטר את שכותבים
למעלה  כתבנו כבר הרי  - בשדה? גם יחזור לא למה בשטר,
דקדק  והרי  מעכב , השטר אין חזקה שבקנין ח ) הלכה (שם
הערה  למעלה (וראה לו" הזוכה "והחזיק  לכתוב : רבינו

שם. בב "ב  נמוקי ֿיוסף  ועיין צח ).
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שם.103) רוצה 104)בבאֿבתרא שאינו התנה שהרי 
קויים. לא והרי  התנאי , יקויים אם אלא להקנות

ובני105) גד בני  לתנאי  דומה זה תנאי  שאין ואף ֿעלֿפי 
לטובת  להם) הירדן עבר (נתינת המעשה היה ששם ראובן,
משה  (הוא המתנה לטובת היה והתנאי  ראובן, ובני  גד בני 
לטובת  התנאי  וכאן חלוצים) שיעברו ישראל, כל בשם רבינו
לקיימו  שצריך תוקף  לתנאי  יש אף ֿעלֿפי ֿכן – המקבל
מהלכות  בפ "ו רבינו [ולדעת רמב "ן). בשם (מגידֿמשנה
מנת" "על באומר או "מעכשיו" שבאומר יז הלכה אישות
רבינו  דברי  - ראובן ובני  גד בני  לתנאי  דומה שיהא צריך אין

נכון]. על מוסברים

ה'תשע"ח  תמוז ה' שני יום 

    
בין 1) יש אבל בהם נגמר המקח  שאין הדברים בו נתבארו

אמנה, מחוסר שהחוזר או שפרע , מי  דין והמוכר הקונה
קיים  ולא לו לקנות לאחר מעות שנתן מי  זה אחר ונמשך

זה. אחר והנמשך לעצמו, וקנה אמנתו
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ÊBÁ‰ Ïk ,e‡aL BÓk ,ÔÈÏËÏhn‰ e˜ ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ¿∆≈«¿»«≈

ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa ,Ba3‰OÚÓ ‰OÚ ‡Ï , ≈≈«≈≈…»»«¬≈
Ï‡OÈ4Ïa˜Ï iÁÂ ,5Ô˙ elÙ‡Â .ÚtL ÈÓ ƒ¿»≈¿«»¿«≈ƒ∆»««¬ƒ»«

ÔBÚ‰6ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó ÊBÁ‰ Ïk 7. »≈»»«≈¿«≈ƒ∆»«

  

           
  

שהתחתוני מה  הוא  ברוחניות הקניי עניי כמבואר,
העול ענייני  את  מקני , בעבודת ישראל) (ובפרט
כס ובמשיכה .  בכס " ואר  שמי "קונה  שהוא  לקב "ה 
ואילו  למטה  מלמעלה  בהמשכה  הבא  והוא   כיסופי מלשו
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להלן. לפי20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי "ף 
ברם  באונסין, אף  וחייב  הזה, בכסף  להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ "מ ) הראב "ד בהצעת ובפרט  - הרמב "ם דברי  מתוך
רשות  לו שיש פי  על שאף  שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב  מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע ", "מי  שקיבל שאחרי  כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק  ואז, מעותיו, את שייקח  ללוקח , לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב  היה שפרע " "מי  שקיבל
כל  את להפקיע  בא אינו כספך את בחזרה קח  לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי  על ואף  חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני  זהו - כלל באחריות חייב  שאינו נראה
אינו  שפרע " "מי  קבלת לפני  וגם בכסף , להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי  על ואף  חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני  זהו - כלל באחריות חייב  שאינו נראה
אינו  שפרע " "מי  קבלת לפני  וגם בכסף , להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי  להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק  מציעא בבבא הרא"ש שכתב 
אין  ששם הלוקח , בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב 

חינם. כשומר הוא שהרי  שפרע ", "מי 

.„ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ,BÁ Ïˆ‡ BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
 ÎBn‰ ‰ˆÂ ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL BÁa ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È‰23Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜˜ BÏ ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡  BBÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב "ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק  קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק  (למעלה בלבד בכסף  נקנה שהקרקע 

.‰ÌÈ„Ú B‡ Ú˜˜ BÁÓ Á˜Bl‰27‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰29 Ì‰ÈMÓ ÊÁÏ ‰ˆB‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ï iÁ BÈ‡Â ,ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק  למעלה [וראה גמור קניין בכסף  שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט  המקח  מן בו יחזור שאם

הלכה  י "א פרק  להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח :).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף  מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק  רבינו פסק  וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף  בירושלמי  מפורש כן

נימוקי  נוסחת עירבון (לפי  "הנותן שם). מציעא בבא יוסף 
מי עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע " "מי  חייבו שלא בזה: והטעם שפרע ".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי  שפרע , מי  ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי אלא שפרע ], מי  [אמרו באבל קאי  הכי  משום קונות,
מי [אמרו באבל קאי  אמאי  קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע ]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„Ïa ÌÈ„a BÏ ÎÓ31ÌLÂ , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡  BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó ÌLL Á‡ Ba ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜  eÓb ÔÈ˜ ÌL‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק  לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי  תנאי 
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ "ע :33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף  תיקנו "חז"ל
מי [שיקבל המקח  על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע ]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי  על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב "א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח  את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח " לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף  התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק  (למעלה רבינו כתב 
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף  וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Êea c36ÈÙa ÌLLa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È‰L ;EÁ˜Ó ÌL :ÎBn‰ BÏ Ó‡L B‡ ,ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈
.‰ÎÈLÓe ‰˜ÊÁa e‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ "מ ).36) קניות" משאר עדיף  שלא פשוט , "זה

.Á„Ïa ÌÈ„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡ ‰Ê È‰  «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Bea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ ÈqÁnÓ ‰Ê È‰ ,ÚtL ÈÓ38Áe ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי  בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי 
אמנה"38) מחוסרי  משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון
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המשנים  אנשים כלומר, רב ). לגבי  יוחנן רבי  כדעת מט . (שם
ומסתימת  אמון. מחוסרי  אמונה, נעדרי  הם דבריהם את
אם  אף  אמנה מחוסר הוא הרי  שלעולם נראה רבינו לשון
 ֿ המגיד שהביא והרשב "א הראב "ד (וכדעת הוזל או הוקר

.( נוחה 39)משנה חכמים רוח  אין בו "והחוזר מח . שם
הימנו".

.ËÔÎÂ40Ô˙ ‡ÏÂ ,‰zÓ BÏ ÔzÏ BÁÏ Ó‡L ÈÓ ¿≈ƒ∆»««¬≈ƒ≈«»»¿…»«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰Ó‡ ÈqÁnÓ ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ïa˜Ó ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ È‰L ,˙ËÚeÓ ‰zÓa¿«»»∆∆∆¬≈»¿»«¿∆¿«≈
ÔBÒÁ da ÔÈ‡  ‰aÓ ‰zÓa Ï‡ ;BÁÈË‰Lk¿∆ƒ¿ƒ¬»¿«»»¿À»≈»∆¿

BÏ ÔziL ‰Ê ÔÈÓ‡‰ ‡Ï È‰L ,‰Ó‡41,el‡ ÌÈ„ ¬»»∆¬≈…∆¡ƒ∆∆ƒ≈¿»ƒ≈
.Ô‰a ÔÈBwL ÌÈ„a B˙B‡ ‰˜iL „Ú«∆ƒ¿∆ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆

יוחנן.40) כרבי  מט . סמיכות 41)שם יש במכירה אבל
הוקר  אם ואף  המקח  דמי  לו הבטיח  שהרי  לו, שימכור דעת
דעתו  וסמך מועטת מתנה בכלל הם וזול שיוקר - הוזל או
וראה  שם יוסף  ונימוקי  מודה, המתחיל דיבור שם (תוספות
לאחד  אמרו רבים שאם אומרים ויש ח ). הלכה למעלה
אמנה, מחוסרי  הם בהם חזרו אם - מרובה מתנה לו שיתנו
יחזרו  לא בוודאי  שהרבים היחיד של דעתו שסמכה לפי 
זו  והרי  קטן סכום מגיע  אחד שלכל ועוד , לו. ויתנו בהם
ט  סעיף  רד סימן משפט  חושן ערוך (שולחן מועטת כמתנה

יד). קטן סעיף  שם וסמ "ע 

.È˙BÚÓ Ô˙Bp‰42BÁÏ43B‡ Ú˜˜ BÏ ˙B˜Ï «≈»«¬≈ƒ¿«¿«
‰˜Â CÏ‰Â BÏˆ‡ BÁ ˙BÚÓ ÁÈp‰Â ,ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿ƒƒ«¿¬≈∆¿¿»«¿»»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó  ÂÈ˙BÚÓa BÓˆÚÏ44‡e‰ È‰Â , ¿«¿ƒ¿»«∆»»»«¬≈
.ÔÈ‡n‰ ÏÏkÓƒ¿«»«»ƒ

נט .)42) (שם ובגמרא קידושין, לעניין נח : בקידושין משנה
בפרק  רבינו דברי  וכן וממכר. מקח  בעניין גם זה דין מובא
אשה  לו לקדש שליח  "העושה י "ז: הלכה אישות מהלכות ט 
דבר  העושה וכל כן. לעשות ואסור - לעצמו וקדשה והלך
רשע ". נקרא וממכר מקח  דברי  בשאר בו וכיוצא זה

יותר,43) עליו סומכת המשלח  שדעת לשליחו, וכלֿשכן
(שם). רמאות נקראת ובתוספתא 44)שוודאי  נט . קידושין

בהן  ליקח  לחבירו מעות "הנותן ד): פרק  מציעא (בבא
בעל  ממנו מוציאין ומכר שלקח  עדים יש אם כו' פירות
- ג) הלכה ה פרק  מציעא (בבא בירושלמי  הוא וכן כורחו"
בספר  כתב  לשליח ? ולא למשלח  שייך שהמקח  הרי 
במעותיו  קנה שהשליח  באופן עוסקת שהתוספתא המתיבות
לעצמו  "וקנה וכתב  רבינו שדקדק  וזהו המוכר. של

משנה). במגיד (ראה במעותיו"

.‡ÈÚ„BÈ ‰È‰45,B„aÎÓe B˙B‡ ‰B‡ ÎBn‰ ‰fL »»≈«∆∆«≈≈¿«¿
˙B˜Ï zÓ ‰Ê È‰  BÁlLÓÏ ÎBÓ BÈ‡Â BÏ ÎBÓe≈¿≈≈ƒ¿«¿¬≈∆À»ƒ¿

BÓˆÚÏ46Ì‡Â .BÚÈ„BÈÂ ÊÁiL ‡e‰Â ;‡nL „ÁÙÓ ¿«¿¿∆«¬…¿ƒ¿ƒ¿«≈∆»
BÓˆÚÏ ‰B˜ ‰Ê È‰  ˙B˜Ï epÓc˜ÈÂ Á‡ ‡BÈ»«≈¿ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈∆∆¿«¿

BÚÈ„BÓ Ck Á‡Â47. ¿««»ƒ

ב ).45) סעיף  קפג סימן (ט "ז המקח  ואינו 46)בשעת
- למשלח  למכור שיסכים המוכר אצל להשתדל מחוייב 

שאינו שיודע  מעשה כיוון שם. קידושין לו. למכור רוצה

מקח  בעניין חנה בר בר וברבה קידושין בעניין חסידא ברבין
לשליח 47)וממכר. אלא למשלח  למכור רצה לא שהמוכר

ד). קטן סעיף  שם (סמ "ע  החשד מן עצמו את יוציא ובזה

.È˙BÚÓa BÓˆÚÏ ‰˜ Ì‡L ,ÌÈBn‰ ˙ˆ˜Ó eB‰ƒ¿»«ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ¿
‰ÂÏÓ ÂÈÏÚ ÔÙ˜fL Á‡ BÁ48BÓˆÚÏ ‰˜ È‰ 49, ¬≈««∆¿»»»»ƒ¿»¬≈»»¿«¿

epnÓ ÔÈÏa˜Óe50ÏÚ ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ÈzÙ˜Ê' Ó‡Lk ¿«¿ƒƒ∆¿∆»«»«¿ƒ»«»«
,˙Ó‡ ÔÈc ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,ÓB‡ È‡Â .'‰ÂÏÓa ÈÓˆÚ«¿ƒ¿ƒ¿»«¬ƒ≈∆≈ƒ∆ƒ¡∆

ÁlLÓ ÏL Á˜n‰ ‡l‡51.˜ÒÚ‰ ÔÈ„a ‡a˙iL BÓk , ∆»«∆»∆¿«≈«¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈∆

אקנה 48) המשלח , לי  שנתן הללו מעות בנפשו: "שחושב 
הלוואה, בתורת בידי  לי  מעותיו ויהיו לעצמי , בהן לי 
ב ). קטן סעיף  קפג, סימן (סמ "ע , מחר" או היום לו ואשלם

קב :49) קמא בבבא שמצאנו כמו בשינוי  קנה ששינה, אחרי 
שקנה  שעורים, וקנה חיטים לקנות המשלח  לו אמר שאם

משנה). (מגיד וראה 50)לעצמו עלינו. הוא נאמן כלומר,
משנה. מהלכות 51)במגיד א בפרק  שפסק  לשיטתו, רבינו

לו  אמר שאפילו יהודה, כרבי  ה הלכה ושותפין שלוחין
המשלח . קנה שעורים, וקנה חיטים לקנות

.‚È:Á˜n‰ Ì‰Ï ˙B˜Ï „Á‡Ï ˙BÚÓ e˙pL ‰LÏL¿»∆»¿»¿∆»ƒ¿»∆«∆»
˙BÚÓ ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡52Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙ˆ˜Óa ‰˜Â ƒ»«»¿…»¿»»¿ƒ¿»«»ƒ«

Ô‰Ó „Á‡Ï ‰wL ‰fL ÁÈÏM‰ ˙ek ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»«»««»ƒ«∆∆∆»»¿∆»≈∆
.Ô‰È˙BÚÓ ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ ,Ôlk ÏL Á˜n‰ È‰ ¬≈«∆»∆À»¿¿ƒ¿ƒ¿≈∆

"אפילו 52) כאן: מדייק  קפד) סימן משפט  (חושן הטור
זה. על החולקת דעה ומביא השליח ", ערבן

.„ÈÔÈeˆ Ô‰Ó „Á‡ ÏL ˙BÚÓ eÈ‰53ÔÈÓe˙ÁÂ54, »»∆∆»≈∆¿ƒ«¬ƒ
Á˜n‰ ‰wiL ‰f‰ ÁÈÏM‰ Ïa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»¿≈«»ƒ««∆∆ƒ»∆«∆»
ÂÈ˙BÚÓa Á˜n‰ ‰˜pL ‰Ê ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ÔlÎÏ¿À»…»»∆»∆∆ƒ¿»«∆»ƒ¿»

.„Ïaƒ¿«

השליח 53) צררם אפילו הטור: סובר כאן וגם קשורים.
א). קטן סעיף  קפד סימן החותם 54)(סמ "ע  להם שיש

בעליו. של

    
השלים 1) לא שהלוקח  מפני  המקח  ביטול דיני  בו נתבארו

המכר. בעניין הדמים שומת ודיני  הדמים,

.‡ÎBn‰2˙ˆ˜Ó BÏ Ô˙Â ,ÊeÊ ÛÏ‡a BÁÏ ‰„O «≈»∆«¬≈¿∆∆¿»«ƒ¿»
ÌÈÓc‰3ÒÎÂ ‡ˆBÈ ‰È‰Â ,4ÌÈÓc‰ ‡L ÚB˙Â5, «»ƒ¿»»≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ

„Á‡ ÊeÊ ‡l‡ BÏ ‡L ‡Ï elÙ‡6Á˜Bl‰ ‰˜ ‡Ï  ¬ƒ…ƒ¿«∆»∆»…»»«≈«
dlk ˙‡7ËM‰ ˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,8˜ÈÊÁ‰ B‡9. ∆À»««ƒ∆»««¿»∆¡ƒ

עז:2) ונכנס 3)בבאֿמציעא יוצא המוכר היה שאילולא
שכתב  (כמו השדה כל את קונה היה הדמים שאר ותובע 
גבי ה"א פ "ז למעלה שכתב  וכמו ב , הלכה להלן רבינו
עד  קונה אינו ותובע  ונכנס  שיוצא ועכשיו מטלטלין),

הדמים. כל נכנס 4)שישלם =) ונפיק " "עייל שם: בגמרא
שכבר  ומכאן ונכנס ". "יוצא וכתב  שינה והרמב "ם ויוצא),
ממונו, לתבוע  הלוקח  לבית שוב  ונכנס  ויצא אחת פעם נכנס 
ביאורי וראה ז), סימן פ "ו (בבאֿמציעא הרא"ש כתב  וכן

כז. ס "ק  קצ , לסימן הכסף 5)הגר"א אחרי  זו ריצה
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להלן. לפי20)וראה כשואל, שדינו מפורש, אומר הרי "ף 
ברם  באונסין, אף  וחייב  הזה, בכסף  להשתמש רשות לו שיש
נראה  - (מ "מ ) הראב "ד בהצעת ובפרט  - הרמב "ם דברי  מתוך
רשות  לו שיש פי  על שאף  שכר, כשומר שדינו סובר שהוא
אלא  כשואל אינו בהם השתמש שלא עוד כל - להשתמש

נחמן). לרב  מג. מציעא בבא (ראה שכר הכסף 21)כשומר
הוא  צריך שפרע ", "מי  שקיבל שאחרי  כאן, מדגיש משנה
הוא  אז, ורק  ואז, מעותיו, את שייקח  ללוקח , לפנות פעם עוד

מאחריות. שלפני22)פטור שמכיוון חינם, כשומר דינו ואז
בזה  - שכר כשומר באחריות חייב  היה שפרע " "מי  שקיבל
כל  את להפקיע  בא אינו כספך את בחזרה קח  לו שאמר
קצת  עליו נשארת ולפיכך עצמו על להקל אלא האחריות
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי  על ואף  חינם. כשומר אחריות
סובר  שרבא מפני  זהו - כלל באחריות חייב  שאינו נראה
אינו  שפרע " "מי  קבלת לפני  וגם בכסף , להשתמש לו שאסור
שם) מציעא (בבא שבגמרא פי  על ואף  חינם. שומר אלא
סובר  שרבא מפני  זהו - כלל באחריות חייב  שאינו נראה
אינו  שפרע " "מי  קבלת לפני  וגם בכסף , להשתמש לו שאסור

שומר יוחנן אלא כרבי  להלכה שפוסקים אנו אבל חינם,
כמו  בהם, להשתמש לו מותר - התורה מן קונות שמעות
הטעם  ומאותו יג. סימן ד פרק  מציעא בבבא הרא"ש שכתב 
אין  ששם הלוקח , בחזרת הראשונה, בהלכה גם רבינו כתב 

חינם. כשומר הוא שהרי  שפרע ", "מי 

.„ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â ,BÁ Ïˆ‡ BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈∆¬≈¿»«¿…ƒ
 ÎBn‰ ‰ˆÂ ,EÏˆ‡ ÈÏ LiL BÁa ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ»ƒ∆«ƒ«∆≈ƒ∆¿¿¿»»«≈

‰zÚ ÌÈÓc‰ Ô˙pL ÈÓk ‰Ê È‰23Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ , ¬≈∆¿ƒ∆»««»ƒ«»¿»«≈
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó24CÎÈÙÏ .25Ú˜˜ BÏ ÎÓ Ì‡ , ¿«≈ƒ∆»«¿ƒ»ƒ»««¿«

Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡  BBÁa26Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈∆»≈∆»«¬…¿««ƒ
.În‰ ˙ÚLa ˙BÈeˆÓ ‰ÂÏn‰ ˙BÚÓ ÔÈ‡L∆≈¿«ƒ¿»¿ƒ¿««∆∆

מז.)23) (קידושין חכמים שאמרו ממה השיג הראב "ד
מקודשת  אינה במלווה והמקדש ניתנה להוצאה מלווה
סוגיית  על סמך רבינו אבל - קונה אינו במלווה והמוכר
למעלה  וראה במכר, קונה שמלווה מו: מציעא בבבא הגמרא

שם. ובהערה ד הלכה ה בכסף 24)פרק  קונה כל כדין
א). הלכה (למעלה בו ככסף 25)וחוזר הוא ומלווה הואיל

השטר,26)בעין. את כותבין שאין במקום והמדובר
ד). הלכה א פרק  (למעלה בלבד בכסף  נקנה שהקרקע 

.‰ÌÈ„Ú B‡ Ú˜˜ BÁÓ Á˜Bl‰27‡L B‡ «≈«≈¬≈«¿«¬»ƒ¿»
ÔBkLÓ ÁÈp‰Â ,ÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,ÔÈÏËÏhÓ28ÏÚ ƒ«¿¿ƒ»¿«»ƒ¿ƒƒ««¿«

‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰29 Ì‰ÈMÓ ÊÁÏ ‰ˆB‰ ÏÎÂ ; «»ƒ…»»¿»»∆«¬…ƒ¿≈∆
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ï iÁ BÈ‡Â ,ÊBÁ30. ≈¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

ד 27) הלכה ה פרק  למעלה [וראה גמור קניין בכסף  שנקנים
שם]. (=יישאר 28)והערה יוחלט  המקח  מן בו יחזור שאם

הלכה  י "א פרק  להלן וראה המוכר. ביד המשכון לחלוטין)
ח :).29)ד. (קידושין כאן אין משכון - כאן אין "מנה

לו  נתן לא המשכון וגם לו נתן לא מנה) (=כסף  מנה כלומר,
מתקדשת  האשה אין וכן קניין. שום כאן אין ולפיכך במתנה
אישות  מהלכות ה בפרק  רבינו פסק  וכן (שם. זו בנתינה

כג). שביעית 30)הלכה מסכת סוף  בירושלמי  מפורש כן

נימוקי  נוסחת עירבון (לפי  "הנותן שם). מציעא בבא יוסף 
מי עליו מקבל ואינו בו חוזר בו לחזור ורצה לחבירו טבעת
באופן  אלא שפרע " "מי  חייבו שלא בזה: והטעם שפרע ".
בכסף  להשתמש רשות לו ויש התורה מן קונה שהוא
(בבא  בגמרא נראה וכן בהערה) שם ועיין א הלכה (למעלה
מעות  בשלמא אמרת אי  שפרע , מי  ..." שאמרו: מז:) מציעא
אי אלא שפרע ], מי  [אמרו באבל קאי  הכי  משום קונות,
מי [אמרו באבל קאי  אמאי  קונות, אינן מעות אמרת

"רושם". קניין בדבר ו הלכה להלן וראה שפרע ]".

.ÂÌÈÓc‰ e˜ÒÙe ,„Ïa ÌÈ„a BÏ ÎÓ31ÌLÂ , »«ƒ¿»ƒƒ¿«»¿«»ƒ¿»«
ÌL Á˜Bl‰32Úe„È ÔÓÈÒ BÏ ‰È‰iL È„k Á˜n‰ ÏÚ «≈«∆««∆»¿≈∆ƒ¿∆ƒ»»«

,ÌeÏk ÌÈÓc‰Ó Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡  BlL ‡e‰L∆∆««ƒ∆…»«≈«»ƒ¿
ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó ÌLL Á‡ Ba ÊBÁ‰ Ïk33Ì‡Â . »«≈««∆»«¿«≈ƒ∆»«¿ƒ

‰˜  eÓb ÔÈ˜ ÌL‰ ‰˜iL ‡e‰ ‰È„n‰ ‚‰Óƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿∆»∆ƒ¿»»ƒ¿»
Á˜n‰34Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,‰Ê ‰È‰ÈÂ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ «∆»¿≈∆»≈∆»«¬…¿ƒ¿∆∆

ÌÈÓc ÔzÏ iÁ35. «»ƒ≈»ƒ

הלכה 31) ד פרק  לעיל וראה קניין, לכל הקודם הכרחי  תנאי 
בגמרא 32)יא. המובאת "סיטומתא", המלה פירוש זה

הסמ "ע :33)(שם). ופירש (שם), הגמרא מסקנת כך
קניין  קונה שהרושם המנהג שאין במקום [אף  תיקנו "חז"ל
מי [שיקבל המקח  על מעות נתינת דין לרושם להיות גמור]

מבטל 34)שפרע ]". "שהמנהג ומכאן שם. מציעא בבא
המנהג  פי  על שבממון דבר שבכל בזה, כיוצא בכל הלכה
הזה  "ובזמן הרשב "א). בשם משנה (מגיד ומקנין" קונין
- בו וסוגרים המפתח  את לקונה שמוסרים הסוחרים שנהגו
(הגהות  המפתח " לו כשמסר בית שכירות בעניין קונה

המקצועות). ספר בשם ה אות כאן [בקניין 35)מיימוניות
מדרבנן, שהיא משיכה בקניין ואף  התורה מן שהיא הגבהה
הלוקח  את ש"כופין ה) הלכה ג פרק  (למעלה רבינו כתב 
סובר  מנהג, אלא שאינה "סיטומתא" ואילו הדמים", ליתן
רש"י ועיין ממון. ממנו ולהוציא לכופו מנהג שאין רבינו,
כופין  שאין שסובר מצוה, המתחיל דיבור צא: לכתובות
דיבור  פו. שם ובתוספות בתורה, המפורשת במצוה אלא
דרבנן  במצוה שאף  וכתבו עליו חלקו "פריעת" המתחיל

שם]. עיין אותו, כופין

.Êea c36ÈÙa ÌLLa ‡l‡ ‰Ê ÔÈc ÔÈ‡L ,‡e‰ »»»∆≈ƒ∆∆»¿∆»«ƒ¿≈
È‰L ;EÁ˜Ó ÌL :ÎBn‰ BÏ Ó‡L B‡ ,ÎBn‰«≈∆»««≈¿…∆»¬∆¬≈
.‰ÎÈLÓe ‰˜ÊÁa e‡aL BÓk ,Ô˙B˜‰Ï Ó‚»«¿«¿»¿∆≈«¿«¬»»ƒ¿ƒ»

(מ "מ ).36) קניות" משאר עדיף  שלא פשוט , "זה

.Á„Ïa ÌÈ„a Ô˙BÂ ‡OBp‰37Èe‡ ‰Ê È‰  «≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿«¬≈∆»
ÌÈÓc‰ ÔÓ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Bea„a BÏ „ÓÚÏ«¬…¿ƒ««ƒ∆…»«ƒ«»ƒ
,Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ .ÔBkLÓ ÁÈp‰ ‡ÏÂ ,ÌL ‡ÏÂ ,ÌeÏk¿¿…»«¿…ƒƒ««¿¿»«≈
Ïa˜Ï iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  ÎBÓ ÔÈa Á˜BÏ ÔÈa≈≈«≈≈««ƒ∆≈«»¿«≈

‰Ó‡ ÈqÁnÓ ‰Ê È‰ ,ÚtL ÈÓ38Áe ÔÈ‡Â , ƒ∆»«¬≈∆ƒ¿À¿≈¬»»¿≈«
epÓÈ‰ ‰ÁB ÌÈÓÎÁ39. ¬»ƒ»≈∆

רבינו.37) בדברי  בסמוך כמבואר קניין, פעולת בלי 
אמנה"38) מחוסרי  משום בהם יש "דברים הגמרא: לשון
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המוכר  של הדחוף  הצורך היתה המקח  שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק  בכסף ,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקי ֿיוסף  המקח  מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע  בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ "ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע ) ונכנס  יוצא כשאינו ב  בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב ), ס "ק  קצ , סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי 
ז). הלכה א פרק  (למעלה הדמים [אף ֿעלֿפי9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי  קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח  הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס  יוצא אם אבל הכסף , ותובע  ונכנס  יוצא שאינו
א  פרק  למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב  ב ]. הלכה
וקנה" חזק  "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק  אם ובין בפניו
בנמוקי ֿיוסף  (הובא הרשב "א אבל ה"ח ). פ "א למעלה (ראה
- וקנה" חזק  "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק 
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע  ונכנס  שיוצא אע "פ 

הקפדתו.

.ÎBn‰ „È  Á˜Bl‰ Ba ÊÁ10‰ˆ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙Èeaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

ÓB‡ ‰ˆ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È  ÎBn‰ ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜  ÚB˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙BBÁ‰ ‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ‡Le ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע ",11)ברייתא "הילך הנוסח  שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי  להורות "קנה", וכתב  שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע  החלק  מן כלומר,
(פי "ט  הבינונית מן לגבות חוב  בעל שדין ואף ֿעלֿפי  שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח  מן בו

רמב "ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי 
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק  בר נחמן רב  כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי  המוכר. נכסי  שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח  שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי  כנגד קרקע  לי  "תן כותב 
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב  לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי "תן הדברים ראש על אלא קרקע ", לי  "תן הדברים סוף 
ואם  קיים, המקח  מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי  מעותי ",
שנותן  - לך מוכר אני  שדה חצי  לחברו כ"אומר זה הרי  כן
כאן  יקח  ולמה הכ"ב ), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב  הוא הרי  שאז מעותי ", לי  "תן כשאומר

מן  ללוקח  ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי  העידית, מן
בכסף ֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ÎÓ17d˙Ú ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜  ÌÈÓc‰ ‡L ÚB˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19ÚBzL ‰fL ;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„BÂ «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח .17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע 
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי "ף  לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ÎBn‰Â ,B˙eLÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙Bt‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰ ‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú ÈtÓ ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È‰Â ,BkÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק  חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע . ונכנס  שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי ). ונפיק  עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח . מתבטל לא שוב  משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק  שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע '. 'מי  לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÌÈÓc‰ ‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
ÎnL ÈtÓ ‡l‡ ÚBz BÈ‡Â ,d˙Ú ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú ÈtÓ e‰„O ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ  ÚBzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡  Ì‰ÈMÓ ÊÁÏ ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

ÊÁÏ ÏBÎÈ24ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס  כן
ח ). הלכה יג פרק  (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב  יכול הלוקח  לא
עצמו  שהקנין מפני  הקרקע , מכירת את לעכב  יכול המוכר
(ט "ז  לבטלו אין - כן אחרי  רק  נולד והספק  ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף  קצ  יכול 25)לסימן הוא רק 
לא  שעדיין מפני  שתבעתי  לי  ברי  אומר: שהוא לפי  לתפוס ,
אינו  הלוקח  אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי 
('נתיבות  לתפוס  יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע 

לא 26)המשפט '). להקנות גמר שלא המוכר, דברי  [לפי 
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף  כלל הלוקח  קנה
יעשה  שאם אלא המקח , כל לתפוס  יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח  של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח : את שהאנה והמוכר ב ). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח , כל את לבטל לו כדאי  לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי  אלא תופס  אינו ולפיכך

הלוקח ]. לו נתן
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.Â‰Bw‰27ÔÈÓa ‰ÚËÂ ÌÈÓc‰ BÏ Ô˙Â BÁÓ „ «∆»»≈¬≈¿»««»ƒ¿»»¿ƒ¿«
‰‡Ó :BÏ Ó‡Â ÎBn‰ BÚz ÔÓÊ Á‡Ïe ,˙BÚn‰«»¿««¿«¿»«≈¿»«≈»

Á˜n‰ ‰˜  ÌÈÚLz ‡l‡ ÌÈ‡ ÈÏ z˙pL28, ∆»«»ƒ≈»∆»ƒ¿ƒƒ¿»«∆»
ÔÈa .ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡ ‰OÚ‰ BÏ ÈÊÁÓe«¬ƒ»¬»»¬ƒ«««»»ƒ≈

Ú˜˜a29ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,30. ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ

הונא.27) רב  לפי  מז.) (קידושין כל 28)ברייתא נתן כדין
(מגידֿמשנה). לא 29)הדמים אבל גמור, קנין לענין

ומתוך  זה, אחרי  לתבוע  מתביישת שהאשה מפני  בקידושין,
ולפיכך  זה, בקנין גמור בטחון הקידושין בזמן לה אין כך
אישות  מהלכות בפ "ז רבינו שכתב  [כמו מקודשת אינה
(שנדפסו  הזקן לר"י  המיוחסים ה'תוספות' ודברי  הי "ז,
שמקודשת, רבינו בשם שכתב  שם, בקידושין ווילנא) בדפוס 

עיון]. שפרע '.30)צריכים ב 'מי  להתחייב 

.ÊBÁÏ ÓB‡‰31‡È‰ È‰ BÊ ‰„O kÓ‡Lk : »≈«¬≈¿∆∆¿…»∆¬≈ƒ
ÂLÎÚÓ EÏ ‰eÎÓ32B„iÓ e˜Â ,ÊeÊ ‰‡Óa33k ÏÚ,C ¿»¿≈«¿»¿≈»¿»ƒ»«»

.ÔBL‡‰ ‰˜  ‰‡Óa Á‡Ï dÎÓ ÔÓÊ Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿«≈¿≈»»»»ƒ
‰Ó ÏÚ ˙BÈa dÎÓ34ÔBÁ‡ ‰˜ 35Ó‡ ‡lL . ¿»»¿≈«»∆»»«¬∆…»«

‰lÁz BzÚcÓ ÎBÓ ‰È‰iL ,'kÓ‡Lk' ‡l‡ BÏ36, ∆»¿∆∆¿…∆ƒ¿∆≈ƒ«¿¿ƒ»
ÈtÓ ‡l‡ ÎÓ ‡ÏÂ ,kÓÏ ‰ˆB ‰È‰ ‡Ï ‰ÊÂ¿∆…»»∆ƒ¿…¿…»«∆»ƒ¿≈
Ò‡pL ÈÓk ‡ˆÓÂ ,BÈÂL ÏÚ ‰Ê ÛÈÒB‰L ˙ÙÒBz‰«∆∆∆ƒ∆«»¿¿ƒ¿»¿ƒ∆∆¡«

.ÎÓe»«

פרק 31) בבאֿבתרא הרי "ף  (הביאה עב . זרה בעבודה גמרא
בסופו). הבאה.32)ז בהערה וראה שם. הרי "ף  כתב  כך

לו 33) אמרו לא ואם מידו, קנו לא שאם ברי "ף . שם זה גם
לאחר. מכרה אם הראשון קנה לא בוודאי  "מעכשיו",

במאה 34) אחרינא לאיניש "זבנה שם: בגמרא עובדא זה גם
רבינו  וסובר ועשרים)". במאה אחר לאדם (=מכרה ועשרין
זו  אין ביותר שמכר כל אלא דוקא, לאו ועשרים" ש"מאה

ברצון. הונא.35)מכירה כרב  ולא פקוד, מנהר יעקב  כרבי 
הכרח .36) שום בלי  הטוב  ברצונו כלומר,

.ÁBÏ Ó‡37EÏ ‰Èe˜ ‡È‰ È‰ ‰pkÓ‡Lk : »«¿∆∆¿¿∆»¬≈ƒ¿»¿
‰LÏL ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL ‰Ók ÂLÎÚÓ38 ≈«¿»¿»∆»»≈ƒ∆¿»

ÌÈL Èt ÏÚ elÙ‡39BÓk :BÏ Ó‡ .‰LÏM‰ ÔÓ ¬ƒ«ƒ¿«ƒƒ«¿»»«¿
‰LÏL eÓ‡iL40‰LÏM‰ eÓ‡iL „Ú 41Ì‡ ÔÎÂ . ∆…¿¿»«∆…¿«¿»¿≈ƒ

 ‰Úa‡ ÏL ÔÈc ˙Èa d˙B‡ eÓeLiL BÓk :BÏ Ó‡»«¿∆»»≈ƒ∆«¿»»
Ôlk ‰Úa‡‰ eÓeLiL „Ú42kÓÈÂ ,eÓÈkÒÈÂ43Á‡Ï «∆»»«¿»»À»¿«¿ƒ¿ƒ¿…¿«≈

eÓÈkÒiL BÓk44eÓL .ÔBL‡‰ ‰˜È Ck Á‡Â , ¿∆«¿ƒ¿««»ƒ¿∆»ƒ»
e‡BiL „Ú :ÎBn‰ Ó‡Â ,‰Úa‡ B‡ ‰LÏL d˙B‡»¿»«¿»»¿»««≈«∆»
ÔÈÚÓBL ÔÈ‡  eÓeLÈÂ ‰Úa‡ B‡ ÌÈÁ‡ ‰LÏL¿»¬≈ƒ«¿»»¿»≈¿ƒ

BÏ45B„iÓ e˜ È‰L ;46.ÂLÎÚÓ ÎnL ‰lÁz ∆¬≈»ƒ»¿ƒ»∆»«≈«¿»

שם.37) זה אבל בג 38)גם בתלתא", "כדשיימי  שם: מרא
היינו  תלתא" ו"בי  תלתא", בי  "כדשיימי  שם): (ב "ב  ברי "ף 

מגידֿמשנה. וראה שלשה, של שהזכיר 39)ביתֿדין מכיון
הרוב . אחר בו שהולכין ביתֿדין, של מהותו זה "ביתֿדין",

הראשון 40) הדין בין הבדלים שני  ישנם רבינו, לדברי 
לא  ובשני  דין", "בית וגם "שומא" הזכיר בראשון לשני :
מה  ברור לא זה ולפי  דין". "בית ולא "שומא" לא הזכיר

שם, רש"י  ולדעת דין". "בית בלי  "שומא" המזכיר של דינו
כוונתו  דין" "בית הזכיר שלא אע "פ  "שומא" שהזכיר כיון
"כדשיימי שם בגמרא נוסחתנו לפי  וזהו דין", ל"בית

שיהא 41)בתלתא". צריך לביתֿדין, התכוון שלא שמכיון
כמו  בלבד הרוב  בהסכמת ולא השלשה, כל בהסכמת

מהמספר 42)בביתֿדין. יותר ארבעה, הזכיר שהוא מכיון
הוא  כי  אם - מתכוון שהוא סימן ביתֿדין, להרכב  הדרוש
כוונתו  שאם הארבעה, כל לדעת דוקא - ֿ דין בית הזכיר
ארבעה. מזכיר היה לא החוקי , בהרכבו לביתֿדין היתה

ימכור 43) שגם אלא לשומא, הסכמתם מספיקה לא כלומר,
היא  אז ורק  "כשאמכרנה", לו אמר שהרי  זו, שומא לפי 

לראשון. מכפי44)קנויה יותר אותה מכר אם אבל
הראשונה  ההלכה בסוף  כמו לשני , הוא המכר אז השומא,

כרב 45)(לחםֿמשנה). ולא יהושע , רבי  בר הונא כרב 
(שם). מי46)פפא ואמרו: זו, הלכה נמקו (שם) בגמרא

ומכיון  מהראשונים, טובים יותר הם האחרונים אלו אם יודע 
המכירה, את לבטל הספק  של בכוחו אין - בספק  שהדבר

מעכשיו. מידו קנו שכבר מאחר

    
שדינם 1) וביתומים בהקדשות וממכר מקח  דיני  בו נתבארו

שאם  דבר שיש בו נתבאר וכן צדדין, בקצת להקדשות דומה
נגמר  שהמקח  להקדש שווה אדם כל שדין מיוחד בזמן ניקח 

תנאיו. שלמות מבלתי 

.‡Lc˜‰Ï ÎBn‰2Â ,Ó‡3‰z‡ ‰nÎa :aÊb‰ BÏ «≈¿∆¿≈¿»««ƒ¿»¿«»«»
elÙ‡  ‰OÚa :Ó‡Â ?‰Ê ıÙÁ ÎBÓ4‰ÂL ‰È‰ ≈≈∆∆¿»««¬»»¬ƒ»»»∆

‰‡Ó5;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰OÚa Ó‡L ÔÂÈk , ≈»≈»∆»««¬»»≈»«¬…
dB‚Ï ‰ÈÓ‡L6‰ÈÒÓk7.ËBÈ„‰Ï ∆¬ƒ»¿»«ƒ¿ƒ»¿∆¿

בן 2) יוסף  של בבנו עובדא, הביאו ושם קלג: בבאֿבתרא
לו  ואמרה להקדש, למוכרה ורצה מרגלית שמצא יועזר,
יוכל  שלא מפני  לשום הראשון יהיה לא שהוא אשתו,
אף  להדיוט ", כמסירה לגבוה "אמירה שהרי  יותר, להתחרט 
החפץ  את ששם מכיון יותר, שוה והחפץ  בטעות, השום אם
('תוספות' להקדש משלו לוותר התכוון הרי  משוויו, פחות

ב . הלכה להלן וראה משכו). ד"ה כט . כל 3)קידושין בלי 
מעות. מתן ובלי  קנין שוה 4)פעולת היה אם כלומר:

- מאה שוה היה אפילו אלא הקדש, קנה בוודאי  עשרה,
האזל'. 'אבן ועיין המקח 5)קנה. הדיוט  אצל שאז

משתות. יותר של באונאה המקח  ביטול כדין מתבטל,
פעמים.6) כמה בגמרא ונזכר כח : בקידושין משנה
בקנין 7) מסר כאילו היא הרי  להקדש, גרידא האמירה

להדיוט .

.ÏÚ B„È  ÎnL B‡ Lc˜‰Ï ‰wL aÊb‰«ƒ¿»∆»»¿∆¿≈∆»«»«
‰BÈÏÚ‰8ÌÈÓc Ô˙ ?„ˆÈk .9Èt ÏÚ Û‡ ,Lc˜‰ ÏL »∆¿»≈«»«»ƒ∆∆¿≈««ƒ
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המוכר  של הדחוף  הצורך היתה המקח  שסיבת מוכיחה
לא  זו שמטרה ומכיון אותו, קיים זה לשם ורק  בכסף ,
פרק  בבבאֿמציעא (נימוקי ֿיוסף  המקח  מתבטל הושגה,

האומנין). את על 6)השוכר שהושמעה רבא, של מימרא
מסויימת. עובדה של למה 7)רקע  בניגוד לומר, רוצה

(וכן  כולו כנגד קונה שעירבון ה"א) (פ "ז למעלה שאמרנו
הדין  אין כאן - ותובע ) ונכנס  יוצא כשאינו ב  בהלכה הוא
אפילו  קונה אינו לעולם אבל כולה, את קונה אינו אלא כן
נראה  וכן יב ), ס "ק  קצ , סימן הגר"א (ראה מעותיו כנגד

יד. הערה ראה שיתן 8)בסמוך. עד קונה אינו שטר שהרי 
ז). הלכה א פרק  (למעלה הדמים [אף ֿעלֿפי9)את

הדמים  את שיתן עד קונה אינו שטר, בלי  קונה שחזקה
באופן  אלא זה אין - לא) והערה ח  הלכה שם (למעלה
ותובע  ונכנס  יוצא אם אבל הכסף , ותובע  ונכנס  יוצא שאינו
א  פרק  למעלה מגידֿמשנה – דמים שיתן עד קונה אינו
החזיק  אם בין שהמדובר כאן, המגידֿמשנה וכתב  ב ]. הלכה
וקנה" חזק  "לך לו ואמר בפניו שלא החזיק  אם ובין בפניו
בנמוקי ֿיוסף  (הובא הרשב "א אבל ה"ח ). פ "א למעלה (ראה
- וקנה" חזק  "לך לו אמר שאם סובר דבבאֿמציעא) ו פרק 
בוטלה  שבאמירתו קנה, - ותובע  ונכנס  שיוצא אע "פ 

הקפדתו.

.ÎBn‰ „È  Á˜Bl‰ Ba ÊÁ10‰ˆ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ »««≈«««≈«»∆¿»»»
Ú˜w‰ ÔÓ ‰˜ B‡ ,EÈ˙BÚÓ CÏÈ‰ :BÏ ÓB‡11„‚k ≈≈»¿∆¿≈ƒ««¿«¿∆∆
daL ˙Èeaf‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ .ÈÏ z˙pL ˙BÚn‰12Ì‡Â . «»∆»«»ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆»¿ƒ

ÓB‡ ‰ˆ ;‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Á˜Bl‰ „È  ÎBn‰ ÊÁ»««≈««≈««»∆¿»»»≈
.È˙BÚÓ „‚k Ú˜˜ ÈÏ Ôz B‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ≈ƒ¿«≈ƒ«¿«¿∆∆¿«

ÏËBÂ13i‰ ÔÓ‰Ù14daL15‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .16‡ˆBÈ ¿≈ƒ«»»∆»¿ƒ…»»≈
Ô‰Ó „Á‡ ÔÈ‡Â ,dlk ˙‡ Á˜Bl‰ ‰˜  ÚB˙Â ÒÎÂ¿ƒ¿»¿≈«»»«≈«∆À»¿≈∆»≈∆
.˙BBÁ‰ ‡Lk ÂÈÏÚ ÌÈÓc‰ ‡Le ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿»«»ƒ»»ƒ¿»«

(שם).10) קרקע ",11)ברייתא "הילך הנוסח  שם [בגמרא
גם  קנה לא עכשיו עד כי  להורות "קנה", וכתב  שינה ורבינו

מעותיו]. בשדה 12)כנגד ביותר הגרוע  החלק  מן כלומר,
(פי "ט  הבינונית מן לגבות חוב  בעל שדין ואף ֿעלֿפי  שקנה.
שחזר  כיון חכמים קנסוהו כאן - ה"א) ולוה מלוה מהלכות
מעידית). ד"ה שם בבאֿמציעא ('תוספות' המקח  מן בו

רמב "ן).13) בשם (מגידֿמשנה עכשיו של המחיר לפי 
העידית.14) בגמרא 15)מן יצחק  בר נחמן רב  כדעת

מן  שנוטל שם, אחרת לדעה בניגוד שם). (בבאֿמציעא
שכתבנו  כמו רבינו, דעת הרי  המוכר. נכסי  שבכל היפה
הוא  ולפיכך מעותיו, כנגד אפילו חל המקח  שאין למעלה,
כתב  (וכן היפה" מן ונוטל מעותי  כנגד קרקע  לי  "תן כותב 
שמה  מפרשים יש אבל שם). בבבאֿמציעא המשנה בפירוש
על  מוסב  לא - העידית" מן מגביהו "מהיכן בגמרא שאמרו
לי "תן הדברים ראש על אלא קרקע ", לי  "תן הדברים סוף 
ואם  קיים, המקח  מעותיו שכנגד סוברים שהם לפי  מעותי ",
שנותן  - לך מוכר אני  שדה חצי  לחברו כ"אומר זה הרי  כן
כאן  יקח  ולמה הכ"ב ), פכ"א (להלן שבה" הכחוש מן לו
הדברים  לראש מוסבים הדברים אלא - העידית? מן
שלוקח  כבעלֿחוב  הוא הרי  שאז מעותי ", לי  "תן כשאומר

מן  ללוקח  ונתנו קנסוהו המוכר בו שחזר ולפי  העידית, מן
בכסף ֿמשנה. וראה בגמרא.16)העידית, שם

.‚e‰„O ÎÓ17d˙Ú ÈtÓ18‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«»≈ƒ¿≈»»»««ƒ∆
ÔÈ‡Â ,Ïk‰ ‰˜  ÌÈÓc‰ ‡L ÚB˙Â ÒÎÂ ‡ˆBÈ≈¿ƒ¿»¿≈«¿»«»ƒ»»«…¿≈

Á˜Bl‰19ÚBzL ‰fL ;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ20‡Ï ,Û„BÂ «≈«»«¬…∆∆∆≈«¿≈…
ÊÁÈ ‡lL È„k ‡l‡ ,‰˜‰Â Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿ƒ¿»∆»¿≈∆…«¬…

.Á˜Bl‰ Ba«≈

עח .17) שם הגמרא רעה,18)מסקנת היא שהקרקע 
ממנה. להפטר מעוניין יכול 19)והמוכר אינו המוכר גם

בזה. מעוניין הוא אין הסתם, מן שכאן, אלא לחזור,
(שם).20) הרי "ף  לשון

.„ÔÈc‰ ÔÎÂ21CLnL Èt ÏÚ Û‡ :ÔÈÏËÏhÓ ÎBÓa22 ¿≈«ƒ¿≈ƒ«¿¿ƒ««ƒ∆»«
‡ˆBÈÂ ÒÎ ÎBn‰Â ,B˙eLÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙Bt‰ Á˜Bl‰«≈««≈¿ƒ»ƒ¿¿«≈ƒ¿»¿≈
ÏÚ Ba ÊBÁ‰ „ÈÂ ,‰˜ ‡Ï  ÌÈÓc‰ ‡L ÏÚ«¿»«»ƒ…»»¿««≈«
˙Ú ÈtÓ ÎÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;e‡aL BÓk ,‰BzÁz‰««¿»¿∆≈«¿∆»ƒ≈»«ƒ¿≈»«

.Ïk‰ ‰˜ ‰Ê È‰Â ,BkÓÓƒ¿»«¬≈∆»»«…

רבא 21) ופסק  חמור, במכירת עז:) (שם בגמרא הוא כן
ותובע . ונכנס  שיוצא מכיון קונה דעת 22)שאינו כן

'בעל  דעת אבל אזוזי ). ונפיק  עייל ד"ה (שם ה'תוספות'
של  ופסקו המקח . מתבטל לא שוב  משך, שאם היא, המאור'
משיכה, בלא דמים נתינת רק  שהיתה באופן היה (שם) רבא

שפרע '. 'מי  לקבלת בקשר עמדה והשאלה

.‰ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL Á˜Ï23ÒÎÂ ‡ˆBÈ ÎBn‰Â , »«¿∆≈»¿»«ƒ¿«≈≈¿ƒ¿»
ÎBÓk ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ÌÈÓc‰ ‡L Úa˙Ïƒ¿…«¿»«»ƒ¬≈∆»≈ƒ¿≈
ÎnL ÈtÓ ‡l‡ ÚBz BÈ‡Â ,d˙Ú ÈtÓ e‰„O»≈ƒ¿≈»»»¿≈≈«∆»ƒ¿≈∆»«
‰ÊÂ ,d˙Ú ÈtÓ e‰„O ÎBÓk BÈ‡ B‡ ,˙BÈa¿≈≈¿≈»≈ƒ¿≈»»»¿∆
ÁwiL „Ú B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÈtÓ  ÚBzL∆≈«ƒ¿≈∆¬«ƒ…»«¿«¿«∆ƒ«
BÈ‡  Ì‰ÈMÓ ÊÁÏ ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ¿ƒ»»∆«¬…ƒ¿≈∆≈

ÊÁÏ ÏBÎÈ24ÎBn‰ ÒÙz Ì‡Â ;25„‚k ÎnL Á˜nÓ »«¬…¿ƒ»««≈ƒ∆»∆»«¿∆∆
BÏ e‡LpL ˙BÚn‰26.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  «»∆ƒ¿¬≈ƒƒƒ»

(מגידֿמשנה).23) שם בבאֿמציעא בגמרא רבינו גרס  כן
ח ). הלכה יג פרק  (להלן לקרקעות אונאה היינו,24)ואין

ולא  נתן, לא שעדיין הדמים, שאר לעכב  יכול הלוקח  לא
עצמו  שהקנין מפני  הקרקע , מכירת את לעכב  יכול המוכר
(ט "ז  לבטלו אין - כן אחרי  רק  נולד והספק  ערעור, ללא היה

משנהֿלמלך). ועיין יג, סעיף  קצ  יכול 25)לסימן הוא רק 
לא  שעדיין מפני  שתבעתי  לי  ברי  אומר: שהוא לפי  לתפוס ,
אינו  הלוקח  אבל הדמים, כל שאקבל עד להקנות גמרתי 
('נתיבות  לתפוס  יכול אינו ולפיכך המוכר, כוונת מה יודע 

לא 26)המשפט '). להקנות גמר שלא המוכר, דברי  [לפי 
א  הלכה למעלה (ראה מעותיו כנגד ואף  כלל הלוקח  קנה
יעשה  שאם אלא המקח , כל לתפוס  יכול כן - ו) והערה
בחזרה  ויבקש העליונה על הלוקח  של ידו תהיה כן המוכר
הלוקח : את שהאנה והמוכר ב ). הלכה (למעלה מעותיו את
המקח , כל את לבטל לו כדאי  לא במאתים" מאה "שוה
לא  שעוד המאה כנגד השדה חצי  אלא תופס  אינו ולפיכך

הלוקח ]. לו נתן
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,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï iÁ aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

ÚtL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט .8) קידושין בגמרא הוא וכן ט . פ "ד ֿ 9)שקלים אף 
הצריכו  א) (הלכה להדיוט " כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי 
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף , קנין כאן
וכסף ֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף  קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ , בגוף  כקנין נחשב  זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ  בגוף  קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח  להדיוט ", כמסירה
ב 'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי  שמיישב  כט . בקידושין הזקן לר"י  המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק  עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק  מארבעה, ועמדו בסלע ] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק  משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק 
הוזלו  שאם הרי  בו, כשחוזר שפרע ' 'מי  יש שבהדיוט  ואע "פ 
כשער  לספק  צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט , ואע "פ  הזול.
כתב  והרי  ה"א), ז פרק  (למעלה שפרע ' 'מי  מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי "ב : ערכין מהלכות ז בפרק  רבינו
למשכו  הספיק  ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט 
המנה  אלא נותן ואינו פדוי  שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט  כח  יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט  שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע ' 'מי  לקבל ראוי  הקדש ואין - שפרע '
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט .). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ , והכסף ֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט  אלא התורה, מן כסף  קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף  "ונתן נאמר זה
שפרע ' 'מי  קבלת ואין התורה. מן כסף  קנין אין ההדיוט 
רבינו  כתב  יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף  באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף  הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי לקבל חייב  הגזבר "ואין המלים כי  ויתכן התורה. מן
אחרי כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף  שפרע ",
הגזבר  שאין הכסף ֿמשנה, וכדברי  ההקדש", "מכח  המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף  שאין כיון שפרע ' 'מי  כאן חייב 

בברייתא.12) כט . מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף 
בדמים. שפרע ',14)אלא 'מי  לגמרי  כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי  שקונה או משיכה שהרי 
י , הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע ' ב 'מי  לחייב 
"מכח  המלים אחרי  למעלה שייכות אלה מלים כי  שיתכן
רבינו  השמיט  שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב . הלכה ערכין מהלכות בפ "ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È‰  ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
eÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙Bt‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙Bt ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈÊBÁ  ˙Bt‰ e˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈

˙Bt‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈
ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï 19.ÔÁkÓ eÓÁ ˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב . בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי  בכ"י  וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס  כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף  עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח , מצד העיכוב  בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב  בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי  הלוקח , מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי  בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ‡Lk ,ÔÈÊBÁ  e˜e‰Â ,Ô‰È˙Bt21Ï‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22 Ô‰a ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆÂ ,˙Bt‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈÊBÁ23‡L ÌÚ ÌÈ„k ,ÚtL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24 ‰Bz ÔÈ„k ˙Bt‰ ÁwÏ Ì˙B‡ iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú ‰Ê È‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï kÓÏ eÎËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע "פ 21)שם.20) המשיכה, לפני  לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע ' 'מי  מקבל שההדיוט 

שפרע '. 'מי  לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע '. 'מי  לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח 

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙Bt‰ eÎLÓe ,˙Bt eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï  e˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈÊBÁ ÔÈ‡  ˙Bt‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙Bt ˙B˜Ï eÎËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט  כשם אלא
שהרי לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי  ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני  זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי  זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙Bt‰ eÏÊe‰Â ,˙Bt‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈÊBÁ 30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e˜e‰32ÔÈÊBÁ  Ô‰a ÊÁÏ ÌÈÎBn‰ eˆ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .ÚtL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«
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קכי                
         

ÙO :ÎBn‰ Ì‰Ï Ó‡È ,˙BÚn‰˙Bt‰ e34 «»…«»∆«≈ƒ¿¿«≈
ÌÎ˙eLa eOÚ Îe ,Ò‡a e„‡ B‡ ÌzÁ˜lL∆¿«¿∆»¿¿…∆¿»«¬ƒ¿¿∆

.˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚMÓƒ¿«¿ƒ««»

ביתומים,30)שם.29) שפרע ' 'מי  שאין שפרע ', 'מי  בלי 
המשיכה.31)כנ"ל. לפני  לחזור יכול הדיוט  שגם

כאן 33)שם.32) להפעיל היתומים לטובת זה היה כי  אף 
הדמים, בנתינת נגמר והמתן שהמשא החכמים, תקנת את

לחזור. המוכר יוכל זה 34)ולא לענין שאף  לומר ואין
שאם  ונאמר וכו'", הדיוט  כח  יהא "לא הכלל: את נפעיל
היו  כאילו יסבלו לא שהיתומים שריפה, של אסון קרה
הדדית  תלות שיש מפני  - בכסף ? קונים שאינם הדיוטות,
מוכר  ברשות לא חזרה שלענין "שכיון האלו הדינים שני  בין
נשרפו  ד"ה (רש"י  ברשותיה" לא נמי  דליקה לענין הוא,
קנה  התורה מן שהרי  עקרוני : הוא והטעם שם), חיטיך,
אף  לחפץ , אחראי  יותר המוכר ואין דמים, במתן הלוקח 
הוא  לחזור, יכול שהוא למוכר לו שיש ההנאה תמורת
ניטלה  אם כך ומתוך באחריות, לשאת עצמו את משעבד
חובת  עליו להטיל זכות לנו אין החזרה, אפשרות ממנו
אם  אף  בהקדש, אבל שם). רש"י  דברי  (מתוך השמירה
בו  לחזור יכול המוכר ואין הקדש, קנה הפירות הוקרו
יאמרו  שלא זו, לטענה חוששים אנו ואין א), הלכה (למעלה
החמור  שבהקדש מפני  וכו'", חיטיך "נשרפו המוכרים:
ההנאה  ממנו שנטולה אף  המוכר, על המקח  אחריות הטילו

לחםֿמשנה). (ראה לחזרה אפשרות של

.Ê‰Úa‡a35ÌÈ˜Ù36Ì‰È„ e„ÈÓÚ‰ ‰Ma37ÏÚ ¿«¿»»¿»ƒ«»»∆¡ƒƒ¿≈∆«
‰Bz ÔÈc38Oa39.OÏ ÔÈÎÈˆ Ôlk ÌÚ‰L ÈtÓ , ƒ»¿»»ƒ¿≈∆»»À»¿ƒƒ¿»»

‚Á ÏL ÔBÁ‡‰ BË ÌBÈ Ú :Ô‰ el‡Â40ÌBÈ ÚÂ , ¿≈≈∆∆»«¬∆«¿∆∆
ÁÒt ÏL ÔBL‡‰ BË41L‡ ÚÂ ,˙ˆÚ‰ ÚÂ , »ƒ∆∆«¿∆∆»¬∆∆¿∆∆…

‰M‰42‰‡Ó ‰ÂL elÙ‡ ,BL ÁahÏ ‰È‰ ?„ˆÈk . «»»≈«»»««»¬ƒ»∆≈»
Oa BÏ ÔzÏ È„k Á˜Bl‰ ÔÓ „Á‡ Èc Á˜ÏÂ ,ÔÈÈ„ƒ»ƒ¿»«ƒ»∆»ƒ«≈«¿≈ƒ≈»»

ÈÓc Ïk BÏ eˆa˜˙ ‡ÏÂ ,ËÁLiLkBM‰43BÈ‡  ¿∆ƒ¿«¿…ƒ¿«¿»¿≈«≈
Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ44ÏÚa Áah‰ ˙‡ ÔÈËÈÁLÓ ‡l‡ ; »«¬…∆»«¿ƒƒ∆««»¿«

BÁk45.Á˜BlÏ Oa‰ ÔzÏÂ ËÁLÏ B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ , »¿¿ƒƒ¿…¿ƒ≈«»»«≈«
CÎÈÙÏ46Á˜BlÏ ˙Ó  BM‰ ˙Ó Ì‡ ,47. ¿ƒ»ƒ≈«≈«≈«

פג.35) בחולין פירוש 37)זמנים.36)משנה, לפי  שם
הרי "ף . גם הביאו וכן יוחנן, בלי38)רבי  בכסף  שקונים

א). הלכה ג פרק  (למעלה ולא 39)משיכה בבשר, ורק 
אחרים. של 40)בחפצים האחרון יו"ט  בערב  לא אבל

ועל  עצמו, בפני  רגל הוא חג של האחרון שיו"ט  מפני  פסח .
בשמחה, בו הרבו כך ומתוך הציבור, על חביב  היה כן
שהוא  פסח , של האחרון יו"ט  משא"כ בשר, הרבה בו ואכלו
ד"ה  שם (רש"י  לעצמו נפרד חג ולא החג, של חלק  רק 

חג). של האחרון של 41)ביו"ט  הראשון יו"ט  ובערב 
טרוד  שהציבור מפני  בשחיטה, להרבות פנאי  אין סוכות,
ד"ה  שם ('תוספות' מינים וארבעה סוכה, רבות: במצוות
של  ראשון טוב  יום בלילי  שמחה חיוב  אין [וגם וכדברי ).

מח .]. סוכה - הסוכות השנה,42)חג תחילת שהוא "מפני 
בערב  לא אבל (תויו"ט ), טוב " סימן שיהיה בשמחה מרבים
בבשר  ולא ודגים עופות באכילת מרבים שאז מפני  יוה"כ,

שם). ('תוספות' שאר 43)בהמה בשביל קונים מצא שלא
מקנין 44)הבשר. חוץ  קנין שום עשה שלא אף ֿעלֿפי 

לשחוט .45)כסף . אותו שאנו 46)מכריחים אחרי 
קנה. שהלוקח  את 47)אומרים מפסיד שהלוקח  היינו

רש"י ). בשם מיימוניות (הגהות שנתן הדינר

ה'תשע"ח  תמוז ו ' שלישי יום 

    
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי  דיני  בו נתבארו

לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,kÓÓ BkÓÓ  ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈

ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜˜a ÔÈa7Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«
‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ

‰Ú„BÓ ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ Ó‡Â ,kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈
ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆

.ÏËa kÓn‰ È‰  Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב  של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני " זביניה
הונא. כרב  הלכה רבא פסק  מח . ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס , מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב "ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח  אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי "ף ) תלה הלוקח  כלומר,

למכור. לאנסו כדי  העץ , על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב . הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח :). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב .) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני ", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי  שתק , אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף  בית בשם משנה (לחם אני " "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני  הודה אלא
מח : בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני  זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,
על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות
פי על ואף  ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי " יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני אלא זה אין - ט "ו) הלכה גזילה מהלכות ט  (פרק 

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק  המוכר אין גזלן הוחזק  שלא ן
שמי הדבר וברור ראב "ד), ועיין משנה (כסף  זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח . בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב  בפרק  רבינו שכתב  [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס ", "שמודיע 
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף  רה סימן (סמ "ע  העניין" היה איך
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,ÛÒÎa ‡l‡ ‰˜ BÈ‡ Lc˜‰‰Â ,ÌÈÓc aÊb‰ Á˜Ï»««ƒ¿»»ƒ¿«∆¿≈≈ƒ¿∆∆»¿∆∆
Ïa˜Ï iÁ aÊb‰ ÔÈ‡Â .BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ Ô˙Â :Ó‡pL∆∆¡«¿»««∆∆¿»¿≈«ƒ¿»«»¿«≈

ÚtL ÈÓ14. ƒ∆»«

כט .8) קידושין בגמרא הוא וכן ט . פ "ד ֿ 9)שקלים אף 
הצריכו  א) (הלכה להדיוט " כמסירה לגבוה ש"אמירה עלֿפי 
מדרבנן, אלא אינה לגבוה" ש"אמירה משום כסף , קנין כאן
וכסף ֿמשנה). (מגידֿמשנה התורה מן הוא כסף  קנין ואילו
והתחייבות, נדר אלא אינה גרידא שאמירה אומרים, ויש
מהווה  דמים מתן ברם החפץ , בגוף  כקנין נחשב  זה אין אבל
לגבוה  "אמירה הלשון: אך האזל'), ('אבן החפץ  בגוף  קנין
ל"מסירה", מקבילה ש"האמירה" מוכיח  להדיוט ", כמסירה
ב 'תוספות' וראה "מסירה". כמו הפעולה אותה את ועושה
הגמרא  דברי  שמיישב  כט . בקידושין הזקן לר"י  המיוחסות

מאומה. המוכר דיבר שלא באופן במשנה 10)שם הוא כן
משלש  - [להקדש] סלתות לספק  עליו "המקבל שם: שקלים
מארבעה". יספק  מארבעה, ועמדו בסלע ] סאים [שלשה

להלן. עליו 11)וראה "המקבל שם: שקלים, במשנה
מארבעה". יספק  משלש עמדו מארבעה, סלתות לספק 
הוזלו  שאם הרי  בו, כשחוזר שפרע ' 'מי  יש שבהדיוט  ואע "פ 
כשער  לספק  צריך והמוכר העליונה, על ההקדש יד הפירות
ואם  לחזור, למוכר אסור זה, באופן שבהדיוט , ואע "פ  הזול.
כתב  והרי  ה"א), ז פרק  (למעלה שפרע ' 'מי  מקבל חוזר הוא
(=נתן  במנה "פדהו הי "ב : ערכין מהלכות ז בפרק  רבינו
למשכו  הספיק  ולא ההקדש) לפדות לגזבר דמים ההדיוט 
המנה  אלא נותן ואינו פדוי  שפדה מה במאתיים, שעמד עד
מכח  חמור הדיוט  כח  יהא לא כאן אומרים ואין נתן. שכבר
'מי שיקבל עד בו לחזור יכול אינו הדיוט  שאפילו הקדש,
הוא  (וכן " שפרע ' 'מי  לקבל ראוי  הקדש ואין - שפרע '
בקידושין  הר"ן זו סתירה על העירו וכבר כט .). בקידושין
בהקדש  שאין מתרץ , והכסף ֿמשנה כאן. והמגידֿמשנה שם,
שעל  ההקדש, מן הקונה בהדיוט  אלא התורה, מן כסף  קנין
מן  הקונה בהקדש אבל לו", וקם - הכסף  "ונתן נאמר זה
שפרע ' 'מי  קבלת ואין התורה. מן כסף  קנין אין ההדיוט 
רבינו  כתב  יפה ולפיכך התורה. מן קונה שכסף  באופן אלא
כתב  [ולפיכך חוזר - הפירות והוזלו בכסף  הקונה שהקדש
אינו  זה שקנין תורה", "מדין ולא תורה" כדין "קנה למעלה:
מי לקבל חייב  הגזבר "ואין המלים כי  ויתכן התורה. מן
אחרי כאן אלא שם, מקומן שאין ההלכה, שבסוף  שפרע ",
הגזבר  שאין הכסף ֿמשנה, וכדברי  ההקדש", "מכח  המלים
התורה]. מן כאן קונה הכסף  שאין כיון שפרע ' 'מי  כאן חייב 

בברייתא.12) כט . מהקדש 13)קידושין קונים שאין אף 
בדמים. שפרע ',14)אלא 'מי  לגמרי  כאן שאין כלומר,

אף  כלל, קונה שלא או לגמרי  שקונה או משיכה שהרי 
י , הערה למעלה [וראה (מגידֿמשנה). שפרע ' ב 'מי  לחייב 
"מכח  המלים אחרי  למעלה שייכות אלה מלים כי  שיתכן
רבינו  השמיט  שאותם שבברייתא, הדינים שאר הקדש"].

יב . הלכה ערכין מהלכות בפ "ז הביאם כאן,

.‚ÌÈÓB˙È ÈÒÎ15ÌÈÓB˙È ?„ˆÈk .Lc˜‰k Ô‰ È‰  ƒ¿≈¿ƒ¬≈≈¿∆¿≈≈«¿ƒ
eÎnL16eÁ˜Ï ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ˙Bt‰ Ô‰Ó eÎLÓÂ ,˙Bt ∆»¿≈¿ƒ¿¿≈∆«≈«¬«ƒ…»¿

Ô‰a ÔÈÊBÁ  ˙Bt‰ e˜e‰Â ,ÌÈÓc‰17ÈÒÎ ÔÈ‡L ; «»ƒ¿¿«≈¿ƒ»∆∆≈ƒ¿≈

˙Bt‰ eÏÊe‰ .Lc˜‰k ,ÛÒÎa ‡l‡ ÔÈ˜ ÌÈÓB˙È18 ¿ƒƒ¿ƒ∆»¿∆∆¿∆¿≈¿«≈
ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï 19.ÔÁkÓ eÓÁ ˙BÈ …ƒ¿∆…«∆¿≈»ƒ…»

הביא:15) ובמגידֿמשנה נב . בגיטין שמואל, של מימרא
יתו  תימן."נכסי  בכ"י  וכ"ה קטנים", שם.16)מים

"נשרפו 17) ליתומים: הלוקחים יאמרו שמא לחשוש ואין
ליתומים  למוכר ביחס  כן חוששים שאנו כמו חיטיכם",
הפירות  היתומים, חזרו שלא זמן שכל - ו), הלכה (להלן
(ר"ן  באונסין אף  עליהם חייבים והם הלוקחים ברשות
הפירות  לקבל עליהם - שחזרו ולאחר שם). בגיטין
לומר  ואין בעצמם. הפסידו הם - קיבלו לא  ואם לרשותם,
שמתוך  ליתומים, רעה שזו הסמוכה, בהלכה כמו כאן,
ולא  תמיד, לחזור יכולים שהם העליונה, על תמיד  שידם
הלוקח , מצד העיכוב  בא שכאן - קונים ימצאו לא הלוקחים,
מצד  העיכוב  בא הסמוכה, בהלכה אבל הדמים. נתן שלא
לא  והם דמים נתן הוא שהרי  הלוקח , מצד ולא היתומים,

(משנהֿלמלך). הפירות את עוד לו שם.18)נתנו
שמשך.19) אחרי  בו לחזור יכול אינו ממנו שהקונה

.„eÁ˜Ï Ì‡ ÔÎÂ20eÎLÓ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ ¿≈ƒ»¿«»ƒ«¬«ƒ…ƒ¿¿
˙BËBÈ„‰‰ ‡Lk ,ÔÈÊBÁ  e˜e‰Â ,Ô‰È˙Bt21Ï‡ . ≈≈∆¿¿¿ƒƒ¿»«∆¿¬»

eÏÊe‰ Ì‡22 Ô‰a ÊÁÏ ˙BÁB˜l‰ eˆÂ ,˙Bt‰ ƒ¿«≈¿»«»«¬…»∆
ÔÈÏa˜Óe ,ÔÈÊBÁ23‡L ÌÚ ÌÈ„k ,ÚtL ÈÓ ¿ƒ¿«¿ƒƒ∆»«¿ƒ»ƒ¿»

ÌÚ‰24 ‰Bz ÔÈ„k ˙Bt‰ ÁwÏ Ì˙B‡ iÁ Ì‡L . »»∆ƒ¿«≈»ƒ««≈¿ƒ»
,Ck ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L ;ÌÈÓB˙ÈÏ ‰Ú ‰Ê È‰¬≈∆»»«¿ƒ∆ƒƒ¿∆ƒ»»
.ÌÈÓc Ì‰Ï ÔzÈ ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï kÓÏ eÎËˆiLk¿∆ƒ¿»¿ƒ¿……ƒ¿¿ƒƒ≈»∆»ƒ

ואע "פ 21)שם.20) המשיכה, לפני  לחזור שיכולים
הטילו  לא ביתומים - כשחוזר שפרע ' 'מי  מקבל שההדיוט 

שפרע '. 'מי  לחזור,23)שם.22)חכמים הם יכולים
שפרע '. 'מי  לקבל שעליהם בכל 24)אלא הרגיל הדין

וממכר. מקח 

.‰ÌÈÓB˙È ÔÎÂ25‡ÏÂ ˙Bt‰ eÎLÓe ,˙Bt eÁ˜lL ¿≈¿ƒ∆»¿≈»¿«≈¿…
ÏB„b ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï  e˜e‰Â ,ÌÈÓc‰ e˙»¿«»ƒ¿¿…ƒ¿∆…«∆¿»

ÔÁkÓ26eÏÊe‰ Ì‡Â .27BfL ;ÔÈÊBÁ ÔÈ‡  ˙Bt‰ ƒ…»¿ƒ¿«≈≈»¿ƒ∆
Ì‰Ï ‰Ú28ÈÓ e‡ˆÓÈ ‡Ï ˙Bt ˙B˜Ï eÎËˆiLk , »»»∆¿∆ƒ¿»¿ƒ¿≈…ƒ¿¿ƒ

.Ì‰Ï kÓiL∆ƒ¿…»∆

כן 26)שם.25) כמו במשיכה, קונה שהדיוט  כשם אלא
שהרי לחזור. יכול המוכר ואין במשיכה, קונים היתומים
לרעתם. ולא לטובתם, היתה בדמים יקנו שהיתומים התקנה

שיכולים 27) נאמר אם להם, היא זכות כאן הרי  ולכאורה
הדמים. נתנו שלא זמן כל בהק 28)לחזור, אינו אבל דש

ולא  א). הלכה (למעלה ההקדש בו חוזר הוזלו אם אלא כן,
יפרוש  לא הלוקחים שציבור מפני  זה, לטעם שם חששו
להנות  היא מצוה שהרי  זה, בגלל הקדש עם ומתן ממשא

ג). בהלכה (לחםֿמשנה, ההקדש את

.ÂÌÈÓc‰ e˙29˙Bt‰ eÏÊe‰Â ,˙Bt‰ eÎLÓ ‡ÏÂ »¿«»ƒ¿…»¿«≈¿¿«≈
ÔÈÊBÁ 30ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;31.ÔÁkÓ ÏB„b ¿ƒ…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…»

e˜e‰32ÔÈÊBÁ  Ô‰a ÊÁÏ ÌÈÎBn‰ eˆ Ì‡ ,33, ¿ƒ»«¿ƒ«¬…»∆¿ƒ
˙È˙a e˜iL ÌÈ„ ‰È‰È Ì‡L .ÚtL ÈÓ ÔÈÏa˜Óe¿«¿ƒƒ∆»«∆ƒƒ¿∆ƒ»∆ƒ¿ƒ¿ƒ«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קכב               
         

המכר. של האמיתי  הרקע  על לעדים מוקדמת הודעה
שניים".11) בפני  "מודעה מ . בתרא שגזלן 12)בבא לפי 

והלכה  ב  הלכה ונטען טוען מהלכות י "ג (פרק  חזקה לו אין
יא).

.Ò‡‰ ÈtÓ ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡  ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ÎBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰Lt13‰Ú„BÓ ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È‰  Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï  BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע , וכפירת התובע  טענת ידי  על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט ). קטן סעיף  רה סימן (סמ "ע  כמכר זה והודעה 14)והרי 
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף , שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס , בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי  מודעה, שמסר פי  על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי 

.„e‰k‰La BÁ ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ LÙ‡L „a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È‰  ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL OÚÏ BÁÓ Òct ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

BÁ ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L Á‡Â ,ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ÎBO‰19,ÈÏ epkÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙eÈÎO ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ÙÎÂ ,ÔÈc ˙Èa ÈkOn‰ BÚz23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òct‰L ÔÚËÂ24ÈkOn‰ ÒÓ Ck Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È‰  Ba ÙkL ÎBOÏ ÎÓ Ck Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È‰L ;ÏËa kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙Èa »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק  וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי  ממון, אונס  ואף  אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי  אונס , זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף  (סמ "ע  לדין הישראל את לתבוע 
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע , ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי  (כגון, רמי ֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני לדין, מצייתים שבוודאי  כלומר, עצמם), על ורבא אביי 
המתחיל  דיבור (רשב "ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי  הוא אף  הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב  חוב ,

טז). קטן סעיף  לטעון 19)(סמ "ע , המחזיק  יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק  אבד ושטרו מהבעלים הקרקע  שקנה

ב ). הלכה המקח .20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי  שהרי 
הפחדה.21) ידי  על ואפילו ממון, אונס  כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב "ם

דלעיל. בעובדא האונס  זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי  על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח  וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי אונס , זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי  ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף  שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה אי ֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי  הפחדה לשם רק  באה הכפירה שכל הלוקח ,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח  זה שהרי  לו,
בזה  מודיע  והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי  מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי  רק  ימכור שהוא

יז). קטן סעיף  שם (סמ "ע  למכור לא 26)כלל כי  שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי  שהרי  גמור, אונס  וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי  על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי  לו מכר

המודעה 27) שעדי  שצריך הרמב "ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס , את גם ידעו
האונס . על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי  על אונס  כל כלומר,

.‰ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na29‡e‰ È‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL kÓÏ ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆa31ÏÊBb‰ Ï‡ .32Ck Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
ÒÓÏ CÈˆ ÎBn‰ ÔÈ‡  ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ "ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי העתיק  אמנם, משנה, והמגיד יח ) קטן סעיף  רה סימן

ח . הלכה יז פרק  להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף 
למעלה  שכתבנו מה לפי  או אני " "רוצה לו: שאמר פי 
זה  הרי  רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני " "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב .) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף  המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני  מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס , היה זה כל - אני " "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק  משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב  של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי  שרב  רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע  נחמן
בדברי מפורש זה ולפי  דבריו. על להוסיף  אלא הונא, רב  על
על  אף  מעות, שנתן אף  קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב 
זביני " זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב  אמר חמסן שלגבי  פי 
הונא, רב  על חולק  ביבי  שרב  שם, הרשב "ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב  שאמר ומה שם. הרי "ף  דעת וכן
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קכג                
         

שמסר  או שם) ותוספות (רשב "ם מעות נתן כשלא - קניין
לחמסן. גזלן בין חילוק  אין ולעולם (רי "ף ). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰ÒÓpL kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆa :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È‰  Ò‡ ‡Ïa ÈzÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆa :Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ ‡Ïa ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח : בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב  המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ÈÊÁ‰Ï iÁ BÈ‡  Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.ÈÊÁ‰Ï iÁ  Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב "ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף  (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני  האונס  שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס 

ט "ז). הלכה ט , פרק  גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב "ם

שם). בתרא (בבא הכסף  נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39 ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ ÏhÏ Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa În‰ È‰  ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e‡aL Cc‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ ÏhÏ ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב "גט ", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף  אונס , יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי  יא), סעיף  רה, סימן (רמ "א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי  אף  אונס , יש אם

א  זה אחרי  ביטל אם מודעה, רק  ויש אונס  המודעה,אין ת
שם  ורמ "א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסף ֿמשנה לדעת
שהרי המודעה, לביטול תוקף  יש המודעה, ביטול על אונס 
המקח  קיים כן ועל אונס , מתוך למכור מחליט  שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט  הוא כן אונס , שיש אף 

אונס . מתוך שנעשו אף  קיים והביטול כשם 40)האונס ,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף  המודעה, את

דמסר 42) מאן האי  המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי  על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט 
המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות

לדעת  אך זה, בנוסח  להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי  מספיק , זה אין הרשב "א
הרשב "א  אף  אך זה, בנוסח  הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח  לכתוב  והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי  המודעה, עדי  את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי  הרשב "א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח  להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח  את לכתוב  הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי  אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי  זאת ובכל

הקניין. גם

    
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי  בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני  קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï LÙ‡L‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L c‰ ‰˜  ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e‡a Îe .‰˜ ‡Ï  È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי 
לומדים  אנו התנאים דיני  כל שהרי  כמותו, שם בגמרא
אפשר  היה ושם לב ), (במדבר ראובן ובני  גד בני  מתנאי 

א). ס "ק  רז, סימן (סמ "ע  התנאי  את ו.3)לקיים פרק 

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naa‰wLÔÓ C„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎc‰˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .È‡z‰Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
 ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È‰L ,ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa Ó‚ ‡Ï È‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת  עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי , את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני  משיכה, לענין ט  הלכה ב  פרק  למעלה רבינו
סימן  סוף  (חושןֿמשפט  חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי  ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי  (ועיין יז שער האי , לרב  והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס "ק 

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי "8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק  "אף ֿעלֿפי 

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק  עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני  - אחר: מטעם
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המכר. של האמיתי  הרקע  על לעדים מוקדמת הודעה
שניים".11) בפני  "מודעה מ . בתרא שגזלן 12)בבא לפי 

והלכה  ב  הלכה ונטען טוען מהלכות י "ג (פרק  חזקה לו אין
יא).

.Ò‡‰ ÈtÓ ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡  ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ÎBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰Lt13‰Ú„BÓ ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È‰  Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï  BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע , וכפירת התובע  טענת ידי  על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט ). קטן סעיף  רה סימן (סמ "ע  כמכר זה והודעה 14)והרי 
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף , שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס , בה שיהיה
המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי  מודעה, שמסר פי  על

עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי 

.„e‰k‰La BÁ ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ LÙ‡L „a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È‰  ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL OÚÏ BÁÓ Òct ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

BÁ ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L Á‡Â ,ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ÎBO‰19,ÈÏ epkÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙eÈÎO ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ÙÎÂ ,ÔÈc ˙Èa ÈkOn‰ BÚz23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òct‰L ÔÚËÂ24ÈkOn‰ ÒÓ Ck Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È‰  Ba ÙkL ÎBOÏ ÎÓ Ck Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È‰L ;ÏËa kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙Èa »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק  וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי  ממון, אונס  ואף  אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי  אונס , זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף  (סמ "ע  לדין הישראל את לתבוע 
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע , ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי  (כגון, רמי ֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני לדין, מצייתים שבוודאי  כלומר, עצמם), על ורבא אביי 
המתחיל  דיבור (רשב "ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי  הוא אף  הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב  חוב ,

טז). קטן סעיף  לטעון 19)(סמ "ע , המחזיק  יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק  אבד ושטרו מהבעלים הקרקע  שקנה

ב ). הלכה המקח .20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי  שהרי 
הפחדה.21) ידי  על ואפילו ממון, אונס  כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב "ם

דלעיל. בעובדא האונס  זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי  על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח  וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי אונס , זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי  ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף  שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה אי ֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי  הפחדה לשם רק  באה הכפירה שכל הלוקח ,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח  זה שהרי  לו,
בזה  מודיע  והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי  מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי  רק  ימכור שהוא

יז). קטן סעיף  שם (סמ "ע  למכור לא 26)כלל כי  שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי  שהרי  גמור, אונס  וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי  על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי  לו מכר

המודעה 27) שעדי  שצריך הרמב "ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס , את גם ידעו
האונס . על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו

הפחדה.28) ידי  על אונס  כל כלומר,

.‰ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na29‡e‰ È‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL kÓÏ ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆa31ÏÊBb‰ Ï‡ .32Ck Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
ÒÓÏ CÈˆ ÎBn‰ ÔÈ‡  ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ "ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי העתיק  אמנם, משנה, והמגיד יח ) קטן סעיף  רה סימן

ח . הלכה יז פרק  להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף 
למעלה  שכתבנו מה לפי  או אני " "רוצה לו: שאמר פי 
זה  הרי  רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני " "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב .) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף  המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני  מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס , היה זה כל - אני " "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק  משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב  של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי  שרב  רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע  נחמן
בדברי מפורש זה ולפי  דבריו. על להוסיף  אלא הונא, רב  על
על  אף  מעות, שנתן אף  קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב 
זביני " זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב  אמר חמסן שלגבי  פי 
הונא, רב  על חולק  ביבי  שרב  שם, הרשב "ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב  שאמר ומה שם. הרי "ף  דעת וכן
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אחר 9) לזמן הקרקע  קנין שסמך "לפי  שם: האי , רב  בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי  והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי ) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ BÁÏ ˙Èa ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLeÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLeÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È‰  ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰.‰˜ ‡Ï  CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï‡ÌÈÏLeÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt c ÈÏ ‡Èz Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ epkÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï  «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê ‡ˆBik«≈»∆

פ "ב 10) (למעלה דמי " מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי  רב  כתב  וכן ט ), הלכה
שם  האי  רב  מדברי  לקוחים רבינו דברי  וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי  העתיק  שם וב 'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף ' ב 'בית שם וכתב  תנאי ",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי  שהיה הרמב "ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י  ברמב "ם
שכלתה  א' טעמים: שני  מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי  ב ' ולמפרע ,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק  שאילו
כלתה  כבר התנאי , קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏÔBÚ Ô˙Bp‰ ,Ì‡ :BÏ Ó‡Â ,BÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈBÚ ,Èa ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ÊBÁ È‡Ba ÊÁ Ì‡ ;EBÚ ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È‰L ,ÔBÚ‰ ‰Ê ‰˜  Á˜Bl‰; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÎBn‰ Ba ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔBÚ‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי .14) כרבי  ולא יהודה, כרבי  מח . בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח  בפרק  כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ "ע 16) לי  שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע  לך אתן

כד). ס "ק  "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי 
מחול  ערבוני  - בי  חוזר אני  אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי , חוזר אני  אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי  [רבי  יוסי  רבי  דברי  התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי  קניא]. אסמכתא
יוסי רבי  דברי  כל על חולק  אינו יהודה שרבי  מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח  אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי  אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק  אך
כנגד  שיקנה ללוקח  דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח  באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי  לרבי  מודה הוא שגם - יהודה

של  ידו תחת שהערבון מפני  הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני  כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב "ם דעת וכן
כו). ס "ק  רז סימן הגר"א וביאור וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה

.‰ÚtL ÈÓ ÔÎÂ˙‡ LÈÏL‰Â ,BBÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
ËM‰,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï  BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;BËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי .18) כרבי  ולא יהודה, כרבי  קסח . בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב , מקצת פרע  הלוה

ולפי החוב , כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב , כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני  הוא הרי  שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :ËLe ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡  Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï  ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï  c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ÓB‡‰; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני ".21) לא דאי , "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.ÊÓB‡‰ Ïk'ÂLÎÚÓ ‰˜'‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡  »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È‰  Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÚwL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני  דין כאן ואין שם.
ה). ס "ק  רז סימן (הגר"א ב ֿג בהלכה למעלה שכתב 

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט ). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב 

.ÁLÙe ,e‰„O B‡ BˆÁ ÎnL ÈÓ˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰ÈÎn‰ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ÎBÓ ‡e‰LB‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL Ën‰ ÈtÓBˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ÎBÓk ‰Ê È‰ Ën‰ „È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

Cc‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,ÎnL Á‡ ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È‰  ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ÎBÓ BÈ‡L LÙ È‰L ;Ú˜˜ BÏ ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»
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‰OÚ ‡Ï È‰Â ,ÈBÏt c ˙BOÚÏ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי , בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני  פירש אם אבל

ט ). הל' להלן (מ "מ  כתנאי  זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי  "או תימן: צז.28)בכ"י  כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי , בלשון אמר שלא אף ֿעלֿפי 

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי  - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס 
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי  (כסף ֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס  של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י  המיוחס  בתוספות ֿ 31)כתב  בלחם גם [כן
רומי : ובדפוס  תימן בכ"י  אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח  ולפי  במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח  שלא הדברים:
לקנותם  הצליח  שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני .
שכתב  מה זהו שהרי  קשה, "לעלות" הנוסח  לפי  ואילו כלל.
 ֿ מגיד ועיין הארץ ", לאותה לילך הדרך נמנע  "או למעלה

ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב  מרצונו אם אבל אונס , מחמת הדבר
גמור, בתנאי  ואילו גמור. כתנאי  אינו דעת שגילוי  קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי , של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע  אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ÎBn‰ Ï‡BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡nL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈc‰‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È„e ,LÙ ‡Ï È‰L ;ÊBÁ BÈ‡  ‰OÚlaL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈc ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט :33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב  ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,BÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
BÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ epkÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
BÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜  ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

Á‡Ï BÏ ÚwL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ BÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡ÏBÏ ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰È‰  «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ În‰‰˙‰Lk ÈÊÁÈÂ ,. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח  בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי  מקור
בנדרים  הגמרא מדברי  שם זאת ולמד יז. שער האי , לרב 
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני  בענין מח :

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאף ֿעלֿפי 
התנאי . קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני , לאותו
ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה

 ֿ (משנה פלוני  לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ "ט  רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי  נשאת באומר שאם - לפלוני  נשאי 
ממזר  והוולד בטל שהגט  פלוני , לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני לאותו תנשא ושוב  מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי  - למפרע  קיים הראשון הגט  ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני . לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני ",38)הלוקח . "בזמן על מוסב  זה גם
להלן. וראה א). ס "ק  רז (סמ "ע  למעלה שכתוב 

זו 39) הרי  - קצוב  לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק  (להלן קצוב  לזמן קרקע  המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע  בגוף  הלוקח  ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב  כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק "י , ריב  סימן לחושןֿמשפט  הגר"א בביאור כתב  וכן זמן.
שזמנו  כט :) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב 
זמן, לו קצב  ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח  קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח  תנאי  זו החזרה אין אבל להחזיר,
והרי קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אף ֿעלֿפי אלא - י ) הלכה לולב  מהלכות (פ "ח  כגזלן הוא

למפרע ]. המקח  נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜˜ ÎÓÓ‡Â ÎBn‰ ‰˙‰Â ,BÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ BÊ Ú˜w‰ ÈÏ ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«

ÎBÓ ÏL ˙Bt‰ È‰BÏ Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«
Á˜Bl‰È‡Â ÈÏ Ì‡Èz ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ

ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È‰  BÊ Ú˜˜ EÏ ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ iÁ BzÚcÓ È‰L ,˙Èa ˜‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙Bt≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב  ֿ 43)ולא [אף 
הפירות, לאכול הלוקח  אסור - מכור הקרקע  שגוף  עלֿפי 
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ "ו ריבית שזוהי 
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי  חומה, ערי  בבתי  בית במוכר
בתנאי לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס "ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח  על אין

ה"ט ]. ומתנה מזכיה פ "ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י  ודעת יג). ס "ק  רז (סמ "ע  ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי  כאן

.È‰OÚÓˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ôe‡ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
dB˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓÎBn‰ ÔBÚÓL Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ôe‡Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ Ó‡Â Ôe‡ BÈL‰Â ;BÊ Ú˜˜ È˙B˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
c‰ ,ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈB˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ÈÊÁz ‡È‰L B»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»
‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È‰ :eÓ‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…
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אחר 9) לזמן הקרקע  קנין שסמך "לפי  שם: האי , רב  בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי  והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי ) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ BÁÏ ˙Èa ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLeÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLeÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È‰  ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰.‰˜ ‡Ï  CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï‡ÌÈÏLeÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt c ÈÏ ‡Èz Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ epkÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï  «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê ‡ˆBik«≈»∆

פ "ב 10) (למעלה דמי " מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי  רב  כתב  וכן ט ), הלכה
שם  האי  רב  מדברי  לקוחים רבינו דברי  וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי  העתיק  שם וב 'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
כתוב  היה שכך שאפשר יוסף ' ב 'בית שם וכתב  תנאי ",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי  שהיה הרמב "ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י  ברמב "ם
שכלתה  א' טעמים: שני  מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי  ב ' ולמפרע ,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק  שאילו
כלתה  כבר התנאי , קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏÔBÚ Ô˙Bp‰ ,Ì‡ :BÏ Ó‡Â ,BÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈBÚ ,Èa ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ÊBÁ È‡Ba ÊÁ Ì‡ ;EBÚ ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È‰L ,ÔBÚ‰ ‰Ê ‰˜  Á˜Bl‰; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÎBn‰ Ba ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔBÚ‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי .14) כרבי  ולא יהודה, כרבי  מח . בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח  בפרק  כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ "ע 16) לי  שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע  לך אתן

כד). ס "ק  "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי 
מחול  ערבוני  - בי  חוזר אני  אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי , חוזר אני  אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי  [רבי  יוסי  רבי  דברי  התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי  קניא]. אסמכתא
יוסי רבי  דברי  כל על חולק  אינו יהודה שרבי  מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח  אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי  אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק  אך
כנגד  שיקנה ללוקח  דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח  באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי  לרבי  מודה הוא שגם - יהודה

של  ידו תחת שהערבון מפני  הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני  כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב "ם דעת וכן
כו). ס "ק  רז סימן הגר"א וביאור וכסף ֿמשנה מגידֿמשנה

.‰ÚtL ÈÓ ÔÎÂ˙‡ LÈÏL‰Â ,BBÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
ËM‰,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï  BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;BËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי .18) כרבי  ולא יהודה, כרבי  קסח . בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב , מקצת פרע  הלוה

ולפי החוב , כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב , כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני  הוא הרי  שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :ËLe ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡  Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï  ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï  c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»

‰˜‰Â Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ÓB‡‰; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»
‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…

.‰È‰Èƒ¿∆

קני ".21) לא דאי , "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.ÊÓB‡‰ Ïk'ÂLÎÚÓ ‰˜'‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡  »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È‰  Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÚwL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני  דין כאן ואין שם.
ה). ס "ק  רז סימן (הגר"א ב ֿג בהלכה למעלה שכתב 

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט ). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב 

.ÁLÙe ,e‰„O B‡ BˆÁ ÎnL ÈÓ˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰ÈÎn‰ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ÎBÓ ‡e‰LB‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL Ën‰ ÈtÓBˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ÎBÓk ‰Ê È‰ Ën‰ „È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

Cc‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,ÎnL Á‡ ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È‰  ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ÎBÓ BÈ‡L LÙ È‰L ;Ú˜˜ BÏ ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»
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קכו               
         

ÌeÏk ‰˜BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È‰L .‰Ê B˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰ea ‰eLz BÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ Èc ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י 
ח . סעיף  רז, סימן חו"מ  כלומר 48)בשו"ע  האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע  גוף  את אפילו קנה לא
מב ). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡B„iÓ ewLeLÁ ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È‰ ÂÈ˙BiÎÊ.ÔÈc ˙Èa ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי 
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי  כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב ) הלכה למעלה
חשוב , ביתֿדין כאן צריך אף ֿעלֿפי ֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני 

(כ  ביתֿדין מכח  אלא מועיל הקנין אין ולכן ֿ הטוב , סף 
פשוט )52)משנה). גט  פרק  (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב , שב "ד רבינו כותב 
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙Èa BBL B‡ BËL ÒÈt˙‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È‰  ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚÏ¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ‰ BkÚ Ì‡ÂÏk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï  ‡BlÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.eLÁ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי  בנו, חולי  אף  אולי 
כסף ֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
iÁ ‰Ê È‰  ÌeÏk BÏ iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ÓB‡‰ÈBÏÙÏ iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

ËLa BÏ ˙kL B‡ ,'‰Ó,'‰Ó EÏ iÁ ÈÈ‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ÈÙa BÏ Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'ËLa ‰Ó EÏ iÁ ÈÈ‰' :ÌÈ„ÚÈt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' Ó‡ ‡lLÈ‰  'ËLa' Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ iÁ È‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

Ú‰.ÌÈB‡b‰  eB‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני  "חייב  לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי "ף  וכשיטת חייב ,
כפירש"י (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט . בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אף ֿעלֿפי  הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב  ריש 58)היה ואף  בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני  "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט 
כן. אמרתי  בלבד ממך לצחוק  אלא באמת, כיוונתי 

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי 
לך  אני  חייב  לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי והלכה יוחנן, רבי  על לקיש ריש חולק  ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב  אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי 

גובה". - לו חייב  שהוא ידו פי "א 60)כתב  להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב "ם פירשו כן
מנה  לך אני  חייב  לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי "ף 

ֿ 62)בשטר". שאף  הערב , כמו עצמו מחייב  הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי 
אף  ט ), ס "ק  קכט  סימן שם הגר"א וביאור ז, ס "ק  מ  סימן
שהרי עצמו, שמחייב  לכותב  דומה ערב  אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב  ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊËeˆ˜ BÈ‡L „a BÓˆÚ iÁ:Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ iÁ ÈÈ‰Û‡  ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba eB‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב "ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח 
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי אותה", לזון חייב  שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק 
חוב  ללא ואף  קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב  אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי 
אלא  אינה שהקושיא הרי  באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי  אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב  שאינו בדבר ואף  התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב . אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י  אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
 ֿ (משנה קצוב  שאינו לדבר שהיתה אף ֿעלֿפי  נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב "א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ "ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓedza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ iÁ «»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ„. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי  הטוב  מרצונו מזונות לה פסק  [כלומר,
קצוב . שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי  ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ "ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
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קכז                
         

כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי  עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע "פ  הקשה לא יוחנן לרבי  ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב ,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ  במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב "שטרי  מודה להתחייב , שאי ֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני  - נישואין בשעת שמדובר ואע "פ 
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק  צריך אין ושוב  באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק  ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק  כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע  עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי  עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי "ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב  שאינו דבר שגם וממכר, כמקח 

סב ]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB „ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
BÁÏ iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
BBÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ iÁL Á‡Â ,ÔÈÈ„ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê BÁ‰ È‰  Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏÂLÎÚÓÈÈ‰  ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ Cc ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ iÁL ÔBÓna BÚBzeÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈc‰ ÏÎe¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי  עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב  כמו "אסמכתא",

נג). ס "ק  רז ללא 70)סימן שהיא אחרי  זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי , מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואף ֿעלֿפי  התחייב ,
שלא  תוקף , ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ "ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי  לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי 
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי 
בזה  המסלק  (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב "מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף  או הכס "מ ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף  הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב "שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט  (שו"ע  לאסמכתא חשש אין לשני , הפסד

טז). סעיף  רז,

    
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני  בו נתבארו

מקום. זה ובאי 

.‡‰BwÏ B‡ ÎBnÏ eÒ‡Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B »«≈«∆¿∆¬≈
Ó‡pL„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ kÓÓ ekÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ‡Ïa BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔBM‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡  ‰OÚ˙ÔÈe . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ iÁ «»¿«≈

  

      

לבטל  או  ההוניה  ולתבוע  לחזור לו  יהיה  מתי  "עד  :ובהמש
למטבעות: ובנוגע  לקרובו " או  לתגר שיראה  כדי  עד  המקח ,
שולחני  ש שאי  ובכפרי ... לשולחני  שיראה  כדי  עד  ..."
שבת. סעודת צור לקנות לשוק  הול שאז שבת" ערב  עד 
 חיסרו להיות יכול  לפעמי : האד בעבודת ועניינו 
ועלול  לשמה " "לא  של חשבונות מצד  יהודי  של בעבודתו 
בעול עבודתו   זה  בקניי יש  שמא  ספק  אצלו  להתעורר

הונאה . של עני  " ואר  שמי "קונה  את לפעול
חצות  אחר השישי   באל שבתות" ב "ערבי   כשנמצאי הנה 
 אי אזי  שבת" סעודות צור "לקנות למהר  וצריכי  היו
ג שישנו  ובפרט . קיי והמקח  הונאה  של לעניי  מקו
אהבת  של באופ העבודה   לקרובו " ש "יראה  העניי
מקו שאי בוודאי  הרי  יעזורו " רעהו  את "איש  ישראל

בשלימות. הקני נגמר ובמילא  להונאה 
   

המוכר,2) ואחד הלוקח  "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ ' כהנים" ב "תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב  אפשר שהרי 

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך ומתוך
השלילי שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק  "לאו
חיובית, עשייה ע "י  לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ "א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק  לחשוב  היה שאפשר הלוקח , את  וגם
בה  נתן כמה ש"יודע  =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע , שאינו לוקח  אבל רש"י ), - עושה" הוא ובמזיד
ב "בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ˙e˙L ?ÈL‰Ï iÁ ‰È‰ÈÂ ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLaLÓÁa LL ‰ÂL ÎnL È‰ ?„ˆÈk .B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa ÚL ‰ÂLLLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È‰  ÚLa LLiÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk dÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰ «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט : בבאֿמציעא משנה
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ÌeÏk ‰˜BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È‰L .‰Ê B˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰ea ‰eLz BÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ Èc ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י 
ח . סעיף  רז, סימן חו"מ  כלומר 48)בשו"ע  האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע  גוף  את אפילו קנה לא
מב ). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡B„iÓ ewLeLÁ ÔÈc ˙Èa ‰ÈÏÚ «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È‰ ÂÈ˙BiÎÊ.ÔÈc ˙Èa ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי 
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי  כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב ) הלכה למעלה
חשוב , ביתֿדין כאן צריך אף ֿעלֿפי ֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני 

(כ  ביתֿדין מכח  אלא מועיל הקנין אין ולכן ֿ הטוב , סף 
פשוט )52)משנה). גט  פרק  (בבאֿבתרא המשנה בפירוש

סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב , שב "ד רבינו כותב 
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙Èa BBL B‡ BËL ÒÈt˙‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È‰  ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚÏ¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ‰ BkÚ Ì‡ÂÏk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï  ‡BlÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.eLÁ ÔÈc ˙Èa ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי  בנו, חולי  אף  אולי 
כסף ֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
iÁ ‰Ê È‰  ÌeÏk BÏ iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ÓB‡‰ÈBÏÙÏ iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

ËLa BÏ ˙kL B‡ ,'‰Ó,'‰Ó EÏ iÁ ÈÈ‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ÈÙa BÏ Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'ËLa ‰Ó EÏ iÁ ÈÈ‰' :ÌÈ„ÚÈt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' Ó‡ ‡lLÈ‰  'ËLa' Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ iÁ È‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

Ú‰.ÌÈB‡b‰  eB‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני  "חייב  לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי "ף  וכשיטת חייב ,
כפירש"י (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט . בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אף ֿעלֿפי  הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב  ריש 58)היה ואף  בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני  "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט 
כן. אמרתי  בלבד ממך לצחוק  אלא באמת, כיוונתי 

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי 
לך  אני  חייב  לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי והלכה יוחנן, רבי  על לקיש ריש חולק  ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב  אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי 

גובה". - לו חייב  שהוא ידו פי "א 60)כתב  להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב "ם פירשו כן
מנה  לך אני  חייב  לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי "ף 

ֿ 62)בשטר". שאף  הערב , כמו עצמו מחייב  הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי 
אף  ט ), ס "ק  קכט  סימן שם הגר"א וביאור ז, ס "ק  מ  סימן
שהרי עצמו, שמחייב  לכותב  דומה ערב  אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב  ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊËeˆ˜ BÈ‡L „a BÓˆÚ iÁ:Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ iÁ ÈÈ‰Û‡  ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba eB‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב "ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח 
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי אותה", לזון חייב  שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק 
חוב  ללא ואף  קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב  אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי 
אלא  אינה שהקושיא הרי  באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי  אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב  שאינו בדבר ואף  התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב . אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י  אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
 ֿ (משנה קצוב  שאינו לדבר שהיתה אף ֿעלֿפי  נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב "א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ "ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓedza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ iÁ «»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ„. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי  הטוב  מרצונו מזונות לה פסק  [כלומר,
קצוב . שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי  ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ "ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
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קכח               
         

ערך 9)ששית.8) של ששי  חלק  בדיוק , שתות כלומר
להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי  חלק  או המקח ,

וזה 10) המקח , של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז
הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב  שאז

שתות  כאן יש אבל המקח , לערך ביחס  שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי  זה ודבר שנתן, הכסף  לסכום ביחס 
מפני כשמואל, הרמב "ם והכריע  שם). (ב "מ  ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני  כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב  הלוקח , נתאנה כאן
התמורה, לכסף  ביחס  שתות יש אבל למקח . ביחס  שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף 
כרבי ולא נתן כרבי  בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק  שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ "ע  לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס "ק 

.‚‰˙È‰‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰‡e‰L ÏÎaÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa Èc ÌÈML ‰ÂL ÎnL‰ËeÙe ÌÈBÈ‡  ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ÈÊÁ‰Ï iÁÏk‰ Cc ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי ,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי  אף  למקח , ביחס 
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי  מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס  לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי  שנתן, הכסף  לסכום ביחס  ולא המקח  של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס  שלפנינו, הנוסח  כפי  ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף 
שהוא  משתות פחות יש המקח  של לשויו וביחס  המקח ,
אחד  מצד קצוות: שני  כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני  ומצד מקח  ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק 
ג, סעיף  רכז סימן חו"מ  בשו"ע  וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק  אינו מיד ואף 
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי יותר שהה אם להחזיר, חייב  אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח  דרך הוא שכן
בצמצום, המקח  דמי  לכוון יכולים והמוכר הלוקח  שאין
שהוא  אף  במעות, או במקח  שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב ). ס "ק  שם בסמ "ע  הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני  משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף  (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני 

בזה). שנסתפקו ו סעיף  שם חו"מ  שו"ע  ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëet ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ÎnL ÔB‚k ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï‡ ;ÏÏk‰ˆ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰ÊÁ˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰ÏÚ ˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ÈÊÁ‰Ï iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰ËetÔÈ‡L ,ÈÊÁÓ BÈ‡  ‰ÂLa ‰ËeÙ ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËeÙÏ ‰ÈB‰. »»ƒ¿

נ:21) הכסף ,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח  מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי 
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע "פ  וכו'". מעותי  לי  תן לו
והערה  ב  הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק  זה, עיקרון לגבי  זו כמשנה הלכה - יב )
עלֿידי להרויח  יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי "ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף  שם ועיין שם. חסדא רב  דברי  לפי  פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי  ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע  ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע  קיים יהא שהמקח  רוצה
לפי וכסף ֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי "ף  יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י 
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח "כ המקח ". שבטל אע "פ 
אחרי ניכר רווח  יש וקושטא רומי  בדפוסי  וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח . שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף  רכז חו"מ 
שייכים  המקח " שבטל "ואע "פ  המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב 
שם. מהמשנה מוכח  ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב  - וחצי  פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק 
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י  אבל
ממטבעות  לפחותה אף  כסף , של למטבעות אלא נחושת)
 ֿ (בבא מכסף  שאינה למטבע  לא אבל איסר, כגון הכסף 

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „ÚÊÁÏ BÏ ‰È‰È‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂB‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ ÏhÏÈ„k „Ú‰‡iLb˙ÏB‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

BB˜Ï˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
ÊBÁ BÈ‡  ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט :29) בבאֿמציעא כתוב :30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי  עד ד"ה (שם רש"י  דייק  ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע " "מי  בשו"ע 31)שאף  הוא וכן בשתות.
ז). סעיף  שם.32)(רכז בשו"ע  וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק  וכמו  (שם). משנה
בכדי מקח ) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח .34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע . אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי  "מחל שאז

שם). (רש"י  "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק  שאין
טז). ס "ק  רכז, (סמ "ע  חצי  או לשליש חומש בין משתות"
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קכט                
         

בכדי האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק  להלן וראה
היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÁ˜n‰ È‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èae‰‡ÓeÎBn‰ Ï‡ ;‰ÈB‰a ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏÁwÓ Ïeha ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈkÓpL B˙BÓk ‰‡iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMaBÈÓa ÔÈ‡L c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepLÔÈÏtÏt ÔB‚k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È‰ ¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב  של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב  כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח 

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח  שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב  בה
ס "ק  רסז, סי ' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי  משתות, יותר

המקח .45)טז). של האמיתי  הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב "ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק  הרשב "א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק  "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני  שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.ÊÔÎÂÚ„B Ì‡‰ÚhL Ú„ÈÂ ,BkÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È‰L ,Úa˙ÏÂ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  Úz ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף 
ב ).50) ס "ק  שם (סמ "ע , גמור בבירור =

.ÁÌLkÏÚ Û‡ ,b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
ÈtÈ˜a ‡e‰L‰Ó‰e ˙BÙa ‰ÈB‰L ÌLÎe ., ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי  ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי  שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב  כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני55)כרבי  שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי  יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע . כן כמו חוזר, אינו

.ËÌÈOÚa ‰Ê ÏL È„ ‰È‰L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙˆÂ ,ÛÒk ÏL È„ ‰Úa‡ÂÈc ÌÈOÚaB‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈOÚa.‰ÈB‰‰ ˙‡ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ˙È ‰È‰Ûev‰ ÏËa Ô‡kÓ ˙BÁt . »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ. ¿ƒ»

"צרף "),56) ד"ה (לקאהוט  השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס ' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף  "הושאל ושם:

וירושלמי לדרכונות", שקלים "מצרפין מ "א) (פ "ב , שקלים
הכסף  (פ ' וירושלמי  סלע ", "המצרף  פ "ב ): שני  (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע ",58)המקח , שש "שוה כמו שזה
הלוקח . נתאנה שהפעם אלא מהמקח , שתות היינו,

שתות.59) על מקח .60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב .),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי  כדעת

י . הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ‰ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡˙e˙LeÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓÔÈÓa ÌÈÚÏq‰Ï˜LÓa ‡ÏÂÈÊÁÓ  ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא  מטבע  "כי  ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י  וחסר" (נשחק ) שוחק  הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי 
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע  אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע  דין הרי "ף ) גירסת (לפי 

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי 
פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי  הסלעים

אף 68)הזהב ). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום
א. הלכה פט "ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡ÈÈc‰ ÈÊÁ‰Ï iÁ È˙Ó „Ú?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈkkaÈÁÏLÏ ‰‡iL È„k „Ú ÌÈÙka ;, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ  ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL‰ÈÓ„Â dBÒÁÂ ÚÏq‰ ÈkÓ ÔÈ‡L .‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰˙BBË ÌÈ‡ ,ÌÈÙÒ ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡iL „Ú ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏbÓe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈbzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ„a ÌÈ‡È˜aÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ , ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È‰  ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

ÊBÁ. ≈

העתיק :69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב  המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב  (כמו להחזיר" לו יש מתי  "עד

במתאנה. נב .70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף  שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע ) (חוץ  הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב : (שם מהשולחנים חוץ  מומחים אין במטבע  אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י  שבת סעודת צרכי  לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי  שוויה הרמב "ם 75)כמה הוציא זה
יחסי , דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי  גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי  שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח  לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח .

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

               
         

ערך 9)ששית.8) של ששי  חלק  בדיוק , שתות כלומר
להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי  חלק  או המקח ,

וזה 10) המקח , של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז
הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב  שאז

שתות  כאן יש אבל המקח , לערך ביחס  שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי  זה ודבר שנתן, הכסף  לסכום ביחס 
מפני כשמואל, הרמב "ם והכריע  שם). (ב "מ  ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני  כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב  הלוקח , נתאנה כאן
התמורה, לכסף  ביחס  שתות יש אבל למקח . ביחס  שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף 
כרבי ולא נתן כרבי  בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק  שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ "ע  לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס "ק 

.‚‰˙È‰‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰‡e‰L ÏÎaÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
MÓÁa Èc ÌÈML ‰ÂL ÎnL‰ËeÙe ÌÈBÈ‡  ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈

ÌeÏk ÈÊÁ‰Ï iÁÏk‰ Cc ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…
Ba ÏÁÓÏ. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי ,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי  אף  למקח , ביחס 
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי  מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס  לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי  שנתן, הכסף  לסכום ביחס  ולא המקח  של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס  שלפנינו, הנוסח  כפי  ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף 
שהוא  משתות פחות יש המקח  של לשויו וביחס  המקח ,
אחד  מצד קצוות: שני  כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני  ומצד מקח  ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק 
ג, סעיף  רכז סימן חו"מ  בשו"ע  וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק  אינו מיד ואף 
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי יותר שהה אם להחזיר, חייב  אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח  דרך הוא שכן
בצמצום, המקח  דמי  לכוון יכולים והמוכר הלוקח  שאין
שהוא  אף  במעות, או במקח  שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב ). ס "ק  שם בסמ "ע  הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני  משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף  (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני 

בזה). שנסתפקו ו סעיף  שם חו"מ  שו"ע  ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëet ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ÎnL ÔB‚k ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï‡ ;ÏÏk‰ˆ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰ÊÁ˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰ÏÚ ˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ÈÊÁ‰Ï iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰ËetÔÈ‡L ,ÈÊÁÓ BÈ‡  ‰ÂLa ‰ËeÙ ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËeÙÏ ‰ÈB‰. »»ƒ¿

נ:21) הכסף ,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח  מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי 
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע "פ  וכו'". מעותי  לי  תן לו
והערה  ב  הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק  זה, עיקרון לגבי  זו כמשנה הלכה - יב )
עלֿידי להרויח  יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי "ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף  שם ועיין שם. חסדא רב  דברי  לפי  פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי  ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע  ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע  קיים יהא שהמקח  רוצה
לפי וכסף ֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי "ף  יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י 
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח "כ המקח ". שבטל אע "פ 
אחרי ניכר רווח  יש וקושטא רומי  בדפוסי  וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח . שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף  רכז חו"מ 
שייכים  המקח " שבטל "ואע "פ  המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב 
שם. מהמשנה מוכח  ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב  - וחצי  פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק 
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י  אבל
ממטבעות  לפחותה אף  כסף , של למטבעות אלא נחושת)
 ֿ (בבא מכסף  שאינה למטבע  לא אבל איסר, כגון הכסף 

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „ÚÊÁÏ BÏ ‰È‰È‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂB‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ ÏhÏÈ„k „Ú‰‡iLb˙ÏB‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

BB˜Ï˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
ÊBÁ BÈ‡  ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט :29) בבאֿמציעא כתוב :30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי  עד ד"ה (שם רש"י  דייק  ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע " "מי  בשו"ע 31)שאף  הוא וכן בשתות.
ז). סעיף  שם.32)(רכז בשו"ע  וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק  וכמו  (שם). משנה
בכדי מקח ) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח .34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע . אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי  "מחל שאז

שם). (רש"י  "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק  שאין
טז). ס "ק  רכז, (סמ "ע  חצי  או לשליש חומש בין משתות"
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.ÈdÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,BÁÏ ‰ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï elÙ‡dÈÊÁÓ ‰Ê È‰ . ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡  ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈdÈÊÁ‰ÏdÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ Á‡Ï »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע , [אף ֿעלֿפי80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב .) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי 
דברי מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי "התקדשי  שם: שאמרו ח . בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי - רע  דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי רע , דינר "האי  הגמרא: ומקשה ויחליף ". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק  דלא אי  דמי ,
שאם  הרי  הדחק ". עלֿידי  דנפיק  כגון פפא, רב  אמר נחושת.
במקח , מום כמוצא ודינו מקח , זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט "ו להלן לעולם, בו  שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי ). רב  בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני , הלוקח 
מעותיו.83)הלוקח .82) את בחזרה ולתבוע 
"אם 84) נב .): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף  שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי  הוא מילי  "והני  הסוגיא: בסוף 
מילי , "והני  סופרים): (בדקדוקי  אחד ובכתב ֿיד בהוצאה).

ברי "ף . הוא וכן הדחק " עלֿידי  דנפיק 

.‚ÈLÓÁa Úa‡ ‰ÂL BÁÏ ÎBn‰È‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e‡aL BÓk ÏËa˙B‡‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ  ÚLa „ÓÚÂ ˜e‰L „Ú BB˜Ï B‡ b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L ;ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

ÎBnÏ,ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?kO ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח ".86)שאז כלומר:
ח . הלכה פי "ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח  חזרת חסדא 88)של רב  מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח . ביטול משום

שם). (הרי "ף  מקח  ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח 
(למעלה  אונאתו תובע  אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂÚa‡a LÓÁ ‰ÂL ÎnL ÎBÓÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂBa ÊÁÏ ÏBÎÈ ÎBÓ ;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ÎBn‰ BÏ ÓB‡ È‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקח ֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי  תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ÎBn‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ˜e‰L „Ú B˙B‡‰ÏÎBn‰ È‰  ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

ÈÊÁ‰Ï iÁ‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰‰˜ È‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰Á˜BÏ ˙eLa È˜B‰LÎe ,ÈÊÁ‰Ï iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ÈÊÁ‰Ï iÁ Á˜Bl‰ È‰  LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eLe ,Á˜n‰ ‰˜ È‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב ).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב  במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף  מקח  ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי  שבא זה במקרה שאף  קובע , הוא
המתאנה  רק  זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח , ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח  שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי  - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב  בנימוק  צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע 

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף 
כלל. הלוקח  התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף  וסכום המקח  של שוויו שבין ההפרש
ב ).98) הלכה (למעלה קיים המקח  נשאר בשתות שהרי 

ה'תשע"ח  תמוז ז' רביעי יום 

     
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

˙BÈ ËÁna ‰ˆB˙Bt ÛÈÏÁn‰ Ï‡ .ÌÈÈÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙BÙa3eÓML ÔÈa ‰ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ  ‰ÈÎÓ Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב  בשם אבא רב  אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי  אונאה, עליו לו אין - באלו" לי  "מכור לו
ולפיכך  לי " "מכור שאמר מפני  אלא עליו נחלק  לא רבה ואף 

הלכה ד פרק  שם ובירושלמי  כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי 
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב "ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק  למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
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קלי                
         

el‡a E˙t ÈÏ ÎÓ :BÏ Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ 8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆
ÔÈÙÈÏÁa9e‡aL BÓk ,‰‡B‰ ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿

‰ÒÎ‡ ˙Bt Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ
Ïk ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈

BLÈÓLz12BÏ ea‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿
ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב  ולא הונא רב  בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי "ף . וכהכרעת הונא, רב  מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק  ולהלן ג. הלכה ה פרק  למעלה וראה ומשקל;
ב . והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח 
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף  זה 8)בחליפין דין הרמב "ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח ), (פרק  לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע  אין כי  ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי , על שאף  הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף  קניין חכמים
הוא  כלל כי  חכמים, בה גזרו לא ושוב  שכיחה, בלתי 
דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות

נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק  למעלה רבינו בדברי  ראה
הנ"ל. ומהטעם כסף  מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין

הקודם.10) בפרק  הרמב "ם שביאר אונאה דיני  לפי 
הוא 11) הכסף  ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף  להיפך: וכאן מסויים, והחפץ  - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ  שתיים, או סלע  ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף  לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי 
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף  בו ורש"י  שיש אני  יודע  כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי  לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח , נתאנה אם ודווקא אחאי ). דרב  שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי  המוכר, נתאנה

משנה). (כסף 

.‚ ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡ Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È‰L17LÙÓa Ï‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜  ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב  שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק 
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י 

טז) הלכה יא (פרק  למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע  דבר אלא במתנה לתת או להתחייב  אפשר שאי 
ועיין  ידוע . שאינו דבר למחול אפשר שאי  הדין והוא -

ז]. סעיף  רלב  סימן משפט  חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי  בו", "שאין אלא עלי ", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי  כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק 

המתחיל  דיבור (רש"י  אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י , שמציין כפי  כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי  - טעות מקח  זה הרי  שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני  שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ Ó‡L ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  CÏ ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :ÎBÓÏ Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡  ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ 22. ƒ¿«≈≈»»»»

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי  שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי 

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ 

.ÂB‡ ÌÈa ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ kÓÓa ÌÈ„‚a23LÁÈ ‡Ï 24Ú‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ÎO30nÁ‰ ÎOe ,31˜ct ÎOe ,32Ï‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ 34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ

LÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»
.kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע , המחיר את לתת הסכים והלוקח  פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי  דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח  דינר חצי  אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח , (פירוש חפץ  לכל דינר

יחשב ). לא לחשוב .24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע  את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי . דינר היינו הממוצע , ולא האמיתי  מחירם כפי 

הסכים 27) לא שהרי  לכולם, ממוצע  מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע  במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח  על

והלוקח  להרוויח , רוצה שאותו באמונה קבע  שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף  עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
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.ÈdÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,BÁÏ ‰ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á OÚ ÌÈL Á‡Ï elÙ‡dÈÊÁÓ ‰Ê È‰ . ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡  ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈdÈÊÁ‰ÏdÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ Á‡Ï »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע , [אף ֿעלֿפי80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב .) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי 
דברי מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי "התקדשי  שם: שאמרו ח . בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי - רע  דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי רע , דינר "האי  הגמרא: ומקשה ויחליף ". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק  דלא אי  דמי ,
שאם  הרי  הדחק ". עלֿידי  דנפיק  כגון פפא, רב  אמר נחושת.
במקח , מום כמוצא ודינו מקח , זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט "ו להלן לעולם, בו  שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי ). רב  בשם שם (מגידֿמשנה

מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני , הלוקח 
מעותיו.83)הלוקח .82) את בחזרה ולתבוע 
"אם 84) נב .): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף  שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי  הוא מילי  "והני  הסוגיא: בסוף 
מילי , "והני  סופרים): (בדקדוקי  אחד ובכתב ֿיד בהוצאה).

ברי "ף . הוא וכן הדחק " עלֿידי  דנפיק 

.‚ÈLÓÁa Úa‡ ‰ÂL BÁÏ ÎBn‰È‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e‡aL BÓk ÏËa˙B‡‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ  ÚLa „ÓÚÂ ˜e‰L „Ú BB˜Ï B‡ b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L ;ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

ÎBnÏ,ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?kO ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח ".86)שאז כלומר:
ח . הלכה פי "ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח  חזרת חסדא 88)של רב  מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח . ביטול משום

שם). (הרי "ף  מקח  ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח 
(למעלה  אונאתו תובע  אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂÚa‡a LÓÁ ‰ÂL ÎnL ÎBÓÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂBa ÊÁÏ ÏBÎÈ ÎBÓ ;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ÎBn‰ BÏ ÓB‡ È‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקח ֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי  תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ÎBn‰˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ˜e‰L „Ú B˙B‡‰ÏÎBn‰ È‰  ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

ÈÊÁ‰Ï iÁ‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰‰˜ È‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰Á˜BÏ ˙eLa È˜B‰LÎe ,ÈÊÁ‰Ï iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ÈÊÁ‰Ï iÁ Á˜Bl‰ È‰  LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eLe ,Á˜n‰ ‰˜ È‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב ).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב  במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף  מקח  ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי  שבא זה במקרה שאף  קובע , הוא
המתאנה  רק  זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה
מקח , ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח  שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי  - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב  בנימוק  צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע 

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף 
כלל. הלוקח  התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף  וסכום המקח  של שוויו שבין ההפרש
ב ).98) הלכה (למעלה קיים המקח  נשאר בשתות שהרי 

ה'תשע"ח  תמוז ז' רביעי יום 

     
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

˙BÈ ËÁna ‰ˆB˙Bt ÛÈÏÁn‰ Ï‡ .ÌÈÈÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙BÙa3eÓML ÔÈa ‰ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ  ‰ÈÎÓ Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב  בשם אבא רב  אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי  אונאה, עליו לו אין - באלו" לי  "מכור לו
ולפיכך  לי " "מכור שאמר מפני  אלא עליו נחלק  לא רבה ואף 

הלכה ד פרק  שם ובירושלמי  כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי 
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב "ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק  למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
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קלב               
         

חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,
סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק  שכר

שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס  יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב ). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ÈÊÁÓ  Ï‡OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡OiÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע  יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי 
ח . הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי , אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי40)מקח 

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני  שישראל
אונאה. לתבוע  יכול

.ÁÌÈ„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙BËM‰Â ,ÌÈ„Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂLÈ„a47Ô‰a ÔÈ‡  ÛÏ‡a È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ c  E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜˜Ï49˙BËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ  'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע  שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקי ֿסופרים כי "ר [ובגמרא שם). טוב  יום
סדר  לפי  וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק : הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב  את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי  אדם אפילו או הקדש נכסי 
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב  יוחנן כרבי  ולא אמי  כרבי 

אין  מקח  ביטול אף  אלא להם, אין אונאה דין רק  שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס  היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי  כדעת ולא - דינר ואלף  אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י  אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי 

לגבות. חוב  שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ "אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי  ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי 
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ÎBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na53Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

ÊBÁ  ˙BÚ˜˜a56ÈÏ ‰‡Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ

ÒBtBËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ
ÊBÁ  ˙BÚ˜˜a ÔÈa59ÔÈc ˙ÈÏ ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ

„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח .53) ידי  על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב  לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח  פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק . בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח 
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי "56) ולא שדרתיך "לתיקוני  לטעון: יכול שהמשלח 
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח  הדין בית פי  על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י  יתומים; נכסי 
היתומים. - הבנים אבי  היינו, בן, - ו"פוס " "אב ", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח " המפרשים לדעת
לפי ואף  כשליח . דינו שאפוטרופוס  הוא פשוט  ביתֿדין,
דין  בית שליח  אבל שליח , לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס  לומר צריך דין כבית דינו
ידי על נשלח  דין בית ששליח  מפני  משנה), (מגיד שליח 
לא  האפוטרופוס  ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי  על לפקח  אלא הדין בית ידי  על נשלח 
(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא

מחילה 60)משנה). זו הרי  משתות, בפחות טעו שאם
י ). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה

שליח . לבין דין בית בין השוני  את שם)

.È˙BÚ˜˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ eÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È‰  ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa  ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ eÈÊÁÈÂ kÓn‰ ÏhÏ ‡lL eˆ63 »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈÈÊÁÓ64Ô‰Ó eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע  "שתות", הזכירו: במשנה שהרי 
אדם. בני  כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח  ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי  על שאף 

המאנה  אין המקח , את לקיים המתאנה רצה אם - המקח 
ד. הלכה יב  פרק  למעלה רבינו שכתב  כמו לעכב , יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט  פרק 

.‡ÈeÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡ÌÈ„Ú B‡ Ú˜˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡  ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ÊÁÏ68ÁkÓ eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtBËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜˜ ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח . וביטול אונאה דיני  בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח  שאינו

ח ). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב "ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו
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הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח  שאף 
יכולים  הצדדים ששני  מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח  רק 
יכולים  הלוקח  וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי  לקרקע ,
שקונה  מי  שסתם מפני  זו, הלכה מנמק  גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי  על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב "ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף 
בלוקח , מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי  הלווה לשדה שנכנס  חוב  בבעל אלא
עושה  שהרי  לחזור, הוא אף  יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח  כן שאין מה דין, בית מכוח 
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק  משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי 
כן. הדין בשליח , שגם נראה יונה

.ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È‰  »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜  ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜  ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa  ˙e˙L ÏÚ ˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa  ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa ÔÎÓ  ˙e˙L eÈ˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע , כי  מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף  יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏbn‰Â ‰Ó‰a‰73È‰  ‰Bz ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ„ ‰Úa‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח :73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי  ודלא החרב .
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף  סוס  "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי  בהן שיש מפני  אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙eÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
È„a ÏB„b ÔÈÏ˜Ë ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa È„a ‰pË˜ ˙Ù B‡ ,76BÏ ÔÈ‡  ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי  הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע , כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף  לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף  האונאה בשיעור מבחין אינו

ח ). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈

B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆
ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי  על ואף  ח . הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר וכאן כנענים
כח . בקידושין כמפורש כקרקע ,

.ÊËBÎO79‰ÚÈÊ da ÈzÚÊ :Ó‡Â ,Ú˜˜ BÏ ÚÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡‰80ÌÈ„Ú e‡e ,81Èe‡‰ ÔÓ ˙BÁt da ÚfL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Úf‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙ÚeL87.Ô‡k LiL Ú˜w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח ), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב  יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע , הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי פחות הכניס  אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח  ואז במידה, טעות זו הרי  שהותנה, כפי  זריעה

ט " פרק  (להלן שהוא בכל אף  א).כולו הלכה ואין 81)ו
עלולה  השנייה שהזריעה מפני  פעם, עוד לזרוע  אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע  יפול שאם מלתקן, יותר  לקלקל
הראב "ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע 
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי 

"המוציא 85)ספק . העיקרון: שולט  שבו ספק , כל כדין
שהרי וניזק  מזיק  של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף  כראוי  השביחה שלא אלא השביחה הקרקע 

בקרקע ,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע , נחשב  זה אם ספק  לנו יש הרי  וכאן
ספק . על משביעין אין כך מספק , ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק  להלן כמפורש
הקרקע . על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ  ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰ÈÎÓ ˙eÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰aÓ ÔÓÊ Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי  שהרי  כאן, שייך לא מקח  ביטול אבל
סד  קטן סעיף  רכז, סימן (סמ "ע  נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף  ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י "ב  פרק  (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח  של שדרכו במקח , אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰OÚa ‰Ê „‚a ‚‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È‰  ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
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חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,
סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק  שכר

שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס  יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב ). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ÈÊÁÓ  Ï‡OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡OiÓ eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע  יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי 
ח . הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי , אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי40)מקח 

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני  שישראל
אונאה. לתבוע  יכול

.ÁÌÈ„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙BËM‰Â ,ÌÈ„Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂLÈ„a47Ô‰a ÔÈ‡  ÛÏ‡a È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ c  E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆

„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜˜Ï49˙BËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ  'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע  שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקי ֿסופרים כי "ר [ובגמרא שם). טוב  יום
סדר  לפי  וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק : הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב  את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי  אדם אפילו או הקדש נכסי 
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב  יוחנן כרבי  ולא אמי  כרבי 

אין  מקח  ביטול אף  אלא להם, אין אונאה דין רק  שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס  היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי  כדעת ולא - דינר ואלף  אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י  אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי 

לגבות. חוב  שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ "אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי  ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי 
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ÎBÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na53Ï‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

ÊBÁ  ˙BÚ˜˜a56ÈÏ ‰‡Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ

ÒBtBËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ
ÊBÁ  ˙BÚ˜˜a ÔÈa59ÔÈc ˙ÈÏ ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ

„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח .53) ידי  על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב  לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח  פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק . בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח 
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי "56) ולא שדרתיך "לתיקוני  לטעון: יכול שהמשלח 
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח  הדין בית פי  על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י  יתומים; נכסי 
היתומים. - הבנים אבי  היינו, בן, - ו"פוס " "אב ", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח " המפרשים לדעת
לפי ואף  כשליח . דינו שאפוטרופוס  הוא פשוט  ביתֿדין,
דין  בית שליח  אבל שליח , לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס  לומר צריך דין כבית דינו
ידי על נשלח  דין בית ששליח  מפני  משנה), (מגיד שליח 
לא  האפוטרופוס  ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי  על לפקח  אלא הדין בית ידי  על נשלח 
(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא

מחילה 60)משנה). זו הרי  משתות, בפחות טעו שאם
י ). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה

שליח . לבין דין בית בין השוני  את שם)

.È˙BÚ˜˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ eÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È‰  ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa  ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ eÈÊÁÈÂ kÓn‰ ÏhÏ ‡lL eˆ63 »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈÈÊÁÓ64Ô‰Ó eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע  "שתות", הזכירו: במשנה שהרי 
אדם. בני  כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח  ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי  על שאף 

המאנה  אין המקח , את לקיים המתאנה רצה אם - המקח 
ד. הלכה יב  פרק  למעלה רבינו שכתב  כמו לעכב , יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט  פרק 

.‡ÈeÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡ÌÈ„Ú B‡ Ú˜˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡  ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ÊÁÏ68ÁkÓ eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtBËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜˜ ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח . וביטול אונאה דיני  בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח  שאינו

ח ). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב "ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו
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ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈
ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק 
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי  כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח . מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח . סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י "ב  פרק 

      
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי  בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני  בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e‡a kCk :Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

ÎBÓ È‡ OÚe ,ÚÏÒa ÈzÁ˜ÏzÓ Ï‡ .˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈiÁ ÔÈcÌÈÚM‰ ˜ÒÙÏÔÈËBL „ÈÓÚ‰Ïe.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ,‰ˆiM ‰Ó Ïk kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
e˜ÒÙÈ „Ïa ˙e˙L ‡l‡kzOÈ ‡ÏÂ ,ÌÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈

ÎBn‰˙e˙L ÏÚ ˙È. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי "ג החפץ  ערך בין שההבדל אף 
זה  על מודיע  שהוא אחרי  גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח  נתרצה שהרי 
וכקרנא,5) יצחק  רב  בשם חמא בר כרמי  פט . בבאֿבתרא

פ "ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני  לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב "ם רמאות" מיני  כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח  מיגש, הר"י  ט .)פסק 
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי  =) "שפרהדרין
רשב "ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי  את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק ] שלמה "[אבן שם: ב "ב 
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק  לחכמינו להם שנראה מפני  כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי  מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב "ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע  ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין ֿ 10)כלומר, הבית
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי  צ . בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף  החדש, השער  כפי 
בשם  ובמ "מ  ברשב "ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י ).

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈwÚ‰ Ï‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰Bl‰Â ËLw‰ ÔB‚kÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆiM ‰Ó Ïk kzOÈ ‡l‡ ,ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי  מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ : בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי  בהן שיש דברים פירות
כדי הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י  שם, (רשב "ם השערים את יפקיע  שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי  בהם שאין שבדברים הרי 
ודעת  עז. במנחות רש"י  דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב "ם מיני 

.‚ÔÈkzOÓ ÔÈ‡Âbz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈa ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÔÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,ÎOa ÔÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„Ïa Ôwa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי  חד על אמר חד ושמואל, רב  שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני  למכור דינר
ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף  שני , לסוחר אחד סוחר ימכור

השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡eÏ‡OÈ ı‡a ‰BÁÒ ˙BOÚÏÌÈ„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,ÎBÓe BbÓ ‡ÈÓ ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa epkÓiL È„k ,ÎBÓe BbÓ ‡ÈÓ ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰aÓ ÔÓM‰L ÌB˜Óe.ÔÓLa kzO‰Ï zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי  בהם שיש בדברים ישראל בארץ 
(סמ "ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ  בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב , ס "ק  שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי  על עליו אמרו

מצוי . השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈˆB‡ ÔÈ‡ı‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙Bt ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡OÈ BaL ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡OÈÚÈbÓ È‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ï‡OÈÏ Úˆ ‰Ê cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
zÓ  BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ.ˆB‡ «¬«»

צ :20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי  בהם  שיש דברים
לי "ונראה רשב "ם: שם וכתב  ברי "ף ). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי ". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב "ב  בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי22)לארץ . מונח 
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט  את לסמן הבא ידוע ,

לח .). (בבאֿמציעא שלו" בקב  אדם "רוצה

.Âˆ‡Ï zÓÌÈL LÏL ˙Bt,˙ÈÚÈL Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈLe .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈLe˙vaelÙ‡  ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,ˆ‡È ‡Ï ÔÈeÁ ˜.ÌÈÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂB‡ ı‡a ˙Bt ˆ‡L B‡ ,ÌÈÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èaa ‰ÂÏÓk ‰Ê È‰  Ï‡OÈ BaL ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ :23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
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(רשב "ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי  פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף  קללה.27)רעב 
בריבית".28) ומלווי  פירות "אוצרי  יחד: נכללו (צ :) שם

.Ê?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÈiÁ Ô‰a LiL ˙BÙa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏz‰ Ï‡ ;LÙzÓ  ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡OÈ ı‡a Ô˙B‡ ˆ‡ÏÔ˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈwÚ‰ ‡Lk ,ÌB˜ÓÏ. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח .32)לארץ  הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי  הם ופלפלין שכמון אף 

העיקרין.

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙Bt ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡OÈ ı‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡ÈeÒÏ B‡‰Ê CÏÓ ˙eLÓ ‡ÏÂ ,CÏÓ ˙eLÏ ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡OÈ ı‡a Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ :).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני  ישראל ארץ  ממעלת וירדו כנען, לארץ 
ה"ג). תרומות מהלכות (פ "א ישראל ארץ  כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ "ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי ברי "ף  הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס  רי "ף  בשם בדק "ס  ועיין המגידֿמשנה, דברי 
אחרת, נוסחא שם ב "ב  ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק 

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב "ם פירש זה ולפי 

.ËÔÈ‡MÚL Ì‰Ï ı˜Ï ÈÚ‰ Èac ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ Oa elÙ‡Â ,eˆiLÌ‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח :37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע 
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי  ראשונים מצרכים שהם

מכפי יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע  העיר לבני 
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M˙Bin‡ ÈL‡‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê ‡ˆBiÎÂ ,BÁ ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

(41 ֿ בבא בגמרא הוא וכן פי "א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט . בשם 42)בתרא (מ "מ  אומנות אותה בעלי  כל היינו

בעניני העיר כבני  הם הרי  באומנותם האומנים שכל רמב "ן),
רלא, סימן לחו"מ  הגר"א (ביאור ט  הלכה למעלה העיר,

יג). ס "ק 

.‡È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï eLÁÈÎc ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡  eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï‡ ;‰ÈLBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈

ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…
È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰ÏeÔk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈

„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ
.ÌlLÓ  ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק  אומניות בעלי  שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני  בעובדא
הסכמת  בלי  שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י  בשם (מ "מ  הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי45) חשוב ", "אדם של זה תנאי  רבינו שהביא ממה
בני של ההלכה אחרי  הביאה ולא אומניות בעלי  של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי  אלא זה תנאי  נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני 

ריב "ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי  קיים לא כלומר:
כיון  - שקיבלו אף ֿעלֿפי  כח ), סעיף  רלא, סימן בשו"ע 

(כסף ֿמשנה). החכם לפני  קיבלו שלא

.ÈÌLk‰ÈB‰ LÈ Ck ,kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ„aÓ‡pL ;B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡ÈÂÌÈc ˙ÈB‰ ‰Ê . ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח :) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני  "כי  בפסוק :

יח . הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי  יד): כה, (ויקרא שני  בפסוק 
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב "מ  ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי "ב  למעלה

.‚È‰eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈkÎÊ :BÏ Ó‡È ‡Ï  ≈«»»««¿»……«¿…
Ó‡È ‡Ï  ÌÈb Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B‡ ‰OÚÓ ÎÊ :BÏ‰Bz „ÓÏÏ ‡e ‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡BÈ ˙BÙËe ˙BÏ ÏÎ‡L ‰t :BÏ Ó‡È ‡Ï ……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰eb‰ ÈtÓ ‰zpL ‰Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï  ÂÈa ˙‡ a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈeqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡È ‡Ï‰ :Bi‡Ï ÂÈÁ eÓ‡L C„k BÏ Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk.„‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡ŒÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף 
(תוספות  אסור זה אף  אבותיו, במעשי  כי ֿאם הוא  במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈnÁ eÈ‰:Ì‰Ï Ó‡È ‡Ï  ‰‡ez ÔÈL˜Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡ez ÎÓ ‡ ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓÓ‡È ‡Ï  ‰ÓÎÁ c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«
?‰Ê „a ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê „a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי  ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני  בושה בבאֿבתרא 57)משום
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ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈
ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק 
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי  כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח . מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח . סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י "ב  פרק 

      
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי  בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני  בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e‡a kCk :Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡  kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

ÎBÓ È‡ OÚe ,ÚÏÒa ÈzÁ˜ÏzÓ Ï‡ .˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈiÁ ÔÈcÌÈÚM‰ ˜ÒÙÏÔÈËBL „ÈÓÚ‰Ïe.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ,‰ˆiM ‰Ó Ïk kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
e˜ÒÙÈ „Ïa ˙e˙L ‡l‡kzOÈ ‡ÏÂ ,ÌÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈

ÎBn‰˙e˙L ÏÚ ˙È. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי "ג החפץ  ערך בין שההבדל אף 
זה  על מודיע  שהוא אחרי  גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח  נתרצה שהרי 
וכקרנא,5) יצחק  רב  בשם חמא בר כרמי  פט . בבאֿבתרא

פ "ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני  לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב "ם רמאות" מיני  כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח  מיגש, הר"י  ט .)פסק 
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי  =) "שפרהדרין
רשב "ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי  את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק ] שלמה "[אבן שם: ב "ב 
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק  לחכמינו להם שנראה מפני  כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי  מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב "ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע  ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין ֿ 10)כלומר, הבית
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי  צ . בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף  החדש, השער  כפי 
בשם  ובמ "מ  ברשב "ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י ).

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈwÚ‰ Ï‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰Bl‰Â ËLw‰ ÔB‚kÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡  Ô‰ ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆiM ‰Ó Ïk kzOÈ ‡l‡ ,ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי  מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ : בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי  בהן שיש דברים פירות
כדי הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י  שם, (רשב "ם השערים את יפקיע  שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי  בהם שאין שבדברים הרי 
ודעת  עז. במנחות רש"י  דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב "ם מיני 

.‚ÔÈkzOÓ ÔÈ‡Âbz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈa ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÔÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,ÎOa ÔÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„Ïa Ôwa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי  חד על אמר חד ושמואל, רב  שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני  למכור דינר
ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף  שני , לסוחר אחד סוחר ימכור

השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡eÏ‡OÈ ı‡a ‰BÁÒ ˙BOÚÏÌÈ„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,ÎBÓe BbÓ ‡ÈÓ ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa epkÓiL È„k ,ÎBÓe BbÓ ‡ÈÓ ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰aÓ ÔÓM‰L ÌB˜Óe.ÔÓLa kzO‰Ï zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי  בהם שיש בדברים ישראל בארץ 
(סמ "ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ  בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב , ס "ק  שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי  על עליו אמרו

מצוי . השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈˆB‡ ÔÈ‡ı‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙Bt ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡OÈ BaL ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡OÈÚÈbÓ È‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ï‡OÈÏ Úˆ ‰Ê cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
zÓ  BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ.ˆB‡ «¬«»

צ :20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי  בהם  שיש דברים
לי "ונראה רשב "ם: שם וכתב  ברי "ף ). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי ". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב "ב  בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי22)לארץ . מונח 
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט  את לסמן הבא ידוע ,

לח .). (בבאֿמציעא שלו" בקב  אדם "רוצה

.Âˆ‡Ï zÓÌÈL LÏL ˙Bt,˙ÈÚÈL Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈLe .˙ÈÚÈL È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈLe˙vaelÙ‡  ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,ˆ‡È ‡Ï ÔÈeÁ ˜.ÌÈÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂB‡ ı‡a ˙Bt ˆ‡L B‡ ,ÌÈÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èaa ‰ÂÏÓk ‰Ê È‰  Ï‡OÈ BaL ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ :23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
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תשאלני טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח ). (אור לביישני ?" כדי  המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע  ברבו תלמיד יודע  "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י  - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב "ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח ,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË ÌÈ„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ‰Ê  ‰B˙ ‡Ï ‚Â :Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê  epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈc ˙ÈB‰‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ  b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓeBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡‰B˙ ‡Ï ‚Â ÌeMÓe ,. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט :59) הובאה 60)שם יח , פרשה משפטים מכילתא
רנב ֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב 'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב "מ  הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ "ט  "אח " בכלל
שהרי תמוהים, כאן רבינו ודברי  יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק  במקום מנו שם) (ב "מ  בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק  - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי  לג) יט , (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב 'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק  ב , הלכה ח  פרק 
אונאת  לענין זה פסוק  רנב  ל"ת המצוות' ב 'ספר רבינו
ח  פרק  ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי  [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי "נ  הוצאת כ, כב , (משפטים דרשב "י  מכילתא דברי 
בדבר, אונאות שתי  תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת  אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח " ה"אור דברי  ע "פ  היטב  מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני  רק  לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע "י  ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי  יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח ). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ‰LÏLa BÚ  ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ  לא וגר כ), כב , (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני  כד), כב , (שם כנושה לו תהיה ולא ט )

בגר. נאמרו תלחץ " "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈc ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ‚a BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ

Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«
?ÌÈc ˙‡B‰aÌ‰ÈL ˙‡ e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆

Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏaÌÈc‰ ÈLa ‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :LeÙa. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני  על גם
שני כוללים שניהם שהרי  דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב "י  במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני  על עובר אינו
תלחץ "]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ " "ולא - לג יט , בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר  אינו כלומר יט .
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי  מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח  לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני  הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב "מ  וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„bÔz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈc ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔBM‰ÏÔBM‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚aÓB‡ ‡e‰ È‰Â .˙‡ÈÂ :ÌÈc ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

lÏ eÒÓ c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡nz„ÓÏ ‡‰ .Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡ÈÂ :Ba Ó‡ ,lÏ eÒÓ ‡e‰L c. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú  ÌÈc ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ:Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח :70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב  אפשר
(שם). נחמני  בן שמואל רבי  את 72)שנתן לתקן אי ֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי  בשם שם,
יוחאי .74) בן שמעון רבי  בשם לפי75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב , סמוי  אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק  להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני77)סיכום דייני  "שאין
 ֿ אף ֿעל שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי  שהמשפט  פי 

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט . שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי  חוץ  ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי  חדש מקור (מ "מ ). מיד נענה ולכן תמיד,
 ֿ בבבא והוא הרמב "ם"), על הגר"א ("חידושי  הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק , שאינו ואחד הצועק  "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי  הוא (כן לצועק "
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קלז                
         

היינו, לצעוק ". "שממהרין הביטוי  ומשמעות ה'ספרי ')
מיד. נענה שהצועק ,

      
מחמת 1) וממכר במקח  שיש הטעות משפטי  בו נתבארו

מום.

.‡‰cÓa BÁÏ ÎBn‰Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎaÊBÁ ÌÏBÚÏ‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„aÊBÁ  ÔBaLÁa Ï‡ ,. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב : בניגוד משתות, בפחות אף 

פי "ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח  בדמי 
לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,

ב . הלכה להלן ועיין המקח , בדמים 5)את לאונאה בניגוד
וראה  ה"ה), פי "ב  (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו

ב . הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני 
מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם

בדיוק  לצמצם ואי ֿאפשר הואיל המקח , של האמיתי  משוויו
משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, כי8)את

ומחילה. לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן

.‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡Á˜n‰ ‰˜ ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡ÔÎÂ .Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓe˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ˙È B‡ ÒÁ ˙BÚn‰ ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
ÊBÁB„iÓ ewL Á‡Ï elÙ‡Â .BÏ ‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

ÊBÁ  ÌeÏk BÁ Ïˆ‡‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח .10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי 
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי  אונאה מכדי  פחות אפילו
קיים  המקח  שלעולם הרי  - מקח " בטל אונאה מכדי  פחות
(רשב "א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י  דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב  חברו אצל לו שיש כמי  זה שהרי  צ . בבבאֿבתרא
חובו, סילוק  עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח . בעיקר טעות כאן אין שהרי 
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק  לו אמר ואם א). בהלכה (כסף ֿמשנה כולו המקח 
ונתברר  לך, מוכר אני  אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
(ראב "ד  טעות מקח  זה הרי  - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסף ֿמשנה דעת ולפי  ח . בקידושין הגמרא סוגיית לפי 

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
ס "ק  רלב  (סמ "ע  להחזירה הוא חייב  ולעולם זמן, לה שאין

בטעות 13)ג). גם הוא במקח , בטעות שיש הדין אותו
מז.14)בממון. בכדי15)קידושין הטעות והיתה

כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
 ֿ (לחם י  הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ "ד רבינו שכתב 

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע  זה,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,

לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,
סי '18) (ב "ח  קיים המקח  אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע 

כלום,19)רלב ). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו
טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.‚ÎBn‰ ÔÎÂ„Ú B‡ Ú˜˜ BÁÏ‰Ó‰ B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ‡L B‡ ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk Á‡Ï elÙ‡ BÈÊÁÓ  Á˜Bl‰ Ba‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜ÓÁ‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï‡ ;Ìena Ú„iL‰‡L Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È‰  Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,
לעולם  הוא חוזר - במקח  מום נמצא אם כן כמו לעולם,

פי "ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין
מום. בהם נמצא אם טעות, מקח  דין בהם יש אעפ "כ ה"ח ),

עליו.22) קיבל הרי  ידע , (פרק 23)שאם הרי "ף  כתב  וכן
שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי , רב  בשם הזהב )
פי "ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי  דמים באונאת

פ .24)ה"ה). ממה 25)בבא ֿמציעא רבינו למד זה כלל
 ֿ אלא בכוס  שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק  וכן בודקו". אםֿכן
- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס  שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע  וחזקתו יפה, בודקו

.„Ìen‰ ˙Át ÔÈMÁÓ ÔÈ‡ÈÏk BÏ ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈÈ„ ‰OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

q‡ÈÏk‰ ˙‡ ÈÊÁÓ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB È‡Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ÓB‡ ‡e‰L ;ÎBn‰ „Èa ˙eL‰ »¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

בגלל 26) פחות שוה שהחפץ  מה ההפרש, את רק  לו שיחזיר
ונמצא 27)המום. בדינר, וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה ואינו 28)שהאונאה טעות מקח  זה שהרי 
ז.). ביצה (עיין יותר 29)מקח  שבאונאה אף ֿעלֿפי 

יב  פרק  למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח , בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
 ֿ בבא בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.‰‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏkÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈÈÊÁÓ  ‰Ê Á˜Ó Ba ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È‰  ÌeÓ BÈ‡LÌ‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ
Lt.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»

CÓBÒ ‡e‰. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי31)דבר עב : בכתובות הוא כן
בה  קפדי  דלא מידי  קפידא, קפידיה הוה - אינשי  בה  דקפדי 

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי  ב 'תוספות' ראה
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תשאלני טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח ). (אור לביישני ?" כדי  המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע  ברבו תלמיד יודע  "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י  - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב "ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח ,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË ÌÈ„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ‰Ê  ‰B˙ ‡Ï ‚Â :Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê  epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈc ˙ÈB‰‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa BÚ  b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓeBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡‰B˙ ‡Ï ‚Â ÌeMÓe ,. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆

נט :59) הובאה 60)שם יח , פרשה משפטים מכילתא
רנב ֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב 'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב "מ  הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ "ט  "אח " בכלל
שהרי תמוהים, כאן רבינו ודברי  יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק  במקום מנו שם) (ב "מ  בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק  - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי  לג) יט , (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב 'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק  ב , הלכה ח  פרק 
אונאת  לענין זה פסוק  רנב  ל"ת המצוות' ב 'ספר רבינו
ח  פרק  ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי  [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי "נ  הוצאת כ, כב , (משפטים דרשב "י  מכילתא דברי 
בדבר, אונאות שתי  תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת  אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח " ה"אור דברי  ע "פ  היטב  מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני  רק  לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע "י  ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי  יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח ). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ‰LÏLa BÚ  ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ  לא וגר כ), כב , (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני  כד), כב , (שם כנושה לו תהיה ולא ט )

בגר. נאמרו תלחץ " "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈc ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ‚a BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ

Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«
?ÌÈc ˙‡B‰aÌ‰ÈL ˙‡ e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆

Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏaÌÈc‰ ÈLa ‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ
ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :LeÙa. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני  על גם
שני כוללים שניהם שהרי  דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב "י  במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני  על עובר אינו
תלחץ "]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,
תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים

כג,69) בשמות תלחץ " "ולא - לג יט , בויקרא תונו" ["לא
אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר  אינו כלומר יט .
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי  מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח  לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני  הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב "מ  וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„bÔz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈc ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔBM‰ÏÔBM‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚aÓB‡ ‡e‰ È‰Â .˙‡ÈÂ :ÌÈc ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

lÏ eÒÓ c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡nz„ÓÏ ‡‰ .Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡ÈÂ :Ba Ó‡ ,lÏ eÒÓ ‡e‰L c. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú  ÌÈc ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ:Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח :70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב  אפשר
(שם). נחמני  בן שמואל רבי  את 72)שנתן לתקן אי ֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי  בשם שם,
יוחאי .74) בן שמעון רבי  בשם לפי75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב , סמוי  אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק  להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני77)סיכום דייני  "שאין
 ֿ אף ֿעל שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי  שהמשפט  פי 

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט . שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי  חוץ  ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי  חדש מקור (מ "מ ). מיד נענה ולכן תמיד,
 ֿ בבבא והוא הרמב "ם"), על הגר"א ("חידושי  הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק , שאינו ואחד הצועק  "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי  הוא (כן לצועק "
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קלח               
         

ומידי . כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל
ב . ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ ÏkÌÏM‰ c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :Ó‡Â ÎBn‰ Lt Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
LÙiL „Ú ,ÊBÁ ‰Ê È‰  ÌeÓa ÈÏÚ ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ BkÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
c‰ Ú„ÈÏ CÈˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»

‰ÈB‰a LÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ LÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט  רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ "מ . ה"ח  אישות מהלכות מקבל 35)בפ "ז שהלוקח 
ידוע . סכום עד המקח  את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק  למעלה

.ÊBÁÏ ‰t ÎBn‰ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈk ÔÈ‡L ÔÈÓeÓeÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

 ÔÈk ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ LtL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L .‡ˆÓpLda ÔÈ‡L È˙È‡Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :ÈzÓ‡ ,‰nL ÔÈ‡pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ LÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ .37) ֿ מציעא -38)בבא שם ולרש"י  הרי "ף , פירוש לפי 
אחר. שם.39)פירוש הרי "ף  עליו 40)מדברי  יהיה שלא

שם). (רש"י  אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk‡È‰ ˙eÚ BÊ ‰t‡È‰ ˙bÁ ,, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL‡È‰ ˙Èˆ ,˙Èˆ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „Ïa˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰ da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ ÏkÌ‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡  ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙bÁ ‰˙È‰dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡  ˙eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי .42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף  אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי  מום - חיים בעלי  או אדם בני  לנשוך
מן 45) זה ואף  לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתי ֿניכרים. ֿ 46)המומים בלתי  מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח  שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסף ֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב  זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק  בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡‰‰Ê ÌeÓ :BÏ Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓeÈt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡LB‡ Ôlk d e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡  Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח  זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי "ף . (רי "ף ).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף : וכן גלוי . הבלתי  המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י  ווילנא 53)פלוני ]" ובדפוס  רומי . בדפוס  כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואף ֿעלֿפי  בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח  זה אין גלוי , אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק  לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי , המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאף ֿעלֿפי  ומשמיענו

בכסף ֿמשנה. וראה טעות, מקח  זה אין זאת

.ÈÔÎÂ˙Ócb :BÏ Ó‡Â ,BÁÏ ‰ÁÙL ÎBn‰ ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙bÁ ,‡È‰ ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂÏk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰  ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי  ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי  סובלת
גלוי .58)הגלויים.57) בלתי  מום

.‡ÈÓB‡ È‡ Ô‡kÓBÁÏ ıÙÁ ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ Ó‡Â ,ÔÈÈ„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È‰  ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡L ÔÂÈk :ÓB‡ È‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k LÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜ÓdÏ B˜ B‡ ,˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL c‰ È‡cÂa Ú„È È‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»»

לחלק 59) יש כי  אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע . ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ  כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי  שש: אלא שוה שאינו חפץ  על שאומר

בשבע . לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק  להלן וראה ידע . ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.È„Ú ÎBn‰ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡  ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ BÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡ k‰‡ BÈ‡ Ì‡Â ;Oaa ‡ÓeL ÔB‚k , ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

Ïk ˙ÎÈL B‡‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰aBÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏhÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰  »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ;ÈÊÁÓ‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
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קלט                
         

ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם
ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות

להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב  המצח , שעל גידול

מום  זה הרי  ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ "ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף  לט  סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי  מומי69)ובאשה גבי 

הפה". וריח  וזיעה רע  "ריח  (שם): רבינו כתב  אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,

.‚ÈÚ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡ÌÓÚLÓ B‡,ÌeÓ ‰Ê È‰  ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Úˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏhnL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È‰  ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈcÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È‰  ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»

˙eÎÏnÏ zÎÓÈtÓ ;BÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È‰  À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ‡ .‰ˆiL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
p‚ ‡ˆÓ Ì‡˙BLÙ Bb B‡ ÛËBÁ B‡B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»

„ÈÓz ÁBael‡ ÌÈ„a ‡ˆBiÎÂ ,‡BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈
LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„Ú‰ ÏkL ;ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈

.Lt Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ . בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע  כלי  עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב :). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח  היינו לפניך", שלך הרי  לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח  לו ולומר למוכר להחזירם

או  מזויין "ליסטים פ "ד): (ב "ב  למלכות בתוספתא מוכתב 
הראב "ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח  זה הרי  -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס ' נח . כתובות שם.75)וברש"י 
לעשות 76) מוכתב  היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת  פירושו 78)שם.77)מלאכה  זה
ד"ה  (שם רשב "ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס " למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק  מפרשים: ויש קוביוסטוס ),

שאינם 79)קוביוסטוס ). הרמב "ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור

ה'תשע"ח  תמוז ח' חמישי יום 

     
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח  משפטי  בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח ,

.‡ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚÊ3ÌÈBÚÊ ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈÁ‡a iÁ  eÁÓˆ ‡ÏÂ ,BÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿

ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆
Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  Ba ‡ˆBiÎÂ „a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב . בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב "ם וקפלוט  כרוב  זרע  אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח , שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב 
) בברייתא ("גרמא קמא בנזק  גרם אלא שאינו לפי  צג:), שם

שם  (רשב "ם משפטי  תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע ). דמי  המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי  לשלם שחייב 
והלכו  ונרקבו הלוקח  בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי  מה מראש שידע  מכיוון  - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח  מו) קטן סעיף  רלב , סימן (סמ "ע 

שם). (רשב "ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף 
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי  שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ "ע  עצמם בזרעים היא הצמיחה אי  שסיבת

מז). קטן סעיף  שם את 7)והטור, להחזיר חייב  אינו
הדמים.

.BÏ ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚÊ9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡  eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚÊe ,ÌÈBÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa L ,ÔzLt ÚÊ ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈÊÏ13˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈÊiÁ  ÚÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈÁ‡a14‰‡eÙÏ ÌÈkÓp‰ ÌÈ„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי  צב . בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב ): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי  - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב , עם מתחשבים לא כן פי  על ואף 

הרוב ". אחרי  בממון הולכים בני13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח , תנאי  כל כמו

המקח . לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק  נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó BÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL BÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡  ÌeÓ B ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ÊÁ‰ :ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17BÎÓÏ B‡ BkÓÓ ‡È‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L Á‡ ‚ B‡ „‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È‰  »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

ÎBÓ ˙eLa19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È‰  ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eLa ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע  שאם ב  בהלכה מהנאמר
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ומידי . כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל
ב . ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ ÏkÌÏM‰ c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :Ó‡Â ÎBn‰ Lt Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
LÙiL „Ú ,ÊBÁ ‰Ê È‰  ÌeÓa ÈÏÚ ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ BkÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
c‰ Ú„ÈÏ CÈˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»

‰ÈB‰a LÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ LÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
עיין  זה, במקרה גט  רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר

ובמ "מ . ה"ח  אישות מהלכות מקבל 35)בפ "ז שהלוקח 
ידוע . סכום עד המקח  את מפחיתים שהם המומים כל עליו

גֿד.36) הלכות יג פרק  למעלה

.ÊBÁÏ ‰t ÎBn‰ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈk ÔÈ‡L ÔÈÓeÓeÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

 ÔÈk ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ LtL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

ÓB‡ Á˜Bl‰ È‰L .‡ˆÓpLda ÔÈ‡L È˙È‡Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :ÈzÓ‡ ,‰nL ÔÈ‡pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ LÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ .37) ֿ מציעא -38)בבא שם ולרש"י  הרי "ף , פירוש לפי 
אחר. שם.39)פירוש הרי "ף  עליו 40)מדברי  יהיה שלא

שם). (רש"י  אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk‡È‰ ˙eÚ BÊ ‰t‡È‰ ˙bÁ ,, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL‡È‰ ˙Èˆ ,˙Èˆ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „Ïa˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰ da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ ÏkÌ‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡  ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙bÁ ‰˙È‰dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡  ˙eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי .42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף  אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי  מום - חיים בעלי  או אדם בני  לנשוך
מן 45) זה ואף  לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתי ֿניכרים. ֿ 46)המומים בלתי  מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח  שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסף ֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב  זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק  בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡‰‰Ê ÌeÓ :BÏ Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓeÈt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡LB‡ Ôlk d e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡  Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח  זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי "ף . (רי "ף ).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף : וכן גלוי . הבלתי  המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י  ווילנא 53)פלוני ]" ובדפוס  רומי . בדפוס  כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואף ֿעלֿפי  בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח  זה אין גלוי , אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק  לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי , המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,
בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאף ֿעלֿפי  ומשמיענו

בכסף ֿמשנה. וראה טעות, מקח  זה אין זאת

.ÈÔÎÂ˙Ócb :BÏ Ó‡Â ,BÁÏ ‰ÁÙL ÎBn‰ ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙bÁ ,‡È‰ ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂÏk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰  ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי  ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי  סובלת
גלוי .58)הגלויים.57) בלתי  מום

.‡ÈÓB‡ È‡ Ô‡kÓBÁÏ ıÙÁ ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ Ó‡Â ,ÔÈÈ„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È‰  ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡L ÔÂÈk :ÓB‡ È‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k LÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜ÓdÏ B˜ B‡ ,˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL c‰ È‡cÂa Ú„È È‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»»

לחלק 59) יש כי  אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע . ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ  כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי  שש: אלא שוה שאינו חפץ  על שאומר

בשבע . לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק  להלן וראה ידע . ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.È„Ú ÎBn‰ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡  ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ BÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡ k‰‡ BÈ‡ Ì‡Â ;Oaa ‡ÓeL ÔB‚k , ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

Ïk ˙ÎÈL B‡‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰aBÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏhÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰  »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ;ÈÊÁÓ‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
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קמ               
         

ללא  שקיבל, הכסף  את להחזיר המוכר חייב  צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי  הלוקח  ואין הזרעים, הפסד ניכוי 

בקרקע . הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע  ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב "ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע , יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב  המגידֿמשנה
את  לגמרי  המוכר מפסיד שם שהרי  א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ  זקוק  שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי  ייתכן, ועוד למקומו. המקח  את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי  הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה ֿ 18)הדרכים (כסף  מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח , ברשות הוא הרי  הודיעו

הכלי ,19) לבעל זה על ומודיע  עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י  בפרק  זה 20)ראה שהרי 

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע  כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף  - ב ) הלכה

.„B‡ „‡ Ck Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eLa ‡e‰ È‰  ‚21Á˜n‰ ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .ÎBnÏ22È‰  «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÎBn‰ ˙eLa ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eLa ‰Ê È‰  BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי  כשוכר, הלוקח  דין טעות מקח  [שבכל
כשלא  והמדובר ח ]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי  על ואף  המום, על לו הודיע 
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתב ֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב  [וכמו המום". "מחמת רלב ):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי  המום, מחמת אבד שאם

המקח .23) את מציל המוכר היה שאז

.‰ÎBn‰24‡ˆÓÂ BÁÏ BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ  «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈzÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ÓBÏ27ÌÈc ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„Ïa ‰LÈÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰ 32ÔÎÂ .ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב .24) ולא כשמואל צב . בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב "ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני  שעוד המכירה אחרי 

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי  ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי  על  להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף  שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט  שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב . אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע  לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב "ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי  אם כי  הרוב , אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק  הרי  נשאר הרוב , אחרי  הולכים "שאין

שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי  דמי  "וליחזי  שאלו:
מקח  בוודאי  לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף  נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי  זה כל השמיט  ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב "ם ועיין ג) הלכה כז פרק  להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב . לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני המתחיל דיבור שם (רשב "ם אדמה ועובד [=קצב ]
ולהכי ). להכי  דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב "ם שהוא
שם). (רשב "ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.ÂÎBn‰33‰ÁÈËÏ BÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰ÙË ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰ÙË ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÎBn‰38c ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B ‰OÚÂ ,BkÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ BkcL41 ‰Ùh‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚÏ Á˜n‰ ÈÊÁÓ  [ÔBL‡‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי לשוחטה, צריך הלוקח  היה לא אחרת כי  לשחיטה,
המלה: השמיט  הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב , (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף  ראוייה אינה שטריפה ג), מיני35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף  סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב  שהלוקח  טעות, מקח  לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט  נתיבות ועיין יב  רלב , סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי  שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח  ובאופן השחיטה, לפני  ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק  להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב ),37) סעיף  שם הר"ן, בשם (רמ "א טריפה ספק  ואפילו
קטן  סעיף  הר"ן, בשם (סמ "ע  הגאונים חומרות רק  ואפילו
שאי ֿאפשר  אחרי  וממכר, מקח  לדיני  ביחס  שהרי  כח ),
שהוא, טעם מאיזה או הספק , מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי  סוף  הקודם.38)סוף  כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף  ראוייה אינה כך ידי  שעל הבהמה, ששחט 
מום. כמו הוא זה והרי  השחיטה, לפני  ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי  - לו שנודע  לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט "ו פרק  (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי  רומי : בדפוס 
ט "ו  פרק  למעלה שכתב  למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק : פירשה משנה והכסף  ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע  אחר - שנודע ) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח " קטן סעיף  יד סעיף  (רלב , ה"נתיבות"

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קמי                
         

הוא  - למפרע  המום את שידע  המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס 
הלוקח . ולא באחריות לשאת חייב 

.Ê‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ˜e „‚45Ck Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈw‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ÈÊÁÓ  ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚw‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck Á‡Â BÙz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰ÈÙz‰ ÁL ÏËB 49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי 

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק  שווה הוא המום ולרגל ל"י , עשר
העשר  את בחזרה הלוקח  מקבל תשע , שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף  שלו, לירות

לב ). קטן סעיף  שם (סמ "ע  הבגד

.ÁÚ˜˜ ÎBn‰50Á‡Ïe ,‰È˙Bt ÏÎ‡Â ,BÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜˜ ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙Bt‰ Ïk ÈÊÁÓ  ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
ˆÁ52.ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈˆ  da „Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע  אם והסיכום: המקח " "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח  חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח  שהרי 
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף  ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי  וראה לג) קטן סעיף  שם (סמ "ע  כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.ËÎBn‰53„‡Â ,‰‡ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב :53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב  וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח  שאחרי 

המקח . אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L BÁÏ BL ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  Úa ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ïp‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע  על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב  ערוך לשולחן הרמ "א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח ). לבדוק  היה חייב  שהלוקח  פי  על ואף 

המום  מן ידע  שהמוכר אחרי  - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ ), קטן סעיף  שם סמ "ע  - שידע  אומרים אנו הסתם מן (כי 
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף  ואולי  לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,eÒÒ ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È‰  ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙ÚeL ÚaL eÒq‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

ËtÈÂ59BM‰ ˜cÏ Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
eÒq‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ BÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿

‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡‰ ÎBn‰ ÏÚ BÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»
BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח ). סעיף  רלב  (רמ "א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע  שהוא אחרי 
לבדוק . הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע  ולא לבדוק  הלוקח  על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב  של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח  להחזיר הסרסור חייב  בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי  שם), (רמ "א נתאנה הוא שגם פי  על אף  הכסף ,

לזה. יסכים רבינו

.ÈBÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,BÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡  ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67‡Lp‰Â ;68 ˙BÁB˜l‰ „Èa Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

 ÏÎ‡M ‰Ó :‰ÙË ‡È‰L Ú„BÂ ,dÎÓe ‰t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70 ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ Oa‰ ˙‡ ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף  מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק  (ראה ללוקח .64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט  הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי  מום שהוא פי  על אף  מומו את הראה
שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי  מומחה פי  על שלא
כח .). בבכורות מאיר כרבי  ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי  הדמים, את ללוקח  להחזיר חייב  המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב "ד, לפני  שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק  וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף  רלד סימן משפט  חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב  בעצמו הלוקח  כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח  להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב . קטן סעיף  שם סמ "ע  - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח  אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ÎÓ72B‡ ,ÌÈÎÏ ‰ÙË ÏL ‰Ê Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
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ללא  שקיבל, הכסף  את להחזיר המוכר חייב  צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי  הלוקח  ואין הזרעים, הפסד ניכוי 

בקרקע . הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע  ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב "ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע , יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב  המגידֿמשנה
את  לגמרי  המוכר מפסיד שם שהרי  א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ  זקוק  שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי  ייתכן, ועוד למקומו. המקח  את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי  הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה ֿ 18)הדרכים (כסף  מום בו שיש
לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח , ברשות הוא הרי  הודיעו

הכלי ,19) לבעל זה על ומודיע  עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י  בפרק  זה 20)ראה שהרי 

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע  כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף  - ב ) הלכה

.„B‡ „‡ Ck Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eLa ‡e‰ È‰  ‚21Á˜n‰ ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .ÎBnÏ22È‰  «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .ÎBn‰ ˙eLa ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eLa ‰Ê È‰  BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי  כשוכר, הלוקח  דין טעות מקח  [שבכל
כשלא  והמדובר ח ]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי  על ואף  המום, על לו הודיע 
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתב ֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב  [וכמו המום". "מחמת רלב ):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי  המום, מחמת אבד שאם

המקח .23) את מציל המוכר היה שאז

.‰ÎBn‰24‡ˆÓÂ BÁÏ BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ  «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈzÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ÓBÏ27ÌÈc ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈeÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„Ïa ‰LÈÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰ 32ÔÎÂ .ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב .24) ולא כשמואל צב . בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב "ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני  שעוד המכירה אחרי 

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי  ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי  על  להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף  שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט  שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב . אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע  לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב "ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי  אם כי  הרוב , אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק  הרי  נשאר הרוב , אחרי  הולכים "שאין

שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי  דמי  "וליחזי  שאלו:
מקח  בוודאי  לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף  נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי  זה כל השמיט  ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב "ם ועיין ג) הלכה כז פרק  להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב . לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני המתחיל דיבור שם (רשב "ם אדמה ועובד [=קצב ]
ולהכי ). להכי  דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב "ם שהוא
שם). (רשב "ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו

לחרישה.

.ÂÎBn‰33‰ÁÈËÏ BÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰ÙË ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰ÙË ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÓ ‰Ê È‰  dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ÎBn‰38c ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B ‰OÚÂ ,BkÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ BkcL41 ‰Ùh‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚÏ Á˜n‰ ÈÊÁÓ  [ÔBL‡‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי לשוחטה, צריך הלוקח  היה לא אחרת כי  לשחיטה,
המלה: השמיט  הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב , (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף  ראוייה אינה שטריפה ג), מיני35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף  סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב  שהלוקח  טעות, מקח  לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט  נתיבות ועיין יב  רלב , סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי  שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח  ובאופן השחיטה, לפני  ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק  להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב ),37) סעיף  שם הר"ן, בשם (רמ "א טריפה ספק  ואפילו
קטן  סעיף  הר"ן, בשם (סמ "ע  הגאונים חומרות רק  ואפילו
שאי ֿאפשר  אחרי  וממכר, מקח  לדיני  ביחס  שהרי  כח ),
שהוא, טעם מאיזה או הספק , מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי  סוף  הקודם.38)סוף  כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף  ראוייה אינה כך ידי  שעל הבהמה, ששחט 
מום. כמו הוא זה והרי  השחיטה, לפני  ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי  - לו שנודע  לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט "ו פרק  (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי  רומי : בדפוס 
ט "ו  פרק  למעלה שכתב  למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק : פירשה משנה והכסף  ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע  אחר - שנודע ) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח " קטן סעיף  יד סעיף  (רלב , ה"נתיבות"
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ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ MÁÈ  ÌÈÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈
‰Ùh‰73˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…

‰Ê ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח  היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י  כשר
איתו  ויעשה שיבדוק  היינו הטבח " עם "יחשב  העתיק 
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב  יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח 
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי  הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף  - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי 
כלום  הלוקח  הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע "ב  וראה ו, קטן סעיף  שם (סמ "ע 

שם).

.„ÈBÁÏ Oa ÎBn‰76˙Bt ,BÎa Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏË e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó  ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

c ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙Îa Beq‡80„Ïa Â‡Ïa Beq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
ÈcÓ B˙ÏÈÎ‡ eq‡L BÁÏ c ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ82˙‡ ÈÊÁÓ  ÔÈÓi˜ ˙Bt‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡  ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙Bt‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ÈÊÁÓ ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ Èeq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰ÈcÓ ÔÈa ‰B˙ ÈcÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ  ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם ) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי 
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב 

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק  (ראה התורה מן טבל
שתרומת  ט ) הלכה מעשר מהלכות א (פרק  לשיטתו ורבינו

התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין
-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק 

פי על אף  התורה מן האסור דבר שאכילת מפני  או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח , הנאה מביאה אינה - בשוגג שהיא

ד). קטן סעיף  שם (סמ "ע  צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב . ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי  מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני  שמים, בידי  מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב 
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י "ט  בפרק  (ראה ובביכורים
רבינו  כתב  זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי  חיוב  יש

י ]. הלכה תרומות מהלכות י  נבילה 81)בפרק  כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי  מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים  דברים

גם  נסך" "יין בכלל שהרי  מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י "א בפרק  רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי 
ג). קטן סעיף  האורים משפט  רלד סימן המשפט  (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

     
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף  משפטי  בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי (ן) המקח  אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa‡˙BcÓÔÈÎBn˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ e‡ˆÓÂÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ . ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰˙BÚ e‡ˆÓÂ ˙BÚ .,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿

ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ ≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ
.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואף ֿעלֿפי 

המקח  בטיב  זה הפרש - א) סעיף  רלג סימן (חושןֿמשפט 
אונאה. הוא אף  כך 6)נקרא ומתוך המקח , שנתייקר אף 

שחמתית  חטים ש"המוכר שאף ֿעלֿפי  לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי  אלא גמור שינוי  זה אין ורעות ביפות כאן - ב )
המתאנה  שרק  בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי "ב  למעלה רבינו שכתב  כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב "ם את הטעה שהלוקח 
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי , שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי  שעלֿידי  אף ֿעלֿפי 
יותר  יש ואם בטל, המקח  אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי "ב  (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.ÌÈhÁ ÎBn‰ Ï‡˙ÈzÓÁL‰Ï ˙‡ˆÓÂ, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

BaÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ïk ÔÎÂ .BÏ kÓiL Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê ‡ˆBik. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי  לגמרי , אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח  מדברית, תאנה עץ  היא
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קמג                
         

ב  פרק  בבאֿבתרא המשניות בפירוש (רבינו גמיז בערבית
יא). פסק 17)משנה תרומה, הפרשת שלענין אף ֿעלֿפי 

הם  וחומץ  שיין רבי , לשיטת בניגוד חכמים, כדעת רבינו
מהלכות  (פ "ה חומץ  על מיין לתרום ומותר אחד, מין
שיש  מינים שני  הם וממכר מקח  לענין - כא) הלכה תרומות
שם  (גמרא להיפך וכן בחומץ , מעוניין ואינו ביין רוצה

גמור.18)פד:). טעות מקח  יכול 19)שזה אחד  וכל 
לקנות. או למכור התכוונתי  זה למין לא כגון 20)לטעון:

מיימוניות). (הגהות כסף  ונמצא זהב 

.‚ÎBn‰ÂÈp˜˜a Á˜Bl‰ B˙e ,BÁÏ ÔÈÈ, «≈«ƒ«¬≈¿»«≈«¿«¿«»
„iÓ ıÈÓÁ‰ÂB˙eÈÁ‡a iÁ BÈ‡ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿∆¿ƒƒ»≈«»¿«¬»¿««ƒ

BÏ Ó‡LBÏ CÈˆ È‡ ÏÈL˙Ï :Ú„È Ì‡Â . ∆»«¿«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿ƒ»«
˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È‰  ıÈÓÁÓ BÈiL,ÔÈÈ BÏ ÎÓ . ∆≈«¿ƒ¬≈∆∆»»»««ƒ

‡e‰ È‰ÂÓ‡ Ì‡ :ıÈÓÁ‰Â ,ÎBÓ ÏL ÂÈp˜˜a «¬≈¿«¿«»∆≈¿ƒ¿ƒƒ»«
BÏ‰t˜ÓÏ'ÓB‡Â ,ÈÊÁÓ  ıÈÓÁ‰Â ,'CÈˆ È‡ ¿ƒ¿»¬ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒ¿≈

EÈp˜˜Â EÈÈ È‰ :BÏ,B˙BzLÏ È˙È˜ ‡Ï È‡L ! ¬≈≈¿¿«¿«∆∆¬ƒ…»ƒƒƒ¿
'‡e‰ ‰t˜ÓÏ' Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ËÚÓ ËÚÓ ÏMÏ ‡l‡∆»¿«≈¿«¿»¿ƒ…»«¿ƒ¿»
˙È˙L ‡Ï ‰nÏ :BÏ ÓB‡ È‰L ;ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ ≈»¿«¬ƒ∆¬≈≈»»…»ƒ»

ıÈÓÁiL „Ú B˙B‰LÏ EÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ,B˙B‡. ¿…»»¿«¿«∆«¿ƒ

צז:21) בבאֿבתרא לטעון,22)משנה המוכר יכול שאז
כדעת  צח . (שם לקלקול שגרמו הם הלוקח  של שהקנקנים

חנינא). ברבי  יוסי  היה 23)רבי  ולכאורה המכירה, אחרי 
המכירה. בשעת כבר מקולקל שהיה לומר אין 24)אפשר

מקח  זה היה כאילו הקנין, דמי  את להחזיר חייב  המוכר
(שם)25)טעות. השקלאֿוטריא מתוך לא 26)יוצא

התבשיל, לתוך לאט  לאט  לשומו אלא אחת. בבת לשתותו
זאת  בכל יותר, ארוך לזמן היין את להשהות רגילים שאז
של  לכליו הוערה שהיין אחרי  יותר, אחראי  המוכר אין

העתיק 27)הלוקח . וכן "ידוע ", הנוסח : צז:) (שם במשנה
ברבים  שידוע  כלומר, ה), סעיף  רל סימן (חו"מ  בשו"ע 
בשנים  היה ו"שכן להחמיץ , דרכו זה מוכר של שיינו

יא). ס "ק  שם (סמ "ע  התנה 28)שעברו" שהלוקח  ודוקא
כלומר, לתבשיל, בו להשתמש היין את לוקח  שהוא מראש
ולוקחו  דבר שום התנה לא אם אבל ארוך, לזמן להשהותו
שהלוקח  ולטעון, מאחריות להשתמט  המוכר יכול - סתם
שם  בגמרא שאמרו כמו היין, את להשהות צריך היה לא

(מגידֿמשנה). הנוסח :29)צח . ו) סעיף  רל (סי ' בשו"ע 
היין  שנשאר דוקא לציין כוונתו ואולי  בקנקניו", "ונשאר
אותו  עירה שהלוקח  ולא זה, יין נמכר שבהם הכלים באותם
(ר"י , המוכר של הם האחרונים אלו כי  אף  אחרים, לכלים

המגידֿמשנה). שם.30)הביאו השקלאֿוטריא מתוך
אמר 31) אם והואֿהדין מעט . מעט  יין בו ששמים לתבשיל

הרשב "א). בשם (מ "מ  מעט " מעט  "לשתות מפורש: לו
בשם 32) (מ "מ  מקולקל מראשיתו היה שנתלקל שיין

סובר 33)הרשב "א). וכן (שם). חנינא בר יוסי  כרבי 
(כלומר  בעליו של במזלו מתקלקל שיין צו: שם שמואל
"למקפה" לו אמר שלא באופן מדבר שמואל ואף  הלוקח ).

(רי "ף ).

.„ÎBn‰ÏL ˙ÈÁ‰Â ,BÁÏ ÎL ÏL ˙ÈÁ «≈»ƒ∆≈»«¬≈¿∆»ƒ∆

ÎBÓÌÈBL‡‰ ÌÈÓÈ ‰LÏL CB˙a :‰ˆÈÓÁ‰Â , ≈¿∆¿ƒ»¿¿»»ƒ»ƒƒ
Ô‡kÓ ;ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓe ,ÎBn‰ ˙eLa ‰Ê È‰ ¬≈∆ƒ¿«≈«¬ƒ∆«»ƒƒ»

Á˜Bl‰ ˙eLa  CÏÈ‡Â. ¿ƒ»ƒ¿«≈«

למעשה 34) הלכה פסק  יוסף  ורב  רב . וכדעת צו. בבאֿבתרא
המוכר 35)כמותו. אין הלוקח , של לכליו הוערה אם אבל

(מגידֿמשנה). יותר מקולקל 36)אחראי  שהיה סימן שזהו
המכירה. נראה 37)לפני  כן - "למקפה" לו אמר [כשלא

שם]. ברי "ף 

.‰ÎBn‰Ï ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁËÚÓ dÎÓÏ È„k BÁ «≈»ƒ∆«ƒ«¬≈¿≈¿»¿»¿«
ËÚÓd˙ÈˆÁÓa ‰ˆÈÓÁ‰Â ,˙ÊBÁ  dLÈÏLa B‡ ¿«¿∆¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆

‰pL Ì‡Â .ÎBnÏdlL ˜p‰ Á˜Bl‰B‡ , «≈¿ƒƒ»«≈««∆∆∆»
ÚÈb‰L‡È‰ È‰  ÎÓ ‡ÏÂ ‰‰LÂ ˜eM‰ ÌBÈ ∆ƒƒ««¿»»¿…»«¬≈ƒ

ÔÎÂ .Á˜Bl‰ ˙eLaÏa˜Ó‰BÁÓ ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ ƒ¿«≈«¿≈«¿«≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈
dÎÈÏB‰Ï È„kÌ„˜Â ,ÌL dÎÓÏ ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ¿≈¿ƒ»¿»¿ƒ¿»¿»»¿…∆

ÏÊe‰ ÌL ÚÈb‰L‰ˆÈÓÁ‰ B‡ ÔÈi‰‰Ê È‰  ∆ƒƒ«»«««ƒ∆¿ƒ»¬≈∆
BlL ÔÈi‰Â ˙ÈÁ‰L ÈtÓ ;ÎBn‰ ˙eLaÏk ÔÎÂ . ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆»ƒ¿««ƒ∆¿≈…

‰Ê ‡ˆBik. «≈»∆

צח .).38) (בבאֿבתרא רבא של דומה 39)מימרא זה והרי 
בחביתו  וכשהיין ג). הלכה (למעלה "למקפה" של לתנאי 

וכנ"ל. מוכר, מחצית.40)של רק  היין מן שנשאר אחרי 
שאז )42שם.41) היין, את להוציא אחר נקב  שעשה

ויש  הלוקח . שעשה זה, בשינוי  הקלקול את לתלות אפשר
ג. בהלכה ולא כאן, רק  זה תנאי  הוזכר מדוע  גם 43)לעיין

לקלקול. שגרמה היא הלוקח  של זו הזנחה כשם 44)כאן
היא  - מעט  מעט  למכרה כדי  לחבירו יין של חבית שהמוכר
קיבלה  אם כן כמו החמיצה, אם המוכר, ברשות עומדת

שם). (בבאֿבתרא פלוני  למקום "מקבל"45)להוליכה
היינו, הפסד, ולמחצה שכר למחצה עסק  שעושה זה נקרא
הסיטונאי , - למוכר מיד משלם אינו הקמעוני , - שהלוקח 
הסיטונאי עם מחלק  הוא בקמעונות, מוכר שהוא אחרי  אלא

מחצה. על מחצה הרווח  שהלוקח 46)את המוכר, שהתנה
לא  אבל מסויים, למקום כשיגיע  רק  היין את למכור יכול

היין. מחיר יעלה בינתיים אם אפילו זה, בכל 47)לפני 
למכירה. כמקום ביניהם הותנה שעליו במקום אף  המקומות,

בגמרא.48) האחרונה כנוסחא שכל 49)הכריע  אף ֿעלֿפי 
המוכר  נושא כאן - למחצה, באחריות נושא "מקבל"
קודם  למכור, מהמקבל שמנע  אחרי  ההוזלה, כל באחריות
שהיין  וכשם המחיר, יעלה אם אף  מסויים, למקום שהגיע 
למנוע  יכול שהוא היינו, היוקר, לענין המוכר של ברשותו
אף  המסויים, למקום שיגיע  קודם היין את למכור מהלוקח 
יותר  עוד נמכר היין ההוא שבמקום מכיון - היין יתייקר אם
ברשותו  הוא כך - טז) ס "ק  רל, סי ' הסמ "ע , (הדגשת ביוקר
ד"ה  (רשב "ם למקום הלוקח  שהגיע  קודם היין, הוזל אם

דמקבל). הוא בלוקח 50)דינא אף  חננאל: רבינו לדעת
כך, הדין - ל"מקבל" דוקא ולאו כן, הדין - לגמרי  הקונה
לפני והוזל מסויים, במקום למוכרו שבדעתו התנה שאם

מהמקח . בו לחזור יכול שהוא שהגיע ,

.ÂBÁÏ ÓB‡‰ÌOÓ ÔÈÈ :iÁ  CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈«ƒ¿À»¬ƒ≈»«»
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ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ MÁÈ  ÌÈÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈
‰Ùh‰73˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…

‰Ê ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח  היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י  כשר
איתו  ויעשה שיבדוק  היינו הטבח " עם "יחשב  העתיק 
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב  יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח 
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים

בזה. שהטעהו אחרי  הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר
הלוקח  מכרו אם אף  - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי 
כלום  הלוקח  הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע "ב  וראה ו, קטן סעיף  שם (סמ "ע 

שם).

.„ÈBÁÏ Oa ÎBn‰76˙Bt ,BÎa Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏË e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó  ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

c ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙Îa Beq‡80„Ïa Â‡Ïa Beq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
ÈcÓ B˙ÏÈÎ‡ eq‡L BÁÏ c ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈÙBÒ82˙‡ ÈÊÁÓ  ÔÈÓi˜ ˙Bt‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡  ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙Bt‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ÈÊÁÓ ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ Èeq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰ÈcÓ ÔÈa ‰B˙ ÈcÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÈÊÁÓ  ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם ) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי 
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב 

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק  (ראה התורה מן טבל
שתרומת  ט ) הלכה מעשר מהלכות א (פרק  לשיטתו ורבינו

התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין
-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק 

פי על אף  התורה מן האסור דבר שאכילת מפני  או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח , הנאה מביאה אינה - בשוגג שהיא

ד). קטן סעיף  שם (סמ "ע  צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב . ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי  מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני  שמים, בידי  מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב 
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י "ט  בפרק  (ראה ובביכורים
רבינו  כתב  זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי  חיוב  יש

י ]. הלכה תרומות מהלכות י  נבילה 81)בפרק  כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי  מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים  דברים

גם  נסך" "יין בכלל שהרי  מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י "א בפרק  רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי 
ג). קטן סעיף  האורים משפט  רלד סימן המשפט  (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,

     
או 1) דבר איזה מחמת המכר חילוף  משפטי  בו נתבארו

בזה  שיש והחילוקין יין כמוכרי (ן) המקח  אחר שנתקלקל
בו. והנמשך לזה הדומה בו ונתבאר

.‡Úa‡˙BcÓÔÈÎBn˙BÙÈ ÌÈhÁ BÏ ÎÓ : «¿«ƒ«¿ƒ»«ƒƒ»
˙BÚ e‡ˆÓÂÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ . ¿ƒ¿¿»«≈«»«¬…¿…«≈

˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÚÎBn‰ ‡ÏÂ Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ »¿ƒ¿¿»«≈»«¬…¿…
Á˜Bl‰˙BÚ e‡ˆÓÂ ˙BÚ .,˙BÙÈ e‡ˆÓÂ ˙BÙÈ , «≈«»¿ƒ¿¿»»¿ƒ¿¿»

Èt ÏÚ Û‡‡ÏÂ ,Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ˙BÙÈ ÔÈ‡L ««ƒ∆≈»»∆≈¿«¿»≈∆¿…
˙e˙L ‰ÈB‰ ÌL LÈ È‰Â ,Ô‰Ó ‰hÓÏ ÔÈ‡L ˙BÚ »∆≈¿«»≈∆«¬≈≈»»»¿

ÈÊÁÓe ‰˜ ‡l‡ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÔÈ‡ ≈∆»≈∆»«¬…∆»»»«¬ƒ
.‰‡B‡»»

פג:2) בבאֿבתרא נפרדים.3)משנה במקח 4)דינים
אונאה 5)וממכר. כאן היתה לא שבדמים ואף ֿעלֿפי 

המקח  בטיב  זה הפרש - א) סעיף  רלג סימן (חושןֿמשפט 
אונאה. הוא אף  כך 6)נקרא ומתוך המקח , שנתייקר אף 

שחמתית  חטים ש"המוכר שאף ֿעלֿפי  לחזור. המוכר רוצה
הלכה  (להלן בו" לחזור יכול מהם אחד כל - לבנה ונמצאת
קצת, שינוי  אלא גמור שינוי  זה אין ורעות ביפות כאן - ב )
המתאנה  שרק  בשתות", "אונאה של דין לזה נתנו ולפיכך
ד  הלכה פי "ב  למעלה רבינו שכתב  כמו בו, לחזור יכול

ומגידֿמשנה). המוכר 7)(רשב "ם את הטעה שהלוקח 
יפות. שהם ונתברר רעות, הם אלו שהוא 8)שפירות

המאנה.9)המתאנה. שם.10)שהוא זה 11)במשנה,
רעות, ונמצאו "רעות שבמשנה: זו לבבא רבינו של פירושו
לא  אמנם שאם מיותרת, לכאורה שהיא יפות", ונמצאו יפות
בהם? לחזור יכולים שאינם הוא חידוש מה שינוי , שום היה
הרעות  וכן ביותר, היפות אינן שהיפות רבינו פירשה ולפיכך

ביותר. הרעות זה 12)אינן שינוי  שעלֿידי  אף ֿעלֿפי 
יותר  יש ואם בטל, המקח  אין שתות, עד אונאה ישנה

ה"ד). פי "ב  (למעלה בו לחזור יכול המתאנה - משתות

.ÌÈhÁ ÎBn‰ Ï‡˙ÈzÓÁL‰Ï ˙‡ˆÓÂ, ¬»«≈ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈¿»»
ÏL e‡ˆÓÂ ˙ÈÊ ÏL ÌÈˆÚ ;˙ÈzÓÁL ˙‡ˆÓÂ ‰Ï¿»»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆«ƒ¿ƒ¿¿∆

˜L‰Ó‡ˆÓÂ ÔÈÈ ;˙ÈÊ ÏL e‡ˆÓÂ ‰Ó˜L ÏL , ƒ¿»∆ƒ¿»¿ƒ¿¿∆«ƒ«ƒ¿ƒ¿»
ıÓÁ ,ıÓÁÊÁÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk  ÔÈÈ ‡ˆÓÂ …∆…∆¿ƒ¿»«ƒ»∆»≈∆»«¬…

BaÔÈn‰ ‰Ê ÔÈ‡L ;Ïk ÔÎÂ .BÏ kÓiL Ó‡L ∆≈∆«ƒ∆»«∆ƒ¿…¿≈…
‰Ê ‡ˆBik. «≈»∆

שם.13) את 14)משנה, המאדימה חמה, מלשון אדומה,
פד.). (בבאֿבתרא זה 15)הכל והרי  לגמרי , אחר מין שזה

ממש. טעות ונקראת 16)מקח  מדברית, תאנה עץ  היא
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˙ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰ÏÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈
LÏL ÏMÓ  ÔMÈÓ .‰ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B  CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»

ÌÈL„ÓÚiL CÈˆÂ .‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»
‚‰Ó LiL ÌB˜Óe.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰  Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח .51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב , יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב  יין ואף  בארץ , השרב  מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב "ם מיגאש).55)בה (ר"י  המיושן היין

ואז 56) צח :). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב "ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע  הזה

.ÊÓB‡‰ÛzÓ :BÁÏ‰ÊÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏÌ˙Ò ÔÈÈ ÏL ÛzÓ BÏ ÎnL B‡ , ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È‰‰‡Ó ÏÎa ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ k ‡l‡ BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ˙ÈÏa˜È ‡Ï . »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי  צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט  "זה" הביטוי 

ובין  רע  בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח , של התביעה
להתקיים 61)טוב . ראוי  שיהא טוב  יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי  ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי  התנאי , בנוסח  כן על ויש טוב , ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי  הלוקח , של

שלהן. לטובת 62)הממוצע  שזה "זה", התוספת בלי 
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי  גם חסר אך הלוקח ,
לרעתו. ואחד הלוקח , לטובת אחד דבר ושוב  לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע  היה זה ודבר
(סמ "ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס "ק  רבינו כתב  וכן קצת, להחמיץ 
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב "ב  רשב "ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב  יא, הלכה פי "ח  [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב "ב  במשנה שנוי  קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע  של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.Á‰t˜ÓÏ EÏ ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ÛzÓ :BÏ Ó‡, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ :BÏ Ó‡L B‡Ô˙B  CÏ ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

ÛzÓ :BÏ Ó‡ .ÏÈL˙Ï Èe‡Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê˙eÁa kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B  ÔÈÈ ÏLÈ‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈

‡e‰ÈBÈa‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú ‡Ï ,ÛzÓ :BÏ Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰ÊÔÈÈ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ÎBÓ È‡Blk elÙ‡  ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט : הביטוי  העדר הלוקח : לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי  אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי  היא שהחבית אחרי  "למקפה",
אחד  וחלק  טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי 

צה.). (שם רע  הביטוי70)ממנו הלוקח : לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי  העדר ולעומתו "זה", הממעט :
זאת  שבכל אחרי  אחריו, הבא מהדין עדיף  עדיין זאת ובכל

"יין". המונח  צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק  ה, הלכה י  פרק  למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט  רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב "ם ולדעת יין, וטעמו חומץ  שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט  מהביטוי  שחוץ  הלוקח : לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי  והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואי ֿהזכרה
חומץ . - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף  את

אצל 77) נשאר המקח  ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי 
את  בחזרה לתבוע  יכולת בלי  גריעותו, אף  על הלוקח ,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי  למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף 
(בלא  למקפה" לך מוכר אני  "מרתף  אמר: ואם רשב "ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף  אמר: כאילו דינו "זה"),
 ֿ (מגיד טוב  שכולו יין מקבל והוא הלוקח , לטובת הכל
בזה  הכרע  אין רבינו ובדברי  ורמב "ן), רשב "ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.ËÓB‡‰,CÏ ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰Ú :BÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙B˜ :B‡„a‰ ˙ÈaBÏ Ô˙B BÈ‡  CÏ ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B˜Ï Èe‡L ‰B˜ B‡ ,‰Ú Ba tÁÏ Èe‡L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙eˆa ‰Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa„a‰ ˙Èa ˙BB˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙B˜ BÊ' B‡ '‰Ú BÊ' ÓB‡ ‰‡B‰ ÏkL ,Ì˙eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב  האי , רב  בדברי  הוא רבינו דברי  מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח 
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כי ֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח  אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני  הבד
בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח  על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח  לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף  גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב  בשם ה, טרף  ע '
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף ",
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קמה                
         

למכר  קיום ואין הבד, בית נקרא זה אין - בו אין ואם קיים.
בגמרא, המקור את מעצמו ציין והאורֿשמח  (אבוֿהאזל. זה
וחידושי מגידֿמשנה ועיין האי . רב  דברי  שיביא מבלי 

הרמב "ם). על "קורה",80)הגר"א של בצורה מכשיר
הזיתים. לעצירת זיתים.81)המשמש בו שעוצרים מקום

עריבה.82) של צורה לה שיש

      
רע 1) בדבר, דבר ותערובת הרמאות משפטי  בו נתבארו

זה. אחר שנמשך מה וכל ברע  טוב  או בטוב 

.‡˙BnÏ eÒ‡Ì„‡ Èa ˙‡B‡ kÓÓe Á˜Óa »¿«∆¿≈»»¿∆»ƒ¿»
‚ÏÌzÚc ˙‡ÌÈÎBk „BÚ „Á‡Â .„Á‡Â ƒ¿…∆«¿»¿∆»≈»ƒ¿∆»

ÌeÓ BkÓÓa LiL Ú„BÈ ‰È‰ .‰Ê „a ÌÈÂL Ï‡OÈƒ¿»≈»ƒ¿»»∆»»≈«∆≈¿ƒ¿»
ÌÈ„a ˙Bia‰ ˙Úc ‚Ï elÙ‡Â .Á˜BlÏ BÚÈ„BÈ  ƒ«≈««¬ƒƒ¿…«««¿ƒƒ¿»ƒ

.eÒ‡ »

שזוהי :2) המקח , של לשויו ביחס  לרמאות כאן הכוונה אין
אלא  ה"א), פי "ב  (למעלה רבינו אותה הזכיר שכבר אונאה,
רבינו  שמסיים כמו - במקח  מום שבהעלמת לרמאות הכוונה
אונאת  בה ואין דמים, הפרש משום בזה שאין ואף  - להלן
צד. בחולין זו הלכה ומקור ז). ס "ק  רכח  סימן (סמ "ע  ממון

הבריות. דעת לגנוב  (שם 3)שאסור הרמב "ם כתב  באונאה
איסור  שאין לפי  חבירו". את להונות "אסור ה"א): פי "ב 
כאן  אבל ז), הלכה (פי "ג בגוי  ולא בישראל אלא אונאה
[וראה  אדם" "בני  כתב : להלן, כמבואר בכלל, גוי  שגם
גם  כולל אדם" ש"בני  ואין, ד"ה סוף  סא. יבמות ב 'תוספות'

שמואל.4)גוים]. של מימרא שם, בפרק 5)חולין ראה
ה"ו. דעות מהלכות של 6)ב  מימרא והיא רומי . בדפוס  כן

(פי "ג  בכלל הגוי  אין ממון שבאונאת [ואע "פ  שם. שמואל
נראה  (וכן דברים אונאת איסור בכלל אינו וכן ה"ז),
גניבת  - "עמיתו" בהן שנאמר משום שלה) מצוה ב 'חינוך'
מהלכות  (פ "א בגוי  גם שאסורה ממון כגניבת היא הרי  דעת
היא  הרי  מום של העלמה עלֿידי  ורמאות א) הלכה גניבה
הלכה  גניבה מהלכות (פ "ז אסור לגוי  שגם במשקל, כרמאות
וגזילה, גניבה בכלל הוא הרי  אותו מחסיר שהוא שכל ח )

שם]. המגידֿמשנה שכתב  שעושה 7)כמו "שמראה
שעושה  היינו, ו), סעיף  רכח , (שו"ע  עושה" ואינו בשבילו
הוא  כאילו עליו רושם לעשות לחבירו דברים ואומר פעולות
של  ולאמיתו במיוחד, אותו לכבד מתכוון או בשבילו טורח 
הביא  (שם) דעות ובהלכות כלל. לזה מתכוון לא הוא דבר
יודע  והוא אצלו שיאכל בחבירו (יפציר) יסרהב  "ולא רבינו:
מנחה) הגשת (מתנה, בתקרובת לו ירבה ולא אוכל, שאינו
פיתוי של אחת מילה ואפילו וכו' מקבל שאינו יודע  והוא

אסור". דעת גניבת ושל

.ÔÈ‡ÔÈÒkÙÓÌ„‡‰ ˙‡‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‡ÏÂ ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿…∆«¿≈»¿…
e‡iL È„k ÌÈLÈ‰ ÌÈÏk‰ ˙‡Ï‡ ;ÌÈL„Ák ∆«≈ƒ«¿»ƒ¿≈∆≈»«¬»ƒ¬»

ÌÈL„Á‰ ÔÈÒkÙÓÔB‚k ,ÛeLiLı‰‚ÈÂ ¿«¿¿ƒ«¬»ƒ¿∆»ƒ«≈
‰tÈÈÂÏkÂÈÎˆ. ƒ«∆»¿»»

(שם).8) וגמרא ס ) דף  (בבאֿמציעא ותיקון 9)משנה יפוי 
המשנה). צובעו 10)(פירוש לבן, זקנו שיער היה שאם

שם). הגמרא לפי  (מגידֿמשנה צעיר שייראה כדי 
דעת.11) גניבת (שם).12)והיינו השקלאֿוטריא מסקנת
(שם).13) בגמרא המובאות עובדות של שורה מתוך
שם).14) (גמרא סובין במי  יעביר 15)לשפשף  שם. גמרא

הקמטים. את להשוות מכבש חוטי16)עליו לתלות כגון
תומי למירמי  ד"ה רש"י  ועיין שם, (גמרא בבגד משי 

וטובים 17)לסרבלא). חדשים הייפוי  בלעדי  הם שהרי 
שלהם  הייפוי  ומדת יותר, אותם מייפה רק  והגיהוץ  ('טור')

אשליות. לעורר עשויה ואינה מוגזמת, ברייתא 18)אינה
(שם).

.‚ÔÈ‡ÔÈËaLÓÌ„‡‰ ˙‡ÌÈÓaÔÈÊÁ ÏL ≈¿«¿¿ƒ∆»»»¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
Át˙iL È„k ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂÌÈÓL ÂÈÙ e‡ÈÂ‡ÏÂ , ¿«≈»∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»»¿≈ƒ¿…

ÔÈÚBˆ˜Oa ÌÈt‰ ˙‡ÌÈÁÙB ‡ÏÂ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ∆«»ƒ¿»»¿«≈¿…¿ƒ
ÌÈw‰ ˙‡ÌÈÓa Oa‰ ˙‡ ÔÈBL ‡ÏÂ ,ÔÎÂ . ∆«¿»«ƒ¿…ƒ∆«»»¿«ƒ¿≈

ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â .ÔÈeÒ‡ el‡ ÌÈ„ ‡ˆBik ÏkOa …«≈ƒ¿»ƒ≈¬ƒ¿≈¿ƒ¿«
‰ËeÁL ÏÏÎa ÈÎÏ ‰Ï‰Ïp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»¿»¿ƒƒ¿«¿»««ƒ∆«¿≈»

.‰ËeÁLk BÏˆ‡∆¿ƒ¿»

רש"י19) ועיין כשרביט , נזקף  שהשיער "שרביט " מלשון
משרבטין). "את 20)(ד"ה הגירסא: שלפנינו בגמרא

לא  משרבטין "לא אחרת: גירסא יש ברי "ף  אך  הבהמה",
הבהמה". את ולא האדם האדם 21)את את שמשקין

סובין.22)במים. של את 23)מים נופחים האלו המים
שערו  וגם יותר גוף  בעל ונראה אותם, השותה של מעיו בני 

דעת.24)נזקף . גניבת היא (שם):25)וזו בגמרא
את  לרמות כדי  זקנו ואת פניו את שצבע  בעבד מעשה

צעיר. שהוא הפנים"26)לוקחיו את המאדים "צבע 
שרק ). ולא ד"ה יז. כתובות המעיים 27)(רש"י  בני 

ורחבים. שמנים יותר שיראו באיטליז, הנמכרים
(28 ֿ עלֿידי  נראה הכחוש ואף  הבשר, את מלבינים שהמים

במים). הבשר את שורין ואין ד"ה שם (רש"י  שמן זה
שמשו,29) על שהקפיד בשמואל, עובדא ושם צד. חולין

כן. אותו 30)שעשה מכבד שהישראל יחשוב , שהגוי 
כך  ומתוך לאכילה, לו גם שראוי  דבר אלא לו מוכר ואינו
דגונב  משום ד"ה שם חולין רש"י  (ועיין טובה לו מחזיק 
טובה  לו מחזיק  שהגוי  דעת, גניבת משום בזה ויש דעתו)

ֿ 31)חינם. כאבא ולא וכחכמים ס . בבאֿמציעא משנה
שאול.

.„zÓÏÔÈÒÈb‰ ˙‡‡Ï Ï‡ ,Èt ÏÚ À»»…∆«¿ƒƒ¬»…«ƒ
‰e‚n‰‡e‰L ‰n„ÈÂ ,ÔÈÚ‰ ˙‡ B‚k ‡l‡ BÈ‡L ; «¿»∆≈∆»¿≈∆»«ƒƒ«∆∆

ea Ïk‰zÓe .˙BÈÏ˜ ˜lÁÏ ÈÂÁÏÌÈÊB‚‡Â «…»À»¿∆¿»ƒ¿«≈¿»∆¡ƒ
˙BÁÙMÏÂ ˙B˜BÈzÏ;BÏˆ‡ ‡BÏ ÔÏÈb‰Ï È„k , «ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒ»»∆¿

ÚMÓ ˙ÁBÙe˜eMaLÔÈÙÈwÓa ˙Ba‰Ï È„k , ≈ƒ««∆«¿≈¿«¿¿«ƒƒ
˜eM‰ Èa ÔÈ‡Â ;epnÓ‰Êa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ kÚÏ ÔÈÏBÎÈ ƒ∆¿≈¿≈«¿ƒ¿«≈»»¿≈»∆

˙Úc‰ ˙b. ¿≈««««

לשון 32) וכן הגריסין, מתוך הפסולת את להוציא לברור,
הגריסין", מתוך הפסולת לברור "מותר יז): סע ' (שם השו"ע 
זה, למונח  מקורי  פירוש הרמב "ם מביא המשניות בפירוש
הוא  אם להכיר אפשר פיו על סימן, יש הפול בקליפת והוא:
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˙ˆÚ „Ú BÏ „ÈÓÚ‰ÏÎBÓ È‡ ÔLÈ ÔÈÈ :BÏ Ó‡ . ¿«¬ƒ«¬∆∆»««ƒ»»¬ƒ≈
LÏL ÏMÓ  ÔMÈÓ .‰ÚL ‰L ÏMÓ BÏ Ô˙B  CÏ»≈ƒ∆»»∆»¿»¿À»ƒ∆»

ÌÈL„ÓÚiL CÈˆÂ .‚Á‰ „Ú ıÈÓÁÈ ‡ÏÂ. »ƒ¿»ƒ∆«¬…¿…«¿ƒ«∆»
‚‰Ó LiL ÌB˜Óe.‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰  Úe„È ¿»∆≈ƒ¿»»««…¿ƒ¿««¿ƒ»

צח .51) צז: בבאֿבתרא זמן 52)משנה המתקיים טוב , יין
חג 53)ארוך. עד בבישומו עומד שיהא צריך כלומר:

ומבושם  טוב  יין ואף  בארץ , השרב  מתחיל שמאז השבועות,
אז. להתקלקל שעומדים 54)עלול השנה עם ביחד היינו,
שם). (רשב "ם מיגאש).55)בה (ר"י  המיושן היין

ואז 56) צח :). שם (ברייתא הבציר זמן שהוא הסוכות, חג
שם). (רשב "ם שלימות שנים שלוש הכלל 57)נגמרות

במשנה. פעמים כמה ונזכר ידוע  הזה

.ÊÓB‡‰ÛzÓ :BÁÏ‰ÊÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL »≈«¬≈«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈
‰t˜ÓÏ EÏÌ˙Ò ÔÈÈ ÏL ÛzÓ BÏ ÎnL B‡ , ¿¿ƒ¿»∆»««¿≈∆«ƒ¿»

ÌÈp˜˜ ‰OÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó Á˜Bl‰ È‰‰‡Ó ÏÎa ¬≈«≈«¿«≈»»¬»»«¿«ƒ¿»≈»
˙BpzL‰Ï ÏÈÁ˙‰ k ‡l‡ BË ÌÈÈ ‰È‰È ‡lL; ∆…ƒ¿∆≈»∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿«

‰Ê ÏÚ ˙ÈÏa˜È ‡Ï . »≈«∆…¿«≈

צה:58) שם הגמרא מסקנת לפי  צג: בבאֿבתרא משנה
יין.59) בו שמחזיקים את 60)מקום ממעט  "זה" הביטוי 

ובין  רע  בין שהוא, כמו משמעו ש"זה" הלוקח , של התביעה
להתקיים 61)טוב . ראוי  שיהא טוב  יין שצריך לתבשיל,

הלוקח  תביעת את מעלה "למקפה" והביטוי  ממושך, זמן
לרעתו  "זה" אחד: ביטוי  התנאי , בנוסח  כן על ויש טוב , ליין
הדין  ומכאן לטובתו, ל"מקפה" אחד וביטוי  הלוקח , של

שלהן. לטובת 62)הממוצע  שזה "זה", התוספת בלי 
מפורש  שהוא "למקפה" הביטוי  גם חסר אך הלוקח ,
לרעתו. ואחד הלוקח , לטובת אחד דבר ושוב  לטובתו,

מאה 64)כדים.63) שעל לחז"ל, ידוע  היה זה ודבר
(סמ "ע  להשתנות התחילו שכבר עשרה, להיות רגיל קנקנים

ד'). בפירושו 65)ס "ק  רבינו כתב  וכן קצת, להחמיץ 
קוססות  עשר עליו "מקבל שם: שאמרו למה למשנה,
צה. (ב "ב  רשב "ם ולדעת מחמיצות". - "קוססות - למאה"
ח  בהלכה להלן הנזכר בחנות, שנמכר יין זהו נותן) ד"ה

שם). דברינו מעשר.66)(ועיין יותר יש אלו 67)אם את
רבינו: כתב  יא, הלכה פי "ח  [להלן העשר. על היתירים
- השיעורים על יתר שבפירות) (מהפסולות מהן "נמצא
בהם  שאין וברורים מנופים פירות לו ויתן הכל את ינפה
(ב "ב  במשנה שנוי  קוססות" "עשר שדין ומאחר כלום".
מתולעות", ו"עשר טינופות" "רובע  של הדין עם ביחד צג:)
מיימוניות  הגהות ועיין כן, הדין - שלנו בהלכה שגם נראה

ושם]. כאן

.Á‰t˜ÓÏ EÏ ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ÛzÓ :BÏ Ó‡, »««¿≈∆«ƒ¬ƒ≈¿¿ƒ¿»
ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ :BÏ Ó‡L B‡Ô˙B  CÏ ÎBÓ È‡ ∆»«»ƒ∆«ƒ¬ƒ≈»≈

ÛzÓ :BÏ Ó‡ .ÏÈL˙Ï Èe‡Â ‰ÙÈ BlkL ÔÈÈ BÏ«ƒ∆À»∆¿»¿«¿ƒ»««¿≈
‰Ê˙eÁa kÓp‰ ÔÈÈ BÏ Ô˙B  ÔÈÈ ÏLÈ‰L , ∆∆«ƒ≈«ƒ«ƒ¿»«¬∆¬≈

‡e‰ÈBÈa‰ÙÈ ‡ÏÂ Ú ‡Ï ,ÛzÓ :BÏ Ó‡ . ≈ƒ…«¿…»∆»««¿≈
‰ÊÔÈÈ ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,CÏ ÎBÓ È‡Blk elÙ‡  ∆¬ƒ≈»¿…ƒ¿ƒ«ƒ¬ƒÀ

BÚÈb‰ ,ıÓÁ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. …∆ƒƒ¿≈…«≈»∆

"זה",68) הממעט : הביטוי  העדר הלוקח : לטובת הכל כאן
"למקפה". המרבה הביטוי  אמר:69)ולעומתו לא אפילו

ולומר  לחלקה אין אחד, כלי  היא שהחבית אחרי  "למקפה",
אחד  וחלק  טובים, יהיו ממנו חלקים תשעה אחד שבכלי 

צה.). (שם רע  הביטוי70)ממנו הלוקח : לרעת הכל וכאן
"למקפה", המרבה הביטוי  העדר ולעומתו "זה", הממעט :
זאת  שבכל אחרי  אחריו, הבא מהדין עדיף  עדיין זאת ובכל

"יין". המונח  צה.).71)הוזכר (שם הברייתא לשון
יב 72) ופרק  ה, הלכה י  פרק  למעלה וראה "שהוא". כלומר,

יג. הקודם,73)הלכה למשפט  רבינו של פירושו זה
בברייתא. שהוא:74)המובא מפרש רל) (סימן ה'טור'

כתוב  מיימוניות ובהגהות להחמיץ ", קצת שמתחיל "יין
(שם  הרשב "ם ולדעת יין, וטעמו חומץ  שריחו יין שהוא
הך. היינו - בחנות" הנמכר ו"יין "קוססות" - לו) נותן ד"ה
שם. למשנה בפירושו ועיין ברורה. לא בזה רבינו ודעת

"זה"75) הממעט  מהביטוי  שחוץ  הלוקח : לדעת הכל שכאן
ומכאן  "יין", אפילו הזכיר לא - "מקפה" הביטוי  והעדר

דלהלן. מקבל 76)התוצאה שהוא אומרת, זו ואי ֿהזכרה
חומץ . - בו הנמצא יהיה אפילו שהוא, כמו המרתף  את

אצל 77) נשאר המקח  ופירושו: בברייתא, הנמצא ביטוי 
את  בחזרה לתבוע  יכולת בלי  גריעותו, אף  על הלוקח ,

"מרתף 78)תמורתו. שאמר היינו "למקפה", הזכיר ואם
אמר  כאילו שדינו אומרים יש "יין", בלי  למקפה" זה
בשם  מיימוניות (הגהות למקפה" יין של זה "מרתף 
(בלא  למקפה" לך מוכר אני  "מרתף  אמר: ואם רשב "ם).
בו  שיש למקפה", יין של "מרתף  אמר: כאילו דינו "זה"),
 ֿ (מגיד טוב  שכולו יין מקבל והוא הלוקח , לטובת הכל
בזה  הכרע  אין רבינו ובדברי  ורמב "ן), רשב "ם בשם משנה

(מגידֿמשנה).

.ËÓB‡‰,CÏ ÎBÓ È‡ ıÚ ÏL ‰Ú :BÁÏ »≈«¬≈¬≈»∆≈¬ƒ≈»
˙B˜ :B‡„a‰ ˙ÈaBÏ Ô˙B BÈ‡  CÏ ÎBÓ È‡ «≈««¬ƒ≈»≈≈

˙B˜Ï Èe‡L ‰B˜ B‡ ,‰Ú Ba tÁÏ Èe‡L ıÚ≈∆»«¿…¬≈»»∆»¿»
d˙eˆa ‰Ú ‡l‡ ,„a‰ ˙Èa„a‰ ˙Èa ˙BB˜ B‡ ≈««∆»¬≈»¿»»≈««

˙B˜ BÊ' B‡ '‰Ú BÊ' ÓB‡ ‰‡B‰ ÏkL ,Ì˙eˆa¿»»∆»»∆≈¬≈»«
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .'„a‰ ˙Èa≈««¿≈…«≈»∆

בספרו 79) שכתב  האי , רב  בדברי  הוא רבינו דברי  מקור
"במכירת  טוֿטז): אות כד (שער והממכר" "המקח 
עליו  אין המטלטלין, מן שימכור מין מאיזה המטלטלין
השם  אותו שיקרא ובלבד שבכלים. בפחות כי ֿאם להביא
שהתנה  השם אותו עליו אין אבל לו, שהתנה המין מאותו
בית  קורת לו שאמר וכגון אותו, ליטול ללוקח  אין - עליו
שהיא  בזמן מתוקנת, קורה הביא אם לך, מוכר אני  הבד
בית  קורת שהיא בשם אותה וקורין הבד, בית לקורת ראויה
קורת  שם עליה אין אם אבל ליטלה, הלוקח  על יש הבד
על  שם מסתמך והוא ליטלה". ללוקח  לו אין - הבד בית
הבד  בית קורת "המוכר שם: שאמרו כה. בנדרים הגמרא
ערוך  - פניה" ומרובעין ("שמשווין טרוף  גבו אם לחבירו,
היינו  לא", - לא ואם אין, שרירא) רב  בשם ה, טרף  ע '
של  זו תכונה בו יש אם לחבירו הבד בית קורת שמוכר
והמכר  הבד, בית הוא נקרא הבד, בית את המאפיין "טרוף ",
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קמו               
         

להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ  אחרי  רק  או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאי ֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידי ֿזה אף ֿעלֿפי  כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח  ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח  (סי ' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח  פני  על למעלה רק 

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח  פני  שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי  הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב ,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי  בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י  מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק . הקבוע  המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ "ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף "]. המוכרים 43)"והחנוני  החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק . בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני  - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני 
הוא  שהרי  - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק  אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי  שערים מפקיעי  של ידיהם קוצץ 
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני  זה, כל השמיט 
ריחיים, שהקים מבוי  בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב 
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי  אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב  לשיטת אבל ידו. על לעכב  הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב  שאינו יהושע 
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ  חבירו
עושה  ואני  שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני  בידו
ח ) הלכה שכנים מהלכות בפ "ו רבינו פסק  (וכן שלי " בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי  -
הונא, כרב  שם בבבאֿבתרא פסק  הוא שאף  אלפסי ,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי "כ ר"י  כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב  נט ֿס .45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡˙BÙa ˙Bt ÔÈÚÓÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„ÁaelÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ˜Èa ÌÈLÈ‰Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆBCa ‰L˜ ÚÏ eÈz‰L ‡e‰, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„Ïa ˙Bzb‰ ÔÈaBÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
kÚÏ zÓ ÌB˜Ó ÏÎakp‰ c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈbÓÚÏ zÓ CÎÈÙÏe ,.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב  לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י  אחר שדה של
כדי יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט  - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י ). הרי "ף 47)סעיף  דעת לפי  שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי  סופרים). (דקדוקי 

חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי  בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי "ף  גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק  גת שם. נחמן, רב  של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני  לערב  מותר תוסס , עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי  אבל הדדי , פגם ללא השני  הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב  משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י  רש"י52)אותו לדעת
בזמן  לערב  מותר ברך קשה רק  שמשביתו) מפני  (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק  להיפך:
(סמ "ע  טוב  יותר שהוא לפי  לערב  תמיד מותר בקשה רך

יט ). ס "ק  עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני  היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי 

ניכר  לא שאז יין, מעט  כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח  החדש, בין 55)הטעם שלא אף 

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע  אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי  שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף 

לעולם". בו לערב  מותר רומי :57)תחילה, [בדפוס 
של"ד). (ד"וו בכסף ֿמשנה הוא וכן לערב ". מותר "הלוקח 
ובכ"י "הלוקח ", כתב  למה הכסף ֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈÚÓ ÔÈ‡ÌÈÓ BÏ Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
epkÓÈ ‡Ï  BÈÈa˙eÁaBÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

b˙Ï ‡ÏÂBÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡Ba ‰nnL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈÁ‡e‚‰pL ÌB˜Óe .ÏÈËÈ  ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב  "מי  ס . בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב , רק  שהמדובר הרי  - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב  עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני .62) מים שעירב  לתגר, הודיע  שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע  האחרון שזה הוא 64)כדי  כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב ] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס "ק  רכח , (סמ "ע  המים" עירוב 
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב 

" יב ): סעיף  אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף  שם (שו"ע  להטיל שדרכם כשיעור

.Êbz‰ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙Bb LÓÁÓ ;„Á‡‰e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

ÚÏ Ôek˙È ‡lL „Ïe. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב "ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני  בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י  לוקחין" כן ובחזקת לוקח ,
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הֿו). הלכה (למעלה ביין ויין בפירות פירות לערב 
שיצא 71) כדי  הטוב  ממקום הרוב  לקנות יכוון "שלא כלומר

ממקום  גם וקונה הטוב , ממקום הכל קונה שהוא קול עליו
טז). סעיף  שם, (שו"ע  עמו" ומערבו הרע 

.ÁÔÈÈa ÔÈa ,ÌÈÓL ÚÏ eÒ‡ÔÓLa ÔÈa, »¿»≈¿»ƒ≈¿«ƒ≈¿∆∆
‡e‰L Ïk elÙ‡ÂLÓ‡ ÏL ÌÈÓL elÙ‡Â . «¬ƒ»∆«¬ƒ¿»ƒ∆∆∆
ÌBÈ ÏL ÌÈÓLaÔÈi‰ ‰Ú Ì‡ Ï‡ .eÒ‡  ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ»««ƒ

BÎB˙Ï ÂÈÓL Ô˙B  ÈÏk Ï‡ ÈÏkÓ. ƒ¿ƒ∆¿ƒ≈¿»»¿

ס .72) בבאֿמציעא שם 73)משנה שאמרו ממה [נלמד
לוג  מאה לכל שמרים ומחצה לוג עליו שמקבל מ . במשנה
לו  נותן כלומר עליו, מקבל שרק  הרי  ט ), הלכה להלן (ראה
מכלי עירה אם אלא אסור בתוכו לערב  אבל לחוד, השמרים

להלן]. ראה תוכו. אל מיד שמריו ונותן כלי  להלן 74)אל
שהוא". כל לערב  אסור אמרו "הרי  רבינו: כתב  יג הלכה
ה"א) פ "ב  (כלאים בירושלמי  שאמרו ממה מקורו ובוודאי 
אחא  בר יעקב  "רבי  לערב , אסור שהוא כל אפילו לערב  אם
של  שלו) התבואה כרי  =) כיריו מתוך צרורות הבורר כו'
יוסי , רבי  אמר תחתיהן. יפות חיטין לו להעמיד חייב  חברו

לערב ". אסור שהוא בכתב ֿיד 75)זאתֿאומרת הנוסח  [כן
הוא  וכן שם) סופרים דקדוקי  (לפי  ס . בבבאֿמציעא ה'

"המ  שלא בספר והיינו נט ), (שער האי  לרב  והממכר" קח 
כי היין, בתוך לתתם עלֿמנת אלו שמרים מיני  שני  יערב 
של  שמרים כדלהלן, מזיקים אינם היום של ששמרים אע "פ 

מזיקים]. - בתוכם המעורבים רבינו 76)אמש [בלשון
זו. מילה חסרה רכח ) סימן (חושןֿמשפט  ב 'טור' שהובא

בכלל]. "שמן" גם ששמרים 77)ולפי "ז שם. בבאֿמציעא
מזיקים. אינם אלו

.Ë˜wÊÓ ÔÓL BÁÏ ÎBn‰Ïa˜Ó BÈ‡  «≈«¬≈∆∆¿À»≈¿«≈
ÌÈÓLÌ˙Ò ÔÓL BÏ ÎÓ .‚Ï Ïa˜Ó ‰ˆÁÓe ¿»ƒ»«∆∆¿»¿«≈…∆¡»

‚Ï ‰‡Ó ÏÎÏ ÌÈÓLÏa˜Óe .ÌÈÓL ‡La ¿»ƒ¿»≈»…¿«≈ƒ¿»¿»ƒ
eÎÚ ÔÓLÏÚ ˙È ,ÔÓM‰ Èt ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰ÏBÚ‰ ∆∆»»∆¿«¿»«¿≈«∆∆»≈«

ÌÈÓM‰ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÈÚe„È‰. «¿»ƒ«¿ƒ¿»

שמרים.78) השמרים,79)בלי  הפסד מקבל  הלוקח  אין
שקנה  המידה מן ללוקח  לו לפחות יכול המוכר שאין היינו,
במשנה  הדברים [מקור קבלם. שלא השמרים תמורת זה
וטעמם  יהודה. רבי  של חכמים וכדעת מ . בבאֿמציעא
כיון  כלומר שמרים, לערב  שאסור (מ :) בגמרא שם הוסבר
באופן  אף  שמרים לו לערב  אסור מזוקק  שמן לו שמכר
באופן  לערב  מותר סתם שמן שבמוכר כלי , אל מכלי  שעירה
אסור]. - מזוקק  במוכר כאן - ח ) הלכה (למעלה זה

מזוקק .80) שמן לו נוזלים.81)ונתן של מידה
סתם 82) שבשמן משום הוא בזה [והטעם (שם). משנה

הלכה  (למעלה כלי  אל מכלי  כשעירה שמרים לערב  מותר
לוג  עליו לקבל הלוקח  את המוכר מכריח  ולפיכך - ח )
כיון  - השמרים לערב  לו אסור שעכשיו אע "פ  ומחצה,
הייתי רוצה הייתי  אם לו: אומר לו, מותר היה שאתמול
בבאֿמציעא  ראה ממני ? תקבלם לא ועכשיו אתמול, מערב 

מ :83)מ :]. שם שבברייתא היי84)ברייתא "פקטים" נו
זו: בלשון רבינו דברי  מביא רכח ) (סימן [וה'טור' שם.

"ומקבל "ומקב  ונוסחתנו למעלה". העולה עבור שמן עליו ל
סעיף ֿקטן  שם בסמ "ע  ועיין דחוקה. - וכו'" שמרים בשאר
בשמן  כלומר שמנים", "בשאר להגיה צריך כי  ויתכן כז.
כן  שמרים, מקבל שאינו שכשם מזוקק , לשמן פרט  סתם,
תימן]. כ"י  ברמב "ם הנוסחא וכן עכור, שמן מקבל אינו

הנזכרים.85) ומחצה לוג "לוג 86)היינו, של השיעור כי 
לשער  יש מקום ובכל הם, מקומם לפי  חז"ל שיערו ומחצה"

יב . הלכה להלן וראה מקום. באותו הידוע  החשבון כפי 

.È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na˙BÚÓ BÏ Ô˙pLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«»
ÈL˙aeÎÚ ÔÓM‰L ,ÔÒÈa ÔÓM‰ Á˜ÏÂ , ¿ƒ¿≈∆«∆∆»¿»««∆∆¿ƒ»

ÔÓM‰ B˙B‡ ÈtÓ ,‰ÏB„‚ ‡È‰L ,ÈLz ˙cÓk¿ƒ«ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈«∆∆
‡È‰L ,ÔÒÈ ˙cÓa Á˜Ï Ì‡ Ï‡ ;‰ÏÚÓÏ ‰ÙBw‰«∆¿«¿»¬»ƒ»«¿ƒ«ƒ»∆ƒ

ÔÓM‰ ÏÏˆ kL ÈtÓ ,‰pË˜‡l‡ Ïa˜Ó BÈ‡  ¿«»ƒ¿≈∆¿»»««∆∆≈¿«≈∆»
ÌÈÓM‰.„Ïa «¿»ƒƒ¿»

שם.87) בגמרא הוא הזיתים.88)כן מסיקת זמן שאז
והמידה 89) מזוקק . בלתי  עדיין הוא השמן זו, שבעונה

למעלה. הצף  העכור השמן מחמת וגדושה גדולה
וממילא 90) מזוקק , כבר הוא השמן ניסן, בעונת שאז,

תשרי . של מזו פחותה עכור.91)מידתו אינו ושוב 
פחות 92) לקח  הוא שהרי  העכור, השמן את לא אבל

שהזמין. מהמידה

.‡ÈÎBn‰ÌÈhÁÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó  BÁÏ «≈ƒƒ«¬≈¿«≈»»…«
˙ÈË˜‰‡Ò ÏÎÏÌÈBÚO .Ú ÂÈÏÚ Ïa˜Ó  ƒ¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿«≈»»…«

˙BBMÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó  ÌÈL„Ú .‰‡Ò ÏÎÏ ƒ¿»¿»¬»ƒ¿«≈»»…«
˙ÈeÙÚÌÈ‡z .‰‡ÒÏOÚ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó  «¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿«≈»»∆∆
˙BÚÈÏ˙Ó‰‡Ó ÏÎÏBÏ ÎÓ . ˙Bt ‡L «¿ƒ¿»≈»»«¿»≈

Ú ÂÈÏÚ Ïa˜Ó˙BÙBpËÔ‰Ó ‡ˆÓ .‰‡Ò ÏÎÏ ¿«≈»»…«ƒ¿»¿»ƒ¿»≈∆
Ïk‰ ˙‡ ‰tÈ  ‡e‰L Ïk el‡‰ ÌÈeÚM‰ ÏÚ ˙È, »≈««ƒƒ»≈»∆¿«∆∆«…
ÌeÏk Ô‰a ÔÈ‡L ÔÈee ÔÈtÓ ˙Bt BÏ ÔzÈÂ. ¿ƒ≈≈¿Àƒ¿ƒ∆≈»∆¿

צד.93) בבבאֿבתרא אמרו 94)ברייתא  צג: שם במשנה
טינופת  רובע  עליו מקבל זה הרי  פירות "המוכר כללית: בצורה
פירטו  בברייתא אך זו. טינופת היא מה פירשו לא אך לסאה",

ומי מין בכל הרגילה הטינופת היא קב 95)ן.מה של רובע 
מעשרים  אחד שהוא רובע ), עליו מקבל ד"ה במשנה (רשב "ם

בסאה. החיטים 96)וארבעה בין לצמוח  הקטנית שדרך
להתערב  או עליו), מקבל חיטין ד"ה צד. שם הרשב "ם (מדברי 

א). ס "ק  רכט  סי ' (סמ "ע  בגרנות בת 97)עמהן היא סאה
קבים. (שם).98)ששה שבאים 99)ברייתא קשים

הרגילה  הפסולת היא וזו השעורים, בתוך הרוח  בנשיבת
בעדשים 100)אצלם. להמצא הרגילים וצרורות, עפר

ונראה  שם). (גמרא אותם קוצרים ולא בידים אותם שעוקרים
עוקרים  שאין בהם וכיוצא ושעורים שבחיטים רבינו מדברי 
אינו  - בהם מצויים וצרורות עפר ואין אותם שקוצרים אלא
ס "ק  רכט  (סי ' הסמ "ע  הביא זו וכדיעה עפרורית. עליו מקבל
בבבאֿבתרא  הגמרא מסוגיית אבל א). ס "ק  בש"ך ועיי "ש א,
קיג. והערה יג, הלכה להלן ועיין כן. נראה לא צד.

צג:101) שם תולעים.102)משנה, בהם שנמצאים תאנים
אחד 103) זה: אחוז לפי  והואֿהדין אחוזים, עשרה היינו
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להסיר  היינו ו"לבור", גדול, מאמץ  אחרי  רק  או מהר יתבשל
הסימן. על לעמוד יהיה שאי ֿאפשר הזאת הקליפה את

ומותר 33) לשניים. ברחיים אותם גרסו או שטחנו פולין,
יפים  יותר נראים הם שעלֿידי ֿזה אף ֿעלֿפי  כן לעשות
כמה  ולהבין לראות הלוקח  ויכול לעין, הנראה דבר "שזהו
סעיף  רכח  (סי ' הפסולת" מהם שהוציא בשביל יותר שוים

שאול 34)יז). לאבא מודים חכמים גם שבזה שם, משנה
שאסור. -(35- הפה על - השטח  פני  על למעלה רק 

בפנים. הפסולת את התבואה.36)ולהשאיר אוצר
רואה 37) הוא שכשאדם נוטה ברור, הכל השטח  פני  שעל

ויש  כן, אינו הדבר והרי  הכל, הוברר הסתם שמן לחשוב ,
דעת. גניבת משום וכחכמים,38)כאן (שם) במשנה זה גם

יהודה. כרבי  בתנור 39)ולא אותם שמייבשים שבולים,
ד"ה  טו: כתובות (רש"י  מתוקים נעשים והם לחים, בעודם

במשנה.40)קליות). אינה זו מן 41)מילה מוריד
שם. במשנה כתנאֿקמא ולא וכחכמים בשוק . הקבוע  המחיר

למכור 42) החנונים דרך [שכן בהקפה. ממנו לוקחין
(פ "ג אבות במסכת ששנינו כמו טז):בהקפה, משנה

מקיף "]. המוכרים 43)"והחנוני  החנונים יתר כלומר,
היתר 44)בשוק . בטעם אמרו שם) (בבאֿמציעא [בגמרא

מחלק  "אני  - וכו' אגוזים בחלוקת הנ"ל: הדברים שני 
הוא  שהרי  - השער ובהורדת שיסקים". אתה חלק  אגוזים,
ורבינו  פירות. ואוצרי  שערים מפקיעי  של ידיהם קוצץ 
לדעת  אלא אלו טעמים נאמרו שלא מפני  זה, כל השמיט 
ריחיים, שהקים מבוי  בן שאמר: כא:) (בבאֿבתרא הונא רב 
יכול  - ידו על ריחיים להקים ורוצה מבוי  אותו בן שכנו ובא
דרב  בריה הונא רב  לשיטת אבל ידו. על לעכב  הראשון
רבן  של תנאֿקמא וכדעת ידו, על מעכב  שאינו יהושע 
של  חנותו בצד חנות אדם ש"עושה (שם) גמליאל בן שמעון
למחות  יכול ואינו חבירו של מרחצו בצד ומרחץ  חבירו
עושה  ואני  שלך בתוך עושה אתה לו לומר שיכול מפני  בידו
ח ) הלכה שכנים מהלכות בפ "ו רבינו פסק  (וכן שלי " בתוך
יצחק  ורבינו הנ"ל. הטעמים באותם צורך אין זה, לפי  -
הונא, כרב  שם בבבאֿבתרא פסק  הוא שאף  אלפסי ,

סובר - הנ"ל הטעמים הביא בן ‰Â‡ואעפי "כ ר"י  כדעת
אף  אסור כן שלולא אחרת, עיר לבן מועיל שזה שם מיגש

הונא]. רב  נט ֿס .45)לדעת בבאֿמציעא משנה

.‰ÔÈ‡˙BÙa ˙Bt ÔÈÚÓÌÈL„Á elÙ‡ , ≈¿»¿ƒ≈¿≈¬ƒ¬»ƒ
ÌÈL„Áa ÌÈLÈ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈL„ÁaelÙ‡ . «¬»ƒ¿≈»ƒ«¿»ƒ«¬»ƒ¬ƒ

ÏBÊa ÌÈL„Á‰Â ˜Èa ÌÈLÈ‰Á˜Bl‰L ÈtÓ ; «¿»ƒ¿…∆¿«¬»ƒ¿ƒ¿≈∆«≈«
ÔÈÈa .ÔMÈÏ ‰ˆBCa ‰L˜ ÚÏ eÈz‰L ‡e‰, ∆¿«¿»¿«ƒ∆ƒƒ¿»≈»∆¿«

BÁÈaLnL ÈtÓ ,„Ïa ˙Bzb‰ ÔÈaBÓÚË ‰È‰ Ì‡Â . ≈«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ¿ƒ»»«¿
kÚÏ zÓ ÌB˜Ó ÏÎakp‰ c ÏkL ; ƒ»À»¿»≈¿»»∆»»»«ƒ»

BÓÚËÁ˜Bl‰ LÈbÓÚÏ zÓ CÎÈÙÏe ,.B˙B‡ «¿«¿ƒ«≈«¿ƒ»À»¿»≈

פירות 46) בהם יערב  לא מסויים, שדה פירות לו מכר אם
פירש: שם והרא"ש מערבין). אין ד"ה (רש"י  אחר שדה של
כדי יפים, פירות בהרבה רעים פירות מעט  - מערבין "אין
רכח  (סימן בשולחןֿערוך הביא וכן יפים". בחזקת למכרם

י ). הרי "ף 47)סעיף  דעת לפי  שם במשנה להיות צריך כן
טובים  יותר שחדשים יוצא, זה ולפי  סופרים). (דקדוקי 

חדשים  לומר צריך "ואין שלפנינו: במשנה אבל מישנים.
רש"י ועיין טובים, יותר שישנים יוצא, זה ולפי  בישנים".

שלפנינו 48)שם. והנוסחא שם. בגמרא הרי "ף  גירסת כן
שם. במשנה לנוסחתנו מתאימה שם.49)בגמרא, משנה,

בחלש.50) הוא 51)חזק  גת שם. נחמן, רב  של מימרא
זמן  כל היין, עשיית ובזמן הענבים, בו שדורכים מקום
קולט  שאחד יחד, המינים שני  לערב  מותר תוסס , עוד שהוא
התסיסה  תהליך אחרי  אבל הדדי , פגם ללא השני  הטעם את
פוגם  אחר ממין יין עירוב  משלו, טעם כבר יש אחד שלכל

שנו). הגיתות ובין ד"ה שם (רש"י  רש"י52)אותו לדעת
בזמן  לערב  מותר ברך קשה רק  שמשביתו) מפני  (ד"ה
ה'טור' לדעת אך אסור. לעולם בקשה רך אבל הגיתות,
אבל  הגיתות, בזמן אלא מותר אינו ברך קשה רק  להיפך:
(סמ "ע  טוב  יותר שהוא לפי  לערב  תמיד מותר בקשה רך

יט ). ס "ק  עד 53)שם יין, הרבה כלֿכך בו שעירבו היינו
(לחםֿמשנה). השני  היין טעם אחא,54)שמורגש כרבי 

ניכר  לא שאז יין, מעט  כשמערבין מדובר שלמעלה והדין
מרומה. יוצא והלוקח  החדש, בין 55)הטעם שלא אף 

רכח 56)הגיתות. (סימן ובשו"ע  אותו. לטעום היה ויכול
טועמו  דבר שקונה מי  שכל שנהגו, "במקום יד): סעיף 

לעולם". בו לערב  מותר רומי :57)תחילה, [בדפוס 
של"ד). (ד"וו בכסף ֿמשנה הוא וכן לערב ". מותר "הלוקח 
ובכ"י "הלוקח ", כתב  למה הכסף ֿמשנה הקשה זה ועל

כלפנינו]. הנוסחא תימן

.ÂÔÈÚÓ ÔÈ‡ÌÈÓ BÏ Ú˙pL ÈÓe .ÔÈÈa ÌÈÓ ≈¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ∆ƒ¿»≈«ƒ
epkÓÈ ‡Ï  BÈÈa˙eÁaBÚÈ„BÓ Ôk Ì‡ ‡l‡, ¿≈…ƒ¿¿∆∆»∆»ƒ≈ƒ

b˙Ï ‡ÏÂBÚÈ„BnL Èt ÏÚ Û‡Ba ‰nnL , ¿…¿«»««ƒ∆ƒ∆¿«∆
ÌÈÁ‡e‚‰pL ÌB˜Óe .ÏÈËÈ  ÔÈÈa ÌÈÓ ÏÈË‰Ï, ¬≈ƒ»∆»¬¿»ƒ«ƒ¿«ƒ»ƒ

.˙Bzb‰ ÔÈa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈«ƒ

לא 58) ביינו, מים שנתערב  "מי  ס . בבאֿמציעא משנה
ומכאן  בנתערב , רק  שהמדובר הרי  - כו'" בחנות ימכרנו

מגידֿמשנה. ועיין בידים, לערב  עצמו.59)שאסור הוא
הקמעונאים.60) כדרך קטנות היין.61)בכמויות לקונה
ביין,63)חנווני .62) מים שעירב  לתגר, הודיע  שהמוכר

ללקוחותיו. זאת יודיע  האחרון שזה הוא 64)כדי  כן
"שמורה  משום בו" לרמות אלא "שאינו שם: במשנה,
ראה  ולא בביתו [העירוב ] נעשה שלא כיון היתר לנפשו
יין  קנייתו, ועצם כא). ס "ק  רכח , (סמ "ע  המים" עירוב 
ובשו"ע  אחרים. בה לרמות שדעתו מוכיחה במים, מעורב 

" יב ): סעיף  אחרים".˘Ó‡(שם בו שם.65)ירמה משנה,
יג).66) סעיף  שם (שו"ע  להטיל שדרכם כשיעור

.Êbz‰ÒËÈt CB˙Ï Ô˙BÂ ˙Bzb LÓÁÓ ÏËB ««»≈≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»
˙Bb LÓÁÓ ;„Á‡‰e‚Ó CB˙Ï Ô˙BÂ;˙Á‡ ∆»≈»≈¿»¿≈¿¿»««

ÚÏ Ôek˙È ‡lL „Ïe. ƒ¿«∆…ƒ¿«≈¿»≈

(מגידֿמשנה).67) כלשונה שם "גיגית 68)משנה,
לרמב "ם). המשניות (פירוש שדשים 69)גדולה" מקומות

תבואה. בהם תבואה,70)וזורים בו שאוצרים מקום
הרבה  אדם ומבני  בשדותיו, גדלו שלא בו יודעים "שהכל
אסור  אחר אבל שם). (רש"י  לוקחין" כן ובחזקת לוקח ,
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שם). (רשב "ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב . רובע  והיינו "רובע ", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב "ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב  של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק  למעלה פחות 109)ראה אף 
קנסא", לה ואמרי  דינא, לה "אמרי  שם: ובגמרא מרובע .
אדם  אין מרובע  שיותר הדין, עלֿפי  שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע  ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב  על קנס  אלא

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ÂÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח  (ספר גאון האי  רב  כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ "ו כמה 111)והרי "ף  והובא ידוע , עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈÌÈwÓ ˙Bt Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,c ÏkÓ ÌÈee¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈÓM‰ eÎnÈ ‡ÏÂ:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙Bta eÈ‰L B‡ ,ÌÈÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ÎnÈ  Á‡ ÔÈÓ B‡ Ôz B‡ ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰LBˆ Ba‰ ,ÏL Bb CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
aL Bˆ eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B  BÁ; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa kÓ ‰È‰  BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
epÈÊÁÈeÓ‡ È‰ !.‡e‰L Ïk ÚÏ eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי , רב  סתם,113)מדברי  שמן שמוכר אף 
לתוכן  שמריו נותן כלי  אל מכלי  עירה אם הדין שמן

ח ). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי  היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב 
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי  זו. להלכה מציאות
צט . והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט  רכט ) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב "ב 116)אבן רשב "ם דעת
פ "ז  (ראה דגרמי " "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי  אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק  חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי  שיטת לפי  לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב "ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי  בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י ). בשם (תוס ' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי118)לתוך

עג. והערה ח  הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ "ב 

.„ÈÎBn‰ÌÈp˜˜ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔBMa «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó˙BÒËÈt ‰OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó . ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â˙ÈÙ‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב "ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי  הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב . הלכה שם).122)למעלה (רשב "ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף  הלוקח  יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

     
בו 1) שיארע  או ערעור עליו שיש המקח  דיני  בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח  מיד שהוציאוהו או אונס  דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ BÁÏ kÓÏ ÎBÓÏ eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈBÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«

ÂÈÏÚ ˙eÈÁ‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈
.ÌÈÁ‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי .2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב  לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח  זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי  כמו: עשק  או עסק  מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י  עימו"
- עליו]. משפט  ותובעים המקח  על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב  לא שהלוקח  "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח  כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע  שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב ).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח  יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח  הנ"ל,
מום, זה הרי  כן ואם ב , הלכה להלן ראה החזיק , שלא זמן

וכנ"ל.

.ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL Á‡Â ,BÁÏ Ú˜˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎc‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈÚÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È‰  »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡e B ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ÎBn‰ ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏËÈ CÎÈÙÏ .ÔÈÚBz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈÚÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı‡‰ ÌÚ BÚÂ10‡l‡ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈÚÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙËp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÎBn‰ ÏÚ ÊÁÈ 13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח : קמא ובבא צב : כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי :
בו, לחזור יכול בה החזיק  שלא עד - באחריות אף  השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק  שטר כסף ,
ג). הלכה א פרק  שם 7)(למעלה שבגמרא פי  על אף 

אינו  בה משהחזיק  לחזור, יכול בה החזיק  שלא "עד מפורש
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של  חזקה אינה זו שחזקה רבינו סובר - בו" לחזור יכול
המועיל  בקניין הקרקע  קנה שכבר המדובר כאן כי  קניין,
אלא  אינה זו וחזקה א) בפרק  למעלה המבואר (לפי 
שיצאו  שכיוון שקנה, בקרקע  הלוקח  של השתמשות
גדול  מום לך אין - בה להשתמש שהספיק  לפני  המערערים
ונהנה  בה השתמש כבר אם אבל טעות, מקח  זה והרי  מזה
המקח  ביטול על הוא מוותר כי  דעתו את חז"ל אמדו ממנה,
עם  להתדיין עליו מקבל והוא זו, מקרקע  נהנה שכבר מאחר

שלהם.8)המערערים. שהקרקע  של 9)טוענים שימוש
השדה,10)הנאה. סביב  שעושין עפר של גדר הוא המצר

עד  זה עפר ודש לשדהו סמוך שדה כשלקח  והמדובר
היא  וזו אחד, כשדה שיהיו השדות, שני  שטח  את שהשווה
חסך  וגם אחד, לשדה והפכם השדות שני  את שצרף  הנאתו

לשימוש. ראוי  מעתה שיהיה הגדר שטח  כל אף 11)את
ותובע  הוא חוזר ממנו, יטרפוהו ואם באחריות שקנה
החובה  - ההלכה בסוף  רבינו שמסיים כמו מהמוכר, המעות
שלא  זמן כל כי  הלוקח , על מוטלת המערערים עם להתדיין
טירפך  "אחוויי  לפניו: לטעון המוכר יכול מידו הוציאו

לך  שטרפו ואשלם דין מבית כתב ֿאישור לי  הראה כלומר: "
לך. ואשלם השדה את ממך תפסו 12)(תפסו) אם אבל

המוכר. את לתבוע  לחזור הלוקח  יכול אינו כדין, שלא
כספי13) מקור לשמש שיכול למוכר, קרקע  שיש דווקא וזה

למוכר, קרקע  לו אין אם אבל שלו, את ממנו לגבות ללוקח 
שיתפסו  עד לחכות מבלי  כספו את מיד לתבוע  הלוקח  יכול
יאכל  שבינתיים טענה, מתוך ממנו, השדה את המערערים

משנה). (כסף  לגבות ממה לו יהיה ולא כספו, את המוכר

.‚ÎBn‰ Ïk14 ÔÈÏËÏhÓ ‡L B‡ „Ú B‡ Ú˜˜ »«≈«¿«∆∆¿»ƒ«¿¿ƒ
Ô˙eÈÁ‡a iÁ ‰Ê È‰15‡ÈˆB‰ Ì‡ ?„ˆÈk .16Á˜n‰ ¬≈∆«»¿«¬»»≈«ƒƒ«∆»

ÎBn‰ ˙ÓÁÓ Á˜Bl‰ „iÓ17ÏËBÂ Á˜Bl‰ ÊBÁ  ƒ»«≈«≈¬««≈≈«≈«¿≈
Á˜n‰ Á˜Ï È‰L ;ÎBn‰ ÔÓ Ô˙pL ÌÈÓc‰ Ïk»«»ƒ∆»«ƒ«≈∆¬≈ƒ¿««∆»
Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,kÓÓ ÏÎa ÔÈc‰ Ck .B˙ÓÁÓ≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿»««ƒ∆…≈«
Ú˜w‰ ÎÓ elÙ‡ .Ì˙Ò ‰˜ ‡l‡ ,‰Ê c Á˜Bl‰«≈«»»∆∆»»»¿»¬ƒ»«««¿«

ËLa18iÁ ‰Ê È‰  ˙eÈÁ‡‰ Ba ÈkÊ‰ ‡ÏÂ , ƒ¿»¿…ƒ¿ƒ»«¬»¬≈∆«»
˙eÈÁ‡L ;Ô˙eÈÁ‡a19ÙBÒ ˙eÚË kÊ ‡lL ¿«¬»»∆«¬»∆…ƒ¿«»≈

‡e‰20.

טו:).14) מציעא (בבא רבא של הלכות כן 15)סיכום
מטלטלים  שהם וטלית בפרה שגם מג: בתרא בבבא נראה

באחריות. המוכר ראה 16)חייב  בעלֿחוב , או מערער
או 17)להלן. שלו שהיא טוען שהמערער כגון בקרקע ,

שהוא  במערער בעבד, בחובו; ממנו לגבותה חוב  בעל שבא
כי לבעלֿחובו, אפותקי  שעשהו ובאופן בבעלֿחוב  או שלו,
מלווה  מהלכות י "ח  (פרק  העבד את ממנו גובה אינו אחרת
מהם  גובה חוב  בעל שאין ובמטלטלין ה) הלכה ולווה
לטרוף  אפשרות אין שם) (רמב "ם אפותקי  עשאם אם אפילו
להלן  (ראה שלו שהם עליהם מערער כן אם אלא מהלוקח 
בטענה  שלא ממנו וטרף  בא ואילו רבינו). בדברי  ד הלכה
לגזול  הבא לגזלן אחראי  ואינו המוכר מחמת זה אין

נזכר 18)מהלוקח . לא זה ועם המכירה, תנאי  כל ובו
הוכחה  זו, בהשמטה לראות היה ואפשר אחריות, של הפרט 

האחריות. על ויתר (בבא 19)שהלוקח  שמואל של מימרא

מקומות). בכמה ועוד יד. אדם 20)מציעא שאין לפי 
שאם  הייתה, הלוקח  של דעתו ובוודאי  מעותיו, את מפקיר
ולא  מהמוכר, בחזרה מעותיו את שיתבע  מקחו, את יתפסו
להבין  היה חייב  והסופר זה, על להתנות אפילו צורך היה
מפורשת  הוראה ללא אף  בשטר, אחריות ולכתוב  מעצמו
שם  (סמ "ע  מצידו טעות זוהי  - כן עשה לא ואם הלוקח , של

שם). מציעא בבבא רש"י  דברי  לפי  ד קטן סעיף 

.„„iÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ«∆»ƒ«
Á˜n‰ ‰È‰L ÔB‚k .Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Á˜Bl‰«≈«¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¿∆»»«∆»

ÔÈÏeÊ‚ B‡ ÔÈe‚ eÈ‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ21‰˙È‰L B‡ , ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆»¿»
dÙËe ÎBÓ ÏL BÁ ÏÚa ‡aL B‡ ,‰ÏeÊb Ú˜w‰««¿«¿»∆»««∆≈¿»»
Ì‡ Ï‡ .Ï‡OÈ ÏL ÔÈc ˙Èa Ïk‰Â ,Á˜Bl‰ „iÓƒ««≈«¿«…¿≈ƒ∆ƒ¿»≈¬»ƒ

ÌÈÎBk „BÚ‰22,Á˜Bl‰ ÔÓ Á˜n‰ ‡ÈˆB‰L ‡e‰ »≈»ƒ∆ƒ«∆»ƒ«≈«
Ô‰lL ˙B‡kÚa ÔÈa CÏn‰ ÔÈ„a ÔÈa23ÎBn‰ ÔÈ‡  ≈¿ƒ«∆∆≈¿«¿»∆»∆≈«≈

ÔÚBË ÌÈÎBk „BÚ‰L Èt ÏÚ Û‡Â .B˙eÈÁ‡a iÁ«»¿«¬»¿««ƒ∆»≈»ƒ≈
b ÎBn‰L24È„Ú ‡È‰Â ,epnÓ dÏÊ‚ B‡ ‰Ê ıÙÁ ∆«≈»«≈∆∆¿»»ƒ∆¿≈ƒ≈≈

Ì"ekÚ25 Ck ÏÚÒ‡ ‰fL ;ÌeÏk iÁ ÎBn‰ ÔÈ‡ ««»≈«≈«»¿∆∆…∆
.Ò‡ ˙eÈÁ‡a iÁ ÎBn‰ ÔÈ‡Â ,‡e‰¿≈«≈«»¿«¬»…∆

לאלו 21) תביעה של אחרת אפשרות אין במטלטלין כי 
ראה  מהם, גובה חוב  בעל אין שהרי  אותם, לתפוס  שבאים

ג. הלכה כרב 22)למעלה ולא מה. בתרא בבבא כאמימר
בידינו  הוא וכלל פפא רב  אחרי  היה שאמימר לפי  שם, פפא
זה, את נימקו (שם) ובגמרא שם). (רשב "ם כבתראי  הלכה
זה  והרי  כדין, שלא לוקח , כלומר, הוא", אנס  גוי  "שסתם
באחריותו. נושא ואינו בו, אשם המוכר שאין אונס ,

ורב 23) רבא שלדעת שם בתרא בבבא רבינו דברי  מקור
בזה  והקשו הגוי  אנסו אם גם באחריות המוכר חייב  פפא
בישראל  גם הלא דינא): המתחיל דיבור (שם התוספות
ומתוך  התופס ? הוא גוי  אם כמה אחת על כן ואם כן אמרו
הגויים. דיני  פי  על תפס  כשהגוי  מדובר, שכאן הסיקו כך
גם  סומכים אנו אין כמותו, שהלכה אמימר, שלדברי  הרי 
קטן  סעיף  (סמ "ע  יותר מדייקים שהם לומר, שיש אף  זה, על
דין  - המלך ש"דין פי  על ואף  המלכות. לדין הדין והוא ו).
זה  אין - יא) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ה (פרק  הוא"
שהגוי ונמצא ממון להפקיע  בידם כוח  שיש משום אלא
שהרי בתפיסתו, צודק  הוא כי  הוכחה לפנינו אין כחוק , תפס 
זאת  ואין אחרים פסולים עדים או אחד עד לפי  גם דנים הם
שאין  ללוקח , שקרה כאונס  אלא המוכר מחמת תפיסה

שמח ). (אור לה אחראי  תופס 24)המוכר שהוא ויוצא
המוכר. בדיני25)מחמת שגם ישראל, עדי  הביא אם אבל

חייב  והמוכר כדין, תפיסה נקראת זו הרי  זוכה, היה ישראל
ז). קטן סעיף  (סמ "ע  באחריות

.‰BÁÏ Ú˜˜ ÎBn‰26Ò‡ ÏkL BnÚ ‰˙‰Â , «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»ƒ∆»…∆
‡a elÙ‡ ,ÌlLÏ iÁ ‰È‰È ‰Ê Ú˜˜a „ÏeiL∆ƒ»≈¿«¿«∆ƒ¿∆«»¿«≈¬ƒ»

dÏÊ‚e Ì"ekÚ27ÎBn‰ ˙ÓÁÓ28Ï‡ .ÌlLÏ iÁ  «¿»»≈¬««≈«»¿«≈¬»
Ì‡29‰p‰ ˜ÒÙ30ÊÁL B‡ ,d˙B‡ ‰˜LÓ ‰È‰L ƒƒ¿««»»∆»»«¿∆»∆»«

‰p‰31‰‡aL B‡ ,‰Îa ˙ÈOÚÂ dÎB˙a ÚÏ «»»«¬…¿»¿«¬≈¿≈»∆»»
‰ÚÂÊ32el‡L .eËt ‰Ê È‰  d˙B‡ ‰˙ÈÁL‰Â ¿»»¿ƒ¿ƒ»»¬≈∆»∆≈

Ï ÏÚ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ,‡e‰ ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆…∆∆≈»¿…»»«≈
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שם). (רשב "ם שם.104)לעשרה בשו"ע 105)משנה,
הקב . רובע  והיינו "רובע ", בעפר 106)שם: מטונפות

"שהיו  יג: הלכה להלן נראה וכן להרמב "ם) המשניות (פירוש
וכו'". עפר מחצה שם 107)בפירות הונא, רב  של מימרא

ז.108)צד. הלכה יז פרק  למעלה פחות 109)ראה אף 
קנסא", לה ואמרי  דינא, לה "אמרי  שם: ובגמרא מרובע .
אדם  אין מרובע  שיותר הדין, עלֿפי  שזהו אומרים יש כלומר:
אינו  וזה מוותר, הוא מרובע  ביותר שאפילו אומרים ויש מוחל.

בידיים. שעירב  על קנס  אלא

.ÈÌÈeÓ‡ ÌÈc‰ el‡ Ïk ÔÈ‡ÂÌB˜Óa ‡l‡ ¿≈»≈«¿»ƒ¬ƒ∆»¿»
ÔÈ‡L ‚‰Ó Ì‰Ï LiL ÌB˜Óa Ï‡ ;‚‰Ó Ì‰Ï ∆≈»∆ƒ¿»¬»¿»∆≈»∆ƒ¿»

‰È„n‰ ‚‰Ók Ïk‰. «…¿ƒ¿««¿ƒ»

נז)110) שער והממכר המקח  (ספר גאון האי  רב  כתבו כן
דבבאֿבתרא. בפ "ו כמה 111)והרי "ף  והובא ידוע , עיקרון

בבאֿמציעא. במסכת פעמים

.‚È˙BÓB˜Ó LÈÌÈwÓ ˙Bt Ïk eÈ‰iL ,e‚‰pL ≈¿∆»¬∆ƒ¿»≈¿Àƒ
,ÔÈÏeÏˆ ÌÈÓM‰Â ˙BÈi‰ eÈ‰iLÂ ,c ÏkÓ ÌÈee¿ƒƒ»»»¿∆ƒ¿«≈¿«¿»ƒ¿ƒ

ÏÏk ÌÈÓM‰ eÎnÈ ‡ÏÂ:e‚‰pL ˙BÓB˜Ó LÈÂ . ¿…ƒ»¿«¿»ƒ¿»¿≈¿∆»¬
˙Bta eÈ‰L B‡ ,ÌÈÓL ‰ˆÁÓ Ô‰a eÈ‰ elÙ‡¬ƒ»»∆∆¡»¿»ƒ∆»«≈
˙BÓk ÎnÈ  Á‡ ÔÈÓ B‡ Ôz B‡ ÙÚ ‰ˆÁÓ∆¡»»»∆∆ƒ«≈ƒ»≈¿

CÎÈÙÏ .‡e‰LBˆ Ba‰ ,ÏL Bb CBzÓ ∆¿ƒ»«≈¿ƒ»¿∆
aL Bˆ eÚLk ÌÈhÁ ÈÓc BÏ Ô˙B  BÁ; ¬≈≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿∆≈«

:Ó‡z Ì‡Â .ÌÈhÁ ˙cÓa kÓ ‰È‰  BÁÈp‰ el‡L∆ƒƒƒ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒƒ¿ƒ…«
epÈÊÁÈeÓ‡ È‰ !.‡e‰L Ïk ÚÏ eÒ‡ : «¬ƒ∆¬≈»¿»¿»≈»∆

שם.112) האי , רב  סתם,113)מדברי  שמן שמוכר אף 
לתוכן  שמריו נותן כלי  אל מכלי  עירה אם הדין שמן

ח ). הלכה שמותר 114)(למעלה מנהג שיש אחרי  היינו,
אין  מנהג, שאין במקום אבל התבואה. בתוך עפר לערב 
הלוקח  אין שבחיטים רבינו שדעת לפי  זו. להלכה מציאות
צט . והערה יא הלכה למעלה ראה עפרורית, שום מקבל
וראה  "לפיכך". מילתֿהקשר השמיט  רכט ) (סימן וה'טור'

עפר.115)לחםֿמשנה. או (ב "ב 116)אבן רשב "ם דעת
פ "ז  (ראה דגרמי " "דינא מטעם שחיובו נותן) ד"ה צד.
מדין  זהו כי  אומרים, ויש ז). הלכה ומזיק  חובל מהלכות
לממון  שגורם הסובר שמעון, רבי  שיטת לפי  לממון" "גורם

ד"ה  שם (תוספות כממון ויתכן הוא ריב "ם). בשם נותן
גזל  כאילו דומה שזה לפי  בזה, מודים חכמים גם שכאן

ר"י ). בשם (תוס ' עצמן הצרור 117)החיטים את יחזיר
כלום. הפסיד שלא ויוצא החטים, ירושלמי118)לתוך

עג. והערה ח  הלכה למעלה וראה א. הלכה דכלאים פ "ב 

.„ÈÎBn‰ÌÈp˜˜ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔBMa «≈«¿«ƒ«»¿»∆≈
‚‰Ó˙BÒËÈt ‰OÚ ‰‡Ó ÏÎÏ Ïa˜Ó . ƒ¿»¿«≈¿»≈»¬»»ƒ»

‡e‰Â˙ÈÙ‚a ˙BÈeOÚÂ ˙B‡ eÈ‰iL. ¿∆ƒ¿»«¬¿»¿ƒ

צג:119) בבאֿבתרא שם).120)משנה (רשב "ם כדים
שכתב 121) כמו המנהג, לפי  הכל מנהג, בו שיש שבמקום

יב . הלכה שם).122)למעלה (רשב "ם רעים כדים
צז:123) שם ממש,124)ברייתא ורעועות שבורות ולא

כמו  נאות שהן אלא מהן, אחת אף  הלוקח  יקבל לא שאז
בגפרית, ותיקנום ושבורות רעועות והיו הכדים, שאר

הנקבים. את שסתמה

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

     
בו 1) שיארע  או ערעור עליו שיש המקח  דיני  בו נתבארו

המוכר  על וחוזר הלוקח  מיד שהוציאוהו או אונס  דבר
באחריות. שלא קנהו אם וכן האחריות מחמת

.‡ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜˜ BÁÏ kÓÏ ÎBÓÏ eÒ‡»«≈ƒ¿…«¬≈«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÔÈc da LÈÂ ÔÈBÚ da LiL2BÚÈ„BiL „Ú ,3Û‡L . ∆≈»¿ƒ¿≈»ƒ«∆ƒ∆«

ÂÈÏÚ ˙eÈÁ‡‰L Èt ÏÚ4ÔziL ‰ˆB Ì„‡ ÔÈ‡ , «ƒ∆»«¬»»»≈»»∆∆ƒ≈
.ÌÈÁ‡Ó Úa˙ ‰È‰ÈÂ ÔÈcÏ „BÈÂ ÂÈ˙BÚÓ¿»¿≈«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¬≈ƒ

משפטי .2) בירור ודורש בדין נתון מקור 3)שהדבר
עמיו  בתוך עשה טוב  לא "ואשר שם: בשבועות הדברים
עסיקין" עליה שיש שדה הלוקח  זה אמר ושמואל וכו'
התעשקו  "כי  כמו: עשק  או עסק  מלשון עוררין. [=כלומר
שיש  עוררין). המתחיל דיבור לא. שבועות (רש"י  עימו"
- עליו]. משפט  ותובעים המקח  על ומתעסקים מתעשקים
למכור  למוכר שאסור נראה עשה, טוב  לא שהלוקח  "וכיוון
מזה  גדול מום לך אין כלומר, משנה). (מגיד בסתם" אותם
הפסוק  בהמשך שם (וראה בזה עוון יש שללוקח  כיוון
יד. מציעא בבבא עוד ואמרו זה). בעוון מת שהוא ביחזקאל
החזיק  שלא עד עסיקין עליה ויצאו לחבירו קרקע  שהמוכר
הלכה  (להלן מזה" גדול מום לך "שאין בו לחזור יכול בה
לרמות  אסור שלכתחילה וכמה כמה אחת על כן אם ב ).

לתבוע 4)אותו. האחרון זה יוכל מהלוקח  יוציאו שאם
מציעא  בבבא מגמרא נראה וכן מהמוכר, בחזרה שלו את
כל  באחריות, קנה אם אפילו בו לחזור יכול שהלוקח  הנ"ל,
מום, זה הרי  כן ואם ב , הלכה להלן ראה החזיק , שלא זמן

וכנ"ל.

.ÎBn‰5Á˜Bl‰ ‰wL Á‡Â ,BÁÏ Ú˜˜ «≈«¿««¬≈¿««∆»»«≈«
ÌÈÎc‰ ÔÓ „Á‡a6Ô‰a ÔÈBwL7LnzLiL Ì„˜ , ¿∆»ƒ«¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆ƒ¿«≈

ÔÈÚÚÓ ÂÈÏÚ ‡ˆÈ ,da8;Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ ‰Ê È‰  »»»»»¿«¿¬ƒ¬≈∆»«¬…
e‡e B ‰‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,‰fÓ ÏB„b ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»ƒ∆∆¬«ƒ…∆¡»»
˙‡ ÎBn‰ ÈÊÁÈÂ ,Á˜n‰ ÏËÈ CÎÈÙÏ .ÔÈÚBz‰«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««∆»¿«¬ƒ«≈∆
LnzL Ì‡Â .ÔÈÚÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OÚÈÂ ,ÌÈÓc‰9 «»ƒ¿«¬∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒ¿«≈
dlL ˆn‰ L„ elÙ‡Â ,‡e‰L Ïk Á˜Bl‰ da»«≈«»∆«¬ƒ»«∆∆∆»

ı‡‰ ÌÚ BÚÂ10‡l‡ ,Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿≈¿ƒ»»∆≈»«¬…∆»
ÔÈÚÚÓ‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ11B„iÓ e‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ∆ƒƒ«¿«¿¬ƒ¿ƒƒƒ»

ÔÈca12ÔÈÙËp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÎBn‰ ÏÚ ÊÁÈ 13. «ƒ«¬…««≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

של 5) מימרא יד. מציעא ובבא ח : קמא ובבא צב : כתובות
וללשון  - באחריות שלא לשמעון שדה שמכר "ראובן אביי :
בו, לחזור יכול בה החזיק  שלא עד - באחריות אף  השנייה:

בו". לחזור יכול אינו בה וחזקה 6)ומשהחזיק  שטר כסף ,
ג). הלכה א פרק  שם 7)(למעלה שבגמרא פי  על אף 

אינו  בה משהחזיק  לחזור, יכול בה החזיק  שלא "עד מפורש
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‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê c ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆
.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט  דבר זה
ההלכה. בתנאי27)שבהמשך וכלול מצוי  אונס  זה שהרי 

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס  דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי  כגון
הלוקח , אל בטענה בא אם אבל מהלוקח . טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי  לזה אחראי 

משנה). (כסף  איתו הלכה 29)קשר רבא פסק  עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי  בתנאי , נכלל אינו שכיח  שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח . אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב  אמר זוועות "מאי  נט . [בברכות
ברכות  מהלכות י  בפרק  אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ  שתישמע  ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף  הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי  וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע ". "בועט  שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי  על ואף  לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי  הלוקח , מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף 

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.Ê‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈiÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק  לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי  פירש שם ורש"י  בהמה, גבי  על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י  ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.ÁÚ˜˜ ÎBn‰37ÎBn‰ ‰˙‰Â ,BÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk iÁ ÎBn‰ ÔÈ‡  Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙËe BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב  התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי  באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב  ולא זביד כרב 
מדברי נראה ד הלכה עדות מהלכות ט "ז ובפרק  שם. הרי "ף 
גזילה  של בערעור הלוקח  מן המקח  הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב  וכדעת מהמוכר, לתבוע  הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסף ֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי 
הארץ  שזו ייוודע ) אפילו (כלומר, נודע  אפילו אחריות
ולפי כלום". חייב  המוכר אין הלוקח , מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב  פוסק  הוא רבינו: בדברי  סתירה אין זה

ט . הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח  הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי  את קיבל הלוקח  שהרי 
שם). (גמרא

.ËÎnL Ôe‡42˙eÈÁ‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡e44‰ˆ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ôe‡ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ  ÈÂÏ ÌÚ47ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈÁ‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚz ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ Ôe‡¿≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צב ֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח :), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי " כ"איכא
שאף 44) ח ) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח . הלכה למעלה (וראה כלום חייב  המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב  בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח  אלא זאת לעשות מחוייב  אינו אבל

ב . הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע 
אין  כידוע  זר, ולאדם א), קטן סעיף  רכו, סימן סמ "ע  (ועיין

בהרשאה. אם כי  דבר, כבעל להופיע  בקי47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע  בעניין יותר

רמב "ן). בשם אינך 48)משנה הרי  עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי  מפורש: שהתנה שאף 

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע  יכול הלוקח  ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי  יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף  רכו (רמ "א כלום המקבל הפסיד לא שהרי  כן,

.ÈÎnL Ôe‡51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈÁ ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL BÁ ÏÚa ‡e ,˙eÈÁ‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ ÛËÏ Ôe‡52ÏÚ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈÁ‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È‡ ˜ÚÈ ÏL BÁ57ÊBÁ  Ôe‡ „iÓ dÙËe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈

ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈
˙eÈÁ‡‰59ÏL ˙eÈÁ‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ôe‡e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆

.ÏÏk ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב .51) כרמי53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי  שם: הרי "ף  גירסת כן
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קני                
         

קיבל  לא מי  דנפשיה אחריות עליה, קביל לא דעלמא
קיבל  לא לאחרים שאחריות פי  על "אף  כלומר: עלוייה".
קיבל  לא האם עצמו של אחריות - שמעון כלפי  ראובן עליו

קיבל. שכן וודאי  - מכר 55)עליו? עצמו הוא כלומר,
משמעון  המעות יוציא חובו בעל כשטרפוה ועתה לשמעון
ראובן  קיבל כזו שאחריות וודאי  - מפסיד שמעון ונמצא
הוא  דין ולפיכך לשמעון. המעות להחזיר צריך כן ואם
למה  מטרתא "אפוכי  כי  משמעון ולתבוע  לחזור יכול שאינו
לו  להחזיר ושוב  המעות משמעון לתבוע  למה כלומר, לי ",

וכו'".56)מיד? רבא "ומודה (שם): הסוגייה בהמשך
משנה).57) (מגיד ראובן" של אנו 58)"אביו ואין

ראובן  של חוב  כבעל דינו יעקב  של חוב  שבעל אומרים
הקנייה 59)עצמו. דמי  את להחזיר צריך הוא ולכן,

עצמו. ראובן מחמת בא לא שהתופס  אחרי  לראובן

    
והלוקח 1) המוכר בין שיש מחלוקת משפטי  בו נתבארו

וכן  לקח , ממי  או) מכר (ממי  יודע  שאינו והלוקח  בדמים,
וכן  נמכר, או נקח  דבר זה אי  ביניהם שיהיה מחלוקת כל
ברשות  או מוכר ברשות אם נודע  ולא במקח  מום אירע  אם

לוקח .

.‡LwÓ‰:ÓB‡ ÎBÓ ,Á˜Ó BÁÓ ˙B˜Ï «¿«≈ƒ¿≈¬≈∆»≈≈
‰B˜ ÈÈ‡ :ÓB‡ Á˜Bl‰Â ,CÏ ÎBÓ È‡ ÌÈ˙‡Óa¿»«ƒ¬ƒ≈»¿«≈«≈≈ƒ∆
Ck Á‡Â ,B˙ÈÏ ‰ÊÂ B˙ÈÏ ‰Ê CÏ‰Â ,‰Óa ‡l‡∆»¿»∆¿»«∆¿≈¿∆¿≈¿««»
‡e‰ ÎBn‰ Ì‡ :Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe eˆa˜˙ƒ¿«¿»«∆«≈∆¿»ƒ«≈
;‰Ó ‡l‡ Ô˙B BÈ‡  ıÙÁ‰ BÏ Ô˙Â Á˜Bl‰ ÚzL∆»««≈«¿»««≈∆≈≈∆»»∆

Á˜Bl‰ Ì‡ÂiÁ  Ì˙Ò ıÙÁ‰ ‰Ê CLÓe ‡aL ‡e‰ ¿ƒ«≈«∆»»«∆«≈∆¿»«»
.ÌÈ˙‡Ó ÔzÏƒ≈»«ƒ

כצורתה 2) הרי "ף  ומביאה בסוף ), פ "ב  (קידושין תוספתא
ראשון). פרק  שאם 3)(שם ח ) הלכה (פ "א למעלה ראה

יאמר  שהמוכר צורך אין המוכר, בפני  הקנין מעשה עשה
קנין. עשה לך לו:

.„Á‡Ó Á˜Bl‰Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,Ì„‡ Èa ‰MÓÁÓ «≈«≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»∆»≈∆
BÈ‡ ‡e‰Â ,Á˜n‰ ÏÚa ‡e‰ È‡ :ÓB‡Â B˙B‡ ÚBz≈«¿≈¬ƒ«««∆»¿≈
Ì‰ÈÈa Á˜n‰ ÈÓc ÁÈpÓ  Á˜Ï Ì‰Ó ÈnÓ Ú„BÈ ≈«ƒƒ≈∆»««ƒ«¿≈«∆»≈≈∆

˜lzÒÓepÓ ÌÈÓc‰ eÈ‰ÈÂ ,„Ú B‡ e„BiL „Ú ÔÈÁ ƒ¿«≈¿ƒ¿«»ƒÀ»ƒ«∆«
e‰iÏ‡ ‡BiL„ÈÒÁ ‡e‰ Ì‡Â .ÏÎÏ ÌÈÓc Ô˙B  ∆»≈ƒ»¿ƒ»ƒ≈»ƒ¿»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ È„k ,„Á‡Â „Á‡. ∆»¿∆»¿≈»≈¿≈»«ƒ

בגזל 4) עקיבא ורבי  טרפון רבי  נחלקו במשנה קיח : ביבמות
אותי אומר אחד וכל גזל, מאיזה יודע  ואינו מחמשה אחד
ואחד  אחד לכל להחזיר שחייב  עקיבא רבי  ודעת גזל.
ט . הלכה גזילה מהלכות בפ "ד רבינו פסק  וכן מהתובעים,
אבל  וגזל. עבירה שעבר מפני  חכמים שקנסוהו בזה, והטעם
ואחד  אחד לכל לשלם חייב  שאינו עקיבא רבי  מודה במכר

עבירה. עבר לא שהרי  שם), מניחם 5)(יבמות כלומר:
כי לקחת, יוכלו שלא באופן הדין, בעלי  לפני  בביתֿהדין
וזה  שלו, שאינו זה ליד יבוא לבל לכסף  אחראי  הלוקח 
בבבאֿמציעא  הגמרא עלֿפי  (מגידֿמשנה יפסיד שלו שהוא
בשנים  ד, הלכה ופקדון שאלה מהלכות פ "ה ולהלן לז:).

אצל  מונח  יהא שהכסף  רבינו כתב  אחד, אצל שהפקידו
רבינו  דברי  מתוך מבורר לא שלנו, ובנידון שיודו. עד  הנפקד
רכב  סימן בש"ך וראה הדין. בבית מניחו או אצלו מניחו אם
בידו. שמניחו שם בבבאֿמציעא רש"י  ודעת ה. ס "ק 

(כדעת 6) אצלו מונח  והכסף  הדין, מהמשך מסתלק  כלומר:
בביתֿהדין  מונח  והכסף  הענין מכל שמסתלק  או רש"י )

יברר 7)כנ"ל. גם והוא משיח , של מבשרו יהיה הוא כי 
הספקות. כל (פ "א 8)את הדין משורת לפנים העושה

ה). הלכה דעות בלבד 9)מהלכות מוסרית מבחינה היינו
(לז.): בבבאֿמציעא הדברים ומקור משפטית. מבחינה ולא
מכם, איזה יודע  ואיני  מנה מכם לאחד גזלתי  לשנים "אמר
איזה  יודע  ואיני  מנה אצלי  הפקיד מכם אחד של אביו או
ואמרו  עצמו". מפי  שהודה מנה ולזה מנה לזה נותן הוא,
הרי - שמים ידי  לצאת בבא מדברת שהמשנה בגמרא, שם
שמים  ידי  לצאת חייב  ממנו) תבעו (כשלא בגזל רק  שלא
בפקדון, אפילו אלא י ) הלכה גזילה מהלכות בפ "ד (ראה
 ֿ (כסף  שמים ידי  לצאת כדי  ואחד אחד לכל לתת צריך
שלקח  אחד בחסיד "מעשה אמרו: קנ: ובבבאֿקמא משנה).
לפני ובא לקח , מהן מאיזה יודע  היה ולא אדם בני  משני 
בא  והסתלק . ביניהם מקחך דמי  הנח  לו, אמר טרפון. רבי 
לכל  שתשלם עד תקנה לך אין לו אמר עקיבא, רבי  לפני 
כתבו  שכבר) ד"ה (קד. שם ובתוספות ואחד". אחד
הכל  הדין לפי  (שהרי  שמים" ידי  ב "לצאת זו שפלוגתא
טרפון  שרבי  ומסתלק ) ביניהם המקח  דמי  שמניח  מודים
והלכה  - מחייב  עקיבא ורבי  שמים, ידי  לצאת אפילו פוטרו

ג). ס "ק  רכב  סימן (הגר"א עקיבא כרבי 

.‚‰MÓÁÓ „Á‡Ó Á˜n Á˜ÏBa ÙÎÂ ,Ì„‡ Èa »«∆»≈∆»≈¬ƒ»¿≈»»¿»«
‰eLz ‰OÚÂ ,˜L ÏÚ ÚaLÂ‰ˆB ‡e‰ È‰Â ¿ƒ¿««∆∆¿»»¿»«¬≈∆

‡e‰ È‡ :ÓB‡Â B˙B‡ ÚBz „Á‡Â „Á‡ ÏÎÂ ,ÌlLÏ¿«≈¿»∆»¿∆»≈«¿≈¬ƒ
 Ú„BÈ ÈÈ‡ :ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ zÚaLÂ Èa zÙkL∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ¿≈≈ƒ≈«

‰Ú ÚL ÈtÓ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÌlLÏ iÁ. «»¿«≈¿»∆»¿∆»ƒ¿≈∆»«¬≈»

קג 10) קמא (בבא בגמרא השקלאֿוטריא מתוך :).יוצא
לב "ד 11) נודע  אם והואֿהדין שקר. על שנשבע  והודה

לשלם  אותו מחייבים כן שגם לשקר, שנשבע  אחרים עלֿידי 
ז). ס "ק  שם (ש"ך ואחד אחד ֿ 12)לכל בבבא אמרו כן

גזל", לי  מה לקח , לי  מה - דאישתבע  . . ." שם: קמא
שכשם  לגזל, לקח  בין הבדל אין - לשקר נשבע  אם כלומר
(פ "ד  ואחד אחד לכל לשלם וחייבוהו חכמים קנסוהו שבגזל
קנסוהו  לשקר, ונשבע  בלקח  כן ט ), הלכה גזילה מהלכות

עבירה. שעבר מפני  חכמים,

.„ÔÓ‡ÈzÎÓ ‰ÊÏ :ÓBÏ Á˜n‰ ÏÚa‡Ï ‰ÊÏÂ ∆¡»«««∆»«»∆»«¿ƒ¿»∆…
B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰L ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈzÎÓ; »«¿ƒ≈»«ƒ¿«∆«∆»≈ƒ««»

„Ú ‡e‰ È‰  B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Á˜n‰ ÔÈ‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ≈«∆»≈ƒ««»¬≈≈
Ì„‡ Ïk ÔÈ„k BÊ ˙e„Úa BÈ„Â .„Ïa „Á‡È‰L , ∆»ƒ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ»»»∆¬≈

CÎÈÙÏ .B˙e„Úa Ú‚B BÈ‡ÌÈÓc‰ ÏË Ì‡ , ≈≈«¿≈¿ƒ»ƒ»««»ƒ
‡ÏÂ ,BÁk ÏÚa „Á‡Óe BzÚcÓ „Á‡Ó ÏËÂ ,ÌÈMÓƒ¿«ƒ¿»«≈∆»ƒ«¿≈∆»¿«»¿¿…

Ú„ÈÔÈa ,BÁk ÏÚa ÏË ÈnÓe BzÚcÓ ÏË ÈnÓ »«ƒƒ»«ƒ«¿ƒƒ»«¿«»¿≈
Ba ÔÈÒÙBz Ô‰ÈL eÈ‰L ÔÈa B„Èa Á˜n‰ ‰È‰L ∆»»«∆»¿»≈∆»¿≈∆¿ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÏÏk ˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡˙w˙a ÚaL ≈»≈¿»¿»∆»≈∆ƒ¿»¿«»«
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‰˙‰L ˙Úa ‡Ït‰ ‰Ê c ÎBn‰33Ò‡ ÏÎÂ , «≈¿«∆«∆∆¿≈∆ƒ¿»¿»…∆
.‰f‰ È‡z‰ ÏÏÎa BÈ‡ ÈeˆÓ BÈ‡L∆≈»≈ƒ¿««¿««∆

השלילה 26) מתוך יוצא וגם תנאים, בהלכות פשוט  דבר זה
ההלכה. בתנאי27)שבהמשך וכלול מצוי  אונס  זה שהרי 

משנה). המוכר 28)(מגיד מחמת בא כשהאונס  דווקא
סמך  ועל ממנו, השדה את גזל שהמוכר טוען שהגוי  כגון
הלוקח , אל בטענה בא אם אבל מהלוקח . טורפה הוא זה
המוכר  אין המוכר מחמת זה שאין כיוון - ממנו גזלה שהוא
להם  שיש אונסים אלא עליו קיבל לא שבוודאי  לזה אחראי 

משנה). (כסף  איתו הלכה 29)קשר רבא פסק  עג. בגיטין
שאונס  ז. הלכה להלן רבינו ושהעתיקה שהיה, במעשה
על  זאת עלה לא שוודאי  בתנאי , נכלל אינו שכיח  שאיננו

המתנה. שיש 30)דעת עז. מציעא בבבא אמרו וכן
שכיח . אינו נהר במעשה 31)ופסיקת שם בגיטין הוא כן

רבינא. קטינא 32)של רב  אמר זוועות "מאי  נט . [בברכות
ברכות  מהלכות י  בפרק  אבל האדמה. רעידת כלומר, גוהא"
כמו  בארץ  שתישמע  ההברה "קול רבינו הביא יד הלכה
משנה  (כסף  הנ"ל ל"זוועות" פירוש וזהו גדולים" ריחיים
כרבנן  וודאי  וזהו שם, במשניות רבינו פירש וכן שם)
אבל  ברקיע ". "בועט  שהיינו שמפרשים שם בברכות

אדמה]. רעידת אלא לפרשה אין כאן ואילו 33)"זוועה"
אחראי המוכר היה ומצויים שכיחים האלה הדברים היו
- המוכר מחמת באו שלא פי  על ואף  לתנאו, בהתאם להם,
תנאו  בכלל זה הרי  הלוקח , מחמת גם באו שלא מכיוון אך

משנה). (כסף 

.Â˙Úc ÔÈ„ÓB‡L :ÔBÓÓ È‡z ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿»¿«»∆¿ƒ««
ÌÈ„ ‡l‡ È‡z‰ B˙B‡a ÔÈÏÏBk ÔÈ‡Â ,‰˙n‰««¿∆¿≈¿ƒ¿«¿«∆»¿»ƒ
˙Ú„a eÈ‰L Ì‰Â ,È‡z‰ ‰È‰ ÔÏÏÎaL ,ÔÈÚe„È‰«¿ƒ∆ƒ¿»»»»«¿«¿≈∆»¿««

.‰˙‰L ‰ÚLa ‰˙n‰««¿∆¿»»∆ƒ¿»

.Ê‰OÚÓ34ÌÈÁlÓ ÎOL „Á‡a35ÔÈÓLÓL ‡È‰Ï «¬∆¿∆»∆»««»ƒ¿»ƒÀ¿¿ƒ
Ò‡ ÏÎa ÔÈiÁ Ô‰L Ì‰nÚ ‰˙‰Â ,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ¿»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ»∆∆≈«»ƒ¿»…∆

iL,ÈBÏt ÌB˜ÓÏ ÔÈÓLÓM‰ eÚÈbiL „Ú Ì‰Ï Ú‡ ∆∆¡«»∆«∆«ƒ«À¿¿ƒ¿»¿ƒ
˜ÒÙÂ36‰Ê :ÌÈÓÎÁ eÓ‡Â ;Ba ÔÈÎÈÏBÓ eÈ‰L ‰p‰ ¿ƒ¿««»»∆»ƒƒ¿»¿¬»ƒ∆

el‡ ÔÈÓLÓL CÈÏB‰Ï ÔÈiÁ ÔÈ‡Â ,ÈeˆÓ BÈ‡L Ò‡…∆∆≈»¿≈«»ƒ¿ƒÀ¿¿ƒ≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌB˜Ó B˙B‡ „Ú ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»«»¿≈…«≈»∆

שם.34) ההולכה 35)גיטין רק  לא היה שתפקידם [כנראה
את  להביא היה ועליהם ביבשה ההעברה גם אלא בנהר,
הספינות  גם עמדו ולרשותם המיועד, למקומם השומשמין
שיוליכו  אליהם לטענות מקום אין כן, לא שאם בהמות. וגם
המוכרים  עם היה שהתנאי  פירש שם ורש"י  בהמה, גבי  על

המלחים]. עם סכר 36)ולא שנעשה מובא שם בגמרא
נהר  איסתכר המתחיל דיבור שם רש"י  ועיין הנהר, בתוך

מלכא.

.ÁÚ˜˜ ÎBn‰37ÎBn‰ ‰˙‰Â ,BÁÏ38‡lL «≈«¿««¬≈¿ƒ¿»«≈∆…
Ú„B elÙ‡ ,˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ ‰È‰È39ı‡‰ BfL È‡cÂa ƒ¿∆»»«¬»¬ƒ«¿««∆»»∆

.ÌeÏk iÁ ÎBn‰ ÔÈ‡  Á˜Bl‰ „iÓ ˙‡ˆÈÂ ‰ÏeÊb¿»¿»»ƒ««≈«≈«≈«»¿
ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â40BÈ‡L ,dÙËe BÁ ÏÚa ‡a Ì‡ ¿≈»ƒ«ƒ»««¿»»∆≈

Ìi˜ ÔBÓÓaL È‡z ÏkL .ÌeÏk BÏ ÈÊÁÓ41. «¬ƒ¿∆»¿«∆¿»«»

מד:37) בתרא המוכר 38)בבא חייב  התנאי, ולולא
ג). הלכה (למעלה היא סופר טעות שאחריות לפי  באחריות,

הכריע 39) וכן שם), בתרא (בבא פפא כרב  ולא זביד כרב 
מדברי נראה ד הלכה עדות מהלכות ט "ז ובפרק  שם. הרי "ף 
גזילה  של בערעור הלוקח  מן המקח  הוציאו שאם רבינו
הרגיש  וכבר פפא. רב  וכדעת מהמוכר, לתבוע  הוא חוזר
לפרש  ניסה שם משנה והלחם שם. הכסף ֿמשנה זו בסתירה
עליו  יהיה "שלא המוכר: התנה שככה כאן רבינו בדברי 
הארץ  שזו ייוודע ) אפילו (כלומר, נודע  אפילו אחריות
ולפי כלום". חייב  המוכר אין הלוקח , מיד "ויצאת - גזולה"
- וכאן פפא, כרב  פוסק  הוא רבינו: בדברי  סתירה אין זה

ט . הלכה להלן ראה אבל מפורש. כן שהרי40)כשהתנה
דבר  לו ושמכר הוא טעות שמקח  הנזכרת, הטענה אין כאן

שלו. לו 41)שאינו והסכים התנאי  את קיבל הלוקח  שהרי 
שם). (גמרא

.ËÎnL Ôe‡42˙eÈÁ‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O43, ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
d‡ÈˆB‰Â ÈÂÏ ‡e44‰ˆ Ì‡ ,ÔBÚÓL „iÓ45Ôe‡ »≈ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿ƒ»»¿≈

ÔÈc ˙BOÚÏ46‰OBÚ  ÈÂÏ ÌÚ47ÓBÏ ÈÂÏ ÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ≈ƒ∆¿≈»≈ƒ«
˙eÈÁ‡ EÈÏÚ ÔÈ‡ È‰Â ?CÏÂ Èl ‰Ó :BÏ48È‰L ! «ƒ»»«¬≈≈»∆«¬»∆¬≈

˙ÓÚz ÔBÚÓLÏ ‰È‰iL ÈBˆ ÔÈ‡ :BÏ ÓB‡ Ôe‡¿≈≈≈¿ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«¿…∆
ÈÏÚ49ÈÏÏ‚a „ÈÒÙ‰ È‰L ,50. »«∆¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

(צב ֿצג).42) וכתובות (יד.) מציעא בבא (ח :), קמא בבא
באחריות.43) מכר אם שכן וכל שם. דאמרי " כ"איכא
שאף 44) ח ) (הלכה למעלה לשיטתו ורבינו גזילה. [בטענת

ח . הלכה למעלה (וראה כלום חייב  המוכר אין זה באופן

האזל]. באבן ועיין וטרפה" חוב  בעל "ובא שם: ובגמרא
עם 45) מתדיין הלוקח  אלא זאת לעשות מחוייב  אינו אבל

ב . הלכה למעלה ראה דבר 46)המערערין, כבעל להופיע 
אין  כידוע  זר, ולאדם א), קטן סעיף  רכו, סימן סמ "ע  (ועיין

בהרשאה. אם כי  דבר, כבעל להופיע  בקי47)רשות והוא
(מגיד  המערער טענת ולסתור לטעון ויודע  בעניין יותר

רמב "ן). בשם אינך 48)משנה הרי  עניינך, זה ומה כלומר,
כאן. דבר אחריות,49)בעל בלי  מפורש: שהתנה שאף 

הוא  אין - הלכתית, מבחינה ממנו לתבוע  יכול הלוקח  ואין
מוסרית. מבחינה לטעון 50)נקי  יכול הנותן אין במתנה,

א). סעיף  רכו (רמ "א כלום המקבל הפסיד לא שהרי  כן,

.ÈÎnL Ôe‡51‡a ‡lL ÔBÚÓLÏ ‰„O,˙eÈÁ ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
ÏL BÁ ÏÚa ‡e ,˙eÈÁ‡a ÔBÚÓMÓ dÁ˜Ïe ÊÁÂ¿»«¿»»ƒƒ¿¿«¬»»««∆

epnÓ d˙B‡ ÛËÏ Ôe‡52ÏÚ ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡  ¿≈ƒ¿…»ƒ∆≈»«¬…«
ÔBÚÓL53˙eÈÁ‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿∆««ƒ∆…ƒ≈»»«¬»

Ïa˜ BÓˆÚ ˙eÈÁ‡ ,ÔBÚÓLÏ54‡e‰ ‰È‰È ‡lL , ¿ƒ¿«¬»«¿ƒ≈∆…ƒ¿∆
‡ÈˆBn‰ ‡e‰Â ÎBn‰55‡a Ì‡ Ï‡ .BÓˆÚÏ56ÏÚa «≈¿«ƒ¿«¿¬»ƒ»««
Ì‰È‡ ˜ÚÈ ÏL BÁ57ÊBÁ  Ôe‡ „iÓ dÙËe ∆«¬…¬ƒ∆¿»»ƒ«¿≈≈

ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈÓc‰ ÏÎa58BÏ Ïa˜ ÔBÚÓML ÈtÓ ; ¿»«»ƒ«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈
˙eÈÁ‡‰59ÏL ˙eÈÁ‡ ÔBÚÓLÏ Ïa˜ ‡Ï Ôe‡e , »«¬»¿≈…ƒ≈¿ƒ¿«¬»∆

.ÏÏk ÌÈÁ‡¬≈ƒ¿»

צאֿצב .51) כרמי53)מראובן.52)כתובות ולא כרבא,
(שם). חמא דאחריות 54)בר "נהי  שם: הרי "ף  גירסת כן
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קנב               
         

ÌÈÓÎÁıÙÁ ˙ËÈ˜aÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ
.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק  בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח , על המעוררים שנים כשיש

כסף , לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי  דאי  מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי  (=או) נמי  אי  מכרתי , לא אומר)
ב 'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי  לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו  =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף  שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי  ידו, מתחת יוצא
שהרי לו, אין מקח  בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח  אין
בדין  שם שהקשו מה ב : בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי  אומר וזה מכר לי  אומר זה במקח , אוחזים שנים
כסף ) קיבל ממי  למוכר נשאל =) נקט " ממאן זוזי  "וליחזי 
את  ויחייב  אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע "פ 
יפטר  והשני  אחד, עד כדין התורה, מן שבועה האחד

ראב "ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי  [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי  חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע  והשני 
שבועת  שניהם נשבעים - יודע  שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת ֿ 18)המשנה בבבא חננאל רבינו כגירסת
שם. ב 'תוספות' הוא וכן שם, ֿ 19)מציעא בבבא [הרי "ף 

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח  מדובר וממכר
שתי את צירף  ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי20)השיטות]. בדפוס  גם הנוסחא שכן [אף ֿעלֿפי 
ס "א) רכב  (סימן חו"מ  בשו"ע  הועתק  וכן תימן, בכ"י  וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע  מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין  שלפי "ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע  אינו אם הוא: פשוט  דבר שהרי 
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע  שהאחד יודע , כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי  נוטל והשני 

אוחזים 21) שנים לגבי  ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ "ט 
רבינו  כתב  שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי ,
הדבר  בזה לו שאין חפץ  בנקיטת נשבע  משניהם אחד ש"כל
כדי היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס  אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ  או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואף ֿעלֿפי  השבועה. בעת

רבינו  שכתב  כמו התורה כשבועת חפץ " "נקיטת לענין
ב . הלכה ונטען טוען מהלכות בפ "א

.‰ÔÚhL È‰‰ÊÂ ,'ÈÏ zÎÓ' Ó‡Â BÁ ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ ÈzÎÓ' B‡ ,'ÈzÎÓ ‡Ï' ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa  'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

BÁÓ.‰È‡‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס , שונים ממקומות מלוקט 
הנשבעים. כל פרק  שם וירושלמי  הדיינין), שבועות (פרק 

התלמודית.24) בספרות ידוע  כלל

.ÂÙBk‰ ÚaL  ‰È‡ ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÔÈL˜nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙ÚeL ,B„iÓ ‡È˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Úh‰„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ÚeL ÚaL  ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ‡Lk ,‰Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב . הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי "ב  עיין - "היסת"
נחמן: רב  של מימרא (מ :) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
 ֿ אף ֿעל היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי 
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע  אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ "א חפץ  כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח . כתובות מ :28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ Ó‡BÏ Ô˙Â ,˙Bt È„a ÈÏ Ôz :, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈÁpÓ ˙Bt‰ È‰ÂÚBz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

Èc‰ ˙‡ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È‰  EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙kıÙÁ ˙ËÈ˜a˙Bt‰ ÏËBÂ, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eLa Ô‰ È‰Â ÎBn‰ ˙eLÓ e‡ˆÈ Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙ÚeL ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eLa eÈ‰ el‡Â .ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰ËÙÂ‰È‰ el‡Â ;ÈÂÁ‰ ˙eLa ÔÈ„Ú, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙Bt e‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי  פירוש לפי  מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי "ף  לגירסת ובהתאם (מח .),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח , הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק  לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי מביא - גירסתנו לפי  ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי , יהודה: רבי 

הרבים". "ברשות שם: מוסיף  מודה 32)הרי "ף  אבל
ב . הלכה להלן ראה ללוקח , הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע  שם:
(פ "א  הגמרא חכמי  עלֿידי  נתקנה היא שהרי  שם) שפירש"י 
ד"ה  מח . שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
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קנג                
         

הנשבעים  יתר ככל היא המשנה שבועת אלא - נשבע 
והחנוני המוחזק , הוא שהלוקח  מפני  במשנה), (שם ונוטלים
שהרי הם, שלו הפירות וגם הכסף , ממנו להוציא רוצה
הפירות  שאין ומפני  ללוקח . שמכרם מודה עצמו החנוני 

שם. רש"י  ועיין ונוטלם. הוא נשבע  ממש, כי34)ברשותו
מן  שבועה כדוגמת שהיא המשנה שבועת בין ההבדל  זהו
מטוען  (פ "א ממנו קלה שהיא היסת שבועת לבין התורה,

ב ). הלכה את 35)ונטען נוטל שנשבע , אחרי  הלוקח ,
כל  כדין הרבים, ברשות מונחים שהם ממקום הפירות
הלכה  אף  המשנה הכניסה שלא ומה ונוטלים", "הנשבעים
זו  שהלכה מפני  היא ונוטלים" "נשבעים של למסגרת זו
"נוטל" אינו הלוקח  כאן שהרי  הקודמות, מן קצת שונה
הרבים, מרשות אלא החנווני  מן ישר לוקח  אינו שהרי  ממש,
מסיק  הרז"ה אך (ר"ן), מחבירו ממש נטילה זו ואין
רגיל  נושא לפנינו שכאן זאת, במסגרת זו הלכה מאי ֿשלוב 
מפרש  הוא לזה ובהתאם משלמים", ולא "נשבעים של

הסוגיא. כל את שהרי36)אחרת היסת, שבועת רק  היינו,
שבועת  לא כאן אין ולכן מחבירו", "כמוציא נחשב  המוכר
כדין  בלבד היסת שבועת אלא המשנה, שבועת ולא התורה

כופרֿהכל. ולא 37)כל הדינר את לשלם צריך ולא
הוא  וכן מח . בשבועות ברייתא הפירות. את להחזיר
יד  מתחת יוצאת היתה "אם ו): פרק  (שבועות בתוספתא

הראיה". עליו מחבירו המוציא - מהן בדפוס 38)אחת
היו. (שם).39)רומי : תוספתא

.ÁÁ˜Bl‰ Ô˙˙Bt ÏhÏ ‡e ,ÈÂÁÏ Èc »««≈«ƒ»¿∆¿»ƒ»ƒ…≈
‰Ê Èc :ÈÂÁ‰ Ó‡Â ,ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈÁpn‰«À»ƒƒ¿»«ƒ¿»««∆¿»ƒƒ»∆
EÏ ÌÈz˙ kL ˙BÙ ÈÓ„ ‡e‰ ÂLÎÚ ÈÏ z˙pL∆»«»ƒ«¿»¿≈≈∆¿»¿«ƒ¿
ÔÈÁpn‰ el‡ ˙Bt Ï‡ ,E˙Èa CB˙Ï ÌzÎÏB‰Â¿«¿»¿≈¿¬»≈≈«À»ƒ
ÚaL ÈÂÁ‰ È‰  CÏ ÌÈzÎÓ ‡Ï ÌÈa‰ ˙eLaƒ¿»«ƒ…¿«¿ƒ»¬≈«∆¿»ƒƒ¿»

ıÙÁ ˙ËÈ˜aÂÈ˙Bt ÈÊÁÓe ,c‰ ‰È‰ CkL ƒ¿ƒ«≈∆∆»»»«»»«¬ƒ≈»
ÈÂÁÏ‰„B‰ ‡Ï È‰L ;.ÌÏBÚÓ BÏ ÔÎnL BÏ «∆¿»ƒ∆¬≈…»∆¿»»≈»

BÓk ,˙q‰ ˙ÚeL ÚaL ‰È‰ ,B˙eÁa eÈ‰ el‡Â¿ƒ»«¬»»ƒ¿»¿«∆≈¿
.e‡aL∆≈«¿

וכפירוש 40) בברייתא, יהודה וכרבי  שם, המשנה המשך
ד. למשנה לרמב "ם פה"מ  ועיין שבועה 41)הרי "ף , כדין

תורה. של לזו דומה שצורתה חכמים, אולי42)מתקנת
כלומר, ט ). הלכה בסוף  (כדלהלן "לחנותו" להיות: צריך
הנמצאים  הפירות את לחנותו, - לעצמו מחזיר החנווני 

הרבים. במכירתם,43)ברשות מודה אינו שהמוכר אחרי 
הם  כאילו נחשב  זה הרי  הלוקח , ברשות עדיין אינם והם
הרי לכסף , ובנוגע  (כסף ֿמשנה). החנווני  ברשות עדיין
טענתו  כן ואם מהחנווני , להוציא ורוצה התובע  הוא הלוקח 
הפירות  ונוטל נשבע  הוא ולכן יותר, עדיפה החנווני  של

הרבים. מרשות

.ËÔÈc‰ ÔÎÂ˙BÚÓ ÏhÏ ÈÁÏMÏ Èc Ô˙Ba, ¿≈«ƒ¿≈ƒ»«À¿»ƒƒ…»
ÔÈeˆ ˙BÚn‰L ÔÓÊaÌ‡ :ÌÈa‰ ˙eLa ƒ¿«∆«»¿ƒƒ¿»«ƒƒ

ÔÈ„ÚÂ ÔÎnL ‰„B‰ ÈÁÏM‰ Èc‰ ÏË ‡Ï «À¿»ƒ»∆¿»»«¬«ƒ…»««ƒ»
Á˜Bl‰ ÚaL;˙BÚn‰ ÏËBÂ Ô˙pL ıÙÁ ˙ËÈ˜a ƒ¿»«≈«ƒ¿ƒ«≈∆∆»«¿≈«»

‰„B‰ ‡Ï Ì‡Â‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ÔÎnL ¿ƒ…»∆¿»»««ƒ∆∆

ÈÓc ‰Ê ÈcL ÔÚBËÂ ,‰zÚ È„ epnÓ Á˜lL∆»«ƒ∆ƒ»«»¿≈∆ƒ»∆¿≈
È‰  B˙Èa CB˙Ï Á˜Bl‰ ÔÎÈÏB‰ kL ˙BÚn‰«»∆¿»ƒ»«≈«¿≈¬≈
ÂÈ˙BÚÓ ÈÊÁÈÂ ,ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL ÈÁÏM‰«À¿»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿«¬ƒ¿»

.B˙eÁÏ«¬

(שם).44) המשנה מהן 45)המשך שיש קטנות, מטבעות
כסף . בדינר המעות 46)שש נתן שהשולחני  כלומר,

(מגידֿמשנה), הרבים ברשות ושמם הגביהם וזה ללוקח ,
הדינים  על חזרה אלא כאן שאין בפרטים, קיצר ורבינו

הדינר.47)הקודמים. את נטל לא שעדיין שטוען אלא
הקודם?48) הדין על חזרה כאן יש ולכאורה לעיל. כמו

שאפשר  והוא, חידוש. בה שיש זו כפילות הסבירו ובגמרא
חייב  שהלוקח  אומרים בפירות שרק  הדעת, על להעלות היה
הפירות  את מיד המוכר נותן שלפעמים מפני  שבועה,
ירקבו  שמא מחשש המעות, את שקיבל טרם ללוקח ,
הלכה  המשנה כופלת ולכן בידו, אותם ישהה אם הפירות,
זה. חשש שיש באופן אף  קיים זה שעיקרון לנו, להורות זו,

או 49) הפירות, את תובע  שהוא התובע , הוא הלוקח  וכאן
הרבים. ברשות המונחים המעות, את

.ÈÛÈÏÁn‰‰„ÏÈÂ BÓÁa ‰tÎBn‰ ÔÎÂ , ««¬ƒ»»«¬¿»¿»¿≈«≈
B˙ÁÙLÈzÎÓ ‡lL „Ú' ÓB‡ ‰Ê ,‰„ÏÈÂ ƒ¿»¿»¿»∆≈«∆…»«¿ƒ
'‰„ÏÈ'‰„ÏÈ ÈzÁ˜lMÓ' ÓB‡ ‰ÊÂ ,Ó‡ elÙ‡ , »¿»¿∆≈ƒ∆»«¿ƒ»¿»¬ƒ»«

Á˜Bl‰ ÏÚ  'Ú„BÈ ÈÈ‡' ÎBn‰Û‡ .‰È‡ ‡È‰Ï «≈≈ƒ≈«««≈«¿»ƒ¿»»«
Èt ÏÚÌ‚‡a ˙„ÓBÚ ‰t‰L˙„ÓBÚ ‰ÁÙM‰Â «ƒ∆«»»∆∆«¬«¿«ƒ¿»∆∆
‡ËÓÒaÎBn‰ ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ ,‡ÈiL „Ú ¿ƒ¿»¬≈≈¿∆¿««≈«∆»ƒ

‰È‡ Á˜Bl‰ÎBn‰ ÚMÈ  ‰È‡ ‡È‰ ‡Ï . «≈«¿»»…≈ƒ¿»»ƒ»««≈
‰t‰ „ÏÂ ÏÚ ıÙÁ ˙ËÈ˜a‡ ,‰ÁÙM‰ „ÏÂ ÏÚ Ï ƒ¿ƒ«≈∆«¿««»»¬»«¿««ƒ¿»

ÔÈÚaL ÔÈ‡L ;˙q‰ ‡l‡ ÚaL BÈ‡ıÙÁ ˙ËÈ˜a ≈ƒ¿»∆»∆≈∆≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ«≈∆
‡a˙iL BÓk ,˙BÚ˜w‰ ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ«»¬»ƒ¿…«««¿»¿∆ƒ¿»≈

ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰a. ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»

ק .50) בבאֿמציעא ס "א):51)משנה רכג (חו"מ  בשו"ע 
ועדיין  החמור, את הפרה בעל ומשך בחמור, פרה "המחליף 
(למעלה  החליפין קנין דין הוא שכן וילדה" בביתו הפרה
איני אומר וזה יודע  איני  אומר שזה יתכן ולפיכך ה"א). פ "ה
יתכן  איך משיכה בקנין אבל יא), הלכה (להלן  יודע 
לא  או ילדה אם וראה אותה משך הלא יודע , אינו שהלוקח 
בעבד  ה"א פ "ב  (למעלה בכסף  הנקנית בשפחה אולם ילדה.
כסף , בקנין זה דבר יתכן כנענית) בשפחה הדין והוא כנעני ,

להלן. לפי52)ראה "המחליף " כתב  לא וכאן הכנענית.
ברשות  עדיין והיא למעלה) (ראה בכסף  נקנית שהיא
המכירה  לפני  ילדה אם הלוקח  ראה לא כך ומתוך המוכר,

שם). רש"י  (עיין לאחריה החמור.53)או את שמשך לפני 
שמכר  קודם שילדה הפרה בעל "וטען שם: ובשו"ע 
שקיבל  קודם שילדה אומר "המוכר ובשפחה: החמור".

משיכת 54)המעות". אחר אומר, החמור "ובעל בשו"ע :
כנ"ל. המעות, קבלת אחרי  - ובשפחה ילדה", החמור

אפילו 55) או "ודאי ", טוענים כששניהם רק  לא כלומר,
הראיה, עליו מחבירו המוציא - "שמא" טוענים כששניהם
בפ "ט  רבינו פסק  וכן שם, (בבאֿמציעא דסומכוס  כרבנן
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ÌÈÓÎÁıÙÁ ˙ËÈ˜aÈˆÁÂ Á˜n‰ ÈˆÁ ÏËBÂ , ¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈¬ƒ«∆»«¬ƒ
.ÌÈÓ„»ƒ

א.13) פרק  בבאֿמציעא מתוספתא עגֿעד קידושין
שלו 14) טוען אחד וכל המקח , על המעוררים שנים כשיש

כסף , לו נתנו כששניהם והמדובר למכור. המוכר נתרצה
להלן. ראה בעלֿכרחו, ואחד המוכר מדעת נתן שאחד אלא

רוצה 15) שאם =) אמר בעי  דאי  מגו, מטעם נאמן הוא "ואז
(רבינו  וקניתיו" חזרתי  (=או) נמי  אי  מכרתי , לא אומר)
ב 'תוספות' הוא וכן שם, לקידושין הרא"ש בתוספות חננאל
אומר  והוא מהם, מאחד המעות קיבל "ואם ר"ת). בשם שם
סהדי דאנן הוא, עדים במקום מגו - לאחד אלא נתרציתי  לא
(רבינו  נתרצה" - המעות שנתן שלאותו עדים) אנחנו  =)
הזאת  ההלכה שכל להלן, נראה וכן ושם). שם ור"ת חננאל

משניהם. כסף  שקיבל באופן הוא 16)עוסקת כן
המקח  אין "אם :(37218 עמוד (צוקרמנדל שם בתוספתא
הרי כלומר אדם", מכל כאחד הוא הרי  ידו, מתחת יוצא
שהרי לו, אין מקח  בעל של ונאמנות אחר. כעדֿאחד הוא
וכן  הקודמת, הערה ראה מגו, לו ואין בידו המקח  אין
בדין  שם שהקשו מה ב : בבבאֿמציעא ה'תוספות' פירשו
- מכר לי  אומר וזה מכר לי  אומר זה במקח , אוחזים שנים
כסף ) קיבל ממי  למוכר נשאל =) נקט " ממאן זוזי  "וליחזי 
את  ויחייב  אחד כעד נאמן יהא בידו, מקחו שאין ואע "פ 
יפטר  והשני  אחד, עד כדין התורה, מן שבועה האחד

ראב "ד. ועיין מסייעו. שהעד לפי  [כלומר,17)משבועה,
(אם  מגו מטעם או המוכר: ביד היא הנאמנות שכל מכיון
ולכן  בידו), מקחו אין (אם אחד עד מטעם או בידו), מקחו
שבועה, בלי  חלקו נוטל לזכותו עליו מעיד שהמוכר זה
עדותו  כאן אין אם שכן מכיון - התורה שבועת נשבע  והשני 
שבועת  שניהם נשבעים - יודע  שאינו כגון המוכר, של

חכמים]. בתקנת ֿ 18)המשנה בבבא חננאל רבינו כגירסת
שם. ב 'תוספות' הוא וכן שם, ֿ 19)מציעא בבבא [הרי "ף 

שבמקח  סוברת שם הגמרא שסוגיית מפרש שם מציעא
ר"ח  לדעת ואילו המוכר, ביד עודנו כשהמקח  מדובר וממכר
שתי את צירף  ורבינו הלוקחים. ביד כשהוא המדובר

רומי20)השיטות]. בדפוס  גם הנוסחא שכן [אף ֿעלֿפי 
ס "א) רכב  (סימן חו"מ  בשו"ע  הועתק  וכן תימן, בכ"י  וגם
בו  תופסין שניהן שהיו "...בין כאן: להגיה שיש נראה -
וכו'". נשבע  מהן אחד (ו)כל - כלל עדות כאן [ו]אין
כלל, עדות כאן שאין במה החידוש הדגשת אין  שלפי "ז
עיקר  אלא עד, אינו - יודע  אינו אם הוא: פשוט  דבר שהרי 
לאופן  בניגוד חכמים, כתקנת נשבעים ששניהם החידוש
התורה  שבועת נשבע  שהאחד יודע , כשהמוכר הראשון,
טו]. הערה למעלה ראה שבועה, בלי  נוטל והשני 

אוחזים 21) שנים לגבי  ז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפ "ט 
רבינו  כתב  שלו, כולו אומר וזה שלו כולו אומר זה בכלי ,
הדבר  בזה לו שאין חפץ  בנקיטת נשבע  משניהם אחד ש"כל
כדי היא חכמים תקנת זו ושבועה ויחלוקו, מחציו פחות
בלא  ונוטל חבירו של בטליתו תופס  אחד כל יהיה שלא

אחר 22)שבועה". קדוש חפץ  או בספרֿתורה שאוחז
דינה  התורה, מן זו שבועה שאין ואף ֿעלֿפי  השבועה. בעת

רבינו  שכתב  כמו התורה כשבועת חפץ " "נקיטת לענין
ב . הלכה ונטען טוען מהלכות בפ "א

.‰ÔÚhL È‰‰ÊÂ ,'ÈÏ zÎÓ' Ó‡Â BÁ ÏÚ ¬≈∆»««¬≈¿»«»«¿»ƒ¿∆
;'ÌÈÓ„ ÈÏ z˙ ‡ÏÂ ÈzÎÓ' B‡ ,'ÈzÎÓ ‡Ï' ÓB‡≈…»«¿ƒ»«¿ƒ¿…»«»ƒ»ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚÂ ÌÈÓc‰ Ô˙pL Ó‡Â Á˜Bl‰ ÔÚhL B‡∆»««≈«¿»«∆»««»ƒ«¬«ƒ…
ÎBn‰Â ,'‰Ê ÌeÓ È˙È‡ ‡ÏÂ ÈzÎLÓ' B‡ ,CLÓ»«»«¿ƒ¿…»ƒƒ∆¿«≈
Ck' Ì‰Ó „Á‡ Ó‡L B‡ ;'CÏ ÂÈzÚ„B‰' BÏ ÓB‡≈«¿ƒ»∆»«∆»≈∆»
ÌL ‰È‰ ‡Ï' ÓB‡ „Á‡‰Â ,'eÈÈa ‰È‰ È‡z CÎÂ¿»¿«»»≈≈¿»∆»≈…»»»
‡ÈˆBn‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡ ÏÎa  'ÏÏk È‡z¿«¿»¿»≈«¿»¿«≈»∆«ƒ

BÁÓ.‰È‡‰ ÂÈÏÚ ≈¬≈»»»¿»»

שבועות 23) במסכת ובעיקר בש"ס , שונים ממקומות מלוקט 
הנשבעים. כל פרק  שם וירושלמי  הדיינין), שבועות (פרק 

התלמודית.24) בספרות ידוע  כלל

.ÂÙBk‰ ÚaL  ‰È‡ ÌL ‰˙È‰ ‡ÏÔÈL˜nL …»¿»»¿»»ƒ¿»«≈∆¿«¿ƒ
ˆB‰Ï˙q‰ ˙ÚeL ,B„iÓ ‡È˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ»¿«∆≈¿ƒ»¿ƒ¿»

‰Úh‰„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ÚeL ÚaL  ««¬»∆≈»»≈∆»ƒ¿»¿«
.Ôlk ˙BÚh‰ ‡Lk ,‰Bz‰«»ƒ¿»«¿»À»

כלום.25) מודה ואינו התביעה, המלה 26)בכל ביאור
צב . הערה כא הלכה אישות מהלכות בפי "ב  עיין - "היסת"
נחמן: רב  של מימרא (מ :) שבועות במסכת זו שבועה ומקור
 ֿ אף ֿעל היסת", שבועת הכופרֿהכל) (את אותו "ומשביעין
טעם  נותן גם והוא משבועה. פטור הוא התורה שמן פי 
בה  ואין לו". יש אלאֿאםֿכן תובע  אדם אין "חזקה לדבר

ג). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ "א חפץ  כגון 27)נקיטת
בחלק  הודה והוא חפצים, או דמים וכך כך ממנו שטענו

ג. ובבאֿמציעא יח . כתובות מ :28)מהם, שבועות

.ÊÈÂÁÏ Ó‡BÏ Ô˙Â ,˙Bt È„a ÈÏ Ôz :, »««∆¿»ƒ≈ƒ¿ƒ»≈¿»«
ÌÈa‰ ˙eLa ÔÈÁpÓ ˙Bt‰ È‰ÂÚBz ÈÂÁ‰Â , «¬≈«≈À»ƒƒ¿»«ƒ¿«∆¿»ƒ≈«

Èc‰ ˙‡ÌÈÓc‰ EÏ Èz˙ :BÏ ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚe , ∆«ƒ»««««ƒ≈»«ƒ¿«»ƒ
ÚaL Á˜Bl‰ È‰  EÒÈk CB˙Ï Ì˙B‡ zÎÏL‰Â¿ƒ¿«¿»»¿ƒ¿¬≈«≈«ƒ¿»

ÌÈÓÎÁ ˙w˙kıÙÁ ˙ËÈ˜a˙Bt‰ ÏËBÂ, ¿«»«¬»ƒƒ¿ƒ«≈∆¿≈«≈
˙eLa Ô‰ È‰Â ÎBn‰ ˙eLÓ e‡ˆÈ Îe ÏÈ‡B‰ƒ¿»»¿≈¿«≈«¬≈≈ƒ¿
˙ÚeL ÚaL ‰È‰ ,Á˜Bl‰ ˙eLa eÈ‰ el‡Â .ÌÈa‰»«ƒ¿ƒ»ƒ¿«≈«»»ƒ¿»¿«

˙q‰ËÙÂ‰È‰ el‡Â ;ÈÂÁ‰ ˙eLa ÔÈ„Ú, ∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»¬«ƒƒ¿«∆¿»ƒ
.BÏˆ‡ ÂÈ˙Bt e‡MÈÂ ˙q‰ ÚaL ‰È‰»»ƒ¿»∆≈¿ƒ»¬≈»∆¿

בברייתא 29) יהודה רבי  פירוש לפי  מה.) (שבועות משנה
את  להלן וראה ופירושו, הרי "ף  לגירסת ובהתאם (מח .),

הגביהם 30)הפרטים. וזה ללוקח , הפירות את נתן המוכר
והניחם  לרשותו להעבירם הספיק  לא שעדיין אלא וקנאם,

(מגידֿמשנה). הרבים כלל 31)ברשות הוזכר לא במשנה
דברי מביא - גירסתנו לפי  ובברייתא הפירות, הנחת מקום
אבל  ומונחים", צבורים שהפירות בזמן "אימתי , יהודה: רבי 

הרבים". "ברשות שם: מוסיף  מודה 32)הרי "ף  אבל
ב . הלכה להלן ראה ללוקח , הפירות במשנה 33)שמכר

(כמו  היסת בשבועת לפרשה ואין הבית", בעל "נשבע  שם:
(פ "א  הגמרא חכמי  עלֿידי  נתקנה היא שהרי  שם) שפירש"י 
ד"ה  מח . שם 'תוספות' ועיין ג), הלכה ונטען טוען מהלכות
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קנד               
         

ברשות  שהפרה כיון ו), ב ֿג, הלכות ממון נזקי  מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק  זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח ,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע "פ  כתב  בסמוך להלן רק  שהרי 
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני  משמע  - וכו'"
טוען  הלוקח  אם אפילו אלא - ב ) ס "ק  רכג סימן (סמ "ע 
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי "

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי  מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק  שאינו אף  כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי ". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע  (ד"ה שם רש"י  ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי  במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ "א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט "ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף  רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ . ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ "ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eLa ÌÈ‡ÂÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ  ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eLa'.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ  ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף  ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני  הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס ,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף  חכמים
"ברי בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי  הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל  וברי ",
י . הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק "ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק ). והלה ד"ה שם ב "ק  ('תוספות'

.ÈÌÈ„Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ÓB‡ ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ÎBn‰ ÚMÈ B‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ  ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק .68) בבאֿמציעא משנה,

מפני69) התורה, מן שהיא במקצת" "מודה שבועת ולא
שזה  ומפני  העבדים, על ולא הקרקעות על לא נשבעים שאין
ללוקח , מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן את שהרי  "הילך",
בבחינת: והוא הלוקח  שתובעו בזה מודה שאינו ומפני 
בבבאֿמציעא  (גמרא בשעורים" לו והודה בחיטים "טענו
ושבועת  המוכר", "ישבע  שם: במשנה שאמרו ומה שם).

בגמרא  פירשו - היסת שבועת להיות יכולה אינה המשנה
אופנים. בכמה שם

.‚ÈÁ˜Bl‰ Ó‡ ˜˙BL ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
ÎBn‰ Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ'Ú„BÈ ÈÈ‡' »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡ ‡È‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ˙q‰ ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא ֿ 72)כנוסחתה וכל "ברי ", טוען והלוקח 

(מגידֿמשנה). יודע  איני  טוען הלוקח  גם אם שכן
משום 73) הלוקח , זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב  באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב  שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע  יכול שאינו יודע , ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב  שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע  יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת

בליקוט ). ט  ס "ק  רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע , איני  אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי  זאת, השמיט  ורבינו יחלוקו". - יודע  איני 
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס , לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי  ראיה, להביא הלוקח  על - חכמים לדעת אבל
י . הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק  וכמו בלבד, מוחזק 

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk˜Ùq‰ „ÏBpLeLaB˙‡È‰Ï ÂÈÏÚ  »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
BÓÁa ‰t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰t‰ ˙‡ BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
BÓÁ‰ ‰ÊBÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ  BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡ ‡È‰Ï˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ BBÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי "ף  עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי  אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי 

כמותו. שהלכה מסיק  המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק  במקח , מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי  או הקנין היינו,77)לפני 
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק  נתעורר שעליו שהחפץ 

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק  למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי  קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידי ֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק  שלא

ואמנם 80) הספק . שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי  כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק  שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק  יחזקאל בר שרמי  רש"י  כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי  עתה שהחמור לפי  ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי  שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק  "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
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דעת  נראה וכן הדבר, בטעם אלא בדין חולקים ואינם ראיה,
 ֿ (כסף  רמי  של ובטעמו יהודה רב  דברי  שהביא הרי "ף 

משנה).

.ÂËËÁÓ˙BÒBk‰ ˙Èa ÈÚa ˙‡ˆÓpL‰wÂ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«¿ƒ¿»
LlÙÓ ˜ B˙B‡Ìc Ë˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ , ∆∆¿À»ƒƒ¿»»∆»…¿»

‰ÙË BfL Úe„ÈaÌ‡ ,CÎÈÙÏ .‰ËÈÁL Ì„˜ ¿»«∆ƒ¿¿»…∆¿ƒ»¿ƒ»ƒ
„ÈÏ‚‰ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÙË BfL Úe„Èa  ‰kn‰ Èt ƒ¿ƒƒ««»¿»«∆ƒ¿¿»¿»»ƒ

‰ËÈÁL Ì„˜c‰ È‰  ‰kn‰ Èt „ÈÏ‚‰ ‡Ï . …∆¿ƒ»…ƒ¿ƒƒ««»¬≈«»»
B˙ÁÈ˜Ï Ì„wL ‰È‡ ‡È‰Ï Áah‰ ÏÚÂ ,˜ÙÒ»≈¿«««»¿»ƒ¿»»∆…∆¿ƒ»

B˙eLa È‰L ,‰ÙË‡Ï Ì‡Â ;˜Ùq‰ „ÏB ƒ¿¿»∆¬≈ƒ¿««»≈¿ƒ…
‡È‰.e‡aL BÓk ,ÎBnÏ ÌÈÓc‰ ÌlLÈ  ‰È‡ ≈ƒ¿»»¿«≈«»ƒ«≈¿∆≈«¿

שם.81) בכתובות קרוב 82)ברייתא, הכרס  של חלק 
כפלים  שני  לשפתו, ומסביב  כוס , של צורה לו ויש להמסס .
בית  "עובי  וזהו עב , שם הבשר זה ומתוך בזה, זה דבוקים

אין 83)הכוסות". אם אבל לעבר. מעבר הצדדים, משני 
נ.). (חולין כשרה - מפולש דם.84)הנקב  טיפת

השחיטה,85) קודם נעשה שהנקב  מעידה הדם טיפת
נטרפה. המכה.86)והבהמה על דק  קרום ואם 87)עלה

ברור  הדבר הקנייה, של אלו ימים שלשה תוך הלוקח  שחט 
טעות. מקח  והוא המוכר, ברשות עוד טריפה היתה שהיא

בהלכה 88) למעלה שכתב  וכמו ידו. ותחת בביתו כלומר,

(שם).89)יד. השקלאֿוטריא מתוך יוצא

     
מהותו 1) ביאר [לא] אם וכן שיעור[ו] ביאר ולא דבר המוכר

[שמכר] מכר) (שלא כמי  לזה והדומה ערכו ביאר שלא או
את  השלים ולא דבר שמכר או דבר, זה אי  בו לעשות מקום

בזה. הנמשך וכל [מצריו] (מכריו)

.‡ÌiÒÓ BÈ‡L c BÁÏ ‰˜n‰BÈÓ ‰È‰ Ì‡ : ««¿∆«¬≈»»∆≈¿À»ƒ»»ƒ
Úe„È BÈÓe BÏ˜LÓe B˙cÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Úe„È»«««ƒ∆≈ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»«

‰˜ ‰Ê È‰ ‰˜ ‡Ï  Úe„È BÈÓ ÔÈ‡ Ì‡Â ;. ¬≈∆»»¿ƒ≈ƒ»«…»»

כדלהלן.2) ידוע , ומנינו ומשקלו מדתו כתב 3)שאין כן
(=בלי אכסרה פירות שלוקח  ב  הלכה פי "ג למעלה  רבינו
במוכר  צה. בבבאֿבתרא א. לכך: מקורות וכמה קנה. מידה)
סתם, ומרתף  זה מרתף  בפרטיו: ודנו יין, של מרתף  לחבירו
 ֿ (מגיד במרתף  הקנקנים מנין הוגדר שלא הדברים, ונראין
עזיו, לחלוב  "ההולך אמרו: סד. בבבאֿמציעא ב . משנה).
כלומר  מותר", לך, מכור חולבות שעזיי  מה לחבירו: ואמר
קיים, כזה שמקח  מתברר אגב  ודרך ריבית, חשש בו שאין
העזים  שיתנו החלב  מידת מראש ידועה שלא למרות
אומר, יוסי  "רבי  מ "ה): (פ "ב  דמאי  במסכת ג. (כסף ֿמשנה).
פטור" אכסרה מוכרן שהוא זמן כל וכו', תאנים סלי 
של  לקנין קיום שיש רואים אנו אגב  ודרך דמאי ), (מלעשר

מגדולֿעוז). (ועיין ז"ל 4)אכסרה האי  רבינו כתב  "כן
מצאתי לא אבל הן, טעם ודברי  שלו, וממכר" "מקח  בספר

(מגידֿמשנה). כן" ממנו ללמוד שאוכל בגמרא דבר

.‰ÓÚ ?„ˆÈkCÎa EÏ ÎBÓ È‡ ÌÈhÁ ÏL BÊ ≈«¬≈»∆ƒƒ¬ƒ≈¿¿»
ÛzÓ ,CÎÂ˜O ,CÎÂ CÎa EÏ ÎBÓ È‡ ÔÈÈ ÏL ‰Ê ¿»«¿≈∆∆«ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,CÎÂ CÎa EÏ ÎBÓ È‡ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¬ƒ≈¿¿»¿»««ƒ∆≈
ÔÈÓ ‡ÏÂ ÌÈ‡z‰ Ï˜LÓ ‡ÏÂ ,‰Úe„È ‰ÓÚ‰ ˙cÓƒ«»¬≈»¿»¿…ƒ¿««¿≈ƒ¿…ƒ¿«

ÌÈp˜w‰Èt ÏÚ Û‡ .Ìi˜ BkÓÓ ‰Ê È‰  Úe„È ««¿«ƒ»«¬≈∆ƒ¿»«»««ƒ
LÈÂ .ÌzÚ„a ‰È‰L „Ó‡‰ ÏÚ ˙È B‡ ÒÁ ‡ˆÓpL∆ƒ¿»»≈»≈«»…∆∆»»¿«¿»¿≈

‰ÈB‰ Ì‰Ï˜eMaL ÚM‰ ÈÙÏe‡aL BÓk ,. »∆»»¿ƒ«««∆«¿∆≈«¿

'ערוך').5) (ועיין מסויימים חפצים של מקום 6)צבור
יין. של חביות מסודרים חביות.7)שבו או כדים

ולמוכר,8) ללוקח  לשניהם, אונאה דין כאן שיש כלומר,
מז. מו: בבבאֿמציעא זה דבר ומקור ומתן. משא בכל כמו
קנה  - באלו לי  מכור לו אמר שאם הונא, רב  בשם כרבה
אם  בין הבדל שאין רבינו, וסובר אונאה. עליו לו ויש
וכן  ידועה, אינה הפירות מידת אם לבין ידועים אינם הדמים

ב . הלכה פי "ג למעלה בין 9)כתב  המקובל המחיר לפי 
ב .10)הסוחרים. הלכה יג בפרק 

.‚È‡ ‰Ê ˙Èa LiM ‰Ó Ïk :BÁÏ ÓB‡‰ Ï‡¬»»≈«¬≈»«∆≈¿«ƒ∆¬ƒ
ÎBÓ È‡ BÊ ‰˙a LiM ‰Ó ÏÎÂ ,CÎÂ CÎa EÏ ÎBÓ≈¿¿»¿»¿»«∆≈¿≈»¬ƒ≈
,CÎÂ CÎa EÏ ÎBÓ È‡ ‰f‰ ˜Oa B‡ ,CÎÂ CÎa EÏ¿¿»¿»«««∆¬ƒ≈¿¿»¿»

Á˜Bl‰ ‰ˆÂ‰ÎÓÒ ‡lL ;ÔÈ˜ Ô‡k ÔÈ‡  CLÓe ¿»»«≈«»«≈»ƒ¿»∆…»¿»
Ì‡ ,Ba LiM ‰Ó Ú„BÈ BÈ‡ È‰L ,Á˜BÏ ÏL BzÚ„«¿∆≈«∆¬≈≈≈««∆≈ƒ

‡È˜a ˜ÁOÓk ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡Â ,‰Ê B‡ ÔzÔÎÂ . ∆∆»»¿≈∆∆»ƒ¿«≈¿À¿»¿≈
.‰Ê ‡ˆBik Ïk»«≈»∆

זו.11) סתמית בצורה לקנייה דעתו.12)הסכים בטחה
הקנינים.וס  בכל ההכרחי  היסוד היא דעת מיכות

והעושה 13) כד:), (סנהדרין קונה שאינה כאסמכתא שהוא
ואבידה  גזילה מהלכות (פ "ו כגזלן הוא הרי  ישראל עם כן
ד, הלכה עדות מהלכות פ "י  בכסף ֿמשנה ועיין ז, הלכה

הגוי ). עם בקוביא משחק  לענין

.„ÔÎÂ‡ÏÂ ,ÌÈhÁ ÔÈÈ„ ‰OÚa BÁÏ ÎBn‰ ¿≈«≈«¬≈«¬»»ƒ»ƒƒƒ¿…
˜eMaL ÚMk BÏ Ô˙B  BÏ ÎÓ ‰‡Ò ‰nk ˜Òt »««»¿»»«≈«««∆«

,ÌÈÓc‰ ˙È˙ Á‡Ó Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ .‰ÈÎn‰ ˙ÚLaƒ¿««¿ƒ»¿»«≈≈««¿ƒ««»ƒ
˙BÚn‰ ˙È˙ ˙ÚLa ˜eMa ‰È‰L ÚMk ‰ˆ ‡ÏÂ¿…»»«««∆»»«ƒ¿«¿ƒ««»

e‡aL BÓk ,ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó . ¿«≈ƒ∆»«¿∆≈«¿

מידתה 14) שאין חיטים, של ערימה שבקניית כשם כלומר,
ב ), הלכה (למעלה השוק  שער לפי  האונאה נקבעה - ידועה
המחיר  נקבע  - כלל לו קבע  שלא דלהלן במקרה כן כמו
הלכה  מביא ג) סעיף  רט  (סימן והשו"ע  שבשוק . השער לפי 

"וכן". מילתֿהחיבור בלי  במשנה 15)זו עב : בבאֿמציעא
עמו, פסק  לא שהוא ואף ֿעלֿפי  פוסקין". השער "יצא
ה). ס "ק  שם (הגר"א שבשוק  השער אחר הולכין

א.16) הלכה פ "ז למעלה

.‰ÎBn‰BÁÏ ÌB˜Ó˙Ù B‡ ˙Èa ˙BOÚÏ «≈»«¬≈«¬«ƒ∆∆
˜aBÁÓ Ïa˜Ó‰ ÔÎÂ ,˙e˙Á ˙Èa BÏ ˙BOÚÏ »»¿≈«¿«≈≈¬≈«¬≈«¿

BzÏ ˙eÓÏ‡ ˙Èa B‡ BÏBÏ ‰OBÚ Úa‡ ƒ¿≈«¿¿¿ƒ∆«¿«
LL ÏÚ ˙Bn‡ÏB„b ˙Èa ÌB˜Ó BÏ ÎÓ .‰OBÚ  ««≈»«¿«ƒ»∆

ÔÈÏ˜Ë ÌB˜Ó BÏ ÎÓ .OÚ ÏÚ ‰BÓL‰OBÚ  ¿∆«∆∆»«¿¿«¿ƒ∆
ıaz .OÚ ÏÚ OÚÏÚ ‰OÚ ÌÈzL  ˆÁ ÏL ∆∆«∆∆«¿≈∆»≈¿≈∆¿≈«
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ברשות  שהפרה כיון ו), ב ֿג, הלכות ממון נזקי  מהלכות
המוכר  שניהם, שאם יא) הלכה (להלן שאמר ומה המוכר,
כשאינו  רק  זהו חלוקה, דין דנים שמא, טוענים והלוקח ,
המוכר, ברשות כשהוא מדובר כאן ואילו מהם, אחד ברשות
באגם  עומדת שהפרה "אע "פ  כתב  בסמוך להלן רק  שהרי 
המוכר  ברשות כשהיא המדובר כן, שלפני  משמע  - וכו'"
טוען  הלוקח  אם אפילו אלא - ב ) ס "ק  רכג סימן (סמ "ע 
מחבירו  שהמוציא הוא דין - "שמא" טוען והמוכר "ודאי "

הראיה. בגמרא.56)עליו השקלאֿוטריא מתוך יוצא
והכ 57) מרעה, נייטרלית.מקום רשות זוית 58)וונה: קרן

אלא  ממש, הרבים לרשות והואֿהדין הרבים, ברשות
שם  ('תוספות' בסימטאות ומתן משא לקיים הוא שהנוהג

קיימא). דמאן ברשות וליחזי  מרא 59)ד"ה "חזקת שהיא
- הדיון בשעת עתה בזה מוחזק  שאינו אף  כלומר, - קמא"
הדיון. שנוצר טרם הקודמת החזקה עם מתחשבים אנו

(60– "שמא" טוענים ואם "ודאי ". טוענים ששניהם כיון
יא. הלכה כדלהלן צו:61)יחלוקו, בבבאֿקמא ברייתא

היא  זו שבועה המוכר), ישבע  (ד"ה שם רש"י  ולדעת
ללוקח  בפרה מודה המוכר שהרי  במקצת", "מודה שבועת
"הילך" זה אין באגם, עומדת שהפרה ומכיון בוולד. וכופר
הלכה  ונטען טוען מהלכות פ "א (להלן הכל ככופר שהוא
(ט "ז  "הילך" זה שאין קה: בבבאֿקמא שאמרו כמו - ג)

א). סעיף  רכג מטלטלין.62)סימן ברייתא 63)שהיא

כר"מ . ולא כחכמים, מבואר 64)(שם) ושם א. הלכה פ "ה

עליהם. נשבעים היסת ששבועת

.‡È,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ÓB‡ ‰ÊÂ ,'Ú„BÈ ÈÈ‡' ÓB‡ ‰Ê∆≈≈ƒ≈«¿∆≈≈ƒ≈«
Ô‰Ó „Á‡ ˙eLa ÌÈ‡ÂÓB‡ ‰Ê .e˜ÏÁÈ  ¿≈»ƒ¿∆»≈∆«¬…∆≈

˜˙BL Á‡‰Â ,'‰„ÏÈ È˙eLa'.„Ïea ÔÚBh‰ ‰ÎÊ  ƒ¿ƒ»¿»¿»«≈≈»»«≈«»»

מודים 65) חכמים אף  ובזה בברייתא. שם בבאֿקמא
הצדדים  ושני  הדיון, בשעת חזקה כאן שאין כיון לסומכוס ,
לדעת  שם בבבאֿמציעא שאמרו ומה "שמא". טוענים
עליו  מחבירו המוציא אמרו באגם בעומדת שאף  חכמים
"ברי בטענת המשנה לפרש שחשבו מה לפי  הוא הראיה,
רכז  (הגר"א כן אמרו לא ושמא" "שמא בטענת אבל  וברי ",
י . הלכה למעלה וראה המגידֿמשנה). דעת וכן סק "ז,

שם.66) בבבאֿקמא כהודאה 67)ברייתא נחשבת  והשתיקה
שותק ). והלה ד"ה שם ב "ק  ('תוספות'

.ÈÌÈ„Ú ÈL BÏ eÈ‰L ÈÓÈzL B‡ ,ÏB„‚Â ÔË˜ , ƒ∆»¿≈¬»ƒ»»¿»¿≈
ÓB‡ Á˜Bl‰ ,‰pË˜ ˙Á‡Â ‰ÏB„b ˙Á‡ ,˙B„O»««¿»¿««¿«»«≈«≈
'zÁ˜lL ‡È‰ ‰pË˜' ÓB‡ ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ‰ÏB„b'¿»»«¿ƒ¿«≈≈¿«»ƒ∆»«¿»
˙q‰ ÎBn‰ ÚMÈ B‡ ,‰È‡ ‡È‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ  ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ»««≈∆≈

.ÔË˜ ‡l‡ ÎÓ ‡lL∆…»«∆»»»

ק .68) בבאֿמציעא משנה,

מפני69) התורה, מן שהיא במקצת" "מודה שבועת ולא
שזה  ומפני  העבדים, על ולא הקרקעות על לא נשבעים שאין
ללוקח , מוסרו הוא בו מודה שהוא הקטן את שהרי  "הילך",
בבחינת: והוא הלוקח  שתובעו בזה מודה שאינו ומפני 
בבבאֿמציעא  (גמרא בשעורים" לו והודה בחיטים "טענו
ושבועת  המוכר", "ישבע  שם: במשנה שאמרו ומה שם).

בגמרא  פירשו - היסת שבועת להיות יכולה אינה המשנה
אופנים. בכמה שם

.‚ÈÁ˜Bl‰ Ó‡ ˜˙BL ÎBn‰Â ,'ÈzÁ˜Ï ÏB„b' »««≈«»»«¿ƒ¿«≈≈
ÎBn‰ Ó‡ Ì‡Â .ÏB„ba Á˜Bl‰ ‰ÎÊ'Ú„BÈ ÈÈ‡' »»«≈««»¿ƒ»««≈≈ƒ≈«

‰È‡ ‡È‰Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ˙q‰ ÎBn‰ ÚaL B‡ , ««≈«¿»ƒ¿»»ƒ¿»«≈∆≈
ÔË˜ ‡l‡ ‰ÊÏ ÔÈ‡Â ,Ú„BÈ BÈ‡L. ∆≈≈«¿≈»∆∆»»»

יא.70) שבהלכה שפחה מדין (שם)71)נלמד משנה
כהכרעתה. ולא ֿ 72)כנוסחתה וכל "ברי ", טוען והלוקח 

(מגידֿמשנה). יודע  איני  טוען הלוקח  גם אם שכן
משום 73) הלוקח , זוכה זה שבאופן אמרו שם במשנה

(ראה  דאורייתא שבועה שחייב  באופן מדברת שהמשנה
דאורייתא  בשבועה החייב  שכל בידינו הוא וכלל למעלה),
מדבר  רבינו אבל משלם. - להשבע  יכול שאינו יודע , ואינו
ובשבועת  בלבד, היסת שבועת אלא חייב  שאינו באופן
(עיין  משלם" לשבע  יכול שאינו "מתוך אמרו לא היסת

בליקוט ). ט  ס "ק  רכג סימן והגר"א מגידֿמשנה,

אומר 74) וזה יודע , איני  אומר "זה עוד: שנינו (שם) במשנה
זה  שדין לפי  זאת, השמיט  ורבינו יחלוקו". - יודע  איני 
שם, בגמרא שאמרו כמו סומכוס , לדעת אלא אינו שבמשנה
המוכר  שהרי  ראיה, להביא הלוקח  על - חכמים לדעת אבל
י . הלכה בתחילת למעלה רבינו שפסק  וכמו בלבד, מוחזק 

מגידֿמשנה. ועיין

.„ÈÈÓ Ïk˜Ùq‰ „ÏBpLeLaB˙‡È‰Ï ÂÈÏÚ  »ƒ∆««»≈ƒ¿»»¿»ƒ
BÓÁa ‰t ÛÈÏÁn‰ ?„ˆÈk .‰È‡ÏÚa CLÓe , ¿»»≈«««¬ƒ»»«¬»«««

CLÓÏ ‰t‰ ÏÚa ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰t‰ ˙‡ BÓÁ‰«¬∆«»»¿…ƒ¿ƒ«««»»ƒ¿…
BÓÁ‰ ‰ÊBÓÁ‰ ÏÚa ÏÚ  BÓÁ‰ ˙nL „Ú ∆«¬«∆≈«¬««««¬

‰È‡ ‡È‰Ï˙ÎÈLÓ ˙ÚLa Ìi˜ BBÓÁ ‰È‰L ¿»ƒ¿»»∆»»¬«»ƒ¿«¿ƒ«
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰t‰«»»¿≈…«≈»∆

יש 75) הביא שם והרי "ף  עו:), (כתובות שמואל של מימרא
שקלאֿוטריא  אחרי  אך, כשמואל. הלכה שאין שאומר, מי 

כמותו. שהלכה מסיק  המקח 76)הוא את לקיים יש אם
נולד  אם הוא וספק  במקח , מום שנמצא כגון לבטלו, או

בזה. וכיוצא הקנין אחרי  או הקנין היינו,77)לפני 
להלן. וראה בביתו, נמצא - הספק  נתעורר שעליו שהחפץ 

קנין 78) מדין החמור, את הפרה בעל  גם קונה ואז
א. הלכה ה פרק  למעלה ראה הכוונה 79)"חליפין", אין

חליפין  בקנין לו נקנה כבר שהרי  קנין, לשם למשוך
הכוונה  אלא כנ"ל, הפרה את משך החמור שבעל עלֿידי ֿזה
החמור. בעל בבית נשאר והוא לביתו, להכניסו הספיק  שלא

ואמנם 80) הספק . שנולד בזמן בביתו החמור שהיה מכיון
הפרה  בעל צריך הפרה, בעל של בביתו החמור היה אם
יחזקאל  בר רמי  כדעת עו: בכתובות זו הלכה ומקור ראיה.
להביא  עליו - ברשותו הספק  שנולד שכל שמואל, בשם
רב  על חולק  יחזקאל בר שרמי  רש"י  כפירוש ולא ראיה.
ואומר  ראיה", להביא החמור בעל "על שאמר אחיו, יהודה
לבעל  קנוי  עתה שהחמור לפי  ראיה, להביא הפרה בעל שעל
יחזקאל: בר רמי  שאמר שמה הרז"ה, כפירוש אלא - הפרה
נמצא  שהחמור החמור, בעל היינו ברשותו" הספק  "שנולד
להביא  החמור בעל על שניהם ולדעת וברשותו, בביתו
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קנו               
         

ÌeÂ .‰OÚ ÌÈzLBk‡ ÈˆÁk  ˙Èe ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿
BaÁ ÈˆÁÂ. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי "ף  וכגירסת צח : בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו  מקום
שם. מינכן, כתב ֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב . של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי  אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב 
האיש  על חכמים שאסרו מפני  אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב "ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט "ו). ביאה הבית 22)איסורי  את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע  לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי 

שם 23)זו. ישעמאל כרבי  ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי 
אמות  ארבע  של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי ואף  א'). לשון לפי  שם (גמרא היא עקיבא רבי  - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי  שדברי  שם ב ' לשון

כרשב "א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק 
אבל  מודה. ר"ע  אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע  שעושה למעלה רבינו כתב 
ישמעאל  רבי  - ח '" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י  עלֿפי  (מגידֿמשנה עשוי25)היא בית
מרובע : להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב 

טרקלין). ד"ה (רשב "ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב "ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני ". "תרבץ  שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י  שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי "ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב  שחצי  חמש. הוא הרום - שש על ארבע 
על  שמונה שמידתו גדול", וב "בית שלש. - האורך וחצי 
הרוחב , חצי  - ארבע  תשע : - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי  - וחמש

.ÂÎBn‰BÏ ˙BOÚÏ BÁÏ ÌB˜Ó‰e˜B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
BÁÓ Ïa˜Ó‰‰OBÚ  ‰e˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰ÚÓÌÈ˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓÔ‡kÓ ‰LÏLe„‚kÓ ÌÈLeÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰Ún‰ ˙cÓ .‰ÚnÏÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡  «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C‡ ˙Bn‡ Úa‡  ˜Â ˜‰ML ÁÂ , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË‰ÚL ÌeÂ ,˜Â ˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnLÌÈM‰ ÔÈe , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק :29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח 
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי : קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני  כל אלא עצמו, בפני  אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב "ם עצמו" בפני  בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע .33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי  ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף  שתפס  הפתח , נגד מכוון היה הרוחב  כותל
הרוחב . כרבי38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב "ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק  תופס  הגוף  אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי  שאדם ואע "פ  אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב  מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי 
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב  ומחצה, אמה רווח  אחריו רוחב ,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב  ומחצה, אמה

האורך. של השני  רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב "ד  ולדעת אמות. ארבע  ביחד אמה, וקבר אמות. שתי 
אמה  חצי  האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח  ושוב  אמה. קבר זה ואחרי  רווח ,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח  אמה וחצי  אמה קבר אמה,
קבר  רווח , אמה חצי  בתחילה הרוחב : בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח  אמה וחצי  אמה, קבר אמה, רווח  רוחב , אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע  ביחד

.ÊÎBn‰ÌB˜Ó e‰„O CB˙a BÁÏÌÈÓ ˙n‡ «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ïe‰„O CB˙a BÏ Ô˙B  ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁL ‰n‡‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ‰Èt‚‡Ï˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa daÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁL ‰n‡ BÏ Ô˙B  »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט :).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב  של מימרא
אות 45) (ריז, סמ "ע  וראה מים. אמת הלוקח  לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני  אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב . קטן מועד לרש"י , המיוחס  (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב  תעלה
רוחב . אמות שתי  עד לו יחפור שהלוקח  אמות, שתי 

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי  מלבד
קרקע . אמות ארבע  - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי  קרקע  לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח , ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח ). הלכה להלן (כסף ֿמשנה האלו האמות שתי  לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די  ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡BÈ‡ Ï‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚBÊÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚf‰L ;Ú˜w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡‰„O d˙B‡ ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa ; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆
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קנז                
         

‰Ï ÎBn‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ôk ˙Ó ÏÚLÌÈn‰ ˙n‡ ˙BÈ ∆«¿»≈ƒ≈»»«≈ƒ¿««««ƒ
.e‰„O CB˙a¿»≈

הזכות 52) את רק  לו מכר הוא שהרי  אילנות, נוטע 
אבל  האמה, לחיזוק  האמה, גדות של זו, בקרקע  להשתמש

עצמה. הקרקע  את מכר שמואל 53)לא בשם נחמן כרב 
מפני שמואל, בשם יהודה לרב  בניגוד שם), (בבאֿבתרא
ממונות  בדיני  נחמן כרב  שהלכה בתלמוד הוא שכלל

מיימוניות). בקרקע ,54)(הגהות מעמיקים נטיעות שרשי 
האדמה, שפת תחת ברוחב  מתפשטים זרעים שרשי  אך
כ"ש  ד"ה (רשב "ם אותה ומקלקלים תחתיה וחותרים
"מלחלחין". העתיק : ב ) סעיף  ריז (סימן ובשו"ע  נוטעו);

רטיבות. מכניסים האמה 55)כלומר, גדות על שהעפר
וכלה. את 56)נתפזר לתקן השדה משאר עפר לוקח 

(רשב "ם). האגפים

.ËÎBn‰BÁÏCc Ì‡ :e‰„O CB˙a C„ «≈«¬≈∆∆¿»≈ƒ∆∆
ÈzL BÏ Ô˙B  BÏ ÎÓ „ÈÁÈ,Á ‰ˆÁÓe ˙Bn‡ »ƒ»«≈¿≈«∆¡»…«

BÓÁ „ÓÚiL È„kCc‰ C‡ ÏÚ B‡OÓaÎÓ . ¿≈∆«¬…¬¿«»«…∆«∆∆»«
ÈÚÏ ÈÚ ÔÈa C„ BÏ‰BÓL Á BÏ Ô˙B  ∆∆≈ƒ¿ƒ≈…«¿∆

˙Bn‡ÌÈa‰ C„ BÏ ÎÓ .Cc‰ C‡aÔ˙B  «¿…∆«∆∆»«∆∆»«ƒ≈
‰n‡ ‰OÚ LL Á BÏ. …«≈∆¿≈«»

ומימרת 57) ק .) (שם וברייתא צט :) (בבאֿבתרא משנה
בתוך 58)אמוראים. דרך לחבירו "המוכר זו: פסקה

פירוט  כעין והשאר זו, להלכה מבוא כעין היא  שדהו"
ד). אות ריז (סימן פרישה ועיין השונות. האפשרויות

בגמרא 59) כמותם הלכה שנפסקה גולה, ודייני  כ"אחרים"
ארבע  ששיעורו צט :) (שם במשנה ככתוב  ולא ק .), (שם
רבינו  כתב  ג, הלכה עניים מתנות מהלכות [ובפ "ג אמות.
להלן  ועיין עיון. וצריך אמות, ארבע  הוא היחיד שדרך

ס ]. בחמור 60)הערה לעבור לשדה, הנכנס  דרך שכן מפני 
ז). ס "ק  ריז (סמ "ע , בעגלה יוסף 61)ולא ר' הרב  וכתב 

דוקא  המדובר שכל במגידֿמשנה) (הובא בפירושו מיגש
רחב , משא טעון החמור אם אף  שאז מחיצות , שם כשאין
אם  אבל לדרך, מחוץ  בולט  יהיה שהמשא הדרך, לו יצר לא
זה, במקרה כי  [ויתכן גדול יותר שיעור צריך מחיצות יש
מתנות  בהלכות רבינו שכתב  כמו אמות, ארבע  שיעורו

נח ]. הערה למעלה וראה ק .)62)עניים. (שם ברייתא
אחרות  עיירות אנשי  ואין העיר, לאנשי  מיוחדת דרך והיא

לעיר). מעיר דרך ד"ה (רשב "ם, לשם שיעור 63)נכנסים
באה  אחת עגלות, שתי  ייפגשו שאם ברוחב , עגלות  שתי 
השנייה  את אחת יעכבו שלא שני , מצד ואחת זה, מצד

שם). שעוברים 64)(רשב "ם דרך והיא צט :). (שם משנה
בזה. זה ועגלות אדם בני  יפגעו פן לחשוש  ויש רבים, בה

(פי "ד 65) שבת לענין הרבים לרשות המקובל השיעור
א). הלכה שבת מהלכות

.ÈCÏn‰ Ccw‰ C„ÂeÚL dÏ ÔÈ‡ . ∆∆«∆∆¿∆∆«∆∆≈»ƒ
Úe„È BÈÓ ÔÈ‡L c ÎBÓk ‰fL ,ÈÏ ‰‡Â. ¿ƒ¿∆ƒ∆∆¿≈»»∆≈ƒ»

כרחבה 66) דרך בשדך לי  מכור לחבירו שאמר כלומר שם,
סח . הערה להלן וראה המלך. דרך והיא 67)של שם,

לקברו. המת את נושאים בה פורץ 68)הדרך שהמלך
ללא  לעצמו, דרך לסלול מלפניו בנינים ושאר בתים גדרים,
המת  למלווי  רשות יש בו, וכיוצא שמאל. או ימין נטות
משום  לדרך, הסמוכים התבואה שדות פני  על להתפשט 
להם  שאין מלך, כמו המידה באותה לא כי  אם המת, כבוד
שיעור). לו אין ד"ה צט : שם (רשב "ם בנינים לסתור רשות

קנה,69) לא ולפיכך זו, לדרך מסויים שיעור כל שאין אחרי 
הל  למעלה רבינו שכתב  על כמו כתב  והראב "ד אֿג. כה

מה  כל המלך ממנו שנוטל אומר, "ואני  רבינו: דברי 
שפירשנו  כמו (ולא במלך רבינו דברי  פירש - לו" שיצטרך
"דרך  מחבירו שקונה באחד שהמדובר סה) (הערה למעלה
שהמלך). ד"ה ק : (ב "ב  רשב "ם מדברי  נראה וכן מלך").

זו. הלכה השו"ע  השמיט  ולכן

.‡ÈBÏ ÎÓ„ÓÚÓÏ ÌB˜Ó‰Úa‡ ˙Èa BÏ Ô˙B  »«»¿«¬»≈≈«¿»»
ÌÈa˜. «ƒ

צט :).70) (שם שהיו 71)משנה לקבר, סמוך  מקום
האבלים. את לנחם שם אמה 72)עומדים ארבעים הם:

קבין). ארבעה בית ד"ה שם (רשב "ם בערך בריבוע 

.ÈÓB‡‰:BÁÏ CÏ ÎBÓ È‡ ‰ÈÏ˙Îe Ba »≈«¬≈¿»∆»¬ƒ≈»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL Ï˙k‰ Á BÏ Ô˙B≈…««…∆¿»¿»ƒ

שם.73) במשנה דיוק  מתוך גם ויוצא יז: שם ברייתא

.‚ÈÎBn‰BÏ ˆÓe ,BÁÏ ‰„OC‡ „Á‡ ˆÓ «≈»∆«¬≈»«∆∆∆»»…
ˆ˜ „Á‡ ˆÓe„Á‡ LÈ‡ ÏL C‡‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆∆»»»ƒ»»»»…∆ƒ∆»

C‡‰ ÔÓ ‰˜ ‡Ï ˆ˜ „‚k ‡l‡‰È‰ Ì‡Â ; …»»ƒ»»…∆»¿∆∆»»¿ƒ»»
ÌÈL ÏLBz L‡ „‚k ‰˜È . ∆¿«ƒƒ¿∆¿∆∆…

סב .74) שם רב , של אבל 75)מימרא - ציורים יש  כאן
מסומנים  (אלא הביאורים של מהאותיות כחלק  לא

בהמשך. מקומות בעוד יש וכך לו 76)במספרים). ציין
סימון  עלֿידי  והיינו השדה, של הגבולות המצרים, את
למכירה. העומד הזה השדה עם הגובלים השדות

הרוחות,77) ארבע  מכל הגבולות לו שסימן כאן המדובר
(מגידֿמשנה). קצר מהם שאחד השדה 78)אלא שזה

היה  אנוס  כך ומתוך אחד, איש של הוא הארוך הגובל
מצר. חצי  לכתוב  רגילות שאין ארוך, גבול כאן לציין המוכר

שם).79) (בבאֿבתרא אסי  ורב  כהנא כרב  ולא כרב ,
הקצר,80) כנגד רק  לו לתת היתה שכוונתו אומרים שאנו

שהוא  מפני  אלא זה אין ארוך, קו השני  מצד שציין ומה
עו. בהערה כנ"ל אחד, לאיש הארוך 81)שייך שהשדה

של  האחד והשדה ושמעון, לראובן לשניים, שייך היה
(כסף ֿמשנה). השני  מצד הקצר כנגד הוא ראובן

.„È‰È‰ÚÓe ÁÊÓ Ôe‡ ˆÓˆÓe , »»∆∆¿≈ƒ¿»«¬»∆∆
ÔBÚÓLzÎiL CÈˆ  ÌB„Â ÔBÙˆˆÓ :BÏ ƒ¿»¿»»ƒ∆ƒ¿…∆∆

˙BÁe È˙MÓ ÔBÚÓL ˆÓe ,˙BÁe È˙MÓ Ôe‡. ¿≈ƒ¿≈∆∆ƒ¿ƒ¿≈

לו 82) ציין כך שלשם (שם) מודה רב  אף  ובזה באלכסון,
לשדה  המקביל החלק  את גם לציין בכדי  הארוך, המצר את

אלכסון. אלא אחר פתרון ואין הזה, מימרא 83)הגבול
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ÌeÂ .‰OÚ ÌÈzLBk‡ ÈˆÁk  ˙Èe ˙Èa Ïk ¿≈∆¿≈¿»«ƒ«ƒ«¬ƒ»¿
BaÁ ÈˆÁÂ. «¬ƒ»¿

"המוכר 17) שם: הרי "ף  וכגירסת צח : בבאֿבתרא משנה
לעשות  מחבירו המקבל וכן בית, לו לעשות לחבירו  מקום
שם. מינכן, כתב ֿיד במשנה הוא וכן וכו'". חתנות בית לו

המקום.18) מידת הגדרת "הרוצה 19)ללא שם: משנה,
להלן  וראה שש", על אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות

כב . של 20)הערה המגרש על לבנות עליו שמקבל קבלן,
הבית. מידת הוגדרה ולא חתנות", "בית בבן,21)חבירו

הבת  שאין לפי  אלמנות", "בית - ובבת חתנות", "בית כתב 
האיש  על חכמים שאסרו מפני  אביה, בבית גרה הנשואה
מהלכות  פכ"א רמב "ם ועיין שם, (גמרא חמיו בבית שידור

הט "ו). ביאה הבית 22)איסורי  את לעשות צריך המקבל
במידה  קרקע  לו לתת צריך מקום המוכר וכן זו, מידה לפי 

שם 23)זו. ישעמאל כרבי  ולא שם), (במשנה עקיבא כרבי 
אמות  ארבע  של זה שיעור ואילו גדול, יותר שיעור שהצריך
רבי ולדעת בלבד. בקר לרפת אלא מתאים אינו שש, על
שאמרו  ומה בקר". כרפת דירתו עושה אדם "פעמים עקיבא
על  אמות ד' בונה בקר, רפת לעשות "הרוצה במשנה: שם
לפי ואף  א'). לשון לפי  שם (גמרא היא עקיבא רבי  - שש"
שר"ע  מצאנו לא - הם ישמעאל רבי  שדברי  שם ב ' לשון

כרשב "א). ודלא (מגידֿמשנה זה על שהזכיר 24)חולק 
אבל  מודה. ר"ע  אפילו ובזה שם. משנה "גדול", מפורש לו
כבר  סתם", "בית לו כאומר שהוא קטן" "בית לו אומר אם
ומה  שש. על אמות ארבע  שעושה למעלה רבינו כתב 
ישמעאל  רבי  - ח '" על שש - קטן "בית שם במשנה שאמרו

מיגש). הר"י  עלֿפי  (מגידֿמשנה עשוי25)היא בית
מרובע : להיות צריך הלכך לתשמיש, ולא שרים למושב 

טרקלין). ד"ה (רשב "ם עשר על וגמרא 26)עשר ברייתא
רשב "ם  וראה החצר. שליד גינה והיינו אפדני ". "תרבץ  שם:

תרביצא. ד"ה ז. שם וברש"י  שם.27)שם, משנה,
ששיעורם 28) סתם, בית או רפת ולפי "ז ביחד. כלומר,

שתים, הוא הרוחב  שחצי  חמש. הוא הרום - שש על ארבע 
על  שמונה שמידתו גדול", וב "בית שלש. - האורך וחצי 
הרוחב , חצי  - ארבע  תשע : - הוא הרום של השיעור עשר,

האורך. חצי  - וחמש

.ÂÎBn‰BÏ ˙BOÚÏ BÁÏ ÌB˜Ó‰e˜B‡ , «≈»«¬≈«¬¿»
BÁÓ Ïa˜Ó‰‰OBÚ  ‰e˜ BÏ ˙BOÚÏ «¿«≈≈¬≈«¬¿»∆

‰ÚÓÌÈ˜ ‰BÓL dÎB˙Ï Á˙BÙe ,‰LÏL : ¿»»≈«¿»¿»¿»ƒ¿»
Ô‡kÓÔ‡kÓ ‰LÏLe„‚kÓ ÌÈLeÒÎp‰ ƒ»¿»ƒ»¿«ƒƒ¿∆∆«ƒ¿»

‰Ún‰ ˙cÓ .‰ÚnÏÏÎÂ ;LL ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡  «¿»»ƒ««¿»»«¿«««≈¿»
C‡ ˙Bn‡ Úa‡  ˜Â ˜‰ML ÁÂ , ∆∆»∆∆«¿««…∆¿…«ƒ»

ÌÈÁÙË‰ÚL ÌeÂ ,˜Â ˜ Ïk ÔÈa ‡ˆÓ . ¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈»∆∆»∆∆
‰ˆÁÓe ‰n‡ ÔÈ„„v‰ ÔnLÌÈM‰ ÔÈe , ∆ƒ«¿»ƒ«»∆¡»≈«¿«ƒ

˙Bn‡ ÈzL ÌÈiÚˆÓ‡‰. »∆¿»ƒƒ¿≈«

ק :29) שם זה.30)משנה, מגרש על לו יבנה שהלוקח 
ליקבר 31) רגילים היו לא ש"הם משפחתי : קבורה מקום

במערה  נקברין המשפחה בני  כל אלא עצמו, בפני  אחד אחד
לעשות  ד"ה שם (רשב "ם עצמו" בפני  בכוך אחד כל אחת,

קבר). על 32)לו לחבירו לבנות עצמו על שקיבל קבלן
האחרון. זה של לקרקע .33)מגרשו מתחת חפירה

קא.).34) (שם שמעון כרבי  ולא בכותל 35)כחכמים,
אחד. בצד שכנגד.36)האורך בצד האורך בכותל

את 37) הוא אף  שתפס  הפתח , נגד מכוון היה הרוחב  כותל
הרוחב . כרבי38)כל ולא כחכמים חללה. מידת כלומר,

(שם). ד'39)שמעון והכוכים (ד"ה הרשב "ם לדעת
היא  הנוספת, והאמה אמות, שלש רק  תופס  הגוף  אמות):

הארון. לבוש 40)בשביל בלתי  שאדם ואע "פ  אמה. הן:
הארון  בשביל אמה צריך כאן - רוחב  מאמה פחות הוא

שש). ורחבן ד"ה קא. שם שיוכנס 41)('תוספות' כדי 
בהרחבה. אמה 42)הארון קבר היה: הקברות סידור

רווח  ואחריו אמה קבר שוב  ומחצה, אמה רווח  אחריו רוחב ,
וכן  אמות. שש בסךֿהכל אמה. קבר ושוב  ומחצה, אמה

האורך. של השני  רווח 43)בכותל אמה, קבר הסדר: והיה
הראב "ד  ולדעת אמות. ארבע  ביחד אמה, וקבר אמות. שתי 
אמה  חצי  האורך: כותל בתחילת כדלהלן: הסידור היה
רווח  אמה, קבר אמה, רווח  ושוב  אמה. קבר זה ואחרי  רווח ,
שש  בסךֿהכל בזוית, רווח  אמה וחצי  אמה קבר אמה,
קבר  רווח , אמה חצי  בתחילה הרוחב : בכותל וכן אמות.
בזוית, רווח  אמה וחצי  אמה, קבר אמה, רווח  רוחב , אמה

מגידֿמשנה. ועיין אמות. ארבע  ביחד

.ÊÎBn‰ÌB˜Ó e‰„O CB˙a BÁÏÌÈÓ ˙n‡ «≈«¬≈¿»≈¿«««ƒ
ÔÈÁÏM‰ ˙Èa da ˙B˜L‰Ïe‰„O CB˙a BÏ Ô˙B  ¿«¿»≈««¿ƒ≈¿»≈
˙Bn‡ ÈzL daÁL ‰n‡‰n‡Â Ô‡kÓ ‰n‡Â , «»∆»¿»¿≈«¿«»ƒ»¿«»

Ô‡kÓ‰Èt‚‡Ï˙B˜L‰Ï ÌÈn‰ ˙n‡ BÏ ÎÓ Ì‡Â . ƒ»«¬«∆»¿ƒ»«««««ƒ¿«¿
ÔBÏÈÒa daÈˆÁÂ ,‰n‡ daÁL ‰n‡ BÏ Ô˙B  »¿ƒ≈«»∆»¿»«»«¬ƒ

.‰Èt‚‡Ï Ô‡kÓ ‰n‡ ÈˆÁÂ Ô‡kÓ ‰n‡«»ƒ»«¬ƒ«»ƒ»«¬«∆

צט :).44) (בבאֿבתרא שמואל בשם יהודה רב  של מימרא
אות 45) (ריז, סמ "ע  וראה מים. אמת הלוקח  לו יחפור שבו
מים,46)א). בה וממשיכים באדמה שחופרים תעלה

נותן  ד"ה שם ('תוספות' אמה שעמקה מפני  אמה, ונקראת
אינו 47)לו). ואם להשקותה, וצריך בהר שעומדת "שדה

ד"ה  ב . קטן מועד לרש"י , המיוחס  (פירוש נפסדת" משקה
מלבד  וצריך, מים, להרבה הזקוקה שדה כלומר, שלחין),

בידיים. גם להשקותה שלה 48)הגשמים, שהרוחב  תעלה
רוחב . אמות שתי  עד לו יחפור שהלוקח  אמות, שתי 

קרקע 49) אחת אמה עוד התעלה, של האמות שתי  מלבד
קרקע . אמות ארבע  - ביחד מזה, ואמה מזה, התעלה בשפת

גדות 50) משתי  קרקע  לו לתת שצריך הנהר. לגדות כלומר,
בקרקע  המים יזיקו שלא כתלים צריכה המים שאמת הנהר,
ולזה  הלוקח , ויפסיד לצדדים המים יתפשטו ושלא המוכר,
ח ). הלכה להלן (כסף ֿמשנה האלו האמות שתי  לו נותן

לכביסה,51) או בהמות, להשקות מים בו שמעבירים צינור
אחת. באמה לה די  ולפיכך מים, הרבה מנצלת אינה והיא

.ÁÔÚËB ‰„O‰ ÏÚa ÔÈt‚‡‰ el‡BÈ‡ Ï‡ , ≈»¬«ƒ«««»∆¿»¬»≈
ÔÚBÊÔÈÏÁÏÁÓ ÌÈÚf‰L ;Ú˜w‰ ˙‡ ¿»∆«¿»ƒ¿«¿¬ƒ∆««¿«

eÏkL ˙‡Ê ÌÈn‰ ˙n‡Â .ÌÈn‰ ˙n‡ ˙‡ ÔÈÏ˜Ï˜Óe¿«¿¿ƒ∆««««ƒ¿««««ƒ…∆»
‰Èt‚‡‰„O d˙B‡ ÙÚa Ôw˙Ó ‰n‡‰ ÏÚa ; ¬«∆»««»«»¿«¿»«¬«»»∆
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קנח               
         

(שם). משני84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה
היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב , ממזרח  צדדין,

ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב  שאם
מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי  רק  ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני  שבין השטח , לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני 

.ÂËˆÓ,ÈLÈÏL ˆÓe ÈL ˆÓe ÔBL‡ ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜  ÈÚÈ ˆÓ ˆÓ ‡ÏÂˆÓ Ï‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ‰‰˜ ‡ÏÌ‡Â .‰È‰ÚÏÓÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈˆn‰ÌÈÏ˜c ÏL Î ÂÈÏÚBa ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈa˜ ‰ÚLzÈÚÈ‰ ˆn‰ Û‡ ‰˜ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…
‰È‰ÚÏÓÌÈÏ˜c ÏL Î ÂÈÏÚ LÈÂ ,LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz Bae‰˜ ‡Ï LÈÂ ,ÚÏÓ ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c Î ÂÈÏÚa˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈB‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c Î ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏÓ ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLzÈ‰ ÔÈc ˙ÈÏ eÒÓ c‰, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C„ BÊÈ‡Ï e‡iM ‰Ó ÈÙk.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע  וכך אסי , ורב  כשמואל ולא כרב  שם,
האלו.88)סב : המצרים שלושת שבמסגרת השטח  כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב "ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י  ד), ממצר
קטע  היינו רביעי ", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי ,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי  בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי  רקע  הוא,92)על הכלל
אין  מובלע , דהיינו הלוקח , לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף  הלוקח  קנה - קבין תשעה בו אין רכב , עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי 
לטובתו  גורמים שני  ישנם אם אבל הלוקח . קנה לא לטובתו,

בספק . נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי  שהמצר
(רשב "ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי  שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות  פ "א
קב  חצי  כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
 ֿ (מגיד וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ "א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי  לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח , גורמים שני  שיש

המצרים.99)הלוקח . פני  על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי  - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח . גורם ושוב  - דקלים של רכב  עליו ואין
הלוקח . לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב  ואין
ואין  מובלע , הלוקח : לטובת גורמים שני  והרי  קבין, תשעה

קבין. תשעה שני104)בו ושוב  דקלים. רכב  עליו ואין
דקלים. רכב  עליו ואין מובלע , הלוקח : לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח : לטובת בלבד גורמים שני  שוב 
קבין. תשעה בו ואין ֿ 106)דקלים, בבא הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני  ספק  שבכל אף ֿעלֿפי 
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט  ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי 
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני ", "שודא התלמודי : המונח 
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב "ם

חן ÌÂˆלפי  שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי 
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe ÏÎlL ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,È‰  ÁeÂ Áe ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

ÒnMÔÈic‰ e‡iL ‰ÓÎe ,BÏ. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק  לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע 
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק  למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב "ם וכפירוש ך, שלנו: לכף  דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ "סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי  אחד, של שדה רק  צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי 
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י 

ריט  (סימן חו"מ  בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף  דדייני " ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי  תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני  ספק  ובכל ב "תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני " "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני  שהיתה
כוונת  אין כי  אומרים ויש (כסף ֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי  כוונתו, אלא דדייני ", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח  את רק  הלוקח  מקבל
זה, שטח  מגיע  כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי  המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתי ֿברורים הם שהדברים שאחרי 

ב ). ס "ק  שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף 

.ÊÈÎBn‰‰ÏB„‚ ‰Èa BÁÏ ˙ÈaÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈˆÓ BÏ ˆnL ÈtLiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌLËÚÓ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ˙Èa ‰ÈÏ ÔÈ‡BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ÈÁ‰L ‡e‰ ÌÈˆn‰L ;„Ïa ˙Èael‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ÎÓÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ˙Bk ‰È‰  ‰Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ÎÓa ÈÙÏ‰Ú˜a ‰„O ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚‰Ú˜a‰ ÈˆÓ BÏ ˆÓe ,Ì‰ ÌÈˆÓ  ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ÈÁ‰L. ∆ƒ¿ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קנט                
         

(בבאֿבתרא 116) אבוה בר רבה בשם נחמן רב  של מימרא
בתים 117)סא:). הרבה פתוחים ואליו ארמון, גדול, בית

הבתים  באחד עומדים והלוקח  המוכר היא: והבעיא קטנים,
ונשאלת  לך, מוכר אני  בית ללוקח : אומר והמוכר הקטנים,
לכל  או בו, שעמדו לבית אם כוונתו? היתה למה השאלה:

כולה. ולא 118)הבירה הבירה, גבולות את ללוקח  שציין
הקטן. הבית גבולות של 119)את צירוף  לכאורה כאן ויש

היתה  שהכוונה הוכחה והיא המצרים, הרחבת גורמים: שני 
בית. כולו: לארמון שקורא מיעוט  וכן כולה, לבירה

הבירה 120) כל קנה - בית לבירה: הקורא רוב  יש אם אבל
הרוב  אחר בממון הולכים שאין ואף ֿעלֿפי  (מגידֿמשנה).
ואם  המצרים. לו הרחיב  שהרי  נוספת הוכחה ישנה כאן -
"בית" קוראים אין קטן ולבית "בית", לבירה קוראים הכל
כל  קנה המצרים, הרחבת בלי  אפילו - לווי  בשם אלא

ז). סעיף  ריד סימן (רמ "א מצרי121)הבירה שרשם מה
שמכר  הבית גבולות את בצמצום לו רשם ולא הגדול, הבית

הכל. לו למכור שכוונתו הוכחה אינה כלומר,122)-
הבירה. כל את למכור התכוון באמת משפט 123)שאם

למנוע  הקניין, בשטר שמוסיפים שגור, רשמי  נוסח  הוא זה
השטח  לגבולות אשר וסיבוכים, טעות של אפשרות כל
את  שהרחיב  לטעון הזדמנות למוכר לתת ושלא הנמכר,
צריך  זה, נוסח  לו כותב  אם אף  ברם, שם). (גמרא  הגבולות
בית, - לבירה הקורא לפחות, מיעוט , שיהיה זאת בכל
לשום  נכלל שאינו מה במכר, לכלול מועילה זו לשון "שאין

(מגידֿמשנה). בעולם" והמדובר 124)אדם שם. גמרא
ריח , סימן חו"מ  (שו"ע  משלה גבול שדה שלכל באופן
קסו. והערה יד, הלכה כד פרק  להלן וראה כב ). סעיף 

(שולחןֿערוך 125) שדה לבקעה שקוראים מעט  שם ויש
המכר 126)שם). שכל ואף ֿעלֿפי  הבקעה, כל קנה ולא

והבית  הבירה שאין למעלה, ובית לבירה בניגוד אחד, סוג
שם). (גמרא אחד סוג

.ÁÈBÁÏ ÓB‡‰˙B„O' 'CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»¬ƒ≈»
ÌÈzL ˙B„O ËeÚÓ'˙B„O Ïk' BÏ Ó‡ .elÙ‡  ƒ»¿«ƒ»«»»¬ƒ

Úa‡Â LÏLıeÁ ,˙BpbÓÌÈÒcÙeÓ‡ . »¿«¿«ƒ««¿≈ƒ»«
'ÌÈÒÎ' BÏÌÈzaÓ ıeÁ ,ÌÈÒcÙe ˙Bp‚ elÙ‡  ¿»ƒ¬ƒ««¿≈ƒƒ»ƒ

ÌÈ„ÚÂ'ÈÒÎ Ïk' BÏ Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ„Ú elÙ‡  «¬»ƒ¿ƒ»«»¿»«¬ƒ¬»ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎÂ ÌÈzeÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ ÌÈÚe„È‰ »ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ«¬ƒ¿ƒƒ
BL‡aL.În‰ ÏÏÎa ∆¿…ƒ¿««∆∆

(שם).127) הגמרא הכמות.128)סיכום הגדרת ללא
מקבל 129) והוא התחתונה, על - הלוקח  - השטר בעל שיד

המכירה. לשון במשמעות שיש המינימום את רק 
"כל".130) הריבוי : מלת כל 131)שהוסיף  כלומר,

וארבע , שלש עד משתים יותר הן ואפילו שישנם: השדות
יותר. את 132)והואֿהדין כולל אינו "שדות" זה שביטוי 

כמו 133)אלו. תבואה ולא ירקות, בהם שמגדלים
רימונים.134)בשדות. כגון פירות, בהם שמגדלים

ישן 135) ברי "ף  וכן במגידֿמשנה. וכן "נכסי ", תימן: בכ"י 
מבתי לבר ובוסתני  פרדסי  אפילו נכסי , ליה "אמר שם:
ואע "פ  שם). ברי "ף  הב "ח  והגהות (מגידֿמשנה ועבדי "

רבינו  כתב  טו) הלכה ומתנה זכיה מהלכות (פי "א שלהלן
וכו' והבהמה והעבדים והבגדים והקרקעות המטלטלין שכל
יפה  בעין נותן שהנותן במתנה מדובר שם - "נכסי " בכלל
שם). ונמוקי ֿיוסף  ואי , ד"ה שם ב "ב  (תוספות

או 136) "שדות", בביטוי  כלולים אינם אבל כקרקע , שדינם
רבינו. לדעת - (מגידֿמשנה 137)נכסים ישן ברי "ף  כן

שם). הב "ח  הרי "ף 138)והגהת גירסת לפי  שם בגמרא
שגם  שם נזכר ולא שם). (ב "ח  ועבדי " בתי  אפילו נכסי , "כל
בספר  גאון האי  רב  כתב  כן אבל זה. בכלל וכו' מטלטלין
"נכסי " האומר מדין נלמד וזה כד. שער והממכר" "המקח 

שם). ומתנה זכיה בהלכות (להלן קנא,139)במתנה שם
אסור  שהרי  בכלל, אינו ודאי  וספרֿתורה מתנה). (לענין

אורֿשמח ). – ב  הלכה ספרֿתורה מהלכות (פ "י  למכרו

.ËÈBÁÏ ÓB‡‰È‡ ÈÂMÓ BLÂ ÈzaÓ ˙Èa : »≈«¬≈«ƒƒ»«¿ƒ¿»«¬ƒ
Ô‰aL ÔËw‰ BÏ Ô˙B  CÏ ÎBÓ˙Ó .ÔÓ „Á‡ ≈»≈«»»∆»∆≈∆»ƒ

‰Ê BÏ ‰‡Ó  ÌÈza‰ ÔÓ „Á‡ ÏÙpL B‡ ÌÈÂM‰«¿»ƒ∆»«∆»ƒ«»ƒ«¿∆∆
˙nL‰BzÁz‰ ÏÚ ËM‰ ÏÚa „iL ;ÏÙpL B‡. ∆≈∆»«∆««««¿»«««¿»

מהלכות 140) פט "ז ורמב "ם שם, (מנחות בהקדש כן ואין
ח ). הלכה הקרבנות סתם,141)מעשה בית לו אמר אם

"בית  אמר אפילו אלא שבהם, הקטן את לו נותן ודאי 
הבית  הלשון: במשמעות שיש משוורי ", "שור או מבתי "
מהלכות  בפט "ו (ראה בשוורי  החשוב  והשור מבתי , החשוב 
הקטן  לו נותן - קח :) ומנחות ח , הלכה הקרבנות  מעשה
כמסקנת  התחתונה. על השטר בעל שיד מפני  שבהם,
הסוגיא, בסוף  נו. בנדרים שאמרו [ומה קט . במנחות הסוגיא
הסתירה, על שהעיר ר"ן (ועי "ש שבבתים המעולה לו שנותן
אלא  זה אין - שם) במנחות הגמרא כסוגיית שהלכה וכתב 
ולפיכך  בית, בכלל אינה שעלייה שסובר מאיר, דרבי  אליבא
אבל  שבנכסיו". המעולה "מן - העלייה" "מן לפרש הוכרחו
מן  העליה" "מן פשוט  הפירוש - בית בכלל שעלייה לרבנן
קצת  גירסת לפי  הוא כן גרועה. שהיא לפי  ממש, העליה
שם. בנדרים מקובצת' וב 'שיטה רי "ד' ב 'תוספות ספרים
בנדרים  הסוגיא שגם הסוגיות, בין סתירה שום אין זה, ולפי 
וגם  דרבנן, אליבא התחתונה, על השטר בעל יד סוברת
סתם"]. מ "בית חשיבות יותר משמע  מבתי " ש"בית סוברת

קח :142) במנחות שהוא 143)ברייתא, שהמוכר,
לפחות  שהתכוון לומר יכול והוא העליונה, על ידו המחזיק ,
שמת. לזה שהתכוון לטעון, יכול הוא וכן בבתים,

והמוציא 144) העליונה. על ידו - שהמחזיק  הוא, ידוע  כלל
הת  על ידו המוציא.- הוא הלוקח , היינו השטר ובעל חתונה.

.ÎÓB‡‰‰„O :BÁÏ‡iÁ È„ÎBÓ È‡ »≈«¬≈»∆¿≈ƒ»¬ƒ≈
‰B˜ BÈ‡  ‰Ê ÌLa ÌÈ‡˜p‰ ˙B„O ÈzL eÈ‰Â ,CÏ»¿»¿≈»«ƒ¿»ƒ¿≈∆≈∆

Ô‰aL ˙eÁt‰ ‡l‡Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .. ∆»«»∆»∆¿≈…«≈»∆

סא:145) יחיד.146)בבאֿבתרא לו 147)בלשון נתן
מחייא. אותה שקנה הזאת השדה ֿ 148)סימן: בבבא

אחד  (=שדה לא" תרתי  ליה, אמר "חדא אמרו: שם בתרא
וכן  שבהם, הקטן שנותן נראה קעג. ושם שנים) ולא לו אמר
יד  והטעם: ג). ס "ק  ריח  סימן (ש"ך סא: שם רשב "ם פירש
הלכה  למעלה רבינו שכתב  כמו התחתונה. על השטר בעל
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(שם). משני84)סתמית גובל למכירה העומד זה שדה
היחס  ואותו ראובן. של שדות עם וממערב , ממזרח  צדדין,

ודרום. צפון של הגבולות עם סתם 85)בקשר יכתוב  שאם
מתכוון  שהוא לפרש יהיה אפשר ושמעון, ראובן שדות בין
ראובן  של אחד שדה בין אחד, חצי  רק  ויקנה לאלכסון

ציור  יש כאן כזה: שמעון, של אחד ברור 86)ושדה שאז
ראובן  של שדותיו שני  שבין השטח , לכל מתכוון שהוא

שמעון. של שדותיו ושני 

.ÂËˆÓ,ÈLÈÏL ˆÓe ÈL ˆÓe ÔBL‡ ˆÓ BÏ »«∆∆ƒ∆∆≈ƒ∆∆¿ƒƒ
dlk ‰„O‰ ‰˜  ÈÚÈ ˆÓ ˆÓ ‡ÏÂˆÓ Ï‡ , ¿…»«∆∆¿ƒƒ»»«»∆À»¬»∆∆

ÈÚÈ‰‰˜ ‡ÏÌ‡Â .‰È‰ÚÏÓÔÈa »¿ƒƒ…»»¿ƒ»»À¿»≈
ÔÈ‡Â ,ÌÈˆn‰ÌÈÏ˜c ÏL Î ÂÈÏÚBa ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿≈»»∆∆∆¿»ƒ¿≈

ÔÈa˜ ‰ÚLzÈÚÈ‰ ˆn‰ Û‡ ‰˜ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»«ƒ»»««∆∆»¿ƒƒ¿ƒ…
‰È‰ÚÏÓÌÈÏ˜c ÏL Î ÂÈÏÚ LÈÂ ,LiL B‡ »»À¿»¿≈»»∆∆∆¿»ƒ∆≈

ÔÈa˜ ‰ÚLz Bae‰˜ ‡Ï LÈÂ ,ÚÏÓ ‰È‰ . ƒ¿»«ƒ…»»»»À¿»¿≈
ÌÈÏ˜c Î ÂÈÏÚa˜ ‰ÚLz Ba LiL B‡ÔÈB‡ ; »»∆∆¿»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ

Ba ÔÈ‡Â ÌÈÏ˜c Î ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÚÏÓ ‰È‰ ‡lL∆…»»À¿»¿≈»»∆∆¿»ƒ¿≈
ÔÈa˜ ‰ÚLzÈ‰ ÔÈc ˙ÈÏ eÒÓ c‰, ƒ¿»«ƒ¬≈«»»»¿≈ƒ

‰ËB ÔzÚcL C„ BÊÈ‡Ï e‡iM ‰Ó ÈÙk.eOÚÈ ¿ƒ«∆ƒ¿¿≈∆∆∆«¿»»«¬

שם 87) בסוגיא הוכרע  וכך אסי , ורב  כשמואל ולא כרב  שם,
האלו.88)סב : המצרים שלושת שבמסגרת השטח  כל
חוץ 89) ד"ה שם (רשב "ם עצמו המצר של התלם היינו,

לארבעה  השדה את שמחלקים מפרש מיגאש ור"י  ד), ממצר
קטע  היינו רביעי ", ו"מיצר ציור יש כאן הזה: כציור קטעים,

השדה. של הרביעי ,90)אחד המצר את סימן שלא מכיון
זו. בהלכה להלן הדברים (שם)91)ופרטי  בגמרא סיכום

רבא. מימרת של נוסחאות שתי  רקע  הוא,92)על הכלל
אין  מובלע , דהיינו הלוקח , לטובת גורמים שלשה יש שאם
המצר  את אף  הלוקח  קנה - קבין תשעה בו אין רכב , עליו
אחד  גורם אלא לו אין ואם גמורה. בוודאות הרביעי 
לטובתו  גורמים שני  ישנם אם אבל הלוקח . קנה לא לטובתו,

בספק . נשאר הדבר בתוך 93)- נמצא הרביעי  שהמצר
(רשב "ם). המצרים שאר של יתרון 94)המסגרת ועוד

וכו'. עליו (רבינו 95)שאין דקלים" של "שורה פירוש:
ועושה  זה, לשדה מיוחדת חשיבות נותן וזה שם). גרשום

נפרדת. ליחידה (להלן 96)אותו שדה של מינימלי  שיעור
כג) הלכה להלן וראה ד, הלכה שכנים מהלכות  פ "א
קב  חצי  כגון שלהם. כשיעור אחרים בדברים והואֿהדין
 ֿ (מגיד וכו' ד') הלכה שכנים מהלכות פ "א (להלן בגינה
ואינם  חשיבות בהם יש שלם, שיעור בהם יש שאם משנה).

השדה. כלפי  לטובת 97)בטלים גורמים שלשה כאן שיש
צא. הערה כנ"ל לרעת 98)הלוקח , גורמים שני  שיש

המצרים.99)הלוקח . פני  על הולך שהמצר אלא
לטובת 100) בלבד אחד גורם והרי  - קבין תשעה בו ואין

אחד 101)הלוקח . גורם ושוב  - דקלים של רכב  עליו ואין
הלוקח . לטובת הוא 102)בלבד חשיבותו, בגלל שאז,

לציינו. היה וצריך נפרד, כשדה בו 103)נחשב  ואין
ואין  מובלע , הלוקח : לטובת גורמים שני  והרי  קבין, תשעה

קבין. תשעה שני104)בו ושוב  דקלים. רכב  עליו ואין
דקלים. רכב  עליו ואין מובלע , הלוקח : לטובת גורמים

רכב 105) עליו אין הלוקח : לטובת בלבד גורמים שני  שוב 
קבין. תשעה בו ואין ֿ 106)דקלים, בבא הגמרא מסקנת

שם. ממונות,107)בתרא בדיני  ספק  שבכל אף ֿעלֿפי 
מקומות  יש - הראיה" עליו מחבירו "המוציא בידינו: כלל
שם, (תוספות אחרים בכללים לנקוט  ז"ל לחכמינו שנראה

איתמר). דעת 108)ד"ה היתה איך הפנימית, הכרתם לפי 
את  רבינו, כנראה, מפרש, כך יכריעו. ולפיה כאן, הצדדים
של  פירושו הוא וכן דדייני ", "שודא התלמודי : המונח 
מפרשים: שודא) ד"ה לה. (שם ה'תוספות' אך שם. רשב "ם

חן ÌÂˆלפי  שמוצא מה שיעשו הדיינים, של החפשי 
בעיניהם.

.ÊËÌiÒ˙BiÂf‰ ˙‡ BÏ˙‡ BÏ ÌiÒ ‡ÏÂ ,„Ïa ƒ≈∆«»ƒƒ¿«¿…ƒ≈∆
ÔÈÓk ÌÈˆÓ ÈL BÏ ÌiqL B‡ ,Áe ÏÎlL ˆn‰«∆∆∆¿»«∆ƒ≈¿≈¿»ƒ¿ƒ

Ì"‡b˜ÏÁ BÏ ÌiqL B‡ ,È‰  ÁeÂ Áe ÏkÓ «∆ƒ≈≈∆ƒ»«»«¬≈
Ìlk ˙‡ ‰˜ ‡Ï ‰Ê‰Ó ÈÙk ‰pnÓ ‰˜È ‡l‡ ; ∆…»»∆À»∆»ƒ¿∆ƒ∆»¿ƒ«

ÒnMÔÈic‰ e‡iL ‰ÓÎe ,BÏ. ∆»«¿»∆ƒ¿««»ƒ

(שם).109) בגמרא את 110)בעיות מקיפים שדות הרבה
השדות  את רק  לו ציין והמוכר למכירה, העומד השדה
שדות  ארבעה הנמכר: השדה של הקרנות עם הגובלים
שהרי השדה, לכל התכוון אם היא: והשאלה זויות, בארבע 
רק  לו מכר שמא או קרנות, רק  למכור אדם של דרכו אין

ציור  יש כאן הזה: כציור באלכסון תלמים אות 111)שני 
שמצר  שם: הרשב "ם וכפירוש ך, שלנו: לכף  דומה יונית,
יותר  וזהו מערבית. צפונית וקרן מזרחית דרומית קרן לו

הזויות". את לו לכמה 112)מ "סיים שדות יש צד שבכל
הספק  וצדדי  אחד, של שדה רק  צד בכל ציין והוא אנשים,
זאת  בכל שצריך או לסירוגין", מוכר אדם "אין או הם:

שצויינו. לגבולות בהתאם קטעים שלא 113)לגזור אחרי 
בגמרא. ההלכה וצריך 114)הוכרעה "המצר". תימן: בכ"י 

ריט  (סימן חו"מ  בשולחןֿערוך הוא וכן שמצר". "מה להיות
ד). כמו 115)סעיף  דדייני " ל"שודא הכוונה לכאורה

השאירו  בגמרא שהרי  תמוה, הדבר אבל הקודמת. בהלכה
פוסקים  אנו ממון בדיני  ספק  ובכל ב "תיקו", אלו בעיות
שבגמרא  ואפשר הראיה, עליו מחבירו המוציא להלכה
במקום  דדייני " "שודא הנוסחא היתה רבינו לפני  שהיתה
כוונת  אין כי  אומרים ויש (כסף ֿמשנה). שלפנינו "תיקו"
הכרעה, שאין שאחרי  כוונתו, אלא דדייני ", ל"שודא רבינו
הגבולות  במסגרת הפחות השטח  את רק  הלוקח  מקבל
זה, שטח  מגיע  כמה עד יראו, שהדיינים מה וכפי  המסומנים,
הדיינים, הבחנת צריך בלתי ֿברורים הם שהדברים שאחרי 

ב ). ס "ק  שם (ש"ך הצרים הגבולות של זו במסגרת אף 

.ÊÈÎBn‰‰ÏB„‚ ‰Èa BÁÏ ˙ÈaÏÚ Û‡ , «≈«ƒ«¬≈¿ƒ»¿»««
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈˆÓ BÏ ˆnL ÈtLiL Èt ÏÚ Û‡Â , ƒ∆»«¿»ƒ«ƒƒ¿««ƒ∆≈

ÌLËÚÓ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ˙Èa ‰ÈÏ ÔÈ‡BwL »¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ…»»∆»
‰BÏ ÈÁ‰L ‡e‰ ÌÈˆn‰L ;„Ïa ˙Èael‡Â , ««ƒƒ¿«∆«¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

BÏ ÎÓÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ ˙Bk ‰È‰  ‰Èa‰ Ïk »«»«ƒ»»»≈¿…ƒ«¿ƒ
ÌeÏk ‰Ê ÎÓa ÈÙÏ‰Ú˜a ‰„O ÎBn‰ ÔÎÂ . ¿»«¿∆∆∆¿¿≈«≈»∆¿ƒ¿»

‰ÏB„‚‰Ú˜a‰ ÈˆÓ BÏ ˆÓe ,Ì‰ ÌÈˆÓ  ¿»»«ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ≈
BÏ ÈÁ‰L. ∆ƒ¿ƒ
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(מגידֿמשנה). את 149)יט  ללוקח  נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡ÎÓB‡‰Ôe‡ ‰„O :BÁÏ,CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:ÎBn‰ BÏ Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ôe‡ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe˜‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
 CÏ ‰ÈzÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ôe‡ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡ ‡È‰Ï ÎBn‰ ÏÚ‰ÎBÊ  ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰Ïk ÔÎÂ .Ôe‡ ÏL ÌÈ‡B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב  של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע  הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק  זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי  ברור כי  מספיק , וזה ממנו. שנקנית  ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ "ע , ועיין כיון, ד"ה שם (רשב "ם ראובן שדה

צ ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס "ק  בגמרא כן

.ÎÓB‡‰ CÏ ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :BÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓLLeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL  CÏ ÎBÓ È‡ ÌBca dÈˆÁ :BÏ Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlkÏa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

„b‰ ÈBÁ‡ÓeÔË˜ ıÈÁ „bÏ CeÓÒÁ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏLBÏ ‰ˆeÁÂ ,ÏB„b „Á‡ ıÈÁ ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË Á ÔÈˆÈÁ‰ ÈL ÔÈe ,ÌÈÁÙË ‰ML Á. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k.d ‡ˆBiÎÂ d »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי  של פירושו ולפי  קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי  ששויו שטח  השדה, של הכחוש בחלק 
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח  מעדיף  ואדם תמיד, העליונה על
"חצי שבביטוי  אומרים שאנו לפי  זיבורית. של גדול שטח 
ליתן  לו היה כן שאם בשטח , השדה לחצי  כיוון לא שדה"
לחצי אלא השמן, מן וחצי  הכחוש מן השדה חצי  ללוקח 
כחוש). נוטל לוקח  ד"ה רשב "ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי157) ד"ה (שם והרשב "ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי  את רק  שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח  זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי  "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי  אבל בלוקח . כן גם מקבל" ש"והוא ודאי  בלוקח ,
הכרח  אין ברשב "ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתב ֿיד
המוכר]. פירשה הרשב "ם ואמנם בלוקח . שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב  כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה

(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני  על
השדה. לגדר,163)כל קרוב  יותר הוא הקטן שהחריץ 

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ  זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰‰„O ÈˆÁ BÏÈˆÁ :BÁÏ Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜  CÏ ÈzÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiLÓ‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ Ó‡ˆÓ :˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„OB‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnLBÏ Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰ÈˆÓ el‡Â'dÈˆÁ ‰˜ BÏ ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰ÈˆÓÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï . ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב :166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע  של החצי  לו והיתה בקרקע , שותף  המוכר

"חצי168) אמר: כן שהרי  בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי  לו 169)שיש שיש החלק  מן החצי  היינו,

"חצי אמר: כן שהרי  כולו, השדה מן רביע  והוא בשדה,
לי ". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי  משדה, חלק  לו מכר
ובצד  השדה, סוף  מזרח  בצד בלבד: צדדים בשני  גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב 

(כסף ֿמשנה). שמכר חלק .172)החלק  מלשון
חצי .173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסף ֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח 

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח  גבול אלא
קע . הערה כנ"ל כדי177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ "א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

     
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני  בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי  המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï  ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

  

בא  שלא  דבר מקנה   אד ש "אי הוא   בקנייני הכלל
הפירות  שצמחו  לפני  לחברו  דקל פירות מכר  וא " לעול
דקל  הקנה   א ורק  שצמחו  לאחר  ג בו  לחזור יכול

פירותיו . את להקנות ויכול מצוי   שהגו הרי  לפירותיו 
או   לעניי או  להקדש  הפירות הקנה   א חילוק  ישנו  ובזה 
הקדש , יהיה  בהמתי  שתלד  מה  כל שאמר כגו , לנדרי

.קניי קניינו 
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קסי                
         

בא  שלא  דבר על ההקדש  שיחול אפשר שאי  אע "פ כי 
שנדר מה   לקיי גברא  חיוב  יש  , פכ"ג לעול מכירה  (הלכות

לעול .ה "ב ) שבא  דבר להקנות יכול אינו  קניי  בסת אבל
הוא  ה ' עבודת של הכללי  התוכ  הענייני ובפנימיות
היינו  " ואר  שמי "קונה  שהוא  לקב "ה  קניי לעשות
רכושו  שהכל ניכר שיהיה  ומעשיו  ענייניו  כל את לו  למסור
היא  ומעשה  דיבור במחשבה  שהנהגתו  ידי  על הקב "ה  של

הקב "ה . רצו כפי  תמיד 
האד הוא   שהגו פירות, ובי  גו בי חילוק  ישנו  ובזה 
שנעשות  הפעולות  ה והפירות ונשמתו , גופו  היינו  עצמו 

. בעול ידיו  על
בדרגת  הוא  והרי  לקב "ה  גופו  את יהודי  כשמקנה  והנה ,
 כ כדי  עד  ויצרו  מידותיו  הכניע  כי  לה ' קנוי  שגופו  צדיק 
על  ה ' עבדי   הצדיקי נקראו  לכ) עוד  בו   קיימי  שאינ
המחשבה   שלו  הפירות אזי  לקב "ה ) שיי  גופ שכל  ש
 צרי ואינו  ממילא  בדר לקב "ה   קנויי ומעשה  דיבור
ה '. רצו נגד  שהיא  פעולה  לעשות שלא  מלחמה  לעשות

בדרגא  ואינו  בכוחו  אי  שא לדעת  האד צרי אבל
 פירותיו   פעולותיו  את רק  אלא  לה ' גופו  כל להקנות
להיות  יכול אינו  כי  עכשיו   שמקיי מה  רק  להקנות יכול

היצר.  ע התמידית במלחמה  בעתיד  שינצח  בטוח 
הגו קניי לפעול יכול שאינו  במצב   ג ־על־פי ־כ א
שיהיו  במוח  והרצו שבלב  המדות את לגמרי  ולשנות
כלומר  לפירותיו   הגו את שיקנה  העצה  ישנה  לה ',  קנויי
וזה  בלבו  בהתגלות ה ' אהבת את התפילה  בשעת שיעורר

שיש  כאד יהיה  שבלבו  שהרע  י"ג )פועל פרק ואז,(תניא
בכל  הרי  שבלבו  המדות  עצ את לשנות יכול אינו   א  ג
 פירותיו   ג ואז מדותיו  על כפיה  לפעול בכוחו  יש  זאת

לה '.  קנויי  שלו  ומעשה  דיבור מחשבה 
     

לעולם 2) בא שלא דבר לחבירו מקנה אדם אם הזה הנושא
ובשני ואמוראים, תנאים של דורות כמה העסיק  לא, או
של  שורה מנו סב :) וקידושין צג. (יבמות בתלמוד מקומות
מקנה  שאדם אחת, ב "שיטה" שכולם ואמוראים, תנאים

וכ  בעולם, שלא דבר הלכה לחבירו "אין בידינו: הלכתי  לל
משנה). (מגיד רק 3)כשיטה" ישנו מרע  שכיב  למתנת

לא  שהקניין באופן אבל לקניין, זקוקה שאינה אחד, יתרון
זו  הלכה ומקור מרע , לשכיב  שהיא כל עדיפות אין חל,
אמר  המתחיל דיבור ברשב "ם שם ועיין קמז: בתרא בבבא

נחמן. של 4)רב  הדוגמא את רבינו הביא שבכוונה ייתכן,
שהשדה  משום באילן, - מתנה של זו ואת בשדה, - מכירה
יותר  ומתאים מעט , יחסי  באופן והאילן הרבה, מוציא
סעיף  רט , סימן (סמ "ע , באילן ומתנה בשדה, מכר להדגים

ח ). מרע .5)קטן שכיב  מתנת לאחר 6)זוהי  אפילו
ב . הלכה להלן ראה לעולם, הדברים שבאו

.Ï˜c ˙Bt ÎBn‰7Ba ÊÁÏ ÏBÎÈ  BÁÏ8Û‡ «≈≈∆∆«¬≈»«¬…«

ËÓL Ì‡Â .ÌÏBÚÏ ˙Bt‰ e‡aL Á‡Ï9Á˜Bl‰ ¿««∆»«≈»»¿ƒ»««≈«
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÏÎ‡Â10Ì‰ÈMÓ Ba ÊBÁ‰ ÏÎÂ . ¿»«≈ƒƒƒ»¿»«≈ƒ¿≈∆

ÚtL ÈÓ Ïa˜Ï iÁ ÔÈ‡ 11. ≈«»¿«≈ƒ∆»«

שאין 7) סו:) מציעא (בבא נחמן וכרב  לעולם. שבאו לפני 
כנ"ל. לעולם, בא שלא דבר מקנה מבחינה 8)אדם אבל

סו: מציעא בבא (תוספות בו יחזור שלא לו ראוי  מוסרית
ונותן  הנושא אם הוא: וחומר [וקל התם) המתחיל דיבור
הוא  בו חזר ואם בדיבורו, לעמוד לו ראוי  בלבד, בדברים
למכירה  שכן כל - ח ) הלכה ז פרק  (למעלה אמנה ממחוסרי 

שם.9)שלפנינו]. גמרא חזרו 10)הוריד. שלא זמן שכל
הדבר  רצוי  שלא אחרי  קיים, נשאר הוא המקח , מן בהם

המקח . מן באופן 11)לחזור אלא שפרע " "מי  תקנו שלא
א  הלכה ז פרק  למעלה ראה התורה, מן גמור קניין שקניינו

א. הלכה שלישי  ופרק 

.‚˜ÒBt‰ Ï‡12˜eMaL ÚL ÏÚ13B˙B‡ ‰È‰ ‡ÏÂ , ¬»«≈«««∆«¿…»»
˙B˜Ï iÁ  ÎBÓ ˙eLa ÂÈÏÚ ˜ÒtL ÔÈn‰14ÔzÏÂ «ƒ∆»«»»ƒ¿≈«»ƒ¿¿ƒ≈

ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó  ÊÁ Ì‡Â .˜ÒtM ‰Ó Á˜BlÏ15. «≈««∆»«¿ƒ»«¿«≈ƒ∆»«

כסף .12) לו ונתן המחיר לו פסק  אם 13)כלומר, דווקא
השער  יצא לא אם אבל הקבוע , המחיר כלומר, השער, יצא
כן  לעשות אסור אדרבה אלא ללוקח  וליתן לקנות חייב  אינו
א), הלכה מלווה מהלכות ט  פרק  (להלן ריבית איסור מחמת
בזמן  שפסק  כמו עכשיו של במחיר פירות לו נותן שהרי 
תמורת  כלומר, נטר", כ"אגר זה והרי  הפירות מחיר שעלה
רט  סימן (ש"ך הזמן כל אצלו ושהה עכשיו לו שנתן הכסף 

יג). קטן בתרא 14)סעיף  דבבא ד בפרק  הרי "ף  כתב  כן
ליה  אית אי  חזינן ודיקלי : "ארעא (סט :) שם שאמרו מה על
דיקלי " תרי  ליה זבין לא, ואי  דיקלי . תרי  ליה יהיב  דקלים
לו  נותן דקלים, לו יש אם ודקלים: שדה לחבירו (=המוכר
זה  ועל דקלים) שני  לו ונותן קונה - לאו ואם דקלים. שני 
מידי לחבריה ליה דמזבן דמאן שמעינן "מהא הרי "ף : כתב 
ברשותיה, מידי  לההיא דליתיה גב  על אף  למיזבן דשכיח 
שער  על פוסקים נמי  לן וקיימא ליה, ולמיתן למיזבן מיחייב 
נמי ותניא עב :) מציעא (בבא לו שאין גב  על ואף  שבשוק 
פירות  המוכר א) הלכה ד פרק  מציעא (בבא בתוספתא
הימנו  כל לאו לו, שאין ונמצא לו שיש בחזקת לחבירו
וכן  שם, הב "ח  בהגהות ישן (אלפס  זה" של זכותו לאבד
שם) ראשונים בתוספות ראה נוספים, מקורות בכמה הוא
שלא  כדי  הוא ללוקח  וליתן לקנות זה, שחיוב  הדבר [וברור
שם  בתרא (בבבא הרשב "ם שכתב  כמו אמנה מחוסר יהא

להלן]. וראה ליה). זבין המתחיל אם 15)דיבור [כלומר,
בלי בכסף  קונה כל כדין הלוקח  קנה שאז שקנה, לאחר חזר
שאינו  ש"דבר פי  על ואף  א). הלכה ז פרק  (למעלה משיכה
בא  שלא כדבר הוא והרי  נקנה, אינו - מקנה של ברשותו
זו  ב "שדה אלא זה אין - ה) הלכה (להלן לעולם"
לכשאקחנה  סתם "שדה לחבירו: האומר אבל לכשאקחנה",
של  דעת סמיכות כאן שיש לפי  קנה. זה הרי  - לך" קנוייה
המין  שאותו מאחר לקנות, המוכר ימצא שוודאי  קונה,
יג  הלכה כד פרק  להלן וראה קבוע . ומחירו בשוק , נמצא
מדברי שם נטה שרבינו לך" מוכר אני  ודקלים "קרקע  בדין 1
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(מגידֿמשנה). את 149)יט  ללוקח  נותנים שתמיד כלומר,
הלשון. שבמשמעות הפחות

.‡ÎÓB‡‰Ôe‡ ‰„O :BÁÏ,CÏ ÎBÓ È‡ »≈«¬≈¿≈¿≈¬ƒ≈»
:ÎBn‰ BÏ Ó‡ da LnzL‰Ï Á˜Bl‰ ‡aL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆»«≈«¿ƒ¿«≈»»««≈
‡È‰ Ck ‡l‡ ,Ôe‡ ÏL ‰˙È‰L ‰„O‰ BÊ dÈ‡≈»«»∆∆»¿»∆¿≈∆»»ƒ

BÊ ‡l‡ ,BÏ ‰˙È‰ ‡Ï ÌÏBÚÏe ,‰Èe˜‰˙È‰L ‡È‰ ¿»¿»…»¿»∆»ƒ∆»¿»
 CÏ ‰ÈzÎnL ‡È‰Â ,epnÓ ‰ÈzÁ˜Ïe ,Ôe‡ ÏL∆¿≈¿«¿ƒ»ƒ∆¿ƒ∆¿«¿ƒ»»

‰È‡ ‡È‰Ï ÎBn‰ ÏÚ‰ÎBÊ  ‡È‰ ‡Ï Ì‡Â ; ««≈¿»ƒ¿»»¿ƒ…≈ƒ∆
ÌÚ‰ ÏkL BÊa Á˜Bl‰Ïk ÔÎÂ .Ôe‡ ÏL ÌÈ‡B˜ «≈«»∆»»»¿ƒ∆¿≈¿≈…

.Ïk‰ ÈÙa ËeLt ‡e‰L ÌM‰ Á‡ Cl‰ ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆«≈«««≈∆»¿ƒ«…

ל.150) בבבאֿבתרא נחמן, רב  של והכוונה:151)הוראה
מראובן. שקנה אחר.152)שדה שדה על מצביע  הוא

ראובן,153) שדה נקראת: רק  זו ששדה ראיה, להביא צריך
"שדה  שהביטוי  ברור כי  מספיק , וזה ממנו. שנקנית  ולא
שנקראת: שדה ולא מראובן, שקנה שדה משמעותו, ראובן"
ריח  סימן סמ "ע , ועיין כיון, ד"ה שם (רשב "ם ראובן שדה

צ ). אות שם הגולה ובאר סו, (שם).154)ס "ק  בגמרא כן

.ÎÓB‡‰ CÏ ÎBÓ È‡ ‰„O ÈˆÁ :BÁÏ »≈«¬≈¬ƒ»∆¬ƒ≈»
ÔÈÓLLeÁk‰ ÔÓ BÏ Ô˙BÂ ,‰„O‰ Ïk ‰ÂL ‰nk »ƒ«»»∆»«»∆¿≈ƒ«»

Ì‡ ÔÎÂ .‰„O‰ Ïk ÏL ÌÈÓc‰ ÈˆÁ ‰ÂMM ‰Ó daL∆»«∆»∆¬ƒ«»ƒ∆»«»∆¿≈ƒ
ÈÓc ÔÈÓL  CÏ ÎBÓ È‡ ÌBca dÈˆÁ :BÏ Ó‡»«∆¿»«»¬ƒ≈»»ƒ¿≈

dlkÏa˜Óe .ÌÈÓc‰ Ïk ÈˆÁk dÓB„a BÏ Ô˙BÂ , À»¿≈ƒ¿»«¬ƒ»«»ƒ¿«≈
Á˜Bl‰ ÂÈÏÚ„b‰ ÌB˜Ó B˜ÏÁa ˙BOÚÏ, »»«≈««¬¿∆¿¿«»≈

„b‰ ÈBÁ‡ÓeÔË˜ ıÈÁ „bÏ CeÓÒÁ ≈¬≈«»≈»«»≈»ƒ»»…«
ÌÈÁÙË ‰LÏLBÏ ‰ˆeÁÂ ,ÏB„b „Á‡ ıÈÁ ¿»¿»ƒ¿»»ƒ∆»»

ÁÙË Á ÔÈˆÈÁ‰ ÈL ÔÈe ,ÌÈÁÙË ‰ML Á. …«ƒ»¿»ƒ≈¿≈∆»ƒƒ…«∆«
‰Ê Ïk‰iÓp‰ ıt˜z ‡lL È„k.d ‡ˆBiÎÂ d »∆¿≈∆…ƒ¿…«¿ƒ»»¿«≈»

יוחנן 155) רבי  של פירושו ולפי  קז: בבאֿבתרא משנה
הסופית. ובמסקנה שם) ללוקח 156)(בגמרא נותן המוכר

כולה, השדה כחצי  ששויו שטח  השדה, של הכחוש בחלק 
שידו  המוכר, של לטובתו וזהו שבה, הכחוש ועל השמן על
על  עידית, של קטן שטח  מעדיף  ואדם תמיד, העליונה על
"חצי שבביטוי  אומרים שאנו לפי  זיבורית. של גדול שטח 
ליתן  לו היה כן שאם בשטח , השדה לחצי  כיוון לא שדה"
לחצי אלא השמן, מן וחצי  הכחוש מן השדה חצי  ללוקח 
כחוש). נוטל לוקח  ד"ה רשב "ם (ועיין בשוויה השדה

אמאי157) ד"ה (שם והרשב "ם חננאל רבינו לדעת אבל
שוה, הוא כמה בדרום החצי  את רק  שמין ביניהן), משמנין

שהוא. צד בכל כחוש שטח  זה כנגד לו [במשנה 158)ונותן
והוא  בדרום, חציה ונוטל וכו', שדהו חצי  "ונוטל (שם):
עוסקת  המשנה שכל ומכיון וכו'". הגדר מקום עליו מקבל
נוסחת  לפי  אבל בלוקח . כן גם מקבל" ש"והוא ודאי  בלוקח ,
הכרח  אין ברשב "ם), הוא (וכן עליו" "ומקבל מינכן כתב ֿיד
המוכר]. פירשה הרשב "ם ואמנם בלוקח . שהמדובר

מקומו,159) את לתת וגם הגדר, את להקים חייב  כלומר,
בשטחוֿהוא. להקימו ופרטיה 160)היינו (שם) משנה

(שם). קטנה.161)בברייתא אורך 162)חפירה פני  על
השדה. לגדר,163)כל קרוב  יותר הוא הקטן שהחריץ 

לו. מחוצה הגדול בחריץ 164)והחריץ  זה צורך כלומר,
נמיה).165)כפול. ערך ('ערוך' קטנה חיה היא

.‚Î‰˙È‰‰„O ÈˆÁ BÏÈˆÁ :BÁÏ Ó‡Â , »¿»¬ƒ»∆¿»««¬≈¬ƒ
Blk ÈˆÁ‰ ‰˜  CÏ ÈzÎÓ ‰„Oa ÈÏ LiLÓ‡ . ∆≈ƒ«»∆»«¿ƒ»»»«≈ƒÀ»«

ÚÈ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï  ÈÏ LiL ‰„O‰ ÈˆÁ :BÏ. ¬ƒ«»∆∆≈ƒ…»»∆»¿ƒ«
BÏ Ó‡ˆÓ :˙˜ÏÁ] ‰pnnL ‰„OB‡ , »«∆∆»∆∆ƒ∆»∆¡∆∆

˙ÈˆÁ [‰pnnL B‡ ,˙˜ÒÙ ‰pnnLBÏ Ó‡ Ì‡ : ∆ƒ∆»ƒ¿∆∆∆ƒ∆»∆¡≈ƒ»«
'‰ÈˆÓ el‡Â'dÈˆÁ ‰˜ BÏ ˆÓ ‡Ï Ì‡Â ; ¿≈¿»∆»»»∆¿»¿ƒ…»«

‰ÈˆÓÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‡l‡ ‰˜ ‡Ï . ¿»∆»…»»∆»≈ƒ¿»«ƒ

סב :166) בבבאֿבתרא רבה, של שהיה 167)מימרא
זו. קרקע  של החצי  לו והיתה בקרקע , שותף  המוכר

"חצי168) אמר: כן שהרי  בשדה, לו שיש מה כל כלומר,
בשדה". לי  לו 169)שיש שיש החלק  מן החצי  היינו,

"חצי אמר: כן שהרי  כולו, השדה מן רביע  והוא בשדה,
לי ". שיש סג.170)השדה שם הגמרא, מסקנת

לו 171) וסימן כמותו, את לפרש בלי  משדה, חלק  לו מכר
ובצד  השדה, סוף  מזרח  בצד בלבד: צדדים בשני  גבולות
נחלק  שממנו זה, בשדה לו, הנשאר הוא, חלקו - מערב 

(כסף ֿמשנה). שמכר חלק .172)החלק  מלשון
חצי .173) גבולות 174)לשון כל לו מצר אם כלומר,

(כסף ֿמשנה). ודרום צפון גבולות גם מכיון 175)השדה.
חלק  לו לתת בא, כחו ליפות מצריה, כל לו ומצר שטרח 

חציה. דהיינו בשדה, ומערב 176)הגון מזרח  גבול אלא
קע . הערה כנ"ל כדי177)בלבד, בה שאין שדה "שכל

קב  תשעה שכנים זריעת מהלכות (פ "א שדה" קרויה אינה ים
ד). הלכה

ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

     
שאינו 1) או לעולם בא שלא דבר המוכר דיני  בו נתבארו

קנייה, בן שאינו או בעולם שאינו למי  המקנה וכן ברשותו,
בדבר  והעניים ההקדש ודין ממש, בו שאין דבר והמוכר

בעולם. שאינו

.‡ÔÈ‡2ÔÈa .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „ ‰˜Ó Ì„‡ ≈»»«¿∆»»∆…»»»≈
ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa ÔÈa ,ÎÓa3?„ˆÈk . ¿∆∆≈¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«≈«

ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó ,CÏ eÎÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM ‰Ó«∆ƒ»∆»»«∆ƒƒ»
‰Ê4ÈBÏÙÏ BÊ ‰Ó‰a „ÏzM ‰Ó ez ,CÏ Ôe˙5‡Ï  ∆»»¿«∆≈≈¿≈»ƒ¿ƒ…

ÌeÏk ‰˜6.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »»¿¿≈…«≈»∆

  

בא  שלא  דבר מקנה   אד ש "אי הוא   בקנייני הכלל
הפירות  שצמחו  לפני  לחברו  דקל פירות מכר  וא " לעול
דקל  הקנה   א ורק  שצמחו  לאחר  ג בו  לחזור יכול

פירותיו . את להקנות ויכול מצוי   שהגו הרי  לפירותיו 
או   לעניי או  להקדש  הפירות הקנה   א חילוק  ישנו  ובזה 
הקדש , יהיה  בהמתי  שתלד  מה  כל שאמר כגו , לנדרי

.קניי קניינו 
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קסב               
         

זו  קרקע  שסביב  שהדקלים, לפי  למעלה, שהובאו הרי "ף 
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח  זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa‡ ÔziL ˜eMaL ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È‰  ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡iL ‡e‰Â .ÚtL17˜eMa BÏ Ó‡iL B‡ ,Ôba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ôba ‰‡ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï  'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ‰' BÏ Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆
ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈

Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני  מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק  ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב  שבשוק ,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע 
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח 

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס  היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי  כלומר, יהיב ", תלתא תרי  לבי  חריפא, אתרעא זוזי 
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף , שער על כסף 
סמיכות  כאן ואין שני  אצל ייקח  זה אצל התבואה תצליח  לא

המוכר. מצד דעת

.‰È‰Â ,‰˜ BÈ‡  ‰˜Ó ÏL B˙eLa ÔÈ‡L c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „k ‡e‰21LÈ‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï  CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק  סוף  בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי  שסובר מפני  שקנה, רב  של
רבינו, מדברי  [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק 
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי  הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב  מכדי  זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי  לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי  הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב  "מכדי  שאמר ומה מאיר, רבי 
שאמר  מה מכוח  אלא זו, הלכה מכוח  זה אין מאיר". כרבי 
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי  שסובר מפני  זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי יד בכתב  - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי  רבה" "אמר שם הנוסחא

"אמר  יד בכתב  הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם
אביי "].

.ÂBLÈBÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆÂ ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰e˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ  kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
 CÏ eÎÓ ÌBi‰ È‡Ó LÈ‡M ‰Ó :Ó‡Â ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ BkÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ BkÓÓ 30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי  על ואף  אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי  דווקא, רי "ף 25)לאו
ירושלמי . בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי  יותר אף  למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי  נזכרו שם, בירושלמי 

אף  ג) קטן סעיף  ריא סימן הסמ "ע , (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי  בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו, לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי  ד) קטן סעיף  שם (סמ "ע  מכירה
מהלכות  ו (פרק  אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב 
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי  לכדי  רק  כן תיקנו האי  רב  לדעת
סעיף  (שם הסמ "ע  מדייק  זה, פרט  הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי  בו שיהיה פי  על אף  אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ‡ ÈiÁa ÂÈ‡ ÈÒÎa ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa  ‡‰ ˙Ó Ck Á‡Â ‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL c ÎÓ ÂÈ‡ È‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
LBÈ ‰ÊÂ ,‡‰ ˙eLa ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eLÏƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ‡ È‡33.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט .31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי  המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב  מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי  אביו, לחוב  זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב "א). בשם משנה (מגיד אבי ֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף  ריא סימן משפט  (חושן
ועל  גוסס , היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע , את אף  להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף , יש אז שהרי 
המכירה  חלה לא האב  בחיי  הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף  שהרי  המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב "ח  האב  בחיי  הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתי ֿאמצעי  באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי 
לצרכי בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף  חייב 

ז). קטן סעיף  שם (סמ "ע  אביו אבי  קבורת
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.ÁÚ˜˜ Ô˙pL ÈÓ34ÏÚ BÏ Ô˙Â ,BÁÏ ‰zÓ ƒ∆»««¿««»»«¬≈¿»««
dab35B˙eLa ÔÈÈeˆÓ ÔÈÈc‰ eÈ‰ Ì‡ :ÔÈÈ„ ‰‡Ó «»≈»ƒ»ƒƒ»«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿

ÔÈÈca ‰ÎÊ ‰„Oa ‰ÎfL ÔÂÈk 36È„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ≈»∆»»«»∆»»«ƒ»ƒ¿ƒ≈ƒ»
„Ú ,ÔÈÈ„ ‰‡Ó BÏ ÔzÏ Ô˙Bp‰ ˙‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡ ≈¿«¿ƒ∆«≈ƒ≈≈»ƒ»ƒ«

‰ÎBf‰ ‡ÈiL37˙Úa ÔÈÈ„ ‰ÊÏ ‰È‰L ‰È‡ ∆»ƒ«∆¿»»∆»»»∆ƒ»ƒ¿≈
‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰zn‰Ì„‡ ‰˜nL ÔÈÏËÏhÓ  ««»»¿«ƒƒ¿»ƒ«¿¿ƒ∆«¿∆»»

Ô˙Bp‰ B‡ ÎBn‰ ˙eLa ÌÈ‡ Ì‡ :Ú˜˜ ÏÚ Ì˙B‡»««¿«ƒ≈»ƒ¿«≈«≈
B˙eLa BÈ‡L „ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;‰˜ ‡Ï 38. …»»∆≈»»«¿∆»»∆≈ƒ¿

"צבורים"34) צריך אם אלא (כוֿכז) בקידושין שאלו שלא
- ט ) הלכה ג פרק  למעלה (ראה צריך אין או אגב  בקניין
עיין  וברשותו, בעין שיהיו צריך אם כלל נסתפקו לא אבל

משנה. גבי35)מגיד על אותם "קנה לו: אמר כלומר,
שם). למעלה (ראה זו" אגב .36)קרקע  לפי37)בקניין

(מגיד  הראייה" עליו מחבירו "המוציא הידוע : הכלל
דבר 38)משנה). מקדיש אדם שאין אמרו סט : קמא בבבא

שאינו  דבר מקנה שאינו הדין שהוא ופשוט  ברשותו. שאינו
להלן. וראה ברשותו.

.ËÔB„wt BÏ ‰È‰L ÈÓ39e‰˜Ó ‰Ê È‰  Á‡ „Èa40 ƒ∆»»ƒ»¿««≈¬≈∆«¿≈
ÂÈÏÚa ˙eLa ÔB„wt‰L ÈÙÏ ;‰zÓa ÔÈa ÎÓa ÔÈa≈¿∆∆≈¿«»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ¿¿»»

‡e‰41Ba Ùk Ì‡Â .Ìi˜ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È‰Â ,42 «¬≈¿∆¿«∆«»¿ƒ»«
ÈÓk ‰fL ;B˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡  BÏˆ‡ „˜Ù‰L ‰Ê∆∆À¿«∆¿≈»¿«¿∆∆¿ƒ

B˙eLa BÈ‡L ,„‡L43ÏÈ‡B‰ ,‰ÂÏn‰ Ï‡ . ∆»«∆≈ƒ¿¬»«ƒ¿»ƒ
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡Â ,ÌÏBÚa dÈ‡ ,‰z ‰‡ˆB‰Ïe¿»»ƒ¿»≈»»»¿≈»»»
BÏ ÔÈ‡L „ ‡e‰Â .ÔzLÏL „ÓÚÓa ‡l‡ d˙B˜‰Ï¿«¿»∆»¿«¬«¿»¿»¿»»∆≈
‰˜Ó  ËLa ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â .e‡aL BÓk ,ÌÚË««¿∆≈«¿¿ƒ»¿»ƒ¿»ƒ¿»«¿∆
c Ô‡k LÈ È‰L ;‰ÈÒÓe ‰È˙Îa ËM‰ ˙‡∆«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆¬≈≈»»»

ÚL ˙B˜Ï ÒÓp‰.BaL „ea «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿∆

שמואל 39) לרב  שהקנה פפא רב  של עובדה זו: הלכה מקור
"הוו  עז: בתרא (בבא אחרים ביד לו שהיה פיקדון אבא בר
קמא  בבבא הספרים כנוסחת ולא זוזי ". אלפי  תריסר ליה
שהמדובר  שמשמע  זוזי " אלפי  תריסר מסיק  "הווה קד:

להלן). ראה ראה 40)בהלוואה, קרקע , אגב  בקניין
ז. הלכה ו פרק  ממש.41)למעלה בביתו שאינו אף 

להלן.42) ראה כגזלן, הוא הרי  אמרו 43)שמעתה כן
הבעלים  נתייאשו ולא גזל יוחנן רבי  "אמר סח : קמא בבבא
שלו, שאינו לפי  (=הגזלן) זה להקדישו יכולין אינן שניהם
יכול  שאינו הדין והוא ברשותו" שאינו לפי  (=הנגזל) וזה

משנה). (מגיד הטעם מאותו להקנות

.ÈCk ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈»»«¿∆»»∆…»»»»
aÚ elÙ‡Â .ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆¿ƒ∆…»»»«¬ƒÀ»
‡Ï  aÚÏ ‰kÊÓ‰Â ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓk ‡e‰ È‰¬≈¿ƒ∆…»»»¿«¿«∆¿À»…
‰B˜ Ì„‡ ÏL BzÚ„Â ÏÈ‡B‰ ,Ba ‰È‰ Ì‡Â .‰»̃»¿ƒ»»¿ƒ¿«¿∆»»¿»

‰˜  Ba Ïˆ‡44. ≈∆¿»»

בזה 44) הבדל שאין רבינו לשון מסתימת ונראה שם. גמרא
מחלקים  שיש משנה במגיד ועיין מרע , שכיב  לבין בריא בין
קנה. לא - בלבד באמירה אבל בקניין, מזכה [ודווקא בזה.

בנו", אצל קרובה אדם של ש"דעתו זו שסברא פי  על ואף 
הלכה  אישות מהלכות כ"ג (פרק  בלבד באמירה אף  מועילה
ו  (פרק  לעולם בא שלא בדבר אלא זה אין - י "גֿיד)
מועילה  זו סברא שאין יז), הלכה ומתנה זכייה מהלכות
לעולם, בא שלא דבר בלבד: אחד חיסרון שיש באופן אלא
בא  שלא דבר גם החסרונות: שני  כשישנם אבל אמירה, או
זכייה  בהלכות ועיין קנה. לא - בלבד אמירה וגם לעולם

שם]. ומתנה

.‡ÈÈ‰  ÈpnÓ È„ÏzL ÌÈaÏ ÈÒÎ :BzL‡Ï ÓB‡‰»≈¿ƒ¿¿»««»ƒ∆≈¿ƒƒ∆ƒ¬≈
˙ÚLa Ô‰ ‰aÚ˙ ‡lL ÔÂÈkL ;ÌeÏk e˜È ‡Ï el‡≈…ƒ¿¿∆≈»∆…ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«
.Ì‰Ï ‰B˜ BzÚc ˙BÈ‰Ï È„k e‡a ‡Ï ÔÈ„Ú ,‰zn‰««»»¬«ƒ…»¿≈ƒ¿«¿¿»»∆

.È.ÌeÏk ‰˜‰ ‡Ï  ‰iÁ ÈÈnÓ ÔÈÓÏ ‰˜n‰««¿∆¿ƒƒƒ≈«»…ƒ¿»¿
,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ÈÓÏ B‡ ‰Ó‰Ï ÂÈÒÎ ˙ˆ˜ ‰˜‰ƒ¿»¿»¿»»ƒ¿≈»¿ƒ∆…»»»
 ‰Ê aÚk B‡ ,BÊ ‰Ó‰k ‰˜ :BÁÏ Ó‡Â ÊÁÂ¿»«¿»««¬≈¿≈ƒ¿≈»¿À»∆

ÌeÏk ‰˜ ‡Ï45B‡ ,BÊ ‰Ó‰e z‡ ‰˜ :BÏ Ó‡ . …»»¿»«¿≈«¿¿≈»
‰ˆÁÓ ‰˜  ‰Ê aÚÂ z‡46. «¿¿À»∆»»∆¡»

קנו.45) לא העובר או שהבהמה נחמן.46)כשם כרב  שם
תקנה  שהבהמה כוונתו וודאי  ובהמה", "את שאמר שכיוון
האדם  קניית תלה שלא ומכיוון חצי , יקנה והאדם חצי 

חצי . האדם קנה - הבהמה בקניית

.‚È„ ‡l‡ ‰zÓa ‡ÏÂ ÎÓa ‡Ï ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¿∆…¿∆∆¿…¿«»»∆»»»
LnÓ Ba LiL47BÈ‡  LnÓ Ba ÔÈ‡L c Ï‡ ; ∆≈«»¬»»»∆≈«»≈

.‰˜ƒ¿∆

עצם.47) גוף ,

.„ÈB‡ ,‰f‰ Áetz‰ ÁÈ ‰˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ?„ˆÈk≈«≈»»«¿∆≈«««««∆
ÔÈÚ B‡ ,‰f‰ Lc‰ ÌÚË48ÁÏ„a‰49Ïk ÔÎÂ .‰f‰ «««¿««∆≈«¿…««∆¿≈…

CÎÈÙÏ .‰Ê ‡ˆBik50˙Bt ˙ÏÈÎ‡ BÁÏ ‰˜n‰ , «≈»∆¿ƒ»««¿∆«¬≈¬ƒ«≈
‰Ê Ï˜c51‰Ê ˙Èa ˙È„ B‡ ,52‰˜iL „Ú ;‰˜ ‡Ï  ∆∆∆ƒ««ƒ∆…»»«∆«¿∆

ÂÈ˙Bt ÏÎ‡Ï ÔÏÈ‡‰ Ûe‚Â ,Ba e„Ï ˙Èa‰ Ûeb BÏ53, ««ƒ»¿»ƒ»∆¡…≈»
.‡a˙iL BÓk¿∆ƒ¿»≈

מראה.48) טובה.49)צבע , קמז:50)אבן בתרא בבא
"מה  שם: בארו הרי  - מרע  שכיב  שם שהזכירו פי  על ואף 
מרע  לשכיב  אין כלומר, מרע ", בשכיב  אין בבריא  שאין
לא  בבריא אם אבל לקניין. זקוק  שאינו אחד: יתרון אלא
שאינה  מרע , שכיב  במתנת גם כוח  אין - הקניין מועיל

בריא. ממתנת שאין 51)עדיפה דבר היא עצמה ואכילה
פי על ואף  ממש. בו שיש דבר הם הפירות כי  אם ממש, בו
ברשב "ם  וראה א) קטן סעיף  ריב  סימן (סמ "ע  בעולם שהם
מדבריו  שנראה נחמן, רב  אמר המתחיל דיבור שם

בעולם. אינם שהפירות בבית 52)שהמדובר הדיור כלומר,
ממש. בו אין שהדיור הפירות 53)זה. מוכר אם שכן וכל

בעולם. שהם כיוון - עצמם

.ÂËLc˜‰‰ ÔÈc54BÈ‡ ÌÈ„p‰ ÔÈ„Â ÌÈiÚ‰ ÔÈ„Â ƒ«∆¿≈¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ≈
‰Ó Ïk :Ì„‡ Ó‡ el‡L .B˙i˜a ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k¿ƒ«∆¿ƒ¿ƒ»∆ƒ»«»»»«

Lc˜‰ ‰È‰È ÈzÓ‰a „ÏzM55˙Èa‰ ˜„Ï56‰È‰È B‡ , ∆≈≈¿∆¿ƒƒ¿∆∆¿≈¿∆∆««ƒƒ¿∆
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זו  קרקע  שסביב  שהדקלים, לפי  למעלה, שהובאו הרי "ף 
שיוכל  דעתו סמך לא שהלוקח  זו, כשדה דינם לו, שמכר

לקנותם].

.„ÔÈ‡Ò Úa‡ ÔziL ˜eMaL ÚL ÏÚ ˜ÒtL ÈÓƒ∆»««««∆«∆ƒ≈«¿«¿ƒ
ÌÈÏaL eÈ‰ Ì‡ ,ÚÏÒa16ÈÓ Ïa˜Ï ‰˜ ‰Ê È‰  ¿∆«ƒ»ƒ√ƒ¬≈∆»»¿«≈ƒ

‰‡iL ‡e‰Â .ÚtL17˜eMa BÏ Ó‡iL B‡ ,Ôba BÏ ∆»«¿∆≈»∆«…∆∆…««
‡ÏÂ Ôba ‰‡ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ‰'¬≈ƒ≈»∆¬»ƒ…ƒ¿»«…∆¿…

BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï  'EÈÏÚ CÓBÒ ÈÈ‰' BÏ Ó‡18ÏL »«¬≈ƒ≈»∆…»¿»«¿∆
ÓB‡ ‡e‰ È‰L ;ÚtL ÈÓ Ïa˜Ó BÈ‡Â ,ÎBÓ19: ≈¿≈¿«≈ƒ∆»«∆¬≈≈

Á‡ ÌÚ ˜Òt ‡nL20.el‡ ÌÈhÁÏ CÈˆ ÔÈ‡Â , ∆»»«ƒ«≈¿≈»ƒ¿ƒƒ≈

חריפא",16) "תערא שם בגמרא שאמרו מה רבינו פירש כן
בשיבוליה. כשהתבואה הקציר, לפני  מוקדם שער כלומר

שער 17) על שהפוסק  ג) (הלכה למעלה שאמרנו מה כלומר,
מי מקבל כך אחר חזר ואם וליתן לקנות חייב  שבשוק ,
של  דעתם סמכה שאז הקציר, לאחר אלא אינו - שפרע 
אין  בשיבוליה עודה כשהתבואה אבל המוכר, ושל הלוקח 

דלהלן. בתנאים אלא דעתו סומך וסמיכות 18)המוכר
הקניין. לביטול גורם והיעדרה קניין, לכל הבסיס  היא דעת

בלבו.19) אומר דיהיב 20)המוכר "מאן שם: אמרו כן
שנותן  מי  כלומר, יהיב ", תלתא תרי  לבי  חריפא, אתרעא זוזי 
שאם  נותן, הוא לשלושה או לשניים חריף , שער על כסף 
סמיכות  כאן ואין שני  אצל ייקח  זה אצל התבואה תצליח  לא

המוכר. מצד דעת

.‰È‰Â ,‰˜ BÈ‡  ‰˜Ó ÏL B˙eLa ÔÈ‡L c»»∆≈ƒ¿∆«¿∆≈ƒ¿∆«¬≈
ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „k ‡e‰21LÈ‡M ‰Ó ?„ˆÈk .22 ¿»»∆…»¿»≈««∆ƒ«

Ôe˙ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ,CÏ eÎÓ ‡a‡Ó≈«»»»«∆«¬∆¿»ƒƒ«»»
‰pÁw‡LÎÏ BÊ ‰„O ,CÏ23‰˜ ‡Ï  CÏ ‰Èe˜ »»∆ƒ¿∆∆»∆»¿»»…»»

.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌeÏk¿¿≈…«≈»∆

טז:21) מציעא ו 22)בבא פרק  סוף  בנדרים תוספתא
שם. מציעא בבבא מימרא 23)והובאה מציעא בבבא שם

דבר  מקנה "אדם מאיר: כרבי  שסובר מפני  שקנה, רב  של
רבינו, מדברי  [ונראה כמותו. הלכה ואין לעולם" בא שלא
לו: אמר אם אבל קנה, לא זו", "שדה לו: אמר אם שרק 
- לך" קנוייה לכשאקחנה שהיא, איזו כלומר, סתם, "שדה
יעלה  שוודאי  הקונה, מצד הדעת סמיכות כאן שיש קנה,
הלכה  למעלה וראה שהיא. שדה איזו לקנות מוכר של בידו
רב  אמר "האלוקים שם: מציעא בבבא רבא שאמר ומה ג.
כרבי לשמעתיה אמרה כמאן רב  מכדי  זו, בשדה אפילו
שנראה  כו'", לעולם בא שלא דבר מקנה אדם דאמר מאיר
מאיר  רבי  לדעת אלא קנוייה אינה סתם בשדה שגם מזה
דעת  - שם) חיות הירש צבי  הג"ר והגהות מהר"ם (ועיין
על  החולקים חכמים לדעת אפילו קנה סתם שבשדה רבינו
לשמעתיה  אמרה כמאן רב  "מכדי  שאמר ומה מאיר, רבי 
שאמר  מה מכוח  אלא זו, הלכה מכוח  זה אין מאיר". כרבי 
הראשונים" מבעלים ולקחה "חזר בדין טז:) (שם למעלה
מקנה  שאדם מאיר כרבי  שסובר מפני  זה שכל רבא וסובר
שאמרו  ומה שם, הגמרא כסוגיית ולא לעולם בא שלא דבר
רומי יד בכתב  - דעתיה" סמכא הכא רבא "אמר טז. שם
שאמרו  ומה שם) סופרים (דקדוקי  רבה" "אמר שם הנוסחא

"אמר  יד בכתב  הנוסחה לפנים" צריכה זו רבא "אמר שם
אביי "].

.ÂBLÈBÓ ‰È‰L ÈÓ24ÒÒB‚25‰ˆÂ ,˙eÓÏ ÈeËÂ ƒ∆»»ƒ≈¿»»¿»»
ÂÈÒÎpÓ kÓÏ26ËÚÓ27ÈÎˆa ÌÈÓc‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ƒ¿…ƒ¿»»¿«¿≈¿ƒ«»ƒ¿»¿≈

‰e˜28Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÚ Ôa‰29˙eÓiL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈»ƒ¿ƒ«¿ƒ«∆»
Ì‡L ,ÌÈÓÎÁ ewz ,‰fa˙ÈÂ ˙n‰ ‡‰zLÈ  kÓÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿«≈«≈¿ƒ¿«∆ƒ¿¬»ƒ∆ƒ
 CÏ eÎÓ ÌBi‰ È‡Ó LÈ‡M ‰Ó :Ó‡Â ÎÓ»«¿»««∆ƒ«≈»ƒ«»»
,ÏÎ‡iM ‰Ó BÏ ÔÈ‡L ÈÚ „iˆ ÔÎÂ .Ìi˜ BkÓÓƒ¿»«»¿≈«»»ƒ∆≈«∆…«
CÏ eÎÓ ÌBi‰ È˙„BˆÓ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚzM ‰Ó :Ó‡L∆»««∆«¬∆ƒ«»¿»ƒ«»»

ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ ,Ìi˜ BkÓÓ 30. ƒ¿»«»ƒ¿≈«»

אמרו:24) שם שבגמרא פי  על ואף  אחר. מוריש או אביו
שאביו  רבינו סובר - לך" מכור היום אבא מן שאירש "מה

המת. כבוד משום הוא הטעם שהרי  דווקא, רי "ף 25)לאו
ירושלמי . בשם מוריש.26)שם מוצא 27)של אינו ואם

הצורך  מכפי  יותר אף  למכור יכול מצומצם, בשיעור למכור
משנה). תכריכין,28)(מגיד צרכי  נזכרו שם, בירושלמי 

אף  ג) קטן סעיף  ריא סימן הסמ "ע , (הביאו הרא"ש ולדעת
קבורה. צרכי  בכלל הוא הקבר, על ששמים האבן

מכירתו 29) שתהא חכמים תיקנו לא משלו, לו יש שאם
אין  שאם היא שהלכה [לפי  ד) קטן סעיף  שם (סמ "ע  מכירה
מהלכות  ו (פרק  אביו את לזון הבן את כופין לבן, ויש לאב 
מותו]. אחר לכבדו אותו שכופין הדין והוא ג) הלכה ממרים

מסתימות 30) אך יום, חיי  לכדי  רק  כן תיקנו האי  רב  לדעת
סעיף  (שם הסמ "ע  מדייק  זה, פרט  הזכיר שלא רבינו לשון
ביום  הים מן מצודתו שתעלה מה למכור שיכול ו) קטן

הרבה. ימים חיי  בו שיהיה פי  על אף  אחד,

.ÊÔa‰31Ôa‰ ˙Óe ,ÂÈ‡ ÈiÁa ÂÈ‡ ÈÒÎa ÎnL «≈∆»«¿ƒ¿≈»ƒ¿«≈»ƒ≈«≈
‡ÈˆBÓ Ôa‰ Ôa  ‡‰ ˙Ó Ck Á‡Â ‡‰ ÈiÁa32„iÓ ¿«≈»»¿««»≈»»∆«≈ƒƒ«

ÔÈ„Ú ‡a ‡lL c ÎÓ ÂÈ‡ È‰L ;˙BÁB˜l‰«»∆¬≈»ƒ»«»»∆…»¬«ƒ
LBÈ ‰ÊÂ ,‡‰ ˙eLa ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÓÂ ,B˙eLÏƒ¿¿ƒ¿¿«¿»ƒƒ¿»»¿∆≈

ÂÈ‡ È‡33.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬ƒ»ƒ¿≈…«≈»∆

קנט .31) בתרא את 32)בבא לבטל יכול עצמו הבן גם
הוא  שאם אלא לעולם, בא שלא דבר הוא שהרי  המכירה.
ואילו  שקיבל, הדמים את להחזיר חייב  מבטלה, עצמו
מכוח  בא שהוא לפי  אביו, לחוב  זיקה כל לו אין בןֿהבן
ערוך  ובשולחן הרשב "א). בשם משנה (מגיד אבי ֿאביו
של  כהמשך זו הלכה מביא ג) סעיף  ריא סימן משפט  (חושן
ועל  גוסס , היה כשאביו מכר שהבן היינו, הקודמת, ההלכה
הקרקע , את אף  להוציא יכול היה לא קיים הבן היה אם כן
שאין  מה זה, לקנין חכמים תקנת מטעם תוקף , יש אז שהרי 
המכירה  חלה לא האב  בחיי  הבן מת אם אבל בןֿהבן. כן
למאן  אף  שהרי  המת, כבוד משום חכמים בה תיקנו ולא
מכירה  זו אין - לעולם" בא שלא דבר מקנה "אדם דאמר

שם). (ב "ח  האב  בחיי  הבן שמת הגדירו 33)באופן כך
את  בלתי ֿאמצעי  באופן יורש הבן שבן הירושה, זכות את
אינו  הוא ולכן אביו, - הבן במקום עומד והוא אביו, אבי 
לצרכי בהן השתמשו לא אם הדמים, את להחזיר אף  חייב 

ז). קטן סעיף  שם (סמ "ע  אביו אבי  קבורת
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BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï iÁ ‰Ê È‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

Bc57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק  גם נו
לי ". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי  "הרי  כתב : שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי  עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק  בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי  - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק  (ראה הבית לבדק  יקדישנה שלא סיני  מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק  ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק  רבינו 57)כתב  דברי  על חולק  הראב "ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב  "שאם וכתב :
עצמו  חייב  זה הרי  - שלי  בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :Ó‡Â ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ  ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב  שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב  בריא שבמתנת מכיוון

מרע , בשכיב  גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב  כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי  על אף  עליו, דעתו תיטרף  שלא כדי 
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף  ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈÓB‡Â ‰Ê c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈc Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב "ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי  לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף  אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי  שם. הרי "ף  שכתב  כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב  שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק 
עיון. וצריך להקדישו". עלי  "הרי  מפורש: שם אבל לאֿלג.

      
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף  המקנה דיני  בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר

והדומה  ולוקח ] שוכר בין [ומה הלוקח ) עם מוכר דין (ומה
לזה.

.‡‰˜ÓÂÈ˙BÙÏ Ûeb‰ Ì„‡ÎÓa ÔÈa .ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lLÈeˆÓ Ûeb‰ È‰L ,˙BtÏ ‰˜Óe. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰,BÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lLÛeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף  ויש להקנות, יכול דברי3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע  שכיב  נחמן, רב  "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני זה דקל תנו בו, וידור לפלוני  זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ "י  להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי  לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס , עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי  והא שור קאי  הא הלוקח )

עבד. ד"ה מב : ב 'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי  במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע , שכיב  הוא הנזכרת
מרע ", בשכיב  אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע  שכיב  זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב , לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב . לעולם.7)הל' ובא מצוי דבר הוא לא 8)הגוף  והוא
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי  אם בעולם, המצוי  הגוף 

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי  מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף  דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי  אם השכירות, והוא: יותר, שכיח 
להלן  [וראה ח ) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף 

נה]. והערה ט  השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי 
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב  הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף  את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי  הגוף , הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס  לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "י  להלן בירורו על וסמך

.‰È˙BÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙BÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏB‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁÌ‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „ÚÂÈ˙BzÓ B‡ BkÓÓ Ïka  ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק  המקור לי  ידוע  לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח  קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח .
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא
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קסה                
         

השו"ע : לשון וכך טו), ס "ק  רט , (סמ "ע  לעולם הפירות
יכול  מהן אחד ואין מיד, קנה וכו', לפירותיו אילן מכר "ואם

ד). סעיף  (שם, בו" לחזור

.‚ÎÓ˜Ï BcÚÒÁbÈ Ì‡L ,˙eÓÈÂ‰È‰È »««¿ƒ¿»∆ƒÀ«¿»ƒ¿∆
˜ÙÒ ‰Ê È‰  Á˜BÏ ÏL Ò˜CÎÈÙÏ .;‰˜ ‡Ï ¿»∆≈«¬≈∆»≈¿ƒ»…»»

OÙz Ì‡Â.B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  Òw‰ ¿ƒ»««¿»≈ƒƒƒ»

נפתרה.18) שלא בעיא היא (מב ֿמג ), רק 19)בגיטין
אחרים. לענינים לא אבל קנס , של 20)לענין שור שאם

העבד. את יגח  שלישי  הנגיחה,21)אדם מן ימות העבד
שקלים, שלשים העבד: לבעל קנס  השור בעל משלם שאז

לב ). כא, (שמות בפסוק  שהבעיא 22)כמפורש אחרי 
דומה  זה שמא הם: הספק  וצדדי  פתרון, ללא תלויה נשארה
דומה  אינו שמא או אֿב ), הלכה (למעלה לפירותיו" ל"אילן
האילן, מגוף  יוצאים והם לבוא, רגילים הפירות שהרי  לשם,
שיבוא, ברור זה אין וגם העבד. מגוף  יוצא אינו הקנס  ואילו
שמא  יקרה, אם ואף  הנגיחה, מקרה יקרה לא בכלל שמא כי 
(גמרא  בקנס " "מודה כדין מקנס  וייפטר השור בעל יודה

עבד). ד"ה מה: שם ו'תוספות' שם, כל 23)גיטין כדין
עליו  מחבירו "המוציא בו: דנים שאנו משפטי , ספק 

תוקף 24)הראיה". יש משפטי  ספק  שבכל לשיטתו, רבינו

לתפיסה.

.„ÎÓÁ‡Ï ÂÈ˙BÙe ‰ÊÏ ÔÏÈ‡iL ‡Ï  »«ƒ»»∆≈»¿«≈…ƒ≈
˙Bt‰ ÌB˜ÓÌeÏk Á‡Ï ÔÈ‡Â ,Ï‡ .ÎÓ Ì‡ ¿«≈¿≈»«≈¿¬»ƒ»«

ÌB˜Ó iL È‰  BÓˆÚÏ ÂÈ˙Bt iLÂ ÔÏÈ‡ƒ»¿ƒ≈≈»¿«¿¬≈ƒ≈¿
˙Bt‰LÙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .ÔÈÚa BÓˆÚ Èa‚Ï , «≈««ƒ∆…≈«¿«≈«¿¿«ƒ

iLÓ ‰ÙÈ. »»¿«≈

ד"ה 25) שם ה'תוספות' (כפירוש קמח . בבבאֿבתרא בעיא
לומר". תמצי  "אם בצורת שם ונפתרה להו) איבעיא

דבר 26) וזהו לפירותיו, האילן גוף  ולא - האילן של פירותיו
לעולם. בא שהמוכר 27)שלא אומרים אנו אין כלומר,

"דקל  כמו לפירות, באילן מקום לשני  להשאיר התכוון
במפורש. זאת הביע  שלא כיון בירר 28)לפירותיו", ולא

שהם  מפורש כתב  הרשב "א הפירות? שייכים למי  רבינו,
 ֿ (חושן בשולחןֿערוך פסק  וכן (מגידֿמשנה). ראשון ללוקח 
ופירותיו". דקל קנה "וראשון ט ) סעיף  רט  סימן משפט 

שנפתרה.29) בעיא שבו 30)שם, מקום הענפים, היינו,
נחשבים  אינם ושוב  שם) ו'תוספות' (רשב "ם, הפירות גדלים

לעולם. בא שלא שהוא 31)כדבר מפורש אמר שלא
הפירות. מקום את גם לעצמו שלא 32)משאיר אף  ולכן,

דעתו, את אומדים אנו האילן, בגוף  השיור את הזכיר
השאיר. שבוודאי 

.‰Ú˜w‰ Ûeb ÎBn‰eˆ˜ ÔÓÊÏ‰Ê È‰  «≈««¿«ƒ¿«»¬≈∆
‰ÈÎÓBˆÙÁk Ûeba Á˜Bl‰ LnzLÓe ;ÏÎB‡Â ¿ƒ»ƒ¿«≈«≈««¿∆¿¿≈

Ï ÊÁz ÛBqe ,‰ÈÎn‰ ÔÓÊ Ïk ˙Bt‰.‰ÈÏÚ «≈»¿««¿ƒ»««¬…ƒ¿»∆

עצמו 33) הקרקע  גוף  את אלא לפירותיו, רק  לא כלומר,
לצמיתות. לא ברם תשמישיו, לכל לתאריך 34)מכר

קונה 35)מוגבל. והלוקח  זו, למכירה משפטי  תוקף  יש

ומקור  מוגבל. לזמן אלא שאינו אף  שהוא, כמו הגוף  את
יום  לשלשים מכירה שנתמעטה סח . בבבאֿקמא הדבר
"וטבחו  שנאמר משום גנב  בענין וחמשה ארבעה מתשלומי 
שאינה  טביחה "מה לטביחה: מכירה הוקשה מכרו", או
היא  הרי  זה שלולא הרי  - חוזרת" שאינה מכירה אף  חוזרת,
ס "ק  ריב  סימן לחושןֿמשפט  הגר"א (ביאור גמורה מכירה

גם 36)ט ). הוא זוכה הפירות, שאוכל ממה חוץ  כלומר,
ו. הלכה להלן וראה תשמישיו, לכל עצמו בגוף 

.ÂÔÈe eˆ˜ ÔÓÊÏ Ú˜˜ ÎBn‰ ÔÈa LÈ LÙ‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈«¿«ƒ¿«»≈
?‰È˙BÙÏ d˙B‡ ‰˜n‰BÈ‡  ˙BÙÏ ‰Bw‰L ««¿∆»¿≈∆»∆«∆¿≈≈

Ò‰È ‡ÏÂ ‰È ‡ÏÂ ,Ú˜w‰ ˙eˆ ˙BpLÏ ÏBÎÈ; »¿««««¿«¿…ƒ¿∆¿…«¬…
eˆ˜ ÔÓÊÏ ‰Bw‰ Ï‡ÒB‰Â ‰Ba ‡e‰ , ¬»«∆ƒ¿«»∆¿≈

ÔÈ˜ ‰Bw‰ ‰OBÚL BÓk eˆw‰ BpÓÊ ÏÎa ‰OBÚÂ¿∆¿»¿««»¿∆∆«∆ƒ¿«
.ÌÏBÚÏ ÌÏBÚ»¿»

וגם 37) ביניהם, הפרש אין שלכאורה אף ֿעלֿפי  כלומר,
דהיינו, - קצוב  לזמן מכירה השוו מח .) (גיטין בגמרא
- היובל עד אלא שאינה נוהג שהיובל בזמן קרקע  מכירת
קנין  אלא ללוקח  אין שבשניהם לפירות, שדהו להמוכר
למוכר  פירות קנין בין הפרש יש זה כל ועם בלבד, פירות
ס "ק  שם הגר"א (ביאור ההפרש? ומהו קצוב , לזמן הגוף 

לפירות 38)יא). אלא עצמו, בגוף  זכות לו אין שהרי 
שאין  נ: בבבאֿבתרא מפורש וכן יותר. ולא ממנו היוצאים
של  מלוג בנכסי  ומערות שיחין בורות לחפור רשות לבעל
ס "ק  שם הגר"א (ביאור לפירות לו שקנויים אע "פ  אשתו,

מוגבל 39)יב ). לזמן כי  אם עצמו, בגוף  זכות לו יש שכאן
פ "ד 40)בלבד. סוף  בירושלמי  שאמרו ממה דבריו מקור

כן  - נוהג שהיובל בזמן (פירוש: ביובל שדה "קנה דגיטין:
קרקע  קנה אמר, אילא רבי  מז.) לגיטין ברשב "א נראה
לא  אמר, ממל בר אבא קצוב ), לזמן קרקע  כקונה (פירוש:
לו  יש אלא כנ"ל, הקרקע , גוף  קנה לא (פירוש: קרקע  קנה
אילא, לרבי  ממל בר אבא רבי  מתיב  בלבד). פירות קנין בה
שיחין  בורות בה יחפור קרקע , קנה אמר דאת דעתך על
בעיינו". - לאחוזתו ושב  אמרה התורה לו: אמר ומערות.
שיש  קצוב  לזמן קרקע  הקונה רשאי  הזה, הפסוק  שלולא הרי 
(וראה  ומערות שיחין בורות בה לחפור - הגוף  קנין בה לו
מהלכות  פי "א ובמשנהֿלמלך כאן, ומגידֿמשנה בראב "ד
ברש"י וראה כאן). ובאבןֿהאזל א הלכה ויובל שמיטה
ס "ק  ריב  סימן לחו"מ  הגר"א (ביאור וחדא ד"ה כט : ערכין

יג).

.ÊÔÈe ‰È˙BÙÏ BÊ ‰„O ÎBn‰ ÔÈa LÈ LÙ‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«≈»∆¿≈∆»≈
?BÁÏ BÊ ‰„O ˙Bt ÎBn‰˙Bt ÎBn‰L «≈≈»∆«¬≈∆«≈≈

elÙ‡ ,ÏÏk BÊ ‰„Oa LnzL‰Ï Á˜BlÏ ÔÈ‡  ‰„O‰«»∆≈«≈«¿ƒ¿«≈¿»∆¿»¬ƒ
˙Bt‰ ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ‡l‡ ,Òk‰ÏÏÚÏ LÈÂ , ¿ƒ»≈∆»ƒ¿«»««≈¿≈¿««

‰„O ÎBn‰ Ï‡ ;BˆÙÁk da LnzL‰Ï ‰„O‰«»∆¿ƒ¿«≈»¿∆¿¬»«≈»∆
‡l‡ da Òk‰Ï ÏBÎÈ ‰„O‰ ÏÚa ÔÈ‡  ‰È˙BÙÏ¿≈∆»≈«««»∆»¿ƒ»≈»∆»

Á˜Bl‰ ˙ÚcÓBˆÙÁk da LnzL‰Ï Á˜BlÏ LÈÂ ,. ƒ«««≈«¿≈«≈«¿ƒ¿«≈»¿∆¿

ביניהם,41) יש גדול הפרש הרי  זה: על תמה הכסף ֿמשנה
קנה. לא שדה פירות ומוכר קנה, לפירות שדה שמוכר
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BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡  ‰˜„ˆÏ epz‡ B‡ ,ÈÏÚ eÒ‡»»«∆¿∆ƒ¿»»««ƒ∆≈
Ìi˜Ï iÁ ‰Ê È‰ ,ÌÏBÚa BÈ‡L ÈÙÏ Lc˜˙Óƒ¿«≈¿ƒ∆≈»»¬≈∆«»¿«≈

Bc57‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk :Ó‡pL ;58. ¿»∆∆¡«¿»«…≈ƒƒ«¬∆

רבי54) הביא זו הלכה ערכין כל מהלכות ו בפרק  גם נו
לי ". ""ויראה לה: והקדים עצמו מסברת לא. הלכה

להקדישו".55) עלי  "הרי  כתב : שם ערכין בהלכות
לבדק 56) תמימה טהורה בהמה המקדיש הרי  עיון, [צריך

והיאך  ה) הלכה ערכין מהלכות ה (פרק  בעשה עובר הבית
מושבע  הוא הרי  - שיקדישנו נדר עצמו על לקבל יכול
ג  פרק  (ראה הבית לבדק  יקדישנה שלא סיני  מהר ועומד
לא  שם ערכין מהלכות ו ובפרק  ז) הלכה נדרים מהלכות

הבית"]. "לבדק  רבינו 57)כתב  דברי  על חולק  הראב "ד
- וכך כך לעניים אתן שאמר בכך עצמו חייב  "שאם וכתב :
עצמו  חייב  זה הרי  - שלי  בכרם שיצאו הפירות מן כלומר
באו  שלא מפירות וכך כך לעניים יינתן אמר אם אבל וייתן.
יז  הלכה להלן הגאונים דעת וכן עניים" קנו לא לעולם

שם. בטור דבריהם מביא 58)והובאו שם ערכין בהלכות
ומשום  דברו יחל ולא תאחר בל "משום עובר שהוא רבינו

שם. משנה הלחם זה על והעיר יעשה". מפיו היוצא ככל

.ÊËÔk c‰Â ÏÈ‡B‰Â59‡e‰Lk Ì„‡ ‰eˆ Ì‡ , ¿ƒ¿«»»≈ƒƒ»»»¿∆
,ÌÈiÚÏ ‰Ê ÔÏÈ‡ ‡ÈˆBiM ‰Ó Ïk :Ó‡Â ÚÓ ÈÎL¿ƒ¿«¿»«»«∆ƒƒ»∆«¬ƒƒ

ÌÈiÚ‰ Ô‰a eÎÊ  ÌÈiÚÏ ‰Ê ˙Èa ÎO Ïk B‡60. »¿««ƒ∆«¬ƒƒ»»∆»¬ƒƒ

לעולם.59) בא שלא בדבר אפילו נדר לקיים חיוב  שיש
מטעם 60) דברו לקיים הנותן חייב  בריא שבמתנת מכיוון

מרע , בשכיב  גם כן חכמים תיקנו למעלה, שכתב  כמו נדר,
שהתחייב  שהנותן פי  על אף  עליו, דעתו תיטרף  שלא כדי 
האזל, (אבן התחייבו לא ויורשיו ואיננו, מת נדר, מתורת

משנה). כסף  ועיין

.ÊÈÌÈB‡b LÈ61,ÌÈÓB‡Â ‰Ê c ÏÚ ÔÈ˜ÏBÁL ≈¿ƒ∆¿ƒ«»»∆¿¿ƒ
‰B˜ ËBÈ„‰L ÌÈ„a ‡l‡ ÔÈÎBÊ ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒƒ∆»ƒ¿»ƒ∆∆¿∆

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL „a ekÊÈ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô‰a62ÔÈ‡Â . »∆¿ƒ»…ƒ¿¿»»∆…»»»¿≈
B˜‰Ï ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;el‡ ÌÈ„Ï ‰ËB ÈzÚc,˙ «¿ƒ»ƒ¿»ƒ≈∆≈»»¿À∆¿«¿

BÓk ,Lc˜‰a B‡ ‰˜„ˆa ÂÈc Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰Â¿¿À∆¿«≈¿»»ƒ¿»»¿∆¿≈¿
ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,„p‰ Ìi˜Ï ‰eˆÓ ‡e‰L63. ∆¿À∆¿«≈«∆∆¿∆≈«¿«¬»ƒ

והובאו 61) טו, הלכה למעלה הראב "ד, כדעת שיטתם
שם. בטור הגמרא 62)דבריהם מדברי  לדבריהם ראייה

יתנוהו  אחרים שביד שכסף  אמר אחד שאדם לו: קמא בבבא
מטעם  וזהו העניים, אותו קנו שלא שם ונראה לעניים,
נדר  מטעם שגם הרי  שם. הרי "ף  שכתב  כמו ברשותו שאינו
ולדעת  לעניים". "אתנהו אמר שלא כיוון חיוב  שום כאן אין
דיבור  (בתוספות חננאל רבינו כפירוש שם לפרש יש רבינו

שם. עיין עניים בו שזכו יד) הלכה 63)המתחיל ו פרק 
עיון. וצריך להקדישו". עלי  "הרי  מפורש: שם אבל לאֿלג.

      
גוף 1) והמוכר לפירותיו, הדבר גוף  המקנה דיני  בו נתבארו

דבורים  כוורת פירות או שובך פירות והקונה לזמן, דבר

והדומה  ולוקח ] שוכר בין [ומה הלוקח ) עם מוכר דין (ומה
לזה.

.‡‰˜ÓÂÈ˙BÙÏ Ûeb‰ Ì„‡ÎÓa ÔÈa .ÔÈa , «¿∆»»«¿≈»≈¿∆∆≈
ÚÓ ÈÎL ˙zÓa ÔÈa ,‰zÓa„ ‰˜Ó ‰Ê ÔÈ‡Â . ¿«»»≈¿«¿«¿ƒ¿«¿≈∆«¿∆»»

ÌÏBÚÏ ‡a ‡lLÈeˆÓ Ûeb‰ È‰L ,˙BtÏ ‰˜Óe. ∆…»»»∆¬≈«»«¿∆«≈
?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰,BÁÏ ‰„O B‡ ˙Èa ÎBOÏ »¿»∆∆¿≈«ƒ»∆«¬≈

Ûeb‰ BÏ ‰˜‰ ‡lLÛeb‰ ˙‡‰ ‡l‡ ,. ∆…ƒ¿»«∆»¬»««

לקנינו.2) תוקף  ויש להקנות, יכול דברי3)כלומר, מקור
עד  וכו' מרע  שכיב  נחמן, רב  "אמר קמז: בבבאֿבתרא רבינו
לפלוני זה דקל תנו בו, וידור לפלוני  זה בית תנו שיאמר
הלכה  ומתנה זכיה מהלכות פ "י  להלן וראה פירותיו", ויאכל
אדם  אין רבנן קאמרי  לא כאן "עד מג. בגיטין הוא וכן טו.
דהשתא  דקל, פירות כגון אלא לעולם, בא שלא דבר מקנה
הכא  אבל בעולם), אינם עדיין שעכשיו =) ליתנהו מיהא
של  קנסו יהא שור יגחנו שאם לקנס , עבד במוכר =)
והנה  השור (הנה עבד קאי  והא שור קאי  הא הלוקח )

עבד. ד"ה מב : ב 'תוספות' שם ועיין בגמרא 4)העבד)".
אין  כי  במכר, הואֿהדין אך במתנה, זו הלכה הובאה שם

למתנה. מכר בין זה בענין במימרא 5)הפרש הנושא
למימרא  סמוך מסכמת הגמרא אך מרע , שכיב  הוא הנזכרת
מרע ", בשכיב  אינו בבריא, שאינו "דבר העיקרון: את זו

כאחד. ובריא מרע  שכיב  זה, לענין מקנה 6)המשוה כמו
פכ"ב , לעיל ועיין לפירותיו). דקל (ולא הדקל של פירות

ב . לעולם.7)הל' ובא מצוי דבר הוא לא 8)הגוף  והוא
את  אלא לעולם, בא שלא דבר שהם הפירות, את מקנה
לפירותיו. - מוגבלת בצורה כי  אם בעולם, המצוי  הגוף 

הקניית 9) של המושג את להדגיש זו בהשוואה רוצה רבינו
מוש  עלֿידי  מוגבלים ותשמישים להנאות אך גוף  דומה, ג

בין  להלכה הפרש יש כי  אם השכירות, והוא: יותר, שכיח 
להלן  [וראה ח ) הלכה (להלן "שכירות" לבין לפירות" "גוף 

נה]. והערה ט  השדה 10)הלכה את או הבית את שהרי 
זמןֿמה. כעבור להחזיר, חייב  הדירה,11)הוא זכות את

לא  אבל הדירה, של זו להנאה הגוף  את לו שהקנה והיינו
שאין  דבר זהו כי  הגוף , הנאת את או הדירה את לו שהקנה
כמבואר  קנה, ולא לעולם, בא שלא דבר וגם ממש בו
זה, לנושא עכשיו נכנס  לא ורבינו שם. בבאֿבתרא בגמרא
טו. הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ "י  להלן בירורו על וסמך

.‰È˙BÙÏ ‰„O Ô˙pL B‡ ÎnL ÔB‚k ?„ˆÈk, ≈«¿∆»«∆»«»∆¿≈∆»
ÏL B‡ ÎBÓ ÏL ÂÈiÁ ÈÓÈ Ïk ÔÈa ,eˆ˜ ÔÓÊÏ ÔÈa≈ƒ¿«»≈»¿≈«»∆≈∆

ÂÈ˙BÙÏ ÔÏÈ‡ Ô˙BÏe ÎBÓÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,Á˜BÏB‡ , ≈«¿«ƒ¿≈¿≈ƒ»¿≈»
d˙f‚Ï ÏÁÌ‰È˙BcÏÂÏ ‰ÁÙLÂ ‰Ó‰a B‡ ,B‡ , »≈¿ƒ»»¿≈»¿ƒ¿»¿«¿≈∆

ÂÈ„È ‰OÚÓÏ „ÚÂÈ˙BzÓ B‡ BkÓÓ Ïka  ∆∆¿«¬≈»»«…ƒ¿»«¿»
ÔÈÓi˜. «»ƒ

לפירות".12) שדהו "המוכר מז: בבאֿבתרא 13)גיטין
זו.14)שם. לדוגמא המדוייק  המקור לי  ידוע  לא
לעוברה".15) שפחה "בלוקח  קלה: בכתובות 16)שבת

עבד  למוכר והואֿהדין לעושיהם", ידיך "יקדשו אמרו: נח .
ידיו. באו 17)למעשה טרם אפילו מיד, קונה והוא
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לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב : שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב : רומי  בדפוס  [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י  הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי  מתפרשים ולפי "ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח  לו יש לפירות שדה במוכר כי  מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס  יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף . קנין זהו ואםֿכן הלוקח ,
אוכל  והלוקח  המוכר, בו חזר לא שעדיין אף ֿעלֿפי 
ללוקח  אין - ב ) הלכה פכ"ב  למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס , אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף , קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי 
כז. בבאֿבתרא וב 'תוספות' ח ). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע  לשטוח  שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי  נראה וכן עיי "ש.

הלוקח . מדעת אלא בה להכנס  שיכול 44)יכול וכנראה
 ֿ בבבא ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק 
ולא  יבנה ולא הקרקע  צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב  כמו יהרוס ,

.ÁÔÈe ‰È˙BÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ LÙ‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ  ‰È˙BÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?BÁÓ ‰„O ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ‰ˆiL ÔÓÊ ÏkB‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
dÈB‰ÏÔÎ BÈ‡ ÎBO‰Â ;ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙eÈÎOÈkO‰Ï È‡M ÎBO‰ ÔÈ‡Â .Ï‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈÁ‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי  בעל נעשה שהלוקח 

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב  הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי  ריקה, להשאירה

- מדי  יותר הקרקע  תנוצל שלא כדי  כן ועושים - וזרועה,
אולי והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף 
מדי . יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע  שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ : מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י  תכסיף ", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח  יחוש "שלא
יח ). ס "ק  שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס "ק  שם (סמ "ע , לשנות רשאי  השוכר
להזהר  חייב  הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ  ו,49)בשמירת ג, הלכות פ "ח 
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח ,

שאין 50) לפי  ד). הלכה שכירות מהלכות ופ "א כט . (גיטין
ואף ֿעלֿפי אישית. הנאה זכות רק  החפץ , על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב  ה הלכה שכירות מהלכות שבפ "ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי  השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי  יתכן - כסף ֿמשנה) (ראה בקרקע 

לגיזתה  "רחל ב : הלכה למעלה הוזכרו הם שאף  למטלטלין.
שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב 

בספינה, או בקרקע  "אבל שם: כתב  ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ È‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני  שיהא רצוני  (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי  השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËCBL ˙Bt ÎBn‰.‰˜  BÁÏ ˙ek ˙BÙe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL c ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙ekÏ ‡BiL L„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL„Ï ˙ek B‡ ÂÈ˙BÙÏ CBL ÎBÓ ‡e‰È‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÎBOk ‡e‰‡BÁÏ ÌÈn‰ ˙nÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó,ÂÈ˙BÙÏ ‰Ê CBL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙BÙÏ ÔÏÈ‡ ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙ÈaeÓ‡L BÓk ,BÁÓÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח  ושם: פ . בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב "ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב : זה, על חולק 
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע "פ  ולפיכך והדבורים, היונים לגבי  טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי  כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס "ק  ריג סימן (סמ "ע  לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי53)יוסף '). הביא: א סעיף  ריג סימן חו"מ  בשו"ע 
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ "ל "השוכר", נוסחתנו לפי 

(55 ֿ אף ֿעל הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי 
(סמ "ע  החוץ  מן באים שפירותיהם אע "פ  וכוורת, בשובך

א). ס "ק  כתב 56)שם, ח , הלכה שלמעלה [אף ֿעלֿפי 
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי  ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי  הפרש כאן אין להשכיר",
הרי המים ואמת והכוורת והשובך ח ) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע  דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח .למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰‡Ï  CBMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁBÙ‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
CBL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜eÁt ‡lL ÔÓÊ Ïk„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d eÚ‚ 'ÌÈa‰ÌÈÁBÙ‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ  BÁÏ el‡ ÌÈˆÈeeÁÙiL CBM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck Á‡Â ,ı‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»
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BÁÏÔÈ˜aÚ˜˜ Èab ÏÚ B‡ ,‡La B‡ , «¬≈¿ƒ¿»««≈«¿«ƒ¿»
Ô‰a ÔÈ˜ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈc. ¿»ƒ∆«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ»∆

קמב .58) קמא: להקנות 59)חולין יכול אינו וממילא
שאינן 60)לאחרים. מפריחים, אפרוחים היו "שאם

שחיטה  מהלכות (פי "ג לשלח " חייב  אינו - לאמן, צריכין
מגידֿמשנה  ועיין ב , ס "ק  ריג סימן סמ "ע  - ט ) הלכה

לקיחת 61)וכסף ֿמשנה. על איסור חכמים גזרו כלומר,
משום  עליהם, רובצת שהאם זמן כל והאפרוחים הביצים
מן  הקן, שילוח  שדין רבינו דעת כי  האם. את יקח  שמא
שנאמר  כמו הבנים. מעל האם בלקיחת אלא אינו התורה,
האם  מן הבנים לקיחת אבל הבנים", על האם תקח  "לא
ב 'שיטה  הראב "ד דעת אבל התורה, מן אסורה אינה
משום  התורה, מן אסור זה שאף  קב . לבבאֿמציעא מקובצת'
תקח  "והבנים ואחרֿכך האם", את תשלח  "שלח  שנאמר

שם. בגמרא נראה וכן בידו 62)לך". כלומר בטפחו, מכה
קמא:). חייב 63)(חולין אינו האם חוזרת אם אפילו ואז,

הפקר  של בקן אלא אינו הקן שלוח  דין כי  עוד, לשלחה
"כי קב .) (בבאֿמציעא חכמים שדרשו כמו במזומן, ולא
בקן, שזכה וכיון למזומן", פרט  - יקרא כי  צפור, קן יקרא
שם) (רש"י  ה"קן" הם שהם באפרוחים, או בביצים כלומר
ד). ס "ק  שם (סמ "ע , האם בלקיחת איסור עליו אין שוב  -

"אגב ".65)חליפין.64) או 66)בקנין במשיכה כלומר
אלא  אינו שהשובך מפני  חצר, מטעם קונה [ואינו בהגבהה.
שחצר  רבינו ודעת ט , הלכה למעלה שכתב  כמו לו, כמושכר
שכתב  כמו למשכיר, אלא לשוכר קונה אינה המושכרת
ו  הלכה פ "ג למעלה וראה ה. הלכה שכירות מהלכות בפ "ו

אורֿשמח ]. – כט ) הערה שם (ועיין

.‡ÈÁ˜Bl‰ÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡  BÁÓ CBL ˙Bt «≈«≈»≈¬≈≈»ƒ…
‰zÚÓ Ba e„ÏeiL ˙BÏÊBb‰ Ïk˙B‰n‡‰L ÈtÓ , »«»∆ƒ»¿≈«»ƒ¿≈∆»ƒ»

˙BÁBaÁÈpÓ ‡l‡ ;CBM‰ Ïk ÈÁ‰L ‡ˆÓ , ¿ƒ¿»∆∆¡ƒ»«»∆»«ƒ«
Ô‰Ó.CBM‰ MÈÏ È„k ≈∆¿≈¿«≈«»

פ .67) בבאֿבתרא המכירה.68)משנה ואת 69)אחרי 
את  ולא שובך פירות קנה הוא שהרי  קנה, לא האמהות

השובך. יסוד הם והאמהות בדידות 70)השובך. מתוך
חברה. שנולדו.71)והעדר מהגוזלות

.ÈBa eÈ‰ Ì‡ ?ÁÈpÓ ‰nÎÂ˙B‰n‡˙Be˙Úa ¿«»«ƒ«ƒ»ƒ»»¿≈
‰ÎÈa ÁÈpÓ  ˙Bt‰ ˙ÈÎÓe„ÈÏBiL ‰BL‡ ¿ƒ««≈«ƒ«¿ƒ»ƒ»∆ƒ

‰ÎÈa‰ ÌÚ ˙B‰n‡‰ e˙eËˆiL È„k ,˙B‰n‡‰»ƒ»¿≈∆ƒ¿«¿»ƒ»ƒ«¿ƒ»
‰BL‡‰Ì‰nÚL ˙Ba‰ ÌÚÂ‰nÓ ÁÈpÓe ; »ƒ»¿ƒ«»∆ƒ»∆«ƒ«ƒ«

˙BÎÈa ÈzL ˙Ba‰ e„ÈÏBiMe˙eËˆiL È„k , ∆ƒ«»¿≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿
˙Ba‰e„ÈÏB‰L ˙BÎÈa‰ ÈzL ÌÚ„ÏBp‰ ÏÎÂ ; «»ƒ¿≈«¿ƒ∆ƒ¿»«»

‰BL‡‰ ‰ÎÈa‰Â ˙Ba ÏL ˙BÎÈa ÈzL Á‡Ó≈««¿≈¿ƒ∆»¿«¿ƒ»»ƒ»
˙B‰n‡ ÏL.BlL el‡ È‰  ∆ƒ»¬≈≈∆

כז)72) ס "ק  רכ (סימן סמ "ע  ועיין שם. הרי "ף  גירסת לפי 
לפי הסוגיא ופירוש האלו, הגירסאות על בפרוטרוט  הדן

נקרא 73)הגירסאות. ביחד, ונקבה זכר הזוג, היינו
כו). ס "ק  שם (סמ "ע  זכר 74)"אמהות" - זוג, הן אף 

לא  - והבנות האמהות כלומר ואותן, שם). (סמ "ע  ונקבה

ולא  השובך פירות רק  מכר והרי  השובך, הן הן כי  מכר,
שם). (סמ "ע  עצמו בריכה.75)השובך נקרא זוג כל

עתה.76) להן שנולדה בעת 77)זו שהיו אלו כלומר,
לחברה: זוגות שני  האם צריכה רבינו לדעת כי  המכירה,
שמשאיר  נוסף  אחד ועוד המכירה, בעת שהיה האחד

רשב "ם. דעת כן ואין צריכות 78)הקונה, שהאמהות כשם
צוות  הבנות צריכות כן להן, שנולדו בריכות שתי  של צוות

להן. שנולדו בריכות, שתי  מוצאות 79)של הבנות אין כי 
(גמרא  הן ילדיהן בחברת דוקא אלא אמותיהן, בחברת צוות

זוג 80)שם). א. זוגות: חמשה להשאיר שצריך באופן
זוג  ג. המכירה). בעת היו (ושניהם הבנות זוג ב . האמהות.
שהיו  הבנות שילדו זוגות שני  דֿה. האמהות. שילדו נוסף 

המכירה. הבריכות 81)בעת דין מה רבינו הזכיר ולא
אחר  האמהות (=שילדו הראשונה לבריכה שיוולדו
לבנות, שנולדו הבריכות לשתי  שיוולדו והבריכות המכירה),

שם. סמ "ע  ועיין המוכר, של הן או הלוקח  של הן אם

.‚ÈÁ˜Bl‰˙Bt‰LÏL ÏËB  BÁÓ ˙ek «≈«≈«∆∆≈¬≈≈¿»
ÌÈÏÈÁ‰Ê Á‡ ‰ÊCÏÈ‡Â Ô‡kÓ ;ÏÈÁ ÏËB  ¿ƒƒ∆««∆ƒ»¿ƒ«≈»ƒ

MÈÏ È„k ,ÏÈÁ ÁÈpÓe.˙ek‰ ˙‡ «ƒ«»ƒ¿≈¿«≈∆««∆∆

בניגוד 82) בברייתא, פירושה ולפי  פ . בבאֿבתרא משנה
גם  הכריעו זה וכפירוש האמוראים, של אחרים לפירושים

והרשב "ם. את 83)הרי "ף  ולא הפירות את שקנה דוקא
הכוורת. קיום כדי  להשאיר צריך ולכן הכוורת.

דבורים.84) של ֿ 85)חבורה תשעה כל מולידים הדבורים
דבורים. של נחיל ימים הנולדים 86)עשרה הדבורים טיב 

המשובחים, הראשונים שלושת את לוקח  והוא ופוחת, הולך
לסירוגין. רק  ואילך מיושבת,87)ומכאן תהיה שהכוורת

צוותא  לאמהות שיהיה והיינו, תחרב , ולא מאוכלסת
ולפיכך  הכוורת, את ולא פירות רק  קנה שהרי  בוולדותיהן,
יסוד  שהן האמהות, על הכוורת את להשאיר הוא חייב 
צוותא  שיהיו דבורים, של נחילים כמה ואף  הכוורת,

תברחנה. שלא לאמותיהם,

.„ÈÁ˜Bl‰ÁÈzL ˙eka ÁÈpÓ  BÁÓ Lc ˙Bl «≈««¿«≈¬≈«ƒ«««∆∆¿≈
˙BlÁeÁÙÈ ‡lL È„k ,Ô‰Ï eÎÏÈÂ ÌÈBc‰. «¿≈∆…ƒ¿¿«¿ƒ¿≈¿»∆

(שם).88) שעוה,89)משנה של חלות מייצרים הדבורים
הדבש. מיועדות 90)ובתוכן החלות כי  מזון, מחוסר

דבש. בהם עושים שאין החורף  בימות הדבורים למזון
ולפיכך 91) הכוורת, את ולא החלות, את רק  קנה והלוקח 

הכוורת. קיום כדי  להשאיר הוא חייב 

.ÂËÁ˜Bl‰ı˜Ï BÁÓ ÌÈ˙ÈÊÔÏÈ‡‰ ÁÈpÓ  «≈«≈ƒ≈¬≈»…«ƒ«»ƒ»
˙BiÙB‚ ÈzL ı‡Ï CeÓÒ˙Ïe˙a Á˜Ï .ıˆB˜Â »»»∆¿≈¿ƒ¿≈»«¿«

‰Ó˜LÏL ÔcÒ .ıˆB˜Â ÌÈÁÙË ‰LÏL dÈa‚Ó  ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿»ƒ¿≈«»∆
‰Ó˜LÌÈÁÙË ÈL ÁÙË  ˙BÏÈ‡ ‡Le . ƒ¿»¿≈¿»ƒƒ¿»ƒ»∆«

˜˜t‰ ÔÓ  ÌÈÙ‚e ÌÈ˜a .ıˆB˜Â.‰ÏÚÓÏe ¿≈¿»ƒƒ¿»ƒƒ«¿»¿«¿»
LLÓe ÙBÁ  ÌÈÊ‡Â ÌÈÏ˜„aBÚÊb ÔÈ‡L ÈÙÏ , ƒ¿»ƒ«¬»ƒ≈¿»≈¿ƒ∆≈ƒ¿

ÛÈÏÁÓ. «¬ƒ

שם.92) אותו,93)משנה, לקוץ  אלא מכרו לא כלומר,
שלו  מהגזע  להשאיר חייב  ולפיכך לגמרי , לכלותו לא אבל
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לעולם" [הפירות] שבאו אחר "פירוש: כתב : שם וה'טור'
הפרש  "ומה כתוב : רומי  בדפוס  [אבל משנהֿלמלך). (ועיין
זו  שדה פירות המוכר ובין לפירותיה שדה המוכר בין יש
תימן. בכ"י  הוא וכן שביארנו" כמו קנה שלא לחבירו
הוא  עצמו שזה בפשטות, רבינו דברי  מתפרשים ולפי "ז
קנה. לא ובזה קנה שבזה לזה, זה בין הפרש מה שואל:
להשתמש  ללוקח  לו יש לפירות שדה במוכר כי  מסביר והוא
מדעת  אלא בה להכנס  יכול אינו השדה ובעל כחפצו, בשדה
השדה, פירות המוכר ואילו הגוף . קנין זהו ואםֿכן הלוקח ,
אוכל  והלוקח  המוכר, בו חזר לא שעדיין אף ֿעלֿפי 
ללוקח  אין - ב ) הלכה פכ"ב  למעלה (ראה פירותיה
הוצאת  בשעת לא להכנס , אפילו כלל, בשדה להשתמש
זה  אין ואםֿכן כחפצו, בה משתמש השדה ובעל הפירות,

פ  קנין אלא הגוף , קונה קנין אינו ולפיכך בלבד, ירות
בעולם]. שאינם המוכר,42)הפירות בו חזר שלא זמן [כל

שירצה 43)כנ"ל]. זמן כל לזרעה או לנטעה לו יש שהרי 
כז. בבאֿבתרא וב 'תוספות' ח ). הלכה (להלן להובירה או
לייבש, פירות זו בקרקע  לשטוח  שיכול כתבו לא, ד"ה
השדה  בעל אין ולכן להלן. רבינו מדברי  נראה וכן עיי "ש.

הלוקח . מדעת אלא בה להכנס  שיכול 44)יכול וכנראה
 ֿ בבבא ה'תוספות' שכתבו כמו ההנאות, כל ממנה להפיק 
ולא  יבנה ולא הקרקע  צורת ישנה שלא ובלבד שם, בתרא

ו. הלכה למעלה שכתב  כמו יהרוס ,

.ÁÔÈe ‰È˙BÙÏ BÊ ‰„O ‰Bw‰ ÔÈa LÈ LÙ‰ ‰Óe«∆¿≈≈≈«∆»∆¿≈∆»≈
LÈ  ‰È˙BÙÏ ‰„O ‰Bw‰L ?BÁÓ ‰„O ÎBO‰«≈»∆≈¬≈∆«∆»∆¿≈∆»≈

dÚÊÏ B‡ dÚËÏ BÏ‰ˆiL ÔÓÊ ÏkB‡ ¿»¿»¿»¿»»¿«∆ƒ¿∆
dÈB‰ÏÔÎ BÈ‡ ÎBO‰Â ;ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk , ¿ƒ»¿«≈≈≈¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙eÈÎOÈkO‰Ï È‡M ÎBO‰ ÔÈ‡Â .Ï‡ ; ¿ƒ¿≈«≈««¿«¿ƒ¬»

.‰wM ‰Ó Ïk ÌÈÁ‡Ï ‰˜Ó ‰Bw‰«∆«¿∆«¬≈ƒ»«∆»»

מעוניינים 45) היו שעברה, בשנה שזרעוה שהבעלים למרות
השנה. להובירה הבית 46)אולי  בעל נעשה שהלוקח 

בחשבון  ולהביא לדאוג חייב  הוא ואין המכירה, לתקופת
אחריו. שיהיה חרושה 47)מה בלתי  ריקה, להשאירה

- מדי  יותר הקרקע  תנוצל שלא כדי  כן ועושים - וזרועה,
אולי והיו הקודמת, בשנה אותה הובירו שהבעלים ואף 
מדי . יותר שממה תעמוד שלא השנה, תזרע  שהיא מעוניינים
קרקע  שמכר "בעל פ : מכתובות נראה הדברים ומקור
שם: ופירש"י  תכסיף ", שמא - כלום ולא עשה לא לפירות
הרי וכו'". (=לחרשה) ולטייבה לזבלה הלוקח  יחוש "שלא
יח ). ס "ק  שם הגר"א (ביאור כן לעשות לו שמותר

אין 48) שנה, ולהובירה שנה לזרעה הבעלים נוהגים שאם
לו  אין שהשוכר טז), ס "ק  שם (סמ "ע , לשנות רשאי  השוכר
להזהר  חייב  הוא ולפיכך בעלות, ולא בלבד הנאה זכות אלא

לעתידו. גם ולדאוג החפץ  ו,49)בשמירת ג, הלכות פ "ח 
כרצונו. בה לעשות יכול (=השוכר) החוכר שאין ח ,

שאין 50) לפי  ד). הלכה שכירות מהלכות ופ "א כט . (גיטין
ואף ֿעלֿפי אישית. הנאה זכות רק  החפץ , על בעלות לו
אמרו  שלא רבינו כתב  ה הלכה שכירות מהלכות שבפ "ה
ולא  במטלטלין אלא להשכיר רשאי  השוכר אין חכמים
כאן  רבינו כוונת כי  יתכן - כסף ֿמשנה) (ראה בקרקע 

לגיזתה  "רחל ב : הלכה למעלה הוזכרו הם שאף  למטלטלין.
שלא  [ואפשר משנהֿלמלך). (ראה לוולדותיה" בהמה או
בשדה, נמצא השדה שבעל באופן אלא שם, רבינו כן כתב 

בספינה, או בקרקע  "אבל שם: כתב  ÓÚ‰שכן ‰ÏÚ È‰˘,
אבל  אחר)", ביד פקדוני  שיהא רצוני  (=אין כן אומר אין
כמו  להשכיר, רשאי  השוכר אין - עמה השדה בעל אין אם

במטלטלין].

.ËCBL ˙Bt ÎBn‰.‰˜  BÁÏ ˙ek ˙BÙe «≈≈»≈«∆∆«¬≈»»
BÈ‡L ÈÙÏ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL c ÎBÓ ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆≈»»∆…»»»¿ƒ∆≈
‡l‡ ,˙ekÏ ‡BiL L„ B‡ e„ÏeiL ÌÈBÈ ÎBÓ≈ƒ∆ƒ»¿¿«∆»««∆∆∆»

dL„Ï ˙ek B‡ ÂÈ˙BÙÏ CBL ÎBÓ ‡e‰È‰L ; ≈»¿≈»«∆∆¿ƒ¿»∆¬≈
ÎBOk ‡e‰‡BÁÏ ÌÈn‰ ˙nÏÎa ‰‰ ‡e‰L , ¿≈««««ƒ«¬≈∆∆¡∆¿»

da „BviM ‰Ó,ÂÈ˙BÙÏ ‰Ê CBL ‰˜‰ ‰Ê Ck , «∆ƒ»»∆ƒ¿»»∆¿≈»
ÎBO‰ ÔÈ„k Ìlk ÔÈ„Â .ÂÈ˙BÙÏ ÔÏÈ‡ ÎBnL BÓk¿∆≈ƒ»¿≈»¿ƒÀ»¿ƒ«≈

˙ÈaeÓ‡L BÓk ,BÁÓÏÎa ‰‰ ‡e‰L , «ƒ≈¬≈¿∆»«¿∆∆¡∆¿»
.‰Ê ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ba LiL ˙BÈ‰¬»∆≈¿≈…«≈»∆

(51. . שובך. פירות "הלוקח  ושם: פ . בבאֿבתרא משנה
הם  ו"כוורת יונים. של קן הוא "שובך" כוורת". פירות
הדבש" בהם ויצניעו השעווה מן הדבורים שעושים הבתים
שובך  פירות שקונה ומכאן שם). המשנה בפירוש (רבינו

לעולם. בא שלא דבר זה ואין קנה, - הראב "ד 52)וכוורת
דוקא  כלומר, כך". לו שאמר "דוקא וכתב : זה, על חולק 
לדבשה". ו"כוורת לפירותיו" "שובך במפורש לו אמר אם
והן  כלל, חשובות אינן עצמן וכוורת ששובך רבינו, ודעת
פירות  שאמר אע "פ  ולפיכך והדבורים, היונים לגבי  טפילות
שובך  מפורש: אמר כאילו זה הרי  כוורת, ופירות שובך
'בית  בשם א ס "ק  ריג סימן (סמ "ע  לדבשה וכוורת לפירותיו

"שהרי53)יוסף '). הביא: א סעיף  ריג סימן חו"מ  בשו"ע 
כמוכר". "מחבירו".54)הוא צ "ל "השוכר", נוסחתנו לפי 

(55 ֿ אף ֿעל הדגים, קנה המים שבאמת שכשם לומר, רוצה
והדבורים  היונים קנה כמוֿכן מהמים, צומחים שאינם פי 
(סמ "ע  החוץ  מן באים שפירותיהם אע "פ  וכוורת, בשובך

א). ס "ק  כתב 56)שם, ח , הלכה שלמעלה [אף ֿעלֿפי 
שדה, שוכר לבין לפירות שדה קונה בין הפרש שיש רבינו
הדבש  היונים, קנין לענין שהרי  ביניהם, הפרש אין בעניננו
בין  הפרש אין המים, ובאמת שבכוורת שבשובך והדגים,
יכול  שדה שהקונה בזה אלא אינו ההפרש וכל לקונה, שוכר
רשאי השוכר "אין לענין וכמוֿכן כחפצו. בה ולהנות לשנות
בזה  קפידא אין בקרקעות שהרי  הפרש כאן אין להשכיר",
הרי המים ואמת והכוורת והשובך ח ) הערה למעלה (ראה
בעלם  שאין כמטלטלין ולא עמהם שבעלם כקרקע  דינם

ש 57)עמהם]. וראה א, הלכה ח .למעלה הערה ם

.ÈÌÈˆÈa‰‡Ï  CBMa LiL ÔÓˆÚ ÔÈÁBÙ‡‰Â «≈ƒ¿»∆¿ƒ«¿»∆≈«»…
CBL ÏÚa Ì˙B‡ ‰˜eÁt ‡lL ÔÓÊ Ïk„Â . »»»««»»¿«∆…»¿¿»»

ÏÚ Ì‡‰ Áw˙ ‡Ï' ÌeMÓe ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙Êb ‰Ê∆¿≈«¬»ƒƒƒ…ƒ«»≈«
d eÚ‚ 'ÌÈa‰ÌÈÁBÙ‡ ˙B˜‰Ï ‰ˆB‰ ,CÎÈÙÏ . «»ƒ»¿»¿ƒ»»∆¿«¿∆¿ƒ

ÁtËÓ  BÁÏ el‡ ÌÈˆÈeeÁÙiL CBM‰ ÏÚ ≈ƒ≈«¬≈¿«≈«««»∆ƒ¿¿
Ô˙B‡ ‰˜È Ck Á‡Â ,ı‡‰ ÏÚÓ e‰a‚ÈÂ ˙B‰n‡‰»ƒ»¿ƒ¿¿≈«»»∆¿««»«¿∆»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21



קסח               
         

שבכל  אלא אותו, שיקוץ  אחרי  שוב  לצמוח  שיוכל בכדי 
טבעו. לפי  הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן

(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי :
יד). סעיף  רט , ֿ 95)סימן (כסף  אגרופים שני  כלומר,

"ושתי שם: המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ ". על טפחים שני  שיעור גרופיות,
מפני - טפחים שני  השיעור בו שאף  שקמה של סדן
ועיין  (כסף ֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ : שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ  הוא "שקמה" מחדש. לצמוח  שתוכל בכדי  גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב  כיון

טפחים. שני  בשיור לה די  - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב ). ס "ק  רטז, סימן (סמ "ע  למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ  שקצצו אחרי 
יותר, יצמח  לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף  מראשו,
מחדש. יצמח  לא כך בין שהרי  בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף , שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי  בהם להשאיר

       
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי  נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע  המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב  צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי  כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני  המוכר וחוזר ללוקח  שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡ÎBn‰‰LÏLe‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL˙BpË˜ÔÏÈ‡ Èc ‰LÏL B‡È‰  »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈÌ‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜ Á˜BlÏelÙ‡Â .eLÈ ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰BÏ LÈ ,Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â˙BÏÈ‡‰ ÏkÌ‰ÈÈaL. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים  כשהם 
חשוב . גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ "ג רבינו כתב  שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי  ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי 
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע  קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי  שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב  ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב .) (שם למעלה כמפורש קרקע , לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי  יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי  ואית לי , זבינת תלתא לי  ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס "ק  רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ ' צוקמ . הוצאת (פ "ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע  מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע  קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב . ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע  שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה

לבית  שלשה ממטע  הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב "ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע  את הקדיש הרי  - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי 

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ "ד רמב "ם לפיועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי  שלשה לו מכר ירמיה, רב  "בעי 
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב "ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע  מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף  יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק  וצד
- בקרקע  מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י  ולדעת אילנות, שלשה הם רשב "ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני  רשב "ם.

בדי  "שלשה רבינו: בדברי  בכ"י‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי  בגמרא ירמיה רב  בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי  והכריע  שם), ברשב "ם וראה "
הנוסחא  שע "פ  לפי  אילן", בדי  "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט  למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס "ק  רטז, סימן (סמ "ע  אילן שדה  נקרא
קנה  - הקרקע  את שיקנה במפורש התנה שלא אף ֿעלֿפי 
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי  הקרקע  כל כי  אותה,

שלהם. המחיה לשטח  מסביב 9)נחשב  השטח  כל
ב . הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח .10) של היא שהקרקע  מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב "ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף : האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט , הוא שהדבר יוסף ' ה'בית וכתב  רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב  בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני 

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח  - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי רצופים נעשים הם - אמות ארבע  של מצומצם
אמות  מארבע  פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב . ב "ב  'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע , לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.‰nÎÂÌ‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜w‰ ‡È‰ ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈeÌ‰Ï ‰ˆeÁÂBlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓk‰ÊÂ . ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰„Á‡ ÔÈ‡ «»∆¿…»∆¿«≈∆»
BÁ ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב .) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי  של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי 

אלעזר. רבי  כהתקפת ושלא יוחנן, רבי  השטח 19)בשם
(רשב "ם). זה אילן לגופי  זה אילן גופי  בין המגולה
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ולחוץ 20) נופותיהן שכלים ממקום האילנות, סביב 
והסל 21)(רשב "ם). הפירות מלקט  לעמידת הדרוש שטח 

פ "א  בשביעית שירליאו ר"ש - אמות שתי  [ושיעורו בידו.
מלקט  - "בוצר" התאנים. מלקט  הוא "אורה" מ "ב ].
- ו"מוסק " בתמרים - "גודר" בתבואה, - "קוצר" הענבים.
וסלו). אורה כמלוא ד"ה שם (רשב "ם, בזיתים

יוסף .22) כרב  ולא והנמקתו, אביי  וכמסקנת שם, ברייתא
של 23) כולו - האילנות ובין האילנות שתחת השטח  אבל

ומגידֿמשנה). (רשב "ם זורעם והוא בעל 24)הלוקח 
עלֿידיהשדה  ורטוב  רך נעשה שהעפר לפי  זורע , אינו

פירות  שם יפלו ואם הגשמים, ומי  הזריעה החרישה,
לשם  ללוקח  משועבד השטח  והרי  ויפסדו, יטנפו - האילנות
שלו, המקום אין שהרי  זורע , אינו והלוקח  הפירות. לקיטת
לשם  בו להשתמש זכות רק  קיבל והוא עליו, בעלות לו ואין

הפירות. ורשותו.25)לקיטת בהסכמתו

.‚?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰naeÈ‰Lk˙BÏÈ‡‰ ‰LÏL «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»ƒ»
ÔÈ„ÓBÚÈËetËt ‰LÏL BÓk‰ÈkLÔÈ˙ÙBM ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈ƒ»∆¿ƒ

Ô‰ È‰L ,‰„w‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ‰Ê „‚k ‰Ê ÌÈL ¬≈∆∆«¿≈»∆¬≈≈¿«ƒ∆¿∆∆∆
Ô‰Ó ˜ÁÓe Ô‰ÈÈa ÔeÎÓ ÈLÈÏM‰Â‡e‰Â .eÈ‰iL ¿«¿ƒƒ¿À»≈≈∆¿À»≈∆¿∆ƒ¿

˙Bn‡ Úa‡Ó ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ Ïk ÔÈaLL „ÚÂ ≈»ƒ»¿ƒ»≈«¿««¿«≈
‰OÚ. ∆¿≈

קרקע .26) כרבי27)שקנה הרי "ף  גירסת ולפי  - כשמואל
הרי "ף . הכריע  וכן פג:), (בבאֿבתרא כרב  ולא - יוחנן

לזה.28) זה שלש 30)רגלי .29)ביחס  בעלת שהיא
המובאת  "חצובא", למילה: רבינו של פירושו זה רגלים.

שם. להלכה 32)מעמידים.31)בגמרא טעם נתינת זה
עומדים  שהם מכיון כלומר, כג.), ס "ק  רטז סי ' (סמ "ע , זו
האילנות, בין המחרישה את להעביר אפשרות אין זו, בצורה
אותה  מכר הסתם ומן לזריעה, ראויה הקרקע  אין ולפיכך
כלֿשכן  ד"ה שם רשב "ם (ועיין האילנות אגב  ללוקח 

שם). וסמ "ע  אחת.33)כחצובא, כנגד 34)בשורה היינו
הציור: וזהו שביניהן, הפנוי  והכרעת 35)המקום ברייתא

פג.). (שם רבא של הדרושה 36)הלכה מדתֿהשטח  שזו
ד"ה  פב : (רשב "ם האילנות לטובת המחרישה להעביר
(סמ "ע , ליניקתם הדרוש השטח  שזהו או אמות), מארבע 
הרי אמות, ארבע  ביניהם אין ואם כד), ס "ק  רטז, סימן
יהא  וכמה ד"ה שם (רשב "ם להעקר עומדים האילנות כאילו

שם). וסמ "ע  שמוכח 37)ביניהם, כמו בכלל, עשרה ושש
ה'תוספות' דעת היא וכן (מגידֿמשנה). הבאה מההלכה
ט "ז, ועד ד"ה פב : (שם הרשב "ם ולדעת כמה), ד"ה (שם,

בכלל. עד ולא עד אמות). עשרה שש ד"ה ופג.

.„ÔÎÈ‰ÓewÚ‰ ÔÓ ?„„BÓ ‡e‰Á‰ÏL ≈≈»≈ƒ»ƒ»»»»∆
eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï‡ .˙BÏÈ‡˙‡f‰ ‰evk ÔÈ„ÓBÚ, ƒ»¬»ƒ…»¿ƒ«»«…
˙BÁt ÌÈ˜Ó eÈ‰L B‡ÔÈ˜ÁÓ B‡ ˙Bn‡ Úa‡Ó ∆»¿…»ƒ»≈«¿««¿À»ƒ

˙BÈ‰OÚ LMÓÁ‡ ‰Ê ÔÁ˜lL B‡ ,‰n‡ ≈ƒ≈∆¿≈«»∆¿»»∆««
‰ÊB‡ ,ÏÚ „Á‡Â e‰„O CB˙a ÌÈL BÏ ÎnL ∆∆»«¿«ƒ¿»≈¿∆»«

ˆn‰ÏL CB˙a „Á‡Â BlL CB˙a ÌÈL B‡ , «∆∆¿«ƒ¿∆¿∆»¿∆
BÁBa ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,ÌÈn‰ ˙n‡ B‡B‡ ¬≈∆ƒ¿ƒ««««ƒ

ÌÈa‰ ˙eL‰Ê È‰  Ì‰ÈÈaÚ˜˜ BÏ ÔÈ‡. ¿»«ƒ≈≈∆¬≈∆≈«¿«

‰˜ ‡Ï CÎÈÙÏÌ‡Â ;Ì‰ÈÈaL ˙BÏÈ‡‰LÈ ¿ƒ»…»»»ƒ»∆≈≈∆¿ƒ»«
ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰BÏ CÏÈ . »ƒ»ƒ¿«≈≈

פג.).38) (שם בגמרא ירמיה רב  יציאת 39)בעיית "מקום
(טור). הארץ " מן את 40)האילן פתרו (שם) בגמרא

כלאים  לענין שמודדים ושם בכלאים, ממשנה הבעיא
הרכובה  ד"ה (שם ה'תוספות' ופירשו השני ", מ "העיקר
שמודדים  כלומר, "העיקר", מהמילה היא שהראייה בגפן)
ולא  רחב , שהוא לקרקע , הסמוך המקום מן היינו העיקר, מן

(כסף ֿמשנה). קצר שהוא הגזע  פג.41)מגובה שם
הזריעה 42) שמאפשר מה אחת, בשורה עומדים שהם אלא

הקרקע  על ויתר שהמוכר הסתם מן להניח  ואין ביניהם,
האילנות. לוקח  למעלה 43)לטובת וראה שם. ברייתא

לה. אמה 44)הערה עשרה שש אלא אין שאם מכאן
לו. הערה למעלה וראה קרקע , קנה - אין 45)בדיוק  שאז

ביניהם. שקנה 46)צירוף  בשעה שהרי  פג. שם ברייתא
הקרקע  את יקנה וכי  קרקע , קנה לא הראשונים השנים את

יחידי ? אילן רק  קונה שהוא "רשות 47)עכשיו, ועד מכאן
ונשארו  נפתרו שלא (שם) בגמרא בעיות - ביניהם" הרבים
תיקו  דכל "וקיימאֿלן הרי "ף : וכתב  ("תיקו"), שאלה בסימן

ספק דמ  שכל היינו, לנתבע ", וקולא לתובע  חומרא מונא,
ביחס  ומקילים המוציא, לתובע  ביחס  מחמירים ממון בעניני 
הלוקח  אין שלפנינו אלו בספקות ולפיכך המוחזק , לנתבע 

מהמוכר. הקרקע  את להוציא שכיון 48)יכול השדה, גבול
שאר  עם מצטרף  אינו השדה, בתוך ולא הגבול על שהוא

הקרקע 49)האילנות. עם חבירו בשדה אילן המוכר שקנה
אינם  - בשדהו האילנות שלושת כל שאין ומכיון סביבו,

האילנות 50)מצטרפים. בין כהפסק  חשוב  וזה מים, מלא
הצטרפותם. צפים 51)ומונע  המים וכאן תעלה, או נחל

יותר. עוד בולט  וההפסק  רשות 52)למעלה, שיש דרך
שש  רחבה הרבים רשות שסתם ואע "פ  בו. לעבור לרבים
הרבים, רשות היותה מצד אלא מפסיקה אינה - אמה עשרה
אינו  אמה, עשרה שש ורחב  הרבים רשות שאינו שטח  אבל
אבל  מג. והערה לו הערה למעלה ראה רבינו, לדעת מפסיק 
פחות  שהיא הרבים ברשות פירשו שם וה'תוספות' הרשב "ם

אמה. בעיא:53)מששֿעשרה עוד כאן הוסיפו בגמרא
הרבה  של גדול גוש היינו דקלים, רכב  - דדיקלא" "ריכבא
רבינו  והשמיטוה הפסק ? חשוב  זה אם ביחד, דקלים
בבבאֿבתרא  הגמרא שלפי  סוברים שהם [ונראה והרי "ף .
שודא  בו דנים דקלים, רכב  עליו ויש המובלע  שמצר סב :

שהרידדיינא כאן, גם כן לדון יש - טו) הלכה למעלה (ראה
לביתֿדין  מסור והדבר האילנות, בתוך מובלע  הדקלים רכב 

הפסק ]. אינו כן ואם הלוקח , אותו שקנה וכאן 54)לדון
בחזקת  שקרקע  לפי  ממון, ספק  בכל כמו תפיסה מועילה לא

(מגידֿמשנה). עומדת הוא 55)בעליה האילנות את שהרי 
עצמה, הקרקע  קנה לא וכאן הקרקע , מן כחלק  רק  קונה

בברייתא. (פג.) שם ומדובר 56)וראה השורש, עד היינו,
- מחליף  שגזעו במין אבל מחליף , גזעו שאין אילן במין
חדש  אילן זה אין עצמו, הגזע  מאותו מחדש וצומח  כשחוזר
בשם  ז סעיף  רטז, בסימן (רמ "א הקודם לאילן ונחשב 

ביבש,57)ה'טור'). כמו השורש עד ונקצץ  שהזקין היינו
את  המוכר בפרק  (הרא"ש מחליף  גזעו בשאין כאן וגם
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שבכל  אלא אותו, שיקוץ  אחרי  שוב  לצמוח  שיוכל בכדי 
טבעו. לפי  הכל אחרת, מדה יש ואילן בדפוס 94)אילן

(חושןֿמשפט  בשולחןֿערוך זה וכעין האילן", "מן רומי :
יד). סעיף  רט , ֿ 95)סימן (כסף  אגרופים שני  כלומר,

"ושתי שם: המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן משנה).
עם  יחד עירבם ולא הארץ ". על טפחים שני  שיעור גרופיות,
מפני - טפחים שני  השיעור בו שאף  שקמה של סדן
ועיין  (כסף ֿמשנה, לבתולה סדן בין הבדל יש שבשקמה

היא 96)מגידֿמשנה). השקמה" "ובתולת פ : שם גמרא
לשיור  היא זקוקה ולכן מעולם, אותה קצצו שלא שקמה
שמגדל  עץ  הוא "שקמה" מחדש. לצמוח  שתוכל בכדי  גדול,

מדבריות. אחת 97)תאנים פעם קצצוה שכבר שקמה
השקמה". "סדן נקראת - גדלה ששכבר 98)ושוב  כיון

טפחים. שני  בשיור לה די  - פעם הקשר 99)נקצצה
ומלמטה  עצמו, הקשר ואת התחתון, הקשר היינו שבאילן,
מב ). ס "ק  רטז, סימן (סמ "ע  למוכר להשאיר יש ממנו

השרשים.100) עם אותו אותו 101)קוצץ  שקצצו אחרי 
יותר, יצמח  לא לשרשים, סמוך ישאירו אם אף  מראשו,
מחדש. יצמח  לא כך בין שהרי  בו, להשאיר תועלת אין ולכן
כאלה  וישנם בזה, שווים הארזים כל שאין העלו שם בגמרא
ויש  אילנות, כשאר דינם שאלו מאליו ומובן מחליף , שגזעם

ויצמיחו. שיחזרו כדי  בהם להשאיר

       
עם 1) דינו מה אילנות או אילן הקונה משפטי  נתבארו

קרקע  מכר אם וכן אילנות ומשייר קרקע  המוכר וכן המוכר,
לומר  רוצה זה אחר והנמשך לו לכתוב  צריך כיצד ואילנות
הפרק  ונסתיים דבר, זה אי  כמשייר אם הכתיבה מאיכות אם
פגם  מפני  המוכר וחוזר ללוקח  שנמכר דבר בביאור

משפחה.

.‡ÎBn‰‰LÏLe‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡eÈ‰ elÙ‡Â , «≈¿»ƒ»¿»≈«¬ƒ»
˙BÚÈË LÏL˙BpË˜ÔÏÈ‡ Èc ‰LÏL B‡È‰  »¿ƒ¿«¿»«≈ƒ»¬≈

LÈÌ‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜ Á˜BlÏelÙ‡Â .eLÈ ≈«≈««¿«»»»∆«¬ƒ»¿
eˆˆ˜ B‡ ˙BÏÈ‡‰BÏ LÈ ,Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜ »ƒ»ƒ¿¿≈«¿«»»»∆

‰˜Â˙BÏÈ‡‰ ÏkÌ‰ÈÈaL. ¿»»»»ƒ»∆≈≈∆

פא.2) בבאֿבתרא כחצובה,3)משנה עומדים  כשהם 
חשוב . גוש מהווים הם ג, הלכה שדה 4)כדלהלן בתוך

למוכר. מהלכות 5)שיש (פ "ג רבינו כתב  שמיטה, [לענין
כל  הקטן האילן זה נטיעה, היא זו "אי  ו): הלכה שמיטה

נטיעה"]. לו שקוראין סתם,6)זמן "אילנות" שנינו שהרי 
נראה  [וכן (מגידֿמשנה). במשמע  קטנים ובין גדולים ובין
אילן, בדי  שלשה לו "מכר פג.) (שם ירמיה רב  ששאל ממה
שאילו  כנטיעות, צעירים, בדים שכוונתו כרחנו ועל מהו"
פב .) (שם למעלה כמפורש קרקע , לו יש זקנים בבדים
האילן  ענפי  יתכסו (=שמא שרטון ארעא מסקא "דילמא
(וראה  ארעא" לי  ואית לי , זבינת תלתא לי  ואמרית בעפר)
בתוספתא  מבואר וכן יג). ס "ק  רטז סימן הגר"א ביאור
שלשה, "קנה :(403 עמ ' צוקמ . הוצאת (פ "ד, בבאֿבתרא
לבית  עשרה ממטע  מזה זה רחוקים יהיו וכמה - קרקע  קנה
ממטע  אילנות שלשה "הקדיש עב . ובבבאֿבתרא סאה".
עשר  ממטע  שהן קטנות נטיעות (כלומר, סאה לבית עשרה

לבית  שלשה ממטע  הם גדולים אילנות ואילו סאה, לבית
ד"ה  יד. בערכין ה'תוספות' כתבו וכן שם. רשב "ם סאה,
שביניהם". האילנות ואת הקרקע  את הקדיש הרי  - הקדיש)
מכירה. ולענין הקדש לענין אילנות כדין נטיעות שדין הרי 

הל  וחרמין ערכין מהלכות פ "ד רמב "ם לפיועיין יז, כה
בלחםֿמשנה]. שם המגיה פג.)7)נוסחת (שם בגמרא

ופירש  מהו" אילן, בדי  שלשה לו מכר ירמיה, רב  "בעי 
מרוחקים  בדים שלשה לו שיש אחד אילן לו שמכר רשב "ם
הקרקע  והעלה ג), הלכה להלן (ראה אמות ארבע  מזה זה
נפרדים. אילנות שלשה הם כאילו הבדים ונראים שירטון
- האילן מגוף  יונקים שהם כיון הוא: שבדבר הספק  וצד
- בקרקע  מושרש מהם אחד שכל כיון או אחד, אילן הם
מסקנת  בביאור הראשונים ונחלקו אילנות. שלשה הם
בן  ר"י  ולדעת אילנות, שלשה הם רשב "ם לדעת הגמרא:
כדעת  רבינו ודעת (מגידֿמשנה) אחד אילן הם מיגש
נוסחא  כנראה, היתה, המגידֿמשנה בעל [ולפני  רשב "ם.

בדי  "שלשה רבינו: בדברי  בכ"י‡ÂÏÈ˙אחרת אמנם וכ"ה "
כן  ואם אילנות, משלשה בדים שלשה למוכר והכוונה תימן,
"שלשה  מפורש שם (שהרי  בגמרא ירמיה רב  בעיית זו אין

המגידֿמשנה ‡ÔÏÈבדי  והכריע  שם), ברשב "ם וראה "
הנוסחא  שע "פ  לפי  אילן", בדי  "שלשה שלפנינו כנוסחא
וראה  הגמרא, בעיית את רבינו השמיט  למה צריךֿעיון הנ"ל

עו]. והערה ו הלכה אילנות 8)להלן שלשה של שגוש
ולפיכך  טז), ס "ק  רטז, סימן (סמ "ע  אילן שדה  נקרא
קנה  - הקרקע  את שיקנה במפורש התנה שלא אף ֿעלֿפי 
מסביבם, השדה כל היינו להם, הראוי  הקרקע  כל כי  אותה,

שלהם. המחיה לשטח  מסביב 9)נחשב  השטח  כל
ב . הלכה להלן וראה בהם, הטיפול לשם הדרוש לאילנות,

הלוקח .10) של היא שהקרקע  מזה, משנה 11)כתוצאה
פא.). פג.).12)(שם (שם לטעת 13)ברייתא ויכול

במקומם. פג.).14)אחרים (שם הרשב "ם 15)ברייתא
ה'טור' הביא וכן "קטנים", מוסיף : האילנות) ואת ד"ה (שם,
זה  שאין פשוט , הוא שהדבר יוסף ' ה'בית וכתב  רטז). (סימן
האילנות  שלושת אגב  בטלים יהיו גדולים שאילנות הגיוני 

ואחד 16)שקנה. אחד כל בין כשיש שהמדובר [נראה
(ראה  אמה עשרה שש של רווח  - שקנה האילנות משלושת
עושים  אינם שביניהם, אלו, שאילנות באופן ג) הלכה להלן
רווח  אלא האילנות שלושת בין אין אם אבל רצופים, אותם
עלֿידי רצופים נעשים הם - אמות ארבע  של מצומצם
אמות  מארבע  פחות לזה זה ומקורבים שביניהם, האילנות
עב . ב "ב  'תוספות' ועיין ד. הלכה כדלהלן קרקע , לו ואין

האילנות]. ואת ד"ה

.‰nÎÂÌ‰ÈzÁz ?Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜w‰ ‡È‰ ¿«»ƒ««¿«»»»∆«¿≈∆
Ì‰ÈÈeÌ‰Ï ‰ˆeÁÂBlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓk‰ÊÂ . ≈≈∆¿»»∆ƒ¿…»∆¿«¿∆

BlÒÂ ‰B‡‰ ‡ÏÓ ‡e‰L ÌB˜n‰„Á‡ ÔÈ‡ «»∆¿…»∆¿«≈∆»
BÁ ˙ÚcÓ ‡l‡ BÚÊÏ ÏBÎÈ Ì‰ÈMÓ. ƒ¿≈∆»¿»¿∆»ƒ««¬≈

זה.17) בלשון (פב .) בגמרא האילנות 18)בעיא תחת
אבא  בר חייא רבי  של ומימרא (שם) ברייתא האילנות. וגופי 

אלעזר. רבי  כהתקפת ושלא יוחנן, רבי  השטח 19)בשם
(רשב "ם). זה אילן לגופי  זה אילן גופי  בין המגולה
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יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח 
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡eÏÈc‚‰ËÁ e‡ÈˆB‰Âı˜È ‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ Cc‰ ËÚÓÈÔÈ‚ÈO‰ ÏÎÂ . ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈÈÓ‡‰ÂÌÈLM‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰ ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜˜ BÏ LÈ È‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע .59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע ,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף  [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב  וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי ".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאף ֿעלֿפי 

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ  הקרקע 
שבעל  שתחתיהם, בקרקע  אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי  כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח  ששיעור הלוקח  יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב  שבגזע  מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי  ישפה, "הגדילו שכתב : המשנה
קרקע ". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח  למה

כו]. ס "ק  רטז סימן ובסמ "ע  בכסף ֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי  האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע . הענפים 67)תחת אף  ולפיכך
אילנות, שני  בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע  מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע , לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק  אלא

.Â‰Bw‰BÏ ÔÈ‡  BÁ ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜˜CÎÈÙÏ .˙Ó Ì‡ ,ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰ÔÈ‡  «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏÌÈ‚ÈO e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈÈÓ‡Âı˜È ı‡ eÁÓˆÈ ‡nL ;Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :ÎBnÏ.Ú˜˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ zÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע  זכות
סימן  (הרמ "א הפירות את וללקוט  שם לעמוד וסלו) האורה

ט ). סעיף  פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי  מחליף , גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע  מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף  שהרי  במקומו, אחר אילן לטעת

הלוקח . של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע  מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב  מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב .), (שם
אותם  לקוץ  הוא חייב  אבל לוקח , של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב "ם להלן המבואר הטעם מפני 

מיגש). בן בעפר 76)ר"י  יתכסו בארץ ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב  מרחק  יתהווה רב  זמן ובעבור
שקנה  הלוקח  ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע 

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואף ֿעלֿפי 

- האילן ובין הענף  בין המשך קיים כי  ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע , ללוקח  לו יש המכירה, בשעת כן היה  אם
וכפירוש  אילן", בדי  "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב "ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰È‰  »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰,ÌÈLM‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B BÈ‡L ‡e‰ÂÏÚa ÏL ‡e‰ È‰  ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰ÌÈÏ˜„e .Ï˜c‰ ÏÚÏ ÔÈ‡ ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב .78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב . (רשב "ם לקרקע  מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני  שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי 
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע . האילן 82)מתחת מן מסתעף  שהוא שאף ֿעלֿפי 
היא  והקרקע  לקרקע , מתחת שצומח  מכיון - הלוקח , של
(וראה  למוכר הם הקרקע  מן היוצאים הענפים אף  למוכר,

לד). ס "ק  שם לחבירו 83)סמ "ע  מכר אם תמרים. עצי 
ו. בהלכה כנ"ל קרקע , קנה שלא דקלים שני  או אחד דקל

פפא.84) רב  של פירושו וכפי  פב .) (שם נחמן רב  מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ  של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.ÁÎBn‰iLÂ Ú˜˜˙BÏÈ‡BÏ LÈ È‰  «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜w‰ ÈˆÁdlk‡L ;elÈ‰ ,Ú˜wa iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

ÓB‡'EÏÈ‡ ˜Ú' Á˜Bl‰ BÏÈL iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ  „Ïa ˙BÏÈ‡‰Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L˜Ú' BÏ ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜w‰ iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע "90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף  מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי  לאחר), ואילנות לאחד קרקע  (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני 
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי היינו רבינו, שכתב  הקרקע  וחצי  כו). ס "ק  רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י  שכתב  כמו לאילנות, הצריך הקרקע 
(אבןֿהאזל). הקרקע  לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע  מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח  ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב "ם עלֿידי  המחרישה את עכבים

מכחשי ). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני  המוכר שרק  פירות.
לו  שהזכיר לפי  ו), הלכה למעלה (ראה חי  שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב "ן). "אילנות"
ללוקח . הקרקע  מכר שהרי  אי ֿאפשר וזה לאילנות, השייך
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חצי נוטל וזה חצי  נוטל זה בקרקע : חולקים ולפיכך
הונא.95)(אבןֿהאזל). רב  של מימרא עא. בבאֿבתרא

הקרקע 96) לו יש אילנות שלשה לו בשייר רק  לא [כלומר,
גם  יש הקרקע , את ללוקח  שמכר שכיון (אלא להם הראוי 
שאע "פ  אילנות, בשני  גם אלא כנ"ל), ויחלוקו, - ללוקח 
(למעלה  האילנות מתו אם קרקע , ללוקח  אין מכר שאם
שגם  מאחר אבל להם, הראוי  קרקע  לו יש בשייר, - ו) הלכה
גם  חולקים הם - הקרקע , לו מכר שהרי  קרקע , יש ללוקח 

חצי ]. נוטל וזה חצי , נוטל זה למעלה: כמו גמרא 97)כאן
כנ"ל 98)שם. פירות, נושאים עודם כשהאילנות אפילו

צג. הערה

.ËÎBn‰˙BÏÈ‡‰ ˙‡LÈ  Ú˜w‰ ˙‡ iLÂ «≈∆»ƒ»¿ƒ≈∆««¿«≈
e‡aL BÓk ,Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜ ˙BÏÈ‡‰ ÏÚÏ. ¿««»ƒ»«¿«»»»∆¿∆≈«¿

ÎÓ,Á‡Ï ˙BÏÈ‡‰ ˙‡Â „Á‡Ï Ú˜w‰ ˙‡ »«∆««¿«¿∆»¿∆»ƒ»¿«≈
‰˜ ‰Ê  Ú˜wa ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ˙BÏÈ‡a ‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆»ƒ»¿∆¡ƒ∆««¿«∆»»

Ú˜w‰ ÈˆÁ ÌÚ ˙BÏÈ‡‰Ú˜wa ˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ , »ƒ»ƒ¬ƒ««¿«¿∆∆∆¡ƒ««¿«
.„Ïa Ú˜w‰ ÈˆÁ ‰»̃»¬ƒ««¿«ƒ¿«

כרבי99) והלכה ורבנן, עקיבא רבי  מחלוקת לז: בבאֿבתרא
אילנות.100)עקיבא. ב .101)שלשה הלכה למעלה

שדה  מתוך אילנות שלשה המוכר רק  שלא בזה, והשמיענו
גם  לו מכר ודאי  אילנות, לו גם שהשאיר שכיון אילנות,
נחלקו  לא (ובזה ללוקח  דאג כן לעצמו שדאג שכשם קרקע ,
שלשה  אלא לו היו לא אם אפילו אלא וחכמים), ר"ע 
הקרקע , את רק  לעצמו והשאיר ללוקח  ומכרם אילנות,
נחלקו  (ובזה אילנות עבור שיור כאן אין שלעצמו באופן
לפי לאילנות הראוי  קרקע  ללוקח  לו יש - וחכמים) ר"ע 
שם  ב "ב  'תוספות' ועיין (אורֿשמח , עקיבא כרבי  שהלכה

מכר). פפא.102)ד"ה כרב  לז. מדובר 103)שם כאן אף 
שכתב  [ומה פט . בהערה כנ"ל לאילנות צריך הקרקע  כשכל
"החזיק  שאם יז, הלכה ונטען טוען מהלכות בפי "ב  רבינו
- באילנות שהחזיק  זה בקרקע , החזיק  ואחד באילנות, אחד
וסלו  האורה כמלוא והוא לו שצריכין וקרקע  האילנות לו יש
שאר  לו יש בקרקע  שהחזיק  וזה ואילן, אילן לכל חוצה
לאילנות, צריך הקרקע  כל כשאין מדובר שם - הקרקע "
שיש  ולפי  כלום. הקרקע  בשאר האילנות לבעל אין ולפיכך
המחזיק  קנה לא האילנות, שלצורך מזה חוץ  קרקע  שם
ועיין  מזה. שחוץ  במה אלא לאילנות, שצריך בשטח  בקרקע 

שם]. ובלחםֿמשנה כאן, במגידֿמשנה

.ÈÔÈÁ‡‰Òct ÏË „Á‡ ,e˜ÏÁLÏË „Á‡Â »«ƒ∆»¿∆»»««¿≈¿∆»»«
ÔÏ ‰„O˙Bn‡ Úa‡ Òct‰ ÏÚÏ LÈ CB˙a ¿≈»»≈¿««««¿≈«¿««¿

ÏÚL ;Òct ÏL ˙BÏÈ‡‰ ÛBÒÏ ˙BÎeÓÒ ÔÏ ‰„O¿≈»»¿¿»ƒ»∆«¿≈∆«
e˜ÏÁ Ôk ˙ÓÈtÓ ,‰Ê c LÙÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿»≈»¿¿≈»ƒ¿»≈»»∆ƒ¿≈

.Úe„È „ ‡e‰L∆»»»

ז.104) בבבאֿבתרא של 105)ברייתא הוא פרדס  סתם
שם  ובברייתא קנה). והערה יד הלכה להלן (ראה רימונים

פרדס ". "שדה וברי "ף : כרם". "שדה שדה 106)הנוסחא
ד"ה 107)תבואה. שם (רש"י  הכרם לעבודת הדרוש שטח 

אמות). מראש 108)ארבע  זה על הותנה שלא אף  ולפיכך,
הותנה. כאילו -

.‡ÈÎBn‰ÌÈÏ˜c da eÈ‰Â ,BÁÏ ‰„O, «≈»∆«¬≈¿»»¿»ƒ
ıeÁ' BÏ Ó‡ÂBË Ï˜c Ì‡ :'ÈBÏt Ï˜cÓ ¿»«ƒ∆∆¿ƒƒ∆∆

ÁaLÓeiML ‡e‰ BcÏ Ï˜c‰ B˙B‡  ‡e‰, ¿À»«∆∆¿«∆ƒ≈
Á˜BlÏ ‡M‰ÂÚ Ï˜c Ì‡Â ;‡Ï  iML ‡e‰ ¿«¿»«≈«¿ƒ∆∆«∆ƒ≈…
‰˜ÌÈÏ˜c‰ ÔÓÌeÏk. »»ƒ«¿»ƒ¿

סט :109) ורעים.110)בבאֿבתרא שאם 111)טובים
הדקלים  כל על השדה קונה הלוקח  היה "חוץ ", לו אמר לא
ב . הלכה כו פרק  (להלן במפורש הוזכרו שלא אף  שבה,

יד). הלכה זה בפרק  להלן שבכולן 112)וראה הטוב  "לא
מיגש). בן ר"י  בשם (מגידֿמשנה הטובים" מן אלא

המשובחים.113) מן אלא שם), כהרשב "ם (ודלא בינוני  ולא
לשייר 114) נתכוין שלא מסתבר ומשובח , טוב  שהוא שכיון

בלבד. אותו בכלל,115)אלא ממנו הטובים שאף  כנראה
הרשב "ם  מדברי  נראה וכן בלבד. זה דקל אלא הוציא שלא

שם.116)שם. רשב "ם תמרים, קב  טוען שאינו היינו,
בן  ר"י  בשם (מגידֿמשנה הרעים מן אלא שבכולן רע  ואינו

רק 117)מיגש). להוציא לא היתה שכוונתו אומרים שאנו
אני הרע  זה "אפילו אמר: וכאילו האילנות, כל אלא זה דקל
הרע  את לעצמו לו השאיר באמת למה שאחרת לי ", משאיר

שם). (רשב "ם שרק 118)דוקא לציין שבא כנראה
קנה. - שייר שלא האלינות שאר אבל קנה, לא הדקלים

ג). סעיף  (רטז הרמ "א שמביא הי "א לדעת 119)וכדעת
אבל  ממנו, הטובים את קנה לא כ"ש) ד"ה (שם הרשב "ם
אין  אז שהרי  כאלו, ישנם אם ממנו, הרעים את קנה
נראה  רבינו, שהדגיש "כלום" ממילת אך הזה. ה"כלֿשכן"
וכסף ֿמשנה). (מגידֿמשנה ממנו הגרועים את אף  קנה שלא
היתה  כוונתו ודאי  - זה מדקל ליהנות יכול שאינו שכיון
לציין  לב  שם שלא אלא ביותר, הגרועים את אף  להשאיר

ד). ס "ק  שם (סמ "ע  שברעים הרעים את במפורש

.ÈÎÓ'˙BÏÈ‡‰ ÔÓ ıeÁ' BÏ Ó‡Â ,‰„O BÏ: »«»∆¿»«ƒ»ƒ»
„Ïa ÌÈÏ˜„ Ba LÈ Ì‡Ba LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏ˜c‰ iL  ƒ≈¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ≈

˙BÏÈ‡‰ ‡L ÔÎÂ .ÌÈÙb‰ iL  „Ïa ÌÈÙ‚eÈ‰ . ¿»ƒƒ¿«ƒ≈«¿»ƒ¿≈¿»»ƒ»»
ÌÈÙb‰ ‡l‡ iL ‡Ï  ÌÈÏ˜„e ÌÈÙb da˙BÏÈ‡ ; »¿»ƒ¿»ƒ…ƒ≈∆»«¿»ƒƒ»

BÏÈ‡ ‡l‡ iL ‡Ï  ÌÈÙ‚e ÌÈÏ˜„e ˙BÏÈ‡ ÔÎÂ ;˙ ¿»ƒ…ƒ≈∆»ƒ»¿≈ƒ»¿»ƒ
˙BÏÈ‡ iLÎBÓ ‡e‰ ‰ÙÈ ÔÈÚa  ÎBn‰L ;. ƒ≈ƒ»∆«≈¿«ƒ»»≈

Ì‡ÂiL ÌÈÏ˜c‰iL ‡Ï Ï˜c Ïk ‡l‡ ¿ƒ«¿»ƒƒ≈…ƒ≈∆»»∆∆
ÌÈÏBÚL dBbÏÁa BÏ‡M‰Â ,ÏL ‡e‰ È‰ »«∆ƒ¿∆∆¿«¿»¬≈∆

Á˜BÏÌ‡Â .˙BÏÈ‡‰ ‡LiML ‡e‰‡Ï  ≈«¿ƒ¿»»ƒ»∆ƒ≈…
ÏÚ‰ ÔÈ‡L Ïk ‡l‡ Ì‰a iLBLBkÏÚ‰L ÏÎÂ ; ƒ≈»∆∆»…∆≈»…¿¿…∆»…

BLBkÁ˜BÏ ÏL ‡e‰ È‰ ‰„O‰ ÏÏÎe , ¿¬≈∆≈«ƒ¿««»∆
.LÁ∆¿»

סט ֿע .120) האילנות 121)שם כל את מכר כן, אמר לא ואם
קנט . הערה להלן ראה השדה, הוא 122)בכלל ["אילנות"

מיני כמה בשדה כשישנם זה בביטוי  ומשתמשים כולל. שם
- מינים שני  אפילו או אחד מין  רק  יש אם אבל אילנות.
"חוץ  אמר אם ואעפי "כ ו"גפנים". "דקלים" בשמם: קוראים
עליהם, כוונתו ודאי  - דקלים אלא כאן ואין האילנות" מן
שבסמוך  לגפנים הטעם והוא בשמם. הזכירם שלא אע "פ 
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יונה). רבינו בשם אפילו 58)הספינה קנה לא שהלוקח 
באותו  חדשים אילנות לטעת יכול ואינו האילנות, מקום את

המקום.

.‰Ú˜˜ BÏ LÈÂ ˙BÏÈ‡ ‰LÏL ‰BwL ÈÓ Ïk, »ƒ∆∆¿»ƒ»¿≈«¿«
Ì‡eÏÈc‚‰ËÁ e‡ÈˆB‰Âı˜È ‡lL È„k , ƒƒ¿ƒ¿ƒ…∆»…¿≈∆…

‰„O‰ ÏÚa ÏÚ Cc‰ ËÚÓÈÔÈ‚ÈO‰ ÏÎÂ . ¿«≈«∆∆««««»∆¿»«»ƒƒ
ÌÈÈÓ‡‰ÂÌÈLM‰ ÔÓ elÙ‡Â ,Ì‰Ó ÌÈ‡ˆBi‰ ¿»¬ƒƒ«¿ƒ≈∆«¬ƒƒ«»»ƒ

Ú˜˜ BÏ LÈ È‰L ,˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È‰. ¬≈≈∆««»ƒ»∆¬≈≈«¿«

קרקע .59) גם לו שיש באופן אותם שם 60)שקנה משנה,
הגזע ,62)התפשטו.61)פא. מן היוצא ענף  [הוא

חטר "ויצא א): יא, (ישעיה הכתוב  וראה ÚÊ‚Óמלשון ישי ".
את 63)להלן]. גם קנה האילנות שבעל [שאף ֿעלֿפי 

רבינו  סובר - א) הלכה (למעלה לאילנות שמחוץ  הקרקע 
שבעל  שתחתיהם, בקרקע  אבל בה, דרך השדה לבעל שיש
לבעל  שאין ודאי  כא), הערה (למעלה לזרעה יכול האילנות
חוטר  והוציאו האילנות שהגדילו ועכשיו בה. דרך השדה
הוא  שתחתיהם השטח  ששיעור הלוקח  יטען מגזעם,
ימעט  ובזה לזריעה שטחו גבול את וירחיב  שבגזע  מהחוטר
בפירוש  רבינו, בלשון לפרש יש וכן השדה. לבעל הדרך
- המוכר לו שיאמר לפי  ישפה, "הגדילו שכתב : המשנה
קרקע ". שאר וממלאים שמתפשטים הענפים תניח  למה

כו]. ס "ק  רטז סימן ובסמ "ע  בכסף ֿמשנה ענפים 64)וראה
גפן. עצי  האילנות.65)של שבראש שהם 66)ענפים

ז. הלכה להלן וראה הקרקע . הענפים 67)תחת אף  ולפיכך
אילנות, שני  בקונה משא"כ שלו, הם הקרקע  מן שיוצאים
השורש, מן שיוצאים ענפים לו אין ולפיכך קרקע , לו שאין

ז). הלכה (להלן האדמה מן למעלה שיוצא מה רק  אלא

.Â‰Bw‰BÏ ÔÈ‡  BÁ ‰„O CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿¿≈¬≈≈
Ú˜˜CÎÈÙÏ .˙Ó Ì‡ ,ıˆ˜ B‡ ÔÏÈ‡‰ÔÈ‡  «¿«¿ƒ»ƒ≈»ƒ»ƒ¿«≈

ÌeÏk BÏÌÈ‚ÈO e‡ÈˆB‰Â ˙BÏÈ‡ ÈL eÏÈc‚‰ . ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»ƒƒ
ÌÈÈÓ‡Âı˜È ı‡ eÁÓˆÈ ‡nL ;Ó‡ÈÂ , «¬ƒƒ»…∆»ƒ¿¿»»∆¿…«

˙BÏÈ‡ ‰LÏL :ÎBnÏ.Ú˜˜ ÈÏ LÈÂ ÈÏ zÎÓ «≈¿»ƒ»»«¿»ƒ¿≈ƒ«¿«

פא.68) בבאֿבתרא לו 69)משנה יש אבל גמור. קנין
כמלוא  להם, וחוצה וביניהם (שתחתיהם בקרקע  זכות
סימן  (הרמ "א הפירות את וללקוט  שם לעמוד וסלו) האורה

ט ). סעיף  פג.).70)רטז, (שם הברייתא לשון 71)כלשון
והיינו  האילן". "יבש בברייתא: וכן יבש. ופירושה: המשנה,
נחשב  אלא חדש, אילן זה אין אחרת כי  מחליף , גזעו שאין

נה). הערה למעלה (ראה הגזע  מן שם.72)עולה ברייתא
שתחת 73) המקום אף  שהרי  במקומו, אחר אילן לטעת

הלוקח . של אינן ושייכים 74)האילנות הגזע  מן העולים
ז. הלכה כדלהלן האילנות, נחמן 75)לבעל רב  מסקנת

לא  "הגדילו פא.) (שם במשנה שאמרו ומה פב .), (שם
אותם  לקוץ  הוא חייב  אבל לוקח , של שהם היינו ישפה",
בשם  ומגידֿמשנה שם (רשב "ם להלן המבואר הטעם מפני 

מיגש). בן בעפר 76)ר"י  יתכסו בארץ ,כלומר, ויצמחו ,
כשיעור  האילן ובין בינם רב  מרחק  יתהווה רב  זמן ובעבור
שקנה  הלוקח  ויטעון חדש, כאילן ויראו ויותר, אמות ארבע 

אילנות. שלשה להסיר 77)לכתחילה שאפשר ואף ֿעלֿפי 

- האילן ובין הענף  בין המשך קיים כי  ולראות העפר, את
שכתב  כמו קרקע , ללוקח  לו יש המכירה, בשעת כן היה  אם
וכפירוש  אילן", בדי  "שלשה א): (הלכה למעלה רבינו

כאן. מגידֿמשנה וראה ו. הערה שם עיין שם, רשב "ם

.ÊÌÈˆÚ‰ Ïk:Ô‰Ó ˙BÏÈ‡‰ ÈL ÏÚa ıˆBwL »»≈ƒ∆≈««¿≈»ƒ»≈∆
‰nÁ‰ Èt ‰‡B‰ ‡e‰Â ,ÌÈÚÊb‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰È‰  »∆ƒ«¿»ƒ¿»∆¿≈««»¬≈

˙BÏÈ‡‰ ÏÚa ÏL ‡e‰,ÌÈLM‰ ÔÓ ‰ÏBÚ‰Â ; ∆««»ƒ»¿»∆ƒ«»»ƒ
‰nÁ‰ Èt ‰‡B BÈ‡L ‡e‰ÂÏÚa ÏL ‡e‰ È‰  ¿∆≈∆¿≈««»¬≈∆««

‰„O‰ÌÈÏ˜„e .Ï˜c‰ ÏÚÏ ÔÈ‡ ÔÓ «»∆ƒ¿»ƒ≈¿«««∆∆ƒ
‰ÏBÚ‰ÚÊ‚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÌeÏk. »∆¿¿ƒ∆≈∆«

פב .78) שם בגמרא, ופירושה פא. שם והיינו 79)משנה,
פב . (רשב "ם לקרקע  מתחת שממנו מה מלבד האילן, כל

החמה). פני  שרואה כל שלו,80)ד"ה הם האילנות שהרי 
מהם. שיוצא מה לכל שגדל 81)והואֿהדין מה כל והיינו,

לקרקע . האילן 82)מתחת מן מסתעף  שהוא שאף ֿעלֿפי 
היא  והקרקע  לקרקע , מתחת שצומח  מכיון - הלוקח , של
(וראה  למוכר הם הקרקע  מן היוצאים הענפים אף  למוכר,

לד). ס "ק  שם לחבירו 83)סמ "ע  מכר אם תמרים. עצי 
ו. בהלכה כנ"ל קרקע , קנה שלא דקלים שני  או אחד דקל

פפא.84) רב  של פירושו וכפי  פב .) (שם נחמן רב  מימרת
הדקל.85) מן העולים הענפים הגזע 86)מן שאין היינו,

מהשרשים, יוצאים הם אלא ענפים מוציא הדקל עץ  של
(מגידֿמשנה). למעלה כמבואר האילן, לבעל אינם ואלו

.ÁÎBn‰iLÂ Ú˜˜˙BÏÈ‡BÏ LÈ È‰  «≈«¿«¿ƒ≈ƒ»¬≈≈
Ú˜w‰ ÈˆÁdlk‡L ;elÈ‰ ,Ú˜wa iL ‡Ï ¬ƒ««¿«À»∆ƒ…ƒ≈««¿«¬≈

ÓB‡'EÏÈ‡ ˜Ú' Á˜Bl‰ BÏÈL iL Ì‡ ÔÎÂ . ≈«≈«¬…ƒ»¿¿≈ƒƒ≈¿≈
BÏ LÈ  „Ïa ˙BÏÈ‡‰Ì‰Ï Èe‡‰ Ú˜˜; »ƒ»ƒ¿«≈«¿«»»»∆

el‡L˜Ú' BÏ ÓB‡ Á˜Bl‰ ‰È‰ ,Ú˜w‰ iL ‡Ï ∆ƒ…ƒ≈««¿«»»«≈«≈¬…
'CÏÂ EÏÈ‡. ƒ»¿»≈

לז.87) בתרא אילנות,89)לעצמו.88)בבא שלשה
הפחות. קרקע "90)לכל לו "יש סתם: נאמר שם בגמרא

מהדין  זה דבר למד שרבינו כנראה אך הכמות, הוגדרה ולא
ההלכה  בסוף  מביאו שרבינו זה והוא לפניו, בגמרא המובא
אחד  טעם שהרי  לאחר), ואילנות לאחד קרקע  (=מכר הבאה
זה  בגמרא מובאים והם (מגידֿמשנה) האלו הדינים לשני 
הגר"א, (ביאור להם אחד שתוכן להורות הסתם ומן זה, ליד
חצי היינו רבינו, שכתב  הקרקע  וחצי  כו). ס "ק  רטז סימן
והמדובר  מיגש, בן ר"י  שכתב  כמו לאילנות, הצריך הקרקע 
(אבןֿהאזל). הקרקע  לכל זקוקים כשהאילנות הוא

כנ"ל.91) לאילנות הראויה הקרקע  מכל והוא 92)היינו,
זו. להלכה בגמרא שנתן לו 93)הטעם שיאמר להניח  ויש

שם), (גמרא האדמה את מקלקלים שהאילנות מכיון כן,
מ  שהם או השרשים, (רשב "ם עלֿידי  המחרישה את עכבים

מכחשי ). דקא ד"ה טוען 94)שם עודנו כשהאילן אפילו
כל  כן לו לומר יכול אינו אילנות שני  המוכר שרק  פירות.
לו  שהזכיר לפי  ו), הלכה למעלה (ראה חי  שהאילן זמן
בשיורו  הזכיר לא כאן אבל "עצים", ולא "אילנות" במכירתו
הקרקע  לכל כוונתו כששייר, כן ואם (רמב "ן). "אילנות"
ללוקח . הקרקע  מכר שהרי  אי ֿאפשר וזה לאילנות, השייך
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אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם
וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון

הזכירם  שלא אע "פ  זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ  ואמר:
ח ]. ס "ק  רטז סימן בסמ "ע  וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,

להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף ,
שם) (ב "ב  בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתב ֿיד רומי  בדפוס 
בכ"י גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי  ועיין מינכן. כ"י  לפי 

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי "ש. [ושייר 126)רומי 
שאין  לפי  מגפנים, יותר משובחים דקלים כי  הגרוע . לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע  אע "פ  אילני ), ד"ה שם וב 'תוספות' עט .
הראב "ד  בהשגת ועיין צב .) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי  רב , של מימרא
סט ֿע ). מן 128)(שם "חוץ  מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט  עליו לעלות בכדי 
שסתם 132) לפי  זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ  דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ "א  מיגש, בן ר"י  בשם (מ "מ  לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ "ה כתב  (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע .). (שם הגמרא סיכום ולפי  גולה, דייני  ובהם 135)של

להם  יש שהרי  בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי  עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ  מפורש: מסביב 137)שאמר עץ 
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב  ואז עליו. ודק ,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי  עליו עובר והשור אותו, כופף  והעול
(רמ "א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף  רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ  תנאו:

.‚ÈÓB‡‰,CÏ ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜„e Ú˜˜ :BÁÏ »≈«¬≈«¿«¿»ƒ¬ƒ≈»
BÏ eÈ‰ ‡Ï elÙ‡‰ˆ Ì‡ ,ÌÈÏ˜„BÏ ˙B˜Ï ¬ƒ…»¿»ƒƒ»»ƒ¿

ÈLÁ˜n‰ ‰˜ ‰Ê È‰  ÌÈÏ˜„Á˜Bl‰ ÔÈ‡Â , ¿≈¿»ƒ¬≈∆ƒ¿∆«∆»¿≈«≈«
Ba LiL Ú˜˜ ‡l‡ Á˜BÏ ÈÈ‡ :BÏ ÓBÏ ÏBÎÈ»«≈ƒ≈«∆»«¿«∆≈

Ó‡ Ì‡Â .ÌÈÏ˜„ÌÈÏ˜„a Ú˜˜ :ÎBÓ È‡ ¿»ƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿»ƒ¬ƒ≈
B eÈ‰ Ì‡ ,CÏ Â‡Ï Ì‡Â ;‰˜  ÌÈÏ˜„ ÈL »ƒ»¿≈¿»ƒ»»¿ƒ»

ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚË Á˜ÓÌ‡Â .Ú˜˜ :BÏ Ó‡ ∆»»¿≈¿ƒ»««¿«
Ï ÔÈ‡  CÏ ÎBÓ È‡ ÌÈÏ˜c ÏLÔÈ‡L ;ÌÈÏ˜„ B ∆¿»ƒ¬ƒ≈»≈¿»ƒ∆≈

‰f‰ ÔBLlaÌÈÏ˜„Ï Èe‡‰ Ú˜˜ ‡l‡. «»«∆∆»«¿«»»ƒ¿»ƒ

סט :142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע  באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ "ד 146)אינו ברי "ף  שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב  כתוב  ישן, רי "ף  בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).

"הרב  וכתב : כאן, הראב "ד זה על והעיר דקלים. שני  לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני  לקנות חייב 
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב  המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע  שהלוקח  באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי  בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע  ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע 
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני  לו ולקנות
חייב  בוודאי  - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח ,
שם. למעלה שכתב  וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב  וכמו ישנה, בנוסחא הרי "ף  וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב . הלכה כב  פרק  שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע  הקודם: לביטוי  בניגוד זה, וביטוי 

עצמה. בקרקע  נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח 

אונאה  דין שאין ואע "פ  בהם. לחזור יכולים והלוקח , המוכר
טעות  מקח  של דין בו יש - ח ) הלכה פי "ג (למעלה בקרקע 

ג). הלכה טו פרק  שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע  בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב "ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח  אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי ), ביה

.„ÈÎBn‰ÒctCÈˆ ,BÁÏ:BÏ zÎiL «≈«¿≈«¬≈»ƒ∆ƒ¿…
ÌÈÓ˙e ÌÈÏ˜„ EÏ ‰˜ÔÈˆe‰ÂÈt ÏÚ Û‡Â . ¿≈¿¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««ƒ

Ì˙B‡ Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ el‡ Ïk ‰wLÈÈB , ∆»»»≈««ƒ∆…≈≈»≈
Ì‰ ËM‰ÔÎÂ .ÎBn‰Ú˜˜,BÁÏ «¿»≈¿≈«≈«¿««¬≈

CÈˆÈzÁp‰ ‡ÏÂ :BÏ zÎÏ‰Ê ÎÓa ÈÙÏ »ƒƒ¿…¿…ƒ«¿ƒ¿»«¿∆∆∆
ÌeÏk˙BÚh‰Â ÔÈÈc‰ ÔÓ ˜lzÒ‰Ï È„k ;. ¿¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«ƒƒ¿«¿»

סט :154) ולא 155)שם "קרקע ", שם: וברי"ף  בגמרא
שפרדס  שאף  להשמיענו, "פרדס " רבינו הביא ואולי  פרדס .
את  שקונה מפורש לכתוב  רצוי  זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי  סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב  לא אם בשדה שגם אע "פ  במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ "ע  ב  הלכה כו פרק  להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס  שסתם נראה יד, הלכה כח  פרק  [להלן א) ס "ק 
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק  מן נראה וכן מרימונים,
 ֿ בבבא יהונתן רבינו כתב  וכן רמונים", פרדס  "שלחיך
רבינו  ודברי  שם) מקובצת' ב 'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס  בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב  הביא: וב 'טור' "רצוי ", ופירושו הם 157)שם.

א). ס "ק  שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ ). ערך ב 'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי "ף . גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח :) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב  חרוב  אלא שדה מכלל
שם. לב ֿמז ובהערות ב  הלכה כו פרק  ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי  של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי " שם:
בקרקע , אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט :). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני  לאו מטלטלין שהרי 
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השארתי .165)רצוי .164) ולא שלא 166)= כדי 
המוכר, יטעון ושלא והמצרים, הגבולות שאלת תתעורר
רחבים, מצרים שרשם כלומר, ללוקח , לו הרחיב  שמצרים
הי "ז), פכ"א למעלה (ראה זה מתחום פחות לו מכר ובאמת
לחבירו  המוכר שהרי  זו, לטענה מקום אין הדין, שמן ואף 
סימן  (חו"מ  הרבה גדולה היא אפילו כולה אותה קנה שדה,

סעיף  וגדורה ריט , באמצע  חלוקה היא אלאֿאםֿכן א),
קכג). והערה יז, הלכה פכ"א למעלה (ראה שדות לכמה

בת 167) שדה לו ויפסקו טועים, ביתֿדין לפני  יבוא ושמא
רטז  סימן סמ "ע  - שדה) של (כמינימום בלבד קבין תשעה

ג. ס "ק 

.ÂËÎBn‰BÏ ˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,BÁÏ ˙Èa «≈«ƒ«¬≈««ƒ∆»«
'BÓeÂ B˜ÓÚ EÏ È˙È˜‰Â'BÏ zÎÏ CÈˆ ,‰˜' ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿»ƒƒ¿…¿≈

Ú˜wÓ EÏÌB‰z‰'ÚÈ˜ Ìe „Ú˜ÓÚ‰L . ¿ƒ«¿««¿«»ƒ«∆»…∆
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סג:168) בבבאֿבתרא דימי , רב  של ותוספת 169)מימרא
המכירה. תחום את לרבות באה זו, בשטר 170)לשון

שמתחת  יתרים, בנינים גם לו להקנות מתכוון אם המכירה.
להלן. כמבואר גבו, ושעל וכן 171)לבית "מקרקע ", צ "ל:

ג). סעיף  ריד, (סי ' ובשו"ע  תימן בכ"י  שכבת 172)הוא
הסוף , עד כלומר, האדמה. שבמעמקי  האחרונה הקרקע 

העומק . כל כל 173)והיינו: והיינו, הרום, סוף  שהוא,
ורום 174)הרום. עומק  מפורש כתב  לא אם כלומר,

שם). ורום".175)(גמרא "עומק  מפורש לו שכתב  אחרי 
שעל 176) באויר ולבנות להגביה ללוקח  רשות שתהא

יכול  לו כתב  לא ואם המוכר, מאת זו זכות ולשלול הבית,
על  הרי  (כי  עמודים גבי  על מהבית למעלה לבנות המוכר
ויצאו  מכר שאותם לבנות לו אסור ממש הבית כתלי 
(מגידֿמשנה). זו רשות אין ללוקח  ואילו מרשותו),

קרקע 177) תחת בורות לחפור הלוקח  שיכול זה לענין
יכול  לו, כתב  לא ואם המוכר. מאת זו זכות ולשלול הבית,
לאדמה  מתחת בחפירה ולהמשיך לבית מחוץ  לחפור המוכר
לבית  נזק  יגרום שלא בתנאי  הבית, מן למטה שיגיע  עד
בן  ר"י  ולדעת שם, (רשב "ם אשיותיו ערעור ֿ ידי  על עצמו
ואילו  יזיק ). שמא מחשש בקרקע  לחפור יכול אינו מיגאש
מוכר  של הם בורות, חפר ואם כן, לעשות רשאי  אינו הלוקח 

מיגאש). ר"י  בשם עומק 178)(מגידֿמשנה שכתב  אף 
רום  עד וכו' התהום "מקרקע  כתב  שלא זמן כל ורום,

להיות:179)רקיע ". וצריך "הבמות". רומי : בדפוס 
ג): סעיף  ריד, סימן (חו"מ  ובשו"ע  "הבנינות". או "הבניות"

דלהלן.180)"הבנינים". ודות, בור היינו האדמה, בעומק 
דלהלן.181) שלמעלה, המחילות שלא 182)היינו אף 

גם  משמעותו עצמו זה שמשפט  - ורום" "עומק  לו כתב 
(מגידֿמשנה). ושלמעלה שלמטה הבנינים וגם ורום, עומק 

בו 183) מכונסים ומים המשניות), (פירוש בקרקע " "חפירה
דות). והיינו בור היינו ד"ה על 184)(רשב "ם "בנוי 

ב  הלכה כה פרק  להלן וראה המשניות), (פירוש הקרקע "
כד. עשוי185)והערה שאינו הבית, מן נפרד שתשמישם

עומקא  לו שכתב  אע "פ  ד"ה (רשב "ם מים ממנו לשאוב  אלא
ולא  זה, בנוסח  כתב  אם אלא קנה לא ולפיכך ורומא),

בלבד. ורום" "עומק  לו כתב  אם התקרות.186)מספיק 
זו. מילה חסירה תימן מקואות 187)בכ"י  כגון חפירות,

אהני ). ד"ה שם ב 'תוספות' מחילות 188)(ראה כלומר,
לפנים  בכיוון לתקרה שמתחת אלו ולא התקרה, פני  שעל
רשב "ם, דעת אבל שם. ה'תוספות' כדעת רבינו וסובר הבית.
מיותר. והוא כלום מוסיף  אינו רקיע " "רום שכתב  שמה
- רבינו לדעת טפחים, עשרה מעקה לו שיש גג, של ודינו

ב . הלכה פכ"ה להלן
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סג.).189) (ב "ב  לקיש ריש של את 190)מימרא שהוסיף 
ערוכה  וגמרא "חוץ ", אמר אם והואֿהדין דלהלן. התנאי 
ר"ל). אמר ד"ה סג. שם (רשב "ם קמח : בבבאֿבתרא היא

שיש 191) גג מפרש: אומרת) זאת ר"ל אמר (ד"ה הרשב "ם
 ֿ במגיד מפרש בזה וכיוצא טפחים. עשרה גבוה מעקה לו

שלו,192)משנה. היא כך בין שהרי  לשון, יתור כאן ויש
מכר  לא הבית את שהמוכר ב ) הלכה (פכ"ה להלן כמפורש
אנו  ולפיכך טפחים, עשרה גבוה מעקה לו שיש הגג את
שונות  זכויות לו להשאיר זה ביתורֿלשון שכוונתו אומרים

זה. לגג שאם 193)בקשר ד"ה סג: (שם הרשב "ם לדעת
רק  זה דבר שלמדים כיון ליורשיו, ולא שלו זו הרי  - רצה)
שדה  שמכר לוי  בבן סג. שם שאמרו וכמו לשון. מיתור
שלו  הוא שהרי  שלו, שהמעשר עלֿמנת לו ואמר לישראל,
הלכה  מעשר מהלכות בפ "ו רבינו בדברי  וכ"ה ליורשיו, ולא

מ  ועיין הריב "ש.יט . בשם כאן מהדיוטא 194)שנהֿלמלך
שם). (רשב "ם זאת רשות נטול היה התנאי  ובלעדי  לחצר.
להיפך: מפרשים ויש ללוקח . החצר שמכר באופן והמדובר
(מגידֿמשנה, הדיוטא אל המוכר, של מהחצר זיזים להוציא

שם). ב 'תוספות' מוטות.195)וכ"ה או לוחות
הרי "ף .196) פסק  וכן שם, זביד רב  רב 197)כדעת כדעת

סד.). (שם הגמרא וכמסקנת הזאת.198)פפא, הדיוטא
להקימה 199) יכול היה לא התנאי  שבלעדי  הדיוטא, את

אמר). פפא רב  ד"ה (רשב "ם לבנות 200)מחדש כלומר,
הדיוטא. גבי  שהיתה 201)על מדתֿבנין באותה כלומר,

ממה  רבינו כן ולמד ראב "ד. ועיין יותר. ולא הדיוטא גבי  על
רצה  "שאם פפא רב  שאמר שמה סד.) (ב "ב  בגמרא שאמרו
רבינו  ומפרש נפלה. אם היינו - בונה" - גבה על לבנות
וחוזר  עצמה הדיוטא שנפלה א' אופנים: בשני  היינו שנפלה,
חוזר  ונפל, הדיוטא גבי  על בנין היה אם ב ' אותה. ובונה
רצה  "שאם פפא: רב  לשון פשטות מורח  שכן אותו. ובונה
והיינו  הדיוטא, גבי  על לבנות שהכוונה - גבה" על לבנות
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אילנות]. בכלל הם - גפנים אלא בשדה אין שאם
וכו',123) לבד "תפוחים" או לבד "זיתים" שיש [כגון

הזכירם  שלא אע "פ  זה בכלל הם האילנות" מן "חוץ  ואמר:
ח ]. ס "ק  רטז סימן בסמ "ע  וראה כנ"ל. טעם 124)בשמם,

להלן. ראה רבינו, שמבאר כמו חסר 125)הדבר [המוקף ,
שם) (ב "ב  בגמרא הנוסחא וכן תימן, ובכתב ֿיד רומי  בדפוס 
בכ"י גם חסר וקצת סופרים. בדקדוקי  ועיין מינכן. כ"י  לפי 

הסמוכה]. בהערה להלן וראה עיי "ש. [ושייר 126)רומי 
שאין  לפי  מגפנים, יותר משובחים דקלים כי  הגרוע . לעצמו
כתובות  (ראה בגפנים שיש כמו מרובה הוצאה בטיפולם
- לפירות שבנוגע  אע "פ  אילני ), ד"ה שם וב 'תוספות' עט .
הראב "ד  בהשגת ועיין צב .) (בבאֿקמא יותר טובים הגפנים

הגמרא 127)גידֿמשנה].ובמ  סיכום ולפי  רב , של מימרא
סט ֿע ). מן 128)(שם "חוץ  מפורש: שאמר כגון

קנהֿהמידה 130)לעצמו.129)הדקלים". הוא שזה
הדקל. של חבל 131)לגובהו שצריך גבוה, כך כל שהוא

בראשו. הנמצאים הפירות את ללקוט  עליו לעלות בכדי 
שסתם 132) לפי  זה. משיעור הנמוכים הדקלים כל היינו,

שהרי השיור, בכלל אינו - כן אינו ואם גבוה, הוא דקל
הדקלים". מן "חוץ  דקלים 133)אמר: אלא שם אין ואם

ורמ "א  מיגש, בן ר"י  בשם (מ "מ  לעצמו אותם שייר נמוכים,
אלא  שם ואין "אילנות" אמר שאם כשם ה'טור'), בשם
היה  יכול לא אחרים שאין שמכיוון מיגש), (בן "דקלים"

שם). רמ "ה כתב  (וכן לאלו אלא מימרא 134)להתכוון
ע .). (שם הגמרא סיכום ולפי  גולה, דייני  ובהם 135)של

להם  יש שהרי  בחבל", לו "עולים של השיעור שייך לא
חבל. בלי  עליו לעלות ואפשר הרבה, כגון 136)ענפים

האילנות". מן "חוץ  מפורש: מסביב 137)שאמר עץ 
הבהמה. את בהם למשוך מוסרות ובו הבהמה, לצואר

אותו 138) כופפים והמחרישה השור אין כלומר, כופפו.
ל"אילן". נחשב  ואז עליו. ודק ,139)ועוברים קטן שהוא

הפרעה. בלי  עליו עובר והשור אותו, כופף  והעול
(רמ "א 140) האלו הדקים את שייר דקים, אלא אין אם אבל

יכול  ולא אחרים ואין הואיל ז) סעיף  רטז, שם ה'טור', בשם
הערת  למעלה בדקלים, (כמו אליהם אלא להתכוון היה

בכלל 141)קלג). שיהיו נפרדים, כאילנות נחשבים ואינם
האילנות". מן "חוץ  תנאו:
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סט :142) מחוצה 143)בבאֿבתרא ולא  הקרקע  באותו לא
קמו.144)לו. בהערה להלן "דקלים"145)ראה שסתם

משנים. פחות (פ "ד 146)אינו ברי "ף  שלפנינו כנוסחא
לקנות  שחייב  כתוב  ישן, רי "ף  בנוסחת אבל דבבאֿבתרא).

"הרב  וכתב : כאן, הראב "ד זה על והעיר דקלים. שני  לו
רבינו  כוונת שאין הדבר [וברור דקלים". שני  לקנות חייב 
אלא  אחר, ממקום לו לקנות חייב  המוכר שאין לומר כאן
ואינו  למוכר, התנגדות מביע  שהלוקח  באופן מדובר שכאן
אלא  התכוון לא כי  בטענה אחר, ממקום לו שיקנו רוצה
שאין  רבינו לנו השמיע  ובזה בתוכו, דקלים שיש לקרקע 
לדחותו  יכול לדחותו המוכר רצה אם אלא לו, שומעים
התנגד  לא אם אבל אחר. ממקום דקלים שני  לו ולקנות
חייב  בוודאי  - אחר ממקום לו שיקנה ומסכים הלוקח ,
שם. למעלה שכתב  וכמו אחר, ממקום לו לקנות המוכר
עצמו  רבינו שכתב  וכמו ישנה, בנוסחא הרי "ף  וכדעת

יד]. בהערה שם ועיין ב . הלכה כב  פרק  שם.147)למעלה
ודקלים",148) "קרקע  הקודם: לביטוי  בניגוד זה, וביטוי 

עצמה. בקרקע  נמצאים שהדקלים בקרקע 149)משמעו,
לו. מחוצה ולא -150)עצמו, ושניהם מתבטל, המקח 

אונאה  דין שאין ואע "פ  בהם. לחזור יכולים והלוקח , המוכר
טעות  מקח  של דין בו יש - ח ) הלכה פי "ג (למעלה בקרקע 

ג). הלכה טו פרק  שם.151)(למעלה זה גם
דקלים".152) של דקלים,153)"קרקע  בו יש אם ואפילו

ארעא  ד"ה (שם הרשב "ם דעת כן ואין מקבלם. הלוקח  אין
מגידֿמשנה. ועיין דיקלי ), ביה
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סט :154) ולא 155)שם "קרקע ", שם: וברי"ף  בגמרא
שפרדס  שאף  להשמיענו, "פרדס " רבינו הביא ואולי  פרדס .
את  שקונה מפורש לכתוב  רצוי  זאת בכל אילנות, כולל
לציין  צריך שוודאי  סתם, שדה לו אם וכלֿשכן האילנות,
קנה  - כתב  לא אם בשדה שגם אע "פ  במפורש, אותם
רטז, סימן (סמ "ע  ב  הלכה כו פרק  להלן כמפורש האילנות,
הוא  פרדס  שסתם נראה יד, הלכה כח  פרק  [להלן א) ס "ק 
יג) (ד, השירים בשיר הפסוק  מן נראה וכן מרימונים,
 ֿ בבבא יהונתן רבינו כתב  וכן רמונים", פרדס  "שלחיך
רבינו  ודברי  שם) מקובצת' ב 'שיטה (הובא קד. מציעא

עיון]. צריכים מתמרים, פרדס  בגמרא 156)שהביא כן
לו". "טוב  הביא: וב 'טור' "רצוי ", ופירושו הם 157)שם.

א). ס "ק  שם הגר"א (ביאור הלולבים 158)הפירות הם
יש  ובגמרא הץ ). ערך ב 'ערוך' נראה וכן שם, הגר"א (ביאור
ברי "ף . גם ואינה השמיטה, ורבינו "ציצין", אחת: מילה עוד

מיעטו 159) שלא סח :) (שם במשנה נראה וכן בגמרא. שם
למעלה  וראה השקמה. וסדן המורכב  חרוב  אלא שדה מכלל
שם. לב ֿמז ובהערות ב  הלכה כו פרק  ולהלן קכא. הערה

דשטרא".160) "שופרא שם: הגמרא הוא 161)בלשון
סא:).162)הדין. (שם אביי  של בגמרא 163)מימרא

אבל  הנמכר. דבר לכל כולל שם והוא (=דבר) "מידי " שם:
בקרקע , אלא זה שאין כרחנו על בשטר, כאן שמדובר מכיון
עט :). (בבאֿקמא נינהו שטרא בני  לאו מטלטלין שהרי 
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ס "ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה
לח .

.ÊÈÎBn‰B˜B˜ Cc B‡ ,ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓB„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a  «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈB˜ÂBÁk ÏÚaÌ‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓÁ˜BlÏ Ba ewL w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי  המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי  הקרובים לפני  ואומרים פעמים שבע  ויושבים

אב  מהלכות פי "ב  (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל

המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של
משפחתו.208) בני  את או שמת, המוכר של 209)את

נקברים 210)הלוקח . אחרים שיהיו להם הוא שגנאי 
שם). בכתובות (רש"י  אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,

ללוקח ,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק  שם. כתובות
שוב  הלוקח  יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני 
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי  דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי  ללוקח , לשלם צורך
המת  לצרכי  במקום להשתמש המשפחה לבני  שירשה
טו). ס "ק  ריז סימן (סמ "ע  כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי  הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר



      

ה'תשע"ח  תמוז ד' ראשון  יום 

  





   1 
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס  מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙eÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡Â4Ìc ‰˙‡Â ÏÈ‡B‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

ÏcÁk ‰tË Ìc ‰˙‡6‰pnÓ fL ÈÓk BÊ È‰  »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס .2) ב .3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב  כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ , בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ‰ ÔÓ ˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È‰  »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;dOa Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .dOa dBÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈe .‰‡Èa Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ .7) הדם יצא שלא ואפילו ב :8)שם. מא, שם
שם). (רש"י  הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי 

השיניים.10) מבין לחוץ  ביצא רק  מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ˆBpL ÌÁ‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,B˜Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,„Á B˙B‡ ÔÈ‡B˜Â  epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ‰ ‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,ÓBÏk .B„ÊBt B˙B‡ ÔÈ‡B˜  ‰„Ï ˙ÚLa ‰a‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁÏ ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב .11) יז, שם

.„BÈ‡Â B„ÊBta ÒÎ ‡‰ ‰‡Èa Ób ˙ÚLeƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,B„ÊBt‰ ÔÓe „Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,B„ÊBÙÏ „Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
ÚÊ ˙ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈM‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó  dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡B˜ ‰Ê ˜Â ,B„ÊBt‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי 
קיב :).

.‰‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk  „Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez‰Ë ‰Bz‰L14‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,B‰Ë Blk  ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :B„ÊBta16‰Ê È‰  «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
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˙‡Èa ÏÚ ÂÈÏÚ ÔÈiÁÂ .„Á‰ ÔÓ B˙˜ÊÁL ,‡ÓË»≈∆∆¿»ƒ«∆∆¿«»ƒ»»«ƒ«
Lc˜Ó17ÌÈL„˜Â ‰Óez ÂÈÏÚ ÔÈÙBOÂ ,18ÔÈ‡Â ; ƒ¿»¿¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈

L ,˜p‰ Cc „È ‰iÏÚ‰ ÔÓ ‡nL :ÌÈÓB‡¿ƒ∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«∆∆∆…
Ô‡k ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÓc‰19Ìc‰ ‡ˆÓ .„Á‰ ÔÓ  «»ƒ«ƒ¿»ƒ»ƒ«∆∆ƒ¿»«»
˜pÏ ıeÁ B„ÊBta20‡nL ,˜ÙÒa B˙‡ÓË È‰  «¿¿«∆∆¬≈À¿»¿»≈∆»

CÎÈÙÏ .Ïel‰ Cc ˙˙L ‰iÏÚ‰ ÔÓ B‡ ‡a „Á‰ ÔÓƒ«∆∆»ƒ»¬ƒ»»«∆∆«¿ƒ»
Â ,ÌÈL„˜Â ‰Óez ÂÈÏÚ ÔÈÙBO ÔÈ‡ÂÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡ ≈¿ƒ»»¿»¿»»ƒ¿≈«»ƒ»»

Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ21. «ƒ««ƒ¿»

ה"א.13) פ "ו להלן כמבואר המקור, מן בא הוא שגם
ה"ב .14) פ "ד למעלה ה"ה.15)כמבואר פ "ז להלן
החדר.16) לצד למקדש 17)כלומר, בשוגג נכנסה אם

בקרבן. חייבת זה, דם בימי18)בטומאת בהם שנגעה
שם.19)טומאתה. הנמצאים תימן: שנמצא 20)בכת"י 

חוץ . לצד אלא החדר לצד לא ספק 21)בפרוזדור, כדין
טומאה.

.ÂÌc‰ ‡l‡ ,‡nËÓ „Á‰ ÔÓ ‡a‰ ‰˜LÓ Ïk ‡Ï…»«¿∆«»ƒ«∆∆¿«≈∆»«»
˙˙L Ì‡ ,CÎÈÙÏ .dBÊ ‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;„Ïaƒ¿«∆∆¡«»ƒ¿∆»¿ƒ»ƒ»«

˜È ‰˜LÓ B‡ ÔÏ ÌÁ‰ ÔÓ22Èt ÏÚ Û‡ , ƒ»∆∆…∆«¿∆»…««ƒ
B˙ÎÈÓqL23 Ì„ ‰‡Ó ÂÈ‡Ó ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì„k ∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«¿»«¿≈»

B‰Ë ‰Ê È‰24. ¬≈∆»

כזהב 22) ירוק  מפרשים ויש ('תוספות'), אתרוג כמראה
ככרתי . ירוק  וכלֿשכן מיימוניות'). 'הגהות (מגידֿמשנה,

כדם.23) כחכמים.24)מעובה א יט , שם

.ÊÌÈÓ„ ‰MÓÁÂ25.ÔÈB‰Ë ‡M‰Â ,‰M‡a ÌÈ‡ÓË «¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»¿«¿»¿ƒ
Ìkk Ô˜Îe ,BÁM‰Â ,Ì„‡‰ :Ô‰ el‡Â26ÈÓÈÓÎe , ¿≈≈»»…¿«»¿∆∆«¿…¿≈≈

.‚eÊn‰ ÔÈiÎÂ ,‰Ó„‡¬»»¿««ƒ«»

פניו 26)שם.25) עור קרן מן נגזר שבכרכום, "הזך
מ "ו). פ "ב  שם לרבינו, המשנה (פירוש כט )" לד, (שמות

.Á„enÚk BÈÚ ?‡e‰ „ˆÈk Ì„‡‰27ÔBL‡ ‡ˆiL »»…≈«≈»«∆»»ƒ
‰Êw‰ ÌcÓ28ÛÈwÓe ÒBka Ìc‰ Ô˙B .Ì„‡ Èa ÏL29 ƒ««»»∆¿≈»»≈«»««ƒ

Li‰ BÈc‰ ÔÈÚk  BÁM‰Â .e‰‡BÂ BÏ30Ô˜k . ¿≈¿«»¿≈«¿«»≈¿∆∆
,ÂÈÏÚL ‰Ó„‡ Le‚a ÁÏ Ìkk ‡ÈÈ ?„ˆÈk Ìkk«¿…≈«»ƒ«¿…«¿¬»»∆»»
BlkL .BlL ÈÚˆÓ‡‰ ‰w‰ BaL ea‰ ÔÓ Á˜BÏÂ¿≈«ƒ«»∆«»∆»∆¿»ƒ∆∆À
ÏÎe ,ÌÈ˜ ‰LÏL „Á‡Â „Á‡ ÏÎe ,‡e‰ ‰˜ BÓk¿»∆¿»∆»¿∆»¿»»ƒ¿»
ÈÚˆÓ‡‰ ‰ÏÚÏ Ìc‰ ÛÈwÓe .ÌÈÏÚ ‰LÏL ‰»̃∆¿»»ƒ«ƒ«»∆»∆»∆¿»ƒ

Ba ‰‡BÂ ÈÚˆÓ‡‰ ‰waL31?„ˆÈk ‰Ó„‡ ÈÓÈÓk . ∆«»∆»∆¿»ƒ¿∆¿≈≈¬»»≈«
,‰n„‡ ‡È‰L ,da ‡ˆBiÎÂ ÈÎÈÒ ˙Ú˜aÓ ‰Ó„‡ ‡ÈÈ»ƒ¬»»ƒƒ¿«ƒ¿≈¿«≈»∆ƒ¬À»
ÙÚ‰ ÏÚ ÌÈn‰ ‰ÏÚiL „Ú ÈÏÎa ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»∆»«ƒƒ¿ƒ«∆«¬∆««ƒ«∆»»

ÌeM‰ ˙tÏ˜k32.ÙÚÏ ‡ÏÂ ÌÈnÏ eÚL ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««¿≈ƒ««ƒ¿…∆»»
ÔkÚÓe33BÓB˜Óe B˙ÚLÏ Ô‰a ÚLÓe ÈÏka34 ¿«¿»«¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ¿

ÔkÚÓe ÊBÁ  eÏÏˆ Ì‡Â .ÔÈeÎÚ Ô‰Lk35. ¿∆≈¬ƒ¿ƒ»¿≈¿«¿»

שלה.27) ב .28)גון לו.29)שם, כ,30)וסומך שם
צפים.32)שם.31)א. המים שיהיו מים", "ומציף  שם.

בעכורים.33) אלא  בצלולים בודקים כלומר,34)שאין
ולא  לשאול, לחכם באה כשהיא לח  עוד כשהדם אפילו

שעיניו  מה אלא לדיין "דאין טמא, היה יבש היה אילו יאמר
קפח . סי ' יו"ד ובט "ז בש"ך ראה (שם) שם.35)רואות"

.Ë˙B‡Ó ‰Úa‡36eÏl‰37Ìc‰ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ , «¿»»«¿«»ƒ»»«¿≈«»
˜ÓÚ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰‡Ók38‰Ê È‰  Ô‰Ó ¿«¿≈»∆»≈∆»…≈∆¬≈∆

‡ÓË39‰‰„ ‰È‰ ;40B‰Ë ‰Ê È‰  epnÓ41?„ˆÈk . »≈»»≈∆ƒ∆¬≈∆»≈«
BÈ„kÓ ˙BÈ BÁL Ìc‰ ‰È‰42‰È‰ ;‰‡ÓË  Li‰ »»«»»≈ƒƒ¿«»≈¿≈»»»

BÁM‰ ˙Èf‰ ÔÈÚk e‰‡Ó ‰È‰L ÔB‚k ,epnÓ ˙BÁt»ƒ∆¿∆»»«¿≈¿≈««ƒ«»
ÔÎÂ .B‰Ë ‰Ê È‰  BÚ‰ ÔÈÚk B‡ ˙Ùf‰ ÔÈÚk B‡¿≈«∆∆¿≈»≈¬≈∆»¿≈

.˙B‡Ó ‰LÏM‰ ‡Laƒ¿»«¿»«¿

אדמה.36) וכמימי  כרכום שחור, תימן:37)אדום, בכת"י 
שחור.38)האלו. יותר או אדום א.39)יותר כ, שם

שחור.40) פחות או אדום בכת"י42)שם.41)פחות
הדיו. מן תימן:

.ÈÔÈi‰ ÔÓ ,ÔÈÈ „Á‡ ˜ÏÁ ?„ˆÈk ‚eÊn‰ ÔÈik««ƒ«»≈«≈∆∆»«ƒƒ««ƒ
ÈBM‰43ÈÁ ,Ï‡OÈ ı‡ ÏL44ÌÈ˜ÏÁ ÈLe ,L„ÁÂ «»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈«¿»»¿≈¬»ƒ

ÌÈÓ45 epnÓ ‰‰„ B‡ epnÓ ˜ÓÚ Ìc‰ ‰‡Ó ‰È‰ . «ƒ»»«¿≈«»»…ƒ∆≈∆ƒ∆
B‰Ë ‰Ê È‰46˙Ó‡Â .„Ïa ‰Ê ‚ÊÓk ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆»«∆ƒ¿∆¿∆∆∆ƒ¿«¿∆¡∆∆

ÌÎÁ‰Â ,ÂÈz„a‡Â È˙È‡ ‰Ê ‰‡Ók :ÓBÏ ‰M‡ƒ»«¿«¿∆∆»ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿∆»»
‰ËÓ B‡ dÏ ‡nËÓ47. ¿«≈»¿«≈

בשרון.43) הנטועות גפנים מזוג.44)יין שם 45)לא
א. א.46)יט , כ, ב .47)שם שם,

.‡Èda LiL ˙ÈÏËn‰ Á˜BÏ ?‰‡BÂ ÛÈwÓ „ˆÈk≈««ƒ¿∆≈«««¿ƒ∆≈»
,Ìkk ÏL ‰ÏÚa B‡ ,BÈce Ba ËÈaÓe ,B„Èa Ìc‰«»¿»«ƒ«¿∆»∆∆«¿…
‚Êna B‡ ,‰Ó„‡ ÈÓÈÓa B‡ ,ÒBkaL ‰Êw‰ Ì„a B‡¿««»»∆«¿≈≈¬»»«∆∆

dÏ CBÚÂ ,ÒBkaL48‡nËÓe ,˙B‡B ÂÈÈÚM ‰Ó ÈÙk ∆«¿≈»¿ƒ«∆≈»¿«≈
,ıeÁaÓ ÒBk ÏL ˙ÈÎeÎfa ËÈaÓ BÈ‡Â .‰ËÓ B‡¿«≈¿≈«ƒ«¿ƒ∆ƒ«
‰Ó BÏ˜LÓ Á ÒBk‰ ‰È‰ÈÂ .ÒBkaL ‰˜Lna ‡l‡∆»««¿∆∆«¿ƒ¿∆«»»ƒ¿»»∆

ÔÈbÏ ÈL ˜ÈÊÁÓe49‰È‰È ‡ÏÂ ‰B‡‰ Ba ÒkzL È„k , «¬ƒ¿≈Àƒ¿≈∆ƒ»≈»»¿…ƒ¿∆
.ÏÙ‡»≈

הדרוש.48) אדום מראה יש אם א.49)משער כא, שם
יותר  משקלה יהא לא לוגין, שני  מחזיקה הכוס  אם כלומר,
תהיה  ולא במשקל, וקלה דקה מזכוכית נעשית שהיא ממנה,
עבה, כוס  אבל היין. אדמומית יותר בה ותראה אפלה הכוס 
הוא  המנה (משקל יותר כהה היין ומראה מאפילה הזכוכית
שש  בערך, לוגין ושני  גרם, וחמשים מאות ארבע  בערך

גרם). ושמונים מאות

.È‰Ï ˙ÈÏËÓ Èab ÏÚ ‡l‡ Ìc‰ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡≈¿ƒ«»∆»««≈«¿ƒ¿»»
„ÓBÚ ‡e‰Â ,Ìc‰ ÏÚ B„Èa Ïˆ ‰OBÚÂ .‰nÁe««»¿∆≈¿»««»¿≈
Ïk ‡ÏÂ .‡È‰L ˙BÓk BÈÚ ‰‡iL È„k ,‰nÁa««»¿≈∆ƒ¿∆≈¿∆ƒ¿…»
,‰‡iL ˙Ú ÏÎa ÌÈc‰ el‡ ÏÎÏ CÈˆ ‰‡B‰»∆»ƒ¿»≈«¿»ƒ¿»≈∆ƒ¿∆
‰‡iL ˙Úe ,ÌÈÓ„a ÌÎÁÏ LÈ ÔÈÚ ˙eÚÈË ‡l‡∆»¿ƒ«ƒ≈∆»»¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆

BÏ ˜tzÒ Ì‡Â .‰ËÈ B‡ ‡nËÈ „iÓ50ÔÓ ‰‡Óa ƒ»¿«≈¿«≈¿ƒƒ¿«≈¿«¿∆ƒ
‰Êw‰ Ì„Ï B‡ BÈ„Ï CÚÏÂ ÛÈw‰Ï CÈˆ  ˙B‡n‰««¿»ƒ¿«ƒ¿«¬…ƒ¿¿««»»

.˙B‡n‰ ‡LÏ B‡ƒ¿»««¿

שם.50) משנה' וב 'מגיד ה"ג, פי "א להלן ראה
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ס "ק  ריד סימן הגר"א ביאור ועיין ונפל. מקודם בנין כשהיה
לח .

.ÊÈÎBn‰B˜B˜ Cc B‡ ,ÌB˜Ó B‡ , «≈ƒ¿∆∆ƒ¿¿
B„ÓÚÓB„tÒ‰ ˙Èa B‡ ,‰ÁtLÓ Èa ÔÈ‡a  «¬»≈∆¿≈»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÌL ÌÈB˜ÂBÁk ÏÚaÌ‚t ÌeMÓ , ¿¿ƒ»¿«»¿ƒ¿«
‰ÁtLÓÁ˜BlÏ Ba ewL w‰ ÈÓc ÔÈ˙BÂ ,, ƒ¿»»¿¿ƒ¿≈«∆∆∆»¿«≈«

Lt ‡lL Èt ÏÚ Û‡. ««ƒ∆…≈«

פד.202) בכתובות קברות 203)ברייתא בית  כלומר,
שלו. לקבר.204)משפחתי  המובילה היו 205)הדרך

אחר  הקברות בבית "מעמד" לעשות שנהגו מקומות
עומדים  המת, מקבורת שובם עם עושים: היו וכן הקבורה,
קינות  דברי  הקרובים לפני  ואומרים פעמים שבע  ויושבים

אב  מהלכות פי "ב  (ראה בהן ה"ד).וכיוצא מקום 206)ל

המת. את את שם מספידים המוכר.207)שהיו של
משפחתו.208) בני  את או שמת, המוכר של 209)את

נקברים 210)הלוקח . אחרים שיהיו להם הוא שגנאי 
שם). בכתובות (רש"י  אחרים בקבורת ייקברו והם עמהם,

ללוקח ,211) לשלם צריך הקבר מקום בעד ורק  שם. כתובות
שוב  הלוקח  יוכל ולא - בהנאה אסור שהקבר מפני 
ולפיכך  הכל, הפסיד והרי  דבר לשום זה במקום להשתמש
הדרך  עבור אבל כספו, את בחזרה לו ונותנים אותו מסלקים
אין  בהנאה, נאסרים שאינם ההספד, ובית המעמד ומקום
אלא  מידו, להוציאם צורך אין שהרי  ללוקח , לשלם צורך
המת  לצרכי  במקום להשתמש המשפחה לבני  שירשה
טו). ס "ק  ריז סימן (סמ "ע  כחפצו בהם ישתמש ואחרֿכך

עלֿמנת 212) לו שמוכר פירש ולא בסתמא לו מכר כלומר,
שיקברוהו  כדי  הוא, כשימות למשפחתו, וימכור שיחזור

משפחתו. בקבר



      

ה'תשע"ח  תמוז ד' ראשון  יום 

  





   1 
פירוש 1) ולזיבות: לנידה באונס  מתטמאה שהאשה יבאר

חמישה  שהוא: בכל מתטמאה ואם ופרוזדור: עליה חדר,
הפילה  ואם הדם: בודקין כיצד באשה: יש טמאים דמים
האשה  ודין בהם: ודם אחרים דברים או קרועה חתיכה
לנערה  לקטנה, בתולים דם דם: ויצא מים שהשתינה

ראו. לא או [נדות] דם שראו ולבוגרת

.‡Ò‡a ˙‡nh˙Ó ‰M‡‰2˙eÈÊÏ ÔÈa ‰cÏ ÔÈa3. »ƒ»ƒ¿«≈¿…∆≈¿ƒ»≈¿ƒ
‰˙‡ B‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ˆÙwL ÔB‚k ?„ˆÈk≈«¿∆»¿»ƒ»¿»»¬»
‰„ÓÁÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈ˜qÚ˙Ó ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a¿≈»«»ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»

Ìc ‰˙‡Â4Ìc ‰˙‡Â ÏÈ‡B‰  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ¿»¬»»¿≈…«≈»∆ƒ¿»¬»»
‡e‰L ÏÎa ‰‡nhÓe .˙‡ÓË ,ÌB˜Ó ÏkÓ5elÙ‡ . ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¿»¿»∆¬ƒ

ÏcÁk ‰tË Ìc ‰˙‡6‰pnÓ fL ÈÓk BÊ È‰  »¬»»ƒ»¿«¿»¬≈¿ƒ∆»ƒ∆»
.‰a‰ ÌÈÓ„»ƒ«¿≈

באונס .2) ב .3)אפילו לו, שדם 4)נדה - ב  כ, שם
טמא. א.5)חימוד מ , בכל 6)שם "ומטמאין שם:

מכן". ובפחות החרדל כעין אפילו שהוא,

.ÔBˆÈÁ‰ ˙Èaa ˙B‡nË˙Ó ÌÈLp‰ Ïk7Èt ÏÚ Û‡Â , »«»ƒƒ¿«¿««ƒ«ƒ¿««ƒ
‡ÏÂ ÌÁ‰ ÔÓ ˜Ú ‡l‡ ,ıeÁÏ Ìc‰ ‡ˆÈ ‡lL∆…»»«»«∆»∆¡«ƒ»∆∆¿…

ÌÈpM‰ ÔÈaÓ ‡ˆÈÂ ÏÈ‡B‰ ,˙˙L8,‰‡ÓË BÊ È‰  »«ƒ¿»»ƒ≈«ƒ«ƒ¬≈¿≈»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;dOa Ìc‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆¬«ƒ«»ƒ¿»»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌB˜Ó „Ú ?ÌÈpM‰ ÔÈa ‡e‰ ÔÎÈ‰ „ÚÂ .dOa dBÊ»ƒ¿»»¿«≈»≈«ƒ«ƒ«»

‡‰ ÂÈÏ‡ ÚÈbiL9ÌÈpM‰ ÔÈe .‰‡Èa Ób ˙ÚLa ∆«ƒ«≈»»≈∆ƒ¿«¿«ƒ»≈«ƒ«ƒ
ÌÈÙÏk BÓˆÚ10. «¿¿ƒ¿ƒ

לחוץ .7) הדם יצא שלא ואפילו ב :8)שם. מא, שם
שם). (רש"י  הרחם" בתוך בשר שם.9)"תלתולי 

השיניים.10) מבין לחוץ  ביצא רק  מתטמאות ואינן שם.

.‚‰M‡a ÌÈÓÎÁ eÏLÓ ÏLÓ11Ba ˆBpL ÌÁ‰ : »»»¿¬»ƒ¿ƒ»»∆∆∆»
‡ˆBÈ ‰ÊÂ ‰c ÌcL ‡e‰Â ,B˜Ó ‡˜p‰ ‡e‰ ,„Ïe‰«»»«ƒ¿»»¿∆«ƒ»¿»»≈
.ÌÈÙÏÂ ÈÙÏ ‡e‰L ÈÙÏ ,„Á B˙B‡ ÔÈ‡B˜Â  epnÓƒ∆¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
ıa˜˙nL C‡‰ ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,Blk ÌÁ‰ ‡eˆÂ¿««»∆∆À¿«»»»…∆ƒ¿«≈
ÁzÙÂ ,„Ïe‰ ÏtÈ ‡lL È„k eaÚ‰ ˙ÚLa BL‡…ƒ¿«»ƒ¿≈∆…ƒ…«»»¿ƒ¿»
,ÓBÏk .B„ÊBt B˙B‡ ÔÈ‡B˜  ‰„Ï ˙ÚLa ‰a‰«¿≈ƒ¿«≈»¿ƒ¿¿¿«

.ÌÁÏ ÚL ˙Èa ‡e‰L∆≈««»∆∆

ב .11) יז, שם

.„BÈ‡Â B„ÊBta ÒÎ ‡‰ ‰‡Èa Ób ˙ÚLeƒ¿«¿«ƒ»»≈∆ƒ¿»«¿¿¿≈
ËÚÓ epnÓ ˜BÁ ‡l‡ ,ÌÈÙanL BL‡ „Ú ÚÈbÓ«ƒ««…∆ƒƒ¿ƒ∆»»ƒ∆¿«

˙BÚaˆ‡‰ ÈÙÏ12,B„ÊBt‰ ÔÓe „Á‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏe . ¿ƒ»∆¿»¿«¿»ƒ«∆∆ƒ«¿¿
ÌÈˆÈa ÈzL Ba LiL ÌB˜n‰ ‡e‰ ,B„ÊBÙÏ „Á ÔÈa≈∆∆ƒ¿¿«»∆≈¿≈≈ƒ
ÚÊ ˙ÎL ˙ÏMa˙Ó Ô‰aL ÌÈÏÈM‰Â ‰M‡ ÏL∆ƒ»¿«¿ƒƒ∆»∆ƒ¿«∆∆ƒ¿«∆«
Áe˙t ˜ BÓÎe .‰iÏÚ ‡˜p‰ ‡e‰ ‰Ê ÌB˜Ó  dlL∆»»∆«ƒ¿»¬ƒ»¿∆∆»«
B˙B‡ ÔÈ‡B˜ ‰Ê ˜Â ,B„ÊBt‰ ‚‚Ï ‰iÏÚ‰ ÔÓƒ»¬ƒ»¿««¿¿¿∆∆∆¿ƒ
.‰‡Èa Ób ˙ÚLa Ïel‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ÒÎ ‡‰Â .ÏeÏ¿»≈∆ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«¿«ƒ»

(פסחים 12) שוות" האצבעות כל "שאין המין לאבר כינוי 
קיב :).

.‰‰Ë ÌcÓ ıeÁ ;‡ÓË Blk  „Á‰ ÔÓ ‡a‰ Ìc13 »«»ƒ«∆∆À»≈ƒ«…«
ez‰Ë ‰Bz‰L14‡a˙iL BÓk ,ÈL˜ Ì„Â ,15Ì„Â . ∆«»ƒ¬«¿«ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«

ÌÈÚnaL ‰kÓ Ì„ BÓk ‡e‰L ,B‰Ë Blk  ‰iÏÚ‰»¬ƒ»À»∆¿««»∆«≈«ƒ
‡ˆÓp‰ Ì„Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‡ÈÏka B‡ „ka B‡«»≈«À¿»¿«≈»∆¿»«ƒ¿»

ÌÈÙÏÂ Ïel‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ :B„ÊBta16‰Ê È‰  «¿¿ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
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קעו                
         

.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È‰  Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח  ואף ֿעלֿפי  שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני  כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54e‚‡ Ì„Â ,55 dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁÈ BÓk ,ÙÚ57el‡ ÌÈ„ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈLBt ÌÈÓÏ ÏÈhz  Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È‰  »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

LÈ Ì„ ‰‡B‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60 ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי  ב . כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס .55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע  הרי  שם, והדם החתיכה של מבחוץ 
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף ' ('בית הרוק  כחמימות חומם
שעות 59)הריטב "א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני 

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י  יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע  "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע  עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי  היא:
שעות. וארבע  עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי  שעות, עשרה שתים עבור אחרי  אפילו לעת,
 ֿ שתים של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק  היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
 Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓe¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡Â ,B„ÊBta ˙ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;‰B‰Ë  ˙ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C„k ,dOa ‰‡zL „Ú  dOa dBÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙ÙBÙLa ˙B‡Ï ‰M‡‰ Cc ÔÈ‡Â ,˙B‡B65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב .65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ

‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰B‰Ë BÊ È‰  ˙LBÈ66dÙeb LÈb‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»

‡È‰ ÌÈÏ‚ ÈÓ ˙Lb‰L ;˙LLBÁ dÈ‡  ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב .66) נט , בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי 
הט "ז). שחיטה מהל' (פ "ו בו" יוצא שהרעי  והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ B‰Ë  ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
 ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ  ‰‡zLÁ‡ Ìc ‰˙‡ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È‰  ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי  אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני 
נערות. מימי  עלֿידי69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa‡ dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰ 71,‰ÏÈle ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡  ˙‡O Ck Á‡Â ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

LBÙe ‰BL‡ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙‚Be .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡75.ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B  ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב .71)שהגיע  סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב  - ב  סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי  חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי 

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa‡76Ì„ ‰˙‡ ‡lL ‰ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚eÒa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ 77,ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚBe ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי "ט .76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב .77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È‰  ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚eÒa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk  ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙BLÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ
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קעז                 
         

ÌÈÓÈ ‰Úa‡ Ïk BÏ79eÈ‰ elÙ‡Â .˙eÚp‰ ÈÓÈa »«¿»»»ƒƒ≈««¬«¬ƒ»
,ÔÈ‚eÒa ˙eÚp‰ ÈÓÈa BÏ ÔÈ˙BpL ÌÈÓÈ ‰LÏM‰«¿»»ƒ∆¿ƒƒ≈««¬¿≈ƒ
.zÓ ‰Ê È‰  „Á‡ ‰ÏÈÏ ÌÈL„Á ÈL ÏÎa ÏÚe»«¿»¿≈√»ƒ«¿»∆»¬≈∆À»

.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â¿∆…»¿»««»

הי "ט .79) למעלה כמבואר שם.

.‚Î?‰˙ÈÁ ‡Ï B‡ ‰kn‰ ‰˙ÈÁ Ì‡ ÔÈÚ„BÈ „ˆÈk≈«¿ƒƒ»¿»««»…»¿»
,‰‡z ‡Ï LzLÎe ,„ÓÚzL ˙Úa Ìc‰ ‰‡B ‰˙È‰»¿»»«»¿≈∆«¬…¿∆≈≈…ƒ¿∆
Èab ÏÚ Lz Ì‡Â ,‰‡z Ú˜w‰ ÏÚ LzL ˙Úe¿≈∆≈≈«««¿«ƒ¿∆¿ƒ≈≈««≈
;‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡Ï ÔÈ„Ú  ‰‡˙ ‡Ï ˙B˙ÒÎe ÌÈk»ƒ¿»…ƒ¿∆¬«ƒ…»¿»««»
ÏÚ ˙LBÈ ÔÈa ˙„ÓBÚ ÔÈa ÏÏk ‰˙‡ ‡ÏÂ Ìc‰ ˜Òt»««»¿…»¬»¿»≈∆∆≈∆∆«
‡l‡ ,ÏÏk ˜Òt ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰kn‰ ‰˙ÈÁ k  k‰««¿»»¿»««»¿≈ƒ…»«¿»∆»
ÌÈk‰ ÏÚ ˙LBÈ ‡È‰Lk elÙ‡Â Ìc‰ ‰‡zƒ¿∆«»«¬ƒ¿∆ƒ∆∆««»ƒ

‰c Ì„ ‡l‡ ,‰kÓ Ì„ ‰Ê ÔÈ‡  ˙B˙Òk‰Â80. ¿«¿»≈∆««»∆»«ƒ»

שם.80)

.„ÎLÈÓLz ˙Úa ‰‡B ‰˙È‰81˙ÓÁÓ ‰Ê È‰  »¿»»¿≈«¿ƒ¬≈∆≈¬«
Ck Á‡Â ,Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ d˙hÓ ‰LnL .‰kn‰««»ƒ¿»ƒ»»¿…»¬»»¿««»
.‰c Ì„ ‰Ê È‰  LÈÓLz ˙ÓÁÓ ‡lL Ìc ‰˙‡»¬»»∆…≈¬««¿ƒ¬≈∆«ƒ»

סד:).81) (שם תשמיש ומחמת

.‰ÎdÏÚe ÊÁÂ ,Ìc ‰pnÓ ‡ˆÈ ‡ÏÂ ‰Ïe˙a ÏÚBa‰«≈¿»¿…»»ƒ∆»»¿»«¿»»
;‰c Ì„ ‰Ê È‰  ‰pË˜ ‰˙È‰ elÙ‡ ,Ì„ ‡ˆÈÂ¿»»»¬ƒ»¿»¿«»¬≈∆«ƒ»
ÏÚBa‰ .‰lÁza ‡a ‰È‰  ÌÈÏe˙a Ì„ ‰È‰ el‡L∆ƒ»»«¿ƒ»»»«¿ƒ»«≈

ÌÈÏe˙a Ì„ ‰Ê È‰  Ì„ ‡ˆÈÂ LÏL ˙aÓ ‰˙eÁt82. ¿»ƒ«»¿»»»¬≈∆«¿ƒ

א.82) סה, שם

ה'תשע"ח  תמוז ה' שני יום 

   1 
אחד;1) הכל טוהר ודם והיולדת והזבה הנדה שדם יבאר

זבה  ככה נקראו למה זיבה; וימי  נדתה ימי  הנקראים ימים
של  שביעי  ביום גדולה זבה על הבא קטנה; וזבה גדולה
ובשביעי נקיים שבעה שספרה זבה הטבילה; אחר ספירה
בשני עצמה שבדקה נדה החמה; לשקיעת סמוך ראתה
ומצאה  רבים ימים עד בדקה ולא הדם שפסק  ומצאה לנדתה
אם  לידה וימי  זבה; וספק  נדה ספק  שהיא האשה טמאה;

נקיים. לשבעה עולין

.‡ÈLw‰ Ì„Â ‰f‰ Ì„Â ‰cp‰ Ìc2Ì„Â ˙„ÏBÈ Ì„Â ««ƒ»¿««»»¿««ƒ¿«∆∆¿«
B˜n‰ ÔÓe ,‡e‰ „Á‡ Ìc Blk  ˙„ÏBÈ ÏL ‰Ë…«∆∆∆À»∆»ƒ«»

‡e‰ „Á‡ ÔÈÚÓe ,‡a ‡e‰3‡e‰ „Ïa ÌÈpÓfe , »«¿»∆»«¿«ƒƒ¿«
BÊÂ ,‰B‰Ë BÊ  Ì„ ‰‡B ‰È‰˙Â ,BÈ„ ‰pzLiL∆ƒ¿«∆ƒ¿ƒ¿∆»»¿»¿

.‰Ê BÊÂ ,‰cƒ»¿»»

לידה 2) חבלי  ואחזוה להצטער שהתחילה "מעוברת
דם  הנקרא הוא הדם אותו שתלד, קודם לצאת הדם והתחיל

והתורה 3)הקושי ". טמאתו התורה הוא, אחד "מעיין
טהרתו".

.‰lÁz Ì„ ‰M‡‰ ‰‡zLk ?„ˆÈk4‰‡zLk B‡ , ≈«¿∆ƒ¿∆»ƒ»»¿ƒ»¿∆ƒ¿∆
BÊ È‰  d˙cÏ ‰ÚwL ˙Ú‰ ‡e‰Â ,dzÒÂ ˙ÚLaƒ¿«ƒ¿»¿»≈∆»¿»¿ƒ»»¬≈
ÔÈa ‰ÚL Ïk ‰˙‡ ÔÈa ,ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk ‰cƒ»»ƒ¿««»ƒ≈»¬»»ƒ¿»≈

Ïa ‰BL‡ ‰tË ‡l‡ ‰˙‡ ‡lLÌc ‰˙‡ .„ ∆…»¬»∆»ƒ»ƒ»ƒ¿«»¬»»
‡Ïa ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÈÊ Ì„ ‰Ê È‰  ÈÈÓM‰ ÌBia««¿ƒƒ¬≈∆«ƒ»ƒ¿≈∆¿…

d˙c ˙Ú5. ∆ƒ»»

בחייה.4) הראשונה זבה.5)בפעם בעניין הנאמר

.‚ÌÈÓi‰ CB˙a ‰‡zL Ìc Ïk ÔÎÂ6‰c ˙ÒÂ ÔÈaL ¿≈»»∆ƒ¿∆¿«»ƒ∆≈∆∆ƒ»
‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .‰ÈÊ Ì„ ‡e‰ È‰  ‰c ˙ÒÂÏ¿∆∆ƒ»¬≈«ƒ»«¬»»¿∆
OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰c ÔÓÊÏ ‰c ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡L ,ÈÈqÓƒƒ«∆≈≈¿«ƒ»ƒ¿«ƒ»∆»««»»

.„Ïa ÌBÈƒ¿«

לקמן 6) וראה לנדה. נדה שבין עשר האחד ביום ואפילו
שלפניו. הימים לעשרת זה יום שבין ההבדל י "א בהלכה

.„ Ô˙lÁ˙a ˙ÒÂ dÏ ‰Úa˜pL ÌÈÓi‰ ˙ÚL Ïk»ƒ¿««»ƒ∆ƒ¿¿»»∆∆ƒ¿ƒ»»
‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡ ÔÈa ,d˙c ÈÓÈ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰≈«ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…

Ìc Ô‰a ‰˙‡7ÈtÓ ?‰c ÈÓÈ ÔÈ‡˜ ‰Ó ÈtÓe . »¬»»∆»ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈
‰c Ìc  Ì‰a ‰‡zL Ìc ÏÎÂ ,‰cÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»∆ƒ¿∆»∆«ƒ»

.LÁÈ≈»≈

יומה 7) עד הווסת מהתחלת האשה ימי  שכל רבינו, שיטת
אפילו  - זה אחרי  זה - יום עשר ואחד שבעה מונה האחרון
הוא  הימים בשבעת רואה שהיא דם וכל דם. בהם ראתה לא
הימים  עשר אחד בתקופות רואה שהיא ודם נדה, דם

הוא. זיבה דם שלאחריהם,

.‰ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  ‰ÚM‰ Á‡L ÌBÈ OÚ „Á‡ ÏÎÂ¿»««»»∆«««ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
‰nÏÂ .‰˙‡ ‡Ï ÔÈa Ìc Ô‰a ‰˙‡ ÔÈa ,d˙ÈÊ ÈÓÈ¿≈ƒ»»≈»¬»»∆»≈…»¬»¿»»
Ìc ÏÎÂ ,‰ÈÊÏ ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ ?‰ÈÊ ÈÓÈ ÔÈ‡˜ƒ¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆≈¿ƒ¿ƒ»¿»»
˙BÓL ÈLa ‰f‰Â .LÁÈ ‰ÈÊ Ì„  Ô‰a ‰‡zL∆ƒ¿∆»∆«ƒ»≈»≈¿ƒ»≈ƒ¿≈≈

.d˙ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ :Ô‰L ,el‡≈∆≈¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»

.Â˙eÓzL „Ú ˙ÒÂ dÏ ÚwiL ÌBiÓ ,‰M‡‰ ÈÓÈ Ïk»¿≈»ƒ»ƒ∆ƒ»«»∆∆«∆»
‰ÚL ÌÏBÚÏ tÒz ,Á‡ ÌBÈÏ ˙Òe‰ ˜ÚiL „Ú B‡«∆≈»≈«∆∆¿«≈ƒ¿…¿»ƒ¿»
[Ô‰ÈÁ‡Â] ,OÚ „Á‡ Ô‰ÈÁ‡Â ,˙Òe‰ ÌBÈ ˙lÁzÓƒ¿ƒ««∆∆¿«¬≈∆««»»¿«¬≈∆
È„k ,ÔÈna ‰f˙Â .OÚ „Á‡ Ô‰ÈÁ‡Â ,‰ÚLƒ¿»¿«¬≈∆««»»¿ƒ»≈«ƒ¿»¿≈
B‡ ‰˙‡ ‰c ÈÓÈa Ì‡ Ì„ ‰‡zL ˙Úa Ú„zL∆≈«¿≈∆ƒ¿∆»ƒƒ≈ƒ»»¬»
ÈÓÈ ‰ÚL :Ô‰ Ck ‰M‡ ÏL ‰ÈÓÈ ÏkL .‰ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»∆»»∆»∆ƒ»»≈ƒ¿»¿≈
‰˜ÈÒÙ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰ÈÊ ÈÓÈ OÚ „Á‡Â ‰cƒ»¿««»»¿≈ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿ƒ»

.‡a˙iL BÓk ,‰„l‰«≈»¿∆ƒ¿»≈

.ÊB‡ „Ïa „Á‡ ÌBÈ d˙ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡L ‰M‡ƒ»∆»¬»»ƒ≈ƒ»»∆»ƒ¿«
˙‡˜Â ,‰pË˜ ‰Ê ˙‡˜  ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL¿≈»ƒ∆««∆ƒ¿≈»»¿«»¿ƒ¿≈
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â .ÌBÈ „‚k ÌBÈ ˙ÓBL∆∆¿∆∆¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆
‰Ê ˙‡˜p‰ ‡È‰Â ,‰eÓ‚ ‰Ê BÊ È‰  ‰Ê Á‡««∆¬≈»»¿»¿ƒ«ƒ¿≈»»
eÊÈ Èk ‰M‡Â :Ó‡pL .Ì˙Ò ‰Ê ˙‡˜Â ,‰ÏB„‚¿»¿ƒ¿≈»»¿»∆∆¡«¿ƒ»ƒ»
'ÌÈa' ,ÌÈL  'ÌÈÓÈ' ËeÚÓ .ÌÈa ÌÈÓÈ dÓc BÊ»»»ƒ«ƒƒ»ƒ¿«ƒ«ƒ
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.‚È‰ÎÈ˙Á ˙Ïtn‰51Ì‡ :‰n„‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ««∆∆¬ƒ»««ƒ∆ƒ¬À»ƒ
‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc dnÚ LÈ52elÙ‡Â . ≈ƒ»»¿≈»¿ƒ«¿»«¬ƒ

BÊ È‰  Ì„ ‰‡ÏÓ ˙‡ˆÓÂ ‰ÎÈ˙Á‰ ‰Ú˜ƒ¿¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»¬≈
‰B‰Ë53Ì„ ‡l‡ ,‰c Ì„ ‰Ê ÔÈ‡L ;.‰ÎÈ˙Á ¿»∆≈∆«ƒ»∆»«¬ƒ»

בשר.51) הרחם 52)של שנפתח  ואף ֿעלֿפי  שם.
ולפיכך  דם, בלא הרחם לפתיחת שאפשר מפני  כשהפילה,
שהפלת  טמאה, אינה יולדת ומשום נדה, משום טמאה אינה

לידה. נקראת אינה עמה 53)חתיכה דם יש אם דדווקא
(מגידֿמשנה). בתוכה דם ולא טמאה,

.„È‰Úe˜ ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰54e‚‡ Ì„Â ,55 dÎB˙a ƒƒ»¬ƒ»¿»¿»»¿»
‰‡ÓË56ÔÈÓk ,‰ÚO ÔÈÓk ,‰tÏ˜ ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ . ¿≈»ƒƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ«¬»¿ƒ

ÔÈLeÁÈ BÓk ,ÙÚ57el‡ ÌÈ„ ‰‡Ó ‰È‰ Ì‡ , »»¿«¿ƒƒ»»«¿≈¿»ƒ≈
ÔÈLBt ÌÈÓÏ ÏÈhz  Ì„‡58eÁBn Ì‡ :59BÊ È‰  »…«ƒ¿«ƒ¿ƒƒƒ¬≈

LÈ Ì„ ‰‡B‰ ÏÎÂ ,‰Ù˜Â ‡e‰ ÌcL ,‰‡ÓË60 ¿≈»∆»¿»»¿»»»»»≈
˙ÚÏ ˙ÚÓ ÔÈLBta e‰L Ì‡Â ;‰‡ÓË61Ck Á‡Â62 ¿≈»¿ƒ»«¿ƒ≈≈¿≈¿««»

‰‡ÓË ˜ÙÒ BÊ È‰  eÁBn63˙ÚÏ ˙ÚÓ eÁBn ‡Ï ; ƒ¬≈»≈¿≈»…ƒ≈≈¿≈
.‡È‰ ‰B‰Ëe ,‰knÓ el‡ È‰ ¬≈≈ƒ«»¿»ƒ

לקורעה 54) יש שם, בגמרא גירסתנו ולפי  ב . כא, שם
ולבודקה. סדקים 56)מכונס .55)לכתחילה שיש מכיון

דרך  ברחם הדם נוגע  הרי  שם, והדם החתיכה של מבחוץ 
ספר'). ('קרית מבשרה" זובה יהיה "דם זה ונקרא הסדקין,

בשם 58)יתושים.57) יוסף ' ('בית הרוק  כחמימות חומם
שעות 59)הריטב "א). שתיםֿעשרה עליהם שעברו לפני 

כאן). ומגידֿמשנה שם, רש"י  יבש 60)(ראה ואפילו שם.
שעות.61)מעיקרו. וארבע  "ואחר 62)עשרים המלים

הכוונה  אלא שעות, וארבע  עשרים אחר משמעותן אין כך"
למעלה, שנאמר הזמן במשך בפושרין ששהו אחרי  היא:
שעות. וארבע  עשרים עד שתיםֿעשרה מן היינו

כשרץ 63) מעתֿלעת צריך בדם גם אם מסתפקת שם הגמרא
המעת  תוך וכשנמוחו יבשין) ולא לחין (שמטמאין ונבלה
נדה  דם זה הרי  שעות, עשרה שתים עבור אחרי  אפילו לעת,
 ֿ שתים של שהייה מספיקה רך שהוא שבדם או וטמאה.
ונשארה  נדה, דם זה אין נימוחו לא ואם שעות, עשרה

(מגידֿמשנה). טמאה ספק  היא ולפיכך בתיקו, הבעיה

.ÂËÌÈˆ˜L ,ÌÈ‚c ÔÈÓk ,ÌÈ‚Á ÔÈÓk ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿ƒ¬»ƒ¿ƒ»ƒ¿»ƒ
 Â‡Ï Ì‡Â ,‰‡ÓË  Ìc Ô‰nÚ LÈ Ì‡ :ÌÈOÓe¿»ƒƒ≈ƒ»∆»¿≈»¿ƒ«

‰B‰Ë64. ¿»

הערה64) למעלה נ.ראה

.ÊË‰˙‡Â ,B„ÊBta ˙ÙBÙL ‰ÒÈÎ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¿∆∆«¿¿¿»¬»
‰È‰È Ìc :Ó‡pL ;‰B‰Ë  ˙ÙBÙM‰ CB˙a Ìc‰«»¿«¿∆∆¿»∆∆¡«»ƒ¿∆
ÌÈLp‰L C„k ,dOa ‰‡zL „Ú  dOa dBÊ»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆ƒ¿»»¿∆∆∆«»ƒ

˙ÙBÙLa ˙B‡Ï ‰M‡‰ Cc ÔÈ‡Â ,˙B‡B65. ¿≈∆∆»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆∆

ב .65) כא, שם

.ÊÈ,ÌÈÏ‚ ÈÓ ÌÚ Ì„ ‡ˆÈÂ ÌÈÓ ‰ÈzL‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»»»ƒ≈«¿«ƒ

‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa ˙„ÓBÚ ‡È‰Â ‰ÈzL‰L ÔÈa≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿ƒ»¿ƒ
‰B‰Ë BÊ È‰  ˙LBÈ66dÙeb LÈb‰ elÙ‡Â . ∆∆¬≈¿»«¬ƒƒ¿ƒ»

‡È‰ ÌÈÏ‚ ÈÓ ˙Lb‰L ;˙LLBÁ dÈ‡  ‰ÚÊÚcÊÂ¿ƒ¿«¿¿»≈»∆∆∆«¿»«≈«¿«ƒƒ
‡e‰ ‰kÓ Ìc ‰Ê Ì„Â ,„Á‰ ÔÓ ÌÈÏ‚ ÈÓ ÔÈ‡L .BÊ∆≈≈«¿«ƒƒ«∆∆¿»∆««»

˙ÏÁÏÁa67.‡ÈÏka B‡ ««¿…∆«À¿»

ב .66) נט , בו 67)שם ואין שוה שהוא האחרון "המעי 
הט "ז). שחיטה מהל' (פ "ו בו" יוצא שהרעי  והוא עיקום,

.ÁÈ‡ÏÂ ‰c Ì„ ‡Ï BÈ‡Â ,‡e‰ B‰Ë  ÌÈÏe˙a Ìc«¿ƒ»¿≈…«ƒ»¿…
.‰eaÁ Ì„ BÓk ‡l‡ ,B˜n‰ ÔÓ BÈ‡L ,‰ÈÊ Ì„«ƒ»∆≈ƒ«»∆»¿««»

‰pË˜ ˙‡O Ì‡ ?ÌÈÓ„a ‰Ïe˙a‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ68ÔÈa , ¿≈«ƒ«¿»¿»ƒƒƒ»¿«»≈
 ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡L ÔÈa ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡Ï…»¬»»ƒ»∆»≈∆»¬»»¿≈»ƒ»

‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰69Ìc ÏkL , ¬≈À∆∆¿«¿»«∆ƒ¿∆««»∆»»
‰kn‰ ˙ÓÁÓ  ‰‡zLÁ‡ Ìc ‰˙‡ Ì‡Â .‡e‰ ∆ƒ¿∆≈¬«««»¿ƒ»¬»»««

.‰c BÊ È‰  ‰kn‰ ‰ÈÁzL∆ƒ¿∆««»¬≈ƒ»

דם 68) ראיית זמן כי  אחד, ויום שנה שתיםֿעשרה לפני 
נערות. מימי  עלֿידי69)מתחיל הבאה החבורה שתתרפא

הבתולים. השרת

.ËÈ‰Ú ‡È‰Lk ˙‡O70Ìc ‰ÈÓiÓ ‰˙‡ ‡Ï Ì‡ : ƒ»¿∆ƒ«¬»ƒ…»¬»ƒ»∆»»
ÌÈÓÈ ‰Úa‡ dÏÚÏ ˙zÓ BÊ È‰ 71,‰ÏÈle ÌBia ¬≈À∆∆¿«¿»«¿»»»ƒ«««¿»

˙˙BL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡72.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â . ««ƒ∆«»≈¿∆…»¿»««»
ÔÈ‡  ˙‡O Ck Á‡Â ‰È‡ ˙Èa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â¿ƒ»¬»»¿≈»ƒ»¿««»ƒ»≈

LBÙe ‰BL‡ ‰ÏÈÚa ‡l‡ ‰ÈÏÚ ‡Ï BÏ73‰È‰ÈÂ , »…»∆»∆»¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ¿∆
˙‚Be .‰c ˙lÁz ‡È‰ el‡k ‰Ê ÌÈÏe˙a Ì„74‡lL «¿ƒ∆¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆∆∆…

‰˙‡75.ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ Ïk dÏ ÔÈ˙B  ‰ÈÓiÓ »¬»ƒ»∆»¿ƒ»»«¿»»ƒ

לראות.70) זמנה ב .71)שהגיע  סד, שמחמת 72)שם
הוא. מפרש 73)מכה ורבינו ושמואל, כרב  - ב  סה, שם

(מגידֿמשנה). אביה בבית וראתה בנערה, שמדובר
נערות.74) מימי  חדשים ששה עבור אבל 75)אחרי 

מצוה. בעילת בועל ראתה,

.Î˙BÏÈÏ ‰Úa‡76Ì„ ‰˙‡ ‡lL ‰ÚÏ ÔÈ˙BpL «¿»»≈∆¿ƒ¿«¬»∆…»¬»»
ÔÈ‚eÒa Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ 77,ÔBL‡‰ ‰ÏÈÏ ÏÚBa . ««ƒ∆≈¿≈ƒ≈«¿»»ƒ

‰ÏÈÏ ÏÚBe ,‰LÏL B‡ ÌÈL„Á ÈL elÙ‡ ÔÈzÓÓe«¿ƒ¬ƒ¿≈√»ƒ¿»≈«¿»
.‰kn‰ ‰˙ÈÁ ‡lL ‡e‰Â .ÈL≈ƒ¿∆…»¿»««»

הי "ט .76) למעלה כמבואר ובלילה, ימים ארבעה כלומר,
ב .77) סה, שם

.‡Î‰pË˜ ÔÎÂ78,‰kn‰ ‰ÈÁzL „Ú dÏ ÔÈ˙BpL ¿≈¿«»∆¿ƒ»«∆ƒ¿∆««»
ÔÈa ,‰M‰ Ïk ÏÚBa ‰Ê È‰  ‰L ‰˙ÈÁ ‡Ï elÙ‡¬ƒ…»¿»»»¬≈∆≈»«»»≈

.ÌBÈ Á‡ ÌBÈa ÔÈa ÔÈ‚eÒa¿≈ƒ≈¿««

ראתה.78) אפילו

.ÎÔÈ„ÚÂ ,dÏÚa ˙Áz ‰Ú ˙OÚÂ ,˙‡OpL ‰pË¿̃«»∆ƒ»¿«¬»«¬»«««¿»«¬«ƒ
ÏÚaL ˙BÏÈÚa Ïk  ‰kn‰ ˙ÓÁÓ ˙˙BL Ìc‰«»≈≈¬«««»»¿ƒ∆»«
ÔÈÓÈÏLÓe ,„Á‡ ‰ÏÈÏk BÏ ˙BLÁ ‰pË˜ ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«»∆¿»¿«¿»∆»«¿ƒƒ
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קעח                
         

.Á˙ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
tÒÏ ‰ÎÈˆ ‰ÏB„‚ ‰fL :Ôa˜ ˙‡‰Â ‰ÚLƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ ;„Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ] ,‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL  ‰‡Èa eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï‡ .[‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡L ÔÈa ,d˙ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È‰  ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
Á‡ ˙ÏBËÂ ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È‰  ‰ÏhL Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰˙‡ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL Á‡ ˙ÏBËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk ‰˙‡ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע .9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒÏ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê BÊ È‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈB‰Ë10ÌÈÓÈ ˙ÚL dl ‰ÙÒÂ :Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ Á‡ ÈÚÈM‰ ÌBia ˙ÏBËÂ .ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡ÈÓ ÈÈÓM‰ ÌBie .ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈB˙ ÈzL ,da»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.ÈB‡ ,eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰ÏhL ‰pË˜ ‰Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰ÏË ‡Ï el‡k  ÈÚÈL ÏÈÏa ‰ÏhL ‰ÏB„‚ ‰Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰ÚL CB˙a ‰ÏhL ‰ck ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰ÈÙÒ ÏL ÈÚÈL ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
Á‡ eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰Ê ÏÚ B‡ ,‰ÏhL Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰ÏhL ÔÂÈk ;˙k‰ ÔÓ eËt  ‰ÏhL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰B‰Ë  d˙ÏÈËÏ Èe‡‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú ˙eaz11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע .11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי 
שיבורר.

.„È‰ÏÈh‰ Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈË Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È‰  Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚe ,B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÏÈh‰  »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13 ‰ÏhL Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË  ÚÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,ÚÙÓÏ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa˜a ÔÈiÁ dÏÚBe ‡È‰Â14‰eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡Èz ‡lL ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח .14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק ". לידי  תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡ ÈÚÈMe ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰ÙqL ‰Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙˙BÒ  ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰ÚL ‡Óh‰ ÌBi‰ Á‡Ó ˙BÓÏ ˙ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏt16˙˙BÒ  »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ˙BqL ,È˜ ‰‡L Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17OÚ „Á‡e d˙ÈÊ ÈÓÈÓ ÈÈOÚa Ìc ‰˙‡ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡L Èt ÏÚ Û‡ ,OÚ ÌÈMe«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙eÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰Ê dÈ‡  ‰Ê Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e‡aL BÓk ,‰Ê dÈ‡  d˙c ÈÓÈa ‰‡B‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע .16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי 
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי , ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע  שכבת פולטת או בזב  קרי 
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע . שכבת לפליטת טבילתה אחרי  למעלה 18)המחרת
ייחשב ". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰Bza e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È‰  d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLze d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡L ÔB‚k .‰Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰L ,ÈÈOÚe»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡ .d˙ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,ÚÏ ‰ÏËÂ d˙ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚBe ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙k ÌÈiÁ ÌÈ‡  LBÓe kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓOÚ „Á‡ ÌBÈÏ ÛËˆÓ OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈË dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ ‰nÁ‰ ızL Á‡ OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÏË»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰Ê Ïk ÔÈ„k ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ÈL  dÏÚe Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL Á‡ Ìc ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»
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קעט                 
         

ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ 21ÛËˆÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ‰c Ìc ‰fL ; ≈¿»¿∆∆«ƒ»¿≈ƒ¿»≈
.ÂÈÙlL ÌBiÏ«∆¿»»

התורה,20) מן שימור צריך לא עשר אחד שיום פי  על אף 
יום  כנגד יום כשומרת ודינה שימור צריך מדרבנן אך

טומאת 21)מדרבנן. פסקה אלא קטנה, זבה אינה כלומר
כנדה. וטמאה זיבה

.ËÈ˙BLÓM‰ ÔÈa d˙cÏ ÈÚÈL ÛBÒa Ìc ‰˙‡22, »¬»»¿¿ƒƒ¿ƒ»»≈«¿»
‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÈÈOÚe ÈÚÈLza ‰˙‡Â23‡nL ; ¿»¬»«¿ƒƒ»¬ƒƒ¬≈¿≈»»∆»

‰˙‡L ˙‡ˆÓÂ ,‰˙È‰ ÈÈÓL ÏÈÏa ‰BL‡ ‰i‡¿ƒ»ƒ»¿≈¿ƒƒ»¿»¿ƒ¿≈∆»¬»
Ì‡ ÔÎÂ .d˙ÈÊ ÈÓÈ ˙lÁzÓ ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ∆««∆ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»»¿≈ƒ
‰˙‡Â ,d˙ÈÊ ÈÓÈÓ ÈÈOÚe ÈÚÈLza Ìc ‰˙‡»¬»»«¿ƒƒ»¬ƒƒƒ≈ƒ»»¿»¬»
˜ÙÒ BÊ È‰  ˙BLÓM‰ ÔÈa OÚ „Á‡ ÌBÈ ÛBÒa¿««»»≈«¿»¬≈¿≈
,‰˙È‰ OÚ „Á‡ ÌBÈa ‰BÁ‡ ‰i‡ ‡nL ;‰Ê»»∆»¿ƒ»«¬»¿««»»»¿»
.d˙ÈÊ ÈÓÈa ‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ È‰Â«¬≈»¬»¿»»ƒ∆««∆ƒ≈ƒ»»

בינונים 22) כוכבים שלושה שיראו עד החמה "משתשקע 
"בי הנקרא הזמן מן הוא ספק  והוא מקום, בכל השמשות" ן

מקום". בכל להחמיר בו ודנים הלילה מן ספק  היום
נאכל,23) ואינו קרבן ומביאה נקיים שבעה וסופרת גדולה,

הספק . על הבא קרבן ככל

.Î‰‡ˆÓe d˙c ÈÓÈ CB˙a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰cƒ»∆»¿»«¿»¿¿≈ƒ»»»¿»
d˙cÏ ÈMa ˜Òt elÙ‡Â ,Ìc‰ ˜ÒtL24B‡ ‰‚‚LÂ , ∆»««»«¬ƒ»««≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»
d˙c Á‡Ï „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ‰„ÈÊ‰25,ÌÈa ÌÈÓÈ ≈ƒ»¿…»¿»«¿««ƒ»»»ƒ«ƒ

Ïk ‡nL :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰˜„aLÎe¿∆»¿»»¿»À¿»≈¿ƒ∆»»
Ë ‰˙È‰ ÌÈÓi‰ Ô˙B‡Ô˙B‡ Ïk ‡l‡ ,‰Ê ‰È‰˙Â ‰‡Ó »«»ƒ»¿»¿≈»¿ƒ¿∆»»∆»»»

‰‰Ë ˙˜ÊÁa ‰˜„a ‡lL ÌÈÓi‰26dÓˆÚ ‰˜„a . «»ƒ∆…»¿»¿∆¿«»√»»¿»«¿»
ÔÈe ,d˙cÏ ÈÚÈMa ‰˜„a elÙ‡ ,‰‡ÓË ‰‡ˆÓe»¿»¿≈»¬ƒ»¿»«¿ƒƒ¿ƒ»»≈
,‰c ˙‡ÓhÓ LÙÏ È„k dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï ˙BLÓM‰«¿»…»¿»«¿»¿≈ƒ¿ƒÀ¿«ƒ»
‰B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰˜„a Ck Á‡Â ÌÈÓÈ ‰ÈzÓ‰ ‡l‡∆»ƒ¿ƒ»»ƒ¿««»»¿»»¿»¿»
‰Ê BÊ È‰  ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰ ¬≈¿≈»»¿ƒ»¿»¿≈»¬≈»»
ÛBqÏe ‰‡ÓË ‰‡ˆÓ ‰lÁzaL ÔÂÈkL ;˙È‡cÂ«»ƒ∆≈»∆«¿ƒ»»¿»¿≈»¿«
ÏL ÔBL‡ ÌBÈÂ .˜Òt ‡lL ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰‡ÓË¿≈»¬≈¿∆¿«∆…»«¿ƒ∆
ÈÓk BÊ È‰  ‰B‰Ë B ‰‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰cƒ»««ƒ∆»¿»¿»¬≈¿ƒ
ÔÈÚn‰ ˜ÊÁ‰ Blk ÔBL‡ ÌBiL ;‰‡ÓË ‰‡ˆnL∆»¿»¿≈»∆ƒÀÀ¿«««¿»

.Áe˙t»«

המעיין 24) הוחזק  כולו ראשון שיום בראשון, לא אבל
ההלכה. בסוף  שמסיים כמו ימי25)פתוח  שבעת לאחר

אינה 26)נדתה. ולפיכך דם ראתה שלא בחזקת כלומר,
ותיטהר. לנדתה וטובלת זבה,

.‡Î‰ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡a dÓˆÚ ‰˜„aL ‰Ê»»∆»¿»«¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
‰‡ˆÓe ÈÚÈL ÌBÈ „Ú ‰˜„a ‡ÏÂ ,B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»«¿ƒƒ»¿»
Ïk ‰˜„a el‡Îe ,‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È‰  B‰Ë»¬≈¿∆¿«»√»¿ƒ»¿»»

.B‰Ë ‰‡ˆÓe ‰ÚLƒ¿»»¿»»

.Î‰ÈÙq‰ ÈÓÈÓ ÔBL‡ ÌBÈa ‰˜„a Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ»
ÈÈÓM‰ ÌBie ,B‰Ë ‰‡ˆÓe27È‰  B‰Ë ‰‡ˆÓe »¿»»««¿ƒƒ»¿»»¬≈

d˙ÈÊÏ ÈLÈÏL ÌBÈa ‰˜„a .‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ¿∆¿«»√»»¿»¿¿ƒƒ¿ƒ»»

ÈÓÈÓ ÔBL‡ ÌBÈa ‰˜„a ‡ÏÂ ,Ìc‰ ˜ÒtL ‰‡ˆÓe»¿»∆»««»¿…»¿»¿ƒƒ≈
‰˜„a ÈÚÈMe ,‰ÈÙq‰28BÊ È‰  B‰Ë ‰‡ˆÓe «¿ƒ»«¿ƒƒ»¿»»¿»»¬≈

,˙B˜È„a‰ el‡ ÏÎa ÊÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‰Ë ˙˜ÊÁa¿∆¿«»√»¿«ƒ¿»¿»≈«¿ƒ
.‰ÈÙÒ ÈÓÈ BÏ eÏÚÂ B‰Ë ‡e‰L∆»¿»¿≈¿ƒ»

ורק 27) הספירה ימי  בסוף  בשביעי  בדקה שלא פי  על אף 
ולא 28)בתחילתם. הספירה ימי  בסוף  הייתה שהבדיקה
בתחילתם.

.‚Î‰ÎÈˆ  ‰Ê ˜ÙÒ ‰c ˜ÙÒ ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»¿≈»»¿ƒ»
ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,˜ÙqÓ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL LÈÏ≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒƒ»≈¿∆∆¿≈

ÈÈÓL29‰‡ÈÓe .dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,ÏÎ‡ BÈ‡Â ‰Ê Ôa»̃¿«»»¿≈∆¡»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

ביום.29) טובלת שאינה כנדה

ה'תשע"ח  תמוז ו ' שלישי יום 

   1 
יולדת 1) היא זו ואי  דינו; והיאך לידה של קשוי  דם יבאר

ואחר  נקבה היולדת דמה; פסק  שלא בזוב  ויולדת בזוב ;
בתוך  הקושי  דם והתחיל נתעברה שלא עשר ארבעה
מן  דם יום עשר וארבעה מאה שתראה אפשר אם שמונים;

זבה. תהיה ולא יום אחר יום המקור

.‡‰„Ï ÈÏÁ ‰eÊÁ‡Â ÚËˆ‰Ï ‰ÏÈÁ˙‰L ˙aÚÓ2, ¿À∆∆∆ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈«¬»»∆¿≈≈»
‡e‰ Ìc‰ B˙B‡  „ÏzL Ì„˜ ˙‡ˆÏ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰Â¿ƒ¿ƒ«»»≈…∆∆≈≈«»
d˙c ÈÓÈa ‡a Ì‡ ?BÈc C‡È‰Â .ÈLw‰ Ì„ ‡˜p‰«ƒ¿»««ƒ¿≈«ƒƒ»ƒ≈ƒ»»
‡a Ì‡Â ;‰c ‰‡ÓË BÊ È‰Â ,‰c Ì„ ‡e‰ È‰ ¬≈«ƒ»«¬≈¿≈»ƒ»¿ƒ»
Ìc :‰Êa Ó‡pL .‰B‰Ë BÊ È‰  ‰˙ÈÊ ÈÓÈaƒ≈ƒ»»¬≈¿»∆∆¡«¿»»»

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .dOa dBÊ ‰È‰È3dBÊ : ƒ¿∆»ƒ¿»»ƒƒ«¿»»¿»
„ÏÂ „ÏzL „Ïe .„ÏÂ ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿…≈¬«»»ƒ¿«∆≈≈»»

ÌÈÏÙÏ ÈL˜ ÔÈ‡  ‰ÏÈt‰ Ì‡ Ï‡ ;ÈÁ4‰È‰ elÙ‡ . «¬»ƒƒƒ»≈ƒƒ¿»ƒ¬ƒ»»
OÚ ‰Úa‡ Úv‰Â ÌÈÏÁ‰ ÌÚ „BÈÂ ˙˙BL Ìc‰5 «»≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿««««¿»»»»
Ì‡ Ï‡ ;B‰ËÂ ÈL˜ Ì„ ‰Ê È‰  „ÏzL Ì„˜ ÌBÈ…∆∆≈≈¬≈∆«ƒ¿»¬»ƒ
˙È B‡ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁa ‰„l‰ Ì„˜ Ìc‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ«»…∆«≈»«¬ƒ»»»»≈

BÊa ˙„ÏBÈ ‡È‰ È‰Â ,‰ÈÊ Ì„ ‰Ê È‰ 6. ¬≈∆«ƒ»«¬≈ƒ∆∆¿

"חבלי2) לידה, חבלי  נקראים לילד העומדת אשה מכאובי 
יג). יג, (הושע  לו" יבאו ב .3)יולדה לו, שם 4)נדה

ב . ה),5)לח , יב , (ויקרא כנדתה שבועיים "וטמאה שם
וכמה? טהורה, דזיבתה מכלל כזיבתה. ולא כנדתה
יום  אחדֿעשר היא זיבה שתקופת ואף ֿעלֿפי  שבועיים".
שהוולד  התורה גילתה ביולדת ה"ג). פ "ו (למעלה בלבד

יום. ארבעהֿעשר ואם 6)מטהר זבה. דין לה יש כלומר,
הרי הלידה, קודם יום ארבעהֿעשר לפני  ימים שלשה ראתה
קטנה  זבה היא - שנים או אחד יום ואם גדולה, זבה היא
יולדת  דיני  שאר הֿז בהלכות לקמן וראה (מגידֿמשנה).

בזוב .

.ÌÈÈv‰ e˜Òt ‡lLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…»¿«ƒƒ
;‰„ÏiL „Ú ˙ÎÏB‰Â ‰M˜˙Ó ‡l‡ ,Úv‰Â ÌÈÏÁ‰Â¿«¬»ƒ¿«««∆»ƒ¿«»¿∆∆«∆»¿»
d˙ÈÊ ÈÓÈa ˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL Ìc ‰˙‡ Ì‡ Ï‡¬»ƒ»¬»»¿»»ƒ»≈ƒ≈ƒ»»
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.Á˙ÈÙÒ ‡l‡ ‰pË˜ ‰ÊÏ ‰ÏB„‚ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡≈≈»»¿»¿»»¿«»∆»¿ƒ«
tÒÏ ‰ÎÈˆ ‰ÏB„‚ ‰fL :Ôa˜ ˙‡‰Â ‰ÚLƒ¿»«¬»«»¿»∆»»¿»¿ƒ»ƒ¿…
‡l‡ ˙ÙBÒ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿«»≈»∆∆∆»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ ;„Ïa „Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ»»¿»
Ôa˜ ‰‡ÈÓ dÈ‡ ‰pË˜ ‰ÊÂ] ,‰ËzLk¿∆ƒ¿«¿»»¿«»≈»¿ƒ»»¿»
Ô‰ÈzL  ‰‡Èa eq‡Â ‰‡ÓË ÔÈÚÏ Ï‡ .[‰ËzLk¿∆ƒ¿«¬»¿ƒ¿«À¿»¿ƒƒ»¿≈∆

.˙BÂL»

.Ë‰˙‡L ÔÈa ,d˙ÈÊ ÈÓÈa Ìc ‰˙‡ ?„ˆÈk≈«»¬»»ƒ≈ƒ»»≈∆»¬»
B˙B‡ È‰  ÌBi‰ ÛBÒa ‰˙‡L ÔÈa ‰ÏÈl‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ«««¿»≈∆»¬»¿«¬≈
‰˙‡L ˙ÚÓ Ìc‰ ˜Òt ‡Ï el‡Îe ,‡ÓË Blk ÌBi‰«À»≈¿ƒ…»««»≈≈∆»¬»
‡Ï Ì‡Â .‰ÏÈl‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ‰Ú˜ML „Ú«∆»¿»««»¿«∆∆»««¿»¿ƒ…
Á‡ ˙ÏBËÂ ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰ÏÈla ÌeÏk ‰˙‡»¬»¿««¿»«¿∆∆¿»»¿∆∆««
‰˙‡ ‡Ï Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ…»¬»
‡Óh‰ ÌBi‰ „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk8, ¿¬≈∆∆»»¿∆∆««»≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

יום.8) כנגד יום שומרת נקראת ולפיכך

.ÈBÓBÈa ÔÈa BÏÈÏa ÔÈa ,ÈM‰ ÌBia Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»«««≈ƒ≈¿≈≈¿
Ïk ˙nLÓe ,‡ÓË ÈM‰ ÌBi‰ È‰  ‰ÏhL Á‡««∆»¿»¬≈««≈ƒ»≈¿«∆∆»

ÈLÈÏL ÏÈÏ9Ì‡ .ÁÓÏ ˙ÓkLÓ  ‰˙‡ ‡Ï ≈¿ƒƒƒ…»¬»«¿∆∆¿»»
Ì‡ .ÌBi‰ Ïk ˙nLÓe ,‰nÁ‰ ızL Á‡ ˙ÏBËÂ¿∆∆««∆»≈««»¿«∆∆»«ƒ
ÈL „‚k B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ‰Ê È‰  ÌeÏk ‰˙‡ ‡Ï…»¬»¿¬≈∆∆»»¿∆∆¿≈

.ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓe ,ÌÈ‡Óh‰ ÌÈÓÈ»ƒ«¿≈ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆

למפרע .9) זבה תהא דם תראה שאם

.‡È BÏÈÏa ÔÈa BÓBÈa ÔÈa ,ÈLÈÏMa Ìb Ìc ‰˙‡»¬»»««¿ƒƒ≈¿≈¿≈
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒÏ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê BÊ È‰¬≈»»¿»¿ƒ»ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

ÌÈB‰Ë10ÌÈÓÈ ˙ÚL dl ‰ÙÒÂ :Ó‡pL ;Ì„ ‡Ïa ¿ƒ¿…»∆∆¡«¿»¿»»ƒ¿«»ƒ
È‰Â ,‰nÁ‰ ı‰ Á‡ ÈÚÈM‰ ÌBia ˙ÏBËÂ .ÓB‚Â¿≈¿∆∆««¿ƒƒ««»≈««»«¬≈
‰‡ÈÓ ÈÈÓM‰ ÌBie .ÚÏ dÏÚÏ ˙zÓ ‡È‰ƒÀ∆∆¿«¿»»∆∆««¿ƒƒ¿ƒ»

.‰BÈ Èa ÈL B‡ ÌÈB˙ ÈzL ,da»̃¿»»¿≈ƒ¿≈¿≈»

נקיים.10) שבעה התלמוד: בלשון

.ÈB‡ ,eÓM‰ ÌBÈ ÏL ‰ÏÈla ‰ÏhL ‰pË˜ ‰Ê»»¿«»∆»¿»««¿»∆«»
,‰ÏË ‡Ï el‡k  ÈÚÈL ÏÈÏa ‰ÏhL ‰ÏB„‚ ‰Ê»»¿»∆»¿»¿≈¿ƒƒ¿ƒ…»¿»

.‰ÚL CB˙a ‰ÏhL ‰ck ‡È‰ È‰Â«¬≈ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ¿»

.‚È‰ÈÙÒ ÏL ÈÚÈL ÌBÈa ‰ÏB„‚ ‰Ê ÏÚ ‡a‰«»«»»¿»¿¿ƒƒ∆¿ƒ»
Á‡ eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰Ê ÏÚ B‡ ,‰ÏhL Á‡««∆»¿»«»»¿«»««»««
ÔÓÊa ‰ÏhL ÔÂÈk ;˙k‰ ÔÓ eËt  ‰ÏhL∆»¿»»ƒ«»≈≈»∆»¿»ƒ¿«
dÏ ‰È‰È BÊ ‰M‡Ïe .‰B‰Ë  d˙ÏÈËÏ Èe‡‰»»ƒ¿ƒ»»¿»¿ƒ»ƒ¿∆»

‰Ú ˙eaz11ÔÈÈeÏz dÚbÓe d˙ÏÈÚa È‰L ,12. «¿»»∆¬≈¿ƒ»»«»»¿ƒ

רע .11) וחינוך לימוד עד 12)כלומר, ועומד תלוי 
שיבורר.

.„È‰ÏÈh‰ Á‡ ÌBi‰ ÌÏL Ì‡ ?ÔÈÈeÏz Ô‰ „ˆÈk≈«≈¿ƒƒƒ¿«««««¿ƒ»
d˙ÏÈË Á‡ Ba ‰Ú‚pL Ïk È‰  Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ¿…»¬»»¬≈…∆»¿»««¿ƒ»»

Á‡ d˙ÏÈÚe ,B‰Ë‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ‰ÏÈh‰  »¿ƒ»»«««¿ƒ»≈«»ƒ»∆»
ÌeÏk13 ‰ÏhL Á‡ ‰Ê ÌBÈa Ìc ‰˙‡ Ì‡Â ; ¿¿ƒ»¬»»¿∆««∆»¿»

,‡ÓË  ÚÙÓÏ Ba ‰Ú‚pL ÏÎÂ ,ÚÙÓÏ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿«¿≈«¿…∆»¿»¿«¿≈«»≈
Ôa˜a ÔÈiÁ dÏÚBe ‡È‰Â14‰eÒ‡ ‡È‰ CÎÈÙÏe . ¿ƒ¬»«»ƒ¿»¿»¿ƒ»ƒ¬»

˜ÙÒ È„ÈÏ dÓˆÚ ‡Èz ‡lL ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ15. ¿«¿»«»∆∆∆…»ƒ«¿»ƒ≈»≈

בשוגג.13) קרבן ולא במזיד כרת הזבח .14)לא על כבא
חכמים 15) אמרו אבל תטהר, מעשה אחר תטהר, "אחר

ספק ". לידי  תבוא שמא כן לעשות אסור

.ÂË‰˙‡ ÈÚÈMe ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙LL ‰ÙqL ‰Ê»»∆»¿»≈∆»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ»¬»
,Ïk‰ ˙˙BÒ  ‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜LÏ CeÓÒ elÙ‡ ,Ìc»¬ƒ»ƒ¿ƒ«««»∆∆«…
ÌÈÓÈ ‰ÚL ‡Óh‰ ÌBi‰ Á‡Ó ˙BÓÏ ˙ÊBÁÂ¿∆∆ƒ¿≈««««»≈ƒ¿»»ƒ

.ÌÈi˜¿ƒƒ

.ÊË‰ÈÙq‰ ÈÓÈ CB˙a ÚÊ ˙ÎL ‰ËÏt16˙˙BÒ  »¿»ƒ¿«∆«¿¿≈«¿ƒ»∆∆
ÌBÈ ˙BqL ,È˜ ‰‡L Êk ‡e‰L ÈtÓ ;„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈∆¿»∆»»∆ƒ∆≈

„Á‡17OÚ „Á‡e d˙ÈÊ ÈÓÈÓ ÈÈOÚa Ìc ‰˙‡ . ∆»»¬»»»¬ƒƒƒ≈ƒ»»»««»»
‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡L Èt ÏÚ Û‡ ,OÚ ÌÈMe«¿≈»»««ƒ∆»¬»¿»»ƒ∆
˙eÈfÓ ˙‡ˆÈ ‡l‡ ,‰ÏB„‚ ‰Ê dÈ‡  ‰Ê Á‡««∆≈»»»¿»∆»»»ƒƒ
,d˙c ˙ÏÁ˙Ó OÚ ÌÈL ÌBiL ;‰cÏ ‰pË¿̃«»¿ƒ»∆¿≈»»«¿∆∆ƒ»»

e‡aL BÓk ,‰Ê dÈ‡  d˙c ÈÓÈa ‰‡B‰Â18. ¿»»ƒ≈ƒ»»≈»»»¿∆≈«¿

זרע .16) שכבת ממנו שיוצאת כאיש היא ומה 17)והרי 
שבעה  ולספור להתחיל שצריכה הקודמת בהלכה שנאמר
השביעי , ביום אפילו טמא יום כשהפסיקה נקיים, ימים
כגון  אחרת, טומאה אבל זיבה. טומאת הפסיקה אם היינו
הימים  את סותרת אינה בזבה זרע  שכבת פולטת או בזב  קרי 
מיום  החל ספירתה את להמשיך ויכולה שעברו הנקיים

הזרע . שכבת לפליטת טבילתה אחרי  למעלה 18)המחרת
ייחשב ". נדה דם בהם, שתראה דם "וכל ד: הלכה

.ÊÈÏÚ eÊ˙ ÈÎ B‡ :‰Bza e˙kL ‰Ê ‡e‰ ‰Óe«∆∆»«»ƒ»«
È‰  d˙cÏ CeÓÒ ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡L ?d˙cƒ»»∆ƒ»¬»¿»»ƒ»¿ƒ»»¬≈
ÈÚÈLze d˙cÏ ÈÈÓMa ‰˙‡L ÔB‚k .‰Ê BÊ»»¿∆»¬»«¿ƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ
OÚ „Á‡‰Ó ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡ Ô‰L ,ÈÈOÚe»¬ƒƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ≈»««»»
ÈÓÈÓ OÚ „Á‡a Ìc ‰˙‡ .d˙ÈÊ ÈÓÈ Ô‰L ÌBÈ∆≈¿≈ƒ»»»¬»»»««»»ƒ≈
,OÚ ÌÈL ÏÈÏ ‡e‰L ,ÚÏ ‰ÏËÂ d˙ÈÊƒ»»¿»¿»»∆∆∆≈¿≈»»
dÏÚBe ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,d˙hÓ ‰LnLÂ¿ƒ¿»ƒ»»««ƒ∆ƒ¿≈»¬»

˙k ÌÈiÁ ÌÈ‡  LBÓe kLÓ ÔÈOBÚÂ ‡ÓË19; »≈¿ƒƒ¿»»≈»«»ƒ»≈
L ÌBÈ ÔÈ‡L ÈtÓOÚ „Á‡ ÌBÈÏ ÛËˆÓ OÚ ÌÈ ƒ¿≈∆≈¿≈»»ƒ¿»≈¿««»»

dÏÈv‰Ï ‰Ê ÏÈÏ ˙ÏÈË dÏ ‰ÏÈÚB‰ ,‰Ê d˙BOÚÏ«¬»»»ƒ»»¿ƒ«≈∆¿«ƒ»
.Ôaw‰ ÔÓƒ«»¿»

אסורה 19) אבל הלל, כבית הקרבן מן פטור שוגג היה ואם
מדרבנן. לשמש

.ÁÈ ‰nÁ‰ ızL Á‡ OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÏË»¿»¿¿≈»»««∆»≈««»
‰Ê Ïk ÔÈ„k ,ÚÏ „Ú dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰¬≈¬»¿«¿»«»∆∆¿ƒ»»»

‰pË˜20.ÌeÏkÓ ÔÈeËt Ô‰ÈL  dÏÚe Ú Ì‡Â ; ¿«»¿ƒ»«¿»»¿≈∆¿ƒƒ¿
OÚ ÌÈL ÌBÈa ‰ÈÏÚ ‡aL Á‡ Ìc ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»»««∆»»∆»¿¿≈»»
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קפ                
         

ÔÓ dÏ ÁÂÂ Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏÁÂ Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈOÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Á‡ ÌÈÏÁ‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈOÚ Á‡ ÌÈÏÁ‰Â Úv‰ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰Ê BÊ È‰  ˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏÁ‰ ‡ÏÂ Úv‰ ˜Òt ‡Ï  „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ÔÎ ÈÁ‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב .7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡  ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ Ï‡ .BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ‰„ÏÏ9 ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È‰L ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏMe ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי10) המביא יום - השלישי  שהיום צריכין שאנו מפני 
קושי לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי , יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב  יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק  ולד, הפילה שמא יולדת ספק  כלומר, ב . כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני  רק  ונשארו דם, ראתה לא ואולי  גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰ÚL LÈÏ ‰ÎÈˆ ?BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,ÚÏ ˙ÏBËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck Á‡Â12‰Ê Ôa˜ ‰‡ÈÓe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙ÏBËÂ13ÌÈi˜ ‰ÚL ‰ÙÒÂ ,‰˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
 Ô‰ÈÁ‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL OÚ ‰Úa‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  OÚ ‰Úa‡ CB˙a ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי  א.

בה"ו.

.Â˙ÚL ‰ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«

dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰OÚ È‰  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»
OÚ ‰Úa‡ ÏkL ,OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ

‰ck15BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿
‰Úa‡ Á‡Â ÎÊ ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÚL ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰˜ ÏL OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B dÈ‡L16BÓk ,‰ÚL ˙ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב .15)ללידת פ "ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡  dÓc ˜Òt ‡lL BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï‡ .‡e‰ ‰ÈÊ Ì„k  ‰‡zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL OÚ ‰Úa‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa‡ CB˙a Ìc ‰˙‡ Ck Á‡Â ,‰ÏËÂ ‰˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.‰Ë Ì„ ‰Ê È‰  ‰˜ ÏL ÌÈBÓLe ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי  הדם, פסק  שלא זמן שכל ב . לה, שם
זיבה.

.ÁCk Á‡Â ,‰ÏË ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰  Ìc ‰˙‡»¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡ ÔÈ‡ ‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË  Ìc ÏL BÓˆÚ Ï‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי  שממנו מהמעין בא שהדם אע "פ 
הטוהר. בימי  -19)סותר בזוב  שיולדת  שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL OÚ ‰Úa‡ Á‡Â ,‰˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡BÏ ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ë Ì„ ‡e‰ È‰ ¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20 ‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ B‰Ë21‰È‰z  ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,ÎÊ ˙‡ÓË  ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰˜ ˙‡ÓË  ‰˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
 ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡ Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני20) אלא קושי  דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב .21)שזה לח , ב .22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙ÚL ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,dBÊ ˜ÒtL ‰Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

˙BÒ23‰ÚL ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLa ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰ÚL ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.dBfÓ ‰‰Ë Ì‡Â :Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dBfÓ ‰‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
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קפי                 
         

˙‡ÓË B‡ ‰c ˙‡ÓË B‡ ‰„Ï ˙‡ÓË ÔB‚k ,˙Á‡«∆∆¿À¿«≈»À¿«ƒ»À¿«
el‡ ˙B‡ÓË ÔÈ‡Â ,Ô‰a ˙ÙBÒ BÊ È‰  ˙Ú»̂««¬≈∆∆»∆¿≈À¿≈

.‰ÈÙq‰ ÔÈ˙BÒ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ«¿ƒ»

א.23) לז, שזבה 24)שם הוא, גמור טהור זה שדם מפני 
ולכן  ולד, מחמת לא עצמה, מחמת רואה היא אם רק  טמאה
שראתה  דם מהֿשאיןֿכן השבעה, למנין הקושי  ימי  עולים
שיולדת  מפני  מניינה, סותר סופרת, בעודה טהרה ימי  בתוך
השגת  ראה טמא, הוא הדם וממילא טוהר, דם לה אין בזוב 

לידתה,25)הראב "ד. בימי  דם שראתה אפילו א. לד, שם
בהי "א. להלן דם.26)כמבואר ראתה שם 27)כשלא

כרבא. א. לז,

.‡È Ìc Ô‰a ‰˙‡ ‡Ï Ì‡ ,d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓÈ¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»ƒ…»¬»»∆»
Ì‡Â ;ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈÙÒÏ dÏ ÔÈÏBÚ el‡ È‰¬≈≈ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿ƒ
‡ÏÂ ‰i‡‰ ÈÓÈ dÏ ÔÈÏBÚ ÔÈ‡  Ìc Ô‰a ‰˙‡»¬»»∆»≈ƒ»¿≈»¿ƒ»¿…
‰ÙqL ÌÈÓi‰ ÏÚ ˙ÓÏLÓ ‡l‡ ,ÌÈÓi‰ Ïk ÔÈ˙BÒ¿ƒ»«»ƒ∆»«¿∆∆««»ƒ∆»¿»
,BÊ ÏL ‰i‡ ‡l‡ Ïk‰ ˙BÒ ÔÈ‡L .Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆≈≈«…∆»¿ƒ»∆

.„Ïa ÔÓBÈ ÔÈ˙BÒ el‡ Ï‡¬»≈¿ƒ»ƒ¿«

.ÈEÏ ‡a˙È ,e‡aL ÌÈwÚ‰ Ïk ÔÈzL Á‡Ó≈««∆»ƒ»»ƒ»ƒ∆≈«¿ƒ¿»≈¿
ÌÈÓÎÁ eÓ‡M ‰Ó28Ì„ ‰M‡‰ ‰‡zL LÙ‡L , «∆»¿¬»ƒ∆∆¿»∆ƒ¿∆»ƒ»»

‡ÏÂ ÌBÈ OÚ ‰Úa‡Â ‰‡Ó ÌBÈ Á‡ ÌBÈ B˜n‰ ÔÓƒ«»««≈»¿«¿»»»»¿…
‰Ê ‰È‰z29d˙c ÈÙÏ ÌÈL ?„ˆÈk .30ÈÓÈ ‰ÚLÂ , ƒ¿∆»»≈«¿«ƒƒ¿≈ƒ»»¿ƒ¿»¿≈

d˙c ÈÓÈ Á‡Ï ÌÈLe ,d˙c31OÚ ‰Úa‡Â , ƒ»»¿«ƒ¿««¿≈ƒ»»¿«¿»»»»
ÈL˜32ÌÈLe ,‰c ÈÓÈ ‰ÚLÂ ,‰˜ ÏL ÌÈBÓLe , ƒ¿ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»¿≈ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ Á‡33‰M‡‰ ‰‡zL Ìc ÏkL ,z„ÓÏ ‡‰ . ««¿≈ƒ»»»«¿»∆»»∆ƒ¿∆»ƒ»
d˙c ˙lÁz ‡e‰  ˙‡ÏÓ ÌBÈ Á‡34ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â , ««¿…¿ƒ«ƒ»»¿≈«¿ƒƒ

Ì„wnL ˙B˙ÒÂ ÏÚ35ÌBÈ ÛBÒa Ì„ ‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ . «¿»∆ƒ…∆¿ƒ»»»»¿
˙‡ÏÓ36˙BLÓM‰ ÔÈa37‡nL ;‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿…≈«¿»¬≈¿≈ƒ»∆»

.d˙c ÈÓÈ ˙lÁz ‡e‰L ,Ìc‰ ‰˙‡ ‰ÏÈla««¿»»¬»«»∆¿ƒ«¿≈ƒ»»

א.28) לח , של 30)גדולה.29)שם האחרונים ימים שני 
זיבה. זיבה.31)ימי  ימי  של הראשונים ימים שני 

(ה"א).32) למעלה של 33)כמבואר הראשונים ימים שני 
זיבה. דעת 34)ימי  לידה, שבלא המנין, מפסקת שהלידה

ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה הסדר: לפי  מונה שהיא רבינו
אבל  ה"ו, פ "ו למעלה כמבואר חייה, ימי  כל זיבה ימי 

מפסקת. שלא 35)הלידה הטוהר ימי  אחרי  ראתה ואם
נדה. היא - (הקודם) וסתה ב .36)בשעת נג, שם

לח .37) הערה פ "ו, למעלה ראה

.‚Èe‡a k38 ‰ÚL Ïk Ìc ‰˙‡L ‰cp‰L , ¿»≈«¿∆«ƒ»∆»¬»»»ƒ¿»
‰pË˜ ‰ÊÂ .ÏaËzL Á‡ ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙zÓÀ∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ««∆ƒ¿…¿»»¿«»
LnLÏ ˙zÓe ,˙ÏBËÂ B‰Ë „Á‡ ÌBÈ ˙nLÓ ¿«∆∆∆»»¿∆∆À∆∆¿«≈
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ  ‰ÏB„‚ ‰ÊÂ .ÚÏ»∆∆¿»»¿»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
ÔÓÊ ÔÈa ÔÈ‡Â .ÈÈÓL ÏÈÏa LnLÏ ˙zÓe ,˙ÏBËÂ¿∆∆À∆∆¿«≈¿≈¿ƒƒ¿≈≈¿«
„Á‡‰ Ô˙B‡e ,„Ïa ÌBÈ OÚ „Á‡ ‡l‡ ‰cÏ ‰cƒ»¿ƒ»∆»««»»ƒ¿«¿»»««

.‰ÏB„‚ B‡ ‰pË˜ ‰Ê ‰È‰z OÚ»»ƒ¿∆»»¿«»¿»

ט ֿיא.38) הלכות פ "ו ה"ו, פ "ד למעלה

.„È‡a˙È ,ÌÈwÚ‰ el‡ Ïk ÎBÊ ‰È‰zL Á‡Óe≈««∆ƒ¿∆≈»≈»ƒ»ƒƒ¿»≈
ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‰Ê EÏ39‰ÈÓÈ Ïk ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰ : ¿∆∆»¿¬»ƒ»ƒ»∆À¿¿»»»∆»

‰‡z ÌBÈ40‰lÁza  ‰‡z ‡Ï ÌBÈÂ Ìc41˙LnLÓ ƒ¿∆»¿…ƒ¿∆«¿ƒ»¿«∆∆
ÏÈÏa42ÈÈÓL ÌBÈe ÈÈÓL43Á‡ „Á‡ ÌBÈ ‡e‰L , ¿≈¿ƒƒ¿¿ƒƒ∆∆»««

‰Úa‡ ÌBÈ OÚ ‰BÓL ÏÎa ˙LnLÓe .d˙c ÈÓÈ¿≈ƒ»»¿«∆∆¿»¿»»»«¿»»
„Ïa ˙BÏÈÏ44ÌÈÓia LnLÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â . ≈ƒ¿«¿≈»¿»¿«≈«»ƒ

‡Óh‰ ÌBiÏ ÓBL ‡e‰ B‰h‰ ÌBi‰L ,ÌÈB‰h‰45. «¿ƒ∆««»≈««»≈
˙lÁzÓ ‡ÓË ÌBÈ ÏÎa Ìc‰ ‰‡B ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»»«»¿»»≈ƒ¿ƒ«

„Ïa ÈÈÓMa ‡l‡ ˙LnLÓ dÈ‡  ‰ÏÈl‰46‡e‰L , ««¿»≈»¿«∆∆∆»«¿ƒƒƒ¿«∆
.d˙c ÈÓÈ Á‡ „Á‡ ÌBÈ∆»««¿≈ƒ»»

א.39) נד, ביום.40)שם רק  בראיה 41)כלומר,
נדה. ימי  שבעה לספור מתחילה שאז בכת"י42)ראשונה,

שמיני . וביום בלילה טבלה 43)תימן: בשביעי  שהרי 
וביום  בלילה משמשת לפיכך תשיעי , עד תראה ולא לערב 
כבר  הוא הראשונה לראייתה התשיעי  והיום השמיני ,
יום  הוא העשירי  ויום הזיבה, ימי  אחדֿעשר של בחשבון
הלילה. עד לשמש ואסורה התשיעי  יום של השימור

אור 44) והיינו: שאמרנו, השמיני  ויום השמיני  ליל מלבד
וֿיז. טו יג, ה"י .45)לֿיא, פ "ו למעלה ששאר 46)ראה

היא  הרי  ובערב  הטמא, ליום שומרים הם הטהורים הימים
דם. תראה פן לשמש ואסור הלילה, מתחילת לראות רגילה

.ÂËÌÈÓÈ ÈLe ÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ÈL ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¿≈»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
OÚ ÌÈMe ÈÈÓMa ˙LnLÓ  ÌÈB‰Ë47‰MMe ¿ƒ¿«∆∆«¿ƒƒ«¿≈»»«ƒ»

.ÌÈOÚe OÚ»»»∆¿ƒ

ימי47) מאחדֿעשר הם רואה, שהיא הימים - ט ֿי  שימי 
ביום  מותרת ולכן שימור, יום הוא האחדֿעשר והיום הזיבה,
רואה  שהיא יגֿיד והימים שלפניו, בלילה וגם השניםֿעשר
שימור, יום הוא חמשהֿעשר ויום זיבה, ימי  הם בהם,
תשעהֿעשר  ויום זיבה, ימי  הם יזֿיח  וימי  טז, ביום ומותרת
שלפניו  ובלילה העשרים ביום ומותרת השימור, יום הוא

למעלה. כאמור

.ÊËÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰‡B ‰˙È‰48‰LÏLe »¿»»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»
ÔÈB‰h‰ ‰LÏM‰Ó ÌÈÓÈ ÈL ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿≈»ƒ≈«¿»«¿ƒ
ÌÈMÏ eÓL Ô‰Ó „Á‡‰L ;d˙c ÈÓÈ Á‡L∆««¿≈ƒ»»∆»∆»≈∆»«¿«ƒ
˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ .d˙cÏ ÔÈÎeÓq‰ ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒ«¿ƒ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆
˙ÚL dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Ê ‰˜ÊÁ‰ È‰L ;ÌÏBÚÏ¿»∆¬≈À¿¿»»»¿»¿≈»ƒ¿«

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ

כן 48) ואחר נדתה, בתחילת ג ב , א, בימים דם שראתה
ימים  שלשה התחילו השביעי  וביום טהורים, ימים שלשה
ויום  זיבה, מימי  הם האחרונים הימים ושני  ט  ח , ז, הטמאים

ויב . יא ביום ומותרת שימור, יום הוא העשירי 

.ÊÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰Úa‡ ‰‡B ‰˙È‰49‰Úa‡Â »¿»»«¿»»»ƒ¿≈ƒ¿«¿»»
ÔÈB‰Ë ÌÈÓÈ50„Á‡ ÌBÈ ˙LnLÓ 51,d˙c Á‡L »ƒ¿ƒ¿«∆∆∆»∆««ƒ»»

ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ52. ¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.49) לתחילת ד ג, ב , א, ח .50)בימים ז, ו, ה,
שמיני .51) נקיים.52)יום שבעה לה שאין
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ÔÓ dÏ ÁÂÂ Úv‰ dÏ ˜ÒÙe ,ÌÈÏÁÂ Úˆa¿«««¬»ƒ»«»«««¿»«»ƒ
ÌÈOÚ ˙Áa ‰„ÓÚÂ ,ÌÈÓÈ ‰LÏM‰ Á‡ ÌÈÏÁ‰«¬»ƒ«««¿»»ƒ¿»¿»¿««∆¿ƒ

˙BÚL Úa‡Â7Ìc‰ ˜Òt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,˙È B‡8 ¿«¿«»»≈««ƒ∆…»««»
ÌÈOÚ Á‡ ÌÈÏÁ‰Â Úv‰ ÊÁL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆»««««¿«¬»ƒ««∆¿ƒ
˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰È‰ el‡L ;‰Ê BÊ È‰  ˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¬≈»»∆ƒ»»«»≈¬«
‰„ÏÈ Ì‡Â .ÌÈÏÁ‰ ‡ÏÂ Úv‰ ˜Òt ‡Ï  „Ïe‰«»»…»««««¿…«¬»ƒ¿ƒ»¿»

.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ÔÎ ÈÁ‡«¬≈≈¬≈∆∆¿

ב .7) לו, שם.8)שם

.‚,‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌÈLe Úˆ ‡Ïa „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡»¬»∆»¿…««¿«ƒ¿ƒ¿»¿»
B‡ ,‰„ÏÈÂ ÈL˜a „Á‡ ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌÈL B‡ÌBÈ ¿«ƒ¿…««¿∆»¿ƒ¿»¿»

dÈ‡  ‰„ÏÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a¿ƒ¿¿…««¿¿ƒ¿»¿»≈»
ÌÈLe ÈL˜a „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ Ï‡ .BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¬»ƒ»¬»∆»¿ƒ¿«ƒ
Úˆ ‡Ïa „Á‡Â ÈL˜a ÌÈL B‡ ,‰„ÏÈÂ Úˆ ‡Ïa¿…««¿»¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»¿…««
Úˆ ‡Ïa ÌBÈÂ ÈL˜a ÌBÈÂ Úˆ ‡Ïa ÌBÈ B‡ ,‰„ÏÈÂ¿»¿»¿…««¿¿ƒ¿¿…««
CeÓÒ ÈL˜ :ÏÏk‰ ‰Ê .BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰  ‰„ÏÈÂ¿»¿»¬≈∆∆¿∆«¿»ƒ»

ÈÙL ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ‰„ÏÏ9 ‰„ÏÏ CeÓÒ ¿≈»≈∆∆¿…ƒ»¿≈»
.BÊa ˙„ÏBÈ BÊ È‰¬≈∆∆¿

הצער.9) מן נחה

.„Ïk elÙ‡ ,‰„l‰ ÌBÈa ˙BÈ‰Ï d˙i‡Ï ÈLÈÏL ÏÁ»¿ƒƒƒ¿ƒ»»ƒ¿¿«≈»¬ƒ»
ÌBÈ È‰L ;BÊa ˙„ÏBÈ BÊ ÔÈ‡  ÈÙLa Blk ÌBi‰«À¿…ƒ≈∆∆¿∆¬≈

ÈLwÏ CeÓÒ ‰„l‰10ÈLÈÏMe ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡ . «≈»»«ƒ»¬»¿≈»ƒ«¿ƒƒ
˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏÈt‰ ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»««ƒƒ»¬≈¿≈∆∆

‰Ê ˜ÙÒe11. ¿≈»»

לידי10) המביא יום - השלישי  שהיום צריכין שאנו מפני 
קושי לך אין - יום באותו שילדה ומכיון בשופי , יהא - זיבה

ספר'). ('קרית בזוב  יולדת זו אין ולכן מזה, שם 11)גדול
זבה, וספק  ולד, הפילה שמא יולדת ספק  כלומר, ב . כא,
זבה  ונעשית לידה בלא הרחם בפתיחת דם ראתה שמא
ימים  שני  רק  ונשארו דם, ראתה לא ואולי  גדולה,

הראשונים.

.‰ÌÈÓÈ ‰ÚL LÈÏ ‰ÎÈˆ ?BÊa ˙„ÏBÈ ÔÈc „ˆÈk≈«ƒ∆∆¿¿ƒ»≈≈ƒ¿»»ƒ
,dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â ,ÚÏ ˙ÏBËÂ ÌÈi˜¿ƒƒ¿∆∆»∆∆¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

‰Ë Ìc dÏ ‰È‰È Ck Á‡Â12‰Ê Ôa˜ ‰‡ÈÓe , ¿««»ƒ¿∆»«…«¿ƒ»»¿«»»
˜Òt elÙ‡ ,ÎÊ ‰„ÏÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙„ÏBÈ Ôa˜Â¿»¿«∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»»¬ƒ»«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ ,‰„l‰ ÌBÈa Ìc‰«»¿«≈»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

˙ÏBËÂ13ÌÈi˜ ‰ÚL ‰ÙÒÂ ,‰˜ ‰„ÏÈ Ì‡Â ; ¿∆∆¿ƒ»¿»¿≈»¿»¿»ƒ¿»¿ƒƒ
 Ô‰ÈÁ‡Ï B‡ ‰„Ï ÏL OÚ ‰Úa‡ ÌÚ eÓÏLÂ¿»¿ƒ«¿»»»»∆≈»¿«¬≈∆
ÈÓÈ eÓÏL Ì‡Â ;dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰¬≈∆∆À∆∆¿«¿»¿ƒ»¿¿≈
dÏÚÏ ‰eÒ‡ BÊ È‰  OÚ ‰Úa‡ CB˙a ‰ÈÙq‰«¿ƒ»¿«¿»»»»¬≈¬»¿«¿»

.OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú«≈¬ƒ»»»

לנקבה.12) ושמונים לזכר, יום ארבעים לז,13)עד שם
לקמן  שמבואר כמו המנין, מן לה עולין לידתה וימי  א.

בה"ו.

.Â˙ÚL ‰ÙÒÂ ,‰LÏL Ìc ‰˙‡L È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¬»»¿»¿»¿»ƒ¿«

dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ;‰OÚ È‰  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ¬≈¬»»«¬«ƒƒ¬»¿«¿»
OÚ ‰Úa‡ ÏkL ,OÚ ‰MÓÁ ÏÈÏ „Ú14‡È‰ «≈¬ƒ»»»∆»«¿»»»»ƒ

‰ck15BÊa ˙„ÏBi‰ ˙‡ ÔÈÎÈˆÓ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ . ¿ƒ»¿»»≈«¿ƒƒ∆«∆∆¿
‰Úa‡ Á‡Â ÎÊ ÏL ‰ÚL Á‡ ‰ÚL ˙ÈÙÒÏƒ¿ƒ«ƒ¿»««ƒ¿»∆»»¿«««¿»»
d˙c ÈÓÈÂ d˙„Ï ÈÓiL ÈtÓ ?‰˜ ÏL OÚ»»∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈≈»»ƒ≈ƒ»»

dÏ ÔÈÏBÚ Ô‰a ‰‡B dÈ‡L16BÓk ,‰ÚL ˙ÈÙÒÏ ∆≈»»»∆ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿
.‡a˙iL∆ƒ¿»≈

נקיבה.14) ה"ב .15)ללידת פ "ד למעלה כמבואר
כרבא.16) שם,

.Ê‰Ë Ìc dÏ ÔÈ‡  dÓc ˜Òt ‡lL BÊa ˙„ÏBÈ17, ∆∆¿∆…»«»»≈»«…«
Ì‡ Ï‡ .‡e‰ ‰ÈÊ Ì„k  ‰‡zL Ìc Ïk ‡l‡∆»»»∆ƒ¿∆¿«ƒ»¬»ƒ
ÏL OÚ ‰Úa‡ eÓÏLÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»¿«¿»»»»∆
ÏL ÌÈÚa‡ CB˙a Ìc ‰˙‡ Ck Á‡Â ,‰ÏËÂ ‰˜¿≈»¿»¿»¿«««»¬»»¿«¿»ƒ∆

.‰Ë Ì„ ‰Ê È‰  ‰˜ ÏL ÌÈBÓLe ÎÊ»»¿ƒ∆¿≈»¬≈∆«…«

כדם 17) הוא הרי  הדם, פסק  שלא זמן שכל ב . לה, שם
זיבה.

.ÁCk Á‡Â ,‰ÏË ‡ÏÂ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚL ‰ÙÒ»¿»ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿…»¿»¿«««
;„iÓ dÏÚÏ ˙zÓe ˙ÏBË BÊ È‰  Ìc ‰˙‡»¬»»¬≈∆∆À∆∆¿«¿»ƒ»

‰ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ˙BÈe‡ ÔÈ‡ ‰Ë ÈÓÈ ÏkL18. ∆»¿≈…«≈»¿…¿ƒ»¿…¿ƒ»
‡nËÓe ‡ÓË  Ìc ÏL BÓˆÚ Ï‡19,‰cp‰ Ìc ÔÈ„k , ¬»«¿∆»»≈¿«≈¿ƒ««ƒ»
.ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…

אינו 18) - וזבה נדה דמי  שממנו מהמעין בא שהדם אע "פ 
הטוהר. בימי  -19)סותר בזוב  שיולדת  שם. כביתֿהלל

היא  טבלה שלא זמן וכל טהרתה, תלויה וטבילה בימים
טמא. ממנה היוצא הדם וממילא טמאה,

.ËdlL OÚ ‰Úa‡ Á‡Â ,‰˜ ˙„ÏBi‰«∆∆¿≈»¿«««¿»»»»∆»
ÌÈBÓL CB˙a dÏ ‡BÏ ÈLw‰ Ìc ÏÈÁ˙‰Â ,‰aÚ˙ƒ¿«¿»¿ƒ¿ƒ««ƒ»»¿¿ƒ
ÈL˜ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ë Ì„ ‡e‰ È‰ ¬≈«…«««ƒ∆≈ƒ

ÌÈÏÙpÏ20 ‰Ë ÈÓÈ CB˙a ‰‡zL ÌÈÓc ÏkL ; «¿»ƒ∆»»ƒ∆ƒ¿∆¿¿≈…«
„Ïe‰ ÏÈtzL „Ú ,‡e‰ B‰Ë21‰È‰z  ÏÈtzLÎe . »«∆«ƒ«»»¿∆«ƒƒ¿∆

Ì‡Â ,ÎÊ ˙‡ÓË  ÎÊ ‰ÏÈt‰ Ì‡ :‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒƒƒ»»»À¿«»»¿ƒ
ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ‰BÓe .‰˜ ˙‡ÓË  ‰˜ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿≈»À¿«¿≈»»¿≈À¿»ƒ≈

ÌÈÓB‡z eÈ‰ elÙ‡ .ÈL „ÏeÓ ˙‡ÏÓ22‰ÏÈt‰Â , ¿…ƒ»»≈ƒ¬ƒ»¿ƒ¿ƒƒ»
 ÌÈÓÈ ‰nk Á‡ elÙ‡ Á‡‰ ‰ÏÈt‰Â „Á‡ ÌBi‰«∆»¿ƒƒ»»«≈¬ƒ«««»»ƒ

.˙‡ÏÓ ÈÓÈÂ ‰‡ÓË ÈÓÈ ÈMÏ ‰BÓ»«≈ƒ¿≈À¿»ƒ≈¿…

מפני20) אלא קושי  דם משום לא אותה שמטהרים שם,
טוהר. דם ב .21)שזה לח , ב .22)שם כה, שם

.ÈÌÈÓÈ ˙ÚL ˙BÓÏ ‰ÏÈÁ˙‰Â ,dBÊ ˜ÒtL ‰Ê»»∆»«»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
BÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ CB˙a ÈL˜ Ìc dÏ ‡e ,ÌÈi˜¿ƒƒ»»«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ≈

˙BÒ23‰ÚL ÔÈÓÏ ÌÈÏBÚ ÈLw‰ ÈÓÈÂ ,24Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ≈«ƒƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿≈ƒ
˙˙BÒ ‰„l‰ ÔÈ‡  ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLa ‰„ÏÈ25, »¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ≈«≈»∆∆

‰ÚL ÔÈÓÏ dÏ ÔÈÏBÚ ‰„l‰ ÈÓÈÂ26Èt ÏÚ Û‡ , ƒ≈«≈»ƒ»¿ƒ¿«ƒ¿»««ƒ
Ô‰a ‰‡ÓË ‡È‰L27.dBfÓ ‰‰Ë Ì‡Â :Ó‡pL . ∆ƒ¿≈»»∆∆∆¡«¿ƒ»¬»ƒ»

‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,dBfÓ ‰‰hL ÔÂÈk≈»∆»¬»ƒ»««ƒ∆ƒ¿≈»À¿»
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קפב                
         

.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈB‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב , א, ט ,54)בימים ח , ז, ו,
הטהורים.55)י . הימים ועשירי , תשיעי  שמיני .

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי  אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי  ליום 58)ונשאר מחוץ  הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי 

.Î‰‡B ‰˙È‰59‰ÚL60‰ÚLÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈB‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡‰ ÚeM‰ ˙LnLÓ 62CeÓq‰ B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË ÚeL ÂÈÁ‡ ‡BÈÂ ,d˙cÏ63,‰Ê Ba Úwz  ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈÁ‡ ‡BiL B‰h‰ ÚeM‰Â64‰eÒ‡Â ,‰ÈÙÒÏ  ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ ÚeL ‡l‡ ˙BÚeL65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚeL OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ ÚeL67ÈML ÚeL .‰Ê ‡È‰ È‰ 68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈL ÚeL .‰ÈÙÒÏ  ‰B‰Ë Ba69ÚeL .‰Ê  ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz ÚeL .‰ÈÙÒÏ 71Ba ‰‡B ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙nLÓ ;73ÈÈOÚ‰ ÚeM‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
B‰h‰74˙LnLÓe ,75OÚ „Á‡ ÚeL .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

dBÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL  B ‰‡B ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78ÚeMÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
OÚ ‰LÏL ÚeL .B‰h‰ OÚ ÌÈL79,‰Ê  ¿≈»»«»»«¿»»»»»

OÚ ‰Úa‡ ÚeLÂ80‰MÓÁ ÚeL ÔÎÂ .‰ÈÙÒÏ  ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
OÚ81OÚ ‰ML ÚeLÂ ,‰Ê 82,‰ÈÙÒÏ  »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

OÚ ‰ÚL ÚeLÂ83 OÚ ‰BÓL ÚeLÂ ,‰Ê  ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚ ˙ÙBÒÂ .‰ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚeL OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c ÚeL ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰  ‰B‰Ë ÌBÈ OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚeL OÚ „Á‡ ˙BÚeL OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚLÂ ‰ÚLƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ "ו 59) למעלה המבואר הקבוע  הסדר פי  על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי 
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי 
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי  ואחדֿעשר נדה ימי  שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי  זיבה. ימי  ושבעה ושבעים נדה, ימי  ותשעה
ימי .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7

,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:
ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתב ֿיד

ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי  ח  מיום המתחיל
ב ֿי "ד  וגומר ומותרת] לערב  טובלת - שבעה כל רואה

דם. ראתה לא ב ֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל
נקבעה  טוֿיח  בימים וכשראתה זיבה. ימי  הם יט  יום ועד

לא 64)לזבה. שבהם כח , ביום וגומר כב , ביום המתחיל
ספירה. ימי  הם דם, מי "ח 65)ראתה השני , השבוע 

לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של
טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות

זיבה.67) ימי  הם השבוע  ימי  וכל כט , ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי  מתחילים
נ.70) ביום ב ֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי  סב  לשני73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב  טבילתה אחרי 
נדה.76) ימי  מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב . השבוע ,78)עא של הראשונים ימים ששני 
לבעלה. ואסורה נדתה ימי  לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ . ביום נגמרים הזיבה וימי  צא. ביום וגומר פה ביום
צח .80) ביום וגומר צב , ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי  שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט  ביום המתחיל
קיב . ביום ב ֿקיט .83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי 
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי  בשבוע  אחד, שבוע  משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע  ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי 

.‡Î B‰Ë ÚeLÂ ‡ÓË ÚeL ‰‡B ‡È‰L ÔÓÊeƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‡È‰ BÊÂ87È ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע , אחד יום חסר שהרי  בערך, כלומר,
יום. ורבע  ימים יט  הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È‰  B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙eÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰ÚL  ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .‰ÚL ˙LnLÓe ,ÔÈB‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó 90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈB‰Ë ‰BÓL e‡BÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ  ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰ÚL ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó  ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡BÈ .‰ÚL ˙ÈÙÒ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰ÚL Ô‰Ó ˙ÙBÒ  ÌÈB‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
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קפג                 
         

ÏÎa ÌBÈ OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ ˙‡ˆÓ .„Á‡ ÌBÈ∆»ƒ¿≈¿«∆∆¬ƒ»»»¿»
.‰BÓLe ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»

עשר.89) השבעה ביום 90)מיום נשלם שהמחזור
וחמש.91)השמונהֿעשר. עשרים שביעי92)מיום יום

עשר. התשעה ביום שהתחיל שלושים 93)למחזור אחרי 
ימים. ושש.94)ושנים שלושים ביום הנגמרים

.‚ÎÌÈÓÈ ‰ÚL˙Â ÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰‡B ‰˙È‰»¿»»ƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ
OÚ ‰BÓL ÏÎa ÌÈÓÈ ‰BÓL ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë¿ƒ¿«∆∆¿»»ƒ¿»¿»»»
Ô‰Ó ‰ÚL  ÌÈ‡Óh‰ ‰ÚLz ?„ˆÈk .ÌÏBÚÏ ÌBÈ¿»≈«ƒ¿»«¿≈ƒƒ¿»≈∆
ÌBÈ Ô‰Ï ˙nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ ˙eÈÊ ÌÈLe ,d˙cƒ»»¿«ƒƒ»¿ƒ»»¿«∆∆»∆
ÔÎÂ .‰BÓL ˙LnLÓe ,ÔÈB‰h‰ ‰ÚLz‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«ƒ¿»«¿ƒ¿«∆∆¿»¿≈

.ÌÏBÚÏ¿»

.„Î,B‰Ë ‰OÚÂ ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰OÚ ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¬»»»ƒ»≈«¬»»»
ÌBÈ ÛÏ‡Â ‡ÓË ÌBÈ ÛÏ‡ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ‰OÚÓe≈¬»»¿«¿»¬ƒ∆∆»≈¿∆∆

dLenL ÈÓÈ ‰È‰È  B‰Ë95d˙ÈÊ ÔÈÓk96?„ˆÈk . »ƒ¿∆¿≈ƒ»¿ƒ¿«ƒ»»≈«
;‰ÈÊ ‰LÏLe ‰c ‰ÚL Ì‰Ó  ÌÈ‡Óh‰ ‰OÚ¬»»«¿≈ƒ≈∆ƒ¿»ƒ»¿»ƒ»
˙LnLÓe ,‰ÚL Ô‰Ó ˙ÙBÒ  ÌÈB‰h‰ ‰OÚ¬»»«¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
˙eÈf‰ ÈÓÈÂ ,‰LÏL LenM‰ ÈÓÈ e‡ˆÓ ;‰LÏL¿»ƒ¿¿¿≈«ƒ¿»ƒ≈«ƒ

ÔÎÂ .‰LÏL‰‡ne :ÔÈB‰Ë ‰‡Óe ÔÈ‡ÓË ÌBÈ ‰‡Ó ¿»¿≈≈»¿≈ƒ≈»¿ƒ≈»
‰LÏLe ÌÈÚL˙Â ,‰cÏ Ô‰Ó ‰ÚL  ÔÈ‡Óh‰«¿≈ƒƒ¿»≈∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»
,‰ÈÙÒÏ Ô‰Ó ‰ÚL  ÔÈB‰h‰ ‰‡n‰ ;˙eÈÊƒ«≈»«¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ»
ÔÈÓ Ïk ÔÎÂ .ÛÏ‡ ÔÎÂ .LenLÏ ‰LÏLe ÌÈÚL˙Â¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿≈∆∆¿≈»ƒ¿»

.BÊ Cc ÏÚ ÔÈÓeƒ¿»«∆∆

הטהורים.95) טומאת 96)בימים ימי  כמנין כלומר,
ימי הם טהרה מימי  הראשונים הימים ששבעת זיבתה,

הספירה.

ה'תשע"ח  תמוז ז' רביעי יום 

   1 
וסת 1) לה; שאין אשה ויש וסת לה שיש אשה שיש יבאר

וסת  קובעת האשה אם וסת; הוא אם אונס  מחמת שנקבע 
לדילוגין; וסתות קפצה; זיבתה; בימי  או נדתה ימי  בתוך
ימים  ולאחר וסתה משעת עצמה בדקה שלא אשה ודין
עת  ידעה ולא שטעתה אשה ודין טמאה; ומצאה בדקה

וסתה. לתקן עושה היא וכיצד וסתה

.‡,˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ LÈÂ ,˙ÒÂ dÏ LiL ‰M‡ LÈ≈ƒ»∆≈»∆∆¿≈ƒ»∆≈»∆∆
dÏ ÔÈ‡Â ,Ìc‰ ‡ˆiL „Ú dÓˆÚa LÈbz ‡Ï ‡l‡∆»…«¿ƒ¿«¿»«∆≈≈«»¿≈»

BÊÂ .d˙i‡Ï Úe˜ ÌBÈ2dÏ LiL ‡È‰ ,˙ÒÂ dÏ LiL »«ƒ¿ƒ»»¿∆≈»∆∆ƒ∆≈»
B‡ ,ÌBÈ ÌÈOÚÏ ÌBÈ ÌÈOÚÓ B‡ ,Úe˜ ÌBÈ»«≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ
B‡ ,ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ï ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰Úa‡Ó≈«¿»»¿∆¿ƒ¿«¿»»¿∆¿ƒ

.˙BÈ B‡ ˙BÁt»≈

וזו.2) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.˙˜‰ÙÓ :dÓˆÚa LÈbz Ìc‰ ‡BiL Ì„˜Â3 ¿…∆∆»«»«¿ƒ¿«¿»¿«∆∆
,‰ÈÚÓ ÈÏetLÂ dÒk Èt ˙LLBÁÂ ˙LhÚ˙Óeƒ¿«∆∆¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ≈≈∆»

‡ˆBiÎÂ ,dOa ÌÁÈ B‡ dOa ˙ÚO nzÒÈÂ¿ƒ¿«≈«¬«¿»»≈«¿»»¿«≈
el‡ ˙BÚ‡Óa4Ô‰Ó „Á‡ B‡ el‡ ˙B˙ÒÂ dÏ e‡BÈÂ . ƒ¿…»≈¿»»¿»≈∆»≈∆

.dzÒÂ ÌBiÓ dÏ ‰Úew‰ ‰ÚMa«»»«¿»»ƒƒ¿»

א.3) סג, "כמו 4)נדה שם. ורותת, עליה כבד ראשה
כאב  ואחרת לבד, האצטומכא היפוך שימצא מי  מהן שנמצא
הלב " דפוקת ואחרת נפש, והיפוך התנודדות ואחרת הראש,

שם). לרבינו המשניות (פירוש

.‚e‡a k5‰eÒ‡  ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ‰M‡ ÏkL , ¿»≈«¿∆»ƒ»∆≈»∆∆¬»
˙ÒÂ dÏ LiLÂ ;‰lÁz dÓˆÚ ˜czL „Ú LnLÏ6 ¿«≈«∆ƒ¿…«¿»¿ƒ»¿∆≈»∆∆

 ÌBia dzÒÂ Ì‡ :˙Òe‰ ˙BÚ ÏÎa LnLÏ ‰eÒ‡¬»¿«≈¿»««∆∆ƒƒ¿»«
 ‰ÏÈla dzÒÂ Ì‡Â ,ÌBi‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰eÒ‡¬»¿«≈»«¿ƒƒ¿»««¿»

˙lÁzÓe .‰ÏÈl‰ B˙B‡ Ïk LnLÏ ‰eÒ‡7˙Òe‰ ÌBÈ ¬»¿«≈»««¿»ƒ¿ƒ««∆∆
ÌÏBÚÏ d˙ÈÊ ÈÓÈÂ d˙c ÈÓÈ tÒz8. ƒ¿…¿≈ƒ»»ƒ≈ƒ»»¿»

הט "ז.5) פ "ד יב ֿיג.6)למעלה הלכות בדפוס 7)שם,
וכשמתחיל. ימי8)רומי : ואחדֿעשר נדה ימי  שבעה

פ "ז. למעלה כמבואר לעולם. חוזר וכן זיבה,

.„Ú„zL „Ú ,˙B˙Òea ‰f‰Ï ÌÈLp‰ ˙BÎÈˆ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ«»ƒ¿ƒ»≈«¿»«∆≈«
˙B‡Ï dk„ ‰È‰ .dzÒÂ da ‰Úa˜pL ‰ÚM‰Â ÌBi‰«¿«»»∆ƒ¿¿»»ƒ¿»»»«¿»ƒ¿
ÌBÈ ‡e ,‰˙‡ ‡ÏÂ ÌÈOÚ ÌBÈ ‡e ,ÌÈOÚ ÌBÈa¿∆¿ƒ»∆¿ƒ¿…»¬»»
ÌBÈÂ ÌÈOÚ ÌBÈ È‰  ‰˙‡Â ÌÈOÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿»¬»¬≈∆¿ƒ¿

ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÌÈOÚÂ ‰LÏL9ÌÚt ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ»¬»««
BÈa ‰iLÌÈOÚ ÌBÈa ‰˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚÂ ‰LÏL Ì ¿ƒ»¿¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ

ÌBÈa ˙ÈLÈÏL ÌÚt ‰˙‡ .ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú ¬«ƒ¿≈∆¬ƒ»¬»««¿ƒƒ¿
ÌBÈ ‰Ë  ÌÈOÚ ÌBÈa ‰˙‡ ‡ÏÂ ,ÌÈOÚÂ ‰LÏL¿»¿∆¿ƒ¿…»¬»¿∆¿ƒ»«
ÔÈ‡L .ÌÈOÚÂ ‰LÏL ÌBÈÏ ˙Òe‰ ˜ÚÂ ,ÌÈOÚ∆¿ƒ¿∆¡««∆∆¿¿»¿∆¿ƒ∆≈
,ÌÈÓÚt LÏL epÚa˜zL „Ú ˙ÒÂ ˙ÚB˜ ‰M‡‰»ƒ»««∆∆«∆ƒ¿»∆»¿»ƒ
LÏL ‰pnÓ ˜ÚzL „Ú ˙Òe‰ ÔÓ ˙‰hÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«∆∆ƒ«∆∆«∆≈»≈ƒ∆»»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

שלש 9) הווסת נעקר שלא אסור העשרים יום ב . סג, שם
ביום  ראתה שלא מכיון - השלושהֿועשרים ויום פעמים,
ליום  לעבור הווסת התחיל שמא חוששים העשרים,

השניה. בפעם וכן ועשרים, השלושה

.‰˙ÒÂ Ïk10Ba ‰˙‡ elÙ‡ ,Ò‡ ˙ÓÁÓ Úa˜pL »∆∆∆ƒ¿«≈¬«…∆¬ƒ»¬»
.‰˙‡ Ò‡‰ ÈtnL ;˙ÒÂ BÈ‡  ÌÈÓÚt ‰nk«»¿»ƒ≈∆∆∆ƒ¿≈»…∆»¬»

‰˙‡Â ‰ˆÙ˜ ,‰˙‡Â ‰ˆÙ˜11˙ÒÂ dÏ ‰Ú˜  »¿»¿»¬»»¿»¿»¬»»¿»»∆∆
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ?„ˆÈk .˙BˆÈÙ˜ ‡Ïa ÌÈÓÈÏ¿»ƒ¿…¿ƒ≈«»¿»¿∆»««»
˙aMa „Á‡a ‰ˆÙ˜ ÌBÈ ÌÈOÚ Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡Â¿»¬»»¿««∆¿ƒ»¿»¿∆»««»
˙aM‰ ÌBÈa ‰ˆÙ˜ OÚ ‰ÚLz Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡Â¿»¬»»¿««ƒ¿»»»»¿»¿««»
 ‰ˆÈÙ˜ ‡Ïa ‰˙‡ ˙aL Á‡Ïe ,Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ¿…»¬»»¿«««»»¬»¿…¿ƒ»
Ú„B È‰L ;ÌÈOÚ Á‡ ˙aMa „Á‡ Úa˜ È‰¬≈ƒ¿«∆»««»««∆¿ƒ∆¬≈«

‰ˆÈÙw‰ ‡ÏÂ ˙B‡Ï dÏ Ìb ÌBi‰L12Úa˜ Îe , ∆«»«»ƒ¿¿…«¿ƒ»¿»ƒ¿«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓÚt LÏL ‰Ê ÌBÈ∆»¿»ƒ¿≈…«≈»∆

א.10) יא, פעמים 11)שם שתי  הגירסא הספרים, [בכל
הושמטו  שבטעות נראה ואף ֿעלֿפי ֿכן וראתה", "קפצה
וראתה" "קפצה נכון יותר או ראתה", ולא "קפצה המלים
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.ÁÈÌÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ‰‡B ‰˙È‰53‰MÓÁÂ »¿»»¬ƒ»»ƒ¿≈ƒ«¬ƒ»
ÌÈB‰Ë ÌÈÓÈ54Óq‰ ‰LÏM‰ ˙LnLÓ ÌÈÎe »ƒ¿ƒ¿«∆∆«¿»«¿ƒ

d˙cÏ55ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,56. ¿ƒ»»¿≈»¿«∆∆¿»

נדתה.53) לתחילת ה, ד, ג, ב , א, ט ,54)בימים ח , ז, ו,
הטהורים.55)י . הימים ועשירי , תשיעי  שמיני .

רצופים 56) ימים חמשה שרואה גדולה זבה כבר שהיא
זיבה. ימי  אחדֿעשר בתוך

.ËÈÔÈ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰ML ‰‡B ‰˙È‰57ÌÈÓÈ ‰MLÂ »¿»»ƒ»»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»»ƒ
‰MÓÁa ˙LnLÓ  ÔÈB‰Ë58d˙cÏ ÌÈÎeÓq‰ ÌÈÓÈ ¿ƒ¿«∆∆«¬ƒ»»ƒ«¿ƒ¿ƒ»»

.ÌÏBÚÏ ˙LnLÓ dÈ‡ eLÂ ,‰lÁz¿ƒ»¿≈»¿«∆∆¿»

טהור.57) השביעי  ליום 58)ונשאר מחוץ  הטהורים
בנדתה. שהיתה השביעי 

.Î‰‡B ‰˙È‰59‰ÚL60‰ÚLÂ ÔÈ‡ÓË61ÔÈB‰Ë »¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ
ÔBL‡‰ ÚeM‰ ˙LnLÓ 62CeÓq‰ B‰h‰ ¿«∆∆«»«»ƒ«»«»
‡ÓË ÚeL ÂÈÁ‡ ‡BÈÂ ,d˙cÏ63,‰Ê Ba Úwz  ¿ƒ»»¿»«¬»»«»≈ƒ»«»»

ÂÈÁ‡ ‡BiL B‰h‰ ÚeM‰Â64‰eÒ‡Â ,‰ÈÙÒÏ  ¿«»««»∆»«¬»ƒ¿ƒ»«¬»
‰Úa‡a d˙hÓ ‰LnL ‡lL ˙‡ˆÓ .Ba LnLÏ¿«≈ƒ¿≈∆…ƒ¿»ƒ»»¿«¿»»

„Á‡ ÚeL ‡l‡ ˙BÚeL65‰ÈÓÈ ÏÎÂ .66˙LnLÓ »∆»»«∆»¿»»∆»¿«∆∆
?„ˆÈk .˙BÚeL OÚ ‰ÓL ÏÎa ÌBÈ OÚ ‰BÓL¿»»»¿»¿…»»»»≈«

ÈLÈÓÁ ÚeL67ÈML ÚeL .‰Ê ‡È‰ È‰ 68‡È‰L , »«¬ƒƒ¬≈ƒ»»»«ƒƒ∆ƒ
ÈÚÈL ÚeL .‰ÈÙÒÏ  ‰B‰Ë Ba69ÚeL .‰Ê  ¿»ƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ»»»«

ÈÈÓL70ÈÚÈLz ÚeL .‰ÈÙÒÏ 71Ba ‰‡B ‡È‰L , ¿ƒƒƒ¿ƒ»»«¿ƒƒ∆ƒ»
ÈÓÈ ˙lÁzÓ ÌÈLe ,‰c ÈÓÈÓ epnÓ ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ¬ƒ»»ƒƒ∆ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ«¿≈

‰ÈÊ72„Á‡ ÌBÈ ˙nLÓ ;73ÈÈOÚ‰ ÚeM‰ ÔÓ ƒ»¿«∆∆∆»ƒ«»«»¬ƒƒ
B‰h‰74˙LnLÓe ,75OÚ „Á‡ ÚeL .‰ML76, «»¿«∆∆ƒ»»«««»»

dBÊ ÈÓÈ ÛBqÓ ÌÈL  B ‰‡B ‡È‰L77‰MÓÁÂ , ∆ƒ»¿«ƒƒ¿≈»«¬ƒ»
ÌÈÓÈ ‰MÓÁ ˙LnLÓe ;‰c ÈÓÈ ˙lÁzÓ78ÚeMÓ ƒ¿ƒ«¿≈ƒ»¿«∆∆¬ƒ»»ƒƒ»«
OÚ ‰LÏL ÚeL .B‰h‰ OÚ ÌÈL79,‰Ê  ¿≈»»«»»«¿»»»»»

OÚ ‰Úa‡ ÚeLÂ80‰MÓÁ ÚeL ÔÎÂ .‰ÈÙÒÏ  ¿»««¿»»»»ƒ¿ƒ»¿≈»«¬ƒ»
OÚ81OÚ ‰ML ÚeLÂ ,‰Ê 82,‰ÈÙÒÏ  »»»»¿»«ƒ»»»ƒ¿ƒ»

OÚ ‰ÚL ÚeLÂ83 OÚ ‰BÓL ÚeLÂ ,‰Ê  ¿»«ƒ¿»»»»»¿»«¿»»»
:ÓB‡ ˙‡ˆÓ .ÌÏBÚÏ BÊ Cc ÏÚ ˙ÙBÒÂ .‰ÈÙÒÏƒ¿ƒ»¿∆∆«∆∆¿»ƒ¿≈»≈
OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ ˙BÚeL OÚ ‰BÓL ÏÎaL∆¿»¿»»»»¿«∆∆¿»»»

ÌBÈ84‰c ÚeL ‰˙È‰Â ,‰Ê ÈÏÁ dÏ Ú‡ ‡Ï el‡Â .¿ƒ…≈«»…ƒ∆¿»¿»»«ƒ»
ÏÎa ˙LnLÓ ‰˙È‰  ‰B‰Ë ÌBÈ OÚ „Á‡Â¿««»»¿»»¿»¿«∆∆¿»

˙BÚeL OÚ „Á‡ ˙BÚeL OÚ ‰BÓM‰85Ô‰L , «¿»»»»««»»»∆≈
.ÌBÈ ÌÈÚLÂ ‰ÚLƒ¿»¿ƒ¿ƒ

פ "ו 59) למעלה המבואר הקבוע  הסדר פי  על זו, הלכה כל
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה כך: אשה של ימיה שכל ה"ה,
מחזור  מחדש מתחיל יום, אחדֿעשר כל ואחר זיבה. ימי 
לזבה. אותה עושה אינה אלה בימים שראייתה נדה, ימי 
בכל  שמונהֿעשר למספר מתאים כאן השבועות וחשבון
שמונהֿעשרה  זיבה. ימי  ואחדֿעשר נדה ימי  שבעה מחזור,
ארבעים  מהם: יום, וששה ועשרים מאה הם שבועות
מיום  הנדה: ימי  זיבה. ימי  ושבעה ושבעים נדה, ימי  ותשעה
ימי .115ֿ109 ,97ֿ91 ,79ֿ73 ,61ֿ55 ,43ֿ37 ,25ֿ19 ,1ֿ7

,108ֿ98 ,90ֿ80 ,72ֿ62 ,54ֿ44 ,36ֿ26 ,18ֿ8 זיבה:
ימים.60)126ֿ116. שבעה תימן: שם:61)בכתב ֿיד

ימים. אפילו 62)ושבעה נדה, [שהרי  ח  מיום המתחיל
ב ֿי "ד  וגומר ומותרת] לערב  טובלת - שבעה כל רואה

דם. ראתה לא ב ֿכא,63)שבהם וגומר טו ביום המתחיל
נקבעה  טוֿיח  בימים וכשראתה זיבה. ימי  הם יט  יום ועד

לא 64)לזבה. שבהם כח , ביום וגומר כב , ביום המתחיל
ספירה. ימי  הם דם, מי "ח 65)ראתה השני , השבוע 

לטהרה. הראשון והוא שדרכה 66)השבועות אשה של
טהורים. ושבעה טמאים ימים שבעה זו: בדרך לראות

זיבה.67) ימי  הם השבוע  ימי  וכל כט , ביום המתחיל
לו.68) ביום הֿמד 69)המתחיל וביום מג, ביום המתחיל

זבה. היא דם בהם וכשראתה הזיבה. ימי  מתחילים
נ.70) ביום ב ֿסג,71)המתחיל וגומר נז ביום המתחיל

סא. ביום גומרים הנדה וֿסג.72)וימי  סב  לשני73)יום
כנגד  יום שומרת כדין זיבה, של המתחיל 74)יום.הימים

סד. קטנה.75)ביום זבה כדין לערב  טבילתה אחרי 
נדה.76) ימי  מתחיל עג וביום עא, ביום יום 77)המתחיל

וֿעב . השבוע ,78)עא של הראשונים ימים ששני 
לבעלה. ואסורה נדתה ימי  לשבעת המתחיל 79)משלימים

צ . ביום נגמרים הזיבה וימי  צא. ביום וגומר פה ביום
צח .80) ביום וגומר צב , ביום ביום 81)המתחיל המתחיל

זיבה. ימי  שהם קה, ביום וגומר קו 82)צט  ביום המתחיל
קיב . ביום ב ֿקיט .83)וגומר וגומר קיג, ביום המתחיל

בימי ימים ארבעה וראתה קטז, מיום מתחילים הזיבה וימי 
גדולה. זבה ונעשית שבועות 84)הזיבה, בארבעה

ששה  - העשירי  בשבוע  אחד, שבוע  משמשת הראשונים
בסךֿהכל  נמצא ימים. חמשה עשר, השנים ובשבוע  ימים.

יום. דם 85)שמונהֿעשר ראתה לא אם טהורה היא שבהן
הזיבה. בימי 

.‡Î B‰Ë ÚeLÂ ‡ÓË ÚeL ‰‡B ‡È‰L ÔÓÊeƒ¿«∆ƒ»»«»≈¿»«»
ÌÈÓi‰ ÚÈ BÓk Ì‰L ,ÌBÈ OÚ ‰BÓL ˙LnLÓ86. ¿«∆∆¿»»»∆≈¿¿ƒ««»ƒ

ÌÈÓÎÁ eÓ‡L ‡È‰ BÊÂ87È ˙LnLÓ :‰ÈÓÈ Ú88. ¿ƒ∆»¿¬»ƒ¿«∆∆¿ƒ«»∆»

שרביע 86) ורביע , אחד יום חסר שהרי  בערך, כלומר,
יום. ורבע  ימים יט  הוא ושבעה א.87)משבעים נד, נדה

משנה'.88) 'מגיד ראה שם. בגמרא רבינו גירסת היא כך

.ÎÌÈÓÈ ‰BÓLe ‡ÓË ÌÈÓÈ ‰BÓL ‰‡B ‰˙È‰»¿»»¿»»ƒ»≈¿»»ƒ
CBzÓ ÌBÈ OÚ ‰MÓÁ ˙LnLÓ BÊ È‰  B‰Ë»¬≈¿«∆∆¬ƒ»»»ƒ
‡ÓË ‰BÓL ?„ˆÈk .ÌÈÓÈ ‰BÓLe ÌÈÚa‡«¿»ƒ¿»»ƒ≈«¿»»≈
˙eÈÊ „Á‡ ÌBÈÂ ,d˙c ÈÓÈ Ô‰Ó ‰ÚL  ‰lÁzaL∆«¿ƒ»ƒ¿»≈∆¿≈ƒ»»¿∆»ƒ
‰BÓM‰ ÔÓ „Á‡ ÌBÈ BÏ ˙nLÓ ;d˙cÏ CeÓÒ»¿ƒ»»¿«∆∆∆»ƒ«¿»
dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .‰ÚL ˙LnLÓe ,ÔÈB‰h‰«¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»¿««»»»

ÔÈ‡ÓË ‰BÓL89d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ÌÈL Ô‰Ó 90, ¿»¿≈ƒ≈∆¿«ƒ«¿¿≈ƒ»»
ÔÈB‰Ë ‰BÓL e‡BÈÂ .d˙c ÈÓÈÓ ‰MLÂ91ÌBÈ  ¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¿»¿»¿ƒ

d˙c ÈÓÈ ÌeÏLz Ô‰Ó „Á‡92‰ÚL ˙LnLÓe , ∆»≈∆«¿¿≈ƒ»»¿«∆∆ƒ¿»
ÌÈ‡ÓË ‰BÓL dÏ e‡BÈ Ck Á‡Â .˙BiL93Ô‰Ó  ¿ƒ¿««»»»¿»¿≈ƒ≈∆

d˙ÈÊ ÈÓÈ ÌeÏLz ‰Úa‡94.d˙c ÈÓÈÓ ‰Úa‡Â , «¿»»«¿¿≈ƒ»»¿«¿»»ƒ≈ƒ»»
e‡BÈ .‰ÚL ˙ÈÙÒ ‰ÎÈˆe ,‰ÏB„‚ ‰Ê ˙‡ˆÓƒ¿≈»»¿»¿ƒ»¿ƒ«ƒ¿»»
˙LnLÓe ,‰ÚL Ô‰Ó ˙ÙBÒ  ÌÈB‰Ë ‰BÓL dÏ»¿»¿ƒ∆∆≈∆ƒ¿»¿«∆∆
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ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.
פעמיים]. רק  גורס  הוא שגם משנה' מפני12)'מגיד שם.

וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע  שהווסת הוכח  ראתה, ולא קפצה שלפני ֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק  אונס , מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa OÚ ‰ÚL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÏL L„Áa OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈÁ‡ ÏL L„ÁÏ OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡13È‰  «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú˜14ÌBÈa ‰˙‡Â ÈÚÈ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

OÚ ‰ÚL15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú 16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰Ë  ‰‡z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙È˜Ú CÈ»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי 
פעמים. שתי  רק  תראה 17)ראתה אולי  השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי  ימי  אבל הווסת, ויקבע  שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי  נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B ˙BÈ‰Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  OÚ ‰MLÏ18OÚ ‰ÚLÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

OÚ ‰ML z‰ 19‰MÓÁÂ ,OÚ ‰ÚL Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ Beq‡a OÚ20OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21Ò‡  »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

OÚ ‰BÓL22.Ìlk ez‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח .18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי 
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני 
פעמים. שתי  רק  נעקר ולא וסת 21)קבוע , לה קבעה הרי 

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אף ֿעלֿפי 
אסורה  יט , ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח  ביום גם היא

(כסף ֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈOÚ ÌBÈ ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú  ‰˙‡Â ÌÈOÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌBÈ ‰Ë  ‰˙‡Â ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úew‰ dzÒÂÏ ‰ÊÁ È‰L23ÌÈOÚÂ ÌÈL ˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙ÚB˜ dÈ‡  „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰ÚM‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙ÈÊ ÈÓÈa25OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙ÚB˜ Ï‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙ÈÊ ÈÓÈa ‰ÚwL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ˜Ú‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜Ú  ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב .24) לט , ובכת"י26)שם.25)שם רומי , בדפוס 
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף  באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי  מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואף ֿעלֿפי בהם. ראתה שלא נדותה בימי  היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי  היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ Lz  „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ‡La ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰Ê BÊ È‰  «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה  שלש 32)הנזכר שראתה אחרי 
זיבתה. בימי  אינו 33)פעמים זיבה שבימי  אף ֿעלֿפי 

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע 
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי  עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי  מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי  היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È‰  „ÈÓz dÓˆÚ ˜cÏ ‰anL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡BiL LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈˆ dÈ‡Â38d˙ÈÊ ÈÓÈ Á‡ Ï‡ ;39 ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜cÏ ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט . א.38)למעלה לט , ימי39)שם מתחילים ששוב 

נדה.

.È‰ÁÎL40È‰  ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜czL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
שם.41)

.‚ÈÁ‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú ÚÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
ÚÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È‰  ‰‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב  משכב  מהל' כלומר,43)פ "ג א. ו, שם
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כאן  - שבעה טמא הנדה את שהבועל כנדה, שבעה שיטמא
דרבנן. שווסתות מפני  א.45)שם.44)הקילו, טז, שם

.„ÈdÏ LiL ‰kÓ ˙ÓÁÓ Ìc ‰˙‡L ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»¬»»≈¬««»∆≈»
‡È‰  dzÒÂ ˙ÚLa ‰˙‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B˜na«»««ƒ∆»¬»ƒ¿«ƒ¿»ƒ

‰B‰Ë46B‰Ë Ìc‰Â ,47Ì‰ÈcÓ ˙B˙Òe‰L .48BÓk , ¿»¿«»»∆«¿»ƒƒ¿≈∆¿
LBÓe kLÓ È‡nËÓ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL49. ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿«¿≈ƒ¿»»

במכה.46) מטמא.47)דתלינן ואינו נדה דם שאינו
לראות 48) שהוחזקה מפני  בדיקה צריכה שהיא מה כלומר,

חוששים  אין התורה מן אבל הוא, מדרבנן וסתה, ביום
מכה, לה כשיש וכן טהורה. - בדקה לא אם ולפיכך לווסת,

טמאה. ואינה בה ה"ט .49)תולים פ "ג

.ÂËdzÁÏ ‰‡Óe dÓˆÚ ˙˜„Ba  ‡ÓBq‰50Ï‡ . «»∆∆«¿»«¿»«¬∆¿»¬»
˙LÁ‰51Ô˙B‡ ˜cÏ ˙BÁ˜t ˙BÎÈˆ  ‰ËBM‰Â52 «≈∆∆¿«»¿ƒƒ¿ƒ¿…»

.Ô‰ÈÏÚÏ ˙BzÓ eÈ‰È Ck Á‡Â ,˙B˙ÒÂ Ô‰Ï Úa˜ÏÂ¿ƒ¿…«»∆¿»¿««»ƒ¿À»¿«¿≈∆

ב .50) יג, שדינה 51)נדה שומעת, ואינה מדברת שאינה
שם.52)כשוטה.

.ÊË‰˙‡Â ,dzÒÂ ˙Ú ‰Ú„È ‡ÏÂ ‰˙ÚhL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆»¬»¿…»¿»≈ƒ¿»¿»¬»
˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  Ìc53„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . »∆∆¿ƒ¿ƒ»ƒ»¬»∆»

ÈÓÈa ‰Ê Ì„ ‡nL ,‰ÚL ÌeÏLz ˙LBÈ  ÌÈL B‡¿«ƒ∆∆«¿ƒ¿»∆»»∆ƒ≈
˙ÚL ˙ÙBÒ  ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â ;‡È‰ d˙cƒ»»ƒ¿ƒ»¬»¿»»ƒ∆∆ƒ¿«

.˙„ÓBÚ ‡È‰ d˙ÈÊ ÈÓÈa ‡nL ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ∆»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆

לנדות.53) וגם מספק 

.ÊÈdzÒÂ Ôw˙Ï ‰OBÚ ‡È‰ „ˆÈÎÂ54‡È‰ Ì‡ Ú„ÈÏÂ , ¿≈«ƒ»¿«≈ƒ¿»¿≈«ƒƒ
˙È‡cÂ ‰Ê55‰Ê ˜ÙÒ B‡56?d˙ÈÊ ÈÓÈ Ú„ÈÏÂ ,57 »»«»ƒ¿≈»»¿≈«¿≈ƒ»»

„Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ ?„ˆÈk .Ô‰a ‰‡zL ÌÈÓÈ ÈÙÏ Ïk‰58 «…¿ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»∆≈«»¬»∆»
‰ÚM‰ Ô‰ÈÏÚ ˙ÓÏLÓ  ÌÈL B‡59ÏÈÁ˙˙Â , ¿«ƒ«¿∆∆¬≈∆«ƒ¿»¿«¿ƒ

˙BÓÏ60.‰ÚM‰ Á‡Ó ÌBÈ OÚ „Á‡‰ ƒ¿»««»»≈«««ƒ¿»

ימי54) שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור יתחיל שממנו
זיבה. ימי  ואחדֿעשר ה"כ.55)נדה לקמן מבואר

הסמוכה.56) בהלכה גמרא 58)להבא.57)יבואר
א. ח , כמבואר 59)ערכין היא, נדתה בימי  זה דם שמא

הט "ז. מקולקלת 60)למעלה תשאר שלא טועה באשה
וקובעת  וסתה, שעוקרת כמי  חכמים אותה דנו למניינה,
המנין  מתחיל ומאז (מגידֿמשנה). השני  הוסת בהתחלת

החדש.

.ÁÈ‡nL ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡»¬»¿»»ƒ¬≈¿≈»»∆»
ÔÎÂ .‰cp‰ ˙lÁ˙a ÌÈLe ,d˙c Ì„˜ Ô‰Ó „Á‡ ÌBÈ∆»≈∆…∆ƒ»»¿«ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿≈
ÌÈLe ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL  ‰Úa‡ ‰˙‡ Ì‡ƒ»¬»«¿»»∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿«ƒ

‰c ÈÓÈ ÌeÏLz ‰MÓÁ ˙LBÈÂ .‰cp‰ ˙lÁzÓ61, ƒ¿ƒ««ƒ»¿∆∆¬ƒ»«¿¿≈ƒ»
‰ÈÊ ÈÓÈ OÚ „Á‡Â62.‰MÓÁ‰ Á‡ ¿««»»¿≈ƒ»«««¬ƒ»

שתים 61) או אחת ראיה אחרי  נדתה ימי  באו שמא מספק 
לנדתה. ימים חמשה משלימה לכן נדה, ורווח 62)והיא

יום. טז - הנדה ימי  עד הדם משפסק  הזמן

.ËÈ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈÓÈ ‰ÚLz ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»ƒ¿»»ƒ¬≈¿≈»»

˙ÏÁ˙Óe .‰c ÏL ‰ÚLÂ ,‰c ÈÓÈ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆¿≈ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»«¿∆∆
Ìc‰ ˜ÒtL ‰ÚLz‰ Á‡Ó ÌBÈ OÚ „Á‡ ˙BÓÏ63. ƒ¿««»»≈«««ƒ¿»∆»««»

;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ÌBÈ OÚ „Á‡ ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¬»««»»¬≈¿≈»»
ÏL ÌÈLe ,‰c ÏL ‰ÚLÂ ,‰cp‰ Ì„˜ ÌÈL ‡nL∆»¿«ƒ…∆«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»¿«ƒ∆

.‰ÚLz d˙ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ‡LÂ .‰cp‰ Á‡«««ƒ»¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ»»ƒ¿»

התשעה.63) מתוך לנדתה שבעה השלימה שכבר

.Î.˙È‡cÂ ‰Ê BÊ È‰  ÌBÈ OÚ ÌÈL ‰˙‡»¬»¿≈»»¬≈»»«»ƒ
‰c ÏL ‰ÚLÂ ‰cp‰ ÈÙÏ ÌÈL Ô‰Ó eÈ‰ elÙ‡L∆¬ƒ»≈∆¿«ƒƒ¿≈«ƒ»¿ƒ¿»∆ƒ»
d˙ÈÊ ÈÓÈÓ dÏ ‡MÈÂ .‰cp‰ Á‡Ï ‰LÏL È‰ ¬≈¿»¿«««ƒ»¿ƒ»≈»ƒ≈ƒ»»
dÏ ‡MÈ  ÌBÈ OÚ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ .‰BÓL¿»¿≈ƒ»¬»¿»»»ƒ»≈»

‰ÈÙq‰ ÈÓÈ Ô‰Â ,‰ÚL d˙ÈÊ ÈÓÈÓ64. ƒ≈ƒ»»ƒ¿»¿≈¿≈«¿ƒ»

נדתה.64) ימי  מתחילים ואחרֿכך

.‡Î ÌBÈ ÛÏ‡ ‰˙‡ elÙ‡ ,Ìc‰ ˙i‡a ‰ÎLÓ»¿»ƒ¿ƒ««»¬ƒ»¬»∆∆
Á‡Â ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒÙiLk¿∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿««

‰˙ÚhL BÊÏ ‰cp‰ ÈÓÈ eÏÈÁ˙È ‰ÚM‰65. «ƒ¿»«¿ƒ¿≈«ƒ»»∆»¬»

החדש.65) המנין מתחיל נקיים, שבעה שאחרי 

.Î˜ÒÙiMÓ ‰BÓ dÈ‡  ‰ÚBh‰ ÏkL ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆»«»≈»»ƒ∆ƒ¿…
‰ÚMÓ ˙BÁt Ìc‰66OÚ ‰ÚL ÏÚ ˙BÈ ‡ÏÂ67, «»»ƒƒ¿»¿…≈«ƒ¿»»»

Ìc‰ ˜ÒÙe „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡ ?„ˆÈk .d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ¿»¿≈ƒ»»≈«»¬»∆»»««»
„Á‡Â ,d˙c ÌeÏL˙Ï ‰ML :OÚ ‰ÚL ‰BÓ »ƒ¿»»»ƒ»¿«¿ƒ»»¿««
‰˙‡ Ì‡Â .d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ ,d˙ÈÊ ÈÓÈ OÚ»»¿≈ƒ»»¿»¿≈ƒ»»¿ƒ»¬»

‰ÚL ‰BÓ  ˙È B‡ OÚ ‰LÏL68Ìc‰ ˜ÒÙiMÓ ¿»»»»≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿…«»
.e‡aL BÓk ,d˙c ÈÓÈ e‡BÈÂ¿»¿≈ƒ»»¿∆≈«¿

היא 66) נדה שמא שנים, או אחד יום ראתה שאפילו
למעלה. כמבואר שבעה, יום 67)ומשלמת ראתה שאם

לתשלום  ששה יום, שבעהֿעשר מונה הדם, ופסק  אחד
בין  זמן רווח  נמצא זיבה. ימי  ואחדֿעשר נדה, של שבעה
ימים, יותר ראתה ואם יום, שבעהֿעשר בטועה לנדה נדה
החשבון. לפי  יום, משבעהֿעשר בפחות נדתה ימי  באים אז

בה"כ.68) כמבואר נקיים,

ה'תשע"ח  תמוז ח' חמישי יום 

   1 
ולא 1) בגדה על או בשרה על דם כתם הרואה יבאר

אם  בוסתה או וסתה עת בלא דם הרואה ודין בו; הרגישה
אם  וזקנה בתולה ומניקה מעוברת ודין למפרע ; מתטמאה
או  נדה עושין [כתמים] ואם כתמים; דיני  וכל שעתן; דיין
השאילה  ודין טהור; בדבר כתמה לתלות שיכולה כל זבה;
עליו  ונמצא זו אחר זו חלוק  שלבשו נשים  שלוש חלוקה;
ונמצא  וישנו המטה מרגלות דרך שעלו נשים שלוש כתם;
מה  אדום צבע  הוא אם שנסתפק  כתם האמצעית; תחת דם

להכירו. יעשו

.‡‰ÈÊa B‡ ‰ca ‰Bz‰ ÔÓ ‰‡nË˙Ó ‰M‡‰ ÔÈ‡≈»ƒ»ƒ¿«¿»ƒ«»¿ƒ»¿ƒ»
dOa ‡ˆÈÂ Ìc ‰‡˙Â LÈbzL „Ú2BÓk , «∆«¿ƒ¿ƒ¿∆»¿≈≈ƒ¿»»¿

e‡aL3.„Ïa ‡a‰Ïe ‰‡zL ˙ÚÓ ‰‡ÓË ‰È‰˙Â . ∆≈«¿¿ƒ¿∆¿≈»≈≈∆ƒ¿∆¿«»ƒ¿«
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ראה  למחרתו. אלא ביום בו ראתה לא כלומר, בשלישית.
פעמיים]. רק  גורס  הוא שגם משנה' מפני12)'מגיד שם.

וביום  קפיצה, בלא ראתה האחרון, בשבת האחד שביום
לא  נקבע  שהווסת הוכח  ראתה, ולא קפצה שלפני ֿזה השבת

לראות. לה גרם היום ורק  אונס , מחמת

.Â‰ML ÌBÈÂ ,‰Ê L„Áa OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰˙‡»¬»¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»
ÏL L„Áa OÚ ‰ÚL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡ ÏL L„Áa OÚ»»«…∆∆«¬»¿ƒ¿»»»«…∆∆

ÂÈÁ‡ ÏL L„ÁÏ OÚ ‰BÓL ÌBÈÂ ,ÂÈÁ‡13È‰  «¬»¿¿»»»«…∆∆«¬»¬≈
‚el„Ï ˙ÒÂ dÏ ‰Ú˜14ÌBÈa ‰˙‡Â ÈÚÈ L„Á ‡a . »¿»»∆∆¿ƒ»…∆¿ƒƒ¿»¬»¿

OÚ ‰ÚL15˙ÒÂ dÏ Úa˜ ‡Ï ÔÈ„Ú 16ÌBÈ ÏÎÂ , ƒ¿»»»¬«ƒ…ƒ¿«»∆∆¿»
‡a‰Ï BÏ ˙LLBÁ Ba ‰˙‡L17B˙B‡ ÚÈbiL ÔÂÈk . ∆»¬»∆∆¿«»≈»∆«ƒ«

ÔÈ‡L ;˙Òe‰ ÔÓ ÌBi‰ B˙B‡ ‰Ë  ‰‡z ‡ÏÂ ÌBi‰«¿…ƒ¿∆»««ƒ«∆∆∆≈
LÏL Úa˜pL ÌBÈ ‡l‡ ÌÈÓÚt LÏL ˙È˜Ú CÈ»̂ƒ¬ƒ«»¿»ƒ∆»∆ƒ¿«»

.ÌÈÓÚt¿»ƒ

א.13) סד, ֿ 14)שם תשעה ליום לחשוש שיש כלומר,
הבא. החודש מן בפעם 15)עשר בו שראתה היום אותו

יז 16)השלישית. יום וגם שילוש, עוד אין לדילוג כי 
פעמים. שתי  רק  תראה 17)ראתה אולי  השבעהֿעשר ליום

הראיות  שתי  ימי  אבל הווסת, ויקבע  שלישית פעם בו
האחרונות. עלֿידי  נעקרו הראשונות

.Ê‰˙pLÂ ,OÚ ‰MÓÁ ÌBÈ ‰‡B ˙BÈ‰Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»¬ƒ»»»¿ƒ¿»
ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  OÚ ‰MLÏ18OÚ ‰ÚLÏ ‰˙pL . ¿ƒ»»»¿≈∆¬ƒƒ¿»¿ƒ¿»»»

OÚ ‰ML z‰ 19‰MÓÁÂ ,OÚ ‰ÚL Ò‡Â À«ƒ»»»¿∆¡«ƒ¿»»»«¬ƒ»
„ÓBÚ Beq‡a OÚ20OÚ ‰BÓLÏ ‰˙pL .21Ò‡  »»¿ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»»»∆¡«

OÚ ‰BÓL22.Ìlk ez‰Â , ¿»»»¿À¿À»

ח .18) ובהערה ה"ד, למעלה רק 19)כמו ראתה שהרי 
שנקבע  יום אלא פעמים שלש עקירת צריך ואין אחת, פעם

הקודמת. בהלכה כמבואר פעמים, שהיה 20)שלש מפני 
פעמים. שתי  רק  נעקר ולא וסת 21)קבוע , לה קבעה הרי 

טו. מיום הוסת ונעקר לה 22)לדילוג, שקבעה אף ֿעלֿפי 
אסורה  יט , ביום אסורה תהיה הבא ובחודש לדילוג, וסת
פעם  שיעקר עד בו, לראות תחזור שמא יח  ביום גם היא

(כסף ֿמשנה). אחת

.ÁÌÈL ÌBÈÏ ‰˙pLÂ ,ÌÈOÚ ÌBÈ ˙B‡Ï dk„ ‰È‰»»«¿»ƒ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»¿¿«ƒ
‡ÏÂ ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ .ÔÈeÒ‡ Ì‰ÈL  ÌÈOÚÂ¿∆¿ƒ¿≈∆¬ƒƒƒ«∆¿ƒ¿…
.ÔÈeÒ‡ Ô‰ÈL ÔÈ„Ú  ‰˙‡Â ÌÈOÚÂ ÌÈL ,‰˙‡»¬»¿«ƒ¿∆¿ƒ¿»¬»¬«ƒ¿≈∆¬ƒ
;ÌÈOÚÂ ÌÈL ÌBÈ ‰Ë  ‰˙‡Â ÌÈOÚ ÌBÈ ÚÈb‰ƒƒ«∆¿ƒ¿»¬»»«¿«ƒ¿∆¿ƒ

Úew‰ dzÒÂÏ ‰ÊÁ È‰L23ÌÈOÚÂ ÌÈL ˜ÚÂ , ∆¬≈»¿»¿ƒ¿»«»«¿∆¡«¿«ƒ¿∆¿ƒ
.ÌÈÓÚt LÏL Úa˜ ‡lL ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿«»¿»ƒ

פעמים.23) שלש נעקר שלא זמן כל

.Ëd˙c ÈÓÈ CB˙a ˙ÒÂ dÏ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡24 ≈»ƒ»««»∆∆¿¿≈ƒ»»
˙ÚB˜ dÈ‡  „Á‡ ÌBÈ ‰˙‡L ÔÂÈk ;Ô‰a ‰˙‡L∆»¬»»∆≈»∆»¬»∆»≈»««
˙ÒÂ ˙ÚB˜ ‰M‡‰ ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰ÚM‰ ÏÎa ˙ÒÂ dÏ»∆∆¿»«ƒ¿»¿≈≈»ƒ»««∆∆

d˙ÈÊ ÈÓÈa25OÚ „Á‡ Ô‰L ,26˙ÚB˜ Ï‡ .ÌBÈ ƒ≈ƒ»»∆≈««»»¬»««
Ô‰a ‰‡B dÈ‡L d˙c ÈÓÈa ˙ÒÂ ‡È‰27Úa˜ Ì‡Â . ƒ∆∆ƒ≈ƒ»»∆≈»»»∆¿ƒƒ¿«

dzÒÂÏ ˙LLBÁ BÊ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈa ˙ÒÂ dÏ28ÏÎÂ . »∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈∆∆¿ƒ¿»¿»
d˙ÈÊ ÈÓÈa ‰ÚwL ˙ÒÂ29ÌÚt elÙ‡ ‰˜Ú Ì‡ , ∆∆∆»¿»ƒ≈ƒ»»ƒ∆∆¿»¬ƒ««

,ÌÈÓÚt LÏL ˜Ú‰Ï ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜Ú  ˙Á‡««∆∆¿»¿≈»¿ƒ»¿≈»≈»¿»ƒ
Ô‰ ÔÈ˜lÒÓ ÌÈÓc ˙˜ÊÁL30.el‡ ÌÈÓÈa ∆∆¿«»ƒ¿À»ƒ≈¿»ƒ≈

ב .24) לט , ובכת"י26)שם.25)שם רומי , בדפוס 
עשר. האחד ניסן,27)תימן: חודש בראש שראתה כגון

חודש  ובסוף  באייר, וחמשה ובעשרים אייר, חודש ובראש
הראיות  ששתי  מכיוון בראש―חודש, וסת לה קבעה סיון
ואף ֿעלֿפי בהם. ראתה שלא נדותה בימי  היו הראשונות
וחמשה  בעשרים שהתחילו נדה בימי  היתה שלישית שראיה

הסמוכה.28)באייר. בהלכה קבעה 29)כמבואר אפילו
פעמים. בימי30)שלש וסתה קובעת האשה אין ולפיכך

למעלה. כמבואר זיבתה,

.È˙LLBÁ „ˆÈk31BÊ ˙ÒÂa Ìc ‰˙‡ Ì‡ ?˙ÒeÏ32 ≈«∆∆«∆∆ƒ»¬»»¿∆∆
˜ÙqÓ d˙cÏ Lz  „Á‡ ÌBÈ elÙ‡33‰eÒ‡Â , ¬ƒ∆»≈≈¿ƒ»»ƒ»≈«¬»

ÌBi‰ B˙B‡a LnLÏ34ÈÓÈ ‡La ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡Â , ¿«≈¿««¬ƒ…»¬»ƒ¿»¿≈
ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰˙‡ Ì‡Â .˙B˙Òe‰35.‰Ê BÊ È‰  «¿»¿ƒ»¬»¿»»ƒ¬≈»»

הקודמת.31) בהלכה  שלש 32)הנזכר שראתה אחרי 
זיבתה. בימי  אינו 33)פעמים זיבה שבימי  אף ֿעלֿפי 

נותנין  אנו כלומר, לוסתה. חוששת מכלֿמקום הוסת, נקבע 
אפילו  שבעה טמאה שהיא נדה, חומר החומרות, שתי  עליה
ראתה  אם נקיים שבעה שצריכה זיבה וחומר אחת, בראיה

ימים. סמוך 34)שלשה עונה כדין ראתה, לא אפילו
הוסת 35)לוסתה. שלפי  מאחר זבה, חומר לה נותנים אנו

זבה. והיא זיבה, בימי  היא עומדת הראשון

.‡ÈBÊ È‰  „ÈÓz dÓˆÚ ˜cÏ ‰anL ‰M‡ Ïk»ƒ»∆«¿»ƒ¿…«¿»»ƒ¬≈
˙ÁaLÓ36;‰Úe˜ ˙ÒÂ dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿À««¿««ƒ∆≈»∆∆¿»

OÚ „Á‡ ÏÎÂ .˙Òe‰ ˙ÚL ‡Ïa Ì„ ‡BiL LÙ‡L∆∆¿»∆»»¿…¿««∆∆¿»««»»
ÊÁa Ô‰a ‡È‰ È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈ ÏL ÌBÈ‰‰Ë ˙˜37, ∆¿≈ƒ»»¬≈ƒ»∆¿∆¿«»√»

‰˜È„a ‰ÎÈˆ dÈ‡Â38d˙ÈÊ ÈÓÈ Á‡ Ï‡ ;39 ¿≈»¿ƒ»¿ƒ»¬»««¿≈ƒ»»
.˜cÏ ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿…

א.36) יג, כמבואר 37)שם מסולקים, דמים שחזקת
ה"ט . א.38)למעלה לט , ימי39)שם מתחילים ששוב 

נדה.

.È‰ÁÎL40È‰  ÔBˆa ÔÈa Ò‡a ÔÈa ,‰˜„a ‡ÏÂ »¿»¿…»¿»≈¿…∆≈¿»¬≈
‰‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ41.‰‡ÓË ‡ˆÓ˙Â ˜czL „Ú , ¿∆¿«»√»«∆ƒ¿…¿ƒ¿»¿≈»

במשנה.40) הגירסא וכן ישבה, תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
שם.41)

.‚ÈÁ‡Ïe ,dzÒÂ ˙ÚLa dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL ‰M‡‰»ƒ»∆…»¿»«¿»ƒ¿«ƒ¿»¿««
‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡ÓË ‰‡ˆÓe ‰˜„a ÌÈÓÈ»ƒ»¿»»¿»»≈««ƒ∆ƒ¿≈»

‡a˙iL BÓk ,dzÒÂ ˙ÚL „Ú ÚÙÓÏ42‰‡ÓË ÔÈÚa ¿«¿≈««¿«ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»
ÚÙÓÏ dÏÚBa ˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡ BÊ È‰  ‰‰ËÂ43. ¿»√»¬≈≈»¿«¿»∆¬»¿«¿≈«

Ìc ‰˙‡L ‰ÚMÓ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡Â44‰‡ˆÓ Ì‡Â . ¿≈»»∆»ƒ»»∆»¬»»¿ƒ»¿»
‰B‰Ë ˙˜ÊÁa BÊ È‰  ‰B‰Ë dÓˆÚ45. «¿»¿»¬≈¿∆¿«¿»

ה"ה.42) ומושב  משכב  מהל' כלומר,43)פ "ג א. ו, שם
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ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„e ,‰LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  B„ÊBta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ .2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק  למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי  "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי  ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי  המקור". מן

.dOa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .dOa ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a „Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈOÚ „Ú ÚÙ ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú ÚÙÓÏ ‰‡ÓË  B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡  Ì‰ÈcÓ ÚÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e‡aL BÓk ,ÚÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È‰  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a „Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט  לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק  למפרע  טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי  לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡  dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„Ïa d˙ÚL ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic  ‰˜Êe8BÊÈ‡ .ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,daÚ kiMÓ ?˙aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Ïk  ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע  שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח  שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע  טמאה זו הרי  והולכת מניקה שהיא פי  על אף 

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי  הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק  ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי ". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL Ïk  ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
 ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ eÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡k ÔÓ˙k  ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL ‰Ïe˙a .ÚÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡zL „Ú ,B‰Ë dÓ˙k  ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי  על אף  בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
eÚL BÏ ÔÈ‡  dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈbk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL ÚaÓ «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.B‰Ë  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C‡ ‰È‰ ;17 ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.ÛËˆÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק  טמא ספק  בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק  טמא ספק  חלוקה, על
זה  אם ספק , הוא מכגריס , פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק  הגוף 

טמא. הוא כגריס  שזה 14)של ואמרו פול חצי  "והוא
האמור  שכגריס  רבינו ודעת קילקי ". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי . גריס  פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע  עליו מוסיפין אלא מרובע , הוא הקילקי  שהגריס 
הכתם  שטח  שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב  וזה מרובע . לכגריס  להצטרף  יוכל

על 16)מצטרף . הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי . כגריס  - הכל

.Ê ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ OÁ ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19 Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰LÈÂ Ú˜w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰B‰Ë BÊ È‰  ‰„ÓÚLk Ú˜w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ eÊ‚ ‡Ï  ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï‡ ;ÔÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈBÚˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס  כלי  לשום 19)שאין ראוי  שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני  אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz dOa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
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‰tz‰ ˙Èa „‚k ‡ˆniL „Ú ,Ì˙k ÌeMÓ21?„ˆÈk . ƒ∆∆«∆ƒ»≈¿∆∆≈«À¿»≈«
‰tz ˙Èa Ú‚ ‡nL ,‰‡ÓË  d˜Ú ÏÚ ‡ˆÓƒ¿»«¬≈»¿≈»∆»»«¿≈À¿»

LÈ ˙ÚaÏÚ B‡ d˜BL ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .d˙È ¿≈¿ƒ»»¿≈ƒƒ¿»«»«
BÊa BÊ ˙B˜a„p‰ ˙BÓB˜n‰ Ì‰Â ,ÌÈÙaÓ ‰È˙BÒt«¿∆»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿«ƒ¿»»
È‰  ˜BLÏ ˜BLÂ Ï‚Ï Ï‚ ˜a„˙Â „ÓÚzL ˙Úa¿≈∆«¬…¿ƒ¿«∆∆¿∆∆¿¿¬≈
,‰‡ÓË  dÏ‚ Ï„eb L‡ ÏÚ ‡ˆÓ .‰‡ÓË BÊ¿≈»ƒ¿»«…««¿»¿≈»
Ïk ÔÎÂ .‰ÎÏ‰L ˙Úa dÏ‚ ÏÚ „Á‰ ÔÓ ÛË ‡nL∆»»«ƒ«∆∆««¿»¿≈∆»¿»¿≈»
,Cl‰zLk d˙c Ìc ÂÈÏÚ Ê˙piL LÙ‡L ÌB˜Ó»∆∆¿»∆ƒ»≈»»«ƒ»»¿∆¿«≈
ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰‡ÓË  Ìc ÌL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»¿≈»¿≈ƒƒ¿»«»«

ÈL˜ ÏÚ elÙ‡ ,‰È„È22;‰‡ÓË  ‰È„È ˙BÚaˆ‡ »∆»¬ƒ«ƒ¿≈∆¿¿»∆»¿≈»
Ô‰ ˙Bi˜ÒÚ ÌÈ„i‰L23ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ . ∆«»«ƒ«¿»ƒ≈¬»ƒƒ¿»«»«

ÔÈ„„v‰ ÔÓ B‡ ıeÁaÓ ‰È˙BÒt ÏÚÂ d˜BL24ÔÈ‡Â , »¿««¿∆»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿≈
BÊ È‰  ‰ÏÚÓÏe ÌÈÎÈ‰ ÔÓ ‡ˆÓ Ì‡ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«ƒƒ¿»ƒ«¿≈«ƒ¿«¿»¬≈

‰B‰Ë25ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ ÊzpL Ì„ ‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡L ; ¿»∆≈∆∆»»∆ƒ«»∆»ƒ»
.Á‡«≈

הערווה.21) היד.22)בית בכוונה 23)גב  שלא ונגעו
התורפה. שיטה 24)בבית מה או הפנים אל שיטה "מה

השדרה". מגופה.25)אל בא זה דם שאין

.ËB‡ ‰Úeˆk C‡ ‡e‰L dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«¿»»∆»…ƒ¿»
ÏÚ Ì˙k‰ C‡ ‰È‰L B‡ ,ÔÈtË ÔÈtË eÈ‰L B‡ ,Ï‚Ú»…∆»ƒƒƒƒ∆»»…∆«∆∆«
‰hnÓ ‡e‰ el‡k ‰‡ ‰È‰L B‡ ,dÎÈ Á…«¿≈»∆»»ƒ¿∆¿ƒƒ«»

‰ÏÚÓÏ26BÊ È‰  ‰tz ˙Èa „‚k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«¿»ƒ¿¿∆∆≈À¿»¬≈
‰È‰ ‡Ï  Ûeb‰ ÔÓ ÛË el‡ :ÌÈÓB‡ ÔÈ‡Â ;‰‡ÓË¿≈»¿≈¿ƒƒ»«ƒ«…»»
Ba ÔÈÈÓÁÓ  el‡ ˙BÓB˜Óa ‡ˆÓp‰ Ìc ÏkL .‰Êk»∆∆»»«ƒ¿»ƒ¿≈«¿ƒƒ

˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡27. ««ƒ∆»≈

למעלה 26) ונמשך למטה מתחיל כאילו נראה כלומר,
אף  למטה יורד היה מקום מאותו בא שאילו לומר, ואפשר

חכמים. החמירו כן פי  ספק 27)על טמא ספק  בשרה "על
טמא". טהור,

.È‰hÓÏe dB‚ÁÓ :dlL ˜eÏÁ‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰«∆∆«ƒ¿»«∆»∆»≈¬»¿«»
˙Èa ÏÚ ‡ˆÓ .‰B‰Ë  ‰ÏÚÓÏe dB‚ÁÓ ,‰‡ÓË ¿≈»≈¬»¿«¿»¿»ƒ¿»«≈

ÚÈbÓ Ì‡ :dlL „È28‰‡ÓË  ‰tz ˙Èa „‚k29, »∆»ƒ«ƒ«¿∆∆≈À¿»¿≈»
.‰B‰Ë  Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»¿»

שוחה.28) שהיא בזמן אלא מגיע  אינו אם אפילו
התורפה.29) בבית ונגעה שחתה שמא חוששין שאנו

.‡È˙Óe BzËLBt ‰˙È‰‰ÏÈla Ba ‰qk30ÌB˜Ó Ïk  »¿»««ƒ¿«»««¿»»»
ÌB˜Ó Ïk  dlL BÊ‡‰ ÔÎÂ .‰‡ÓË Ì„ Ba ‡ˆniL∆ƒ»≈»¿≈»¿≈»≈∆»»»

‰‡ÓË Ìc‰ Ba ‡ˆniL31. ∆ƒ»≈«»¿≈»

ראשה.30) אלא בו כסתה לא שעשוי31)ואפילו מפני 
שם. ונגע  נתהפך ואולי  ואילך אילך להסתובב 

.È‰LÏL ‰ÈÏÚ ‰‰LÂ ,„Á‡ ˜eÏÁ ˙LBÏ ‰˙È‰»¿»∆∆»∆»¿»»»∆»¿»
d˙c ˙Ú ‡Ïa ˙È B‡ ÌÈÓÈ32ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ‰˜„e , »ƒ»≈¿…∆ƒ»»»¿»»¿»»»

eÚL Ba LiL ÏB„b „Á‡ Ì˙k B‡ ,ÌÈÓ˙k ‰LÏL¿»¿»ƒ∆∆∆»»∆≈ƒ
ÌÈÓ˙k ‰LÏL33ÛË Ì˙k ‡nL ;‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿»¿»ƒ¬≈¿≈»»∆»∆∆»«

ÌÈ„‚a ‰LÏL ‰LÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÌBÈ ÏÎa ‰pnÓƒ∆»¿»¿≈ƒ»¿»¿»¿»ƒ
ÌÈ˜e„a34,d˙ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL ‰ÈÏÚ e‰LÂ , ¿ƒ¿»»∆»¿»»ƒƒ≈ƒ»»

„‚k ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa Ì˙k ‰‡ˆÓe»¿»∆∆¿»∆»≈∆««ƒ∆∆¿∆∆
‰Ê35.‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  ∆¬≈¿≈»»

זיבתה.32) קילקי .33)בימי  גריסי  כשלושה כלומר,
אחת.34) בבת אותם לבשה אם לומר 35)ואפילו ואפשר

הבגדים. שלושת דרך חדר והדם הוא אחד כתם שהכל

.‚ÈÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ba ÔÈ‡L „Á‡ Ì˙k ‰‡ˆÓ36: »¿»∆∆∆»∆≈¿≈¿»¿»ƒ
Ïk dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡37ÔBL‡ ÌBÈ ÏL ˙BLÓM‰ ÔÈa ƒ»¿»«¿»»≈«¿»∆ƒ

ÈLÈÏM‰ ÌBie ,d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ,B‰Ë ‰‡ˆÓe»¿»»¿…»¿»¬»««¿ƒƒ
dÈ‡  ÌÈÓ˙k ‰LÏLk BÈ‡L Ì˙k‰ ‰Ê ‰‡ˆÓ»¿»∆«∆∆∆≈ƒ¿»¿»ƒ≈»
ÔÈa Ïk dÓˆÚ ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»«¿»»≈
‰ÈÏÚ ‰‰LÂ d˜eÏÁ ‰˜„a ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,˙BLÓM‰«¿»ƒ¿…»¿»¬»¿»»»∆»
ÏÚ Û‡Â ,˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  d˙ÈÊ ÈÓÈa ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒƒ≈ƒ»»∆∆¿ƒ¿««

.ÌÈÓ˙k ‰LÏL È„k Ì˙k‰ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈«∆∆¿≈¿»¿»ƒ

קילקי .36) גריסי  בין 37)כשלושה של הזמן שכל כלומר,
מהבדיקה. ידה סילקה לא השמשות

.„ÈÁ‡ Ìc ‰˙‡Â ,ÌBi‰ d˜eÏÁ ÏÚ Ì˙k ‰‡ˆÓ»¿»∆∆«¬»«¿»¬»»««
,ÌÈÓÈ ÈL ‰˙‡L B‡ ;‰Ê Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈL Ck»¿≈»ƒ∆««∆∆»¬»¿≈»ƒ
.‰Ê ˜ÙÒ BÊ È‰  Ì˙k ‰˙‡ ÈLÈÏM‰ ÌBie««¿ƒƒ»¬»∆∆¬≈¿≈»»

.ÂËdÓ˙k ‰ÏBz  Ìc ‰˙‡ Ck Á‡Â Ì˙k ‰‡B‰»»∆∆¿««»»¬»»»ƒ¿»
˙ÚÏ ˙ÚÓ Ïk d˙i‡a38˙Úa dÓˆÚ ‰˜„aL ÔÈa , ƒ¿ƒ»»»≈≈¿≈≈∆»¿»«¿»¿≈

Ï‡ .‰˜„a ‡lL ÔÈa B‰Ë ‰‡ˆÓe Ì˙k‰ ‰‡ˆnL∆»¿»«∆∆»¿»»≈∆…»¿»¬»
˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ CB˙a Ì˙k Á‡ Ì˙k ‰‡B‰»»∆∆««∆∆¿∆¿ƒ¿«¿«»
‰˜„a Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ì˙Îa Ì˙k ‰ÏBz dÈ‡ ≈»»∆∆¿∆∆∆»ƒ≈»¿»
ÔÈ‡  ÌÈÓ˙k‰ ÔÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡L ;Ì‰ÈÈa≈≈∆∆ƒƒ¿ƒ»»√»≈«¿»ƒ≈

.˙eÈÊ ÔÈÓÏ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ

בא 38) שהכתם תולים שעות, כ"ד בתוך דם ראתה אם
למפרע . טמאה ואינה מהדם

.ÊË‰BL‡ ‰ÚLa ˙aL Ú Ì˙k ‰˙‡ ?„ˆÈk≈«»¬»∆∆∆∆«»¿»»ƒ»
‰Ú„È ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„a ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBi‰ ÔÓƒ«««ƒ∆…»¿»«¿»¿…»¿»
„Ú Ck Á‡ Ìc ‰˙‡Â ,‰‡ÓË Ì‡ ‡È‰ ‰B‰Ë Ì‡ƒ¿»ƒƒ¿≈»¿»¬»»««««
‡l‡ ,Ì˙kÏ ‰BÓ dÈ‡  ˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚL»»ƒ»ƒ««»≈»»«∆∆∆»
ÈLe ˙aMa „Á‡a ‰˙‡ Ì‡Â .‰i‡a Ì˙k‰ ‰ÏBz»«∆∆»¿ƒ»¿ƒ»¬»¿∆»««»¿≈ƒ
‰ÚLa ˙aL ÌBÈa Ìc ‰˙‡ .‰Ê ‰È‰z  ˙aMa««»ƒ¿∆»»»¬»»¿«»¿»»
‰‡ˆnL ˙aL Ú :ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰iL¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈»ƒ∆∆«»∆»¿»
Ì‰ÈL ÔÈ‡ È‰L ;Ìc‰ ‰˙‡L ˙aMe ,Ì˙k‰ Ba«∆∆««»∆»¬»«»∆¬≈≈¿≈∆
 ˙aMa „Á‡a Ìc‰ ‰˙‡ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»«»¿∆»««»

.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ

.ÊÈÁ‡ Ì˙k ‰˙‡ Ï‡ ,˙aMa Ìc ‰˙‡ ‡Ï…»¬»»««»¬»»¬»∆∆«≈
Úa dÓˆÚ ‰˜„a Ì‡ :˙aM‰ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ««»ƒ»¿»«¿»¿∆∆
,„Á‡ Ì˙ÎÏ ‡l‡ ‰BÓ dÈ‡  B‰Ë ‰‡ˆÓe ˙aL«»»¿»»≈»»∆»¿∆∆∆»
;˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈLe ÏÈ‡B‰ ,˙aM‰ ÌBÈa ‡e‰L∆¿««»ƒ¿≈∆¿≈≈¿≈
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ÌÈÙÏ Ìc‰ ‰‡ˆÓe ‰˜„e ,‰LÈb‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»»¿»«»ƒ¿ƒ
BÓk ,‰Lb‰a ‡aL ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  B„ÊBta«¿¿¬≈∆¿∆¿«∆»¿«¿»»¿

e‡aL4. ∆≈«¿

לחוץ .2) יצא לא ב 3)ואפילו הלכה ה פרק  למעלה
השיניים  מבין ויצא הואיל שתת ולא הרחם מן נעקר "שאם

טמאה". זו הנמצא 4)הרי  "ודם ה הלכה שם למעלה
שחזקתו  טמא זה הרי  ולפנים הלול מן נמצא אם בפרוזדור

החדר. מן בהרגשה שבא בחזקת זו והרי  המקור". מן

.dOa ÏÚ Ìc Ì˙k ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»∆∆»«¿»»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰LÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰È„‚a ÏÚ B‡«¿»∆»««ƒ∆…ƒ¿ƒ»««ƒ
,‰‡ÓË BÊ È‰  Ìc ‰‡ˆÓ ‡ÏÂ dÓˆÚ ‰˜„aL∆»¿»«¿»¿…»¿»»¬≈¿≈»
,˜ÙÒa BÊ ‰‡ÓËÂ .dOa ÌÈÙÏ Ìc ‰‡ˆÓ el‡Îe¿ƒ»¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»¿À¿»¿»≈

.‡a „Á‰ ÌcÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL∆»∆∆∆ƒ««∆∆»

.‚˙Ú ‡Ïa Ì„ ‰‡B‰ ÏkL :ÌÈÙBÒ ÈcÓ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ∆»»»»¿…≈
ÓÏ ‰‡ÓË  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ ,dzÒÂÌÈOÚ „Ú ÚÙ ƒ¿»¿»»»∆∆¿≈»¿«¿≈««∆¿ƒ

‰‡ˆÓe ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ‰˜„a Ì‡Â .˙BÚL Úa‡Â¿«¿«»¿ƒ»¿»¿¿«∆»¿»
‰˜È„a ÔÓÊ „Ú ÚÙÓÏ ‰‡ÓË  B‰Ë5Èt ÏÚ Û‡Â . »¿≈»¿«¿≈««¿«¿ƒ»¿««ƒ

˙‡ ‰‡nËÓ dÈ‡  Ì‰ÈcÓ ÚÙÓÏ ‰‡ÓË ‡È‰L∆ƒ¿≈»¿«¿≈«ƒƒ¿≈∆≈»¿«¿»∆
d˙cÏ ‰BÓ dÈ‡Â .e‡aL BÓk ,ÚÙÓÏ dÏÚBa¬»¿«¿≈«¿∆≈«¿¿≈»»¿ƒ»»
‰‡ˆnL B‡ Ìc‰ ‰‡zL ˙ÚÓ ‡l‡ dÓ˙ÎÏ B‡¿ƒ¿»∆»≈≈∆ƒ¿∆«»∆»¿»
˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È‰  Ì˙k ‰‡B‰ ÏÎÂ .Ì˙k‰«∆∆¿»»»∆∆¬≈¿À¿∆∆

dzÒÂ ‰Ï˜Ï˜˙Â ‡a „Á‰ ÔÓ ‡nL ,(dÈÓÏ)6. ¿ƒ¿»»∆»ƒ«∆∆»¿ƒ¿«¿¿»ƒ¿»

ומפקידה 5) לפקידה, מפקידה יד על ממעט  לעת "מעת
משמעותה  פקידה לעת". מעת יד על ממעטת לפקידה
כשבדקה  בדיקה, זמן עד רק  למפרע  טמאה לפיכך בדיקה.

לעת. מעת יודעת 6)תוך ואינה ראייתה יום יודעת שאינה
היא  והרי  לנדה נדה שבין יום עשר אחד בתוך היא אם

טועה.

.„,ÚÙÓÏ ‰‡nËÓ dÈ‡  dzÒÂ ˙ÚLa Ì„ ‰‡B‰»»»ƒ¿«ƒ¿»≈»¿«¿»¿«¿≈«
„Ïa d˙ÚL ‡l‡7‰Ïe˙a ,‰˜ÈÓe ˙aÚÓ ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»»ƒ¿«¿≈¿À∆∆¿ƒ»¿»
Ô˙ÚL Ôic  ‰˜Êe8BÊÈ‡ .ÚÙÓÏ ˙B‡nËÓ ÔÈ‡Â , ¿≈»«»¿»»¿≈»¿«¿¿«¿≈«≈

.ÌÈL„Á ‰LÏL ‡e‰Â ,daÚ kiMÓ ?˙aÚÓ ‡È‰ƒ¿À∆∆ƒ∆À«À»»¿¿»√»ƒ
L„Á ÌÈOÚÂ ‰Úa‡ Ïk  ‰˜ÈÓ9da ˙Ó elÙ‡ . ¿ƒ»»«¿»»¿∆¿ƒ…∆¬ƒ≈¿»

‰˜ÈÓÏ ez˙ B‡ ezÏÓ‚ B‡10. ¿»«¿»«ƒ¿ƒ»

וסת,7) לה שאין כאשה למפרע  שעות כ"ד מטמאת ואינה
הקבוע  וסתה בשעת בא, בזמנו הנדות] [דם אורח  שחזקה

קודם. דם ראתה קודם,8)ולא בדקה לא אם ואפילו
מסתלקים  הדמים ולפיכך מהן מסולקים הדמים אלו שנשים

שעתה. ודייה חודש 9)ממנה וארבעה עשרים אחר "אבל
ככל  למפרע  טמאה זו הרי  והולכת מניקה שהיא פי  על אף 

מתוך 10)הנשים". אלא הוולד ביניקת תלוי  הטעם "שאין
כ"ד  עד חוזר ואינו מסתלק  ודמה מתפרקין אבריה לידה צער

חי ". שנא לא מת שנא לא הילכך חודש,

.‰‰Ïe˙a11ÏÚ Û‡ ,‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL Ïk  ¿»…∆…»¬»»ƒ»∆»««
 ‰˜Ê .‰„Ï ˙ÓÁÓ B‡ ÔÈ‡eO ˙ÓÁÓ ‰˙‡L Ètƒ∆»¬»≈¬«ƒƒ≈¬«≈»¿≈»

ÌBÈ ÌÈÚLz ‰ÈÏÚ eÚL Ïk12È‡Â .d˙˜ÊÏ CeÓÒ …∆»¿»∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»»¿≈
.˙„t˜Ó dÈ‡Â ‰˜Ê dÏ ÔÈ‡BwL Ïk ?‰˜Ê ‡È‰ BÊƒ¿≈»…∆¿ƒ»¿≈»¿≈»«¿∆∆
‡nËÓ BÈ‡Â ,Ô˙i‡k ÔÓ˙k  ‰˜Êe ‰˜ÈÓe ˙aÚÓ¿À∆∆¿ƒ»¿≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»¿≈¿«≈
‡È‰ ÔÈ„ÚÂ ‰ÈÓiÓ Ìc ‰˙‡ ‡lL ‰Ïe˙a .ÚÙÓÏ¿«¿≈«¿»∆…»¬»»ƒ»∆»«¬«ƒƒ
.˙B˙ÒÂ LÏL Ìc ‰‡zL „Ú ,B‰Ë dÓ˙k  ‰pË¿̃«»ƒ¿»»«∆ƒ¿∆»»¿»

זה,11) במובן כלומר, דם", "בתולת התלמוד: בלשון
שנבעלה. פי  על אף  בתולה עדיין היא דם בראיית

הרגיל 12) הווסת - בינונית שעונה ווסתות. שלושה והוא
לראייה. ראייה בין יום שלושים - באשה

.ÂÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k ÔÈa ‰Ó«≈∆∆«ƒ¿»«¿»»¿∆∆«ƒ¿»«
eÚL BÏ ÔÈ‡  dOa ÏÚ ‡ˆÓp‰ Ì˙k‰L ?d„‚a13, ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«¿»»≈ƒ

ÒÈbk ‰È‰iL „Ú ‡nËÓ BÈ‡  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓp‰Â¿«ƒ¿»««∆∆≈¿«≈«∆ƒ¿∆«»ƒ
È˜ÏÈw‰14‡e‰L ,15,˙BL„Ú ÚLz È„k Ba LiL ÚaÓ «ƒ¿ƒ∆¿À»∆≈¿≈≈«¬»

.B‰Ë  ‰Ê eÚMÓ ˙BÁt ‰È‰ .LÏL ÏÚ LÏL»«»»»»ƒƒ∆»
˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ÔÈtË ÔÈtË ‡ˆÓ16C‡ ‰È‰ ;17 ƒ¿»ƒƒƒƒ≈ƒ¿»¿»»»…
.ÛËˆÓ ‰Ê È‰¬≈∆ƒ¿»≈

טמא.13) טהור, ספק  טמא ספק  בשרה, על כתם "הרואה
רבינו, וסובר טהור". טהור, ספק  טמא ספק  חלוקה, על
זה  אם ספק , הוא מכגריס , פחות הוא כשהכתם שבבגדים,
שכל  בבשרה, אבל טהור, ספיקו ולכן (כנה) מאכולת דם
מהשיעור  בפחות אפילו מאכולת, דם אצל הוא כבדוק  הגוף 

טמא. הוא כגריס  שזה 14)של ואמרו פול חצי  "והוא
האמור  שכגריס  רבינו ודעת קילקי ". הנקרא מהמקום הפול

הקילקי . גריס  פירושו כן גם כתם לא 15)בטומאת כלומר,
ולא  הריבוע  עליו מוסיפין אלא מרובע , הוא הקילקי  שהגריס 
הכתם  שטח  שכל אלא מרובעת, בצורה יהיה שהכתם צריך
ארוך  רבינו: שכתב  וזה מרובע . לכגריס  להצטרף  יוכל

על 16)מצטרף . הנמצא שכתם בגדיה, על שנמצא בכתם
שיעור. צריך אין בין 17)בשרה שיעורו אבל כרצועה,

הקילקי . כגריס  - הכל

.Ê ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L c ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k∆∆∆ƒ¿»«»»∆≈¿«≈À¿»
ÈÏk ÏÚ ‰LÈ ?„ˆÈk .BÏ ˙LLBÁ dÈ‡Â ,B‰Ë»¿≈»∆∆≈«»¿»«¿ƒ
B‡ ,‚c‰ BÚ ÏÚ B‡ ,ÌÈÏÏ‚ ÈÏÎe ‰Ó„‡ ÈÏk ,ÌÈ‡¬»ƒ¿ƒ¬»»¿ƒ¿»ƒ««»

BabÓ OÁ ÈÏk ÏÚ18LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a ÏÚ B‡ , «¿ƒ∆∆ƒ««∆∆∆≈»
LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡19 Ìc Ô‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,˙BÚaˆ‡ ∆¿»«»∆¿»¿ƒ¿»¬≈∆»

‡ˆÓÂ ,‰ÈÏÚ ‰LÈÂ Ú˜w‰ ‰˜„a elÙ‡ .‰B‰Ë¿»¬ƒ»¿»««¿«¿»¿»»∆»¿ƒ¿»
ÏkL .‰B‰Ë BÊ È‰  ‰„ÓÚLk Ú˜w‰ ÏÚ Ì˙k∆∆«««¿«¿∆»¿»¬≈¿»∆…
.Ba ‡ˆniL Ì˙k ÏÚ eÊ‚ ‡Ï  ‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L∆≈¿«≈À¿»…»¿«∆∆∆ƒ»≈

‰‡ÓË Ïa˜Óa ‡ÏÂ20Ï‡ ;ÔÏ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈À¿»∆»ƒ≈»»»»¬»
.Ô‰a ‡ˆÓp‰ Ì˙ÎÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  ÔÈBÚˆ ÈÏk¿≈ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆«ƒ¿»»∆
,ÔÈBÚˆ È„‚a ‰M‡‰ LaÏzL ,ÌÈÓÎÁ ewz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ¿«»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿ƒ

.ÌÈÓ˙k‰ ÔÈcÓ dÏÈv‰Ï È„k¿≈¿«ƒ»ƒƒ«¿»ƒ

מגבו.18) מטמא חרס  כלי  לשום 19)שאין ראוי  שאינו
טומאה. מקבל ואינו לעני  אפילו ואפילו 20)איש כלומר,

טומאה. שמקבל בדבר

.Á‡ÓËz dOa ÏÚ Ìc‰ ‡ˆÓpL ÌB˜Ó ÏÎa ‡Ï…¿»»∆ƒ¿»«»«¿»»ƒ¿»
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Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ÚÏ ‰BÓ BÊ È‰  ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡ .˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙ÚÏ ˙ÚÓ Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L eÓ‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰B‰Ë BÊ È‰  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡  ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ  dOa ÏÚ ‡ˆÓ39.B ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
dOa ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡  d˜eÏÁÓ ˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz dOa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק  טמא ספק  בשרה "על
טהור". טהור, ספק  מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ„a ‰ÏB˙Â ,‰B‰Ë ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„Ïa dOa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË 42 ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰  ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
 d„‚a ‡ÏÂ dOa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz  dOa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף  אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz  „Á‡k dOe ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚‰ ‰LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .ÒÈ‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡  ÒÈbkÓ ˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
 ÒÈbkÓ ˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני  טמא, ספקו אזי  לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי  על ואף 

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚe da ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
 ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL 46‰˜qÚ˙ .47Ì„aLÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈbÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ‚Î ‰ÏBz BÊ È‰  ÔÈÒÈ‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË  ÔÈÒÈ‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי  ציפור בדם לתלות אפשר שאי 
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני  נמצא שתיהן ועל כסלע 
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס 
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡  Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙LBÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz  ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡  ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz  BcÏ ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È‰  BcÏ ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

 ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי  על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק 

.ÁÎÌÈÈÊÁ da LiL ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי 
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
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B˙B‡ ‰LÏÂ ‰ÊÁÂ ,˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ˙BÏÊÓe ÌÈÎBk»ƒ«»≈ƒ¿¿≈ƒ¿»¿»¿»¿»
‰˜È„a Ì„˜55 Ì˙k ÂÈÏÚ ‰‡ˆÓe ,‰ÏBz BÊ È‰ …∆¿ƒ»»¿»»»∆∆¬≈»

‰pË˜ ‰ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .B˙B‡ ‰LlL ‰cpa«ƒ»∆»¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«»
dlL ‡Óh‰ ÌBia56B‡ ,‰Ë Ìc ÏÚ ˙LBÈÏ B‡ , ««»≈∆»¿∆∆««…«

ÔÈB‰Ë ‰ÈÓcL ‰Ïe˙Ï57Ï‡ .da ‰ÏBz BÊ È‰  ƒ¿»∆»∆»¿ƒ¬≈»»¬»
eÓM‰ ÌBia ‰pË˜ ‰ÊÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ Ì‡58B‡ , ƒƒ¿ƒ»¿»»¿«»««»

‰LÏÂ ‰ÊÁÂ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ‰ÚLa ‰ÏB„‚ ‰ÊÏ¿»»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»¿»¿»¿»
Ô‰ÈzL  Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰˜È„a Ì„˜ B˙B‡…∆¿ƒ»¿ƒ¿»»»∆∆¿≈∆

˙BÏ˜Ï˜Ó59BfÓ ‡nL ,d˙B‡ ˙Ï‡Ln‰Â ˙Ï‡BM‰ : ¿À¿»«∆∆¿««¿∆∆»∆»ƒ
dÈ‡  Ì˙k‰ ÏÚ ˙LBÈÏ B˙B‡ ‰ÏÈ‡L‰ .BfÓ ‡nL∆»ƒƒ¿ƒ»¿∆∆««∆∆≈»

.Ì˙Îa Ì˙k ÔÈÏBz ÔÈ‡L ;da ‰ÏBz»»∆≈ƒ∆∆¿∆∆

בדקה 55) לא החלוק  את החזירה שהשואלת אחרי  כלומר,
בדוק . בחזקת היה השאלה בזמן אבל ביום 56)אותו,

בתולים.57)ראייתה. לראייתה.58)דם בשני 
לבד.כלומר,59) בשואלת תולה שאינה

.Ï,B‰Ë ‰‡ˆÓe dÓˆÚ ‰˜„e d˜eÏÁ ‰˜„a»¿»¬»»¿»«¿»»¿»»
ÂÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ezLÏe dzÁÏ ˜eÏÁ‰ ‰ÏÈ‡L‰Â¿ƒ¿ƒ»∆»«¬∆¿»¿»«¿ƒ¿»»»
dÈ‡Â ;‰‡ÓË ˙Ï‡BM‰  dÏ ezÈÊÁ‰Lk Ì˙k∆∆¿∆∆¡ƒ«»«∆∆¿≈»¿≈»
Ì„˜ B˙B‡ ‰˜„a È‰L ,˜eÏÁ‰ ˙ÏÚa ‰ÏBz»¿«¬«∆»∆¬≈»¿»…∆

.dÏ e‰ÏÈ‡LzL∆«¿ƒ≈»

.‡ÏBa ‡ˆÓÂ ‰ˆ˜ ÏL d˜eÏÁ ‰LlL ‰k‡¬À»∆»¿»¬»∆¿»»¿ƒ¿»
‰tz‰ ˙Èa „‚k ÚÈbÓ Ì‡ :Ì˙k60‰‡ÓË 61Ì‡Â , ∆∆ƒ«ƒ«¿∆∆≈«À¿»¿≈»¿ƒ

‰B‰Ë  Â‡Ï62.‡e‰ ‰ˆ˜ ÏL ‰Ê Ì˙kL ; »¿»∆∆∆∆∆¿»»

ארוכה.60) מזו 61)של שמא טמאות, שתיהן כלומר,
מזו. הארוכה.62)ושמא

.ÏÁ‡Â BÊ Á‡ BÊ „Á‡ ˜eÏÁ eLlL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»¿»∆»««¿««
˙Á‡ ‰hÓa ˙BLÈ Ì‡ ÔÎÂ ,Ì˙k ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ck»ƒ¿»»»∆∆¿≈ƒ¿≈¿ƒ»««

˙Á‡k63.˙B‡ÓË Ôlk  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ¿««¿ƒ¿»»««««≈∆À»¿≈
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe „iÓ dÓˆÚ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡Â¿ƒ»¿»««≈∆«¿»ƒ»»¿»«¿»

˙BB‰Ë ÌÈzL‰ È‰  ‰‡ÓË64. ¿≈»¬≈«¿«ƒ¿

"משולבות".63) בגמרא: יחד. ודבוקות ואף 64)צפופות
האחרות  השתיים טמאה ומצאה בדקה מהן אחת אם בחלוק 

טהורות.

.‚ÏÈÓ ‰ÏBz  ˙BB‰Ë ÔÓˆÚ e‡ˆÓe Ôlk e˜„a»¿À»»¿«¿»¿»ƒ
‰È‰˙Â ,‰Èe‡ ‡È‰L ÈÓa Ìc ˙B‡Ï ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»ƒ¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿∆
?„ˆÈk .‰‡ÓË ‰Èe‡‰Â ,‰B‰Ë ‰Èe‡ dÈ‡L∆≈»¿»¿»¿»¿»¿≈»≈«
˙aÚÓ‰  ˙aÚÓ dÈ‡ ˙Á‡Â ˙aÚÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««¿À∆∆¿««≈»¿À∆∆«¿À∆∆
dÈ‡LÂ ‰˜ÈÓ .‰‡ÓË ˙aÚÓ dÈ‡LÂ ,‰B‰Ë¿»¿∆≈»¿À∆∆¿≈»¿ƒ»¿∆≈»
 ‰˜Ê dÈ‡LÂ ‰˜Ê .‰B‰Ë ‰˜Èn‰  ‰˜ÈÓ¿ƒ»«¿ƒ»¿»¿≈»¿∆≈»¿≈»
‰Ïe˙a‰  ‰Ïe˙a dÈ‡LÂ ‰Ïe˙a .‰B‰Ë ‰˜f‰«¿≈»¿»¿»¿∆≈»¿»«¿»
,˙B˜ÈÓ Ôlk ,˙B˜Ê Ôlk ,˙BaÚÓ Ôlk eÈ‰ .‰B‰Ë¿»»À»¿À»À»¿≈À»¿ƒ

.˙B‡ÓË Ôlk È‰  ˙BÏe˙a ÔlkÀ»¿¬≈À»¿≈

.„ÏeLÈÂ ‰hn‰ ˙BÏbÓ C„ eÏÚL ÌÈL LÏL»»ƒ∆»∆∆«¿¿«ƒ»¿»¿

.˙B‡ÓË ÔzLÏL  ˙ÈÚˆÓ‡‰ ˙Áz Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÔlkÀ»¿ƒ¿»»««»∆¿»ƒ¿»¿»¿≈
˙ÈÓÈt‰ ˙Áz65,˙B‡ÓË dcˆaLÂ ‡È‰  «««¿ƒƒƒ¿∆¿ƒ»¿≈

‰BˆÈÁ‰Â66dcˆaLÂ ‡È‰  ‰BˆÈÁ‰ ˙Áz .‰B‰Ë ¿«ƒ»¿»«««ƒ»ƒ¿∆¿ƒ»
C„ eÏÚ ‡Ï Ì‡Â .‰B‰Ë ˙ÈÓÈt‰Â ,˙B‡ÓË¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿ƒ…»∆∆
Ì„ ‡ˆÓÂ ,„Ò Ì‰Ï ÔÈ‡ È‰L ,‰hn‰ ˙BÏbÓ«¿¿«ƒ»∆¬≈≈»∆≈∆¿ƒ¿»»

.˙B‡ÓË Ôlk  Ô‰Ó ˙Á‡ ˙Áz««««≈∆À»¿≈

הקיר.65) החדר.66)שאצל לצד

.‰Ï‰nae‡ˆÓe Ôlk e˜„aL ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿À»»¿
BÓk ,dzÁa ˙BÏ˙Ï Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎez ‡ÏÂ ,B‰Ë»¿…«««≈∆ƒ¿«¬∆¿»¿
dÓˆÚ ‰‡ˆÓe ˙Á‡ ‰˜„a Ì‡ Ï‡ ;e‡aL∆≈«¿¬»ƒ»¿»««»¿»«¿»
BÊa ‰B‰h‰ ‰ÏBz  ‰˜„a ‡Ï dzÁÂ ,‰B‰Ë¿»«¬∆¿»…»¿»»«¿»»

.‰‡ÓË ‰˜„a ‡lL BÊ È‰Â ,‰˜„a ‡lL∆…»¿»«¬≈∆…»¿»¿≈»

.ÂÏ‰ÏzÈ ‰Óa BÏ ÔÈ‡L „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓpL Ì˙k Ïk»∆∆∆ƒ¿»««∆∆∆≈¿»ƒ»∆
˜tzÒ Ì‡Â .Ì„ ‡e‰L Ú„eiL „Ú ‡nËÓ BÈ‡ ≈¿«≈«∆ƒ»«∆»¿ƒƒ¿«≈
ÂÈÏÚ ÔÈÈÚÓ  Ì„‡ Úˆ B‡ Ì„ ‡e‰ ‡nL Ì‰Ï»∆∆»»∆«»…«¬ƒƒ»»
BÈÚ ‰‰k B‡ Ú Ì‡ :„q‰ ÏÚ el‡ ÔÈnÒ ‰ÚLƒ¿»«»ƒ≈««≈∆ƒ»«»»≈
‡e‰L ˙BÓk „ÓÚ Ì‡Â ;‰‡ÓËe Ìc Ì˙k ‰Ê È‰ ¬≈∆∆∆»¿≈»¿ƒ»«¿∆

‰B‰Ëe Úˆ ‰Ê È‰ 67. ¬≈∆∆«¿»

לבעלה.67) גם

.ÊÏ,ÏÙz ˜ :Ô„Ò ÏÚ ÌÈnÒ ‰ÚM‰ Ô‰ el‡Â¿≈≈«ƒ¿»«»ƒ«ƒ¿»…»≈
,eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚ ÈÓe ,ÏBt ÏL ÔÈÒÈb ˙ÒÈÚÏe¿ƒ«¿ƒƒ∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ
ÒkÒÎÏ CÈˆÂ .‚ÏL‡Â ,‡ÈBÓÈ˜Â ,˙Â ,˙Èe68 …ƒ¿∆∆¿ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ¿«¿≈

ÏÎa ‡ÈÓe CÈÏBÓe ,ÌÒÂ ÌÒ Ïk ÏÚ ÌÈÓÚt LÏL»¿»ƒ«»«»«ƒ≈ƒ¿»
„Á‡k ÔÈÚ‰L B‡ ,„q‰ ÏÚ ‡lL ÔÈÚ‰ .ÒekÒkƒ¿∆¡ƒ»∆…««≈∆∆∆¡ƒ»¿∆»
 ÌÈBL‡Ï ÌÈBÁ‡‰ ÌÈc˜‰ .ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï …»»¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒƒ
,BÏ eÏÚ ,ÌÈBL‡‰ Ô‰L ,‰BÁ‡a ÈÚ‰L el‡≈∆∆¡ƒ»«¬»∆≈»ƒƒ»
„Ú ,ÌÈc˜‰L ÌÈBÁ‡ Ì‰ÈÁ‡ ÈÚÓe ÊBÁÂ¿≈«¬ƒ«¬≈∆«¬ƒ∆ƒ¿ƒ«

.„q‰ ÏÚ ‰ÚM‰ eÚiL∆««¿«ƒ¿»««≈∆

בגדים 68) כיבוס  כדרך ידיו שתי  "בין פעמים שלוש לשפשף 
ומביא". ומוליך ומשפשף  צידו עם צידו שכופל

.ÁÏ˙lÁzÓ ÌeÏk ÌÚË ‡lL ?ÏÙz ˜ e‰Ê È‡≈∆…»≈∆…»«¿ƒ¿ƒ«
ÁÓÏ ,ÔBÁ‡‰ ‰ÏÈl‰ ÈˆÁÓ ÔLÈ ‰È‰Â ,‰ÏÈl‰««¿»¿»»»≈≈¬ƒ««¿»»«¬¿»»
 ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .ÏÙz ˜ ‡˜ ÏÎ‡iL Ì„…̃∆∆…«ƒ¿»…»≈¿∆…»»…
‰LÂ ÌÈkL‰ Ì‡Â .ÌBia ˙BÚL LÏL „Ú Beacƒ«»»«¿ƒƒ¿ƒ¿»»
eac‰L ,ÏÙz ˜ ‰Ê ÔÈ‡  ˙BÚL LÏL Ì„˜ B˜tƒ¿…∆»»≈∆…»≈∆«ƒ
˙ÒÈÚÏ ‡È‰ BÊ È‡Â .ÌÈÓk BÈÊÁÓe ˜‰ ˜ÊÁ ÏhÓ¿«≈…∆»…«¬ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒ«
ÏBt‰ ÌÚ Ú˙iL „Ú ÔÈÒÈb‰ ÒÚÏiL ‡e‰ ?ÔÈÒÈb¿ƒƒ∆ƒ¿««¿ƒƒ«∆ƒ¿»≈ƒ«
Á‡ ?eˆÈÓÁ‰L ÌÈÏ‚ ÈÓ e‰Ê È‡Â .ÂÈtÓ ‰a‰ ˜…«¿≈ƒƒ¿≈∆≈«¿«ƒ∆∆¿ƒ««

.˙È B‡ ÌÈÓÈ ‰LÏL¿»»ƒ»≈

.ËÏ‰‡ˆÓ Ì‡ ,Ì˙k ÌeMÓ ‰‡ÓË ‡È‰L ‰M‡ Ïk»ƒ»∆ƒ¿≈»ƒ∆∆ƒ»¿»
ÂÈÏÚ ˙LBÈÂ ,‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  d˙c ÈÓÈa Ì˙k‰«∆∆ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈ƒ»¿∆∆»»
‰È‰z Ck Á‡Â ,ÈÈÓL ÏÈÏa ˙ÏBËÂ ,ÌÈÓÈ ‰ÚLƒ¿»»ƒ¿∆∆¿≈¿ƒƒ¿««»ƒ¿∆
È‰  d˙ÈÊ ÈÓÈa B˙B‡ ‰‡ˆÓ Ì‡Â .dÏÚÏ ˙zÓÀ∆∆¿«¿»¿ƒ»¿»ƒ≈ƒ»»¬≈
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Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ Ì‡ ‰Ú„È ‡ÏÂ ,‰˜„a ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿»¿…»¿»ƒƒ¿ƒ»»√»≈≈∆
Ì‡Â ,˙aL ÚÏ ‰BÓ BÊ È‰  ‰˜ÈÒÙ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿ƒ»¬≈»¿∆∆«»¿ƒ

.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙aMa „Á‡a ‰˙‡»¬»¿∆»««»∆∆¿ƒ

.ÁÈÌBiÓ ‰iL ‰ÚLa ÈM‰ Ì˙k‰ ‰˙‡ÔÈa ,˙aL »¬»«∆∆«≈ƒ¿»»¿ƒ»ƒ«»≈
,ÌÈÓÈ ÈL ‰‡ÓË BÊ È‰  ‰˜„a ‡Ï ÔÈa ‰˜„a»¿»≈…»¿»¬≈¿≈»¿≈»ƒ
„Á‡a ‰˙‡ Ì‡Â ,˙ÚÏ ˙ÚÓ CB˙a Ì‰ÈL ÔÈ‡ È‰L∆¬≈≈¿≈∆¿≈≈¿≈¿ƒ»¬»¿∆»
‰˙‡ .˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ˙ÚÏ ˙ÚÓ Á‡ ˙aMa««»««≈≈¿≈∆∆¿ƒ»¬»
Ì‡ :ÈLÈÏL Ì˙k ˙aMa „Á‡ ÌBiÓ ‰BL‡ ‰ÚLa¿»»ƒ»ƒ∆»««»∆∆¿ƒƒƒ
dÈ‡Â ,ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  Ô‰ÈÈa ‰‰Ë ‰˜ÈÒÙ‰ƒ¿ƒ»»√»≈≈∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈»
.˙eÈÊÏ ˙LLBÁ  ‰˜„a ‡Ï Ì‡Â ;˙eÈÊÏ ˙LLBÁ∆∆¿ƒ¿ƒ…»¿»∆∆¿ƒ

.ËÈLÈ Ì‡ ,BÏÏ‚a ‰‡ÓË ‡È‰L eÓ‡L Ì˙k Ïk»∆∆∆»«¿∆ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ≈
cÓ ‰Ê Ì˙k ‡nL :ÓBÏÂ Ba ˙BÏ˙Ï c dÏ»»»ƒ¿¿«∆»∆∆∆ƒ»»
;‰B‰Ë BÊ È‰  „‚a‰ ÏÚ ‡ˆÓ Ì‡  ‡e‰ ÈBÏt¿ƒƒƒ¿»««∆∆¬≈¿»
Ì‡Â .Ï˜‰Ï ‡l‡ ,ÈÓÁ‰Ï ca ÌÈÓÎÁ eÓ‡ ‡lL∆…»¿¬»ƒ«»»¿«¬ƒ∆»¿»≈¿ƒ

‡ÓË B˜ÙÒ  dOa ÏÚ ‡ˆÓ39.B ‰ÏBz dÈ‡Â , ƒ¿»«¿»»¿≈»≈¿≈»»
dOa ˙BÏ˙Ï dÏ ‰È‰ Ì‡Â40Û‡  d˜eÏÁÓ ˙È ¿ƒ»»»ƒ¿ƒ¿»»»≈≈¬»«

.B‰Ë B˜ÙÒe ,‰ÏBz dOa ÏÚ«¿»»»¿≈»

ספק 39) חלוקה על טמא; טהור, ספק  טמא ספק  בשרה "על
טהור". טהור, ספק  מכה.40)טמא בה שהייתה כגון

.ÎB‡ ,ÛBÚ B‡ ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ‰ËÁL ?„ˆÈk≈«»¬»¿≈»«»
,Ô‰a ÔÈ˜ÒBÚ‰ „ˆa ‰LiL B‡ ,ÌÈÓ˙Îa ‰˜qÚ˙pL∆ƒ¿«¿»ƒ¿»ƒ∆»¿»¿«»¿ƒ»∆
d˜eÏÁ ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰ÚL B‡∆»¿»¿∆«»ƒ¿ƒ¿»»«¬»
.Ì˙k‰ ‡a Ô‰nL el‡ ÌÈ„a ‰ÏB˙Â ,‰B‰Ë ¿»¿»ƒ¿»ƒ≈∆≈∆»«∆∆

.‡ÎÌ˙k‰ Ì‡ ,„Ïa dOa ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»»ƒ¿«ƒ«∆∆
‰hÓÏe B‚ÁÓ41‰ˆÙ˜Â ‰Ît‰˙ Ì‡Â .‰‡ÓË 42 ≈¬¿«»¿≈»¿ƒƒ¿«¿»¿»¿»

ÔÓ ‰Ê Ì„ ‰È‰ el‡L .‰‡ÓË ‰ÏÚÓÏe B‚ÁÓ elÙ‡¬ƒ≈¬¿«¿»¿≈»∆ƒ»»»∆ƒ
ÏÚ Ì‚ ‡ˆniL dÏ ‰È‰  ˜eM‰ ÔÓ B‡ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»ƒ«»»»∆ƒ»≈««
 d„‚a ‡ÏÂ dOa ÏÚ ‡ˆÓÂ ÏÈ‡B‰Â ;‰È„‚a¿»∆»¿ƒ¿ƒ¿»«¿»»¿…¿ƒ¿»

.‰‡ÓË¿≈»

התורפה.41) בית כנגד דאזדקרא",42)שהוא "כגון
לאחוריה". עצמה "זקפה

.Î‰ÏBÎÈ Ì‡ ,‰˙ÈÁL Èt ÏÚ Û‡ ,‰kÓ da ‰˙È‰»¿»»«»««ƒ∆»¿»ƒ¿»
‰ÏBz  dOa ÏÚ Ì„ ‡ˆÓÂ ,Ì„ ‡ÈˆB‰Ïe Úlb˙‰Ï¿ƒ¿«≈«¿ƒ»¿ƒ¿»»«¿»»»

‰kna43.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««»¿≈…«≈»∆

על 43) עצמה המכה מן הדם שנטף  אפשרות שיש ודווקא
הכתם. מקום

.‚Î‰ÏBz  „Á‡k dOe ‰È„‚a ÏÚ Ì˙k‰ ‡ˆÓƒ¿»«∆∆«¿»∆»¿»»¿∆»»
˙BÏ˙Ï dÏ LiL ÏÎa44˙ÏÎ‡Óa ‰ÏB˙Â .45‡nL , ¿…∆≈»ƒ¿¿»¿«¬…∆∆»

˙ÏÎ‡Ó Ìc ‰Ê Ì„Â ,˙ÏÎ‡Ó ‰‚‰ ‰LiL ˙Úa¿≈∆»¿»∆∆¿»«¬…∆¿»∆««¬…∆
Ì˙k‰ ‰‡ˆÓ Ì‡ Ï‡ .ÒÈ‚k „Ú ?‰nk „ÚÂ .‡e‰¿««»««»ƒ¬»ƒ»¿»«∆∆
‰˙È‰ elÙ‡Â .˙ÏÎ‡Óa ‰ÏBz dÈ‡  ÒÈbkÓ ˙È»≈ƒ«»ƒ≈»»¿«¬…∆«¬ƒ»¿»
 ÒÈbkÓ ˙È ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Ì˙ka ‰ˆeˆ ˙ÏÎ‡Ó«¬…∆¿»«∆∆ƒ¿»≈ƒ«»ƒ

.˙ÏÎ‡na ‰ÏBz dÈ‡≈»»««¬…∆

על 44) נמצא אם דדווקא לבד, הבגד על נמצא שהיה כמו
ממקום  הוא הדם שאם מפני  טמא, ספקו אזי  לבד, בשרה
אבל  לבד, בשרה על ולא בגדה על להימצא צריך היה אחר,
שיש  מה בכל תולים אנו בגדה ועל בשרה על כשנמצא

שהרגה.45)לתלות. ראינו שלא פי  על ואף 

.„Î,Ì„a ÔÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡ .dÏÚe da ‰ÏBz ÔÎÂ¿≈»ƒ¿»¿«¿»ƒ»¬ƒ¿»
 ‰kÓ Ô‰a ‰˙È‰L B‡ ,˙BÎÏÎÏÓ Ô‰È„È eÈ‰L B‡∆»¿≈∆¿À¿»∆»¿»»∆«»
Ì„Â ,‰Ú„È ‡Ï ‡È‰Â da eÚ‚ Ô‰ :˙ÓB‡Â Ô‰a ‰ÏBz»»∆¿∆∆≈»¿»¿ƒ…»¿»¿»

.‡e‰ Ô˙ÓÁÓ ‰Ê∆≈¬»»

.‰Î.Ba ˙BÏ˙Ï ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ Ìc ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡≈«¬ƒƒ»ƒ»¿»ƒ¿
ÏÚ Ì˙k ‡ˆÓÂ ,dÙ˙Îa ‰kÓ dÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»»«»ƒ¿≈»¿ƒ¿»∆∆«
‰kna ‰Ú‚ ‰È„Èa ‡nL :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡  d˜BL»≈¿ƒ∆»¿»∆»»¿»««»
ÔÈÏBz ÔÈ‡  ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ê ÌB˜Óa ‰Ú‚Â¿»¿»¿»∆¿≈…«≈»∆≈ƒ

.d˜eÏÁa ÔÈa dÙe‚a ÔÈa ,Ba≈¿»≈«¬»

.ÂÎ‡l‡ Ba ÔÈ‡Â ,„Á‡ Btˆa e˜qÚ˙pL ÌÈL ÈzL¿≈»ƒ∆ƒ¿«¿¿ƒ∆»¿≈∆»
ÚÏÒk Ì˙k Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ Ïk ÏÚ ‡ˆÓÂ ,Ìc ÚÏÒk¿∆«»¿ƒ¿»«»««ƒ¿≈∆∆∆¿∆«

˙B‡ÓË Ô‰ÈzL 46‰˜qÚ˙ .47Ì„aLÙ‡ È‡L ¿≈∆¿≈ƒ¿«¿»¿»∆ƒ∆¿»
Ì˙k ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,ÒÈbÎ ‡l‡ Ì˙k epnÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ∆∆∆∆»«»ƒ¿ƒ¿»»∆»∆∆
‰˜qÚ˙pL Ìca ÒÈ‚Î ‰ÏBz BÊ È‰  ÔÈÒÈ‚ ÈLkƒ¿≈¿ƒƒ¬≈»¿»ƒ«»∆ƒ¿«¿»

˙ÏÎ‡Óa ÒÈ‚ÎÂ ,Ba48ÈLkÓ ˙È Ì˙k‰ ‡ˆÓ . ¿¿»ƒ¿«¬…∆ƒ¿»«∆∆»≈ƒƒ¿≈
‰‡ÓË  ÔÈÒÈ‚49. ¿ƒƒ¿≈»

רק 46) דם יש בציפור שהרי  ציפור בדם לתלות אפשר שאי 
מהן  באחת ולתלות סלעים, כשני  נמצא שתיהן ועל כסלע 
בשנייה. תתלה בזו? לתלות ראית מה ציפור, בדם

אחת.47) במאכולת.48)אשה תולים אנו שבכגריס 
לתלות.49) במה שאין

.ÊÎ‰˜qÚ˙ .ÁL Ba ‰ÏBz ÔÈ‡  Ì„‡a ‰˜qÚ˙ƒ¿«¿»¿»…≈»»…ƒ¿«¿»
‰‡Ó ‰ÈÏÚ ‡ˆÓÂ ,‰a‰ Ì„ ÈÈÓ Ba LiL ÛBÚa¿∆≈ƒ≈»«¿≈¿ƒ¿»»∆»«¿≈
‰LÏL ˙LBÏ ‰˙È‰ .Ba ‰ÏBz  Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆»»¿»∆∆¿»

˙B˜eÏÁ50,ÔBzÁza Û‡ ‰ÏBz  ˙BÏ˙Ï ‰ÏBÎÈ Ì‡ : ¬ƒ¿»ƒ¿»«««¿
˙BÏ˙Ï dÏBÎÈ dÈ‡ Ì‡Â51.ÔBÈÏÚa Û‡ ‰ÏBz dÈ‡  ¿ƒ≈»¿»ƒ¿≈»»«»∆¿

‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÁaË ÏL ˜eLa ‰Ú ?„ˆÈk≈«»¿»¿∆«»ƒ««ƒ∆ƒ¿»
‡Ï ;ÌÈÁah‰ Ì„a ‰ÏBz  BcÏ ÔBzÁz‰ ÏÚ Ì˙k‰«∆∆«««¿¿«»¿«««»ƒ…
‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁah‰ ˜eLa ‰Ú»¿»¿««»ƒ¿«≈««ƒ∆ƒ¿»
‰Ú ˜ÙÒ .‰‡ÓË BÊ È‰  BcÏ ÔBÈÏÚa Ì˙k‰52 «∆∆»∆¿¿«¬≈¿≈»»≈»¿»

 ‰˜qÚ˙ ‡Ï ˜ÙÒ ‰˜qÚ˙ ˜ÙÒ ,‰Ú ‡Ï ˜ÙÒ»≈…»¿»»≈ƒ¿«¿»»≈…ƒ¿«¿»
.‰ÏBz dÈ‡≈»»

זה.50) גבי  על אחר.51)זה ממקום בא שהדם
לא.52) או לתלות יש אם שספק 

.ÁÎÌÈÈÊÁ da LiL ÈÚ53„ÈÓz dÏ ÔÈ‡a Ì‰L B‡ , ƒ∆≈»¬ƒƒ∆≈»ƒ»»ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ 54.d˜eÏÁa ÔÈ‡ˆÓp‰ ‰ÈÓ˙ÎÏ ≈¿ƒƒ¿»∆»«ƒ¿»ƒ«¬»

דם.53) ומתיזים שקצים אוכלים אומרים 54)חזירים כי 
מהחזירים. בא שזה

.ËÎ˙„BÚ ÔÈa ,‰cÏ d˜eÏÁ ‰ÏÈ‡L‰L ‰M‡‰»ƒ»∆ƒ¿ƒ»¬»¿ƒ»≈∆∆
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קצ                
         

˜Ùa ‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆
LBÈÂ ,‰Ê˙ÚL B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«

ÈcÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
 ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e‡aL BÓk ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69ÔawÓ ÔÈeËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי  על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

   1 
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף  חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח "כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב  שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË  ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰˜Ï ˙LBÈ ‰˜ Ì‡Â ,ÎÊÏ ˙LBÈ  ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙Ó‚ „Ïe‰ ˙eˆ ÔÈ‡Â .B˙eˆ ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י  פרשה רומי ,4)תזריע , בדפוס 

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י  . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי  טהורה, שהיא הי "ג פ "ה למעלה רבינו שפסק  דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.‰‡ÓË dÈ‡  ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È‰ 9ÎÊÏ L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰˜ÏÂ10˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙k dÈ‡Â11.‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
ÌwÓ ÈÙL ‡˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי  נתעברה 9)הראשון אולי 
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי 47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק  נידות, דם ספק  זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי  הם אלה כי  זכר, חומרת בלי 
ימי לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ "א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב .12)אם כד, נדה

.‚?ÌwÓ ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙ia ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb 14eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ˙È B˙eˆ ‰‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡  ‰˜Ï ÎÊ ÔÈa k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡L ÌÒÈ˜ ‡ÈÓe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡ Ì‡Â .ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa  ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜ BÊ È‰  ‰˜e„Ò ‰BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

ÈÚOiL „Ú ‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
 ֿ יום וב 'תוספות ברש"י  שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ "ז). פ "ו (נגעים זבוב "15)טוב ' "עיני  כלומר, שם.
(ר' הזבוב " שמשליך טיפין כשתי  מפרשים, "ויש (רש"י ).

ה"ד). פ "ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי  המעכב ,18)של דבר "שיש
(רש"י ). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י ). בראשו"

.„‰Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È‰  ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡  ÌwÓ BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב .20) כא, ב .שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡  ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡ :Ó‡pL ;‰‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙ÚÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú  ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ‰ C„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È‰  ÔÙc‰ Cc „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙eÈÊ25‰c B‡26‡ÓË  ÔÙc‰ C„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰B‰Ë ‰M‡‰ È‰  ÌÁ‰ Cc Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙ÂÚ C„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי  שישוסע  "והוא א: מ , שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי  היא שם: זבה כלומר, בזוב ".
זיבה  מטומאת הקושי  דם התורה שטיהרה מה כי  וטמאה,
(רש"י לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי  ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב . טומאת נטמא בו נגע  מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואף ֿעלֿפי  טמא".
מפני במגע , מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י  טמא מקומו ומקור במקור, נגע  שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב  אשר ואיש "שנאמר
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דרך  מדוה שיצא עד טמאה אשה שאין מלמד יח ) כ, (ויקרא
ערותה".

.Â‡ˆiL ÔÈa ,‡ ‡ ‡ˆÈÂ ‰ÈÚÓa „Ïe‰ CzÁ∆¿««»»¿≈∆»¿»»≈∆≈∆≈∆»»
‰ÈÁ‡Â Ï‚‰ ‰‡ˆiL ÔB‚k ,ÌÈÈ‡‰ „Ò ÏÚ«≈∆»≈»ƒ¿∆»¿»»∆∆¿«¬∆»

„q‰ ÏÚ ‡lL ‡ˆiL ÔÈa ,Ci‰ ‰ÈÁ‡Â ˜BM‰30 «¿«¬∆»«»≈≈∆»»∆…««≈∆
BL‡ ‡ˆÈ Ì‡Â .Ba ‡ˆiL „Ú ‰„Ï ‰‡ÓË dÈ‡≈»¿≈»≈»«∆≈≈À¿ƒ»»…

Blk31‡ˆÈÂ CzÁ ‡Ï Ì‡Â .Bak ‰Ê È‰  „Á‡k À¿∆»¬≈∆¿À¿ƒ…∆¿«¿»»
 ‡ˆzMÓ  Bk„k32BzÁct33Û‡ ,„eÏÈk ‰Ê È‰ ¿«¿ƒ∆≈≈…««¿¬≈∆¿»«

.Ck Á‡ CzÁpL Èt ÏÚ«ƒ∆∆¿«««»

א.30) כח , הוולד 31)שם שאם רבינו, ודעת  א . כט , שם
כל  וצריכין ככולו, הראש רוב  אמרינן: לא מחותך, יצא

(מגידֿמשנה). עד 32)הראש כדרכו "יצא א. כח , שם
ורבינו  פדחתו". משיצא ראשו, רוב  ואיזהו ראשו, רוב  שיצא
כלומר  פדחתו, על גם מכוון במשנה, השנוי  ש"רוב " מפרש:

(כסף ֿמשנה). פדחתו המשנה,33)רוב  (פירוש מצחו
שם).

.Ê‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  dÈÊÁ‰Â B„È ˙‡ aÚ‰ ‡ÈˆB‰ƒ»À»∆»¿∆¡ƒ»ƒ¿≈»≈»
ÌÈÙBÒ ÈcÓ34„Ïe‰ ‡ˆiL „Ú ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â . ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»¿≈…««∆≈≈«»»

eÓ‡L BÓk ,Ba B‡ Blk35. ÀÀ¿∆»«¿

שיצא 34) עד אלא לידה חשובה אינה התורה, ומדין שם.
הולד. הקודמת.35)רוב  בהלכה

.ÁÂÈt eÈ‰ Ì‡ :ÛBÚ B‡ ‰iÁ ‰Ó‰a ÔÈÓk ˙Ïtn‰««∆∆¿ƒ¿≈»«»ƒ»»»
Ì„‡ ÈÙk36;ÎÊÏ Lz  ÎÊ Ì‡ .„ÏÂ ‰Ê È‰  ƒ¿≈»»¬≈∆»»ƒ»»≈≈¿»»

ÎÊ ÔÈa k BÈ‡ Ì‡Â ;‰˜Ï Lz ‰˜ Ì‡Â¿ƒ¿≈»≈≈ƒ¿≈»¿ƒ≈ƒ»≈»»
‡ML Èt ÏÚ Û‡ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ‰˜Ïƒ¿≈»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»««ƒ∆¿»
ÔÈ‡ Ì‡Â .ÛBÚÏ B‡ ‰iÁÏ B‡ ‰Ó‰Ï ‰ÓBc Ûeb‰«∆ƒ¿≈»¿«»¿¿ƒ≈
Ûeb Ûeb‰ ‡ML Èt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ Èt ˙eˆk ÂÈt»»¿«¿≈»»»««ƒ∆¿»«

ÌÏL Ì„‡37ÈÏ‚Â È„È ÂÈÏ‚Â ÂÈ„ÈÂ ,38È‰Â ,Ì„‡ »»»≈¿»»¿«¿»¿≈¿«¿≈»»«¬≈
‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡  ‰˜ B‡ ÎÊ ‡e‰»»¿≈»≈»»¿≈ƒ¿≈»

.‰„Ï≈»

א.36) כא, ב .37)שם כג, ידי38)שם תימן: בכת"י 
ורגליו. אדם

.ËÁˆn‰ ‰È‰iL ?Ì„‡‰ Èt ˙eˆ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈»»»∆ƒ¿∆«≈«
˙eˆk Ô˜f‰ ˙Ba‚Â ˙B˙Òl‰Â ÌÈÈÚ‰Â ÔÈÈb‰Â¿«¿ƒƒ¿»≈«ƒ¿«¿»¿««»»¿«

Ì„‡‰39Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Û‡‰Â ÌÈÊ‡‰Â ‰t‰ Ï‡ ; »»»¬»«∆¿»»¿«ƒ¿»«««ƒ∆≈
.„ÏÂ ‰Ê È‰  ‰iÁÂ ‰Ó‰a ÏLk¿∆¿≈»¿«»¬≈∆»»

אינה 39) בהמה, כצורת הוא מהם אחד דבר אם אבל שם.
הוא  שנמנו הזוגיים הפנים מחלקי  אחד אם וכן לידה, טמאה

בהמה. בצורת

.ÈÈtÓ ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  LÁ ˙eÓc ˙Ïtn‰««∆∆¿»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú ÂÈÈÚ ÏbÏbL40Ì„‡ ˙eÓc ˙Ïtn‰ . ∆«¿«≈»»…¿∆»»««∆∆¿»»

Oa ÏL ÌÈÙk BÏ LiL41‡ .‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡  ∆≈¿»«ƒ∆»»ƒ¿≈»≈»ƒ¿»
‡ CÈÂ ˙Á‡ ÔÈÚa˙Á42„v‰ ÔÓ eÈ‰ Ì‡ :43È‰  ¿«ƒ««¿»≈««ƒ»ƒ««¬≈

Bn‡Â ,Ì„‡ ÈˆÁk ‡e‰44‰„Ï ‰‡ÓË45eÈ‰ Ì‡Â ; «¬ƒ»»¿ƒ¿≈»≈»¿ƒ»
.˙Á‡ ‰ia BÊ È‰L ,‰B‰Ë Bn‡  ÚˆÓ‡a»∆¿«ƒ¿»∆¬≈¿ƒ»«∆∆

מכיון 40) נחש, דמות שהמפלת רבינו, דעת ב . כד, שם
של  מעיניהם יותר אדם לשל דומה נחש של עין שגלגל
חיה  בהמה שאר מהֿשאיןֿכן ולד. חשוב  ועוף , חיה בהמה
עד  ולד אינו אדם, לשל הדומה אבר שום  בהם שאין ועוף 
ח ֿט  בהלכה למעלה כמבואר אדם, כפני  הצורה כל שתהא
משנה'. וב 'מגיד הראב "ד' 'השגת ראה (כסף ֿמשנה).

ב .42)שם.41) כג, שהרי .43)שם תימן: בכת"י 
אמו.44) תימן: ובכת "י  רומי , יסופק 45)בדפוס  "ולא

שזכרתי , מה כל אדם שילד הטבע  מצד נמנע  שהוא בשכלך
הפילוסופים  וכתבו מזה. יותר העידו וכבר אפשר, זה  אבל
כולם  הטבעיים, הענינים אלה, מכל יותר זר שהוא מה
(פירוש  והפליאה" הזרות בהם ויפול הרוב  על הולכים

פ "ג). נדה המשנה,

.‡ÈÌeË‡ BlL ËLÂ ‡46ÒÁ ‰È‰L B‡ , ƒ¿»≈∆∆»∆»»»≈
BeahÓ47‰hÓÏe48‰˙È‰L B‡ ,ÌeË‡ ‡e‰ È‰Â ƒƒ¿«»«¬≈»∆»¿»

‰ÓeË‡ BzÏbÏ‚49˙BÁeË ÂÈt eÈ‰L B‡ ,50Ô‰a ÔÈ‡Â À¿»¿¬»∆»»»¿≈»∆
˙B„L ÈzLe ÔÈa‚ ÈL BÏ LiL B‡ ,ÌÈt k‰51B‡ , ∆≈»ƒ∆≈¿≈«ƒ¿≈¿»

Ce˙Á BÈ‡L L‡ ˙ia ‰ÏÈt‰L52BÈ‡L „È B‡ , ∆ƒƒ»¿ƒ«…∆≈»»∆≈
Ce˙Á53‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡Â ,„ÏÂ BÈ‡ el‡Ó ÏÙ Ïk  »»≈∆≈≈≈»»¿≈ƒ¿≈»

Ì‡ Ï‡ .‰„Ï‰Îe˙Á Ï‚Â ‰Îe˙Á „È ‰ÏÈt‰54 ≈»¬»ƒƒƒ»»¬»¿∆∆¬»
ÂÈÈ‡ Ï ÔÈÙËˆÓe ,ÌÏL „ÏeÓ d˙˜ÊÁ È‰55. ¬≈∆¿»»ƒ»»»≈ƒ¿»¿ƒ¿…≈»»

סתום.46) כלומר, הבטן 47)שם , בעור השקוע  שרר,
מטבורו,48)ככפתור. מלמטה חפר אם אבל א. כד, שם

לידה. וטמאה ולד נקרא זה הרי  הארכובה, כל או נקביו כגון
אף ֿעלֿפי לידה, טמאה אמו טריפה שיולדת רבינו, [דעת
לקבלת  ראוי  אינו שהוולד במקרה רק  חיה, אינה שטריפה
למעלה  חסר שאפילו כאן פסק  לכן טמאה, אינה כלל חיות
כשחסר  רק  ומטהר טמאה, אמו טריפה, שהוא הארכובה מן
'כסף  ראה כדבריו]. שלא משמע  שם בסוגיה אולם מטבורו.

חוט 49)משנה'. עם קשר אין שלמוח  כלומר, שם.
ברש"י . שם ראה ניכרת 50)השדרה. צורה "שאין שם.

(רש"י ). לגמרי " "שאינו 52)שם.51)בהן ב : כד, שם
פ "ד  נדה לתוספתא פירוש זהב ', ('זר כתיקונו" החיתוך ניכר
הראש  שבאברי  החיתוך רק  בו, יש פנים צורת כלומר, ה"ז).
למעלה  מבואר הפנים, צורת לו וכשאין כתיקונו, ניכר אינו

לידה. טמאה אינה שאמו ח ) נדה 53)(הלכה תוספתא
מגוף  אומרים שאנו ולד", אינו . . . אטומה "יד ה"ז: פ "ד

היד. באה כצורתה 54)אטום "מחותכת א: יח , נדה
שם). (רש"י  אצבעות" כבר 55)בחיתוך "שיצאו כלומר,

ללידה  (הנחשבת לרוב  שמשלמת הזאת היד עם אברים רוב 
אטום" לגוף  חוששין אין חתוכה, שהיא ומתוך גמורה),
נדה  רנשבורג, בצלאל לרבי  נדה פתחי  - בצלאל' ('חכמת
אמו  חתוכה, יד המפלת שם: שאמרו מה מפרש רבינו כח .).
אחרים, גוף  חלקי  לפני ֿכן שיצאו הכוונה לידה, טמאה

רו  יהיה זו יד עם משנה'.וביחד 'מגיד ראה אברים. ב 

.ÈÌ„‡‰ Ì‰Ó ˆBpL ÌÈÓc‰ ‡MÓ ‰t˜È ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿∆ƒ¿»«»ƒ∆«≈∆»»»
BM‰ ÔBLÏ BÓk ‰ÎÈ˙Á56˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Îek ‰È‰˙Â , ¬ƒ»¿¿«¿ƒ¿∆¿»«ƒ¿»

ÏcÒ ‰OÚÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .ÏcÒ ˙‡˜p‰ ‡È‰Â .„Ïe‰«»»¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»…≈»∆«¿»
„ÏÂ ÌÚ ‡l‡ ‰Ê57‡Ïa dcÏ ‰ˆBpL ‰ÎÈ˙Á Ï‡ . ∆∆»ƒ»»¬»¬ƒ»∆¿»¿«»¿…
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˜Ùa ‡a˙pL BÓk ,‰pË˜ B‡ ‰ÏB„‚ ‰Ê ˜ÙÒ BÊ¿≈»»¿»¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆
LBÈÂ ,‰Ê˙ÚL B‡ ,‰pË˜ ‰˙È‰ Ì‡ ,„Á‡ ÌBÈ ˙ ∆¿∆∆∆»ƒ»¿»¿«»ƒ¿«

ÈcÓ Ïk‰Â .˜ÙqÓ ‰ÏB„‚ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒƒ»¿»¿»ƒ»≈¿«…ƒƒ¿≈
 ÔB„Êa ‰ÈÏÚ ‡a‰ ,CÎÈÙÏ .e‡aL BÓk ,ÌÈÙBÒ¿ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»«»»∆»¿»

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ69ÔawÓ ÔÈeËÙe ,70. «ƒ«««¿¿ƒƒ»¿»

סופרים.69) דברי  על  בשוגג.70)שעבר עליה  בא  אם

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

   1 
הפילה 1) ואם יום מארבעים פחות לולד צורה שאין יבאר

ניכרת; ואינה ביותר דקה אדם צורת המפלת ארבעים; ביום
ודין  לידה; טמאה אם במעיה הולד נחתך או דופן יוצא ודין
ודין  אדם; כצורת ופניו ועוף  חיה בהמה כמין המפלת
זכר  הפילה ודין אחת; וירד אחת בעין או נחש דמות המפלת
ודין  קיימא; של ולד ואח "כ שלייא הפילה או עמו; וסנדל
לזכר  תשב  שאמרו מקום כל ודין מה; יודעת ואינה הפילה

כיצד. – ולנקבה

.‡‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ck ‰‡ÓË  ˙„ÏBÈ Ïk»∆∆¿≈»¿ƒ»¿««ƒ∆…»¬»
Ìc2˙Ó B‡ ÈÁ ˙„ÏBi‰ „Á‡Â .3B‡4ÏÙ elÙ‡5Ì‡ . »¿∆»«∆∆«≈¬ƒ≈∆ƒ

‡e‰Â .‰˜Ï ˙LBÈ ‰˜ Ì‡Â ,ÎÊÏ ˙LBÈ  ÎÊ»»∆∆¿»»¿ƒ¿≈»∆∆ƒ¿≈»¿
˙BÁÙÏ ˙Ó‚ „Ïe‰ ˙eˆ ÔÈ‡Â .B˙eˆ ÓbzL∆ƒ»≈»¿≈««»»ƒ¿∆∆¿»

‰˜p‰ „Á‡Â Îf‰ „Á‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa‡Ó6. ≈«¿»ƒ∆»«»»¿∆»«¿≈»

כא.).2) (נדה דם בלא הרחם לפתיחת 'ספרא'3)דאפשר
המת". את לרבות "זכר, י  פרשה רומי ,4)תזריע , בדפוס 

ואפילו. תימן: כל 5)ובכת"י  . . . "וילדה שם: 'ספרא'
עמה  שאין אדומה חתיכה למפלת דומה זה ואין שתלד".
שם  כי  טהורה, שהיא הי "ג פ "ה למעלה רבינו שפסק  דם,

ולד. צורת לה שאין בחתיכה א.6)מדובר ל, נדה

.‰‡ÓË dÈ‡  ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a ˙Ïtn‰Â7.‰„Ï ¿««∆∆¿«¿»ƒ≈»¿≈»≈»
„Á‡Â ÌÈÚa‡ ÌBÈa ‰ÏÈt‰ .ÌÈÚa‡ ÌBÈa elÙ‡¬ƒ¿«¿»ƒƒƒ»¿«¿»ƒ¿∆»

LÈÓLz‰ Á‡Ó8˜ÙÒ BÊ È‰ 9ÎÊÏ L˙Â ,˙„ÏBÈ ≈««««¿ƒ¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»
‰cÏe ‰˜ÏÂ10˙BÈa ‰wc Ì„‡‰ ˙eˆ ‰˙È‰ . ¿ƒ¿≈»¿ƒ»»¿»«»»»«»¿≈

ÏÈÏÚa ˙k dÈ‡Â11.‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ¿≈»ƒ∆∆«¬ƒ¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
ÌwÓ ÈÙL ‡˜p‰ e‰ÊÂ12. ¿∆«ƒ¿»»ƒ¿À»

טבילתה.8)שם.7) אחרי  נתעברה 9)הראשון אולי 
כבר  יום ובארבעים טבילתה, שלאחר הראשונה מהבעילה

וטמאה. היא ויולדת הולד, צורת כלומר,10)נגמרה שם.
שבועיים, טמאה שהיא נקבה יולדת של חומר עליה נותנין
הרי 47 עד 44 בימים ראתה שאם זכר. יולדת של וחומר
בימים  ראתה אם וכן זיבות. ספק  נידות, דם ספק  זה דם
אפילו  כנדה טמאה 43ֿ40 בימים ראתה אם אבל ,65ֿ62
נדה, של חומר וגם נדה. ימי  הם אלה כי  זכר, חומרת בלי 
ימי לה ואין כנדה, טמאה היא ארבעים תוך ראתה שאם

הכ"א. להלן ראה כיולדת. ומפורסם"11)טוהר "נגלה
ניכר  לא כלומר, פ "א). השנה ראש לרבינו, המשנה (פירוש

נקבה. או זכר זה ב .12)אם כד, נדה

.‚?ÌwÓ ÈÙL ‡e‰ ‰Ê È‡13Ì„‡ ÏL B˙ia ˙lÁz ≈∆»ƒ¿À»¿ƒ«¿ƒ»∆»»
BÙeb 14eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÈÚ ÈzL ,‰L„Úk15 «¬»»¿≈≈»ƒ¿≈ƒ≈¿

eÊ ÈtË ÈzLk ÂÈÓËÁ ÈL ,BfÓ BÊ ˙B˜ÁÓ¿À»ƒ¿≈√»»ƒ¿≈ƒ≈¿
CezÁÂ ,‰ÚO‰ ËeÁk Áe˙t ÂÈt ,BÊÏ BÊ ˙B˜Ó¿…»»ƒ»«¿««¬»¿ƒ
ÔÈ„ÚÂ ,‰fÓ ˙È B˙eˆ ‰‡a˙ .BÏ ÔÈ‡ ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È»«ƒ¿«¿«ƒ≈ƒ¿»¬»»»≈ƒ∆«¬«ƒ
ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡  ‰˜Ï ÎÊ ÔÈa k BÈ‡16 ≈ƒ»≈»»ƒ¿≈»≈¿ƒ¿«ƒ

BL‡L ÌÒÈ˜ ‡ÈÓe .BÁˆÁˆÓ ÔÓM‰L ,ÔÓLa ‡l‡∆»¿∆∆∆«∆∆¿«¿¿≈ƒ≈»∆…
ÌB˜Ó B˙B‡a ÚÚÓe ˜ÏÁ17Ì‡ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ »»¿«¿≈«¿»ƒ¿«¿»¿«»ƒ

CÒÎÒÓ18ÌB˜Ó B˙B‡ ‰‡ Ì‡Â .ÎÊ ‡e‰L Úe„Èa  ¿«¿≈¿»«∆»»¿ƒ»»»
‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,‰˜ BÊ È‰  ‰˜e„Ò ‰BÚOkƒ¿»¿»¬≈¿≈»¿≈»¿ƒ»
ÔÈ˙B ÔÈ‡  ÌÈÏÙ ÏL ˙BÓÈ˜‰ el‡ ÏÎÂ .‰˜È„a¿ƒ»¿»≈»¿ƒ∆¿»ƒ≈¿ƒ

ÈÚOiL „Ú ‰Ë ÈÓÈ Ô‰Ï19.„Ïe‰ »∆¿≈…««∆«¿ƒ«»»

א.13) כה, רבינו 14)שם ודעת כעדשה", "וגויתו שם.
 ֿ יום וב 'תוספות ברש"י  שם וראה גופו. פירושו: שגוויתו,

מ "ז). פ "ו (נגעים זבוב "15)טוב ' "עיני  כלומר, שם.
(ר' הזבוב " שמשליך טיפין כשתי  מפרשים, "ויש (רש"י ).

ה"ד). פ "ד, נדה תוספתא הגר"א, בן שם.16)אברהם
את  ממחים הם כלומר, אותו". וטורדין עזים "שהמים

המין.17)השפיר. אברי  המעכב ,18)של דבר "שיש
(רש"י ). גיד" שערות 19)והיינו לו שיהא "עד שם:

(רש"י ). בראשו"

.„‰Ï ‰ÎÈ˙Á ‰ÏÈt‰20da ‡ˆÓÂ ‰Ú˜ Ì‡ , ƒƒ»¬ƒ»¿»»ƒƒ¿¿»¿ƒ¿»»
‡ÏÓ ÈÙL ‰ÏÈt‰ .‰„Ï ‰‡ÓË BÊ È‰  ÌˆÚ∆∆¬≈¿≈»≈»ƒƒ»»ƒ»≈

ÌÈÓ21ÌÈe‚ ‡ÏÓ ,Ì„ ‡ÏÓ ,22ÏÈ‡B‰ ,Oa ‡ÏÓ , «ƒ»≈»»≈¿ƒ»≈»»ƒ
.„ÏÂÏ ˙LLBÁ dÈ‡  ÌwÓ BÈ‡Â¿≈¿À»≈»∆∆¿»»

ב .20) כא, ב .שם21)שם כאילו 22)כד, התולעת "מין
לרבינו  המשנה (פירוש התולעת" בתבנית חתוך, בשר הוא

שם).

.‰ÔÙ„ ‡ˆBÈ23ÈÓÈ dÏ ÔÈ‡Â ,‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡  ≈…∆≈ƒ¿≈»≈»¿≈»¿≈
‰„ÏÈÂ ÚÈÊ˙ Èk ‰M‡ :Ó‡pL ;‰‰Ë ÈÓÈÂ ‰‡ÓËÀ¿»ƒ≈»√»∆∆¡«ƒ»ƒ«¿ƒ«¿»¿»
‰„ÏÈÂ ‰M˜Ó‰ .˙ÚÊnL ÌB˜nÓ „ÏzL „Ú  ÎÊ»»«∆≈≈ƒ»∆«¿«««¿«»¿»¿»
ÌÁ‰ C„ ‡a‰ ÈLw‰ Ì„ È‰  ÔÙc‰ Cc „ÏÂ24 »»∆∆«…∆¬≈««ƒ«»∆∆»∆∆

˙eÈÊ25‰c B‡26‡ÓË  ÔÙc‰ C„ ‡ˆBi‰ Ì„Â .27. ƒƒ»¿»«≈∆∆«…∆»≈
,‰B‰Ë ‰M‡‰ È‰  ÌÁ‰ Cc Ì„ ‡ˆÈ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»»»∆∆»∆∆¬≈»ƒ»¿»

‡ÓË dÙcÓ ‡ˆiL Ìc‰L Èt ÏÚ Û‡28ÔÈ‡L ; ««ƒ∆«»∆»»ƒ»¿»»≈∆≈
d˙ÂÚ C„ ‰Â„Ó ‡ˆiL „Ú ‰‡ÓË ‰M‡‰29. »ƒ»¿≈»«∆≈≈«¿∆∆∆∆¿»»

עליה 23) תקשה אם האשה חלצי  שישוסע  "והוא א: מ , שם
שם). המשנה (פירוש משם" העובר ויצא שם 24)הלידה

א. יולדת 25)מא, זו "הרי  היא שם: זבה כלומר, בזוב ".
זיבה  מטומאת הקושי  דם התורה שטיהרה מה כי  וטמאה,
(רש"י לידה נקראת לא דופן דרך אבל בלידה, אלא אינו -

נדה.26)שם). בימי  ואם 27)אם טמא, גופו שהדם
ערב . טומאת נטמא בו נגע  מקומו 28)אחד "שמקור שם:

את  מטמאה אינה דופן דרך דם שראיית ואף ֿעלֿפי  טמא".
מפני במגע , מטמא עצמו הדם אכל נדה, בטומאת האשה

שם). (רש"י  טמא מקומו ומקור במקור, נגע  שם.29)שזה
ערותה  את וגלה דוה, אשה את ישכב  אשר ואיש "שנאמר
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קצב                
         

‰È‰È ‡Ï ÌÈaÚ‰ Â .ÏcÒ ˙‡˜ dÈ‡  „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ c ˙aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ LÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt k‰ Ba ‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba eÈÓÁ‰ ‡ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב .56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÚB˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙ia ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡˜p‰ ‡È‰ ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

Ú ÏL62Ô˜˜k ‰ÚÂ ,˙ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט )60) לח , (איוב  המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב  כחוט  ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz 68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú˜ „Ïe‰L ;Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב .64) כד, א.65)שם כו, ב .66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ  ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי ' יוסף ' וב 'בית משנה' 'כסף  ראה קצד). סי ' (ב "ח 
אחר  דהאי  מהרש"ק , בשם כתב  למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף  תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב "ם ֵַשכתב 
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי  הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס "ק  קצד אותה.68)סי ' תימן: בכת"י 

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰ÈÁ‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dkc ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡‰70ÔÈBÓ  ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ

ÔBL‡‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ
ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני  א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי  רוב  ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי ,72)לטמא בדפוס 

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י  לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי  ל"ט 

.ÊË‰eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ba74 Ba ‰eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ÓÁ ‰ÈÏÚ76:ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L ÌwÓ ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב .74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף  ב . כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי  גורס  ורבינו ולדות". שני  חומר
רש"י גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי  והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף , חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי  לה ואין יולדת דין לה ואין ח ),
לכן  נקבה, ואולי  ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי  חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב . עז, חולין רש"י  ראה כלל. טוהר ימי  לה שאין

שני .76) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡  ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
‰Ë77ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L „ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙eˆ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
LÈ ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰Ê B‡ ‰c BÊ È‰  Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰B‰Ë BÊ È‰ 79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק 
למעלה 78) כמבואר דם, בלי  הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰˜Ï Lz  ÌÈÓB‡z ‰˜e ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰˜ ˙Á‡‰ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰˜Ï Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ÎÊ.‰˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב .80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח ,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס  "שהטומטום ההלכה בסוף  כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי  זכר, הוא האנדרוגינוס  או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב  תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
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קצג                 
         

‰a ‰ÚL ÔB‚k ,‰„Ïi83B‡ ,ÌL ‰ÏÈt‰Â »¿»¿∆»¿»¿»»¿ƒƒ»»
BÊ È‰  ‰iÁ ez‚e ‰ÏÈt‰L B‡ ,BÏ ‰ÏÈt‰L∆ƒƒ»¿∆ƒƒ»¿»««»¬≈

„ÏÂ ‰ÏÈt‰L ˙˜ÊÁa84Ï‡ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ L˙Â , ¿∆¿«∆ƒƒ»»»¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¬»
‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÈt‰Â ,˙aÚÓ ‰˜ÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ƒ…À¿¿»¿À∆∆¿ƒƒ»¿≈»««

˙„ÏBÈ ˜ÙÒ BÊ È‰  ‰ÏÈt‰85‰˜ÏÂ ÎÊÏ L˙Â , ƒƒ»¬≈¿≈∆∆¿≈≈¿»»¿ƒ¿≈»
‰cÏe86. ¿ƒ»

בנהר.83) תימן: נשים 84)בכת"י  שרוב  מפני  א. כט , שם
מפילות. הן שלמים ולדות רוח 85)המפילות, שמא כי 

דם. ממנה ביצא והמדובר ועוף , חיה בהמה דמות או הפילה
הכ"א.86) להלן כמבואר שם,

.Î„ˆÈk  ‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz :Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»≈«
 ÌBÈ OÚ ‰Úa‡ dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ?dÈcƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

È‡cÂ ÌÈBL‡‰ ‰ÚL .‰˜ ˙„ÏBÈk87‰ÚM‰Â , ¿∆∆¿≈»ƒ¿»»ƒƒ««¿«ƒ¿»
ÌÈBÁ‡‰88˜ÙÒ89‡l‡ ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â . »«¬ƒ»≈¿≈¿ƒ»¿≈…«∆»

ÎÊ ˙„ÏBÈk  ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú90Ìc ‰˙‡ Ì‡Â . ««¿»ƒ¿∆∆»»¿ƒ»¬»»
‡l‡ ,‰Ë Ì„ BÈ‡  ÌÈBÓL „Ú ÌÈÚa‡‰ Á‡««»«¿»ƒ«¿ƒ≈«…«∆»

‰c Ìc ˜ÙÒ91˙eÈÊ Ìc ˜ÙÒ B‡92ÈÓÈa ‡a Ì‡ , ¿≈«ƒ»¿≈«ƒƒ»ƒ≈
‰Èf‰93e‡aL BÓk ,94„Á‡ ÌBÈ Ìc ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . «ƒ»¿∆≈«¿¿≈ƒ»¬»»∆»

„Ïa ÌÈBÓLe95˙ÚL L˙Â ,‰c ˜ÙÒ BÊ È‰  ¿ƒƒ¿«¬≈¿≈ƒ»¿≈≈ƒ¿«
˙ec ˙ÒÂ dÏ ÔÈ‡L ,‰„ÏÈ ‰˜ ‡nL ;‰cp‰ ÈÓÈ¿≈«ƒ»∆»¿≈»»¿»∆≈»∆∆ƒ

e‡aL BÓk ,˙‡ÏÓ Á‡ „Ú96. «««¿…¿∆≈«¿

ימים.87) שבעת טמאה זכר יולדת גם שהרי  טמאה,
השניים.88) תימן: נקבה.89)בכת"י  ילדה שמא
זכר.90) ילדה שמא הספק , טוהר,91)מפני  דם וספק 

נקבה. ילדה היא 92)שמא הרי  פעמים, שלש ראתה ואם
הכ"ג. פ "ו למעלה נתבאר ודינה גדולה, זבה ספק 

ימי93) שבעת ולאחר יום, הארבעים אחר שראתה [כגון
טוהר, דם ספק  זיבה, דם ספק  זה הרי  וראתה, חזרה הנדה
עומדת  היא זכר ילדה אם שהרי  כאן, אין נדות ספק  אבל

הזיבה]. בתקופת חשבון 94)כבר לפי  ה"ה. שם למעלה
ואחדֿעשר  נדה ימי  שבעה יום, שמונהֿעשר של המחזור

זיבה. ובכתה"י95)ימי  הדפוסים, בכל הגירסה היא [כך
זו, גירסה לקיים אפשרות שום אין אבל לידינו. שהגיעו
ראשונה  בראיה נדה ודאי  היא זכר, ילדה אם גם שהרי 
הי "ב , ופ "ז ה"ו בפ "ו למעלה רבינו לדעת הלידה, שאחר
ונראה  ילדה"? נקבה שמא . . . נדה "ספק  כאן כתב  ולמה
"בלבד", התיבה את כאן למחוק  ויש לפנינו, שטעותֿסופר
הוא  זה ודין צב *). הערה (ראה כא להלכה ולהעבירה
מ ' אחר אחת פעם שראתה במקרה שלמעלה הדין המשך
שאע "פ  רבינו ומשמיענו פ "א. ביום ראתה ושוב  יום,
פ "א  יום חל המחזור חשבון ולפי  אחת, פעם כבר שראתה
"שמא  ההלכה בסוף  כמנומק  נדה, ספק  זו הרי  זיבה, בימי 
יום  שומרת אלא נדה אינה - ילדה זכר אם כי  ילדה", נקבה

יום]. המנין,96)כנגד מפסקת שהלידה שם. פ "ז למעלה
נדתה  תחילת היא מלאת היא ואחר ולכן ילדה, נקבה ושמא ,

מספק . נדה

.‡Î‰cÏe ‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz :Ó‡pL ÌB˜Ó Ïk»»∆…«≈≈¿»»¿ƒ¿≈»¿ƒ»
OÚ ‰Úa‡ dÏÚÏ ‰eÒ‡ ‰È‰z ?dÈc „ˆÈk ≈«ƒ»ƒ¿∆¬»¿«¿»«¿»»»»

‰˜ ˙„ÏBÈk  ÌBÈ97„Á‡ ÌBÈa Ì„ ‰˙‡ Ì‡Â . ¿∆∆¿≈»¿ƒ»¬»»¿∆»
ÌÈBÓLe98‰c ˜ÙÒ BÊ È‰ 99ÌBÈa ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¬≈¿≈ƒ»¿≈ƒ»¬»¿

˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈe ÌÈÚLÂ ‰Úa‡«¿»»¿ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ¬≈¿≈
‰c100ÏÚ Û‡ ,ÌÈÚa‡Â „Á‡ ÌBÈa ‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»¿≈ƒ»¬»¿∆»¿«¿»ƒ««

˜ÙÒ BÊ È‰  ÌÈLÏLe ‰Úa‡ ÌBÈa ‰˙‡L Ètƒ∆»¬»¿«¿»»¿ƒ¬≈¿≈
‰c101 ÌÈÚa‡Â ‰BÓL ÏÈÏ „Ú dÏÚÏ ‰eÒ‡Â , ƒ»«¬»¿«¿»«≈¿»¿«¿»ƒ

 ÏÏk ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .ÎÊ ˙„ÏBÈk¿∆∆»»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»
‰ck102‰‡zL Ìc ÏÎÂ .‰„ÏÈ ‡lL ÈÓk ‡È‰ È‰Â , ¿ƒ»«¬≈ƒ¿ƒ∆…»¿»¿»»∆ƒ¿∆

ÈÓÈa ‡a Ì‡ :ÌBÈ ÌÈBÓL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓƒ∆ƒƒ»«¿ƒƒ»ƒ≈
d˙c103‰c ˜ÙÒ BÊ È‰ ‰ÚM‰ Á‡Ó104ÌBiÓ ƒ»»¬≈¿≈ƒ»≈«««ƒ¿»ƒ

d˙ÈÊ ÈÓÈa ‡a Ì‡Â ,‰ÏÈt‰L105˜ÙÒ BÊ È‰  ∆ƒƒ»¿ƒ»ƒ≈ƒ»»¬≈¿≈
‰˙‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙ÒÂ Ô‰a ÔÈ‡ ˙‡ÏÓ ÈÓÈ ÏkL ;‰Ê»»∆»¿≈¿…≈»∆∆∆¿≈ƒ»¬»
‰È‰˙Â ,˙Ï˜Ï˜Ó ‡È‰ ÔÈ„Ú  ÌÈBÓLe „Á‡ ÌBÈa¿∆»¿ƒ¬«ƒƒ¿À¿∆∆¿ƒ¿∆

e‡aL BÓk ,‰c ˜ÙÒ106‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈ƒ»¿∆≈«¿««ƒ∆…»¬»
˙Òe‰ dÏ ÚwiLÎe .„Á‡ ÌBÈ ‡l‡107ÌÈBÓM‰ Á‡ ∆»∆»¿∆ƒ»«»«∆∆«««¿ƒ

˙È‡cÂ ‰c ˙BÈ‰Ï ÊÁ˙Â ,dÏe˜Ï˜ eÒÈ 108‰Ê B‡ »ƒ¿»¿«¬…ƒ¿ƒ»«»ƒ»»
˙È‡cÂ109ÌÈÓÈ ‰ÚL „Ú ‰ÏÈt‰L ÌBiÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿≈ƒ∆ƒƒ»«ƒ¿»»ƒ
‰È‰˙Â110˙È‡cÂ ‰c111,d˙c ÈÓÈ CB˙a ‰ÏÈt‰ Ì‡ , ¿ƒ¿∆ƒ»«»ƒƒƒƒ»¿¿≈ƒ»»

e‡aL BÓk112. ¿∆≈«¿

נקבה.97) הפילה המלה 98)שמא את להוסיף  יש [כאן
כ  להלכה ונשתרבבה ממקומה בטעות שנעקרה "בלבד",
מפני נדה? ודאי  ולא "ספק " ולמה צ *). הערה (ראה
ויוצא  פ "א. לפני  ראתה נדות ודם כלל, ילדה שלא שאפשר
(ארבע  הזיבה בתקופת נופל פ "א שיום המחזור חשבון לפי 
ימי שבעה ולאחריהם ימים, ושנים שבעים הם יח  פעמים
הזיבה) תקופת מתחילה ואחריהם ותשעה, שבעים הרי  נדה

קטנה]. זבה ככל אחד יום רק  טמאה כלומר,99)והיא
כלל, יולדת דין לה אין אם שהרי  קטנה, זבה ספק  נדה ספק 
חשבון  לפי  זיבה בימי  עומדת שהיא נמצא היתה, נדה אלא

התחילו 100)המחזור. ע "ד ביום אומרים אנו אין כלומר,
ימי מתחילים פ "א ביום כן ואם פ '. ביום ונשלמו נידות, ימי 

יום. כנגד יום כשומרת ודינה זכר,101)זיבה, ילדה שמא
הארבעים  ויום מלאת, בתוך היתה וארבעה השלושים וביום
יום  שומרת שהיא אומרים אנו ואין נדתה. תחילת ואחד
ימים. שבעת נדה כספק  טמאה שהיתה אחרי  יום כנגד

כלל.102) ילדה לא של 103)שמא המחזור חשבון לפי 
יום. ודאי ,104)שמונהֿעשר טמאה היא השבעה שבתוך

כנדה. או כיולדת המחזור.105)או חשבון לפי 
אלא 106) כלל לידה כאן אין שמא כט , הלכה למעלה

שומרת  היא והרי  זיבה, בימי  הוא פ "א יום כן ואם נידות.
אחד. יום רק  וטמאה יום כנגד פעמים.107)יום שלש

הוסת.108) אחרי  ימים שבעה בתוך תראה אם
שמונהֿעשר.109) עד הנדה, ימי  שבעה אחרי  כשתראה
תהיה.110) תימן: או 111)בכת"י  ודאית, טמאה היא

נדה. משום או יולדת כ.112)משום הלכה למעלה
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‰È‰È ‡Ï ÌÈaÚ‰ Â .ÏcÒ ˙‡˜ dÈ‡  „ÏÂ»»≈»ƒ¿≈«¿»¿…»À»ƒ…ƒ¿∆
,dËa ÏÚ c ˙aÚÓ‰ ‰kÈ ÌÈÓÚÙe .ÏcÒ Ì‰nÚƒ»∆«¿»¿»ƒ«∆«¿À∆∆»»«ƒ¿»
Ba ‡MÈ ÌÈÓÚÙe .‰Ê ÏcÒk ‰OÚÈÂ aÚ‰ „ÒtÈÂ¿ƒ»≈»À»¿≈»∆¿«¿»∆¿»ƒƒ»≈
e‡t˜ÈÂ ,‰pzLÈÂ „Ïe‰ LÈÈ ÌÈÓÚÙe ,ÌÈt k‰∆≈»ƒ¿»ƒƒ««»»¿ƒ¿«∆¿ƒ¿¿
,CÎÈÙÏ .ÌÈt k‰ Ba ‡MÈ ‡lL „Ú ,ÌÈÓc‰ ÂÈÏÚ»»«»ƒ«∆…ƒ»≈∆≈»ƒ¿ƒ»
ÌÈt k‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,BnÚ ÏcÒÂ ÎÊ ˙Ïtn‰««∆∆»»¿«¿»ƒ««ƒ∆≈∆≈»ƒ
‰Ê ÏcÒ ‡nL ,‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz BÊ È‰  ÏcqÏ««¿»¬≈≈≈¿»»¿ƒ¿≈»∆»«¿»∆

‰È‰ ‰˜58ÌeMÓ Ba d‡nËÏ Ba eÈÓÁ‰ ‡ÓÁÂ . ¿≈»»»¿À¿»∆¿ƒ¿«¿»ƒ
ÌÈt ˙eˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ „ÏÂ59‡È‰Â ÏÈ‡B‰ , »»««ƒ∆≈«»ƒƒ¿ƒ

.BnÚL „Ïe‰ ÈtÓ ‰„Ï ‰‡ÓË¿≈»≈»ƒ¿≈«»»∆ƒ

ב .56) כה, שם.59)שם.58)שם.57)שם

.‚È˙Ï˙BÁ‰60˙ÓÁ BÓk ‡È‰L ,‰Ú‰61dÎB˙aL , «∆∆∆»»∆ƒ¿≈∆∆¿»
‰È‰ Ì‡ ,Ïcq‰ ˙‡Â B˙B‡ ˙ÙwÓ ‡È‰Â ,„Ïe‰ ˆB»«»»¿ƒ«∆∆¿∆««¿»ƒ»»
‡ˆBÈÂ d˙B‡ ÚB˜ ˙‡ˆÏ BpÓÊ ÚÈbiLÎe ,ÏcÒ BnÚƒ«¿»¿∆«ƒ«¿«»≈≈«»¿≈
ËeÁÏ ‰ÓBc d˙ia ˙lÁ˙e .‡ÈÏL ˙‡˜p‰ ‡È‰ ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»»»¿

Ú ÏL62Ô˜˜k ‰ÚÂ ,˙ˆBˆÁk ‰ÏeÏÁÂ ,63 ∆≈∆«¬»«¬∆∆¿»»¿À¿¿«
.ÁÙhÓ ‰˙eÁt ‡ÈÏL ÔÈ‡Â .ÌÈÏB‚z‰««¿¿ƒ¿≈ƒ¿»¿»ƒ∆«

ט )60) לח , (איוב  המקרא לשון העובר, את וכורכת העוטפת
חתלתו. מים.61)וערפל של פירוש:62)נאד א . כ, שם

אריג. של הרוחב  כחוט  ממנה".63)דקה יוצאין "שהדקין
שם. גמרא

.„È‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ‡ÈÏL ˙Ïtn‰64‡Ï . ««∆∆ƒ¿»≈≈¿»»¿ƒ¿≈»…
„ÏÂ ‡Ïa ‡ÈÏL ÔÈ‡L ‡l‡ ,„ÏÂ ‡ÈÏM‰L65‰ÏÈt‰ . ∆«ƒ¿»»»∆»∆≈ƒ¿»¿…»»ƒƒ»

È‰Â ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ Ck Á‡Â ÏÙ≈∆¿««»ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿»«¬≈
ÔÈ‡L ;ÏÙp‰ ˙ÈÏL BÊ :ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â .Á‡ „ÏÂk ‡e‰¿»»«≈¿≈¿ƒƒ¿««≈∆∆≈

‡Ói˜ ÏL „ÏÂa ‡l‡ ‡ÈÏM‰ ˙‡ ÔÈÏBz66,CÎÈÙÏ . ƒ∆«ƒ¿»∆»¿»»∆«»»¿ƒ»
Á‡ elÙ‡ ,‡ÈÏL ‰ÏÈt‰Â ‡Ói˜ ÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ì‡ƒ»¿»»»∆«»»¿ƒƒ»ƒ¿»¬ƒ««

ÌBÈ ÌÈOÚÂ ‰LÏL67B˙B‡ ÔÈÏBz 68ÔÈ‡Â ,„Ïea ¿»¿∆¿ƒƒ«»»¿≈
.‡ˆÈÂ ‡ÈÏM‰ Ú˜ „Ïe‰L ;Á‡ „ÏÂÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ¿»»«≈∆«»»»««ƒ¿»¿»»

ב .64) כד, א.65)שם כו, ב .66)שם שם 67)שם,
ושלושה  עשרים עד כולה השליא את ותלו "מעשה א: כז,
יציאת  מיום חוץ  ושלושה עשרים רבינו, וכוונת ימים".
הולד  ללידת ימים ושלושה עשרים אחר שיצאה השליא,
קצד. סי ' יוסף ' וב 'בית משנה' 'כסף  ראה קצד). סי ' (ב "ח 
אחר  דהאי  מהרש"ק , בשם כתב  למשה' 'תפארת "ובספר
ופתח  האלף  תחת בצירה אחר, לקראו צריך הרמב "ם ֵַשכתב 
הולד  אחר השליא שנתעכבה לומר, רוצה החית, תחת
העשרים  שאלה לומר יש ומעתה יום, ושלושה עשרים
טהרה' ('סדרי  הם" השליא יציאת יום עם ימים, ושלושה

טו). ס "ק  קצד אותה.68)סי ' תימן: בכת"י 

.ÂËÏL „ÏÂ ‰„ÏÈ Ck Á‡Â ‰lÁz ‡ÈÏL ‰ÏÈt‰ƒƒ»ƒ¿»¿ƒ»¿««»»¿»»»∆
ÔÈÏBz ÔÈ‡Â ,Á‡ „ÏÂ ‡È‰L ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁ  ‡Ói«̃»»¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»»«≈¿≈ƒ

‰ÈÁ‡ ‡a‰ „Ïea d˙B‡69‡ÈÏL ÏL dkc ÔÈ‡L ; »«»»«»«¬∆»∆≈«¿»∆ƒ¿»
ÌBia ‡ÈÏM‰ ˙ˆ˜Ó ˙‡ˆÈ .„Ïe‰ ÈÙÏ ˙‡ˆÏ»≈ƒ¿≈«»»»»ƒ¿»«ƒ¿»«

ÔBL‡‰70ÔÈBÓ  ÈMa d˙ˆ˜Óe71ÌBiÓ dÏ »ƒƒ¿»»«≈ƒƒ»ƒ

ÔBL‡‰72ÌBiÓ ‡l‡ ‰‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , »ƒ¿≈¿ƒ»¿≈»√»∆»ƒ
ÈÓÁ‰Ï ,ÈL73. ≈ƒ¿«¿ƒ

ראשון.70)שם.69) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 
ולד,71) בלא שליא מקצת שאין מפני  א. יא, בבאֿקמא

להחמיר  וחוששין מקצת, באותו יצא הולד מיחוי  רוב  ושמא
ראשון. ביום שנגעה טהרות רומי ,72)לטמא בדפוס 

ראשון. תימן: רק 73)ובכת"י  לה ונותנים להקל, לא אבל
טוהר. ימי  ל"ט 

.ÊË‰eL˜ ‡ÈÏLÂ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ˙eÓ„ ‰ÏÈt‰ƒƒ»¿¿≈»«»»¿ƒ¿»¿»
„ÏÂÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  Ba74 Ba ‰eL˜ dÈ‡ Ì‡Â . ≈¿ƒ¿»»¿ƒ≈»¿»

ÔÈÏÈhÓ75ÈzL ÓÁ ‰ÈÏÚ76:ÓB‡ È‡L .˙B„ÏÂ «ƒƒ»∆»…∆¿≈¿»∆¬ƒ≈
‡nLÂ ,BÊ ‡ÈÏLa ‰È‰L ÌwÓ ÈÙL ÁBn ‡nL∆»ƒ«»ƒ¿À»∆»»¿ƒ¿»¿∆»
‰Ó‰a ˙eÓ„ ‡e‰L ‰Ê ÈÙL ÏL ‡ÈÏM‰ ‰ÁBnƒ»«ƒ¿»∆»ƒ∆∆¿¿≈»

.‰iÁÂ¿«»

ב .74) כו, עליהן 75)נדה "מטיל א: כז, ודף  ב . כו, שם
ברוב  הוא (כן ולדות" "שתי  גורס  ורבינו ולדות". שני  חומר
רש"י גירסת היא וכן הסמוכה) בהערה וראה הספרים,
של  האחת לידה כלומר, לידות. שתי  והכוונה: עז:). (חולין
(הלכה  למעלה כמבואר ולד שאינו ועוף , חיה בהמה דמות
גם  חוששין ואנו טוהר, ימי  לה ואין יולדת דין לה ואין ח ),
לכן  נקבה, ואולי  ולד היה השליא שבתוך שניה, ללידה
נקבה  לידת של חומר הלידות, שתי  חומר עליה מטילין
בהמה  דמות לידת של וחומר יום, ארבעהֿעשר וטמאה
ב . עז, חולין רש"י  ראה כלל. טוהר ימי  לה שאין

שני .76) תימן: ובכת"י  רומי , בדפוס 

.ÊÈÈÓÈ Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡  ‡ÈÏMÏ ÔÈLLBÁL el‡ Ïk»≈∆¿ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿≈
‰Ë77ÈÙL B‡ ,„ÏÂ BÈ‡L „ ‰ÏÈt‰L ÈÓ ÏÎÂ . …«¿»ƒ∆ƒƒ»»»∆≈»»»ƒ

Ì‡ :B˙eˆ ‰Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÌBÈ ÌÈÚa‡ CB˙a¿«¿»ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»ƒ
LÈ ‡ˆÈ Ì‡Â ,‰Ê B‡ ‰c BÊ È‰  Ìc BnÚ ‡ˆÈ»»ƒ»¬≈ƒ»»»¿ƒ»»»≈

Ì„ ‡Ïa78‰B‰Ë BÊ È‰ 79. ¿…»¬≈¿»

יולדת.77) דין לה ואין ילדה לא שמא הוא, שספק 
למעלה 78) כמבואר דם, בלי  הרחם לפתיחת שאפשר

טמאה.79)(ה"א). אינה לידה זו שאין מכיוון

.ÁÈ‰˜Ï Lz  ÌÈÓB‡z ‰˜e ÎÊ ‰„ÏiL ÈÓ80. ƒ∆»¿»»»¿≈»¿ƒ≈≈ƒ¿≈»
‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‰„ÏÈ81. »¿»À¿«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»

B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â ÎÊ „Á‡ ,ÌÈÓB‡z ‰„ÏÈ»¿»¿ƒ∆»»»¿«≈ƒÀ¿
‰˜ ˙Á‡‰ .‰˜ÏÂ ÎÊÏ Lz  ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒ≈≈¿»»¿ƒ¿≈»»««¿≈»
‰˜Ï Lz  ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ÈM‰Â¿«≈ƒÀ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ¿≈»

„Ïa82‡nL ,Ô‰ ˜ÙÒ ÒBÈ‚Bc‡‰Â ÌeËÓh‰L . ƒ¿«∆«À¿¿»«¿¿ƒ»≈≈∆»
 ‡nL Ô‰ ÎÊ.‰˜ »»≈∆»¿≈»

בה"ב .80) כמו זכר חומרת לה נותנים כח ,81)ואין שם
ספק  והאנדרוגינוס  "שהטומטום ההלכה בסוף  כמבואר א.

נקבה". שמא הם, זכר שמא אם 82)הם, שאפילו שם.
ונקבה  זכר ילדה הרי  זכר, הוא האנדרוגינוס  או הטומטום

ההלכה. בתחילת כמבואר בלבד, לנקבה ותשב  תאומים,

.ËÈ‰Ó Úe„È ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ ˙aÚÓ ‰˜ÊÁ‰L ‰M‡‰»ƒ»∆À¿¿»¿À∆∆¿»¿»¿≈»««
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קצד                
         

ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

   1 
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק  תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי  שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי  ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡eÓ‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰  ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰ÈÊÂ7eÏÚÈ 8ÔÈc ˙ÈÏ9‰ÁÈË‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰Bz10ËtLnÏ „ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa  ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡e11cÓ ˙B‰Ê Ï‡OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙BnLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙BÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי , התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי  בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי " בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי  מהל' פ "א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב 'כסף  במראות
וזבה.7) נדה בדיני  הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי  נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי והם שבעלֿפה, תורה עיקרי  הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט  חוק  ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי  על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ "א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב 

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.˙Ba ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b ÁËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡BÈ»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó ≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÊ15‰ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi ‰˙‡ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰c BÊ È‰ ¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È‰  ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ "ד תימן:16)למעלה ובכת"י  רומי , בדפוס 
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי  שבעת אחרי 

ו. הלכה ו פרק  למעלה כמבורק  זיבה, ימי  עשר אחד

.‚ÈÓÈe18‡Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a‰ c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ eÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :eÊ‚Â ,‰Ê „a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙eÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י  רומי  בדפוס 
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ "ב , (שבועות, הרי "ף 

. בקיאי  (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט  "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי  יכולים) היו (ולא יכלי  הוו ולא . .
נשי ידעי  דלא גם) (וראו נמי  וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב ) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„eÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡BL Ï‡OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰ÚL dÏ ˙ÙBÒ  Ìc‰ ˜ÒÙe „Ïa ÏcÁk ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
 ˙È B‡ Ôlk ‰ÚM‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙ÏBËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

eÓ‡L27.dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני  שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי  חכמים, של בתקנתן להן
הרי ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי  כחרדל, טיפה בשביעי  וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי  נקיים, שבעה (שוב ) עליהן לישב 
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב "ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב .25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי , ביום גם לטבול יכולה הרי  וזבה
השביעי ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי "א, פ "ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י  פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח .27) פ "ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È‰  ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
BÊa28e‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÎÈˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30ÚLa31Èv‰ ı‡e32„ÙÒe ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
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קצה                 
         

Úne33˙‡ÏÓ ÈÓÈ CB˙a Ìc ‰˙‡ Ì‡L :34Û‡ , ««¬»∆ƒ»¬»»¿¿≈¿…«
ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÙqL Á‡ ‰˙‡L Èt ÏÚ«ƒ∆»¬»««∆»¿»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ BÊ È‰  ‰ÏËÂ¿»¿»¬≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««
‡l‡ ;ÏÏk ‰Ë ÈÓÈ dÏ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â .Ìc‰ ˜ÒÙiL∆ƒ¿…«»¿≈¿ƒ»¿≈…«¿»∆»
 ‰Ë Ìc ÔÈa ÈL˜ Ìc ÔÈa ,‰M‡‰ ‰‡zL Ìc Ïk»»∆ƒ¿∆»ƒ»≈«ƒ≈«…«
˜ÒÙiL Á‡ ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒÂ ,‡ÓË Ïk‰«…»≈¿∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ««∆ƒ¿…

.Ìc‰«»

הרחם 28) בפתיחת דם טיפת ראתה שמא חוששין שאנו
אחרֿכך  והלידה עליהן, שקיבלו החומרא לפי  זבה, ונעשית
קמ "ל  דיבורֿהמתחיל לח . נדה רש"י  (ראה בזוב  יולדת הויא

ה"ה.29)דאפשר). פ "ז שנתפשט .30)למעלה כלומר,
ישראל.32)בבל.31) צפון 33)ארץ  וכל מרוקו

-34)אפריקה. לנקבה והשמונים לזכר יום הארבעים
טהרה" ימי  "ובמלאת המקרא לשון מלאת, ימי  נקראים

ו). יב , (ויקרא

.Â‰Ê ÔÈ„Â35Á˙ ÌÈB‡b‰ ÈÓÈaeÊb Ì‰Â ,Lc36‡lL ¿ƒ∆ƒ≈«¿ƒƒ¿«≈¿≈»¿∆…
ÔÓˆÚ ÏÚ eÈÓÁ‰L ‰fL .ÏÏk ‰Ë Ìc ÌL ‰È‰Èƒ¿∆»«…«¿»∆∆∆∆¿ƒ««¿»

‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈa37‡e‰L Ì„ ‰‡Ba ‡l‡ BÈ‡  ƒ≈«¿≈«¿»»≈∆»¿»»∆
‰‡zL Ìc Ï‡ ;ÌÈi˜ ‰ÚL ÂÈÏÚ ˙LBiL ,‡ÓË»≈∆∆∆»»ƒ¿»¿ƒƒ¬»»∆ƒ¿∆
ÔÈ‡L ,BÏ LeÁÏ ÔÈ‡  ‰ÏÈËe ‰ÈÙÒ Á‡ ‰Ë ÈÓÈaƒ≈…«««¿ƒ»¿ƒ»≈»∆≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÊÏ ‡ÏÂ ‰cÏ ‡Ï ÔÈÈe‡ ‰Ë ÈÓÈ38. ¿≈…«¿ƒ…¿ƒ»¿…¿ƒ»¿∆≈«¿

טמאה 35) היא מלאת ימי  בתוך שאפילו הדין כלומר,
נקיים. שבעה שגזרו.36)וצריכה תימן: בכת"י 

תלמוד.37) תימן: ובכת"י  רומי , פ "ז 38)בדפוס  למעלה
ה"ז.

.ÊÔÈ„k ‰Ë Ìc ÏÚ ÌÈÏÚBa ˙ÙˆaL ,eÚÓLÂ¿»«¿∆¿»¿«¬ƒ««…«¿ƒ
‡Ób‰39ÌBi‰ „Ú40˙‡ÓhÓ ‰ÏÈËe ‰ÈÙÒ Á‡ , «¿»»««««¿ƒ»¿ƒ»ƒÀ¿«

.‚‰na ÈeÏz ‰Ê „Â .BÊa ˙„ÏBÈ∆∆¿¿»»∆»«ƒ¿»

התלמוד.39) תימן: ובכת"י  רומי , קבלו 40)בדפוס  שלא
הגאונים. חומרת עליהם

.ÁÔÎÂ41‰˙È‰ elÙ‡L :‰f‰ ÔÓfa ÌÈÏe˙a Ìc ÔÈc ¿≈ƒ«¿ƒ«¿««∆∆¬ƒ»¿»
˙B‡Ï dpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ‰pË˜42Ìc ‰˙‡ ‡ÏÂ ¿«»∆…ƒƒ«¿«»ƒ¿¿…»¬»»

ÔÓÊ ÏÎÂ .LBÙe ‰ÂˆÓ ˙ÏÈÚa ÏÚBa  ‰ÈÓiÓƒ»∆»≈¿ƒ«ƒ¿»≈¿»¿«
‰kn‰ ˙ÓÁÓ Ìc‰ ‰‡zL43.‰‡ÓË ‡È‰ È‰  ∆ƒ¿∆«»≈¬«««»¬≈ƒ¿≈»

.ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ  Ìc‰ ˜ÒÙiL Á‡Â¿««∆ƒ¿…«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ

פ "ה 41) (למעלה משנה' 'כסף  ראה הגאונים. בימי  נאסר
בבית 42)הי "ח ). כבר ראתה אם אפילו - דגמרא שמדינא

פ "ה  (למעלה המכה שתחיה עד לבעלה מותרת - אביה
זמנה  ובהגיע  הבעילה. אחר לפרוש החמירו והגאונים הי "ח ),
ואם  דגמרא, מדינה טמאה היא - אביה בבית וראתה - לראות
אפילו  ימים ארבעה עד לבעלה היא מותרת ראתה, לא עדיין

הי "ט ). (שם, שותת הבתולים.43)הדם השרת של

.Ë˙È44 ‰˙ˆÂ ‡Op‰Ï ‰eÚzL ˙a Ïk :‰Ê ÏÚ »≈«∆»«∆¿»»¿ƒ»≈¿»¿»
‰‰BL45Ck Á‡Â ,‰˙ˆL Á‡Ó ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL »ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»

ÏÚa‰Ï ˙zÓ ‰È‰z46‰˙‡ LÈ‡Ï d„enÁÓ ‡nL ; ƒ¿∆À∆∆¿ƒ»≈∆»≈ƒ»»ƒ»¬»

‰M‡‰ ‰˙È‰L ÔÈa .da ‰LÈb‰ ‡ÏÂ ˙Á‡ ‰tË Ìc»ƒ»««¿…ƒ¿ƒ»»≈∆»¿»»ƒ»
‰pË˜ ‰˙È‰L ÔÈa ‰ÏB„b47‰ÚL LÈÏ ‰ÎÈˆ  ¿»≈∆»¿»¿«»¿ƒ»≈≈ƒ¿»

.ÏÚa˙Â ÏaËz Ck Á‡Â ,‰˙ˆL Á‡Ó ÌÈi˜¿ƒƒ≈««∆»¿»¿««»ƒ¿…¿ƒ»≈

החמירו.44) יותר א.45)עוד סו, טבילה,46)נדה אחר
ההלכה. בסוף  שם.47)כמבואר

.È˙Ba da e‚‰pL ‰˙È ‡ÓÁ el‡‰ ÌÈc‰ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ»≈À¿»¿≈»∆»¬»¿
‡Ób‰ ÈÓÎÁ ÈÓÈÓ Ï‡OÈ48‰pnÓ eÒÏ ÔÈ‡Â , ƒ¿»≈ƒ≈«¿≈«¿»»¿≈»ƒ∆»

CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ49Ïk ,50‰eÚzLk ‰˙ˆL ‰M‡ ¿»¿ƒ»»ƒ»∆»¿»¿∆¿»»
˙‡O Ì‡Â .ÏaË˙Â tÒzL „Ú ‡Opz ‡Ï  ‡Op‰Ï¿ƒ»≈…ƒ»≈«∆ƒ¿…¿ƒ¿…¿ƒƒ≈

‡Op‰Ï ˙zÓ  ÌÎÁ „ÈÓÏ˙Ï51tÒ˙Â ,„iÓ52 ¿«¿ƒ»»À∆∆¿ƒ»≈ƒ»¿ƒ¿…
‡È‰L Ú„BÈ ÌÎÁ „ÈÓÏzL ;ÏaË˙Â ez‡OpL Á‡Ó≈««∆¿»«¿ƒ¿…∆«¿ƒ»»≈«∆ƒ

˜È ‡ÏÂ ,‰fÓ ‰ÊÂ ,‰eÒ‡53dÏ54.ÏaËzL „Ú ¬»¿ƒ¿»ƒ∆¿…ƒ¿«»«∆ƒ¿…

תלמוד.48) תימן: ובכת"י  רומי , מפני49)בדפוס  כלומר,
ישראל. תפוצות בכל נתקבלה זו ארץ 50)שחומרא מאיזו

ב .51)שהיא. לז, נקיים.52)יבמות כוונת 53)שבעה
ראה  (כסף ֿמשנה). עמה מלהתייחד אפילו שיזהר רבינו,

הראב "ד. אליה.54)השגת

.‡Èe‡aL BÓk  ‰f‰ ÔÓfa ÌÈÓ˙k‰ ÔÈc55ÔÈ‡Â , ƒ«¿»ƒ«¿««∆¿∆≈«¿¿≈
LecÁ ca56eÓ‡L Ì˙k Ïk ‡l‡ .‚‰Ó ‡ÏÂ «»»ƒ¿…ƒ¿»∆»»∆∆∆»«¿

eÓ‡L Ì˙k ÏÎÂ ;‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ‰B‰Ë ‡È‰L∆ƒ¿»¬≈ƒ¿»¿»∆∆∆»«¿
Ì‡) :‰‡ÓË57(˙eÈÊÏ LeÁÏ È„k eÚL Ì˙ka ÔÈ‡ ¿≈»ƒ≈«∆∆ƒ¿≈»¿ƒ

ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ 58Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBiÓ59; ∆∆ƒ¿«»ƒƒ∆ƒ¿»«∆∆
˙eÈÊÏ LeÁÏ È„k Ì˙k‰ eÚL ‰È‰ Ì‡Â60˙ÙBÒ  ¿ƒ»»ƒ«∆∆¿≈»¿ƒ∆∆

ÌÈÓÈ ˙ÚL61Á‡Ó62ÔÈ‡L .Ì˙k‰ Ba ‡ˆÓpL ÌBÈ ƒ¿«»ƒ≈««∆ƒ¿»«∆∆∆≈
Ì˙k ‰‡Bk Ì„ ‰‡B‰63. »»»¿»∆∆

פ "ט .55) על 56)למעלה חומרא כל נתחדשה לא כלומר,
הגאונים, מגזירת ולא התלמוד חכמי  מתקנת לא הכתמים,
עליהן  קיבלו ישראל שבנות 'קבלה' עלֿידי  לא וגם

גֿה). הלכה למעלה לא 57)(כמבואר בסוגריים, המוקף 
תימן. ובכת"י  רומי  בדפוס  מהם 58)נמצא ששה ורק 

נקיים. להיות אחד,59)צריכים יום "ראתה א: סו, נדה
נשארה  כתם שבמציאת רבינו, ודעת והוא", ששה תשב 
הכתם  מציאת ויום טהרה, הפסק  צריכה ואינה זו, תקנה
הראב "ד. השגת ראה ימים. השבעה בכלל נחשב 

גריסין,60) שלשה כגודל והוא כתמים, שלשה כשיעור
הי "ב . פ "ט  למעלה כמבואר ימים, שלשה הבגד ולבשה

זבה.61) כדין היום.62)נקיים שברואה 63)ממחרת
לשבת  ישראל בנות עליהן קיבלו כחרדל, טיפה אפילו דם
נקיים, ששה רק  צריכה אינה כתם הרואה אבל נקיים, שבעה
לא  הכתמים שעל טהרה, הפסק  צריכה שאינה רבי , כתקנת

הקבלה. היתה

.È ‰B‰Ë Bn‡L ˙„ÏBia eÓ‡M ‰Ó Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆»«¿«∆∆∆ƒ¿»
‰f‰ ÔÓfa ‰B‰Ë ‡È‰ È‰64‰˙‡L ‰M‡‰ ÔÎÂ . ¬≈ƒ¿»«¿««∆¿≈»ƒ»∆»¬»

˜È Ì„ B‡ ÔÏ65‰n„‡ ‰ÎÈ˙Á ‰ÎÈÏL‰L B‡66 …∆»»…∆ƒ¿ƒ»¬ƒ»¬À»
Ìc dnÚ ÔÈ‡L67;‰f‰ ÔÓfa Û‡ ‰B‰Ë ‡È‰ È‰  ∆≈ƒ»»¬≈ƒ¿»««¿««∆

Ìc ‰Ê ÔÈ‡Â ,‡ÓË Ì„ ‰‡Ba ‡l‡ eÈÓÁ‰ ‡lL∆…∆¿ƒ∆»¿»»»≈¿≈∆»
‡ÓË68. »≈
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ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

   1 
שכל 1) שגזרו הגדול; דין בית יד על הדמים הכרת יבאר

בנות  שהחמירו מה ודין זבה; ספק  תהיה האשה שתראה דם
ספירה  אחר טוהר בימי  שראתה דם ודין עצמן; על ישראל
מכה  בה היה ואם חימוד; ודם בתולים דם ודין וטבילה;
אחד  יום אלא דם ראתה שלא מי  ודין ממנה; שותת דם היה
אם  הראשו[ן](נים); מלבד נקיים שבעה [צריכה] (צריך) אם
שהנדה  המלאכות שתטבול; עד מטומאתה עולה האשה

לבעלה. עושה

.‡eÓ‡L Ïk2ÔÈ„ ‡e‰  ˙„ÏBÈÂ ‰ÊÂ ‰ca …∆»«¿¿ƒ»¿»»¿∆∆ƒ
‰Bz3ÔÈc ˙Èa eÈ‰Lk ÔÈOBÚ eÈ‰ el‡ ÌÈËtLÓÎe . »¿ƒ¿»ƒ≈»ƒ¿∆»≈ƒ

ÌL eÈ‰Â ,ÔÈÈeˆÓ ÏB„b‰4ÌÈÈknL ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ «»¿ƒ¿»»¬»ƒ¿ƒ∆«ƒƒ
Ì‰Ï „ÏB Ì‡Â ,ÌÈÓc‰5˙Bi‡a ˜ÙÒ6‰c ÈÓÈa B‡ «»ƒ¿ƒ«»∆»≈ƒ¿ƒƒ≈ƒ»

‰ÈÊÂ7eÏÚÈ 8ÔÈc ˙ÈÏ9‰ÁÈË‰L BÓk .eÏ‡LÈÂ ¿ƒ»«¬¿≈ƒ¿ƒ¿¬¿∆ƒ¿ƒ»
Ô‰ÈÏÚ ‰Bz10ËtLnÏ „ EnÓ ‡ÏtÈ Èk :Ó‡pL , »¬≈∆∆∆¡«ƒƒ»≈ƒ¿»»«ƒ¿»

.‰ÈÊ Ì„Ï ‰c Ìc ÔÈa  ÔÈ„Ï ÔÈc ÔÈa Ì„Ï Ìc ÔÈa≈»¿»≈ƒ¿ƒ≈«ƒ»¿«ƒ»
ÌÈÓi‰ Ô˙B‡e11cÓ ˙B‰Ê Ï‡OÈ ˙Ba eÈ‰ ¿»«»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ»»

‰Ê12Ô‰È˙B˙ÒÂ ˙BnLÓe ,13ÈÓÈ „ÈÓz ˙BÙBÒÂ , ∆¿«¿ƒ¿≈∆¿¿»ƒ¿≈
‰Èf‰ ÈÓÈÂ ‰cp‰14. «ƒ»ƒ≈«ƒ»

הקודמים.2) קודם 3)בפרקים המקורי , התורה דין כלומר,
גֿו). (הלכות להלן כמבואר החכמים, שהחמירו

דבר 4) בנמצא או בעולם שיש לומר החכמים "כשירצו
המציאות, אל שם במלה רומזים . . . שם שיש יאמרו אחד,
דברי אחר (רבינו) נמשך . . . . עברי  בלשון נמצא זה ואין
בפתיחתו  תיבון אבן שמואל (ר' הערבי " בלשון החכמים
ה"א, התורה יסודי  מהל' פ "א וראה נבוכים'). ל'מורה

שם. משנה' הדמים.6)לחכמים.5)וב 'כסף  במראות
וזבה.7) נדה בדיני  הספק 8)כלומר, את מעלים החכמים

הגדול. א.9)לביתֿדין פו, כלומר,10)סנהדרין
ההוראות  שכל הוראותיהן, על ונשענה הסתמכה שהתורה
"ביתֿדין  תורה. לגופי  נחשבות הגדול מביתֿדין היוצאות
עמודי והם שבעלֿפה, תורה עיקרי  הם שבירושלים הגדול
ועליהן  ישראל, לכל יוצא ומשפט  חוק  ומהם ההוראה,
אשר  התורה פי  על יא) יז, (דברים שנאמר תורה, הבטיחה
ובתורתו, רבינו במשה המאמין וכל מצותֿעשה, זו יורוך,
מהל' (פ "א עליהם" ולישען עליהם הדת מעשה לסמוך חייב 

ה"א). קיים.11)ממרים היה הגדול כשביתֿדין
זיבה.12) ודם נדה ובקביעות.13)מדם בדייקנות כלומר,
יום.14) שמונהֿעשר של מחזור כל

.˙Ba ÌÈÓÚÙe ,ÌÈÓi‰ ÔÈÓa LÈ ÏB„b ÁËÂ¿…«»≈¿ƒ¿««»ƒ¿»ƒ«
‰„l‰ ÌBÈa Ìc ˙a‰ ‰˙‡ elÙ‡L .˜ÙÒ È„ÈÏ e‡BÈ»ƒ≈»≈∆¬ƒ»¬»««»¿«≈»
ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ dÏ ˙BÓÏ ÔÈÏÈÁ˙Ó ÌBi‰ B˙B‡Ó ≈««¿ƒƒƒ¿»¿≈ƒ»ƒ≈

e‡aL BÓk ,‰ÈÊ15‰ÈÊa ˙a‰ ‡ÓËz ‡Ï CÎÈÙÏe . ƒ»¿∆≈«¿¿ƒ»…ƒ¿»««¿ƒ»
‰„ÏBpL ÌBi ‰˙‡ Ì‡L .ÌÈÓÈ ‰OÚ ˙a ‡l‡16 ∆»«¬»»»ƒ∆ƒ»¬»¿∆¿»

CeÓÒ ÌÈÓÈ ˙LÏLe ;ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰c BÊ È‰ ¬≈ƒ»ƒ¿«»ƒ¿∆»ƒ»
OÚ È‰  ‰˙cÏ˙lÁznL ,z„ÓÏ ‰p‰ .ÌÈÓÈ ‰ ¿ƒ»»¬≈¬»»»ƒƒ≈»«¿»∆ƒ¿ƒ«

‰ÈÓÈ Ïk ‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ˙ÏÁ˙Ó ‰i‡17, ¿ƒ»«¿∆∆ƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»»»∆»
.‰pË˜ ‡È‰Â ‰˙‡ elÙ‡Â«¬ƒ»¬»¿ƒ¿«»

ה"ד.15) פ "ד תימן:16)למעלה ובכת"י  רומי , בדפוס 
הנכונה. היא זו וגירסה נדה,17)שתולד. ימי  שבעת אחרי 

ו. הלכה ו פרק  למעלה כמבורק  זיבה, ימי  עשר אחד

.‚ÈÓÈe18‡Ób‰ ÈÓÎÁ19‰a‰ c‰ ˜tzÒ ƒ≈«¿≈«¿»»ƒ¿«≈«»»«¿≈
˙i‡a20˙B˙Òe‰ eÏ˜Ï˜˙Â ÌÈÓc‰21‰È‰ ‡lL ÈÙÏ , ƒ¿ƒ««»ƒ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ∆…»»

CÎÈÙÏ .‰ÈÊ ÈÓÈÂ ‰c ÈÓÈ ˙BÓÏ ÌÈLp‰ ÏÎa Ák…«¿»«»ƒƒ¿¿≈ƒ»ƒ≈ƒ»¿ƒ»
ÌÈÓÎÁ eÈÓÁ‰22ÈÓÈ Ïk e‰iL :eÊ‚Â ,‰Ê „a ∆¿ƒ¬»ƒ¿»»∆¿»¿∆¿»¿≈

Ìc ˜ÙÒ ‰‡zL Ìc Ïk ‰È‰ÈÂ ,d˙ÈÊ ÈÓÈk ‰M‡‰»ƒ»ƒ≈ƒ»»¿ƒ¿∆»»∆ƒ¿∆¿≈«
.˙eÈÊƒ

כ:18) התלמוד.19)נדה תימן: ובכת"י  רומי  בדפוס 
הדמים.20) הלכות 21)במראות פ "ב , (שבועות, הרי "ף 

. בקיאי  (שהיו) דהוה רבנן (נתמעטו) דאימעוט  "וכיון נדה)
בין  (להבדיל) לאפרושי  יכולים) היו (ולא יכלי  הוו ולא . .
נשי ידעי  דלא גם) (וראו נמי  וחזו . . . טהור לדם טמא דם
. . . הוסתות) (חשבון וסתות תיקון יודעות) אינן (שהנשים
למיתב  ואצריכו לדבר) רבנן (חששו למילתא רבנן חשו

דם". כל על נקיים שבעה לישב ) סו,22)(והצריכו נדה
א.

.„eÈÓÁ‰ „BÚÂ23‡ÓÁ ÔÓˆÚ ÏÚ Ï‡OÈ ˙Ba ¿∆¿ƒ¿ƒ¿»≈««¿»À¿»
:Ï‡OÈ LiL ÌB˜Ó ÏÎa Ìlk e‚‰Â ,‰Ê ÏÚ ‰˙È¿≈»«∆¿»¬À»¿»»∆≈ƒ¿»≈
‡l‡ ‰˙‡ ‡Ï elÙ‡ ,Ì„ ‰‡BL Ï‡OÈ ˙a ÏkL∆»«ƒ¿»≈∆»»¬ƒ…»¬»∆»
‰ÚL dÏ ˙ÙBÒ  Ìc‰ ˜ÒÙe „Ïa ÏcÁk ‰tËƒ»««¿»ƒ¿«»««»∆∆»ƒ¿»
‰˙‡L ÔÈa ,d˙c ˙Úa ‰˙‡ elÙ‡Â .ÌÈi˜ ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»¬»¿≈ƒ»»≈∆»¬»
 ˙È B‡ Ôlk ‰ÚM‰ B‡ ÌÈL B‡ „Á‡ ÌBÈ∆»¿«ƒ«ƒ¿»À»»≈
‰Êk ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÙBÒ Ìc‰ ˜ÒtiMÓƒ∆ƒ»≈«»∆∆ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÏB„‚24ÏÈÏa ˙ÏBËÂ .25‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÈÓL ¿»¿∆∆¿≈¿ƒƒ««ƒ∆ƒ
‰Ê ˜ÙÒ26BÓk ,˜Ác ÌL ‰È‰ Ì‡ ,ÈÈÓL ÌBÈa B‡ , ¿≈»»¿¿ƒƒƒ»»»…«¿

eÓ‡L27.dÏÚÏ ˙zÓ ‰È‰z Ck Á‡Â , ∆»«¿¿««»ƒ¿∆À∆∆¿«¿»

הספיק 23) ולא כך, ישראל בנות החמירו מה "ומפני  שם.
מנין  מונות זמן בכל שיהיו כדי  חכמים, של בתקנתן להן
הרי ימים, לשלשה אחת ראיה בין מנהגן תשתנה ולא אחד,
עד  וספרה התחילה זבה, ונעשית (ימים) שלשה שראתה
צריכה  ודאי  כחרדל, טיפה בשביעי  וראתה נקיים, ששה
המנין. כל סתרה שהרי  נקיים, שבעה (שוב ) עליהן לישב 
ויבוא  הספירה לסתירת ראיה תחילת בין בקיאות שאינן ויש

הרמב "ן). בשם (מגידֿמשנה טעות" לכלל שמן 24)הדבר
נקיים. שבעה לספור צריכה היא ב .25)התורה סז, שם

כמבואר 26) השביעי , ביום גם לטבול יכולה הרי  וזבה
השביעי ביום לטבול אסרו שחכמים אלא הי "א, פ "ו למעלה
ונמצאת  תשמיש, לאחר מיד ותראה ביום, בו תשמש "שמא
שם). (רש"י  פסולה" וטבילתה שלפניה, מה כל סותרת

ה"ח .27) פ "ד למעלה

.‰˙„ÏBÈk ‡È‰ È‰  ‰f‰ ÔÓfa ˙„ÏBi‰ Ïk ÔÎÂ¿≈»«∆∆«¿««∆¬≈ƒ¿∆∆
BÊa28e‡aL BÓk ,ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰ÎÈˆe ,29. ¿¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ¿∆≈«¿

ËeLt ‚‰Óe30ÚLa31Èv‰ ı‡e32„ÙÒe ƒ¿»»¿ƒ¿»¿∆∆«¿ƒƒ¿»«
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קצו                
         

הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב  ירוק  בין ככרתי  ירוק  בין
הי "ג).66) פ "ה (למעלה אדומה שהיא אף ֿעלֿפי  כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב 'מגיד הראב "ד רומי ,68)בהשגת בדפוס 
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י 

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰B‰Ë ‰Ê È‰  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,eÓ‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
 ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Lz ‰ÚM‰ Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê „Ï ˙BÙÏ Èe‡ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙ÏBËÂ ,(ÌÈi˜) ‰ÚL ÂÈÁ‡ ˙ÙBÒ  „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙zÓe ,d˙c Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚÏ¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙BeLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL Á‡ ‰˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
 ‰ÚM‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙BeLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒBB˜Èt‡ C„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê „ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒzL ÌÈÓÎÁ È„Ï ÔÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e‡aL BÓk ,„Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י  רומי , מנהג 72)בדפוס  שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰ÂÚ È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ,Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰e .ÌÈn‰ ÔÈe dOa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈh‰ C„Â ,ÏeÒt‰Â Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁÓa ‰ˆÁ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»

˙BÓk ‰ˆÈÁ‰ Á‡ ‡È‰ È‰  ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL „ EÏ ÔÈ‡L .˙Îa ‰ˆÈÁ‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈË ‡l‡ ‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ "ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰ÏË ‡Ï el‡k  Ô‰a ‰ÏË Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈMa ‰ÏË»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈh‰ Á‡ ÈÚÈMa ÏÚÏ ‡BÈ ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È‰  ˙È‡cÂ ‰Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰ÏËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈË dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי 
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי  - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי  ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני  כיום אצלה, זה יום הרי 
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙ÚLa BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב .76) יג, אליה.77)שבת יתקרב  לא שם.78)כלומר,
הראב "ד.79) השגת ראה הט "ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c  dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ‰Ó ıeÁ ,dÏÚÏ ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰Ú „Ï ‡BÈ»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰Ú Ïb‰ ÈtÓ ,dOa ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚLa¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ  שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח ). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של 

(מגידֿמשנה). מותר מים ב .83)של סד, שבת
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קצז         
  

     

ה'תשע"ח  תמוז ד' ראשון  יום 

רמה. עשה מצות
― הרמ"ה מּקחהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַָָָ

והּממּכר הּמּקח מתקּים ׁשּבהן הּדרכים ּכלֹומר: ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוממּכר,
אפן על למדּו ּוכבר והּקֹונים, הּמֹוכרים זהּבין ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹ

וגֹו'" לעמית ממּכר ֿ ּתמּכרּו "וכי יתעּלה: ֿ ּׁשאמר ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַָָמּמה
  אמרּו ,  מּיד הּנקנה "ּדבר : ְְִִֶַָָָָ

מעֹות ּתֹורה ׁשּדבר נתּברר, ּוכבר הּמׁשיכה". ּכלֹומר ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָליד,
וכן חכמים: ּתּקנת אּלא ּבּמּטלטלין הּמׁשיכה ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָקֹונֹות,

אמרּו ּובפרּוׁש וההגּבהה. הּמסירה ּכדר : ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּׁשֹומרין מׁשיכה ּתּקנּו ּכ ּבּלֹוקחין מׁשיכה ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָׁשּתּקנּו

     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, ֿ סּוג ּבכל הּמּקח מתקּים ׁשּבהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּדרכים

מ ח' ּופרק ד' ּופרק ּופרקמּקּדּוׁשין ג' ּופרק מציעא ְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָ
מ ז' ּופרק ו' ּופרק ה' ּופרק ּבתרא.ד' ְִֶֶֶֶֶֶַָ

ה'תשע"ח  תמוז ה' שני יום 

רנ. תעשה לא מצות
יום ראשון ֿ חמישי ד 'ֿ ח 'תמוז 

― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ
מּלהֹונֹות ּבׁשעתׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ

ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

  ּובספרא . ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה . ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ח  תמוז ו ' שלישי יום 

רנ. תעשה לא מצות
― וחמּׁשים מאתים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָָָ

מּלהֹונֹות ּבׁשעתׁשהזהרנּו ּבמסחר ֿ זה ֿ את זה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָֻ
ממּכר ֿ תמּכרּו "וכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ְְְְְְְְִִִִִִֶַָָָָמּקח
ֿ אחיו" את איׁש ֿ ּתֹונּו אל עמית מּיד קנה אֹו ֲֲִִִִִֶֶֶַַַָָֹלעמית

  ּובספרא . ּתֹונּו ֿ "אל אמרּו: ְְְִַָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ממֹון". אֹונאת זֹו ― ֿ אחיו את ְְֲִִִִֵֶַָָָָָאיׁש

מציעא מּבבא ד' ּבפרק זֹו מצוה . ְְְִִִֶֶָָָָ

ה'תשע"ח  תמוז ז' רביעי יום 

רנא. תעשה לא מצות
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו

ונאמרמה מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי אמרּו  אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ּדברים.  אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי   ְְֲֲִִִֶַָָָ
       חּמרים ִַָָָראה

       
זה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא וכּו',   ְְֵֶֶַַָֹֹ

   ואמרּו וגֹו'".  : ְְְָ
ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

ה'תשע"ח  תמוז ח' חמישי יום 

רנא. תעשה לא מצות
― הרנ"א מּלהֹונֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

הּמצערים ּדברים לֹו ׁשּנאמר והּוא ּבדברים, ֿ זה ֿ את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹזה
ׁשּיתּבּיׁש מּפני לעמֹוד יּוכל ולא אֹותֹו ּומעליבים ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַֹאֹותֹו

ונאמרמה מהם, וׁשב נעּורים מעׂשי לֹו ׁשּקדמּו ּכגֹון ם, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
זֹו, טֹובה ּדר אל ּפלֹונית מּדר ׁשהעביר לה' ּתֹודה ְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָלֹו:
והּוא מכאיבים, מּומים ׁשל ּפֹוגעת מאמירה ּבכ ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָוכּיֹוצא
ויראת ֿ עמיתֹו את איׁש תֹונּו "ולא יתעּלה: ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹאמרֹו

"מאלהי אמרּו  אֹונאת זֹו : ְֱֵֶַָָֹ
ספרא ּולׁשֹון ּדברים.  אֹומר "ּכׁשהּוא : ְְְְִִֵֶָָ

ּדברים אֹונאת הרי ― ֿ עמיתֹו" את איׁש תֹונּו ְְֲֲִִִֵֶַָָֹ"ולא
זכֹור לֹו: יאמר לא ּתׁשּובה ּבעל היה אם ּכיצד? ְְֲִֵַַַַָָָָֹֹאמּורה.

וכּו' חלאים היּו וגֹו', הראׁשֹונים מעׂשי   ְְֲֲִִִֶַָָָ
       חּמרים ִַָָָראה

       
זה חפץ ּבכּמה לֹו יאמר לא וכּו',   ְְֵֶֶַַָֹֹ

   ואמרּו וגֹו'".  : ְְְָ
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הגאונים.64) חומרת ולא נשים קבלת חומרת לא ואין
(מגידֿמשנה).65) כזהב  ירוק  בין ככרתי  ירוק  בין
הי "ג).66) פ "ה (למעלה אדומה שהיא אף ֿעלֿפי  כלומר,
ראה 67) דם. בלא הרחם לפתיחת שאפשר רבינו, שדעת

משנה'. וב 'מגיד הראב "ד רומי ,68)בהשגת בדפוס 
טמא. דם רואה זו ואין תימן: ובכת"י 

.‚È,‰pnÓ ˙˙BL Ìc‰ ‰È‰Â ‰kÓ da ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»»«»¿»»«»≈ƒ∆»
.‰B‰Ë ‰Ê È‰  ÌÈÏ‚ ÈÓÈÓ ÌÚ Ìc‰ ‡aL B‡∆»«»ƒ≈≈«¿«ƒ¬≈∆¿»

c LcÁ˙ ‡ÏÂ69ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL ˙ÈÙÒ ‡l‡ , ¿…ƒ¿«≈»»∆»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
Ïk eÈ‰iLÂ ,eÓ‡L BÓk ,‡ÓË Ì„ ‰‡B ÏÎÏ¿»»»»≈¿∆»«¿¿∆ƒ¿»

.ÌÈ‡ÓË ÌÈÓ„ ‰‡Ó«¿≈»ƒ¿≈ƒ

אחרת.69) חומרא שום

.„È˙LBÈ ‰cp‰L ,˙BÓB˜n‰ ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»«¿∆«ƒ»∆∆
‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ d˙ca ÌÈÓÈ ˙ÚLƒ¿«»ƒ¿ƒ»»««ƒ∆…»¬»»∆»
 ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Lz ‰ÚM‰ Á‡Â ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿«««ƒ¿»≈≈ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ
,Ck Ì‰Ï ‰B‰L ÈnÓ ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»ƒƒ∆»»∆»
ÌBÈ ‰˙‡ Ì‡ ‡l‡ .ÏÏk ‰Ê „Ï ˙BÙÏ Èe‡ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿¿»»∆¿»∆»ƒ»¬»

˙ÏBËÂ ,(ÌÈi˜) ‰ÚL ÂÈÁ‡ ˙ÙBÒ  „Á‡ÏÈÏa ∆»∆∆«¬»ƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆¿≈
ÈÈÓL70˙zÓe ,d˙c Á‡lL ÈL ÏÈÏ ‡e‰L , ¿ƒƒ∆≈≈ƒ∆¿««ƒ»»À∆∆

.dÏÚÏ¿«¿»

נדה.70) כדין

.ÂË‡ˆÓ˙Â ,˙BÓB˜Ó ˙ˆ˜Óa ‡ˆÓzL ‰Ê ÔÎÂ¿≈∆∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿ƒ¿»
LnLz ‡Ï ÎÊ ˙„ÏBiL ,ÌÈB‡b‰ ˙ˆ˜ÓÏ ˙BeLz¿¿ƒ¿»«¿ƒ∆∆∆»»…¿«≈
,ÌÈBÓL Á‡ ‰˜ ˙„ÏBÈÂ ,ÌÈÚa‡ ÛBÒ „Ú d˙hÓƒ»»««¿»ƒ¿∆∆¿≈»««¿ƒ
 ‰ÚM‰ CB˙a ‡l‡ Ìc ‰˙‡ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…»¬»»∆»¿«ƒ¿»
,˙BeLz‰ Ô˙B‡a ‡e‰ ˙eÚË ‡l‡ ,‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡≈∆ƒ¿»∆»»¿»«¿

˙eÒBB˜Èt‡ C„Â71˙BÓB˜n‰ Ô˙B‡a72ÔÓe , ¿∆∆∆ƒ¿»«¿ƒ
‡ÈˆB‰Ï È„k ÔÙBÎÏ ‰ÂˆÓe .‰Ê „ e„ÓÏ ÔÈ˜B„v‰«¿ƒ»¿»»∆ƒ¿»¿»¿≈¿ƒ
ÌÈÓÈ ‰ÚL tÒzL ÌÈÓÎÁ È„Ï ÔÈÊÁ‰Ïe ,ÔalÓƒƒ»¿«¬ƒ»¿ƒ¿≈¬»ƒ∆ƒ¿…ƒ¿»»ƒ

.e‡aL BÓk ,„Ïa ÌÈi˜¿ƒƒƒ¿«¿∆≈«¿

מינות.71) תימן: ובכת"י  רומי , מנהג 72)בדפוס  שנוהגים
זה.

.ÊËd˙‡ÓhÓ ‰ÏBÚ ‰M‡‰ ÔÈ‡73‰ÂÚ È„ÈÓ ‡ˆBÈÂ ≈»ƒ»»ƒÀ¿»»¿»ƒ≈∆¿»
ıˆBÁ „ ‰È‰È ‡ÏÂ ,Lk ‰Â˜Ó ÈÓa ÏaËzL „Ú«∆ƒ¿…¿≈ƒ¿∆»≈¿…ƒ¿∆»»≈
‡a˙È ˙B‡Â˜Ó ˙BÎÏ‰e .ÌÈn‰ ÔÈe dOa ÔÈa≈¿»»≈««ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»≈
ÈËtLÓe ,‰ÏÈh‰ C„Â ,ÏeÒt‰Â Lk‰ ‰Â˜n‰«ƒ¿∆«»≈¿«»¿∆∆«¿ƒ»ƒ¿¿≈
‰ÈÏÚ eÏÙ elÙ‡ ,ıÁÓa ‰ˆÁ Ì‡ Ï‡ .‰ˆÈˆÁ‰«¬ƒ»¬»ƒ»¬»¿∆¿»¬ƒ»¿»∆»

˙BÓk ‰ˆÈÁ‰ Á‡ ‡È‰ È‰  ÌÏBÚaL ˙BÓÈÓ Ïk»≈∆»»¬≈ƒ««»¿ƒ»¿
‰ÏÚnL „ EÏ ÔÈ‡L .˙Îa ‰ˆÈÁ‰ Ì„˜ ‰˙È‰L∆»¿»…∆»¿ƒ»¿»≈∆≈¿»»∆«¬∆
ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa ‰ÏÈË ‡l‡ ‰‰ËÏ ‰‡ÓhÓƒÀ¿»¿»√»∆»¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿«¿»
˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,ÔÈÚÓk Ì‰L ÌÈnÈa B‡¿«ƒ∆≈¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

.˙B‡Â˜Óƒ¿»

ה"ג.73) פ "ד למעלה כמבואר

.ÊÈÈt ÏÚ Û‡ ,‰f‰ ÔÓfaL ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚL Ïk»ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ∆«¿««∆««ƒ
‰ÏË ‡Ï el‡k  Ô‰a ‰ÏË Ì‡ ,˜ÙÒ Ô‰L74Ì‡Â . ∆≈»≈ƒ»¿»»∆¿ƒ…»¿»¿ƒ

Ôk ˙BOÚÏ eÒ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÚÈMa ‰ÏË»¿»«¿ƒƒ««ƒ∆»«¬≈
,‰ÏÈh‰ Á‡ ÈÚÈMa ÏÚÏ ‡BÈ ‡nL ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»∆»»ƒ¿…«¿ƒƒ«««¿ƒ»
È‰  ˙È‡cÂ ‰Ê ‰˙È‰ elÙ‡ dpÓÊa ‰ÏËÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»ƒ¿«»¬ƒ»¿»»»«»ƒ¬≈

‰ÏÈË dÏ ‰˙ÏÚ BÊ75. »¿»»¿ƒ»

אין 74) הימים שבעת בתוך טבלו אם וזבה נדה שהרי 
טבילה. כדין,75)טבילתן טבלה הרי  - זבה היא שאם

נדה, היא ואם לספירתה. השביעי  ביום לטבול יכולה שזבה
צריכה  אינה שנדה יותר, או השמיני  כיום אצלה, זה יום הרי 
הלא  והיא טהורים, בין טמאים בין ימים שבעה אלא לספור
לה  עלתה ולכן הטמאים, מלבד נקיים ימים שבעה ספרה

טבילתה.

.ÁÈÌÈÓÈ ˙ÚLa BzL‡a ˜a„iL Ì„‡Ï eÒ‡Â¿»¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
d˙eÒÎa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,el‡ ÌÈi˜76‡e‰Â ¿ƒƒ≈¿««ƒ∆ƒƒ¿»¿

dÏ ˜È ‡ÏÂ ,B˙eÒÎa77Úaˆ‡a elÙ‡ da ÚbÈ ‡ÏÂ ƒ¿¿…ƒ¿«»¿…ƒ«»¬ƒ¿∆¿«
‰pË˜78˙Á‡ ‰Ú˜a dnÚ ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,79ÏL BÏÏk . ¿«»¿……«ƒ»ƒ¿»»««¿»∆

;‰c ÈÓÈa ‚‰iL BÓk ‰ÈÙÒ ÈÓÈa dnÚ ‚‰È :c»»ƒ¿«ƒ»ƒ≈¿ƒ»¿∆ƒ¿«ƒ≈ƒ»
e‡aL BÓk ,ÏaËzL „Ú ˙Îa ‡È‰ ÔÈ„ÚL80. ∆¬«ƒƒ¿»≈«∆ƒ¿…¿∆≈«¿

ב .76) יג, אליה.77)שבת יתקרב  לא שם.78)כלומר,
הראב "ד.79) השגת ראה הט "ז.80)שם. למעלה

.ËÈ‰c  dÏÚÏ ‰OBÚ ‰M‡‰L ˙BÎ‡ÏÓ Ïk»¿»∆»ƒ»»¿«¿»ƒ»
ÂÈÏ‚Â ÂÈ„È ÂÈt ˙ˆÁ‰Ó ıeÁ ,dÏÚÏ ‰OBÚ81, »¿«¿»≈«¿»«»»»»¿«¿»

ÒBk‰ ˙‚ÈÊÓe82‡nL ‰Êb .ÂÈÙa ‰hn‰ ˙Úv‰Â , ¿ƒ««¿«»««ƒ»¿»»¿≈»∆»
‰Ú˜a BnÚ ÏÎ‡z ‡Ï ‰Ê ÈtÓe .‰Ú „Ï ‡BÈ»ƒ¿«¬≈»ƒ¿≈∆……«ƒƒ¿»»
ÔÎÂ .‰Ú Ïb‰ ÈtÓ ,dOa ÚbÈ ‡ÏÂ ,˙Á‡««¿…ƒ«ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈¬≈»¿≈
˙BÎ‡ÏÓ LÏL BÏ ‰OÚz ‡Ï ÌÈi˜ ÌÈÓÈ ˙ÚLa¿ƒ¿«»ƒ¿ƒƒ…«¬∆»¿»

zÓe .el‡83‡lL È„k ,d˙c ÈÓÈa ËM˜˙‰Ï ‰M‡Ï ≈À»¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ≈ƒ»»¿≈∆…
.dÏÚa ÏÚ ‰pb˙zƒ¿«∆««¿»

מים 81) מצקת והיא רוחץ  שהוא בו, נוגעת אינה אפילו
ה"ח ). אישות מהל' פכ"א אבל 82)(מגידֿמשנה, יין, של 

(מגידֿמשנה). מותר מים ב .83)של סד, שבת
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קצח        
  

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

רנג. תעשה לא מצות
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
תלחצּנּו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון  ְְְְִִֶַָָ

ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּוםּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו ."לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסףוכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו על  :ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

רנג. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ ש "ק ט 'ֿ י 'תמוז 

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

תלחצּנּו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון  ְְְְִִֶַָָ
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ

מציעא מּׁשּוםּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו ."לא ְִִִֵֶֶָֹ

תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסףוכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ
הּלאו על  :ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ

ממֹון. ַָָאֹונאת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר רפאל נחמן שי' הכהן

שלום וברכה!

אחרי הפסק ארוך הנה בנועם קבלתי המשך רשימותיו, ולפלא שלא כתב בצירוף לזה עכ"פ 

ממצב בריאותו ושל זוגתו שיחיו ויה"ר שזה יהי' סימן טוב שהכל שלום, ובכ"ז להבא יכתוב גם ע"ד 

הנ"ל וכן ע"ד הצלחתו בישיבת אחי תמימים בתל אביב, ות"ח מראש.

במ"ש ברשימתו אודות החח"ם )בעל המחבר השדי חמד( הנה כנראה שיש כאן איזה טעות, 

כי השדי חמד בא לקרים מקונסטנטי]ני[פול )ולא מירושלים ת"ו( בשנת תרכ"ז וחזר ועלה לאה"ק ת"ו 

בשנת תרנ"ט, וא"כ הרי זה ל"ב שנים שהותו בקרים ולא מ"ב. וכן אודות מלחמתו בבתי ספר אליאנס, 

הי' זה בחברון לאחרי חזרתו מקרים, ואינו ידוע ממקום אחר שיהי' ג"כ בירושלים. ובפרט שכשיצא 

החח"ם מירושלים ת"ו הי' בן י"ח-כ' לערך, ואין סברא לומר שמכל רבני ירושלים ת"ו הי' הוא הלוחם 

נגד הנ"ל.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בברכה לבריאות הנכונה לו ולב"ב שיחיו ולהצלחה בגו"ר.

מ. שניאורסאהן



קצט         
  

ּדברים ׁשּבאֹונאת ממֹון, מאֹונאת ּדברים אֹונאת ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָ"ּגדֹולה
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."'מאלהי 'ויראת אֹומר: ְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹהּוא

מציעא. מּבבא ד' ּבפרק ְְִִֶֶָָָזֹו

ה'תשע"ח  תמוז ט ' שישי יום 

רנג. תעשה לא מצות
― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ

"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק
תלחצּנּו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון  ְְְְִִֶַָָ

ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ
מציעא מּׁשּוםּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו ."לא ְִִִֵֶֶָֹ
תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסףוכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ

הּלאו על  :ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ
ממֹון. ַָָאֹונאת

ה'תשע"ח  תמוז י' ש "ק יום 

רנג. תעשה לא מצות
יום שישי ֿ ש "ק ט 'ֿ י 'תמוז 

― הרנ"ג ּגרהּמצוה מּלהֹונֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻ
"ולא אמרֹו: והּוא ּוממּכרֹו ּבמּקחֹו ּומּלהּזיקֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹצדק

תלחצּנּו"  הּמכלּתא ּולׁשֹון  ְְְְִִֶַָָ
ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ּבממֹון" ― תלחצּנּו "ולא :ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָֹ

מציעא מּׁשּוםּבבא עֹובר ― ֿ הּגר את ׁשהמאּנה ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
ֿ תֹונה" לא "וגר ּומּׁשּום ֿ אחיו", את איׁש תֹונּו ."לא ְִִִֵֶֶָֹ

תלחצּנּו" "[ו]לא מּׁשּום עֹובר ― הּלֹוחצֹו נֹוסףוכן , ְְְֲִִֵֵֶַָָֹ
הּלאו על  :ּכלֹומר ֿ יׂשראל, ּכל עם הּכֹוללֹו ְְְִִֵַַַַָָָ

ממֹון. ַָָאֹונאת
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

 הנהלת צעירי אגודת חב"ד באה"ק ת"ו, 

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לא  התמונות  אשר  )וחבל  והתמונות  העתונים  קטעי  עם  סיון  מכ"ה  מכתבם  נתקבל  בנועם 

עלו כהוגן( ובטח גם להבא ישלחו הנדפס בהעתונים וכו' ופשיטא שישלחו לכאן עכ"פ איזה טופסים 

מהשיחות שהדפיסו או שידפיסו.

וכן הפרובס מהמשך רשימת  וי"ג תמוז הבע"ל,  י"ב  מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הגאולה 

המאסר, ובטח בהתאם להצעתם מאז הנה יוכלו להדפיס המשך המאסר בחוברת בפ"ע - או כמ"ש 

אח"כ בהבטאון.

 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר דוד נתן שי'

שלום וברכה!

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  הציון  על  כשאהי'  הנה  וכבקשתו  סיון,  מכ"ז  מכתבו  קבלתי  בנועם 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את אלו שאודותם כותב.

ב( במענה על שאלתו, הנה אין ת"י כתב יד סופרו של הבעש"ט.

ג( בנוגע להצעתו להדפיס אלפא ביתא האותיות עם התגים כמו שהם כתובים בתורה, הנה איני 

רואה הנחיצות והתועלת בזה, וכיון שדברים אלו עלולים שלא להשמר כדבעי, הרי במילא יש למעט 

בהפצתם, כיון שאין זה נוגע לחינוך התינוקות, כי כמו שבמקום שנוגע לחינוך הרי ידוע מרז"ל בשה"ש 

רבה עה"פ ודגלו עלי אהבה, אבל במקום שאין נוגע להנ"ל הפליגו רז"ל בקדושת כתב אשורי בכמה 

וכמה מקומות, וידוע ג"כ תשובת הרמב"ם בזה, ועיין שו"ע יו"ד סוף סימן רפ"ד.

ד( ואחרון חביב, שחותם הנני מכתבי בברכת מזל טוב מזל טוב לקראת נשואי בת אחיו תחי', 

ויה"ר מהשי"ת שיבנו בית בישראל בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור 

שבתורה זוהי תורת החסידות.

בברכה.

 ב"ה,  ט' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במה שהעיר במכתבו אודות מחיצה בבית הכנסת, הנה זה מכבר נדפס מאמר בזה בהירחון 

"המאור" המופיע בברוקלין, טבת תשי"א, מהרב אברהם שי' וויינפעלד דנויארק ומעיר שם מהרמב"ם 

פרק ח' הלכות לולב, מהלכות בית הבחירה פרק ה', פירוש המשניות בסוכה ובתוס' יו"ט, שבמקומות 

האחרונים משמע שצריכה להיות המחיצה באופן שלא יוכלו להסתכל ומציין ג"כ לשו"ת מהר"ם שיק 

חלק או"ח סי' ע"ז שהרעיש עולם נגד הרוצים לעשות מחיצה בעמודים באופן שיוכלו לראות, וסיים 

שפשוט הדבר שכל זה נאמר אפילו אם כל הנשים נזהרין בכיסוי ראש ובטפח מגולה, מכש"כ עאכו"כ 

אם הן הולכות פרועות ראש וזרועות מגולות, יש איסור כפול, ועיין באו"ח סי' ע"ה וזה פשוט. ובירחון 

הנ"ל דחדש אייר-סיון תשי"ג מדובר ג"כ בהנ"ל.
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   ומתו בעכו "ם שהחזיקו  ישראל  רשעי

ברשעם:  שם על  העשוים עכו "ם שם
לא: וסינוק גדי גד  יש משנה ובלשון  למניין המזל 

יין : מזג אגנות ממלאים היו  הכומרים חשבון 
כג) (משלי ממסך  לחקור  כמו  כמשפטו  במים מזוג יין 

למני פותרים ויש ט ) (שם יינה שמניתם מסכה לע"ז 
יורה  דגש ומניתי נקוד  שלא אתכם ומניתי אבל  עליכם

מניין : לשון  שהוא :( ישראל (של  הצדיקים
:בי הפושעים   לוקח

כאשר  יקרינו  לא אם לדורות ושבועה קללה משמכם

לפלוני: עולם:אירע מיתת  
:לברכה וזכר  טוב שם   

והמתהלל  דעה הארץ ומלא' כולם על  יראתי תהיה כי
עבד  שהוא יתהלל  אמן  באלהי יתברך  בארץ ומשתבח 
זאת: הבטחתו  ושמר  שאימן  האמת אלהי אמן  לאלהי

  : אמן אלהי יקראוני לכך 
 ישראל שרי ויהיו  מעלה של  השרים יתחדשו 

ויש  בארץ; וכן  תחתונים, האומות ושרי עליונים שרי
מוכיח  מקרא כי עיקר  וכן  ממש חדשים שמים אומרים

סו ): (לקמן  וגו ' החדשים השמים כאשר  כי

 
(‡È).Ì˙‡Â:בו וכפרו ה' את  העוזבים אתם  ‰˘ÌÈÁÎ.אבל

להקריב ראוי  לבד שבו זכרו  ולא המקדש  בית את שכחו אשר 
להקריב‰ÌÈÎÂÚ.קרבנות: השלחן  על  מאכלים ערכו  אשר 

וגם  למני  לנסך מזוג יין  ממלאים והיו  צדק  כוכב  והוא לגד
כוכב: שם  ÁÏ.(È)הוא ÌÎ˙‡ È˙ÈÓÂ אתכם אמסר  במנין

מי: יפקד  לא למען ˙ÂÚÎ.לחרב  ÁËÏ ÌÎÏÂÎÂ לא איש 
המנין : מן  עבדי.ÔÚÈנעדר  ביד אליכם קראתי  אשר בעבור 

הרע הדרך  נעזוב  לאמר  עניתם ולא ההוא דרך לעזוב  הנביאים
אתם:˘‡Â.הזה: בחרתם  אני  חפצתי  לא  אשר  ÂÎÂ'.(È‚)בהדבר ÔÎÏ תקבלו עוד הזה בעולם לכם  שיהיה העונש  מלבד  ר "ל 

שנהנו  ור "ל  כד) (שמות  וישתו ויאכלו האלהים  את  ויחזו וכן  השכינה מזיו יהנו ר"ל יאכלו הצדיקים עבדי כי  הבא בעולם  עונש 
ושתו: אכלו כאילו השכינה לזה:Ì˙‡Â.מזיו  תזכו לא כי ההנאה מזה רעבים תהיו  ה' עוזבי אתם ÂÎÂ'.אבל  Â˙˘È È„Ú ‰‰

במ "ש : הדבר  ˙Â˘Â.כפל Ì˙‡Â:'בה מעלתם אשר Ï.(È„)על ÂËÓ: לב טוב תעסקו ˘ÓÂ.מסיבת  רוח  שבר  מסיבת
˘ÌÎÓ.(ÂË)ביללה: Ì˙Á‰Â אם בשבועתם יאמרו  כי הצדיקים לבחירו לשבועה להיות  שמכם את תניחו שתמותון לאחר 

כט ): (ירמיה וכו' וכאחאב  כצדקיהו  ה' ישימך כמו  ההם הרשעים כמקרה  יקרני כזאת מיתת Í˙ÈÓ‰Â.עשיתי ימות  מכם  אחד כל
הבא: בעולם הנפש  באבדן  ה'ÂÈ„ÚÏÂ.עולם כהני  ואתם וכמ "ש  ולתפארת לכבוד אחר  שם יקרא בו  שדבקו  לעבדיו  אבל

סא): (לעיל וכו ' ı‡.(ÊË)תקראו  Í˙Ó‰ ˘‡ בכל אנשים בפי והמתהלל המתברך שכל  אשר עד  שמם יגדל  כ "כ ר "ל
שמות  לגדל ההיא ההבטחה ושמר  שאימן  אמת באלהים שנדבק  עליו  לומר יתהלל בזאת  כי ֿאם דבר  בשום יתהלל לא הארץ 

בו: ‡ÔÓ.הדבקים È‰Ï‡ Ú˘È לעיל) צבאות  לה' ונשבעות ובמ "ש  בו ישבעו  ולכן  הבטחתו שהאמין  על בו יאמינו  כולם כי
ÂÁÎ˘.יט ): ÈÎ:בגולה בהיותם שסבלו הראשונות הצרות כל נשכחים שיהיו  עד הטובה חרבה כ"כ ÈÈÚÓ.ר "ל Â˙Ò ÈÎÂ

נראה: יהיה לא  א"כ בעולם עוד יהיה לא כי  כאלה צרות נסתרים  יהיו מעיני  ÂÎÂ'.(ÊÈ)גם ÌÈÓ˘ ‡Â È‰ ÈÎרוב יהיה ר"ל
וכו ' החדשים השמים כאשר  כי וכמ "ש  כמשמען הדברים או צרות , שם ימצא  לא אשר  חדש עולם נברא כאילו  בעולם טובה 

סו ): (לקמן לפני  ‰ÂÂ˘‡˙.עומדים ‰ÎÊ˙ ‡ÏÂ:הראשונות הצרות תזכרנה לא אז  שיהיה הטובה רוב ÏÚלפי ‰ÈÏÚ˙ ‡ÏÂ
.Ï: במ "ש הדבר  כפל

 
(‡È).ÌÈÎÂÚ‰: סידור ÈÓÏ.ענין  .„‚Ï:כוכבים שמות

.ÍÒÓÓ ממסך לחקור כמו  מזוג כז )יין È˙ÈÓÂ.(È):(משלי 
ומספר : מנין שחיטה:ÁËÏ.מלשון  נפילה ˙ÂÚÎ.ענין  ענין 

הברכים: ותשובה:Ì˙ÈÈÚ.על  עניה ˘ÓÂ(È„)מלשון 
.ÁÂ:ויגון מצער  יללה:˙ÂÏÈÏÈ.ר"ל ‰Í˙Ó.(ÊË)מלשון

רעהו  מברך כמו  התפארות כז )ענין כמו ‡ÔÓ.:(משלי  ענינו 
אמת:
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(Ë)   לבוא שמיהר  מרוצתו  בקלות

בחור : איל  עופר  האילים וכעופר  כצבי  
 והנה רבים ימים עוד  עגונה ליישב הייתי סבורה

את  השמים חלונות מן  ומציץ עומד  שהיה הודיע הוא
עמי  עני את ראיתי ראה ג) (שמות שנאמר  לי העשוי

וזה (È)וגומר : רם קול  צעקה ולשון  עניה לשון 
הלוים: וענו  כז ) (דברים לכולם אב בנין   ע"י

משה: :מצרים מעוני אתכם אעלה ג) (שמות
 :משה ידי על  : אהרן ידי על 

: רעהו מאת איש וישאלו  יא) (שמות עצמך  זרזי
(‡È)   סתיו בדרך , טורח  עכשיו  אין 

סתוא. תרגום חורף    ארבע אלו 
יצחק: משנולד  למנותם דילגתים שנה מאות

שמונים  כלומר  לו , והלך  חלף סתיו  של  טרחותו  שהוא
להם  והלכו  עליכם נגזרו  השעבוד  קושי של  שנה ושש
ישראל  על  שעבוד  המצריים הקשו  מרים משנולדה

שמררום: על  מרים נקראת (È)ולכך  
:צרכיכם לכל  לכם מוכנים ואהרן  משה הרי

 :הים על  שירה לומר  עתידים שאתם

 קול התור  קול  אחר , דבר  הגדול . התייר  קול 
ממצרים: יציאתכם זמן  שהגיע  

והולכי  פרחים מוציאין  שהאילנות החמה ימי קרבו 
לראותם: מתענגים דרכים   שהעופות

דרכים: להולכי ערב וקול  זמר  נותנין  
משוררים  להיות העופות דרך  יונה ובני תורים כמשמעו 

ניסן . בימי (È‚)ומצפצפים   הגיע
לארץ: שתיכנסו  ליקרב ביכורים של  זמן 

 שבכם כשרים אחר , דבר  היין . נסכי זמן  קרב
טוב: ריח  והריחו  טובים מעשים לפני והנצו  חנטו 

.הדיברות עשרת לקבל  לך  קומי יתירה יוד  כתיב
שכלו  ישראל  פושעי אלו  פגיה חנטה התאנה אחר , דבר 

אפילה: ימי בשלשת    אלו
נדרש  כך  ונתקבלו , תשובה עשו  מהם הנשארים

בפסיקתא:  : כמשמעו
 מזה זה מובדלים והענבים הפרח  כשנופל 

הזה  הענין  כל  סמדר , קרויה לעצמה ענבה כל  וניכרים
ארוסתו  את מרצה שבחור  פיתוי חיבת לשון  פשוטו 

דודי: לי עשה כן  אחריו  לילך 

 
(Ë).È„Â„ ‰ÓÂ„לעופר או  לצבי הוא  דומה  מרוצתו בקלות

כותל  אחר  כבר  עומד הוא וכאילו  המרוץ. קלי שהם האילים ,
דרך  אלי עצמו  ומגלה החלונות , דרך בי ומשגיח  בתינו ,
אלי שכינתו  להשיב  הוא מוכן  לומר הוא והנמשל החרכים.
חמלתו : בעין  בי ומשגיח  בא כבר וכאילו הקץ, את וימהר 

(È).È„Â„ ‰Ú האהבה צמיחות בתחלת הלא  לומר רוצה
ממקומך  קומי לי ואמר  קול  הרים בראשונה, אלי בא כאשר 
הוא  והנמשל  אחרי. לכי ולטובתך יפתי , רעיתי את  להנאתך
שלוחיו  שלח  במצרים, הייתי  עוד  בי בחרו ביום הלא לומר

השעבוד: מקושי Ú.(È‡)להוציאני  ÂÈ˙Ò‰ ‰‰ ÈÎכבר כי 
אורח . להולכי טורח  ואין הגשם, זמן  וחלף  החורף  עבר 
עבודת  וזמן השעבוד  ימי  נשלם כבר הנה שאמר  הוא והנמשל

Â‚Â'.(È)הפרך: ÌÈˆ‰ עת והגיע  האילן  פרחי  נראים כבר
ובארצנו  ערב . בקול ומשוררים מצפצפים העופות  האביב 
והנמשל  באלה. להתענג  אורח  הולכי ודרך  התורים , קול  נשמע 
על  הים על שירה ואמרו וענן, אש  בעמוד במדבר  שהלכו הוא

המצרים: Â‚Â'.(È‚)שטבעו  ‰‡˙‰ ריח נתנו הגפנים מן  והסמדר בראותן. להתענג האדם  ודרך פירותיהם, חנטו  תאנה אילני
בדרך: ללכת  בהם לפתות שהדרך מה פיתוי  ענין  הוא והכל אורח . הולכי באפי  ÍÏ.טוב  ÈÓÂ˜תתענג כך וכל הואיל לומר רוצה 

דבר : חסרה ולא השליו לה  והגיז  הטעמים, כל בו  לטעום התענגה  המן  שבאכילת הוא והנמשל וכו '. לך  קומי לכן בדרך ,

 
(Ë).‰ÓÂ„: דמיון וכן ÙÂÚÏ.מלשון  האיל. ילד יקרא  כן 

(לקמן  צביה תאומי עפרים  כשני  שנאמר  כמו  הצבי. ילד  יקרא
ה): רב:ÁÈ‚˘Ó.ד בהתבוננת  הבטה נצץıÈˆÓ.ענין  מלשון 

ונשקף : נראה  להיות עצמו  מגלה  לומר רוצה  הפרח  גלוי והוא
.ÌÈÎÁ‰:חרכא חלון  של  קול.Ú‰.(È)תרגום הרמת ענין 

יד ): כז  (דברים רם קול כו' הלוים  וענו  זמן ‰ÂÈ˙Ò.(È‡)כמו
וקיטא  אונקלוס  תרגם  כב ), ח  (בראשית וחורף  וקיץ  כי החורף 

ח ):ÛÏÁ.וסתוא: ח  (ישעיה  ביהודה  וחלף כמו  עבר .
(È).ÌÈˆ‰:( י מ  (בראשית נצה עלתה כמו  פרח . ענין 

.ÈÓÊ‰: ושיר זמר  עוף :‰˙Â.מלשון  שם  ËÁ‰.(È‚)הוא
חנטה. תקרא בישולן  גמר קודם והראותן הפירות יציאת

טו .): (ר"ה פירותיו  שחנטו  אילן רז "ל  הם È‚Ù‰.ובדברי 
(שבת  שטמנה פגה רז "ל ובדברי צרכן . כל  בשלו  שלא התאנים

הפרח .„ÓÒ.קכג.): שנפל אחר הניכרים הדקים הענבים  הם
יג): ז  (לקמן הסמדר  פתח  להנאתך:ÍÏ.וכן לומר  רוצה



רי     
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   ומתו בעכו "ם שהחזיקו  ישראל  רשעי

ברשעם:  שם על  העשוים עכו "ם שם
לא: וסינוק גדי גד  יש משנה ובלשון  למניין המזל 

יין : מזג אגנות ממלאים היו  הכומרים חשבון 
כג) (משלי ממסך  לחקור  כמו  כמשפטו  במים מזוג יין 

למני פותרים ויש ט ) (שם יינה שמניתם מסכה לע"ז 
יורה  דגש ומניתי נקוד  שלא אתכם ומניתי אבל  עליכם

מניין : לשון  שהוא :( ישראל (של  הצדיקים
:בי הפושעים   לוקח

כאשר  יקרינו  לא אם לדורות ושבועה קללה משמכם

לפלוני: עולם:אירע מיתת  
:לברכה וזכר  טוב שם   

והמתהלל  דעה הארץ ומלא' כולם על  יראתי תהיה כי
עבד  שהוא יתהלל  אמן  באלהי יתברך  בארץ ומשתבח 
זאת: הבטחתו  ושמר  שאימן  האמת אלהי אמן  לאלהי

  : אמן אלהי יקראוני לכך 
 ישראל שרי ויהיו  מעלה של  השרים יתחדשו 

ויש  בארץ; וכן  תחתונים, האומות ושרי עליונים שרי
מוכיח  מקרא כי עיקר  וכן  ממש חדשים שמים אומרים

סו ): (לקמן  וגו ' החדשים השמים כאשר  כי

 
(‡È).Ì˙‡Â:בו וכפרו ה' את  העוזבים אתם  ‰˘ÌÈÁÎ.אבל

להקריב ראוי  לבד שבו זכרו  ולא המקדש  בית את שכחו אשר 
להקריב‰ÌÈÎÂÚ.קרבנות: השלחן  על  מאכלים ערכו  אשר 

וגם  למני  לנסך מזוג יין  ממלאים והיו  צדק  כוכב  והוא לגד
כוכב: שם  ÁÏ.(È)הוא ÌÎ˙‡ È˙ÈÓÂ אתכם אמסר  במנין

מי: יפקד  לא למען ˙ÂÚÎ.לחרב  ÁËÏ ÌÎÏÂÎÂ לא איש 
המנין : מן  עבדי.ÔÚÈנעדר  ביד אליכם קראתי  אשר בעבור 

הרע הדרך  נעזוב  לאמר  עניתם ולא ההוא דרך לעזוב  הנביאים
אתם:˘‡Â.הזה: בחרתם  אני  חפצתי  לא  אשר  ÂÎÂ'.(È‚)בהדבר ÔÎÏ תקבלו עוד הזה בעולם לכם  שיהיה העונש  מלבד  ר "ל 

שנהנו  ור "ל  כד) (שמות  וישתו ויאכלו האלהים  את  ויחזו וכן  השכינה מזיו יהנו ר"ל יאכלו הצדיקים עבדי כי  הבא בעולם  עונש 
ושתו: אכלו כאילו השכינה לזה:Ì˙‡Â.מזיו  תזכו לא כי ההנאה מזה רעבים תהיו  ה' עוזבי אתם ÂÎÂ'.אבל  Â˙˘È È„Ú ‰‰

במ "ש : הדבר  ˙Â˘Â.כפל Ì˙‡Â:'בה מעלתם אשר Ï.(È„)על ÂËÓ: לב טוב תעסקו ˘ÓÂ.מסיבת  רוח  שבר  מסיבת
˘ÌÎÓ.(ÂË)ביללה: Ì˙Á‰Â אם בשבועתם יאמרו  כי הצדיקים לבחירו לשבועה להיות  שמכם את תניחו שתמותון לאחר 

כט ): (ירמיה וכו' וכאחאב  כצדקיהו  ה' ישימך כמו  ההם הרשעים כמקרה  יקרני כזאת מיתת Í˙ÈÓ‰Â.עשיתי ימות  מכם  אחד כל
הבא: בעולם הנפש  באבדן  ה'ÂÈ„ÚÏÂ.עולם כהני  ואתם וכמ "ש  ולתפארת לכבוד אחר  שם יקרא בו  שדבקו  לעבדיו  אבל

סא): (לעיל וכו ' ı‡.(ÊË)תקראו  Í˙Ó‰ ˘‡ בכל אנשים בפי והמתהלל המתברך שכל  אשר עד  שמם יגדל  כ "כ ר "ל
שמות  לגדל ההיא ההבטחה ושמר  שאימן  אמת באלהים שנדבק  עליו  לומר יתהלל בזאת  כי ֿאם דבר  בשום יתהלל לא הארץ 

בו: ‡ÔÓ.הדבקים È‰Ï‡ Ú˘È לעיל) צבאות  לה' ונשבעות ובמ "ש  בו ישבעו  ולכן  הבטחתו שהאמין  על בו יאמינו  כולם כי
ÂÁÎ˘.יט ): ÈÎ:בגולה בהיותם שסבלו הראשונות הצרות כל נשכחים שיהיו  עד הטובה חרבה כ"כ ÈÈÚÓ.ר "ל Â˙Ò ÈÎÂ

נראה: יהיה לא  א"כ בעולם עוד יהיה לא כי  כאלה צרות נסתרים  יהיו מעיני  ÂÎÂ'.(ÊÈ)גם ÌÈÓ˘ ‡Â È‰ ÈÎרוב יהיה ר"ל
וכו ' החדשים השמים כאשר  כי וכמ "ש  כמשמען הדברים או צרות , שם ימצא  לא אשר  חדש עולם נברא כאילו  בעולם טובה 

סו ): (לקמן לפני  ‰ÂÂ˘‡˙.עומדים ‰ÎÊ˙ ‡ÏÂ:הראשונות הצרות תזכרנה לא אז  שיהיה הטובה רוב ÏÚלפי ‰ÈÏÚ˙ ‡ÏÂ
.Ï: במ "ש הדבר  כפל

 
(‡È).ÌÈÎÂÚ‰: סידור ÈÓÏ.ענין  .„‚Ï:כוכבים שמות

.ÍÒÓÓ ממסך לחקור כמו  מזוג כז )יין È˙ÈÓÂ.(È):(משלי 
ומספר : מנין שחיטה:ÁËÏ.מלשון  נפילה ˙ÂÚÎ.ענין  ענין 

הברכים: ותשובה:Ì˙ÈÈÚ.על  עניה ˘ÓÂ(È„)מלשון 
.ÁÂ:ויגון מצער  יללה:˙ÂÏÈÏÈ.ר"ל ‰Í˙Ó.(ÊË)מלשון

רעהו  מברך כמו  התפארות כז )ענין כמו ‡ÔÓ.:(משלי  ענינו 
אמת:
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(Ë)   לבוא שמיהר  מרוצתו  בקלות

בחור : איל  עופר  האילים וכעופר  כצבי  
 והנה רבים ימים עוד  עגונה ליישב הייתי סבורה

את  השמים חלונות מן  ומציץ עומד  שהיה הודיע הוא
עמי  עני את ראיתי ראה ג) (שמות שנאמר  לי העשוי

וזה (È)וגומר : רם קול  צעקה ולשון  עניה לשון 
הלוים: וענו  כז ) (דברים לכולם אב בנין   ע"י

משה: :מצרים מעוני אתכם אעלה ג) (שמות
 :משה ידי על  : אהרן ידי על 

: רעהו מאת איש וישאלו  יא) (שמות עצמך  זרזי
(‡È)   סתיו בדרך , טורח  עכשיו  אין 

סתוא. תרגום חורף    ארבע אלו 
יצחק: משנולד  למנותם דילגתים שנה מאות

שמונים  כלומר  לו , והלך  חלף סתיו  של  טרחותו  שהוא
להם  והלכו  עליכם נגזרו  השעבוד  קושי של  שנה ושש
ישראל  על  שעבוד  המצריים הקשו  מרים משנולדה

שמררום: על  מרים נקראת (È)ולכך  
:צרכיכם לכל  לכם מוכנים ואהרן  משה הרי

 :הים על  שירה לומר  עתידים שאתם

 קול התור  קול  אחר , דבר  הגדול . התייר  קול 
ממצרים: יציאתכם זמן  שהגיע  

והולכי  פרחים מוציאין  שהאילנות החמה ימי קרבו 
לראותם: מתענגים דרכים   שהעופות

דרכים: להולכי ערב וקול  זמר  נותנין  
משוררים  להיות העופות דרך  יונה ובני תורים כמשמעו 

ניסן . בימי (È‚)ומצפצפים   הגיע
לארץ: שתיכנסו  ליקרב ביכורים של  זמן 

 שבכם כשרים אחר , דבר  היין . נסכי זמן  קרב
טוב: ריח  והריחו  טובים מעשים לפני והנצו  חנטו 

.הדיברות עשרת לקבל  לך  קומי יתירה יוד  כתיב
שכלו  ישראל  פושעי אלו  פגיה חנטה התאנה אחר , דבר 

אפילה: ימי בשלשת    אלו
נדרש  כך  ונתקבלו , תשובה עשו  מהם הנשארים

בפסיקתא:  : כמשמעו
 מזה זה מובדלים והענבים הפרח  כשנופל 

הזה  הענין  כל  סמדר , קרויה לעצמה ענבה כל  וניכרים
ארוסתו  את מרצה שבחור  פיתוי חיבת לשון  פשוטו 

דודי: לי עשה כן  אחריו  לילך 

 
(Ë).È„Â„ ‰ÓÂ„לעופר או  לצבי הוא  דומה  מרוצתו בקלות

כותל  אחר  כבר  עומד הוא וכאילו  המרוץ. קלי שהם האילים ,
דרך  אלי עצמו  ומגלה החלונות , דרך בי ומשגיח  בתינו ,
אלי שכינתו  להשיב  הוא מוכן  לומר הוא והנמשל החרכים.
חמלתו : בעין  בי ומשגיח  בא כבר וכאילו הקץ, את וימהר 

(È).È„Â„ ‰Ú האהבה צמיחות בתחלת הלא  לומר רוצה
ממקומך  קומי לי ואמר  קול  הרים בראשונה, אלי בא כאשר 
הוא  והנמשל  אחרי. לכי ולטובתך יפתי , רעיתי את  להנאתך
שלוחיו  שלח  במצרים, הייתי  עוד  בי בחרו ביום הלא לומר

השעבוד: מקושי Ú.(È‡)להוציאני  ÂÈ˙Ò‰ ‰‰ ÈÎכבר כי 
אורח . להולכי טורח  ואין הגשם, זמן  וחלף  החורף  עבר 
עבודת  וזמן השעבוד  ימי  נשלם כבר הנה שאמר  הוא והנמשל

Â‚Â'.(È)הפרך: ÌÈˆ‰ עת והגיע  האילן  פרחי  נראים כבר
ובארצנו  ערב . בקול ומשוררים מצפצפים העופות  האביב 
והנמשל  באלה. להתענג  אורח  הולכי ודרך  התורים , קול  נשמע 
על  הים על שירה ואמרו וענן, אש  בעמוד במדבר  שהלכו הוא

המצרים: Â‚Â'.(È‚)שטבעו  ‰‡˙‰ ריח נתנו הגפנים מן  והסמדר בראותן. להתענג האדם  ודרך פירותיהם, חנטו  תאנה אילני
בדרך: ללכת  בהם לפתות שהדרך מה פיתוי  ענין  הוא והכל אורח . הולכי באפי  ÍÏ.טוב  ÈÓÂ˜תתענג כך וכל הואיל לומר רוצה 

דבר : חסרה ולא השליו לה  והגיז  הטעמים, כל בו  לטעום התענגה  המן  שבאכילת הוא והנמשל וכו '. לך  קומי לכן בדרך ,

 
(Ë).‰ÓÂ„: דמיון וכן ÙÂÚÏ.מלשון  האיל. ילד יקרא  כן 

(לקמן  צביה תאומי עפרים  כשני  שנאמר  כמו  הצבי. ילד  יקרא
ה): רב:ÁÈ‚˘Ó.ד בהתבוננת  הבטה נצץıÈˆÓ.ענין  מלשון 

ונשקף : נראה  להיות עצמו  מגלה  לומר רוצה  הפרח  גלוי והוא
.ÌÈÎÁ‰:חרכא חלון  של  קול.Ú‰.(È)תרגום הרמת ענין 

יד ): כז  (דברים רם קול כו' הלוים  וענו  זמן ‰ÂÈ˙Ò.(È‡)כמו
וקיטא  אונקלוס  תרגם  כב ), ח  (בראשית וחורף  וקיץ  כי החורף 

ח ):ÛÏÁ.וסתוא: ח  (ישעיה  ביהודה  וחלף כמו  עבר .
(È).ÌÈˆ‰:( י מ  (בראשית נצה עלתה כמו  פרח . ענין 

.ÈÓÊ‰: ושיר זמר  עוף :‰˙Â.מלשון  שם  ËÁ‰.(È‚)הוא
חנטה. תקרא בישולן  גמר קודם והראותן הפירות יציאת

טו .): (ר"ה פירותיו  שחנטו  אילן רז "ל  הם È‚Ù‰.ובדברי 
(שבת  שטמנה פגה רז "ל ובדברי צרכן . כל  בשלו  שלא התאנים

הפרח .„ÓÒ.קכג.): שנפל אחר הניכרים הדקים הענבים  הם
יג): ז  (לקמן הסמדר  פתח  להנאתך:ÍÏ.וכן לומר  רוצה
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Èáeøkä ïî–ñBbøtñàa øeñà;ñBbøtñàä ïî–áeøka øzî.íéñéøbä ïî–ät÷nä ïî øeñà,éñBé éaøå ¦©§¨¨¦§©§¦¨¦§©§ª¨©§¦©§¦¦¨¦©¦§¨§©¦¥
øézî;ät÷nä ïî–ïéñéøba øzî.ät÷nä ïî–íeMa øeñà,éñBé éaøåøézî;íeMä ïî–ät÷na øzî.ïî ©¦¦©¦§¨ª¨©§¦¦¦©¦§¨¨©§©¦¥©¦¦©ª¨©¦§¨¦

íéLãòä–ïéLéLàa øeñà,éñBé éaøåøézî;íéLéLàä ïî–íéLãòa øzî.íòBè éðéàL íéhç ähç–øeñà ¨£¨¦¨¨£¦¦§©¦¥©¦¦¨£¦¦ª¨¨£¨¦¦¨¦¦¤¥¦¥¨
ïäa,út ïéa çî÷ ïéa.íòBè éðéàL ïéñéøb ñéøb–ïäa øeñà,íéìMáî ïéa ïéiç ïéa.äãeäé éaøøîBà:ñéøb íðB÷ ¨¤¥¤©¥©§¦§¦¦¤¥¦¥¨¨¤¥©¦¥§ª¨¦©¦§¨¥¨§¦

íòBè éðéàL ähç Bà–íéiç ñëì øzî. ¦¨¤¥¦¥ª¨¨Ÿ©¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡iä ïî øãBpä÷ø–ïéòeìca øzî;àáé÷ò éaøåøñBà.Bì eøîààáé÷ò éaøì:ì íãà øîBà àGäåBçeìL:ç÷ ©¥¦©¨¨ª¨©§¦§©¦£¦¨¥¨§§©¦£¦¨©£¥¨¨¦§©
é éì÷ø,øîBà àeäå:ïéòeìc àlà éúàöî àG.íäì øîà:Bì àeä øîBà ànL Bà !øácä ïk:àlà éúàöî àG ¦¨¨§¥¨¨¦¤¨§¦¨©¨¤¥©¨¨¤¨¥¨¨¦¤¨

úéðè÷?é ììëa ïéòeìcäL àlà÷ø,é ììëa úéðè÷ ïéàå÷ø.çì éøönä ìBôa øeñàå,Láia øzîe. ¦§¦¤¨¤©§¦¦§¨¨¨§¥¦§¦¦§¨¨¨§¨§©¦§¦©ª¨©¨¥

iiii.qebxtq`:áåøëä íäá å÷ìùù íéîä ,ñåâøôñà ,øçà ùåøéô .ñåâøôñà íùá àø÷ð áåøë ïéàù àìà ,àåä áåøë ïéî.dtwna xeq` oiqixbd onô"òàù
:íäéìò ïéñéøâ íù ïééãò äô÷îä êåúì íéðåúð íäù.xizn iqei iaxe:åø÷î àì àãéøâ ïéñéøâ ,åø÷î ïéñéøâ ìù äô÷î øáñ÷ã.dtwnúéðè÷ ìù áò ìéùáú

:äøã÷ é÷éö ìù åà.meya xeq` dtwnd on xcepd:äô÷îä àåä íåùäå ,íòè ïúéù éãë äô÷î ìëá íåù úúì åéä íéìéâø.oiyiy`a xeq`ìù úìåñô
:ïéúéðúîã éáá àúìúá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéùãò.mreh ipi`y mihg dhg:ñåëì òîùî íéèç ,äéåôà úô òîùî äèç

f`̀̀̀.oirelc `l` iz`vn `l .wxid on xcepd:äéì ïéáæ àì éàîà àåä ÷øé ïéî íàå.xacd okàìà éúàöî àì øîåà àîù .äéàø àéáî éðà íùîå
åìãä ìò êìîäì éúà à÷ãîå .úéðè÷:íéîëçë äëìäå .àåä ÷øé ïéî àîìà ïéò
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מכל הם, כרישין  מין  שהקפלוטות פי על  שאף הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  עצמם, בפני שם להם ויש הואיל בקפלוטות, מותר הכרישין  מן  הנודר  מקום
מכל עצמם, בפני  שם להם שיש  פי  על  שאף אחרים, מאכלים על ללמד משנתנו

מינם. של הכולל בשם הם כלולים מקום

áeøkä ïî,הכרוב מן הנודר –ñBbøtñàa øeñà הכרוב שבכלל – ÄÇÀÈÈÄÀÇÀ
xcepdהוא; la`áeøka øzî ,ñBbøtñàä ïî הכרוב שאין – ÄÈÄÀÇÀËÈÇÀ

איספרגוס. בשם הכרוב `qebxtqiכלול ממין  ירק מפרשים: יש  –

הכרוב((((רש רש רש רש """"יייי);););); בהם ששלקו  המים מפרשים: xcepdïîÄ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ויש 
íéñéøbä,לחצאים שנכתשו פולים –ät÷nä ïî øeñàאסור – ÇÀÄÄÈÄÇÄÀÈ

הגריסים; של  התבשיל מן  לטעום øézîלו éñBé éaøåלפי – ÀÇÄÅÇÄ
הלכך שנדר, כפי "גריסין " ולא גריסין ", של "מקפה נקרא שהתבשיל

במקפה. ät÷näמותר ïî,המקפה מן  הנודר  –ïéñéøba øzî– ÄÇÄÀÈËÈÇÀÄÄ
הכל, הגריסים.לדברי  של התבשיל  מן אלא הגריסים מן נדר  שלא

xcepdíeMa øeñà ,ät÷nä ïî;במקפה נותנים שהיו –éaøå ÄÇÄÀÈÈÇÀÇÄ
øézî éñBé.השום את ולא המקפה, את אלא בנדרו  עליו  אסר  שלא – ÅÇÄ
íeMä ïî,השום מן  הנודר  אבל –ät÷na øzî.הכל לדברי  – ÄÇËÈÇÄÀÈ

íéLãòä ïî,העדשים מן הנודר  –ïéLéLàa øeñà בפסולת – ÄÈÂÈÄÈÈÂÄÄ
העדשים מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים ::::של  וישוישוישויש בה miyiy`a((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש );););); שמעורב בפת –

עדשים øézî((((רשרשרשרש""""יייי););););קמח éñBé éaøåבכלל אשישים אין  שלדעתו  – ÀÇÄÅÇÄ
íéLéLàäעדשים. ïî,האשישים מן הנודר אבל  –íéLãòa øzî ÄÈÂÄÄËÈÈÂÈÄ

הכל. לדברי  –:xne`díòBè éðéàL íéhç ähçבשני שנדר – ÄÈÄÄÆÅÄÅ
חיטים", "חיטה ïäaהלשונות: øeñà,בחיטים –ïéa çî÷ ïéa ÈÈÆÅÆÇÅ

út בגמרא בברייתא פת; ולא קמח לא לטעום לו שאסור  כלומר – Ç
משמע  "חיטים" ואילו  מחיטים, אפויה פת משמע ש"חיטה" מבואר,

עליו  אוסר  חיטים" "חיטה בנדרו: האומר הלכך  חיטים. גרעיני  ללעוס
בפת. בין  בקמח בין ואסור  שהיא, צורה בכל החיטים xne`d:את oke

íòBè éðéàL ïéñéøb ñéøbגרי" הלשונות: בשני  שנדר גריסים",– ס ÀÄÀÄÄÆÅÄÅ
íéìMáî ïéa ïéiç ïéa ,ïäa øeñà גריסים לטעום לו אסור – ÈÈÆÅÇÄÅÀËÈÄ

חיטים". ב"חיטה שבארנו הטעם מאותו מבושלים, בין חיים éaøÇÄבין 
íòBè éðéàL ähç Bà ñéøb íðB÷ :øîBà äãeäéשנדר מי  – ÀÈÅÈÀÄÄÈÆÅÄÅ

שאיני חיטה "קונם או: טועם" שאיני  גריס "קונם שאמר : זה, בלשון 
"חיטים", או "גריסים" אמר  ולא íéiçטועם", ñëì øzîמותר – ËÈÈÙÇÄ

חיים וחיטים גריסים לאכול  "qqk").לו diexw dkxck `ly dlik`)רבי

בלשון  שהנודר  להשמיענו  בא אלא קמא תנא על חולק אינו יהודה
ולפת. לתבשיל  אלא כוונתו  אין – "חיטה" "גריס", – יחיד 
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את  השליח  הבנת פי  על להתפרש  ניתנת שמשמעותו  נדר , בלשון  עוסקת משנתנו
הכלול דבר ומצא השליח והלך ירק", לי  "קנה לשליחו: האומר  שכן  משלחו ; דברי 

להימלך מבלי למשלח להביאו דרכו  הרי בזה, וכיוצא תרד  או חסה כגון  הירק, במין
לא  אם להיפך, וכן  המשלח. דברי  בכלל הוא שמצא שהדבר לו , ברי  שהרי  בו ,

בכגון אף דגן , או  קטניות כגון לגמרי, אחר ממין אלא הירק ממין השליח מצא
אינו שמצא שהדבר לו, ברי שהרי  מביאו , אינו אלא במשלח, להימלך יבוא לא זה
הוא  ירק בכלל  אם לו, ספק שהוא דבר השליח מצא אם אבל המשלח. דברי  בכלל 

ירקות  כשאר חיה נאכלת ואינה פרי , וגם ירק גם שהיא דלעת, שמצא כגון לא, אם
למשלח  לחזור  דרכו  אלא הדלעת, לוקח השליח אין זה בכגון – מבושלת אלא

להימלך שליח של  שדרכו דבר אם נדרים, בלשון דנה זו משנה תחילה. בו  ולהימלך 
לא. אם הוא הנודר  דברי בכלל  עליו 

iä ïî øãBpä÷ø,עצמו על הירק שאסר –ïéòeìca øzîמותר – ÇÅÄÇÈÈËÈÇÀÄ
הירק. בכלל שאינם לפי  דלועים, לאכול  øñBàלו  àáé÷ò éaøå– ÀÇÄÂÄÈÅ

במשנתנו  שמדובר  מבואר , בגמרא הירק. מן הנודר  על  הדלועים את

רבי סובר  ולכן  בקדירה", המתבשל  ירק עלי  "קונם שאמר: בכגון
דלועים, כגון חיים נאכלים שאינם ירקות אף נדרו שבכלל עקיבא,

לעיל. שבארנו àáé÷òכמו  éaøì Bì eøîà החולקים החכמים – ÈÀÀÇÄÂÄÈ
éעליו : éì ç÷ :BçeìLì íãà øîBà àGäåøîBà àeäå ,÷ø ÇÂÅÈÈÄÀÇÄÈÈÀÅ

למשלחו : אומר  והשליח –ïéòeìc àlà éúàöî àGובאתי – ÈÈÄÆÈÀÄ
בלשון  ירק בכלל הדלועים שאין משמע, הרי אותן; ליקח אם לשאול

אדם. íäìבני øîà:לחכמים עקיבא רבי –!øácä ïk אמת – ÈÇÈÆÅÇÈÈ
ליקח  אם במשלחו  להימלך  לבוא לירק שליח של שדרכו  הדבר,

בדלועים; אסור הירק מן  שהנודר לדברי, ראיה מכאן  ודווקא דלועים,
úéðè÷ àlà éúàöî àG :Bì àeä øîBà ànL Bàשהרי – ÆÈÅÈÈÄÆÈÄÀÄ

מצא  כשלא במשלחו, להימלך  לבוא לירק השליח של דרכו  כלום
קטנית? ליקח אם קטנית, éאלא ììëa ïéòeìcäL àlàïéàå ,÷ø ÆÈÆÇÀÄÄÀÈÈÈÀÅ

é ììëa úéðè÷÷ø שליח של  דרכו שאין סובר , עקיבא רבי  – ÄÀÄÄÀÈÈÈ
ולא  משלחו , לו  שאמר  המין  אותו בכלל שהוא דבר  על אלא להימלך

השליח  של שדרכו רואים שאנו  וכיון  המין , אותו בכלל שאינו דבר על 
הירק  בכלל שהדלועים הרי  דלועים, ליקח אם במשלחו להימלך  לירק

אינו  עליו  להימלך  שליח שצריך שדבר סוברים, חכמים אבל  הוא.
הירק. בכלל  דלועים אין ולכן  המין, אותו  éøönäבכלל ìBôa øeñàåÀÈÀÇÄÀÄ

çì שאז לח, עדיין כשהוא המצרי  בפול  אסור  הירק מן  הנודר  – Ç
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·ïâcä ïî øãBpä–Láé éøönä ìBôa øeñà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéà. ©¥¦©¨¨¨§©¦§¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¤¨©£¥¤©¦¦
øéàî éaøøîBà:äàeázä ïî øãBpä–ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéà;ïâcä ïî øãBpä ìáà–ìka øeñà, ©¦¥¦¥©¥¦©§¨¥¨¤¨©£¥¤©¦¦£¨©¥¦©¨¨¨©Ÿ

iáe ïìéàä úBøôa øzîe÷ø. ª¨§¥¨¦¨©¨¨
‚úeñkä ïî øãBpä–÷Oa øzî,äòéøéa,äìéîçáe.øîà:éìò äìBò øîö íðB÷–øîö éfâa úBqkúäì øzî; ©¥¦©§ª¨©©©§¦¨©£¦¨¨©¨¤¤¤¨©ª¨§¦§©§¦¥¤¤

éìò äìBò ïzLt–ïzLô éöéðàa úBqkúäì øzî.äãeäé éaøøîBà:øãBpä éôì ìkä:òéfäå ïòè,Bçéø äéäå ¦§¨¨¨©ª¨§¦§©©£¦¥¦§¨©¦§¨¥©Ÿ§¦©¥¨©§¦¦©§¨¨¥
äL÷,øîà:éìò íéìBò íézLôe øîö íðB÷–úBqkúäì øzî,åéøBçàì ìéLôäì øeñàå. ¨¤¨©¨¤¤¦§¦¦¨©ª¨§¦§©§¨§©§¦©£¨
„úéaä ïî øãBpä–äiìòa øzî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úéaä ììëa äiìò.äiìòä ïî øãBpä– ©¥¦©©¦ª¨¨£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦£¦¨¦§¨©©¦©¥¦¨£¦¨

úéaa øzî. ª¨©©¦
‰ähnä ïî øãBpä–Lbøca øzî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ähnä ììëa Lbøcä.Lbøcä ïî øãBpä ©¥¦©¦¨ª¨©©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§¥¦§¨©¦¨©¥¦©©§¥

aaaa.yai ixvnd leta xeq`:àåä ïâãî éîð àäå ,éøë åðîî ïéùåòù øáã ìë ,òîùî ïâãîã éãéî ìë ïâãã.lka xeq` obcd on xcepdïéùåòù úåéðè÷ éðéî
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .éøë ïäî

bbbb.dlingae drixia wya:íäá úåñëúäì íéìéâø íãà éðá ïéàå øúåéá íéáòå íéñâ íéãâá éðéî.xnv ifiba xzen:øîö ãâáì àìà ïéåëúð àìùlkd
.xcepd itl:äãåäé éáøë äëìäå .úåñëúäì øúåî .øãð åàùî ãáåë úîçîù øëéðù ïåéë .øãðä úòù éôì

cccc.ziad on xcepd:àåä úéá ììëá åàìã ,äéìòì ñðëéì øúåî .úéáì ñðëé àìù
dddd.ybxc:äìåãâä äèîì ïéìåò äðîîå äìåãâ äèî éðôì äúåà ïéðúåðù äðè÷ äèî.xir ly dnegzl.äéúåáéáñ çåø ìëì äîà íéôìàdxeair.øéò ìù
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לירק, הוא Láiaנחשב øzîe שהיו שהתייבש; המצרי  בפול  – ËÈÇÈÅ
ולפיכך דגן, מין  כמו  בגורן ערימה לאספו היינו כרי , לעשותו  נוהגים

ירק. בכלל  אינו 
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היבש, המצרי בפול  מותר הירק מן שהנודר  למדנו, הקודמת המשנה של בסיפא
לגבי דינו  מה הדגן, מן  בנודר דנה משנתנו  כרי . לעשותו  כבדגן בו ונוהגים הואיל 

היבש. הפול

ïâcä ïî øãBpä, עלי הדגן קונם שאמר : כגון –ìBôa øeñà ÇÅÄÇÈÈÈÀ
Láé éøönäכדרך בגורן , ערימה היינו  כרי, ממנו  שעושים לפי  – ÇÄÀÄÈÅ

הדגן; במיני øéàîשעושים éaø éøácהנודר מאיר : רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
כרי . מהם שעושים קטניות מיני בכל אסור הדגן  íéøîBà:מן íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

øeñà Bðéà,אסור הדגן מן  הנודר אין –ïéðénä úLîça àlà ÅÈÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
שועל שבולת כוסמים, שעורים, חיטים, שהם: הדגן , מיני  בחמשת –
מצוות  לגבי  כגון התורה, בדיני בין  דגן  קרויים אלו מינים שכן  ושיפון,

בלשון  ובין  בזה, וכיוצא ומצה חמץ ובדין  העיסה, מן  חלה הפרשת
מהן  שעושים פי  על  אף "דגן ", בכלל אינן  הקטניות אבל אדם; בני

בהן. מותר  הוא ולכן  äàeázä,כרי, ïî øãBpä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÅÄÇÀÈ
ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéà שמודה לעיל; אותם שמנינו – ÅÈÆÈÇÂÅÆÇÄÄ

בלבד, המינים חמשת אלא כולל אינו  "תבואה" שלשון מאיר , רבי
ìka øeñà ,ïâcä ïî øãBpä ìáà שלשון קטניות, מיני  בכל  – ÂÈÇÅÄÇÈÈÈÇÙ

ולכן  כדגן , כרי ממנו שעושים דבר כל  מאיר, רבי  לדעת כולל , "דגן"
ב  אסור  הדגן מן iáeהם,הנודר ïìéàä úBøôa øzîe÷ø שאף – ËÈÀÅÈÄÈÇÈÈ

"דגן" בכלל אינם השדה", "תבואת שנקראים פי  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על
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מסויימים. מבגדים בנודר  דנה משנתנו מסויימים. ממאכלים בנודר עסקנו  כה עד

úeñkä ïî øãBpä,"כסות" עצמו על שאסר –÷Oa øzî– ÇÅÄÇÀËÈÇÇ
בשק, äìéîçáeלהתכסות ,äòéøéa עבים בגדים מיני שהם – ÇÀÄÈÇÂÄÈ

לפי מיוחדות. בעתים אלא בהם להתכסות אדם בני דרך שאין וגסים,
±הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::פירוש wy;שער במטווה ועבה drixiארוג גס ארג –

תפור, ממטר.dlingשאינו להגנה עבה שמיכה כעין –íðB÷ :øîàÈÇÈ
éìò äìBò øîö, גופו על צמר  יעלה שלא שנדר  –úBqkúäì øzî ÆÆÆÈÇËÈÀÄÀÇ

øîö éfâaהנודר נתכוון שלא לפי  מהצאן, הגזוזות צמר  בחתיכות – ÀÄÅÆÆ
צמר ; לבגד  אלא סתם éìòלצמר äìBò ïzLt קונם" האומר: וכן – ÄÀÈÈÈÇ

עלי", עולה ïzLôפשתן  éöéðàa úBqkúäì øzîשל בחוטים – ËÈÀÄÀÇÇÂÄÅÄÀÈ
התכוון  שלא בגד, מהם הוכן לא ועדיין הגבעולים, מן  שהוסרו פשתן 

פשתן. לבגד  אלא øãBpäהנודר éôì ìkä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÙÀÄÇÅ
נדרו; מסיבות לפי הנודר, כוונת אחר  שהולכים בנדרים, הוא כלל 

?cvikòéfäå ïòèשל או  צמר של משא גבו  על נושא אדם היה – ÈÇÀÄÄÇ
והזיע, ÷äLפשתים, Bçéø äéäåכך ומתוך לסבלו , קשה שהיה – ÀÈÈÅÈÆ

éìò íéìBò íézLôe øîö íðB÷ :øîàעל יעלו שלא שנדר – ÈÇÈÆÆÄÀÄÄÈÇ
ופשתים, צמר  úBqkúäìגופו øzî;ופשתים צמר בגדי  ללבוש – ËÈÀÄÀÇ

åéøBçàì ìéLôäì øeñàåלפי משא, דרך  גבו  על  אותם לטעון  – ÀÈÀÇÀÄÇÂÈ
פשתים  או צמר בלבישת עצמו לאסור הנודר  נתכוון  שלא הדבר, שניכר 
שטען  מפני  אלא בא לא נדרו כל שהרי ופשתים, צמר  בטעינת אלא

והזיע.

i y i l y m e i
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תנאים  ונחלקו "עלייה", בשם שקראוהו נוסף, מבנה הבית גג על לבנות היו  נוהגים
הבית. בכלל  העלייה אם הבית, מן  בנודר במשנתנו 

úéaä ïî øãBpä,לבית ייכנס שלא שנדר  מי  –äiìòa øzî– ÇÅÄÇÇÄËÈÈÂÄÈ
הבית, גג שעל  לעלייה להיכנס לו  øéàîמותר éaø éøácשסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
הבית. בכלל  העלייה אין מאיר : äiìòרבי :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÂÄÈ

úéaä ììëa שאם כלומר  בעלייה, אסור  הבית מן הנודר  ולפיכך – ÄÀÈÇÇÄ
הרי זה", "בית בנדרו: שאמר  כגון עלייה, לו  שיש מסויים מבית נדר 

כגון  הבתים, מכל נדר  אם וכן  הזה; הבית בעליית גם אסור הוא
הבתים  כל של  בעליות גם אסור הוא הרי סתם, "בית" שאמר:

äiìòä((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא).).).). ïî øãBpä,לעלייה להיכנס úéaa–שלא øzî ÇÅÄÈÂÄÈËÈÇÇÄ
"עלייה". בשם כלול הבית אין הכל  שלדברי  לבית, להיכנס לו מותר  –
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ähnä ïî øãBpä,ממיטה ייהנה שלא שנדר  מי  –Lbøca øzî ÇÅÄÇÄÈËÈÇÇÀÅ
ל"דרגש": פירושים שני  מובאים בגמרא מדרגש. ליהנות לו מותר  –

דגדא"`. lfn),"ערסא zqixr)מזל לשם אותה ומציעים עורכים שהיו 
לשימוש. ולא לכבוד עשויה והיתה דצלא"a.הבית, (zqixr"ערסא

,(xerומבואר ממש; כמיטה חשובה אינה אבל  לשימוש , אמנם העשויה
כדי הגדולה, המיטה לפני העשויה קטנה מיטה שהיא במפרשים,

הגדולה על  ממנה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לעלות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; éaø((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; éøácÄÀÅÇÄ
øéàî.המיטה בכלל הדרגש שאין  הסובר, –:íéøîBà íéîëçå ÅÄÇÂÈÄÀÄ
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Èáeøkä ïî–ñBbøtñàa øeñà;ñBbøtñàä ïî–áeøka øzî.íéñéøbä ïî–ät÷nä ïî øeñà,éñBé éaøå ¦©§¨¨¦§©§¦¨¦§©§ª¨©§¦©§¦¦¨¦©¦§¨§©¦¥
øézî;ät÷nä ïî–ïéñéøba øzî.ät÷nä ïî–íeMa øeñà,éñBé éaøåøézî;íeMä ïî–ät÷na øzî.ïî ©¦¦©¦§¨ª¨©§¦¦¦©¦§¨¨©§©¦¥©¦¦©ª¨©¦§¨¦

íéLãòä–ïéLéLàa øeñà,éñBé éaøåøézî;íéLéLàä ïî–íéLãòa øzî.íòBè éðéàL íéhç ähç–øeñà ¨£¨¦¨¨£¦¦§©¦¥©¦¦¨£¦¦ª¨¨£¨¦¦¨¦¦¤¥¦¥¨
ïäa,út ïéa çî÷ ïéa.íòBè éðéàL ïéñéøb ñéøb–ïäa øeñà,íéìMáî ïéa ïéiç ïéa.äãeäé éaøøîBà:ñéøb íðB÷ ¨¤¥¤©¥©§¦§¦¦¤¥¦¥¨¨¤¥©¦¥§ª¨¦©¦§¨¥¨§¦

íòBè éðéàL ähç Bà–íéiç ñëì øzî. ¦¨¤¥¦¥ª¨¨Ÿ©¦
È Ú È · ˘ ˜ ¯ Ù

‡iä ïî øãBpä÷ø–ïéòeìca øzî;àáé÷ò éaøåøñBà.Bì eøîààáé÷ò éaøì:ì íãà øîBà àGäåBçeìL:ç÷ ©¥¦©¨¨ª¨©§¦§©¦£¦¨¥¨§§©¦£¦¨©£¥¨¨¦§©
é éì÷ø,øîBà àeäå:ïéòeìc àlà éúàöî àG.íäì øîà:Bì àeä øîBà ànL Bà !øácä ïk:àlà éúàöî àG ¦¨¨§¥¨¨¦¤¨§¦¨©¨¤¥©¨¨¤¨¥¨¨¦¤¨

úéðè÷?é ììëa ïéòeìcäL àlà÷ø,é ììëa úéðè÷ ïéàå÷ø.çì éøönä ìBôa øeñàå,Láia øzîe. ¦§¦¤¨¤©§¦¦§¨¨¨§¥¦§¦¦§¨¨¨§¨§©¦§¦©ª¨©¨¥

iiii.qebxtq`:áåøëä íäá å÷ìùù íéîä ,ñåâøôñà ,øçà ùåøéô .ñåâøôñà íùá àø÷ð áåøë ïéàù àìà ,àåä áåøë ïéî.dtwna xeq` oiqixbd onô"òàù
:íäéìò ïéñéøâ íù ïééãò äô÷îä êåúì íéðåúð íäù.xizn iqei iaxe:åø÷î àì àãéøâ ïéñéøâ ,åø÷î ïéñéøâ ìù äô÷î øáñ÷ã.dtwnúéðè÷ ìù áò ìéùáú

:äøã÷ é÷éö ìù åà.meya xeq` dtwnd on xcepd:äô÷îä àåä íåùäå ,íòè ïúéù éãë äô÷î ìëá íåù úúì åéä íéìéâø.oiyiy`a xeq`ìù úìåñô
:ïéúéðúîã éáá àúìúá éñåé 'øë äëìä ïéàå .íéùãò.mreh ipi`y mihg dhg:ñåëì òîùî íéèç ,äéåôà úô òîùî äèç

f`̀̀̀.oirelc `l` iz`vn `l .wxid on xcepd:äéì ïéáæ àì éàîà àåä ÷øé ïéî íàå.xacd okàìà éúàöî àì øîåà àîù .äéàø àéáî éðà íùîå
åìãä ìò êìîäì éúà à÷ãîå .úéðè÷:íéîëçë äëìäå .àåä ÷øé ïéî àîìà ïéò

`xephxa yexit
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מכל הם, כרישין  מין  שהקפלוטות פי על  שאף הקודמת, במשנה שלמדנו  לאחר 
באה  עצמם, בפני שם להם ויש הואיל בקפלוטות, מותר הכרישין  מן  הנודר  מקום
מכל עצמם, בפני  שם להם שיש  פי  על  שאף אחרים, מאכלים על ללמד משנתנו

מינם. של הכולל בשם הם כלולים מקום

áeøkä ïî,הכרוב מן הנודר –ñBbøtñàa øeñà הכרוב שבכלל – ÄÇÀÈÈÄÀÇÀ
xcepdהוא; la`áeøka øzî ,ñBbøtñàä ïî הכרוב שאין – ÄÈÄÀÇÀËÈÇÀ

איספרגוס. בשם הכרוב `qebxtqiכלול ממין  ירק מפרשים: יש  –

הכרוב((((רש רש רש רש """"יייי);););); בהם ששלקו  המים מפרשים: xcepdïîÄ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).ויש 
íéñéøbä,לחצאים שנכתשו פולים –ät÷nä ïî øeñàאסור – ÇÀÄÄÈÄÇÄÀÈ

הגריסים; של  התבשיל מן  לטעום øézîלו éñBé éaøåלפי – ÀÇÄÅÇÄ
הלכך שנדר, כפי "גריסין " ולא גריסין ", של "מקפה נקרא שהתבשיל

במקפה. ät÷näמותר ïî,המקפה מן  הנודר  –ïéñéøba øzî– ÄÇÄÀÈËÈÇÀÄÄ
הכל, הגריסים.לדברי  של התבשיל  מן אלא הגריסים מן נדר  שלא

xcepdíeMa øeñà ,ät÷nä ïî;במקפה נותנים שהיו –éaøå ÄÇÄÀÈÈÇÀÇÄ
øézî éñBé.השום את ולא המקפה, את אלא בנדרו  עליו  אסר  שלא – ÅÇÄ
íeMä ïî,השום מן  הנודר  אבל –ät÷na øzî.הכל לדברי  – ÄÇËÈÇÄÀÈ

íéLãòä ïî,העדשים מן הנודר  –ïéLéLàa øeñà בפסולת – ÄÈÂÈÄÈÈÂÄÄ
העדשים מפרשים מפרשים מפרשים מפרשים ::::של  וישוישוישויש בה miyiy`a((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש );););); שמעורב בפת –

עדשים øézî((((רשרשרשרש""""יייי););););קמח éñBé éaøåבכלל אשישים אין  שלדעתו  – ÀÇÄÅÇÄ
íéLéLàäעדשים. ïî,האשישים מן הנודר אבל  –íéLãòa øzî ÄÈÂÄÄËÈÈÂÈÄ

הכל. לדברי  –:xne`díòBè éðéàL íéhç ähçבשני שנדר – ÄÈÄÄÆÅÄÅ
חיטים", "חיטה ïäaהלשונות: øeñà,בחיטים –ïéa çî÷ ïéa ÈÈÆÅÆÇÅ

út בגמרא בברייתא פת; ולא קמח לא לטעום לו שאסור  כלומר – Ç
משמע  "חיטים" ואילו  מחיטים, אפויה פת משמע ש"חיטה" מבואר,

עליו  אוסר  חיטים" "חיטה בנדרו: האומר הלכך  חיטים. גרעיני  ללעוס
בפת. בין  בקמח בין ואסור  שהיא, צורה בכל החיטים xne`d:את oke

íòBè éðéàL ïéñéøb ñéøbגרי" הלשונות: בשני  שנדר גריסים",– ס ÀÄÀÄÄÆÅÄÅ
íéìMáî ïéa ïéiç ïéa ,ïäa øeñà גריסים לטעום לו אסור – ÈÈÆÅÇÄÅÀËÈÄ

חיטים". ב"חיטה שבארנו הטעם מאותו מבושלים, בין חיים éaøÇÄבין 
íòBè éðéàL ähç Bà ñéøb íðB÷ :øîBà äãeäéשנדר מי  – ÀÈÅÈÀÄÄÈÆÅÄÅ

שאיני חיטה "קונם או: טועם" שאיני  גריס "קונם שאמר : זה, בלשון 
"חיטים", או "גריסים" אמר  ולא íéiçטועם", ñëì øzîמותר – ËÈÈÙÇÄ

חיים וחיטים גריסים לאכול  "qqk").לו diexw dkxck `ly dlik`)רבי

בלשון  שהנודר  להשמיענו  בא אלא קמא תנא על חולק אינו יהודה
ולפת. לתבשיל  אלא כוונתו  אין – "חיטה" "גריס", – יחיד 
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את  השליח  הבנת פי  על להתפרש  ניתנת שמשמעותו  נדר , בלשון  עוסקת משנתנו
הכלול דבר ומצא השליח והלך ירק", לי  "קנה לשליחו: האומר  שכן  משלחו ; דברי 

להימלך מבלי למשלח להביאו דרכו  הרי בזה, וכיוצא תרד  או חסה כגון  הירק, במין
לא  אם להיפך, וכן  המשלח. דברי  בכלל הוא שמצא שהדבר לו , ברי  שהרי  בו ,

בכגון אף דגן , או  קטניות כגון לגמרי, אחר ממין אלא הירק ממין השליח מצא
אינו שמצא שהדבר לו, ברי שהרי  מביאו , אינו אלא במשלח, להימלך יבוא לא זה
הוא  ירק בכלל  אם לו, ספק שהוא דבר השליח מצא אם אבל המשלח. דברי  בכלל 

ירקות  כשאר חיה נאכלת ואינה פרי , וגם ירק גם שהיא דלעת, שמצא כגון לא, אם
למשלח  לחזור  דרכו  אלא הדלעת, לוקח השליח אין זה בכגון – מבושלת אלא

להימלך שליח של  שדרכו דבר אם נדרים, בלשון דנה זו משנה תחילה. בו  ולהימלך 
לא. אם הוא הנודר  דברי בכלל  עליו 

iä ïî øãBpä÷ø,עצמו על הירק שאסר –ïéòeìca øzîמותר – ÇÅÄÇÈÈËÈÇÀÄ
הירק. בכלל שאינם לפי  דלועים, לאכול  øñBàלו  àáé÷ò éaøå– ÀÇÄÂÄÈÅ

במשנתנו  שמדובר  מבואר , בגמרא הירק. מן הנודר  על  הדלועים את

רבי סובר  ולכן  בקדירה", המתבשל  ירק עלי  "קונם שאמר: בכגון
דלועים, כגון חיים נאכלים שאינם ירקות אף נדרו שבכלל עקיבא,

לעיל. שבארנו àáé÷òכמו  éaøì Bì eøîà החולקים החכמים – ÈÀÀÇÄÂÄÈ
éעליו : éì ç÷ :BçeìLì íãà øîBà àGäåøîBà àeäå ,÷ø ÇÂÅÈÈÄÀÇÄÈÈÀÅ

למשלחו : אומר  והשליח –ïéòeìc àlà éúàöî àGובאתי – ÈÈÄÆÈÀÄ
בלשון  ירק בכלל הדלועים שאין משמע, הרי אותן; ליקח אם לשאול

אדם. íäìבני øîà:לחכמים עקיבא רבי –!øácä ïk אמת – ÈÇÈÆÅÇÈÈ
ליקח  אם במשלחו  להימלך  לבוא לירק שליח של שדרכו  הדבר,

בדלועים; אסור הירק מן  שהנודר לדברי, ראיה מכאן  ודווקא דלועים,
úéðè÷ àlà éúàöî àG :Bì àeä øîBà ànL Bàשהרי – ÆÈÅÈÈÄÆÈÄÀÄ

מצא  כשלא במשלחו, להימלך  לבוא לירק השליח של דרכו  כלום
קטנית? ליקח אם קטנית, éאלא ììëa ïéòeìcäL àlàïéàå ,÷ø ÆÈÆÇÀÄÄÀÈÈÈÀÅ

é ììëa úéðè÷÷ø שליח של  דרכו שאין סובר , עקיבא רבי  – ÄÀÄÄÀÈÈÈ
ולא  משלחו , לו  שאמר  המין  אותו בכלל שהוא דבר  על אלא להימלך

השליח  של שדרכו רואים שאנו  וכיון  המין , אותו בכלל שאינו דבר על 
הירק  בכלל שהדלועים הרי  דלועים, ליקח אם במשלחו להימלך  לירק

אינו  עליו  להימלך  שליח שצריך שדבר סוברים, חכמים אבל  הוא.
הירק. בכלל  דלועים אין ולכן  המין, אותו  éøönäבכלל ìBôa øeñàåÀÈÀÇÄÀÄ

çì שאז לח, עדיין כשהוא המצרי  בפול  אסור  הירק מן  הנודר  – Ç

izdw - zex`ean zeipyn

d dpyn iriay wxt mixcp zkqn

·ïâcä ïî øãBpä–Láé éøönä ìBôa øeñà;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéà. ©¥¦©¨¨¨§©¦§¦¨¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦¥¨¤¨©£¥¤©¦¦
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iáe ïìéàä úBøôa øzîe÷ø. ª¨§¥¨¦¨©¨¨
‚úeñkä ïî øãBpä–÷Oa øzî,äòéøéa,äìéîçáe.øîà:éìò äìBò øîö íðB÷–øîö éfâa úBqkúäì øzî; ©¥¦©§ª¨©©©§¦¨©£¦¨¨©¨¤¤¤¨©ª¨§¦§©§¦¥¤¤

éìò äìBò ïzLt–ïzLô éöéðàa úBqkúäì øzî.äãeäé éaøøîBà:øãBpä éôì ìkä:òéfäå ïòè,Bçéø äéäå ¦§¨¨¨©ª¨§¦§©©£¦¥¦§¨©¦§¨¥©Ÿ§¦©¥¨©§¦¦©§¨¨¥
äL÷,øîà:éìò íéìBò íézLôe øîö íðB÷–úBqkúäì øzî,åéøBçàì ìéLôäì øeñàå. ¨¤¨©¨¤¤¦§¦¦¨©ª¨§¦§©§¨§©§¦©£¨
„úéaä ïî øãBpä–äiìòa øzî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:úéaä ììëa äiìò.äiìòä ïî øãBpä– ©¥¦©©¦ª¨¨£¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦£¦¨¦§¨©©¦©¥¦¨£¦¨

úéaa øzî. ª¨©©¦
‰ähnä ïî øãBpä–Lbøca øzî;éøácøéàî éaø.íéîëçåíéøîBà:ähnä ììëa Lbøcä.Lbøcä ïî øãBpä ©¥¦©¦¨ª¨©©§¥¦§¥©¦¥¦©£¨¦§¦©©§¥¦§¨©¦¨©¥¦©©§¥

aaaa.yai ixvnd leta xeq`:àåä ïâãî éîð àäå ,éøë åðîî ïéùåòù øáã ìë ,òîùî ïâãîã éãéî ìë ïâãã.lka xeq` obcd on xcepdïéùåòù úåéðè÷ éðéî
:øéàî éáøë äëìä ïéàå .éøë ïäî

bbbb.dlingae drixia wya:íäá úåñëúäì íéìéâø íãà éðá ïéàå øúåéá íéáòå íéñâ íéãâá éðéî.xnv ifiba xzen:øîö ãâáì àìà ïéåëúð àìùlkd
.xcepd itl:äãåäé éáøë äëìäå .úåñëúäì øúåî .øãð åàùî ãáåë úîçîù øëéðù ïåéë .øãðä úòù éôì

cccc.ziad on xcepd:àåä úéá ììëá åàìã ,äéìòì ñðëéì øúåî .úéáì ñðëé àìù
dddd.ybxc:äìåãâä äèîì ïéìåò äðîîå äìåãâ äèî éðôì äúåà ïéðúåðù äðè÷ äèî.xir ly dnegzl.äéúåáéáñ çåø ìëì äîà íéôìàdxeair.øéò ìù
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לירק, הוא Láiaנחשב øzîe שהיו שהתייבש; המצרי  בפול  – ËÈÇÈÅ
ולפיכך דגן, מין  כמו  בגורן ערימה לאספו היינו כרי , לעשותו  נוהגים

ירק. בכלל  אינו 
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היבש, המצרי בפול  מותר הירק מן שהנודר  למדנו, הקודמת המשנה של בסיפא
לגבי דינו  מה הדגן, מן  בנודר דנה משנתנו  כרי . לעשותו  כבדגן בו ונוהגים הואיל 

היבש. הפול

ïâcä ïî øãBpä, עלי הדגן קונם שאמר : כגון –ìBôa øeñà ÇÅÄÇÈÈÈÀ
Láé éøönäכדרך בגורן , ערימה היינו  כרי, ממנו  שעושים לפי  – ÇÄÀÄÈÅ

הדגן; במיני øéàîשעושים éaø éøácהנודר מאיר : רבי שסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
כרי . מהם שעושים קטניות מיני בכל אסור הדגן  íéøîBà:מן íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

øeñà Bðéà,אסור הדגן מן  הנודר אין –ïéðénä úLîça àlà ÅÈÆÈÇÂÅÆÇÄÄ
שועל שבולת כוסמים, שעורים, חיטים, שהם: הדגן , מיני  בחמשת –
מצוות  לגבי  כגון התורה, בדיני בין  דגן  קרויים אלו מינים שכן  ושיפון,

בלשון  ובין  בזה, וכיוצא ומצה חמץ ובדין  העיסה, מן  חלה הפרשת
מהן  שעושים פי  על  אף "דגן ", בכלל אינן  הקטניות אבל אדם; בני

בהן. מותר  הוא ולכן  äàeázä,כרי, ïî øãBpä :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÇÅÄÇÀÈ
ïéðénä úLîça àlà øeñà Bðéà שמודה לעיל; אותם שמנינו – ÅÈÆÈÇÂÅÆÇÄÄ

בלבד, המינים חמשת אלא כולל אינו  "תבואה" שלשון מאיר , רבי
ìka øeñà ,ïâcä ïî øãBpä ìáà שלשון קטניות, מיני  בכל  – ÂÈÇÅÄÇÈÈÈÇÙ

ולכן  כדגן , כרי ממנו שעושים דבר כל  מאיר, רבי  לדעת כולל , "דגן"
ב  אסור  הדגן מן iáeהם,הנודר ïìéàä úBøôa øzîe÷ø שאף – ËÈÀÅÈÄÈÇÈÈ

"דגן" בכלל אינם השדה", "תבואת שנקראים פי  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).על
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מסויימים. מבגדים בנודר  דנה משנתנו מסויימים. ממאכלים בנודר עסקנו  כה עד

úeñkä ïî øãBpä,"כסות" עצמו על שאסר –÷Oa øzî– ÇÅÄÇÀËÈÇÇ
בשק, äìéîçáeלהתכסות ,äòéøéa עבים בגדים מיני שהם – ÇÀÄÈÇÂÄÈ

לפי מיוחדות. בעתים אלא בהם להתכסות אדם בני דרך שאין וגסים,
±הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם ::::פירוש wy;שער במטווה ועבה drixiארוג גס ארג –

תפור, ממטר.dlingשאינו להגנה עבה שמיכה כעין –íðB÷ :øîàÈÇÈ
éìò äìBò øîö, גופו על צמר  יעלה שלא שנדר  –úBqkúäì øzî ÆÆÆÈÇËÈÀÄÀÇ

øîö éfâaהנודר נתכוון שלא לפי  מהצאן, הגזוזות צמר  בחתיכות – ÀÄÅÆÆ
צמר ; לבגד  אלא סתם éìòלצמר äìBò ïzLt קונם" האומר: וכן – ÄÀÈÈÈÇ

עלי", עולה ïzLôפשתן  éöéðàa úBqkúäì øzîשל בחוטים – ËÈÀÄÀÇÇÂÄÅÄÀÈ
התכוון  שלא בגד, מהם הוכן לא ועדיין הגבעולים, מן  שהוסרו פשתן 

פשתן. לבגד  אלא øãBpäהנודר éôì ìkä :øîBà äãeäé éaø– ÇÄÀÈÅÇÙÀÄÇÅ
נדרו; מסיבות לפי הנודר, כוונת אחר  שהולכים בנדרים, הוא כלל 

?cvikòéfäå ïòèשל או  צמר של משא גבו  על נושא אדם היה – ÈÇÀÄÄÇ
והזיע, ÷äLפשתים, Bçéø äéäåכך ומתוך לסבלו , קשה שהיה – ÀÈÈÅÈÆ

éìò íéìBò íézLôe øîö íðB÷ :øîàעל יעלו שלא שנדר – ÈÇÈÆÆÄÀÄÄÈÇ
ופשתים, צמר  úBqkúäìגופו øzî;ופשתים צמר בגדי  ללבוש – ËÈÀÄÀÇ

åéøBçàì ìéLôäì øeñàåלפי משא, דרך  גבו  על  אותם לטעון  – ÀÈÀÇÀÄÇÂÈ
פשתים  או צמר בלבישת עצמו לאסור הנודר  נתכוון  שלא הדבר, שניכר 
שטען  מפני  אלא בא לא נדרו כל שהרי ופשתים, צמר  בטעינת אלא

והזיע.
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תנאים  ונחלקו "עלייה", בשם שקראוהו נוסף, מבנה הבית גג על לבנות היו  נוהגים
הבית. בכלל  העלייה אם הבית, מן  בנודר במשנתנו 

úéaä ïî øãBpä,לבית ייכנס שלא שנדר  מי  –äiìòa øzî– ÇÅÄÇÇÄËÈÈÂÄÈ
הבית, גג שעל  לעלייה להיכנס לו  øéàîמותר éaø éøácשסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
הבית. בכלל  העלייה אין מאיר : äiìòרבי :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÂÄÈ

úéaä ììëa שאם כלומר  בעלייה, אסור  הבית מן הנודר  ולפיכך – ÄÀÈÇÇÄ
הרי זה", "בית בנדרו: שאמר  כגון עלייה, לו  שיש מסויים מבית נדר 

כגון  הבתים, מכל נדר  אם וכן  הזה; הבית בעליית גם אסור הוא
הבתים  כל של  בעליות גם אסור הוא הרי סתם, "בית" שאמר:

äiìòä((((הריטב הריטב הריטב הריטב """"אאאא).).).). ïî øãBpä,לעלייה להיכנס úéaa–שלא øzî ÇÅÄÈÂÄÈËÈÇÇÄ
"עלייה". בשם כלול הבית אין הכל  שלדברי  לבית, להיכנס לו מותר  –
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ähnä ïî øãBpä,ממיטה ייהנה שלא שנדר  מי  –Lbøca øzî ÇÅÄÇÄÈËÈÇÇÀÅ
ל"דרגש": פירושים שני  מובאים בגמרא מדרגש. ליהנות לו מותר  –

דגדא"`. lfn),"ערסא zqixr)מזל לשם אותה ומציעים עורכים שהיו 
לשימוש. ולא לכבוד עשויה והיתה דצלא"a.הבית, (zqixr"ערסא

,(xerומבואר ממש; כמיטה חשובה אינה אבל  לשימוש , אמנם העשויה
כדי הגדולה, המיטה לפני העשויה קטנה מיטה שהיא במפרשים,

הגדולה על  ממנה ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא););););לעלות המאיריהמאיריהמאיריהמאירי;;;; éaø((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; éøácÄÀÅÇÄ
øéàî.המיטה בכלל הדרגש שאין  הסובר, –:íéøîBà íéîëçå ÅÄÇÂÈÄÀÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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–ähna øzî.øéòä ïî øãBpä–øéò ìL dîeçúì ñðkì øzî,äøeaòì ñðkì øeñàå.úéaä ïî øãBpä ìáà– ª¨©¦¨©¥¦¨¦ª¨¦¨¥¦§¨¤¦§¨¦¨¥§¦¨£¨©¥¦©©¦
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ähnä ììëa Lbøcäאבל בדרגש. אסור המיטה מן  והנודר – ÇÇÀÅÄÀÈÇÄÈ
Lbøcä ïî øãBpä,מדרגש ייהנה שלא –ähna øzîלדברי – ÇÅÄÇÇÀÅËÈÇÄÈ

הדרגש. בכלל המיטה שאין øéòäהכל, ïî øãBpä שלא שנדר מי  – ÇÅÄÈÄ
העיר, לתוך  øéòייכנס ìL dîeçúì ñðkì øzî תחום" בתוך  – ËÈÄÈÅÄÀÈÆÄ

רוח, לכל  לעיר סביב אמה אלפיים שיעור  שהוא העיר , של שבת"
מן שמ  כחלק נחשב התחום שטח ואין  בשבת; לצאת העיר  לבני ותר 

שנאמר כמו לעיר, כחוץ אלא ה ה ה ה ):):):):העיר  להלהלהלה,,,, u"ומדותם((((במדבר במדבר במדבר במדבר  e g n
x i r l...,"באמה äøeaòìאלפיים ñðkì øeñàå מן לנודר  ואסור  – ÀÈÄÈÅÀÄÈ

טפחים  וארבעה אמה שבעים שהוא העיר , עיבור  לתוך  ליכנס העיר
שטח  תוך  לעיר חוץ הבולטים בתים יש שאם רוח, לכל  לעיר  סביב

מן  כחלק הם ונחשבים העיר ", של "עיבורה נקראים הם הרי  זה,
העיר, עיבור  מגבול אלא האמה אלפיים תחום את מודדים ואין העיר;

א). (ה, עירובין  במסכת oialכמבואר xird on xcepd oia lcad yie
,xird ly dxeaira s` xeq` xird on xcepdy ,ziad on xcepdìáàÂÈ

íéðôìå óâàä ïî øeñà ,úéaä ïî øãBpä רק להיכנס אסור  – ÇÅÄÇÇÄÈÄÈÂÇÀÄÀÄ
במשקוף, או  במפתן הדלת נקישת ממקום כלומר  הדלת, הגפת ממקום

מותר הדלת, עד  הבית למפתן  אפילו  ולחוץ, האגף מן  אבל  ולפנים;
בית של לעיבורו  דומה המפתן עובי שעל פי על  אף ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות להיכנס,

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום 
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מותר  (סתם), היין מן או הבשר  מן שהנודר  ו -ז), (משניות שנינו  הקודם בפרק
"קונם האומר: אבל  dבתערובתם; f x y aקונם" או : dעלי", f o i i,"טועם שאיני

מן או  הענבים מן שהנודר  שם, שנינו  כן  טעם"). ("בנותן בתערובתם אף אסור 
"קונם האומר: אבל ובשמן); (ביין מהם ביוצא מותר  eהזיתים, l ` m i a p r e m i z i f

הדין שהוא ב), נב, (נדרים בגמרא ומבואר מהם. ביוצא אף אסור טועם", שאיני
ואי אלו", וענבים זיתים "קונם ביוצא באומר: שאסור  טועם", "שאיני מוסיף נו 

וענבים  "זיתים אומר  ואינו  טועם", שאיני וענבים זיתים "קונם האומר: אבל מהם;
הלשון שכן  לא, אם מהם ביוצא אסור הנודר  אם בגמרא, היא בעייה – אלו"
במשמעותו : ויש עצמו , המאכל  את טועם שאיני במשמעותו : יש – טועם" "שאיני 

טועם eשאיני  n r h nמשנתנו – ממנו . מהיוצא או  מתערובתו אף היינו  המאכל, של
דינם  מה טועם", (שאני ) ו"שאיני  "אלו" בלשון  הפירות מן בנודר ללמד  מוסיפה

וגידוליהם חילופיהם o"xd).של  i"tr)

:xne`d,éìò elàä úBøt íðB÷:xne`d e`,ét ìò ïä íðB÷:e` ÈÅÈÅÈÇÈÅÇÄ
éôì ïä íðB÷באחד לפניו  המונחים פירות עצמו  על  שאסר  – ÈÅÀÄ

עלי, פלוני מקום פירות קונם אמר : אם הדין והוא הללו, מהלשונות
הבאה), במשנה (כמבואר  עלי פלוני פירות קונם ïäéôelçaאו øeñàÈÀÄÅÆ

אחרים, פירות או  דמים תמורתם וקיבל החליפם שאם הפירות, של  –
בהם, אסור הוא שצמחו ïäéìecâáeהרי בגידולים אסור וכן  – ÀÄÅÆ

פירט  והנודר שהואיל  ניטעו ; או נזרעו  אם מהם, שנדר  אלו מפירות
הלכך כהקדש , עשאם עצמו, על שאסרם הפירות את בנדרו וייחד

אסורים. וגידוליו  שחילופיו הקדש, כדין ובגידוליהם, בחילופיהם אסור
íòBè éðàLå ìëBà éðàLשאני פירות "קונם האומר : אבל – ÆÂÄÅÀÆÂÄÅ

טועם", שאני פירות "קונם או : ïäéìecâáeאוכל" ïäéôelça øzîËÈÀÄÅÆÀÄÅÆ
וגידוליהם  חילופיהם וכשאוכל  הפירות, גוף אלא עצמו על אסר  שלא –

קונם  אמר: אם הדין  והוא עצמו . על שאסר  הפירות אותם טועם אינו
ע  שאף טועם, שאני  או  אוכל  שאני  האלו  בתערובתם פירות שאסור  פי ל

מותר מקום מכל  למשנתנו , בהקדמה שהזכרנו  כמו  מהם, וביוצא
טועם", "שאני  אוכל", "שאני הלשון  שכן ובגידוליהם, בחילופיהם

של מטעמם בו שאין  מה כל  לו  ולהתיר הנודר , בדברי  למעט בא
תערובת  כן שאין  מה וגידולין , חילופין  כגון  מהם, שנדר הפירות

עליו  האסורים הפירות מטעם בהם שיש מהם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).והיוצא ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

"פירות  ברישא הנודר  בדברי  המשנה שנקטה שמה מפרשים, ויש 

e l ` d שברישא הוא, לסיפא רישא בין  ההבדל  עיקר אלא דווקא, לאו  "
הפירות את עצמו  על הנודר dאסר  ` p d a, ולפיכךm d i t e l i g a x e q `,

וכן הנאה, איסורי חילופי  על חכמים mשגזרו d i l e c i b a x e q שגידולי,`
עצמו  על הנודר  אסר  לא בסיפא ואילו הקדש. כגידולי אסורים קונם

בחילופיהם  מותר  הלכך בלבד , בטעימה או באכילה אלא הפירות את
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ובגידוליהם äìk((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; BòøfL øáãa מה כלומר, – ÀÈÈÆÇÀÈÆ

"שאני או  אוכל" שאני  (האלו) פירות "קונם שהאומר : בסיפא, ששנינו 
"קונם  שהאומר: ברישא, ששנינו מה וכן בגידוליהם; מותר  טועם",

בגידוליהם, דווקא ומשמע בגידוליהם, אסור וכו', עלי " האלו  פירות
מותר, גידוליהם בגידולי dlkאבל  erxfy xaca ?mixen` mixac dna

משהצמיחו , כלה שזרעם בפירות –äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáàÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בהם, וכיוצא הבצלים כגון  –ïéìecâ éìecb elôà מזריעת שצמחו  – ÂÄÄÅÄÄ

הראשון;ïéøeñàהגידולים, מהאיסור בהם שמעורב לפי  הנודר , על – ÂÄ
לפיכך מתירין , לו  שיש  דבר הם והנדרים שהואיל בגמרא, ומבואר 

בטל. האיסור אין באלף אפילו 
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ידי ממעשה ליהנות שלא שנדר במי וגידולים חילופים דין  ללמד  מוסיפה משנתנו
או אשתו  של  ידיה מעשה תוצרת את עצמו על  הבעל  שאסר  כאן ומדובר אשתו.
חל זה שבכגון  למעשיהם, עלי ידיך קונם לאשתו : שאמר  כגון  או מלאכתה, שכר

לאסרם (xnb`);הנדר פלוני  של  פירותיו המייחד  שאף להשמיענו , זו משנה ובאה
במשנה  כבר שהזכרנו כמו  עלי", האלו  פירות "קונם כאומר דינו  בנדר, עליו 

ובגידוליהם. בחילופיהם אסור  כאן אף ולפיכך הקודמת,

éìò Céãé äNòî íðB÷ :BzLàì øîBàä; לעיל שבארנו  כמו – ÈÅÀÄÀÈÇÂÅÈÇÄÈÇ
:xne`d e`,ét ìò ïä íðB÷אוéôì ïä íðB÷על הבעל שאסר – ÈÅÇÄÈÅÀÄ

לו , ומכינה עושה שאשתו  מה כל ïäéôelçaעצמו øeñà אם – ÈÀÄÅÆ
ליהנות  לו אסור בפירות, או בדמים אשתו  ידי מעשה הבעל החליף

שאשתו ïäéìecâáeמהם, אילן  של מגידולים ליהנות לו  אסור  וכן  – ÀÄÅÆ
נטעה או  החליפין ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),זרעה מן שלקח פירות מגידולי  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).או 
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ìëBà,íòBè éðéàL–ïäéìecâáe ïäéôelça øzî,äìk BòøfL øáãa;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà–éìecb elôà ¥¤¥¦¥ª¨§¦¥¤§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤£¦¦¥
íéøeñà ïéìecâ. ¦¦£¦

Áçñtä ãò ìëBà éðéà äNBò zàL,çñtä ãò äqkúî éðéà äNBò zàL;çñtä éðôì äúNò–ìBëàì øzî ¤©§¨¥¦¥©©¤©¤©§¨¥¦¦§©¤©©¤©¨§¨¦§¥©¤©ª¨¤¡
çñtä øçà úBqkúäìe.ìëBà éðéà çñtä ãò äNBò zàL,äqkúî éðéà çñtä ãò äNBò zàLå;éðôì äúNò §¦§©©©©¤©¤©§¨©©¤©¥¦¥§¤©§¨©©¤©¥¦¦§©¤¨§¨¦§¥

çñtä–çñtä øçà úBqkúäìe ìBëàì øeñà. ©¤©¨¤¡§¦§©©©©¤©
Ëçñtä ãò éì úéðäð zàL,éáà úéáì éëìz íàâçä ãò C;çñtä éðôì äëìä–çñtä ãò Búàðäa äøeñà; ¤©§¤¡¥¦©©¤©¦¥§¦§¥¨¦©¤¨¨§¨¦§¥©¤©£¨©£¨¨©©¤©

çñtä øçà–a"Bøác ìçé àG".âçä ãò éì úéðäð zàL,éáà úéáì éëìz íàçñtä ãò C;çñtä éðôì äëìäå ©©©¤©§©¥§¨¤©§¤¡¥¦©¤¨¦¥§¦§¥¨¦©©¤©§¨§¨¦§¥©¤©
–âçä ãò Búàðäa äøeñà,çñtä øçà Cìéì úøzîe. £¨©£¨¨©¤¨ª¤¤¥¥©©©¤©

È  È Ó ˘ ˜ ¯ Ù
‡íBiä íòBè éðàL ïéé íðB÷–CLçzL ãò àlà øeñà Bðéà;Bæ úaL–úaMä ìëa øeñà,äøáòL úaLå; ¨©¦¤£¦¥©¥¨¤¨©¤¤§©©¨¨§¨©©¨§©¨¤¨§¨

gggg.gqtd cr lke` ipi` eiykr dyer z`yäùåò úàù äî ìë ìáà .ìëåà éðà çñôä øçàì ìáà ,çñôä ãò ìëåà éðéà åéùëò äùåò úàù òîùî éëä
:çñôä øçàì åìéôà íìåòì åúåà ìëåà éðéà çñôä àáéù ãò íåéäî äùåò úàù äî ìë ,òîùî ,ìëåà éðéà çñôä ãò

hhhh.bgd cr jia` zial z` zkled m` gqtd cr il zipdp z`y:âçä ãò äéáà úéáì êìú íà çñôä ãò äéìò åúàðä øñàå âçä øçà ãîåò äéäù éî
.exac lgi `la gqtd xg`l:çñôä íãå÷ åðîî úéðäðù äî ìò òøôîì ìçé ìáá úøáåò ,çñôä øçàì äëìä íà ,øîåìë

g`̀̀̀.jygzy cr oii mpew:íåéä úîìùä ãò øîåì íéöåø íåéä íéøîåàùë ,íãà éðá ïåùì êøã ïëù.ef zayúáù øîàå òåáùä òöîàá ãîåò äéä

`xephxa yexit

íòBè éðéàL ,ìëBà éðéàL מעשה "קונם לאשתו : האומר אבל  – ÆÅÄÅÆÅÄÅ
טועם", "שאיני או: אוכל ", שאיני ïäéìecâáeידיך ïäéôelça øzîËÈÀÄÅÆÀÄÅÆ

בא  לא טועם", "שאיני או אוכל" "שאיני  בנדרו  והוסיף שהואיל –

המאכלי טעימת עליו  לאסור מותראלא הלכך  לו , מכינה שאשתו  ם
טועם  אינו שהרי הללו , המאכלים של  ובגידוליהם בחילופיהם הוא

עצמו . על שאסרם המאכלים טעם את `mixen?בהם mixac dnaøáãaÀÈÈ
éìecb elôà ,äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà ;äìk BòøfLÆÇÀÈÆÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆÂÄÄÅ

íéøeñà ïéìecâ.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÄÄÂÄ
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משנתנו ממשיכה אשתו, ידי  ממעשה הנאה בנודר  הקודמת המשנה שעסקה כיון
לבחון יש  זמן , הגבלת בנדרו  הבעל פירש שאם ללמדנו, באה והיא ענין , באותו
על שאסר  הדבר  לגבי או הנדר איסור  לגבי  היא הזמן הגבלת אם נדרו, לשון לפי

עצמו.

mpew :ezy`l xne`dçñtä ãò ìëBà éðéà äNBò zàL ומשמע – ÆÇÀÈÅÄÅÇÇÆÇ
לו , תעשה שאשתו מאכל  כל  הפסח עד  עצמו על הבעל `eשאסר

mpew :ezy`l xne`dçñtä ãò äqkúî éðéà äNBò zàL– ÆÇÀÈÅÄÄÀÇÆÇÇÆÇ
תעשה  שאשתו מלבוש  כל  הפסח עד  ילבש  שלא הבעל , שנדר  ומשמע

çñtäלו ; éðôì äúNò אשתו לו  שעשתה מלבוש או מאכל  כל  – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ
הפסח, חג çñtäלפני øçà úBqkúäìe ìBëàì øzîמותר – ËÈÆÁÀÄÀÇÇÇÇÆÇ

מלבוש, אותו  ללבוש  או מאכל  אותו  לאכול הפסח לאחר לבעל
שלא  נדרו לאיסור זמן לקבוע אלא באה לא בנדרו  הזמן שהגבלת

במלבוש או במאכל  אסור  אינו  הלכך הפסח, עד  אלא עליו  חל יהא
בלבד . הפסח עד  אלא הפסח לפני אשתו ezy`l:שעשתה xne`d la`

mpewãò äNBò zàLå ,ìëBà éðéà çñtä ãò äNBò zàLÆÇÀÈÇÇÆÇÅÄÅÀÆÇÀÈÇ
äqkúî éðéà çñtä עצמו על  הבעל שאסר  הנדר , של שמשמעו  – ÇÆÇÅÄÄÀÇÆ

הפסח; עד  לו תעשה שאשתו  מה çñtäכל éðôì äúNòמאכל – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ
מלבוש, çñtäאו  øçà úBqkúäìe ìBëàì øeñàאסור כלומר  – ÈÆÁÀÄÀÇÇÇÇÆÇ

אשתו  שעשתה בלבוש להתלבש  או המאכל את לאכול  לעולם לבעל

הנדר, לאיסור זמן  ליתן  באה לא בנדרו הזמן  שהגבלת הפסח, לפני 
אסור הזמן מאותו  ידיה מעשה שיהא ידיה, למעשה זמן  ליתן אלא

לעולם. עליו 
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שיש נדר  לאשתו  באומר  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
בו שיש  בנדר  עוסקת שהיא אלא זמן, הגבלת iבו  ` p z, את הבעל שהדיר כגון 

נתקיים  כן  אם אלא חל נדרו  ואין  פלוני , דבר תעשה אם מנכסיו תיהנה שלא אשתו
התנאי.

çñtä ãò éì úéðäð zàL:הסוכות חג לאחר  לאשתו האומר  – ÆÇÀÆÁÅÄÇÇÆÇ
,il zipdp z`y mpew, משלי gqtd,היינו  crCéáà úéáì éëìz íàÄÅÀÄÀÅÈÄ

âçä ãò זמן לפני  מסתיים האיסור  זמן והרי  הסוכות, חג עד – ÇÆÈ
çñtäהתנאי; éðôì äëìäלפני אביה לבית האשה הלכה אם – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ

הפסח, çñtäחג ãò Búàðäa äøeñà בהנאה האשה אסורה – ÂÈÇÂÈÈÇÇÆÇ
אחר אבל הנדר. וחל  התנאי  נתקיים שהרי  הפסח, חג עד  בעלה משל

הפסח. עד  אלא אינו האיסור  זמן שהרי משלו, ליהנות מותרת הפסח
çñtä øçàזו הרי  הפסח, אחר  אביה לבית הלכה –ìçé àG"a ÇÇÇÆÇÀÇÅ

"Bøácבעלה משל  נהנתה אם כלומר  מוזהרת – היא הרי הפסח, לפני ÀÈ
מתחלל, הנדר הרי  הלכה, ואם הסוכות, חג עד אביה לבית תלך  שלא

שנאמר מה על  למפרע עוברת גגגג):):):):ונמצאת לללל,,,, דברו ,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יחל "לא
ליהנות  אסורה שמדרבנן מבואר , ובגמרא יעשה". מפיו היוצא ככל 

הפסח. אחר  אביה לבית תלך שמא גזירה הפסח, עד  `xnמבעלה m`e
mpew :ezy`lâçä ãò éì úéðäð zàL,הסוכות חג עד  –íà ÆÇÀÆÁÅÄÇÆÈÄ

çñtä ãò Céáà úéáì éëìz זמן לפני מסתיים התנאי שזמן  – ÅÀÄÀÅÈÄÇÇÆÇ
çñtäהאיסור; éðôì äëìäå,אביה לבית –Búàðäa äøeñà ÀÈÀÈÄÀÅÇÆÇÂÈÇÂÈÈ

âçä ãò,הנדר איסור עליה וחל התנאי  נתקיים שהרי  –úøzîe ÇÆÈËÆÆ
çñtä øçà Cìéì אלא אביה לבית תלך שלא בנדרו  התנה שלא – ÅÅÇÇÇÆÇ

בלבד. הפסח עד 

i y y m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

של פירושם מה זמן , הגבלת של  ביטויים בהם שיש  בנדרים ברובו  דן זה פרק
אדם. בני  לשון  משמעות לפי  אלו  ביטויים

:xne`díBiä íòBè éðàL ïéé íðB÷ וקבע יין, לטעום לא שנדר – ÈÇÄÆÂÄÅÇ
באמרו  לנדרו m"זמן  e i d" דוגמה אלא אינו  המשנה שנקטה ו"יין" ;

מאכל ; או משקה CLçzLלכל  ãò àlà øeñà Bðéàהנודר אין – ÅÈÆÈÇÆÆÀÇ
– הכוכבים צאת עד (היינו  חושך  שיהא עד אלא ביין ),המאיריהמאיריהמאיריהמאיריאסור

"ה  באומרם אדם בני של  היום;שכוונתם שמאיר זמן כל úaLÇÈיום":
Bæ והוא זה, בשבוע היינו  זו", שבת טועם שאני יין  "קונם האומר: –

השבוע, מימות באחד  úaMäעומד  ìëa øeñà,השבוע ימות בכל – ÈÀÈÇÇÈ
שנדר , äøáòLמיום úaLå נמנה השבוע, בסוף הבא השבת, ויום – ÀÇÈÆÈÀÈ

dxary,עם zayd:גורסים ויש  ביין, בו ואסור שעבר , השבוע עם היינו 
;xaryl zaydeäæ Lãçחודש טועם שאני  יין  "קונם האומר : – ÙÆÆ
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–ähna øzî.øéòä ïî øãBpä–øéò ìL dîeçúì ñðkì øzî,äøeaòì ñðkì øeñàå.úéaä ïî øãBpä ìáà– ª¨©¦¨©¥¦¨¦ª¨¦¨¥¦§¨¤¦§¨¦¨¥§¦¨£¨©¥¦©©¦
âàä ïî øeñàíéðôìå ó. ¨¦¨£©§¦§¦

Âéìò elàä úBøt íðB÷,ét ìò ïä íðB÷,éôì ïä íðB÷–ïäéìecâáe ïäéôelça øeñà.LíòBè éðàLå ìëBà éðà– ¨¥¨¥¨©¨¥©¦¨¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤¤£¦¥§¤£¦¥
ïäéìecâáe ïäéôelça øzî,äìk BòøfL øáãa;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà–ïéøeñà ïéìecâ éìecb elôà. ª¨§¦¥¤§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤£¦¦¥¦¦£¦

ÊBzLàì øîBàä:éãé äNòî íðB÷éìò C,ét ìò ïä íðB÷,éôì ïä íðB÷–ïäéìecâáe ïäéôelça øeñà.éðéàL ¨¥§¦§¨©£¥¨©¦¨©¨¥©¦¨¥§¦¨§¦¥¤§¦¥¤¤¥¦

:õåçì èìåá äñéøëù úøáåòî äùàë .íééøéùå äîà íéòáù êåúá äðîî íéàöåéä íéúáä.sb`d(àøæò) øôñá úåúìãä åôéâé ,åúîâåãå .úìãä úìéòð [íå÷î]
['â äéîçð]:ïéúéðúî äìåëá î"øë äëìä ïéàå
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ähnä ììëa Lbøcäאבל בדרגש. אסור המיטה מן  והנודר – ÇÇÀÅÄÀÈÇÄÈ
Lbøcä ïî øãBpä,מדרגש ייהנה שלא –ähna øzîלדברי – ÇÅÄÇÇÀÅËÈÇÄÈ

הדרגש. בכלל המיטה שאין øéòäהכל, ïî øãBpä שלא שנדר מי  – ÇÅÄÈÄ
העיר, לתוך  øéòייכנס ìL dîeçúì ñðkì øzî תחום" בתוך  – ËÈÄÈÅÄÀÈÆÄ

רוח, לכל  לעיר סביב אמה אלפיים שיעור  שהוא העיר , של שבת"
מן שמ  כחלק נחשב התחום שטח ואין  בשבת; לצאת העיר  לבני ותר 

שנאמר כמו לעיר, כחוץ אלא ה ה ה ה ):):):):העיר  להלהלהלה,,,, u"ומדותם((((במדבר במדבר במדבר במדבר  e g n
x i r l...,"באמה äøeaòìאלפיים ñðkì øeñàå מן לנודר  ואסור  – ÀÈÄÈÅÀÄÈ

טפחים  וארבעה אמה שבעים שהוא העיר , עיבור  לתוך  ליכנס העיר
שטח  תוך  לעיר חוץ הבולטים בתים יש שאם רוח, לכל  לעיר  סביב

מן  כחלק הם ונחשבים העיר ", של "עיבורה נקראים הם הרי  זה,
העיר, עיבור  מגבול אלא האמה אלפיים תחום את מודדים ואין העיר;

א). (ה, עירובין  במסכת oialכמבואר xird on xcepd oia lcad yie
,xird ly dxeaira s` xeq` xird on xcepdy ,ziad on xcepdìáàÂÈ

íéðôìå óâàä ïî øeñà ,úéaä ïî øãBpä רק להיכנס אסור  – ÇÅÄÇÇÄÈÄÈÂÇÀÄÀÄ
במשקוף, או  במפתן הדלת נקישת ממקום כלומר  הדלת, הגפת ממקום

מותר הדלת, עד  הבית למפתן  אפילו  ולחוץ, האגף מן  אבל  ולפנים;
בית של לעיבורו  דומה המפתן עובי שעל פי על  אף ("("("("תוספות תוספות תוספות תוספות להיכנס,

ישראלישראלישראלישראל").").")."). """"תפארת תפארת תפארת תפארת  טוב טוב טוב טוב ";";";"; יום יום יום יום 
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מותר  (סתם), היין מן או הבשר  מן שהנודר  ו -ז), (משניות שנינו  הקודם בפרק
"קונם האומר: אבל  dבתערובתם; f x y aקונם" או : dעלי", f o i i,"טועם שאיני

מן או  הענבים מן שהנודר  שם, שנינו  כן  טעם"). ("בנותן בתערובתם אף אסור 
"קונם האומר: אבל ובשמן); (ביין מהם ביוצא מותר  eהזיתים, l ` m i a p r e m i z i f

הדין שהוא ב), נב, (נדרים בגמרא ומבואר מהם. ביוצא אף אסור טועם", שאיני
ואי אלו", וענבים זיתים "קונם ביוצא באומר: שאסור  טועם", "שאיני מוסיף נו 

וענבים  "זיתים אומר  ואינו  טועם", שאיני וענבים זיתים "קונם האומר: אבל מהם;
הלשון שכן  לא, אם מהם ביוצא אסור הנודר  אם בגמרא, היא בעייה – אלו"
במשמעותו : ויש עצמו , המאכל  את טועם שאיני במשמעותו : יש – טועם" "שאיני 

טועם eשאיני  n r h nמשנתנו – ממנו . מהיוצא או  מתערובתו אף היינו  המאכל, של
דינם  מה טועם", (שאני ) ו"שאיני  "אלו" בלשון  הפירות מן בנודר ללמד  מוסיפה

וגידוליהם חילופיהם o"xd).של  i"tr)

:xne`d,éìò elàä úBøt íðB÷:xne`d e`,ét ìò ïä íðB÷:e` ÈÅÈÅÈÇÈÅÇÄ
éôì ïä íðB÷באחד לפניו  המונחים פירות עצמו  על  שאסר  – ÈÅÀÄ

עלי, פלוני מקום פירות קונם אמר : אם הדין והוא הללו, מהלשונות
הבאה), במשנה (כמבואר  עלי פלוני פירות קונם ïäéôelçaאו øeñàÈÀÄÅÆ

אחרים, פירות או  דמים תמורתם וקיבל החליפם שאם הפירות, של  –
בהם, אסור הוא שצמחו ïäéìecâáeהרי בגידולים אסור וכן  – ÀÄÅÆ

פירט  והנודר שהואיל  ניטעו ; או נזרעו  אם מהם, שנדר  אלו מפירות
הלכך כהקדש , עשאם עצמו, על שאסרם הפירות את בנדרו וייחד

אסורים. וגידוליו  שחילופיו הקדש, כדין ובגידוליהם, בחילופיהם אסור
íòBè éðàLå ìëBà éðàLשאני פירות "קונם האומר : אבל – ÆÂÄÅÀÆÂÄÅ

טועם", שאני פירות "קונם או : ïäéìecâáeאוכל" ïäéôelça øzîËÈÀÄÅÆÀÄÅÆ
וגידוליהם  חילופיהם וכשאוכל  הפירות, גוף אלא עצמו על אסר  שלא –

קונם  אמר: אם הדין  והוא עצמו . על שאסר  הפירות אותם טועם אינו
ע  שאף טועם, שאני  או  אוכל  שאני  האלו  בתערובתם פירות שאסור  פי ל

מותר מקום מכל  למשנתנו , בהקדמה שהזכרנו  כמו  מהם, וביוצא
טועם", "שאני  אוכל", "שאני הלשון  שכן ובגידוליהם, בחילופיהם

של מטעמם בו שאין  מה כל  לו  ולהתיר הנודר , בדברי  למעט בא
תערובת  כן שאין  מה וגידולין , חילופין  כגון  מהם, שנדר הפירות

עליו  האסורים הפירות מטעם בהם שיש מהם, המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).והיוצא ((((הרהרהרהר""""ןןןן;;;;

"פירות  ברישא הנודר  בדברי  המשנה שנקטה שמה מפרשים, ויש 

e l ` d שברישא הוא, לסיפא רישא בין  ההבדל  עיקר אלא דווקא, לאו  "
הפירות את עצמו  על הנודר dאסר  ` p d a, ולפיכךm d i t e l i g a x e q `,

וכן הנאה, איסורי חילופי  על חכמים mשגזרו d i l e c i b a x e q שגידולי,`
עצמו  על הנודר  אסר  לא בסיפא ואילו הקדש. כגידולי אסורים קונם

בחילופיהם  מותר  הלכך בלבד , בטעימה או באכילה אלא הפירות את
ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).).ובגידוליהם äìk((((הרא הרא הרא הרא """"שששש;;;; BòøfL øáãa מה כלומר, – ÀÈÈÆÇÀÈÆ

"שאני או  אוכל" שאני  (האלו) פירות "קונם שהאומר : בסיפא, ששנינו 
"קונם  שהאומר: ברישא, ששנינו מה וכן בגידוליהם; מותר  טועם",

בגידוליהם, דווקא ומשמע בגידוליהם, אסור וכו', עלי " האלו  פירות
מותר, גידוליהם בגידולי dlkאבל  erxfy xaca ?mixen` mixac dna

משהצמיחו , כלה שזרעם בפירות –äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáàÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆ
בהם, וכיוצא הבצלים כגון  –ïéìecâ éìecb elôà מזריעת שצמחו  – ÂÄÄÅÄÄ

הראשון;ïéøeñàהגידולים, מהאיסור בהם שמעורב לפי  הנודר , על – ÂÄ
לפיכך מתירין , לו  שיש  דבר הם והנדרים שהואיל בגמרא, ומבואר 

בטל. האיסור אין באלף אפילו 
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ידי ממעשה ליהנות שלא שנדר במי וגידולים חילופים דין  ללמד  מוסיפה משנתנו
או אשתו  של  ידיה מעשה תוצרת את עצמו על  הבעל  שאסר  כאן ומדובר אשתו.
חל זה שבכגון  למעשיהם, עלי ידיך קונם לאשתו : שאמר  כגון  או מלאכתה, שכר

לאסרם (xnb`);הנדר פלוני  של  פירותיו המייחד  שאף להשמיענו , זו משנה ובאה
במשנה  כבר שהזכרנו כמו  עלי", האלו  פירות "קונם כאומר דינו  בנדר, עליו 

ובגידוליהם. בחילופיהם אסור  כאן אף ולפיכך הקודמת,

éìò Céãé äNòî íðB÷ :BzLàì øîBàä; לעיל שבארנו  כמו – ÈÅÀÄÀÈÇÂÅÈÇÄÈÇ
:xne`d e`,ét ìò ïä íðB÷אוéôì ïä íðB÷על הבעל שאסר – ÈÅÇÄÈÅÀÄ

לו , ומכינה עושה שאשתו  מה כל ïäéôelçaעצמו øeñà אם – ÈÀÄÅÆ
ליהנות  לו אסור בפירות, או בדמים אשתו  ידי מעשה הבעל החליף

שאשתו ïäéìecâáeמהם, אילן  של מגידולים ליהנות לו  אסור  וכן  – ÀÄÅÆ
נטעה או  החליפין ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש),),),),זרעה מן שלקח פירות מגידולי  ((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).או 
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ìëBà,íòBè éðéàL–ïäéìecâáe ïäéôelça øzî,äìk BòøfL øáãa;äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà–éìecb elôà ¥¤¥¦¥ª¨§¦¥¤§¦¥¤§¨¨¤©§¨¤£¨§¨¨¤¥©§¨¤£¦¦¥
íéøeñà ïéìecâ. ¦¦£¦

Áçñtä ãò ìëBà éðéà äNBò zàL,çñtä ãò äqkúî éðéà äNBò zàL;çñtä éðôì äúNò–ìBëàì øzî ¤©§¨¥¦¥©©¤©¤©§¨¥¦¦§©¤©©¤©¨§¨¦§¥©¤©ª¨¤¡
çñtä øçà úBqkúäìe.ìëBà éðéà çñtä ãò äNBò zàL,äqkúî éðéà çñtä ãò äNBò zàLå;éðôì äúNò §¦§©©©©¤©¤©§¨©©¤©¥¦¥§¤©§¨©©¤©¥¦¦§©¤¨§¨¦§¥

çñtä–çñtä øçà úBqkúäìe ìBëàì øeñà. ©¤©¨¤¡§¦§©©©©¤©
Ëçñtä ãò éì úéðäð zàL,éáà úéáì éëìz íàâçä ãò C;çñtä éðôì äëìä–çñtä ãò Búàðäa äøeñà; ¤©§¤¡¥¦©©¤©¦¥§¦§¥¨¦©¤¨¨§¨¦§¥©¤©£¨©£¨¨©©¤©

çñtä øçà–a"Bøác ìçé àG".âçä ãò éì úéðäð zàL,éáà úéáì éëìz íàçñtä ãò C;çñtä éðôì äëìäå ©©©¤©§©¥§¨¤©§¤¡¥¦©¤¨¦¥§¦§¥¨¦©©¤©§¨§¨¦§¥©¤©
–âçä ãò Búàðäa äøeñà,çñtä øçà Cìéì úøzîe. £¨©£¨¨©¤¨ª¤¤¥¥©©©¤©
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‡íBiä íòBè éðàL ïéé íðB÷–CLçzL ãò àlà øeñà Bðéà;Bæ úaL–úaMä ìëa øeñà,äøáòL úaLå; ¨©¦¤£¦¥©¥¨¤¨©¤¤§©©¨¨§¨©©¨§©¨¤¨§¨

gggg.gqtd cr lke` ipi` eiykr dyer z`yäùåò úàù äî ìë ìáà .ìëåà éðà çñôä øçàì ìáà ,çñôä ãò ìëåà éðéà åéùëò äùåò úàù òîùî éëä
:çñôä øçàì åìéôà íìåòì åúåà ìëåà éðéà çñôä àáéù ãò íåéäî äùåò úàù äî ìë ,òîùî ,ìëåà éðéà çñôä ãò
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íòBè éðéàL ,ìëBà éðéàL מעשה "קונם לאשתו : האומר אבל  – ÆÅÄÅÆÅÄÅ
טועם", "שאיני או: אוכל ", שאיני ïäéìecâáeידיך ïäéôelça øzîËÈÀÄÅÆÀÄÅÆ

בא  לא טועם", "שאיני או אוכל" "שאיני  בנדרו  והוסיף שהואיל –

המאכלי טעימת עליו  לאסור מותראלא הלכך  לו , מכינה שאשתו  ם
טועם  אינו שהרי הללו , המאכלים של  ובגידוליהם בחילופיהם הוא

עצמו . על שאסרם המאכלים טעם את `mixen?בהם mixac dnaøáãaÀÈÈ
éìecb elôà ,äìk Bòøæ ïéàL øáãa ìáà ;äìk BòøfLÆÇÀÈÆÂÈÀÈÈÆÅÇÀÈÆÂÄÄÅ

íéøeñà ïéìecâ.הקודמת במשנה שבארנו כמו – ÄÄÂÄ

i y i n g m e i
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משנתנו ממשיכה אשתו, ידי  ממעשה הנאה בנודר  הקודמת המשנה שעסקה כיון
לבחון יש  זמן , הגבלת בנדרו  הבעל פירש שאם ללמדנו, באה והיא ענין , באותו
על שאסר  הדבר  לגבי או הנדר איסור  לגבי  היא הזמן הגבלת אם נדרו, לשון לפי

עצמו.

mpew :ezy`l xne`dçñtä ãò ìëBà éðéà äNBò zàL ומשמע – ÆÇÀÈÅÄÅÇÇÆÇ
לו , תעשה שאשתו מאכל  כל  הפסח עד  עצמו על הבעל `eשאסר

mpew :ezy`l xne`dçñtä ãò äqkúî éðéà äNBò zàL– ÆÇÀÈÅÄÄÀÇÆÇÇÆÇ
תעשה  שאשתו מלבוש  כל  הפסח עד  ילבש  שלא הבעל , שנדר  ומשמע

çñtäלו ; éðôì äúNò אשתו לו  שעשתה מלבוש או מאכל  כל  – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ
הפסח, חג çñtäלפני øçà úBqkúäìe ìBëàì øzîמותר – ËÈÆÁÀÄÀÇÇÇÇÆÇ

מלבוש, אותו  ללבוש  או מאכל  אותו  לאכול הפסח לאחר לבעל
שלא  נדרו לאיסור זמן לקבוע אלא באה לא בנדרו  הזמן שהגבלת

במלבוש או במאכל  אסור  אינו  הלכך הפסח, עד  אלא עליו  חל יהא
בלבד . הפסח עד  אלא הפסח לפני אשתו ezy`l:שעשתה xne`d la`

mpewãò äNBò zàLå ,ìëBà éðéà çñtä ãò äNBò zàLÆÇÀÈÇÇÆÇÅÄÅÀÆÇÀÈÇ
äqkúî éðéà çñtä עצמו על  הבעל שאסר  הנדר , של שמשמעו  – ÇÆÇÅÄÄÀÇÆ

הפסח; עד  לו תעשה שאשתו  מה çñtäכל éðôì äúNòמאכל – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ
מלבוש, çñtäאו  øçà úBqkúäìe ìBëàì øeñàאסור כלומר  – ÈÆÁÀÄÀÇÇÇÇÆÇ

אשתו  שעשתה בלבוש להתלבש  או המאכל את לאכול  לעולם לבעל

הנדר, לאיסור זמן  ליתן  באה לא בנדרו הזמן  שהגבלת הפסח, לפני 
אסור הזמן מאותו  ידיה מעשה שיהא ידיה, למעשה זמן  ליתן אלא

לעולם. עליו 
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שיש נדר  לאשתו  באומר  לדון מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך היא זו  משנה
בו שיש  בנדר  עוסקת שהיא אלא זמן, הגבלת iבו  ` p z, את הבעל שהדיר כגון 

נתקיים  כן  אם אלא חל נדרו  ואין  פלוני , דבר תעשה אם מנכסיו תיהנה שלא אשתו
התנאי.

çñtä ãò éì úéðäð zàL:הסוכות חג לאחר  לאשתו האומר  – ÆÇÀÆÁÅÄÇÇÆÇ
,il zipdp z`y mpew, משלי gqtd,היינו  crCéáà úéáì éëìz íàÄÅÀÄÀÅÈÄ

âçä ãò זמן לפני  מסתיים האיסור  זמן והרי  הסוכות, חג עד – ÇÆÈ
çñtäהתנאי; éðôì äëìäלפני אביה לבית האשה הלכה אם – ÈÀÈÄÀÅÇÆÇ

הפסח, çñtäחג ãò Búàðäa äøeñà בהנאה האשה אסורה – ÂÈÇÂÈÈÇÇÆÇ
אחר אבל הנדר. וחל  התנאי  נתקיים שהרי  הפסח, חג עד  בעלה משל

הפסח. עד  אלא אינו האיסור  זמן שהרי משלו, ליהנות מותרת הפסח
çñtä øçàזו הרי  הפסח, אחר  אביה לבית הלכה –ìçé àG"a ÇÇÇÆÇÀÇÅ

"Bøácבעלה משל  נהנתה אם כלומר  מוזהרת – היא הרי הפסח, לפני ÀÈ
מתחלל, הנדר הרי  הלכה, ואם הסוכות, חג עד אביה לבית תלך  שלא

שנאמר מה על  למפרע עוברת גגגג):):):):ונמצאת לללל,,,, דברו ,((((במדבר במדבר במדבר במדבר  יחל "לא
ליהנות  אסורה שמדרבנן מבואר , ובגמרא יעשה". מפיו היוצא ככל 

הפסח. אחר  אביה לבית תלך שמא גזירה הפסח, עד  `xnמבעלה m`e
mpew :ezy`lâçä ãò éì úéðäð zàL,הסוכות חג עד  –íà ÆÇÀÆÁÅÄÇÆÈÄ

çñtä ãò Céáà úéáì éëìz זמן לפני מסתיים התנאי שזמן  – ÅÀÄÀÅÈÄÇÇÆÇ
çñtäהאיסור; éðôì äëìäå,אביה לבית –Búàðäa äøeñà ÀÈÀÈÄÀÅÇÆÇÂÈÇÂÈÈ

âçä ãò,הנדר איסור עליה וחל התנאי  נתקיים שהרי  –úøzîe ÇÆÈËÆÆ
çñtä øçà Cìéì אלא אביה לבית תלך שלא בנדרו  התנה שלא – ÅÅÇÇÇÆÇ

בלבד. הפסח עד 

i y y m e i
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של פירושם מה זמן , הגבלת של  ביטויים בהם שיש  בנדרים ברובו  דן זה פרק
אדם. בני  לשון  משמעות לפי  אלו  ביטויים

:xne`díBiä íòBè éðàL ïéé íðB÷ וקבע יין, לטעום לא שנדר – ÈÇÄÆÂÄÅÇ
באמרו  לנדרו m"זמן  e i d" דוגמה אלא אינו  המשנה שנקטה ו"יין" ;

מאכל ; או משקה CLçzLלכל  ãò àlà øeñà Bðéàהנודר אין – ÅÈÆÈÇÆÆÀÇ
– הכוכבים צאת עד (היינו  חושך  שיהא עד אלא ביין ),המאיריהמאיריהמאיריהמאיריאסור

"ה  באומרם אדם בני של  היום;שכוונתם שמאיר זמן כל úaLÇÈיום":
Bæ והוא זה, בשבוע היינו  זו", שבת טועם שאני יין  "קונם האומר: –

השבוע, מימות באחד  úaMäעומד  ìëa øeñà,השבוע ימות בכל – ÈÀÈÇÇÈ
שנדר , äøáòLמיום úaLå נמנה השבוע, בסוף הבא השבת, ויום – ÀÇÈÆÈÀÈ

dxary,עם zayd:גורסים ויש  ביין, בו ואסור שעבר , השבוע עם היינו 
;xaryl zaydeäæ Lãçחודש טועם שאני  יין  "קונם האומר : – ÙÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



bרו dpyn ipiny wxt mixcp zkqn

äæ Lãç–Lãçä ìëa øeñà,àaäì Lãç Làøå;Bæ äðL–äðMä ìëa øeñà,àBáì ãéúòì äðMä Làøå;òeáL Ÿ¤¤¨§¨©Ÿ¤§ŸŸ¤§©¨¨¨¨§¨©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨©
äæ–òeáMä ìëa øeñà,äøáòL úéòéáLe.øîà íàå:ãçà íBé,úçà úaL,ãçà Lãç,úçà äðL,ãçà òeáL ¤¨§¨©¨©§¦¦¤¨§¨§¦¨©¤¨©¨©©Ÿ¤¤¨¨¨©©¨©¤¨
–íBéì íBiî øeñà. ¨¦§
·çñtä ãò–òébiL ãò øeñà;àäiL ãò–àöiL ãò øeñà.çñtä éðôì ãò–øéàî éaøøîBà:ãò øeñà ©©¤©¨©¤©¦©©¤§¥¨©¤¥¥©¦§¥©¤©©¦¥¦¥¨©

òébiL;éñBé éaøøîBà:àöiL ãò øeñà. ¤©¦©©¦¥¥¨©¤¥¥
‚øéöwä ãò,øéöaä ãò,÷éñnä ãò–òébiL ãò àlà øeñà Bðéà.ììkä äæ:òeá÷ BpîfL ìk,øîàå:òébiL ãò ©©¨¦©©¨¦©©¨¦¥¨¤¨©¤©¦©¤©§¨¨¤§©¨©§¨©©¤©¦©

:òåáùä ìëá øåñà åæ.xaryl zayde:øáòù òåáùä ììëá àåä éë ,úáùä íåéá éîð øåñàå.ycegd lka xeq` df ycegùãåçä òöîàá ãîåò íà
.øáòù ùãåçì íéùìù íåéá ç"ø äéä åìéôàå ,àáä ùãåçä íò äðîð àåä éë ç"ø íåéá øúåîå ,àáäì ç"ø íåéå ,ùãåçä íåìùú ãò øåñà ,äæ ùãåç øîàå

:àáì äãéúòä äðùä íò äðîð àåäù ä"øá øúåîå ,äðùä íåìùú ãò øåñà ,åæ äðù øîàå äðùä òöîàá ãîò íà ,åæ äðù ïëå.df reayãîåò äéä
:äøáòù äèéîù ììëá úéòéáùäå ,äèéîùä íåìùú ãò øåñà ,äæ òåáù øîàå äèéîùä òöîàá,zg` dpy ,cg` yceg ,zg` zay ,cg` mei xn` m`

.meil mein xeq` ,cg` reayøåñà ,éìò ùãåç øîàå ùãåçì äðåîùá ãîåò íà ïëå .úàæä úòë øçîì ãò øåñà ,ãçà íåé øîåàå íåéä òöîàá ãîåò íà
úáù ,ãçà íåé øîà àìù ô"òà ,íúñ äðù åà ,ùãåç åà ,úáù åà ,íúñ íåé ïéé éìò íðå÷ øîà íà ïëå .äèéîùá ïëå .äðùá ïëå .àáä ùãåçì 'ç ãò
øéúäì àáé àîù íåéä øîàùë äøéæâ ,íëçì äìàù êéøö ,êùçúùë øúåî àåäù ô"òà ,íåéä ïéé éìò íðå÷ øîåàäå .úòì úòî åðéã ,ãçà ùãåç ,úçà

:íìåë ïëå .íúñ úáùì åæ úáù ïéá åà ,íåéäì íåé ïéá äéì óìçéîã ,íúñ íåé øîàéùë
aaaa.ribiy cr xeq` gqtd cr:ììëá ãò àìå ãò ,íãà éðá ïåùìáã.`viy cr xeq` ,`diy cr:äååä àåäù ïîæ ìë òîùîãxne` n"x gqtd iptl cr

.ribiy cr xeq`øåñàì äéùôð ùðéà ìééòî ,øáñ éñåé éáøå .òéâéù ãò åðééäå ,øîà÷ çñôä éðô úåø÷ì øøåáîä øáãå ,à÷éôñà äéùôð ùðéà ìééòî àìã
:éñåé 'øë äëìäå .÷ôúñäì ìëåéù äî ìëá

bbbb.xivwd cr:íéøåòùå íéèç ìù.xivad cr:íéáðò ìù.wiqnd cr:íéúéæ ìù.ribiy cr `l` xeq` epi`ùøôîãë ,òåá÷ ïîæ øéöáå øéö÷ì ïéàå ìéàåä

`xephxa yexit

Lãçäזה", ìëa øeñà, החודש גמר  עד  שנדר  מיום –Làøå ÈÀÈÇÙÆÀÙ
àaäì Lãç בו ומותר  הבא, החודש  עם נמנה חודש ראש ויום – ÙÆÀÇÈ

וראש מלא, הוא בו שעומד החודש שאפילו מבואר , בגמרא ביין.

חודש ראש של הראשון שהיום פי  על אף ימים, שני  הוא הבא חודש 
ביין , בו  מותר מקום מכל  שעבר , החודש של השלושים ביום הוא

הוא  אדם בני שבלשון  וכיון  אדם, בני לשון  אחר  הולכים שבנדרים
הבא; החודש  עם נמנה הוא אף לפיכך חודש, ראש Bæנקרא äðLÈÈ

זו", שנה טועם שאני  יין "קונם האומר: –äðMä ìëa øeñà– ÈÀÈÇÈÈ
השנה, גמר  עד שנדר  àBáìמיום ãéúòì äðMä Làøå נמנה – ÀÙÇÈÈÆÈÄÈ

משנתנו  בו; אסור  ואינו הבאה, השנה עם היינו לבוא, העתיד  עם
לשון  שכך לבוא", "לעתיד לשון ובשנה "להבא", לשון בחודש נקטה

לבוא" העתידה ו"שנה הבא", "חודש לומר : òeáLÈÇ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש););););העולם
äæ שבוע טועם שאני  יין "קונם השמיטה: משנות באחת האומר  – Æ

ה  שנות שבע גמר  עד  היינו òeáMäשמיטה,זה", ìëa øeñà– ÈÀÈÇÈÇ
השמיטה, שנת עד שנותרו השנים äøáòLבכל úéòéáLe ואף – ÀÄÄÆÈÀÈ

כשנה  שעברו , השנים עם נמנית שהיא לפי עצמה, השמיטה בשנת

גורסים: ויש שבהן. ואחרונה xaryl.שביעית ziriaye:øîà íàåÀÄÈÇ
ãçà íBé או אחד, יום טועם שאני  יין קונם –úçà úaL או , ÆÈÇÈÇÇ

ãçà Lãç או ,úçà äðL או ,íBéì íBiî øeñà ,ãçà òeáL ÙÆÆÈÈÈÇÇÈÇÆÈÈÄÀ
בנדרו שהזכיר  התקופה כל שתושלם עד  ביין  אסור –m e i l m e i n,

אמר  `cg",שאם mei";שעה באותה למחרת עד  שנדר משעה אסור
אמר  `zg",ואם zay" הבא השמיני  היום עד שנדר  משעה אסור 

ואמר לחודש , עשר חמישה של  היום בחצות נדר ואם שעה; באותה
,"cg` yceg", שלאחריו לחודש  עשר  החמישה של  היום חצות עד  אסור

מלא. בחודש  יום ושלושים חסר, בחודש ימים ותשעה עשרים היינו 
שלושים והמאיריוהמאיריוהמאיריוהמאירי נדרו עליו  חל  חסר  בחודש  שאף מבארים, שיש כותב,

לעת מעת גמורים ביורה ביורה ביורה ביורה יום ש ש ש ש """"ך ך ך ך  ועיין ועיין ועיין ועיין  גגגג;;;; יייי,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

יג יג יג יג )))) קטןקטןקטןקטן סעיף סעיף סעיף סעיף  רכרכרכרכ סימןסימןסימןסימן אמר דעהדעהדעהדעה ואם .,"zg` dpy" שנה אסור  הוא הרי

א  וכן  ליום, מיום אמרתמימה `cg",ם reay" גמורות שנים שבע אסור 
אף  היום", טועם שאני  יין  "קונם שהאומר : אמרו, בגמרא ליום. מיום

מקום  מכל שתחשך , עד  אלא אסור שאינו  במשנתנו  ששנינו פי  על 
לשתות  ויבוא אחד " "יום יאמר שמא גזירה החכם, מן  שאלה צריך 

אחד ". ל"יום "היום" בין להבדיל  ידע שלא משתחשך,
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פלוני ; מועד עד לנדרו  זמן בקובע דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

בכלל, עד  ולא עד אדם: בני בלשון "עד " שמשמעות להשמיענו המשנה ובאה

לפני ". "עד או שיהא" "עד האומר  לבין בלבד  "עד" האומר  בין הבדל שיש אלא

çñtä ãò,"הפסח עד  טועם שאני זה דבר  "קונם האומר: –øeñà ÇÇÆÇÈ
òébiL ãòעד אדם: בני  שבלשון מותר , עצמו בפסח אבל  הפסח, – ÇÆÇÄÇ

בכלל. עד  àäiLולא ãò טועם שאני זה דבר קונם אמר: ואם – ÇÆÀÅ
הפסח, שיהא àöiLעד ãò øeñà,בדבר שאסור היינו  הפסח, כל  – ÈÇÆÅÅ

נדרו  שיחול  הנודר , דברי שמשמעות עצמו , בפסח אף ממנו, שנדר
הפסח. יהא עוד çñtäכל  éðôì ãò הפסח פני  עד אחר: בנוסח – ÇÄÀÅÇÆÇ

במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו),),),), והרוהרוהרוהר""""ןןןן רשרשרשרש""""יייי גירסת גירסת גירסת גירסת  וכןוכןוכןוכן בבבב;;;; סד סד סד סד ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שאמר :((((גמראגמראגמראגמרא היינו 
הפסח", פני  עד טועם שאני  זה דבר øeñà"קונם :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈ

òébiL ãò."הפסח "עד  כאומר  שדינו  עצמו , בפסח ומותר הפסח, – ÇÆÇÄÇ
àöiL ãò øeñà :øîBà éñBé éaø אף שאסור  היינו  הפסח, – ÇÄÅÅÈÇÆÅÅ

הגמרא  במסקנת הפסח". שיהא "עד האומר  כדין עצמו, בפסח
א א א א ))))בקידושין נח ((((סהסהסהסה,,,, יוסי ורבי  מאיר שרבי במשמעות מבואר, לקו

סובר : מאיר  רבי  אדם; בני gqtd"לשון  ipt cr"לפני עד משמעו:
סובר: יוסי ורבי  gqtd"הפסח, ipt cr",הפסח שיפנה עד משמעו:

רבי שמחלוקת מבואר , במסכתנו  בגמרא אבל שיעבור . עד כלומר

מוטלת  שמשמעותם ביטויים לגבי הנודר בכוונת היא יוסי  ורבי מאיר
על ואף בספק; מוטלת הפסח" פני "עד  הלשון  משמעות שכן  בספק,

קיים  מקום מכל "לפני", כמו  שהיא ברור , פירושה "פני " שהמלה פי 
והוא  הואיל  בו, אסור הנודר  יהא שמא הפסח, מימי  יום כל  לגבי  ספק

שיש וכל הוא, פסח אחריו  שבא מה שהרי הפסח", כ"פני  נחשב
מאיר רבי  של המחלוקת טעם וזהו הפסח. כלפני הוא הרי  פסח אחריו

סובר: מאיר  שרבי יוסי, witql`"ורבי diytp yipi` liirn `l" אין –
לאסור כוונתו אין נודר וכשהוא בספק, עצמו להכניס אדם של דרכו 

ולפיכך  בדבריו , שברור  מה אלא rעליו  i b i y c r x e q יוסי;` רבי
witql`"סובר: diytp yipi` liirn" היינו בספק, עצמו  מכניס אדם –

אסור ולפיכך  הספק, לגבי  אף הנדר  עליו  שיחול  הנודר  של  שדעתו
האחרונה  השעה לפני  עד  היא: הדברים כוונת שמא הפסח, שיצא עד 

פסח הגמרא:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).של מסקנת dhiyd",לפי ztlgen"כלומר
שיצא. עד  אסור  אומר : מאיר ורבי  שיגיע, עד  אסור  אומר : יוסי שרבי 
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–òébiL ãò øeñà,øîà:àäiL ãò–àöiL ãò øeñà;òeá÷ Bpîæ ïéàL ìëå,øîà ïéa:àäiL ãò,øîà ïéa: ¨©¤©¦©¨©©¤§¥¨©¤¥¥§¨¤¥§©¨©¥¨©©¤§¥¥¨©
òébiL ãò–òébiL ãò àlà øeñà Bðéà. ©¤©¦©¥¨¤¨©¤©¦©

„õéwä ãò,àäiL ãòõéwä–eìéçúiL ãòúBìkìka ñéðëäì íòä.õéwä øáòiL ãò–eìt÷iL ãò ©©©¦©¤§¥©©¦©¤©§¦¨¨§©§¦©©§¨©¤©£Ÿ©©¦©¤§©§
úBòeö÷nä.øéöwä ãò–ïéhç øéö÷ øBö÷ì íòä ìéçúiL ãò,íéøBòN øéö÷ àG ìáà.Bøãð íB÷î éôì ìkä;íà ©©§©©¨¦©¤©§¦¨¨¦§§¦¦¦£¨§¦§¦©Ÿ§¦§¦§¦
øäa äéä–øäa,äò÷aa äéä íàå–äò÷aa. ¨¨¨¨¨¨§¦¨¨©¦§¨©¦§¨

àåïîæ øåñéàá åîöò ñéðëäì øãåðä úòãá ïéà áåö÷ åðîæ ïéàù øáã ìëù ,òéâéù ãò àìà øåñà åðéà ,òéâéù ãò øîà àðù àì àäéù ãò øîà àðù àì ,ìéæ
:øîà÷ òéâéù ãò éàãåã ïðéøîà êëéôìå ,åì òåãé ïéàù

cccc.uiwd `diy cr uiwd críéðàú íéööå÷ù øîåìë ,úåìëìëá ñéðëäì íòä åìéçúéù ãò àìà øåñà åðéà õé÷ä àäéù ãò øîà ïéá õé÷ä ãò øîà ïéá
:íéìñá íúåà íéñéðëîå äáøä.zerevwnd eltwiy cräðùì ïúåà ïéçéðîå úåàìöçî ïúåà ïéìô÷î åùáéúðù øçàì ,íéðàúä íäéìò íéùáéîù úåàìöçîä

:äàáä.excp mewn itl lkdòéâéù ãò ,øãðä úòùá øäá äéä íà ïëå .íéøåòù øéö÷ ãò ,íéøåòù íàå .íéèç øéö÷ ãò ,ïéèç íå÷îä úåàåáú áåø íà
:äò÷á ìù øéöáäå øéö÷ä ïîæ òéâéù ãò ,äò÷áá íàå .øäá øéöáäå øéö÷ä ïîæ
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האומר  לבין  הפסח" "עד  בנדרו האומר  בין הבדל שיש  למדנו , הקודמת במשנה
שלשון הפסח", שיהא c""עד r"ולשון שיגיע, עד  `"משמעו : d i y c r": משמעו

שבהם  זמנים שיש  ללמד, באה והיא אלו, בלשונות ממשיכה משנתנו  שיצא. עד 
שיצא. עד ולא שיגיע עד אסור שיהא" "עד  האומר ואף קיים, אינו  זה הבדל

øéöwä ãò היינו הקציר , עד טועם שאני  זה דבר קונם האומר : – ÇÇÈÄ
או: בשדות, התבואה קציר øéöaäזמן ãò,הענבים בציר זמן – ÇÇÈÄ

éñnä÷או : ãò,הזיתים לקיטת זמן –øeñà Bðéàשנדר בדבר – ÇÇÈÄÅÈ
òébiLממנו, ãò àlà והוא המסיק; או הבציר או הקציר זמן  – ÆÈÇÆÇÄÇ

"עד או הבציר", שיהא "עד או  הקציר ", שיהא "עד  באומר  הדין
שיגיע. עד  אלא אסור שאינו  המסיק", ììkäשיהא äæ אמרו – ÆÇÀÈ

÷òeáחכמים: BpîfL ìk וכן ימים, שבעה שזמנו  פסח, כגון – ÈÆÀÇÈÇ
המועדות, òébiLשאר ãò :øîàå,בלבד "עד" שאמר או –øeñà ÀÈÇÇÆÇÄÇÈ

òébiL ãò; הזמן אותו תחילת עד  –øeñà ,àäiL ãò :øîà ÇÆÇÄÇÈÇÇÆÀÅÈ
àöiL ãò;הקודמת במשנה שבארנו  כמו  הזמן, אותו סוף עד  – ÇÆÅÅ

òeá÷ Bpîæ ïéàL ìëå,הקציר כגון ידוע, אינו  המשכו שזמן  – ÀÈÆÅÀÇÈÇ
ברכת  לפי  יותר, ופעמים פחות נמשך  זמנם שפעמים והמסיק, הבציר

הפירות, ויבול òébiL,השנה ãò :øîà ïéa ,àäiL ãò :øîà ïéaÅÈÇÇÆÀÅÅÈÇÇÆÇÄÇ
òébiL ãò àlà øeñà Bðéà לקצוב הנודר  בא לא אומרים: שאנו  – ÅÈÆÈÇÆÇÄÇ

א  כוונתו  היתה ולא קבוע, שאינו  זמן הקצירלנדרו  זמן  לתחילת לא

המסיק. או  הבציר  או

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחקלאות, הקשורות העונות לאחת עד לנדרו  זמן שהקוצב למדנו , הקודמת במשנה
מוסיפה  משנתנו  הזמן . אותו  שיגיע עד  אלא אסור אינו  קבוע, זמנן  ואין  הואיל 

עונת בענין  uללמד i w d, עונת בענין  וכן ולקיטתן, התאנים בישול גמר  עונת היינו 

x i v w d,.זמנן תחילת אימתי  – הקודמת במשנה הוזכרה שכבר 

õéwä ãò:או הקיץ, עד טועם שאני  זה דבר קונם האומר: –ãò ÇÇÇÄÇ
õéwä àäiLאלא אסור שאינו דינו והרי –,uiwd ribiy crהואיל ÆÀÅÇÇÄ

בו  שנדר  בדבר  אסור  הלכך  קבוע; הקיץ של זמנו  eìéçúiLואין ãòÇÆÇÀÄ
ñéðëäì íòä,הנלקטות התאנים את –úBìkìkaכלומר בסלים, – ÈÈÀÇÀÄÇÇÀÈ

בסלים. ולהכניסן ללקטן העם והתחיל  תאנים, הרבה כבר  ãòÇשבשלו
õéwä øáòiLשיעבור עד טועם שאני זה דבר קונם אמר: ואם – ÆÇÂÙÇÇÄ

`xeqהקיץ, `ed ixdúBòeö÷nä eìt÷iL ãò המיוחדות הסכינים – ÇÆÀÇÀÇÇÀ
בגמר שכן  דבלה, עיגולי  מהן ולהכין אותן  לחתוך  התאנים, לקציעת
לשנה  להצניען כדי בתיקן אותן  ומכניסים אלו  סכינים מקפלים הקיץ

ישראלישראלישראלישראל").").").").הבאה """"תפארת תפארת תפארת תפארת  היינו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; המקצועות מפרשים: ויש
א  עליהן  לייבש כדי  בשדה פרושות שהיו התאנים,המחצלאות ת

סימן  זה הרי הבאה, לשנה אותן  ומניחים המחצלאות את וכשמקפלים
הקיץ. øéöwäשעבר ãòעד טועם שאני זה דבר קונם האומר: – ÇÇÈÄ

xcpyהקציר , xaca xeq`,ïéhç øéö÷ øBö÷ì íòä ìéçúiL ãòÇÆÇÀÄÈÈÄÀÀÄÄÄ
íéøBòN øéö÷ àG ìáà הוא אדם בני  בלשון  "קציר " שסתם – ÂÈÀÄÀÄ

אדם למאכל הראוי  לחם מהן  שאופים חיטים, mixeryקציר  xivwe)
.(mihig xivwl mcewBøãð íB÷î éôì ìkä,בנדרים הוא כלל – ÇÙÀÄÀÄÀ

שאם  נדרו, את נדר  שבו המקום לפי  הנודר לשון בפירוש שהולכים
עד אסור  הוא הרי סתם, "קציר" שעורים לקציר  קוראים מקום באותו 

שעורים קציר לקצור העם וכןוכןוכןוכןשיתחיל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); äéä((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; íàÄÈÈ
øäaמאוחר שם הקציר שזמן  בהר, הנדר  בשעת היה הנודר אם – ÈÈ

בבקעה, הקציר  xivwdמזמן onf ribiy cr xeq`øäaהנודר ואפילו  – ÈÈ
בברייתא שנו שכן בבקעה, עכשיו  הקיץ ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):נמצא עד  "הנודר

שיגיע  עד אסור  בעמקים, הקיץ שהגיע פי על  אף לעמקים, וירד  בגליל 
בגליל "; äò÷aaהקיץ äéä íàå,נדרו בשעת –äò÷aaאסור – ÀÄÈÈÇÄÀÈÇÄÀÈ

בבקעה. הקציר  זמן שיגיע עד שנדר  במה

izdw - zex`ean zeipyn
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äæ Lãç–Lãçä ìëa øeñà,àaäì Lãç Làøå;Bæ äðL–äðMä ìëa øeñà,àBáì ãéúòì äðMä Làøå;òeáL Ÿ¤¤¨§¨©Ÿ¤§ŸŸ¤§©¨¨¨¨§¨©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨¦¨¨©
äæ–òeáMä ìëa øeñà,äøáòL úéòéáLe.øîà íàå:ãçà íBé,úçà úaL,ãçà Lãç,úçà äðL,ãçà òeáL ¤¨§¨©¨©§¦¦¤¨§¨§¦¨©¤¨©¨©©Ÿ¤¤¨¨¨©©¨©¤¨
–íBéì íBiî øeñà. ¨¦§
·çñtä ãò–òébiL ãò øeñà;àäiL ãò–àöiL ãò øeñà.çñtä éðôì ãò–øéàî éaøøîBà:ãò øeñà ©©¤©¨©¤©¦©©¤§¥¨©¤¥¥©¦§¥©¤©©¦¥¦¥¨©

òébiL;éñBé éaøøîBà:àöiL ãò øeñà. ¤©¦©©¦¥¥¨©¤¥¥
‚øéöwä ãò,øéöaä ãò,÷éñnä ãò–òébiL ãò àlà øeñà Bðéà.ììkä äæ:òeá÷ BpîfL ìk,øîàå:òébiL ãò ©©¨¦©©¨¦©©¨¦¥¨¤¨©¤©¦©¤©§¨¨¤§©¨©§¨©©¤©¦©

:òåáùä ìëá øåñà åæ.xaryl zayde:øáòù òåáùä ììëá àåä éë ,úáùä íåéá éîð øåñàå.ycegd lka xeq` df ycegùãåçä òöîàá ãîåò íà
.øáòù ùãåçì íéùìù íåéá ç"ø äéä åìéôàå ,àáä ùãåçä íò äðîð àåä éë ç"ø íåéá øúåîå ,àáäì ç"ø íåéå ,ùãåçä íåìùú ãò øåñà ,äæ ùãåç øîàå

:àáì äãéúòä äðùä íò äðîð àåäù ä"øá øúåîå ,äðùä íåìùú ãò øåñà ,åæ äðù øîàå äðùä òöîàá ãîò íà ,åæ äðù ïëå.df reayãîåò äéä
:äøáòù äèéîù ììëá úéòéáùäå ,äèéîùä íåìùú ãò øåñà ,äæ òåáù øîàå äèéîùä òöîàá,zg` dpy ,cg` yceg ,zg` zay ,cg` mei xn` m`

.meil mein xeq` ,cg` reayøåñà ,éìò ùãåç øîàå ùãåçì äðåîùá ãîåò íà ïëå .úàæä úòë øçîì ãò øåñà ,ãçà íåé øîåàå íåéä òöîàá ãîåò íà
úáù ,ãçà íåé øîà àìù ô"òà ,íúñ äðù åà ,ùãåç åà ,úáù åà ,íúñ íåé ïéé éìò íðå÷ øîà íà ïëå .äèéîùá ïëå .äðùá ïëå .àáä ùãåçì 'ç ãò
øéúäì àáé àîù íåéä øîàùë äøéæâ ,íëçì äìàù êéøö ,êùçúùë øúåî àåäù ô"òà ,íåéä ïéé éìò íðå÷ øîåàäå .úòì úòî åðéã ,ãçà ùãåç ,úçà

:íìåë ïëå .íúñ úáùì åæ úáù ïéá åà ,íåéäì íåé ïéá äéì óìçéîã ,íúñ íåé øîàéùë
aaaa.ribiy cr xeq` gqtd cr:ììëá ãò àìå ãò ,íãà éðá ïåùìáã.`viy cr xeq` ,`diy cr:äååä àåäù ïîæ ìë òîùîãxne` n"x gqtd iptl cr

.ribiy cr xeq`øåñàì äéùôð ùðéà ìééòî ,øáñ éñåé éáøå .òéâéù ãò åðééäå ,øîà÷ çñôä éðô úåø÷ì øøåáîä øáãå ,à÷éôñà äéùôð ùðéà ìééòî àìã
:éñåé 'øë äëìäå .÷ôúñäì ìëåéù äî ìëá

bbbb.xivwd cr:íéøåòùå íéèç ìù.xivad cr:íéáðò ìù.wiqnd cr:íéúéæ ìù.ribiy cr `l` xeq` epi`ùøôîãë ,òåá÷ ïîæ øéöáå øéö÷ì ïéàå ìéàåä
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Lãçäזה", ìëa øeñà, החודש גמר  עד  שנדר  מיום –Làøå ÈÀÈÇÙÆÀÙ
àaäì Lãç בו ומותר  הבא, החודש  עם נמנה חודש ראש ויום – ÙÆÀÇÈ

וראש מלא, הוא בו שעומד החודש שאפילו מבואר , בגמרא ביין.

חודש ראש של הראשון שהיום פי  על אף ימים, שני  הוא הבא חודש 
ביין , בו  מותר מקום מכל  שעבר , החודש של השלושים ביום הוא

הוא  אדם בני שבלשון  וכיון  אדם, בני לשון  אחר  הולכים שבנדרים
הבא; החודש  עם נמנה הוא אף לפיכך חודש, ראש Bæנקרא äðLÈÈ

זו", שנה טועם שאני  יין "קונם האומר: –äðMä ìëa øeñà– ÈÀÈÇÈÈ
השנה, גמר  עד שנדר  àBáìמיום ãéúòì äðMä Làøå נמנה – ÀÙÇÈÈÆÈÄÈ

משנתנו  בו; אסור  ואינו הבאה, השנה עם היינו לבוא, העתיד  עם
לשון  שכך לבוא", "לעתיד לשון ובשנה "להבא", לשון בחודש נקטה

לבוא" העתידה ו"שנה הבא", "חודש לומר : òeáLÈÇ((((הרא הרא הרא הרא """"שששש););););העולם
äæ שבוע טועם שאני  יין "קונם השמיטה: משנות באחת האומר  – Æ

ה  שנות שבע גמר  עד  היינו òeáMäשמיטה,זה", ìëa øeñà– ÈÀÈÇÈÇ
השמיטה, שנת עד שנותרו השנים äøáòLבכל úéòéáLe ואף – ÀÄÄÆÈÀÈ

כשנה  שעברו , השנים עם נמנית שהיא לפי עצמה, השמיטה בשנת

גורסים: ויש שבהן. ואחרונה xaryl.שביעית ziriaye:øîà íàåÀÄÈÇ
ãçà íBé או אחד, יום טועם שאני  יין קונם –úçà úaL או , ÆÈÇÈÇÇ

ãçà Lãç או ,úçà äðL או ,íBéì íBiî øeñà ,ãçà òeáL ÙÆÆÈÈÈÇÇÈÇÆÈÈÄÀ
בנדרו שהזכיר  התקופה כל שתושלם עד  ביין  אסור –m e i l m e i n,

אמר  `cg",שאם mei";שעה באותה למחרת עד  שנדר משעה אסור
אמר  `zg",ואם zay" הבא השמיני  היום עד שנדר  משעה אסור 

ואמר לחודש , עשר חמישה של  היום בחצות נדר ואם שעה; באותה
,"cg` yceg", שלאחריו לחודש  עשר  החמישה של  היום חצות עד  אסור

מלא. בחודש  יום ושלושים חסר, בחודש ימים ותשעה עשרים היינו 
שלושים והמאיריוהמאיריוהמאיריוהמאירי נדרו עליו  חל  חסר  בחודש  שאף מבארים, שיש כותב,

לעת מעת גמורים ביורה ביורה ביורה ביורה יום ש ש ש ש """"ך ך ך ך  ועיין ועיין ועיין ועיין  גגגג;;;; יייי,,,, נדריםנדריםנדריםנדרים הל הל הל הל '''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

יג יג יג יג )))) קטןקטןקטןקטן סעיף סעיף סעיף סעיף  רכרכרכרכ סימןסימןסימןסימן אמר דעהדעהדעהדעה ואם .,"zg` dpy" שנה אסור  הוא הרי

א  וכן  ליום, מיום אמרתמימה `cg",ם reay" גמורות שנים שבע אסור 
אף  היום", טועם שאני  יין  "קונם שהאומר : אמרו, בגמרא ליום. מיום

מקום  מכל שתחשך , עד  אלא אסור שאינו  במשנתנו  ששנינו פי  על 
לשתות  ויבוא אחד " "יום יאמר שמא גזירה החכם, מן  שאלה צריך 

אחד ". ל"יום "היום" בין להבדיל  ידע שלא משתחשך,
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פלוני ; מועד עד לנדרו  זמן בקובע דנה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו

בכלל, עד  ולא עד אדם: בני בלשון "עד " שמשמעות להשמיענו המשנה ובאה

לפני ". "עד או שיהא" "עד האומר  לבין בלבד  "עד" האומר  בין הבדל שיש אלא

çñtä ãò,"הפסח עד  טועם שאני זה דבר  "קונם האומר: –øeñà ÇÇÆÇÈ
òébiL ãòעד אדם: בני  שבלשון מותר , עצמו בפסח אבל  הפסח, – ÇÆÇÄÇ

בכלל. עד  àäiLולא ãò טועם שאני זה דבר קונם אמר: ואם – ÇÆÀÅ
הפסח, שיהא àöiLעד ãò øeñà,בדבר שאסור היינו  הפסח, כל  – ÈÇÆÅÅ

נדרו  שיחול  הנודר , דברי שמשמעות עצמו , בפסח אף ממנו, שנדר
הפסח. יהא עוד çñtäכל  éðôì ãò הפסח פני  עד אחר: בנוסח – ÇÄÀÅÇÆÇ

במסכתנובמסכתנובמסכתנובמסכתנו),),),), והרוהרוהרוהר""""ןןןן רשרשרשרש""""יייי גירסת גירסת גירסת גירסת  וכןוכןוכןוכן בבבב;;;; סד סד סד סד ,,,, קידושיןקידושיןקידושיןקידושין שאמר :((((גמראגמראגמראגמרא היינו 
הפסח", פני  עד טועם שאני  זה דבר øeñà"קונם :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÈ

òébiL ãò."הפסח "עד  כאומר  שדינו  עצמו , בפסח ומותר הפסח, – ÇÆÇÄÇ
àöiL ãò øeñà :øîBà éñBé éaø אף שאסור  היינו  הפסח, – ÇÄÅÅÈÇÆÅÅ

הגמרא  במסקנת הפסח". שיהא "עד האומר  כדין עצמו, בפסח
א א א א ))))בקידושין נח ((((סהסהסהסה,,,, יוסי ורבי  מאיר שרבי במשמעות מבואר, לקו

סובר : מאיר  רבי  אדם; בני gqtd"לשון  ipt cr"לפני עד משמעו:
סובר: יוסי ורבי  gqtd"הפסח, ipt cr",הפסח שיפנה עד משמעו:

רבי שמחלוקת מבואר , במסכתנו  בגמרא אבל שיעבור . עד כלומר

מוטלת  שמשמעותם ביטויים לגבי הנודר בכוונת היא יוסי  ורבי מאיר
על ואף בספק; מוטלת הפסח" פני "עד  הלשון  משמעות שכן  בספק,

קיים  מקום מכל "לפני", כמו  שהיא ברור , פירושה "פני " שהמלה פי 
והוא  הואיל  בו, אסור הנודר  יהא שמא הפסח, מימי  יום כל  לגבי  ספק

שיש וכל הוא, פסח אחריו  שבא מה שהרי הפסח", כ"פני  נחשב
מאיר רבי  של המחלוקת טעם וזהו הפסח. כלפני הוא הרי  פסח אחריו

סובר: מאיר  שרבי יוסי, witql`"ורבי diytp yipi` liirn `l" אין –
לאסור כוונתו אין נודר וכשהוא בספק, עצמו להכניס אדם של דרכו 

ולפיכך  בדבריו , שברור  מה אלא rעליו  i b i y c r x e q יוסי;` רבי
witql`"סובר: diytp yipi` liirn" היינו בספק, עצמו  מכניס אדם –

אסור ולפיכך  הספק, לגבי  אף הנדר  עליו  שיחול  הנודר  של  שדעתו
האחרונה  השעה לפני  עד  היא: הדברים כוונת שמא הפסח, שיצא עד 

פסח הגמרא:((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).של מסקנת dhiyd",לפי ztlgen"כלומר
שיצא. עד  אסור  אומר : מאיר ורבי  שיגיע, עד  אסור  אומר : יוסי שרבי 

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn ipiny wxt mixcp zkqn

–òébiL ãò øeñà,øîà:àäiL ãò–àöiL ãò øeñà;òeá÷ Bpîæ ïéàL ìëå,øîà ïéa:àäiL ãò,øîà ïéa: ¨©¤©¦©¨©©¤§¥¨©¤¥¥§¨¤¥§©¨©¥¨©©¤§¥¥¨©
òébiL ãò–òébiL ãò àlà øeñà Bðéà. ©¤©¦©¥¨¤¨©¤©¦©

„õéwä ãò,àäiL ãòõéwä–eìéçúiL ãòúBìkìka ñéðëäì íòä.õéwä øáòiL ãò–eìt÷iL ãò ©©©¦©¤§¥©©¦©¤©§¦¨¨§©§¦©©§¨©¤©£Ÿ©©¦©¤§©§
úBòeö÷nä.øéöwä ãò–ïéhç øéö÷ øBö÷ì íòä ìéçúiL ãò,íéøBòN øéö÷ àG ìáà.Bøãð íB÷î éôì ìkä;íà ©©§©©¨¦©¤©§¦¨¨¦§§¦¦¦£¨§¦§¦©Ÿ§¦§¦§¦
øäa äéä–øäa,äò÷aa äéä íàå–äò÷aa. ¨¨¨¨¨¨§¦¨¨©¦§¨©¦§¨

àåïîæ øåñéàá åîöò ñéðëäì øãåðä úòãá ïéà áåö÷ åðîæ ïéàù øáã ìëù ,òéâéù ãò àìà øåñà åðéà ,òéâéù ãò øîà àðù àì àäéù ãò øîà àðù àì ,ìéæ
:øîà÷ òéâéù ãò éàãåã ïðéøîà êëéôìå ,åì òåãé ïéàù

cccc.uiwd `diy cr uiwd críéðàú íéööå÷ù øîåìë ,úåìëìëá ñéðëäì íòä åìéçúéù ãò àìà øåñà åðéà õé÷ä àäéù ãò øîà ïéá õé÷ä ãò øîà ïéá
:íéìñá íúåà íéñéðëîå äáøä.zerevwnd eltwiy cräðùì ïúåà ïéçéðîå úåàìöçî ïúåà ïéìô÷î åùáéúðù øçàì ,íéðàúä íäéìò íéùáéîù úåàìöçîä

:äàáä.excp mewn itl lkdòéâéù ãò ,øãðä úòùá øäá äéä íà ïëå .íéøåòù øéö÷ ãò ,íéøåòù íàå .íéèç øéö÷ ãò ,ïéèç íå÷îä úåàåáú áåø íà
:äò÷á ìù øéöáäå øéö÷ä ïîæ òéâéù ãò ,äò÷áá íàå .øäá øéöáäå øéö÷ä ïîæ

`xephxa yexit

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

האומר  לבין  הפסח" "עד  בנדרו האומר  בין הבדל שיש  למדנו , הקודמת במשנה
שלשון הפסח", שיהא c""עד r"ולשון שיגיע, עד  `"משמעו : d i y c r": משמעו

שבהם  זמנים שיש  ללמד, באה והיא אלו, בלשונות ממשיכה משנתנו  שיצא. עד 
שיצא. עד ולא שיגיע עד אסור שיהא" "עד  האומר ואף קיים, אינו  זה הבדל

øéöwä ãò היינו הקציר , עד טועם שאני  זה דבר קונם האומר : – ÇÇÈÄ
או: בשדות, התבואה קציר øéöaäזמן ãò,הענבים בציר זמן – ÇÇÈÄ

éñnä÷או : ãò,הזיתים לקיטת זמן –øeñà Bðéàשנדר בדבר – ÇÇÈÄÅÈ
òébiLממנו, ãò àlà והוא המסיק; או הבציר או הקציר זמן  – ÆÈÇÆÇÄÇ

"עד או הבציר", שיהא "עד או  הקציר ", שיהא "עד  באומר  הדין
שיגיע. עד  אלא אסור שאינו  המסיק", ììkäשיהא äæ אמרו – ÆÇÀÈ

÷òeáחכמים: BpîfL ìk וכן ימים, שבעה שזמנו  פסח, כגון – ÈÆÀÇÈÇ
המועדות, òébiLשאר ãò :øîàå,בלבד "עד" שאמר או –øeñà ÀÈÇÇÆÇÄÇÈ

òébiL ãò; הזמן אותו תחילת עד  –øeñà ,àäiL ãò :øîà ÇÆÇÄÇÈÇÇÆÀÅÈ
àöiL ãò;הקודמת במשנה שבארנו  כמו  הזמן, אותו סוף עד  – ÇÆÅÅ

òeá÷ Bpîæ ïéàL ìëå,הקציר כגון ידוע, אינו  המשכו שזמן  – ÀÈÆÅÀÇÈÇ
ברכת  לפי  יותר, ופעמים פחות נמשך  זמנם שפעמים והמסיק, הבציר

הפירות, ויבול òébiL,השנה ãò :øîà ïéa ,àäiL ãò :øîà ïéaÅÈÇÇÆÀÅÅÈÇÇÆÇÄÇ
òébiL ãò àlà øeñà Bðéà לקצוב הנודר  בא לא אומרים: שאנו  – ÅÈÆÈÇÆÇÄÇ

א  כוונתו  היתה ולא קבוע, שאינו  זמן הקצירלנדרו  זמן  לתחילת לא

המסיק. או  הבציר  או

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחקלאות, הקשורות העונות לאחת עד לנדרו  זמן שהקוצב למדנו , הקודמת במשנה
מוסיפה  משנתנו  הזמן . אותו  שיגיע עד  אלא אסור אינו  קבוע, זמנן  ואין  הואיל 

עונת בענין  uללמד i w d, עונת בענין  וכן ולקיטתן, התאנים בישול גמר  עונת היינו 

x i v w d,.זמנן תחילת אימתי  – הקודמת במשנה הוזכרה שכבר 

õéwä ãò:או הקיץ, עד טועם שאני  זה דבר קונם האומר: –ãò ÇÇÇÄÇ
õéwä àäiLאלא אסור שאינו דינו והרי –,uiwd ribiy crהואיל ÆÀÅÇÇÄ

בו  שנדר  בדבר  אסור  הלכך  קבוע; הקיץ של זמנו  eìéçúiLואין ãòÇÆÇÀÄ
ñéðëäì íòä,הנלקטות התאנים את –úBìkìkaכלומר בסלים, – ÈÈÀÇÀÄÇÇÀÈ

בסלים. ולהכניסן ללקטן העם והתחיל  תאנים, הרבה כבר  ãòÇשבשלו
õéwä øáòiLשיעבור עד טועם שאני זה דבר קונם אמר: ואם – ÆÇÂÙÇÇÄ

`xeqהקיץ, `ed ixdúBòeö÷nä eìt÷iL ãò המיוחדות הסכינים – ÇÆÀÇÀÇÇÀ
בגמר שכן  דבלה, עיגולי  מהן ולהכין אותן  לחתוך  התאנים, לקציעת
לשנה  להצניען כדי בתיקן אותן  ומכניסים אלו  סכינים מקפלים הקיץ

ישראלישראלישראלישראל").").").").הבאה """"תפארת תפארת תפארת תפארת  היינו ((((רשרשרשרש""""יייי;;;; המקצועות מפרשים: ויש
א  עליהן  לייבש כדי  בשדה פרושות שהיו התאנים,המחצלאות ת

סימן  זה הרי הבאה, לשנה אותן  ומניחים המחצלאות את וכשמקפלים
הקיץ. øéöwäשעבר ãòעד טועם שאני זה דבר קונם האומר: – ÇÇÈÄ

xcpyהקציר , xaca xeq`,ïéhç øéö÷ øBö÷ì íòä ìéçúiL ãòÇÆÇÀÄÈÈÄÀÀÄÄÄ
íéøBòN øéö÷ àG ìáà הוא אדם בני  בלשון  "קציר " שסתם – ÂÈÀÄÀÄ

אדם למאכל הראוי  לחם מהן  שאופים חיטים, mixeryקציר  xivwe)
.(mihig xivwl mcewBøãð íB÷î éôì ìkä,בנדרים הוא כלל – ÇÙÀÄÀÄÀ

שאם  נדרו, את נדר  שבו המקום לפי  הנודר לשון בפירוש שהולכים
עד אסור  הוא הרי סתם, "קציר" שעורים לקציר  קוראים מקום באותו 

שעורים קציר לקצור העם וכןוכןוכןוכןשיתחיל  ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא );););); äéä((((הר הר הר הר """"ןןןן;;;; íàÄÈÈ
øäaמאוחר שם הקציר שזמן  בהר, הנדר  בשעת היה הנודר אם – ÈÈ

בבקעה, הקציר  xivwdמזמן onf ribiy cr xeq`øäaהנודר ואפילו  – ÈÈ
בברייתא שנו שכן בבקעה, עכשיו  הקיץ ((((בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ):):):):נמצא עד  "הנודר

שיגיע  עד אסור  בעמקים, הקיץ שהגיע פי על  אף לעמקים, וירד  בגליל 
בגליל "; äò÷aaהקיץ äéä íàå,נדרו בשעת –äò÷aaאסור – ÀÄÈÈÇÄÀÈÇÄÀÈ

בבקעה. הקציר  זמן שיגיע עד שנדר  במה

izdw - zex`ean zeipyn

ישנו גם העניין המיוחד של ראש-חודש תמוז – "ראש חודש של גאולה."
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז



רח    

      
ע"א: כו  מבארת ד צרות, על  לתפילה  שנתקנו  קבועות שאינ התעניות דיני ביאור לאחר

באב: ותשעה  בתמוז  עשר שבעה  , הקבועי הצומות עניני המשנה  
  שונות בתקופות   דברי 

 : המשנה ומפרטת   
 , לעגל  עובדי ישראל  את וראה  סיני מהר כשירד משה  ידי על  

קרב המלכות השר ירושלי, חומת,בגזירת 
היווני  ,שמצא תורה  ספר כל  מנשהכלומר המל 

 .הראשו המקדש  בית של  
באב: בתשעה  שאירעו  המאורעות     המדבר בדור 

     ,ראשו בבית ,שני בבית  
 הגדולה שני,העיר בית חורב לאחר מישראל  רבבות הרבה  ונהרגו  

 . ירושלי 
ע"ב: כח  במשנה :ד שנינו       

 
אלו .  מדברי אחד כל  מקור מבררת הגמרא:הגמרא מבררת  

בתמוז . עשר בשבעה  שהיה   למדי מהיכ :הדבר למקור ברייתא הגמרא מביאה 

  [סיו]       
 :המאורעות המש את הגמרא מבארת זה  לפי   

 ש סבר,   .הלוחות את לקבל  סיני להר 
ו    ש סבר ניתנו ,   ג  להר 

, יו  ארבעי  ש ושהה  . לקבל טז)סיני כד  (שמות    
,'הענ מהעני יח)בהמש כד  ש)    ִֶָָ

         הימי חשבו ולפי 
עלה הכל  לדברי שהרי בתמוז , עשר בשבעה  הסתיימו  והלילה   היו  שארבעי עולה 

שעברו  ולאחר ,בסיו בשבעה  משה   ימי מלא חודש  [שהוא 
[ יו  שלשי ב ימי עשר ששה    [ נשלמו]יו 

זה  ולפי בהר. משה  שהיה  ולילה    ובתמוז עשר בשבעה   
העגל , מעשה  את וראה  למחנה  ובא ההר, מ משה  ירד  ומיד  

הלוחות, את שבר (יט לב  ש)     
  ' וגו        

הוא בתמוז , עשר בשבעה  שהיה  השני הדבר :הגמרא המקור מבארת 
הוא לכ. מאבותינו שקיבלנו  לימוד  

הוא, השלישי הדבר :הגמרא ירושלימקשה  חומות הבקעת וכי 
   ( ו נב  (ירמיה      

   (ז נב  ש)  שהובקעה ומבואר 
עשר. בשבעה  ולא לחודש  הגמרא:בתשעה  מתרצת     

היה שזה  שנאמר מדוברבפסוק  לחודש , ו בתשעה  ,ראשו בית בחורב מדובר במשנה   בית בחורב  
בברייתא,שני,     ו    

הוא, הרביעי הדבר   :הגמרא הואמבארת א לכ המקור 
הוא, החמישי הדבר  :הגמרא בתמוז .מבררת עשר בשבעה  היה  הגמרא:שזה  (דניאל משיבה  

יא) יב       ולמדנו , הצל שהוא  שומ שקו בהיכל  נית התמיד שהוסר שבזמ כלומר 
בתמוז . עשר בשבעה  היה  התמיד שביטול  לעיל 



  
  

   
  

  
   

   
    

    
     

    
    
   

    
    

   
   

    
   

   
    
    
    
      
    

    
     
    
    
    

    
    

  
    
   

    
    



רט     

      
ע"א: כו  מבארת ד צרות, על  לתפילה  שנתקנו  קבועות שאינ התעניות דיני ביאור לאחר

באב: ותשעה  בתמוז  עשר שבעה  , הקבועי הצומות עניני המשנה  
  שונות בתקופות   דברי 

 : המשנה ומפרטת   
 , לעגל  עובדי ישראל  את וראה  סיני מהר כשירד משה  ידי על  

קרב המלכות השר ירושלי, חומת,בגזירת 
היווני  ,שמצא תורה  ספר כל  מנשהכלומר המל 

 .הראשו המקדש  בית של  
באב: בתשעה  שאירעו  המאורעות     המדבר בדור 

     ,ראשו בבית ,שני בבית  
 הגדולה שני,העיר בית חורב לאחר מישראל  רבבות הרבה  ונהרגו  

 . ירושלי 
ע"ב: כח  במשנה :ד שנינו       

 
אלו .  מדברי אחד כל  מקור מבררת הגמרא:הגמרא מבררת  

בתמוז . עשר בשבעה  שהיה   למדי מהיכ :הדבר למקור ברייתא הגמרא מביאה 

  [סיו]       
 :המאורעות המש את הגמרא מבארת זה  לפי   

 ש סבר,   .הלוחות את לקבל  סיני להר 
ו    ש סבר ניתנו ,   ג  להר 

, יו  ארבעי  ש ושהה  . לקבל טז)סיני כד  (שמות    
,'הענ מהעני יח)בהמש כד  ש)    ִֶָָ

         הימי חשבו ולפי 
עלה הכל  לדברי שהרי בתמוז , עשר בשבעה  הסתיימו  והלילה   היו  שארבעי עולה 

שעברו  ולאחר ,בסיו בשבעה  משה   ימי מלא חודש  [שהוא 
[ יו  שלשי ב ימי עשר ששה    [ נשלמו]יו 

זה  ולפי בהר. משה  שהיה  ולילה    ובתמוז עשר בשבעה   
העגל , מעשה  את וראה  למחנה  ובא ההר, מ משה  ירד  ומיד  

הלוחות, את שבר (יט לב  ש)     
  ' וגו        

הוא בתמוז , עשר בשבעה  שהיה  השני הדבר :הגמרא המקור מבארת 
הוא לכ. מאבותינו שקיבלנו  לימוד  

הוא, השלישי הדבר :הגמרא ירושלימקשה  חומות הבקעת וכי 
   ( ו נב  (ירמיה      

   (ז נב  ש)  שהובקעה ומבואר 
עשר. בשבעה  ולא לחודש  הגמרא:בתשעה  מתרצת     

היה שזה  שנאמר מדוברבפסוק  לחודש , ו בתשעה  ,ראשו בית בחורב מדובר במשנה   בית בחורב  
בברייתא,שני,     ו    

הוא, הרביעי הדבר   :הגמרא הואמבארת א לכ המקור 
הוא, החמישי הדבר  :הגמרא בתמוז .מבררת עשר בשבעה  היה  הגמרא:שזה  (דניאל משיבה  

יא) יב       ולמדנו , הצל שהוא  שומ שקו בהיכל  נית התמיד שהוסר שבזמ כלומר 
בתמוז . עשר בשבעה  היה  התמיד שביטול  לעיל 



  
  

   
  

  
   

   
    

    
     

    
    
   

    
    

   
   

    
   

   
    
    
    
      
    

    
     
    
    
    

    
    

  
    
   

    
    

    

      
הגמרא: מקשה   ' הפסוק  כלשו בהיכל , הועמד אחד  צל רק  וכי  ִ

,' מ(כז ט ש)    משמע ' צי' ומלשו ִִֵ

. צלמי שני  ש הגמרא:שהיו  מתרצת אכ  העמיד  צלמי שני  
בהיכל , מנשה        חבירו על  אחד ונפל   

 ולכ ידו , שנשברה  זה  על  ולא  השל  הצל על  דיבר הראשו והפסוק  ידו , את ושבר

אחד, שהיה  אמר  , השל  הצל על  כתוב ונמצא  
לחבירו ,  הצל דברי   על ה ' בית את להחריב רצית  אתה   

לכ ,אחרי ישראל  את שהטית ידי    ושילמתי נקמה  ב עשיתי  
שחתכתיה . בכ לה ' יד את
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שבת וראש-חודש – כשבאים ביחד – הרי הם שני הפכים.
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כל יום ראשון בשבוע הוא כמו יום ראשון של מעשה בראשית.
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כל עניין בפנימיות התורה משתקף גם בנגלה דתורה ועד להלכה בפועל.
משיחת שבת פרשת חוקת תשכ"ז
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אגרות קודש

]כ"ט סיון תשי"ג[

...נהניתי למ"ש ע"ד המקוה שהכל בטוב, ולפלא שלא הזכיר באיזה אופן נקוו המים, אם מי 

גשמים או כו' - ובהתאם למה שכתבתי לכת"ר שי' מכבר. ובודאי ימלא במכתבו הבא...
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אגרות קודשרלח

 ב"ה,  ח' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו - אחרי הפסק ארוך - מיום כ' סיון, ובטח בינתים נתקבל מכתבי בברכת 

מזל טוב להולדת בנם שי' ובטח יודיע ג"כ מהשם אשר קראו לו בישראל.

ומה שלא עניתי על שאלתו בקריאת השם, הוא ע"פ הידוע מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע, שהי' עונה "אז אין דערוף מיש איך זיך ניט" ומובן זה ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל אשר 

לההורים נותנים מלמעלה הדיעה הישרה לקרות השם מכוון לנשמת וגוף הנולד, כי הרי השם הוא צנור 

החיים שלו. ואכפול ברכתי שיגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים ביחד עם בנם אחיו שי' ומתוך 

הרחבת הדעת אמיתית.

מוסג"פ הקונטרס ורשימה שהו"ל לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי כללי 

לאגודת נשי ובנות חב"ד, אשר בטח יפרסמו תוכנם בחוגים היותר רחבים ובאופן המתאים והשי"ת 

יצליחם.

בברכת הצלחה.

 ב"ה,  ה' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר סעדי' שי' שד"ר

שלום וברכה!

זה עתה נתקבל מכתבו מכ"ז סיון - אחר השתיקה הארוכה - ות"ל שכנראה ממכתבו רואה 

הוא פרי טוב בעמלו, ויה"ר מהשי"ת שגם בעיני בשר יראה איך שכ"ק מו"ח אדמו"ר ממשיך הצלחה 

למעלה מן הטבע ועפ"י המבואר בכ"מ בדא"ח בענין דזריעה ונטיעה, הנה אין פלא אם כמה ענינים יש 

לחכות עד שנראה הפרי בפועל ואדרבה וכמבואר בענין הנ"ל.

לפלא שאין מזכיר מאומה ע"ד השיחה דל"ג בעומר לפני התלמידים הצעירים כאן, שנשלח 

העתקה ממנה בלשון הקדש להרה"ח הר"ש מטוסאף ע"מ להשתמש בזה באופן המתאים במרוקו.

מוסג"פ הקונטרס והמשך רשימת המאסר שהו"ל בקשר עם חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, 

ובטח יפרסם תוכנם באופן המתאים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובענ' הפר'

 ב"ה,  כ"ג תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בטח ידוע לו שבנוגע לנשים הרי ע"פ מרז"ל )בכורות מה, א( שנר"ב אברים להן, ולכן נוהגים 

לכתוב, לכל אברי' ושס"ה גידי', ואמאן דל קפיד - לא קפדינן. והכל שלום.



רלט אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר אברהם סענדער שי'

וזוגתו מרת שיינא שרה תחי'

שלום וברכה!

...הנה יה"ר מהשי"ת שכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, זאלט איר האבען 

א געזונטען פרייליכען זומער.

וע"פ מרז"ל בסוטה דף יו"ד ע"א שמשון על שמו של הקב"ה נקרא שנא' כי שמש ומגן ה"א - 

שזהו ג"כ הרמז שלע"ל הקב"ה מוציא חמה מנרתקה, - והשמש בגבורתה בגשמיות ה"ה בימי הקיץ, 

שזהו ג"כ הוראה שכן הוא ברוחניות שדברים הגשמים משתלשלים מהם ולכן מבואר בחסידות אשר 

עבודת ה' בימי הקיץ קלה יותר מאשר בימות החורף.

הנה יהי' להם א געזונטער פרייליכער זומער בגשמיות וברוחניות גם יחד ומטובו לפרוש בשלום 

בנם וב"ב שיחיו וכן לחתנם וב"ב שיחיו.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים.

נ"ב. נהניתי ממה שמשתדל לעורר אודות הנחיצות בקו העבודה, ואף שע"פ מכתבו לא קבל 

מענה בכתב, אבל בטח כל ענין של קדושה ובודאי דברי התעוררות בכלל זה, חזקה שפועלים בין אם 

נראה לעיני בשר או שלמשך זמן נשאר בהעלם, ויעויין בקונטרס עץ חיים מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( 

נ"ע הוספה ג' אשר בזמננו זה עיקר השתדלותו של היצה"ר הוא למנוע בני ישראל מקו העבודה, ומזה 

גופא מובן גודל הנחיצות בזה.

מוסג"פ הקונטרס והרשימה שהו"ל בקשר חג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל וכן העתק מכתבי 

הנ"ל  את  ינצל  ובודאי  ישראל,  בנות  לכל  שייך  תוכנו  באמת  אשר  חב"ד,  ובנות  נשי  לאגודת  כללי 

בהמקומות שם יבקר באופן המתאים.

 ב"ה,  ט"ז תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ט' תמוז, בו כותב שקבל קבלה על שחיטת עופות )ובטח ישנו אצלו גם 

הודעה( ושואל אם יתעסק בזה.

הנה נכון הדבר והי' ג"כ מהראוי שיחפש דרך איך להשתלם גם בשחיטת גסות, והשי"ת יצליחו 

לקיים מרז"ל אין ושחט אלא ומשך לקיים גם ברוחניות היינו להמשיך את נה"ב שלו וגם בסביבתו 

על שם  ובשר כבשר האדם אתם קרויים אדם  לדם  עולם שתוכל להתהפך  יחידו של  היחיד  לרשות 

אדמה לעליון אדם העליון שעל הכסא.

במענה על שאלתו - אם נזהר בטבילת עזרא ויש לו שיעורים קבועים בתורת החסידות יתחיל, 

בל"נ, להניח תפלין דר"ת.

בברכה.



רמ   


             

                 
              

       
                
                


                
                  

                
                 
                
                

 
                 
                  
                  

                
        

ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כט סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2
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    לאדם הללו  קמעין  ג' כתב אם אבל  -

המחאתו  אבדה לא עדיין  - הועיל  ולא .אחד 
   האגרות מב' אחת שאם משמע -

השלישית  האגרת המחאת - פעמים שלוש ריפאה
בספק  .תהיה

 
 מחזקתו אותו מוציאין אין גברא, אתמחי  דכבר דכיון

הוא  גברא דהאי  מזלא דילמא ואמרינן ברורה. בראיה אלא
וז"ל: שכתב  ז"ל הרב  כונת נראה וזה כתביה. מקבל דלא
(תהל"ד  הועילו ולא ב "א לג' זה מלחש אגרות ג' עוד כתב 
לאדם  הועילו שלא אגרות שבג' פי  על אף  והיינו סק "כ,

הרופא). מחמת הועילו לא שמא להסתפק  אפשר אחד
 שאגרת לעיל הנפסק  עלֿפי  תמה יט , ס "ק  בתהל"ד

אגרות  בג' וכן גברא, אתמחי  לא אחד לאדם פעמים ג' אחת
כבר  אם אף  ואםֿכן קמיע , ולא גברא אתמחי  לא אחד לאדם
בג' או אחת באגרת פעמים ג' הראשונים מב ' אחד כל ריפא

הג', בקמיע  כאחד המחאות ב ' שבאו נחשב  - אגרות
אתמחי לא אחד באדם פעמים שג' דהטעם בזה, והביאור
כך  אחר אם אבל באגרת, הרפואה שתולין מחמת הוא גברא

לתלות  אין מומחה, שהרופא שלישי ) חולה ידי  (על נתברר
שריפאו  וכיון ברופא, אלא באגרת ראשון החולה רפואת את
כשריפאו  משא"כ התמחה, שכבר למפרע  מתברר פעמים ג'

הג'. בקמיע  השלישית הפעם עד נתמחה לא - פעמים ב '
ריפאה  הג' שכשאגרת למפרע  מתברר כן שאם להקשות ואין
הב ') באגרת פעמיים נתרפא שכבר (לאחר הב ' החולה את
נעשית  הג' האגרת המחאת ואילו הרופא, מזל בזכות זה היה
למפרע  שכשנתבררה כיון אחר, אדם בה כשריפא רק 
אפילו  האגרת המחאת גם עמה נתבררה הרופא, המחאת
שבאגרת  כח  סעיף  על לעיל המבואר (ע "פ  הראשונה בפעם
עד  מתבררת אינה אך הראשונה, בפעם כבר המחאה ישנה

פעמים). ג' שתרפא
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ילך  לא  מקומות  ובאיזה  בשבת  הילוכו יהא  האיך שא , סימן שבת  הלכות  ב , חלק 

כט סעיף  כליו, נשרו ואם  ילך לא  ובאיזה  ילך חפצים  או כלים  ובאיזה 

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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14

15

16

17

18

 
    לאדם הללו  קמעין  ג' כתב אם אבל  -

המחאתו  אבדה לא עדיין  - הועיל  ולא .אחד 
   האגרות מב' אחת שאם משמע -

השלישית  האגרת המחאת - פעמים שלוש ריפאה
בספק  .תהיה

 
 מחזקתו אותו מוציאין אין גברא, אתמחי  דכבר דכיון

הוא  גברא דהאי  מזלא דילמא ואמרינן ברורה. בראיה אלא
וז"ל: שכתב  ז"ל הרב  כונת נראה וזה כתביה. מקבל דלא
(תהל"ד  הועילו ולא ב "א לג' זה מלחש אגרות ג' עוד כתב 
לאדם  הועילו שלא אגרות שבג' פי  על אף  והיינו סק "כ,

הרופא). מחמת הועילו לא שמא להסתפק  אפשר אחד
 שאגרת לעיל הנפסק  עלֿפי  תמה יט , ס "ק  בתהל"ד

אגרות  בג' וכן גברא, אתמחי  לא אחד לאדם פעמים ג' אחת
כבר  אם אף  ואםֿכן קמיע , ולא גברא אתמחי  לא אחד לאדם
בג' או אחת באגרת פעמים ג' הראשונים מב ' אחד כל ריפא

הג', בקמיע  כאחד המחאות ב ' שבאו נחשב  - אגרות
אתמחי לא אחד באדם פעמים שג' דהטעם בזה, והביאור
כך  אחר אם אבל באגרת, הרפואה שתולין מחמת הוא גברא

לתלות  אין מומחה, שהרופא שלישי ) חולה ידי  (על נתברר
שריפאו  וכיון ברופא, אלא באגרת ראשון החולה רפואת את
כשריפאו  משא"כ התמחה, שכבר למפרע  מתברר פעמים ג'

הג'. בקמיע  השלישית הפעם עד נתמחה לא - פעמים ב '
ריפאה  הג' שכשאגרת למפרע  מתברר כן שאם להקשות ואין
הב ') באגרת פעמיים נתרפא שכבר (לאחר הב ' החולה את
נעשית  הג' האגרת המחאת ואילו הרופא, מזל בזכות זה היה
למפרע  שכשנתבררה כיון אחר, אדם בה כשריפא רק 
אפילו  האגרת המחאת גם עמה נתבררה הרופא, המחאת
שבאגרת  כח  סעיף  על לעיל המבואר (ע "פ  הראשונה בפעם
עד  מתבררת אינה אך הראשונה, בפעם כבר המחאה ישנה

פעמים). ג' שתרפא

   

          

 וערבה ההדס  מעלי  או הלולב  מעלי  נשרו אם ואפילו
חוצצין  הללו שעלין בענין האגוד בתוך העלין ונשארו
החוצץ  שדבר כיון כלום בכך אין ללולב  ידו בין ומפסיקין
דבר  אם אבל חוצץ  אינו במינו ומין שבלולב  ממינים הוא
לא  נטילה בשעת לידו ביניהם מפסיק  הללו ממינים שאינו
להסיר  מאד ליזהר צריך לכך זו בנטילה חובתו ידי  יצא
אותן  כשמביאין ההדס  סביב  כרוך להיות שרגיל החוט 

ממרחקים.

דקים  ערבה בעצי  או הלולב  בעלי  ההדס  לכרוך מותר אבל
חוצץ : אינו שבלולב  ממינים הוא שהכרך כיון

 סביבות שכורכין זה בדרך האגד לעשות נוהגים יש
ותוחבין  היטב  מהודקין שיהיו עד אלו מינים  שלשה
ויש  אלו מינים שלשה סביב  הכרוך עיגול לתוך הכרך ראשי 
גבי על זה קשרים בשני  הכרך ראשי  שני  וקושרים מחמירים
של  קשר הוא שהרי  זה בענין לקשרן אפשר שאי  וביו"ט  זה
בעניבה  אותו אוגדין עולמית להתירו חושש שאינו קיימא
לעשות  אסור (אבל זו גבי  על זו עניבות שתי  שעושין דהיינו
עיין  עולמית להתירו חושש שאינו כיון קשר גבי  על עניבה
עגול  לתוך הכרך ראשי  שתוחבין או [שי "ז]) (שמ "א) סימן

שנתבאר: כמו הכרך

 הערבה מן למעלה האגוד בתוך ההדס  להגביה נוהגין יש
להם: הידוע  מטעם מעט 

 והערבה הלולב  של מימינו ההדס  לאגוד נוהגין יש
באמצע : והלולב  בשמאלו

 הלולב מימין אחד הדסים שלשה לאגוד נוהגין ויש
נוטה  באמצע  ואחד משמאלו ואחד האדם מימין דהיינו

בשמאלו: ואחד בימינו אחד הערבות ושתי  ימין לצד

 דהיינו הלולב  אגד תוך וערבה ההדס  להשפיל וטוב 
הל  בתחתית אותם הלולב שיאגוד שכשיטול בענין ולב 

לא  (ואם וערבה ההדס  ג"כ בידיו יהיו מצוה לשם בידו
בו  אגודין וערבה וההדס  בידו לבדו הלולב  ונטל השפיל
בידו  והערבה ההדס  נוטל שאינו אע "פ  מותר זה הרי  למעלה
כמו  לקיחה שמה אחר דבר ע "י  דלקיחה כלום בכך אין

שיתבאר):

 אבות שלשה כנגד אגודות שלש בלולב  לעשות נוהגין
ביחד  אלו מינים שלשה שאוגד האגד שמלבד דהיינו
בשדרה  העלין לאגוד אגודות שתי  עוד עצמו בלולב  עושין
מאגד  למעלה יוצא לולב  של שדרו שיהא מאד ליזהר וצריך

תר"נ: בסימן שנתבאר כמו נענוע  כדי  טפח  העליון


 דהיינו גדילתן דרך ליטלן צריך הללו מינים ארבעה כל

הפכן  ואם למטה ועיקריהם למעלה  ראשיהם שיהא
אע "פ  והאתרוג זו בנטילה חובתו ידי  יצא לא שנטלן בשעה
גדילתו  דרך מקום מכל למעלה עוקצו באילן תלוי  שהוא
ממרחקים  שבא בהדס  מאד ליזהר וצריך למטה עוקצו נקרא
נותנים  דלפעמים כתיקונו מונח  אם ולראות אגודתו להתיר

כופפין  לפעמים וגם זה בד של עיקרו בצד זה בד של ראשו
הבדין: ראשי 

 בידו ואתרוג הימנית בידו ומיניו הלולב  ליטול צריך
לולב  דהיינו מצות שלש בו יש שהלולב  לפי  השמאלית
ידי יצא היפך ואם אחת מצוה הוא והאתרוג וערבה הדס 

ברכה. בלא כדינו וליטול לחזור טוב  מקום ומכל חובתו

וליטלו  לחזור ורוצה נטילה חובת ידי  יצא כבר אם אפילו
הלולב  ליטול צריך הושענות אמירת בשעת כגון מצוה לשם

בשמאל: והאתרוג בימין

 אדם כל של שמאל שהוא בימינו הלולב  נוטל יד איטר
מי אבל אדם כל של ימין שהוא בשמאלו והאתרוג
והאתרוג  בימינו הלולב  נוטל ידיו בשתי  שולט  שהוא

אדם: ככל בשמאלו

 הימנית בזרועו הלולב  יטול הימנית ידו שנקטעה מי 
בזרוע  ולקיחה ביד ולקחתם בתורה נאמר לא שהרי 
הימנית  בזרועו הלולב  ליטול אפשר אי  ואם לקיחה שמה
ואתרוג  כימין לו חשובה שהיא השמאלית בידו הלולב  יטול
אחת  בבת אחת בידו שניהם יטול לא אבל השמאלית בזרועו
בזרועו  האתרוג ליטול לו אפשר אי  ואם שנתבאר כמו
אחר  בזה השמאלית בידו והאתרוג הלולב  יטול השמאלית

שיתבאר: כמו זה

 בזרועו האתרוג יטול השמאלית ידו שנקטעה מי  וכן
גם  ואם הימנית בזרועו יטול אפשר אי  ואם השמאלית

זה: אחר בזה הימנית בידו שניהם יטול אפשר אי  זה

 סמוך דהיינו לעשייתן עובר עליהם מברכין המצות כל
כ"ה. בסימן כמ "ש עשייתן לתחלת וקודם

אשר  אלו מינים ארבעה נטילת מצות על מברך הוא ומה
גבוה  שהלולב  לפי  לולב  נטילת על וצונו במצותיו קדשנו

שמו: על האגודה כל ונקראת הוא חשוב  מכולן

עולם  בורא לאל שבח  ונשלם תם

וברכתו: לולב  נטילת  דין תרנא  סימן ד חלק 


לעני מלוה בין ריבית באיסור ליזהר צריך מאוד מאוד

הכתוב  הזהיר ואזהרות לאוין שכמה לעשיר מלוה בין
אדם  שאם ממונות דיני  בשאר כן שאין מה הלוה על אפילו
הזהיר  העון חומר מפני  וברבית רשאי  לגוזלו להניח  רוצה
נשך  תתן לא כלומר לאחיך תשיך לא שנאמר הלוה גם
אפילו  ישך אשר דבר כל נשך אוכל נשך כסף  נשך לאחיך
שהיא  בין ההלואה ממין היא שהרבית בין ואבנים עצים

פרוטה: שוה בה אין ואפילו אחר דבר

 וביציאת ישראל באלהי  כופר כאלו ברבית המלוה וכל
נכסיו  הזה בעולם ואף  המתים בתחיית קם ואינו מצרים

וכלים: מתמוטטים

 שהיה מי  וכל ברבית ומלוה לוה בין להתעסק  ואסור
מקום  הורהו או מהם אחד את שסייע  או ביניהם סרסור
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רמב   

תתן  לא עור לפני  משום עובר זה הרי  להלוות או ללות
נעשה  היה ואם בלעדו נעשה האיסור היה לא אם מכשול
עבירה. עוברי  ידי  שמחזיק  מפני  סופרים מדברי  אסור בלעדו

תעשה  בלא עובר הסופר וכן ערב  או ביניהם עד שנעשה ומי 
מלוהו  היה ואפילו נשך עליו תשימון לא שנאמר תורה של
היה  לא אם בלבד הקרן בעד אלא ערב  אינו (ואפילו בלעדם
מלוהו  היה ואם וכו' עור ולפני  משום עובר בלעדו מלוהו

שנתבאר): כמו סופרים מדברי  אסור בלעדו

 בעד שכר איזה מחבירו שנוטל כל הוא רבית של וכללו
המתנת  בעד נוטל  הוא אם לו חייב  שהוא החוב  המתנת
תורה  של רבית זו הרי  וממכר מקח  ידי  על שלא בלבד החוב 
לתבעו  כשבא כך אחר אלא הלואה בשעת לו פסק  לא אפילו
שאינו  אחר חוב  תובעו אם וכן הזמן לו להרחיב  לו נותן
נוטל  הוא ואם הזמן. לו להרחיב  לו ונותן הלואה מחמת
מדברי ואסור רבית אבק  זה הרי  וממכר מקח  ידי  על שכר

ופרים.ס 

בא  אם להחזירו צריך רבית אבק  ונטל טעה או עבר ואם
שמים: ידי  לצאת


 מועלת ומחילה מתנה אין דבריהם של אפילו רבית וכל

במתנה  נותנה אני  הלוה אומר  שאפילו להתירה בה
מחילה  שבעולם רבית שכל לקבל ולזה ליתן לזה אסור
ללות  תדיר שצריכים האדמה ועובדי  שהסוחרים היא ומתנה
תמיד  שימצאו כדי  שלם בלב  גמורה במתנה הרבית נותנים
וכן  זו ומתנה מחילה ואסרה מחלה לא התורה אבל ללות

דבריהם. של ברבית אסרוהו חכמים

אסור. להחזיר מנת על במתנה הרבית נותן ואפילו

ברבית  אפילו מחילה מועלת רבית נטל כבר אם מקום ומכל
שמים: ידי  לצאת אפילו להחזירה צריך שאין תורה של

 מלאכה עמי  עשה לחבירו לומר כגון במלאכה רבית יש
עמי עשה או מזו כבדה מלאכה עמך אעשה ואני  קלה

ממנו. ארוך יום עמך אעשה ואני  קצר יום

יותר  על מנה אלוך ואני  חדש על מנה הלוני  לומר אסור וכן
לומר  שאפילו אומרים ויש חדש. על ממנה יותר או מחדש
רבית  זו הרי  אחר חדש על מנה ואלוך חדש על מנה הלוני 
שנוטלים  למלאכה דומה אינה שהלואה תורה של גמורה
כל  במלאכה פורע  לי  ומה במעות פורע  לי  ומה שכר עליה
שכר  שנוטל כל הלואה כן שאין מה לראשונה שוה שהיא
אם  תורה של רבית זו הרי  לה שוה בהלואה אפילו עליה
(ואם  זמן לו שהרויח  בשעה או הלואה בשעת כן עמו פסק 
אלא  כן עושה ואינו ולהלוותו לחזור מעצמו כן עושה
משום  סופרים מדברי  אסור זה הרי  מתחילה שהלוהו בשביל
אחר  הלך תורה בשל הלכה ולענין שיתבאר). מאוחרת רבית
תבא  והמחמיר המיקל אחר הלך סופרים (ובשל המחמיר

ברכה): עליו


 אסורות ושתיהן מאוחרת רבית ויש מוקדמת רבית יש

עבר  אם אבל לקבל ולזה ליתן לזה לכתחלה סופרים מדברי 
שמים. ידי  לצאת אפילו להחזיר צריך אינו ונטל

שילוהו  בשביל דורון לו ומשגר ממנו ללות עיניו נתן כיצד
ומשגר  מעותיו לו והחזיר ממנו לוה מוקדמת רבית היא זו
רבית  היא זו אצלו בטלות שהיו מעותיו בשביל דורון לו

מאוחרת.

שלא  ובלבד מותר לכן קודם דורון לו לשלוח  רגיל היה ואם
ליתן  מתירין ויש ההלואה. בשביל לשלוח  עכשיו יתכוין
על  אף  ההלואה בשביל לו מפרש שאינו בסתם מועט  דבר
קודם  לו ליתן רגיל היה לא ואפילו לכך מתכוין שהוא פי 
איש  לשלוח  אדם בני  הרבה רגילין מועטת שמתנה לפי  לכן
מוקדמת  רבית אסרו ולא רבית. שהוא ניכר ואין לרעהו
שלוחו  ידי  על ההלואה בשביל לו במפרש אלא ומאוחרת
אלא  חנם מתנת שאינה שניכר מרובה במתנה או בעצמו או
על  מרובה מתנה ליתן רגילין העולם אין כי  הלואה בשביל
לכן  קודם מרובה מתנה ליתן רגיל היה זה אם ואפילו חנם.
קצת  לו בסמוך הפרעון ואחר ההלואה לפני  ליתנה לו אין
משום  ואסור ופרסום קול לה שיש מפני  בסתם אפילו
אחר  הרבה מופלג אבל כרבית. שנראית העין מראית
ואפילו  מרובה מתנה היא אפילו כרבית נראית אינה הפירעון
שהוא  פי  על ואף  מעולם מתנה שום לו ליתן רגיל היה לא
לו  מפרש ואינו בסתם לו שנותנה רק  רבית בשביל מתכוין
לעצמו  להחמיר ויש זו. סברא לפי  מותר ההלואה בשביל

הראשונה. כסברא

שאינה  מועטת מתנה אלא להתיר אין האחרונה לסברא ואף 
בלא  לו נותן היה שלא יודע  אינו היודעה ואף  לכל ידועה
כל  דבר איזה לו לעשות או בשליחותו לילך אבל ההלואה
זה  הרי  ההלואה בלא כלל עושה היה שלא לכל שידוע  מה
הפרעון  לאחר בין ההלואה לפני  בין ואסור מרובה כמתנה

קצת. לו בסמוך

לקבל  ולזה ליתן לזה אסור הכל לדברי  הפירעון ובשעת
אפילו  אחר דבר בין מעות בין מחובו יותר מועט  דבר אפילו
ואפילו  ההלואה בשביל כלל מתכוין אינו ואפילו בסתם
בשעת  שנותן מה שכל לכן קודם מתנות לו ליתן רגיל

כרבית: נראה מחובו יותר הפירעון


 הכל לדברי  מותר וממכר במקח  אבל בהלואה זה וכל

ואפילו  לו שחייב  ממה יותר מעט  סחורה לו נותן אם
אלא  כן לו מפרש שאינו רק  לו שהמתין בשביל מתכוין
בשביל  שהוא ניכר הדבר שאין מפני  בסתם לו נותנה
וכל  מעט  הסחורה לו מוזיל כאלו נראה אלא לו שהמתין
הכל. לדברי  וממכר במקח  גזרו לא רבית שהוא ניכר שאינו
לו  שהמתין בשביל שהוא שניכר הרבה לו מוסיף  אם אבל

זה  הימנו:הרי  לקבלו ואסור לו כמפרש

 שהלוה זמן כל אבל ומאוחרת מוקדמת ברבית זה וכל
לו  לעשות או לו ליתן אסור הכל לדברי  למלוה חייב 
מועט . דבר ואפילו בסתם אפילו ההלואה בשביל טובה שום

תורה  המלוה בן עם ללמוד כגון מצוה דבר הוא ואפילו
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רמג    

תתן  לא עור לפני  משום עובר זה הרי  להלוות או ללות
נעשה  היה ואם בלעדו נעשה האיסור היה לא אם מכשול
עבירה. עוברי  ידי  שמחזיק  מפני  סופרים מדברי  אסור בלעדו

תעשה  בלא עובר הסופר וכן ערב  או ביניהם עד שנעשה ומי 
מלוהו  היה ואפילו נשך עליו תשימון לא שנאמר תורה של
היה  לא אם בלבד הקרן בעד אלא ערב  אינו (ואפילו בלעדם
מלוהו  היה ואם וכו' עור ולפני  משום עובר בלעדו מלוהו

שנתבאר): כמו סופרים מדברי  אסור בלעדו

 בעד שכר איזה מחבירו שנוטל כל הוא רבית של וכללו
המתנת  בעד נוטל  הוא אם לו חייב  שהוא החוב  המתנת
תורה  של רבית זו הרי  וממכר מקח  ידי  על שלא בלבד החוב 
לתבעו  כשבא כך אחר אלא הלואה בשעת לו פסק  לא אפילו
שאינו  אחר חוב  תובעו אם וכן הזמן לו להרחיב  לו נותן
נוטל  הוא ואם הזמן. לו להרחיב  לו ונותן הלואה מחמת
מדברי ואסור רבית אבק  זה הרי  וממכר מקח  ידי  על שכר

ופרים.ס 

בא  אם להחזירו צריך רבית אבק  ונטל טעה או עבר ואם
שמים: ידי  לצאת


 מועלת ומחילה מתנה אין דבריהם של אפילו רבית וכל

במתנה  נותנה אני  הלוה אומר  שאפילו להתירה בה
מחילה  שבעולם רבית שכל לקבל ולזה ליתן לזה אסור
ללות  תדיר שצריכים האדמה ועובדי  שהסוחרים היא ומתנה
תמיד  שימצאו כדי  שלם בלב  גמורה במתנה הרבית נותנים
וכן  זו ומתנה מחילה ואסרה מחלה לא התורה אבל ללות

דבריהם. של ברבית אסרוהו חכמים

אסור. להחזיר מנת על במתנה הרבית נותן ואפילו

ברבית  אפילו מחילה מועלת רבית נטל כבר אם מקום ומכל
שמים: ידי  לצאת אפילו להחזירה צריך שאין תורה של

 מלאכה עמי  עשה לחבירו לומר כגון במלאכה רבית יש
עמי עשה או מזו כבדה מלאכה עמך אעשה ואני  קלה

ממנו. ארוך יום עמך אעשה ואני  קצר יום

יותר  על מנה אלוך ואני  חדש על מנה הלוני  לומר אסור וכן
לומר  שאפילו אומרים ויש חדש. על ממנה יותר או מחדש
רבית  זו הרי  אחר חדש על מנה ואלוך חדש על מנה הלוני 
שנוטלים  למלאכה דומה אינה שהלואה תורה של גמורה
כל  במלאכה פורע  לי  ומה במעות פורע  לי  ומה שכר עליה
שכר  שנוטל כל הלואה כן שאין מה לראשונה שוה שהיא
אם  תורה של רבית זו הרי  לה שוה בהלואה אפילו עליה
(ואם  זמן לו שהרויח  בשעה או הלואה בשעת כן עמו פסק 
אלא  כן עושה ואינו ולהלוותו לחזור מעצמו כן עושה
משום  סופרים מדברי  אסור זה הרי  מתחילה שהלוהו בשביל
אחר  הלך תורה בשל הלכה ולענין שיתבאר). מאוחרת רבית
תבא  והמחמיר המיקל אחר הלך סופרים (ובשל המחמיר

ברכה): עליו


 אסורות ושתיהן מאוחרת רבית ויש מוקדמת רבית יש

עבר  אם אבל לקבל ולזה ליתן לזה לכתחלה סופרים מדברי 
שמים. ידי  לצאת אפילו להחזיר צריך אינו ונטל

שילוהו  בשביל דורון לו ומשגר ממנו ללות עיניו נתן כיצד
ומשגר  מעותיו לו והחזיר ממנו לוה מוקדמת רבית היא זו
רבית  היא זו אצלו בטלות שהיו מעותיו בשביל דורון לו

מאוחרת.

שלא  ובלבד מותר לכן קודם דורון לו לשלוח  רגיל היה ואם
ליתן  מתירין ויש ההלואה. בשביל לשלוח  עכשיו יתכוין
על  אף  ההלואה בשביל לו מפרש שאינו בסתם מועט  דבר
קודם  לו ליתן רגיל היה לא ואפילו לכך מתכוין שהוא פי 
איש  לשלוח  אדם בני  הרבה רגילין מועטת שמתנה לפי  לכן
מוקדמת  רבית אסרו ולא רבית. שהוא ניכר ואין לרעהו
שלוחו  ידי  על ההלואה בשביל לו במפרש אלא ומאוחרת
אלא  חנם מתנת שאינה שניכר מרובה במתנה או בעצמו או
על  מרובה מתנה ליתן רגילין העולם אין כי  הלואה בשביל
לכן  קודם מרובה מתנה ליתן רגיל היה זה אם ואפילו חנם.
קצת  לו בסמוך הפרעון ואחר ההלואה לפני  ליתנה לו אין
משום  ואסור ופרסום קול לה שיש מפני  בסתם אפילו
אחר  הרבה מופלג אבל כרבית. שנראית העין מראית
ואפילו  מרובה מתנה היא אפילו כרבית נראית אינה הפירעון
שהוא  פי  על ואף  מעולם מתנה שום לו ליתן רגיל היה לא
לו  מפרש ואינו בסתם לו שנותנה רק  רבית בשביל מתכוין
לעצמו  להחמיר ויש זו. סברא לפי  מותר ההלואה בשביל

הראשונה. כסברא

שאינה  מועטת מתנה אלא להתיר אין האחרונה לסברא ואף 
בלא  לו נותן היה שלא יודע  אינו היודעה ואף  לכל ידועה
כל  דבר איזה לו לעשות או בשליחותו לילך אבל ההלואה
זה  הרי  ההלואה בלא כלל עושה היה שלא לכל שידוע  מה
הפרעון  לאחר בין ההלואה לפני  בין ואסור מרובה כמתנה

קצת. לו בסמוך

לקבל  ולזה ליתן לזה אסור הכל לדברי  הפירעון ובשעת
אפילו  אחר דבר בין מעות בין מחובו יותר מועט  דבר אפילו
ואפילו  ההלואה בשביל כלל מתכוין אינו ואפילו בסתם
בשעת  שנותן מה שכל לכן קודם מתנות לו ליתן רגיל

כרבית: נראה מחובו יותר הפירעון


 הכל לדברי  מותר וממכר במקח  אבל בהלואה זה וכל

ואפילו  לו שחייב  ממה יותר מעט  סחורה לו נותן אם
אלא  כן לו מפרש שאינו רק  לו שהמתין בשביל מתכוין
בשביל  שהוא ניכר הדבר שאין מפני  בסתם לו נותנה
וכל  מעט  הסחורה לו מוזיל כאלו נראה אלא לו שהמתין
הכל. לדברי  וממכר במקח  גזרו לא רבית שהוא ניכר שאינו
לו  שהמתין בשביל שהוא שניכר הרבה לו מוסיף  אם אבל

זה  הימנו:הרי  לקבלו ואסור לו כמפרש

 שהלוה זמן כל אבל ומאוחרת מוקדמת ברבית זה וכל
לו  לעשות או לו ליתן אסור הכל לדברי  למלוה חייב 
מועט . דבר ואפילו בסתם אפילו ההלואה בשביל טובה שום

תורה  המלוה בן עם ללמוד כגון מצוה דבר הוא ואפילו
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פורע  היה שהאב  זמן כל פה שבעל תורה אפילו או שבכתב 
לשכור  הדין מן חייב  שאינו פי  על ואף  אחר למלמד שכר
הכל  שנהגו כיון מקום מכל פה שבעל לתורה מלמד לו
שמלמד  במה מהנהו זה הרי  שוכר היה המלוה וגם לשכור

חנם. בנו

הרחבת  בשביל או ההלואה בשביל טוב  דבור לדבר ואפילו
מתחלה  רגיל היה לא אם שלום לו להקדים כגון אסור זמן
להודות  או בפניו לקלסו לומר צריך ואין לו להקדים
על  או שהלוהו על בפניו לברכו או טובה לו ולהחזיק 
דבור  אפילו ישך אשר דבר כל נשך שנאמר זמן לו שהרחיב 
זמן  לו שירחיב  או שילוהו ממנו לבקש צריך ואם אסור.
או  וקילוס  שבח  בדברי  ולא בלבד תחנונים בדברי  יבקש

אחרים: דברים חניפות

 לו יאמר שלא כגון דברים ריבית על מוזהר המלוה וכן
שאינו  פי  על אף  פלוני  ממקום פלוני  יבא אם הודיעני 
בזה  עמו רגיל היה לא אם לבדה באמירה אלא מטריחו
שהוא  מפני  עליו לצוות הלואתו על סומך ועתה לכן קודם
אלא  מלוה לאיש לוה עבד נאמר ולא רבית. זו הרי  לו נכנע 
שם  לדון הגדול דין לבית נלך אומר המלוה שאם לענין
המלוה  אחר לילך הלוה את כופין כאן לדון אומר והלוה
המלוה  את לכוף  יכול אינו והלוה הגדול דין לבית לילך
לאיש  לוה עבד שנאמר משום הגדול דין לבית אחריו לילך

מלוה:


 מה כל אבל ההלואה לפני  רגיל היה שלא במה זה וכל

יתכוין  שלא ובלבד מותר מתחלה בו רגיל שהיה
עצמו  המלוה את ללמד ואפילו ההלואה. בשביל עכשיו
בזה  ואפילו לכן. קודם ללמדו רגיל היה אם מותר בחנם
להנהותו  רגיל שהיה מה בכל להנהותו מותר חסר וזה נהנה

סוס  להשאילו כגון כן רגילין אין אדם בני  ששאר  פי  על אף 
שאין  כלים שאר לומר צריך ואין בדרך שמתקלקל פי  על אף 
קודם  להשאילו רגיל היה אם להשאילו שמותר מתקלקלין

לכן.

שזה  בענין הוא אפילו בו לדור בית להשאילו אסור אבל
להשכירו  עומד אינו שהבית כגון נהנה לא וזה חסר לא
יצטרך  ולא בחנם בו לדור שיוכל אחר בית לו יש והמלוה
שהיה  בענין מעולם לזה זה אוהבים הם ואפילו לשכרו
אחר  אסורים ההלואה לפני  לו צריך היה אם בית משאילו
הכל  ואין לכל ונראה פרהסיא של דבר שהוא מפני  ההלואה
כרבית. להם ונראה מקודם לזה זה כן אוהבים שהיו יודעים
וכן  בבית. כדירה פרהסיא דבר הוא בעבדו להשתמש וכן
או  תורה לספר לקרותו כגון הכנסת בבית במצוה לכבדו
שהיה  פי  על אף  באלו כיוצא וכל גלילה מצות לו ליתן
של  דבר שהוא מפני  אסור ההלואה בלא באלו מכבדו
בשביל  כן עושה שאינו לכל ידוע  כן אם אלא פרהסיא.
דר  אם בבית וכן לכן קודם לכבדו רגיל שהיה כגון שהלוהו
אחר  גם מותר הבית בעל מדעת בחנם ההלואה לפני  בו

ההלואה:

 אסור אבל מדעתו למלוה מהנהו כשהלוה זה וכל
קלה  הנאה אפילו מדעתו שלא מהלוה להנות למלוה
לפני בה רגיל היה ואפילו ההלואה בלא מהנהו שהיה
נראה  רשות בלי  עושה שעכשיו שכיון מדעתו ההלואה
שבשבילה  עליה שסומך שהלוהו ההלואה בשביל כעושה
רגילים  שהיו בענין לזה זה אוהבים (ואם הבעלים יסבלו
להתיר  יש ההלואה לפני  זו הנאה רשות בלא מזה זה להנות
כיון  הלואתו על שסומך כלל נראה אינו כי  ההלואה אחר גם

לכן): קודם כן לעשות רגיל שהיה

עיסקא  והלכות  רבית  הלכות 
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" ה וידע" התחיל  דר  מה, תאר  מה  יוע  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ
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'כ להכיל   פ ח   אי" י: ,    בחינת  א י ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ
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לציצית"    ארמב   – ה"א '  ו'א י"ד',  א'  עני , ְְְְְְִִִֵֵֵָָָ

.   יע .'כ זה יח ד נמ הצת ידי על  אי ,   ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ



רמו   

         
  

  ('ב עד  ק"פ ,   ח ת , )רת  ַַַַָָֻ

      17 
          

          
       

      
       

      
       

        
 

        
       

       
  18    

  
       

        
       
        

    19 
       

     20   
       

     


     21  
        
        

          
         

         
        

       
      

         
       

         
        'כ 

          
 

      
       

       
     

      
      

      
      
         
        
       
        

      'כ 
      

           
        

       
        
       

       
      
         
        

        
   'כ 

      
      

 22     
      
        
       
       

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

     

        
" אמ  אצל "ואהיה התחיל  דר  תאר  מה  יוע ."'כ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

    עני ,  .("הכ  חיק מרב וימינ" : ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָ

 יוע ח ת. ר ת  ס תרה" ב"ל טי .  הרמ"ז  פיר  יוע)ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָֻ
בהר  .  הרמ"ז  בפיר ב'. עד רכ"ד,   ק די, ב', חלק  ְְֵֵֵֶַַַַַַַַָָֹֹהר 

המאל "). מו  ניהחיצ "יניקת  מעני ב'. עד ע"ט,   אחרי, ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָֹפר ת

           

            



"'כ תצא  "י סק  על  אחר ,   מק תאר  כמ   ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ
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 אל "מי הסק   יר  להבי" התחיל  דר  זה ל  תאר  כמְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ע" על  ועבר   ע "נא   עני י ,""מ     ְְִֵֵֵֶַַַָָָֹ

. 

       

 וכל" התחיל  דר  מה, תאר  מה  יוע עני י ל די", ני ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
"  ל "ורב   . ְְַ

           

  

         

        

"יעקב "וב סק  על  זה:  מעני תאר  מה  יוע   ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

"דילד "אני סק  ועל  .   . ְְֲִִַָ

אי "ואבק  התחיל  ר   ס ולח , פר ת תאר  מה  יְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָוע
"'כ    . 

"'כ  ה את  אכילו" סק  על  תאר  מה  יוע   ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

 .

    

.י"ט ר ה א , ר ת  יוע      ְְֵַַָָָֹ
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"זהב מנרת והה "ראיתי התחיל  דר  תאר : מה  יוע ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

  " דיהה "וק ל  התחיל  בדר  .     ְְְְִִִִֵַַַ

.

'כ חנה "נר  התחיל  דר  , מ פר ת תאר  מה  יוע)ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
"'כ  מימ מזזה    .( ְִִָָ

      

 אי ר  הע "וכל  התחיל  דר  – אחר    מק תאר  כמְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
"'כ   . 

 אני"  עני ," אמ  אצל "ואהיה התחיל  דר  תאר  מה  יוע)ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
עעי" רת    אחר   מק תאר  מה  יוע . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָ

         הרה י על  ִַַַֹ
ח את" מי  עליה "הה  עני א '), מ"ט  ) זריע ר ת  ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָ

 קס על  יא ר  תאר  מה  יוע ."'כ דבדלחא  טא  "רי –ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
"'כ ינתי היא  אחת ,'כ מלכת הה  י"     ְִִִִֵַַָָָ

.( 

       

             

    

 מה ר בפר ת א '). קע"ח ,  ) ולח  ר ת  ס הר  מה  יְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹוע
א '). קל "ט,  )ַ

 יתר פר ת תאר  מה  יוע)    תחילה דר  , ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
מה   יוע הר ת. ערת תח ת "לאמר "  פיר הליי", חד"ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹ

ידר " "מה התחיל  ר   ס   תאר   . ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

י  עצרת", המיני  " התחיל  ר   ס תאר : מה  יְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָוע
"יתי ידי בצל  פי ברי  י וא"     רבד . ְְְְִִִִִִִֵַָָָָ

"'כ  ה  האמר ה' "את  יר  עני לי", י ואר" התחיל  ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

    ס תאר  מה .  תב מה  להבי" התחיל  ר  ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
"אמרת ל ני  ע" י עצרת", המיני   . ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָ

"קא  התחיל  דר  תרה": דברי "הר   מעני תאר  מה  יְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָוע
"'כ קדמה הרת  א דרקיעא  מתיבא  מיפלגי    ְְְְְְִִִִִִִֶֶַָָָָ

 ניז "עת  עני א ') קכ"ג,  )  טימ ר ת  ס הר   יוע . ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹ
ליי, (ער  " ערי "מבא  ספר  זה על  תב מה ."'כ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָפ מא 

ג'). רק  ב' ֵֶֶֶחלק 
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'מיו  ,'כ יו מ  ל  נת" י מ"א , ר ה תא , י ר ת  יְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָוע
עת'   תחילה דר  תאר  מה  יוע .   יע ."'כ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

"'כ  לאד ה   מי 'כ "ואמר      . ִֶֶַָָָָֹ

ה'. רק   ס א ', חלק  " ניינ ל  "ספר   יוע  ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַ

 "    " – "'כ .( 

.  " ערי "מבא  תב כמְְְִִֶַָָָ

, מ פר ת תאר  מה  יוע)    תחילה דר  ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
מדרג  הא  – "אח תי" חינת  עני ומחי", תרה"."ר י "מארי ת ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

 ו  יהדה "רב  עני ל בת", "הגיהי סק  על  יא ר  ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ
הוה").  נזיקי ְְֲִִִֵָנייה

     

   

 

       
       

  
         

        
  

        
        

        
   ," יייה "ערכי "ר ס",  יוע ְְְְִִֵֵֵֶַַַַ

כ"ז.]   צו, ר ת בהרמ"ז, לעת.  ְֵֶַַַַַַַָָָער

          
         
        
 ע"  מעני ב') עד נ"ג,  ) מצרע ר ת ג', חלק  הר   יוע ."'ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹכ

ואזב"). ְֵֶֶארז
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,פרה ג' רק   ס בנה ר"י, פיר באר  ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
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.(' א עד רי"ש ,  ) וקהל  ב', חלק  הר   יוע)  ְְֵֵֵֶַַַַַַַֹ
         

       .'כ 
  לק תאר  מה   ." ענתמ "מח קק  י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

        
      

           
       

.   יע .'כ   ֵַָ
      

.  האריז"ל   בפיר ב'. עד קל "ח ,   ג', חלק  הר   יוע)ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

 יר  עני הד", את יראל  "ורא  התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוע
הוי"ה" אמינו"   .( ֲֲִַַַָָ

   

           



"דה "א רת תאר  מה  יוע  ה ל" התחיל  ר  , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
." מרי ר ת ְְְִִַָָָָנסמכה

] תרה" "ל טי  ירה תב מ    ְְִֵֵֶַָָ

. 
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. "בהרמְְַַָ
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.(' א עד רי"ש ,  ) וקהל  ב', חלק  הר   יוע)  ְְֵֵֵֶַַַַַַַֹ
         

       .'כ 
  לק תאר  מה   ." ענתמ "מח קק  י ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ

        
      

           
       

.   יע .'כ   ֵַָ
      

.  האריז"ל   בפיר ב'. עד קל "ח ,   ג', חלק  הר   יוע)ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

 יר  עני הד", את יראל  "ורא  התחיל  דר  תאר  מה  יְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוע
הוי"ה" אמינו"   .( ֲֲִַַַָָ

   

           



"דה "א רת תאר  מה  יוע  ה ל" התחיל  ר  , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
." מרי ר ת ְְְִִַָָָָנסמכה

] תרה" "ל טי  ירה תב מ    ְְִֵֵֶַָָ

. 

   


        

 

עומק (כט ) בחי' ע"י הנה כי ישראל . ופרח  יציץ
בגופי' לנשמו ' עקב יוד  דיעקב השרשה
פירות  עילוי מיני בכל  ישראל  ופרח  יציץ דוקא עי"ז 
ערופה  בעגלה וכמו  פירות שנקר ' מ "ע רמ "ח  ג"כ  והן 
מצות  פירות מאי פירות לעשות הניחוהו  לא שארז "ל 
אילנא  פי' דאילנא איבין  בשם המצות נקרא ובזהר  כו '
עצמה  התורה ושרש בחי' שהוא החיים עץ בחי' הוא

והפיר  כו ' היא חיים עץ ולכך כמ "ש המצות הן  שלה ות
וצומחין  נגדלי' מי וע"י כו ' דחיי דאילנא איבין  נקרא
דוקא  א"פ בגילוי ופרח  יציץ אשר  ישראל  ע"י היינו 
בפועל  עשיה בבחי' בעוה"ז  טובים ומעשי' בתשובה
הכונה  שעיקר  כו ' לעשותם היום ז "ל  וכמ "ש דוק' ממש
ותפלה  ומצות דתורה התחתוני' מעשה בגילוי הוא
בהעלם  בהשרשתו  השרש ע"י הוא כחה שמקור  אע"פ
למטה  המדרגה וסתר  בירידת השרש השרשת ערך  ולפי
ומאיר  שבא פנימי אור  עילוי ערך  כן  העשי' עולם בסוף
התעוררו ' שכל  הנ "ל  ענין  והוא צמיחה הנק' בנשמ '
לדרגא  מדרגא ונסוע הלוך  ומדריגה במעל ' וירא' אהב'
וכוונת  לשמה התורה לימוד  וכן  המעלות רום עד 
מעומקא  בתשובה וכן  עליונים ביחודי' המצות מעשה
א"פ  בחי' צמיחה גילוי בחי' רק הוא הכל  כו ' דלבא
מפני  שרש שנק' הנשמה של  המקיף של  מכחו  רק שבא
ערך  לפי הגוף חומר  בעפר  ונעלם מכוסה שהוא
וד "ל . הנ "ל  מטעם דוקא מטה למטה ויניקתה השפלתה
שיש  דכמו  האלקי' עשה זה לעומת זה את הנה אך 
בבחי' דיעקב השרשה ידי על  דתו "מ  הטוב צמיחת
שרש  בחי' הבהמי' בנפש יש כך  הנ "ל  דקדושה אילן 
טומאה  במקום יניקתו  זה ושרש כו ' מזלא שנק' שלה
כתרין  ונקר ' רע מיני כל  בצמיחת ועוז  כח  שמוסיף
שקשין  עבירה הרהורי כל  מקור  וזהו  דמסאבותא
כו ' ופנימי מקיף בחי' יש בסט "א דגם כו ' מעבירה
תורה  שהן  דקדושה בסט ' בגילוי א"פ בחי' לנגד 
בחי' זה ערך  לפי לעומתו  יש וכך  וכו ' ותשובה ומצות
כו ' בגילוי רע מיני בכל  בנה"ב דקליפות א"פ התגלות
שהוא  בקדושה שרש שנק' דנה"א מקיף בחי' ולנגד 
כך  טובים ומעשים תשובה התעוררו ' לכל  מקור  בחי'
התעוררו ' מקור  בנה"ב דקליפה מקיף בחי' יש לעומתו 
שרשו  כי שופטן  וזה זה בינונים (כמו  כו ' רע דבר  כל 
להביאו  גובר  הטוב שרש ולפעמים טו "ר  מעה"ד 
וכמארז "ל  גובר  הרע שרש ולפעמים טובים למעשים
דקדושה  מקיפים מבחי' אותו  מסייעין  לטהר  הבא
נ ' שנקר ' דקליפה ממקיפים לו  פותחי' לטמא והבא

מקדשי' מעט  א"ע מקדש אדם אמרו  וכן  טומאה שערי
אדם  של  ויצרו  כו ' ולהיפך  הרבה מלמעלה אותו 
עד "מ  והנה כו '). עוזרו  הקב"ה ואלמלא כו ' מתגבר 
התגברות  ערך  לפי תלוי הרי גשמית המלחמה מענין 

ה  בצד  הנפילה תהי' ערך  לפי כן  א' בצד  ואם כח  ב'
עוד  המנוצח  נפילת עוד  יהי' כן  עוד  במנצח  כח  יוסיף
רק  בא אינו  המנוצח  זה של  שנפילתו  מאחר  יותר 
לא  זה אבל  כו '. לבד  המנצח  התגברות כח  מסיבת
ערך  לפי לא מאד  המנוצח  נפיל ' שיהי' מעול ' מצינו 
המנצח  כח  הוספת ערך  שלפי המנצח  כח  התגברות
במעט  רק וכלל  כלל  כזאת נפילה לכלל  בא הי' לא
כו ' בתכלית הנופל  יפול  המנצח  והתגברות הקמה
שזאת  אויביך  ויפוצו  ה' קומה שאמר  מה יובן  ועד "ז 
ואז  לבד  הארץ מן  שיקום רק היא מזעיר  מעט  ההקמה
מצד  רק כמוהו  שאין  הנפילה בתכלית אויביך  יפוצו 
מעט  סיבת ע"י רק ויפוצו  אומר  ובכאן  יתיר ' התגברות
אלקים  עשה לע"ז  זה שאת דגם באמת הנה כי הקמה
מהצורך  אין  הסט "א לשרש עשה שהאלקי' מאחר  אבל 
רק  דקדושה דסט ' האור  התגברות ברוב להפילם
הנפילה  בתכלי' ויפוצו  יפלו  האלקי אור  גילוי במעט 
כלל  לקליפה מקום אין  דקדושה אור  גילוי במקום כי
שלה  המקיפי' בבחי' בשרשה גם מתבטלת כי וכלל 
מוציאם  אל  (ונא' וכה"ג כו ' מעליהם צלם סר  כמו 
קומה  בעל  שהוא הראם עד "מ  ראם כתועפות ממצרים
תפול  ההקמה מעט  שיקום ומיד  גבוהי' ורגליו  גבוה
להיו ' במ "א) וכמ "ש כו ' לנגדו  העומד  על  פחדו 
שאת  הגם בעצם בריאה נקר ' אינו  הקליפה ששרש
כמ "ש  מלמעלה יורד  רע אין  שהרי כו ' עשה זלע"ז 
וכידוע  השקר  מן  חוץ ברא שהכל  להיו ' כו ' עליון  מפי
החוצפה  בחי' והוא תגא בלא מלכות' שנקר '
במעט  וע"כ  כו ' ואפסי אני לומר  שקר  של  וההתנשאות
לפי  שלא הנפילה תכלית השקר  יפול  האמת אור  גילוי
שהוא  אש מפני דונג כהמס וכמ "ש כנ "ל  כלל  ערך 
לכם  חדלו  וז "ש כו ' רשעים יאבדו  כן  כו ' תכלא אשא
הנשמה  שאור  זמן  שכל  באפו  נשמה אשר  האדם מן 
כו ' וכלל  כלל  רע להתפשטו ' מקום יש לא באפו  מאיר 
הרי  מפניו  נדחה שהחשך  האור  כמו  ממש זה והרי
אור  במעט  כך  כו ' החשך  מן  הרבה נדחה אור  במעט 
ומסתי' המחשיך  דסט "א החשך  מן  הרבה נדחה דנה"א
שלא  ישראל  נשמו ' בכללו ' יובן  זה  בכל  כן  ואם כו '
כן  האלקי' שבנפשם ומצו ' דתורה אור  גילוי ערך  לפי
והתשובה  המע"ט  כי דקליפה והחושך  הרע מהם ידחה
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רנב   

היה  לא אורם גילוי ערך  לפי אשר  מאד  מזעיר  מעט 
כך  כל  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  הרע בחי' נדחה
עד  גמור  רע מכל  ישראל  כנסת שנשמרים רואים ואנו 
יפול  לא מקום מכל  כו ' ומצות תורה עול  הפורק שגם
שבת  וחילול  דמים ושפיכו ' עריו ' בגילוי גמור  ברע
ככולם  רובם כמעט  חמורו ' עבירות בכל  גוונ ' וכהאי
שיציץ  אור  גילוי מעט  ידי על  והיינו  מהם נשמרים
החושך  מן  הרבה נדחה ומצות בתורה בישראל  ופרח 

הדברים (ושרש הנ "ל  הטעם ערך  לפי כמה שלא

פנימי' באור  הקליפו ' מעמד  דשרש חיים בעץ שכתוב
דקדושה  למקיף פנימי אור  בין  שלהם ומקיפים
אליהם  נגלו ' בהגלות ע"כ  וכו ' המקיף אל  ואחוריהם
מתבטלי' כו ' פנימית אור  בגילוי דקדושה מקיף מבחי'
עיני  שמסמא הטלית בענין  שידוע וכמו  ממציאותם
יובן  וכן  כו ' במקיף להסתכל  יוכלו  שלא החיצונים
מקור  ונתבטל  שנכנע כו ' שבמדבר  מסעות במ "ב
ה' קומה שכתוב וכמה העמי' שבמדבר  הקליפות

כו '): שרף נחש כו ' ויפוצו 
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 שכתוב מה שלמה למלך  השייכות מהו  לכאורה
מ "ש  ידוע הנה אך  הוי', כסא על  שלמה וישב
שזהו  באשלמותא סיהרא קיימא שלמה בימי בזוהר 
ט "ו  דור  הי' ושלמה לחדש בט "ו  הלבנה מילוי ענין 
העיר  מי וזהו  ט "ו , בגימ ' י"ה ענין  וזהו  אע"ה, מאברהם
בעולמות, אלקות גילוי שהאיר  אברהם זה צדק ממזרח 
שהוא  דורות ט "ו  עד  ויעקב יצחק ואחריו  הראשון  הוא
בשלימות  אלקות גילוי והי' בהמ "ק שהי' שלמה בימי
סיהרא  קיימא ענין  וזהו  החדש, בחצי הלבנה מילוי כמו 

שהוא  ישיבה בבחי' שלמה וישב ענין  וזהו  באשלמותא.
וזהו  שבתורה, חכ ' ע"י שזהו  הוי', כסא על  הקביעות,
ה"א  שמחבר  משנה סדרי שיתא לכסא מעלות שש
ראיתי  שלמה שאמר  ענין  וזהו  עילאה. בה"א תתאה

הסכל  על  לחכ ' יתרון  מתוך שיש האור  כיתרון  ות
למעלה, כמבואר  שבתורה החכ ' ענין  שזה החושך ,
בחכ ' ישיבה בחי' שזהו  הוי' כסא על  ישב ושלמה
טו "ר , הדעת עץ ענין  הוא וסכלות בקביעות, שבתורה

ממש. החשך  מתוך  אור  כיתרון  היתרון  וראה
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 ושארית טוב שם יתן  הוא אחרית מראשית
אשר  ומקדם אחרית מראשית מגיד  כתי' כו ',
מ "ו  (ישעי' אעשה חפצי וכל  תקום עצתי אמר  נעשו  לא
יפלא  ולכאו ' כקרי"ס, לזווגם קשה ארז "ל  הנה יו "ד ).
שנא' עד  לקרי"ס ישתוה ובמה לקרי"ס, הזיווג מה"ע
נס  הי' קרי"ס הלא וגם כקרי"ס, הזיווגי' ענין  שקשה
זה  נא' ואיך  ישראל , ריבוא וס' משה לפני נפלא

דקרי"ס. לנס הזיווגי' ענין  שישתוה
 מים הי' נברה"ע שלא עד  מארז "ל  בהקדם

המים  ע"פ מרחפת אלקי' ורוח  וכמ "ש במים
וגו ' בראשית כמ "ש ראשון  ביום הארץ שנברא שהגם
וסובבי' הארץ את מקיפי' המים היו  מ "מ  הארץ, ואת
לבד , המים רק נראו  שלא עד  ופינה צד  מכל  אותה

מתחת  המים יקוו  אומר  גזר  שלישי ביום ואח "כ 
המים  ירדו  דאז  היבשה, ותראה אחד  מקום אל  השמים
המים  מן  בגובה שהיא כמו  הארץ ונראתה למטה
הים  יורדי וכתי' המים, על  הארץ לרוקע נא' שלכן 
כי  להיות ירידה בשם נק' הים על  שההילוך  באניות
אותה  מקיפי' והמים המים, על  יותר  בגובה היא הארץ

מצדדי'.
 המים שירדו  ית' מלפניו  כזאת היתה למה זה

עלמא  הם ויבשה ים הלא היבשה, ותראה
הגבוה  ונשפל  נדחה ולמה דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
נעלה  היותר  באופן  העולם היה לכאו ' וגם הנמוך , מפני
שהירידה  עכצ"ל  וגם דאתכסיא, עלמא ע"ד  הי' שהרי
הארץ. שנתגלה במה העלי' ענין  ומהו  עלי' צורך  היא
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רנג    

היה  לא אורם גילוי ערך  לפי אשר  מאד  מזעיר  מעט 
כך  כל  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  הרע בחי' נדחה
עד  גמור  רע מכל  ישראל  כנסת שנשמרים רואים ואנו 
יפול  לא מקום מכל  כו ' ומצות תורה עול  הפורק שגם
שבת  וחילול  דמים ושפיכו ' עריו ' בגילוי גמור  ברע
ככולם  רובם כמעט  חמורו ' עבירות בכל  גוונ ' וכהאי
שיציץ  אור  גילוי מעט  ידי על  והיינו  מהם נשמרים
החושך  מן  הרבה נדחה ומצות בתורה בישראל  ופרח 

הדברים (ושרש הנ "ל  הטעם ערך  לפי כמה שלא

פנימי' באור  הקליפו ' מעמד  דשרש חיים בעץ שכתוב
דקדושה  למקיף פנימי אור  בין  שלהם ומקיפים
אליהם  נגלו ' בהגלות ע"כ  וכו ' המקיף אל  ואחוריהם
מתבטלי' כו ' פנימית אור  בגילוי דקדושה מקיף מבחי'
עיני  שמסמא הטלית בענין  שידוע וכמו  ממציאותם
יובן  וכן  כו ' במקיף להסתכל  יוכלו  שלא החיצונים
מקור  ונתבטל  שנכנע כו ' שבמדבר  מסעות במ "ב
ה' קומה שכתוב וכמה העמי' שבמדבר  הקליפות

כו '): שרף נחש כו ' ויפוצו 
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 שכתוב מה שלמה למלך  השייכות מהו  לכאורה
מ "ש  ידוע הנה אך  הוי', כסא על  שלמה וישב
שזהו  באשלמותא סיהרא קיימא שלמה בימי בזוהר 
ט "ו  דור  הי' ושלמה לחדש בט "ו  הלבנה מילוי ענין 
העיר  מי וזהו  ט "ו , בגימ ' י"ה ענין  וזהו  אע"ה, מאברהם
בעולמות, אלקות גילוי שהאיר  אברהם זה צדק ממזרח 
שהוא  דורות ט "ו  עד  ויעקב יצחק ואחריו  הראשון  הוא
בשלימות  אלקות גילוי והי' בהמ "ק שהי' שלמה בימי
סיהרא  קיימא ענין  וזהו  החדש, בחצי הלבנה מילוי כמו 

שהוא  ישיבה בבחי' שלמה וישב ענין  וזהו  באשלמותא.
וזהו  שבתורה, חכ ' ע"י שזהו  הוי', כסא על  הקביעות,
ה"א  שמחבר  משנה סדרי שיתא לכסא מעלות שש
ראיתי  שלמה שאמר  ענין  וזהו  עילאה. בה"א תתאה

הסכל  על  לחכ ' יתרון  מתוך שיש האור  כיתרון  ות
למעלה, כמבואר  שבתורה החכ ' ענין  שזה החושך ,
בחכ ' ישיבה בחי' שזהו  הוי' כסא על  ישב ושלמה
טו "ר , הדעת עץ ענין  הוא וסכלות בקביעות, שבתורה

ממש. החשך  מתוך  אור  כיתרון  היתרון  וראה
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 ושארית טוב שם יתן  הוא אחרית מראשית
אשר  ומקדם אחרית מראשית מגיד  כתי' כו ',
מ "ו  (ישעי' אעשה חפצי וכל  תקום עצתי אמר  נעשו  לא
יפלא  ולכאו ' כקרי"ס, לזווגם קשה ארז "ל  הנה יו "ד ).
שנא' עד  לקרי"ס ישתוה ובמה לקרי"ס, הזיווג מה"ע
נס  הי' קרי"ס הלא וגם כקרי"ס, הזיווגי' ענין  שקשה
זה  נא' ואיך  ישראל , ריבוא וס' משה לפני נפלא

דקרי"ס. לנס הזיווגי' ענין  שישתוה
 מים הי' נברה"ע שלא עד  מארז "ל  בהקדם

המים  ע"פ מרחפת אלקי' ורוח  וכמ "ש במים
וגו ' בראשית כמ "ש ראשון  ביום הארץ שנברא שהגם
וסובבי' הארץ את מקיפי' המים היו  מ "מ  הארץ, ואת
לבד , המים רק נראו  שלא עד  ופינה צד  מכל  אותה

מתחת  המים יקוו  אומר  גזר  שלישי ביום ואח "כ 
המים  ירדו  דאז  היבשה, ותראה אחד  מקום אל  השמים
המים  מן  בגובה שהיא כמו  הארץ ונראתה למטה
הים  יורדי וכתי' המים, על  הארץ לרוקע נא' שלכן 
כי  להיות ירידה בשם נק' הים על  שההילוך  באניות
אותה  מקיפי' והמים המים, על  יותר  בגובה היא הארץ

מצדדי'.
 המים שירדו  ית' מלפניו  כזאת היתה למה זה

עלמא  הם ויבשה ים הלא היבשה, ותראה
הגבוה  ונשפל  נדחה ולמה דאתגליא, ועלמא דאתכסיא
נעלה  היותר  באופן  העולם היה לכאו ' וגם הנמוך , מפני
שהירידה  עכצ"ל  וגם דאתכסיא, עלמא ע"ד  הי' שהרי
הארץ. שנתגלה במה העלי' ענין  ומהו  עלי' צורך  היא
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דרך  עוברת עלמין כל  הסובב של  ההנהגה  גם כי  נמצא,
גורם טבעי שמאורע באופן  לא שזה  אלא העולם, ענייני
להיות אמור שלא דבר שזה ניכר אלא ישיר, באופן לזה
סיבה היתה כי הוא קורה שהדבר וזה והטבע, הסדר לפי

ה'. מאת
- האדם  בהנהגת  הוא כן     

         בדרך
הטבע        

  כלי לעשות צריך  שלא  מצבים  ישנם כלומר,
מאת הברכה את  ימשיך  הכלי כיצד  בטבע שמובן  טבעי 
את ימשיך  שהיא  כל  סיבה שבדרך  בה' לבטוח אלא  ה',

הישועה.
הכלל  עם  מתיישב זה כיצד  על "40ולכאורה סומכין  אין 

) המוסגר: במאמר  נ "ע  הרבי אומר הנס"? 
     סימנים 41כשיש

הנהגה להיות צריכה  שלא  ההנהגה, להיות צריכה שככה
טבעית ,       

    , השני בפירוש  
       
        

        של השכל 
לעשות שאין  מצבים יש  כיצד  לתפוס מסוגל  לא האדם 

כלל , כלי      
     

דרגת      

  42   ,הזה בדור לפני
שאומרים מכאן תמים, צדיק  נאמר "ולא לשונו : וזה 
והיינו  בפניו ". שלא וכולו  בפניו  אדם של  שבחו  מקצת 
אמר  לא  ישירות, נח  עם דיבר הוא ברוך  הקדוש  שכאשר
כיון  מצדיק, יותר גבוהה במדריגה  שהוא 'תמים' לו 

בפניו . שבחו  מקצת רק לאדם  שאומרים  פירוש
מקורו  - זה רש"י     

העניינים: פנימיות פי על  בינהם וההבדל  
    בדרך לעולם  הנמשך  האור כלומר

שהוא למטה, מלמעלה הרגילה   
 בדרך כלי לעשות יש זו  דרגה שמצד  לעיל  וכנזכר

הואהטבע, ממנו  שלמעלה  
 43.

   הפסוק על  נאמר) 
ישראל  של  שבחם שהוא    שהיו כלומר,

תמימים) הוא ברוך  הקדוש עם  במתן סיני  בהר
תורה)     44נמצא מהמדרש ,,

כי       
     השכל פי  על  שהרי

לעשות. להסכים כך  ואחר ולהבין  לשמוע קודם צריך 
45      

      התמימות
לשכל  שמעבר העצמי הרצון  בתוך  באדם  נמצאת

ולהבנה.
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ב.40. קיא, א חלק זוהר ב. סד , פסחים א. לב, שבת ראה
ועוד . ב. קיב,

לשונו:41. וזה ריד , עמ ' תרנ"ד  המאמרים מספר להעיר
            
           

  
אומר: זה ועל  זה, ציטוט  מביא תשי "ב, תמוז י "ג  ובשיחת
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א.42. ז, בראשית

קעח 43. ע' שלום בתורת וכו' צדיק על  תמים במעלת וראה
ואילך .

ז.44. כד , שמות

ענין 45. לך , לך  לפרשת ב' שיחה ל , כרך  שיחות לקוטי  ראה
שם. ובהנסמן באריכות, התמימות



רנד   

מהשכל , שלמעלה  עצמי רצון עניינה  שהתמימות למרות 
בשכל , - הנפש חלקי בכל  ומשפיעה נמשכת היא הרי

ובמעשה. במידות
      

        הוא
באופן  בשכלו  משתמש ולא  הטוב את  משיג  תמיד 

כענין  להרע ","46שלילי  המה חכמים  
       

   השכל על  שמשפיע משהו  יש שלפעמים
עיני שמעוור השוחד  ענין דרך  על  עקום, יהיה שהוא 
והסברות ישר, שהשכל  הוא השלם והמצב חכמים,

ישרות, סברות הם  בהם  משתמש  שהוא   
     
      
       

 הוא מסוים, ענין  להבין  ומנסה  משכיל  כשהוא 
בזה מתבטאת והמסירה והנתינה אליו , ומסור נתון 
כפי שבענין , והמעלה הטוב את רק למצוא  מנסה  שהוא 
עולה ולא הדבר, של ובאמת בפנימיות קיים  שהוא 
לא דבר למצוא שיכול  באופן בשכלו להשתמש בדעתו

בענין . וחיובי טוב
כשלא הרי  בתמימות, שלא תורה שלומד  אדם וכדוגמת 
מספיק נכתב לא הדבר אולי בדעתו  לו  עולה משהו  מבין
שלומד  אדם  ואילו  וכדומה . טעות נפלה  חלילה או ברור,
שכלו  את  ומבטל  ללימוד  מסור הוא תמימות מתוך  תורה 
שהחסרון  יודע משהו, מבין  כשלא גם וממילא לתורה ,
שלילית מחשבה איזה  בדעתו  לו עולה ולא  בהבנתו הוא 

הענין . על 
       ( יתלונן 

       
   שלא בעולם שהנהגתו אדם כלומר,

כך  באופן להיות שצריך  בשכלו  כשמבין  הרי בתמימות,
מתלונן . הוא הרי ציפיותיו , לפי קורה לא  והדבר 
       

   , הביטול תכונת את  בו שיש כיון 
מתלונן , לא  הוא  שכלו, פי  על  שלא דבר שקורה גם הרי
הכי הוא שקורה מה שכל  יודע הוא התמימות מצד  כי
בו . הטמון  הטוב את ימצא שקורה דבר ובכל  טוב ,

כשיש  גם ולכן  פנימית. שלימות היא התמימות כלומר,
להתעלות התמימות , של  הביטול  בכח  חסרונות ,

הפנימית. השלימות  אל  ולהגיע מעליהם
שמעל  מהביטול  אלא  עצמו , מהשכל  מגיע לא זה וענין 
השכל . על  גם והביטול  התמימות  השפעת  והיא  השכל ,
הרי אובייקטיבי, שהוא למרות עצמו , מצד  השכל  כי
ההיסמכות הרי  הגלויה , המציאות את מנתח  שהוא כיון
המציאות את  לראות האדם  את מובילה בלבד  השכל  על 
ושלימות, ל 'תמימות' להגיע והיכולת  מגרעותיה, על  גם 
השכל . מעל  וההתעלות והמסירה ההנחה ידי על  היא 
טובה בעין  ומסתכל  זה באופן  בשכלו  גם מבין  ואז
בלימוד  וכן העולם, במאורעות המעלות את רק ורואה
טוב באופן לומד  הוא התמימות ענין  כשישנו  התורה,

פנימית. הנחה מתוך  וישר
    העצמי הרצון  מצד  התמימות 

- שבלב המידות על  גם  משפיעה 
(רצינות    כמו הוא  שלו  הפנים 

בחוץ,   , עצמו עם שלם  הוא
       אמנם

      
      

 זה הגבלה, של  מקום מתוך  מתפעל  הלב כאשר
כאשר  ורק להשתנות. מתוך יכול  היא ההתפעלות

נצחית. היא תמימיות 
הריי"ץ אדמו"ר  כ "ק שמסביר שהוא47וכמו "והיינו  :

ההתפעלות כמו  ולא  לעולם  משתנה ואינו בעצם  אמיתי
במי במוחש רואים שאנו  כמו  להשתנות שיכול  שבלב
או  דתשובה בתנועה לבו ומתלהב פתאום שמתעורר
ומתלהט  יראה או דאהבה  התנועות  באחת שמתלהב
יכול  זמן  ובמעט גדולה בהתפעלות שלהבת בלהבת 
שמתקרר  מה זה שאין והיינו  גמור בשינוי להשתנות
מתקרר  שהוא  אלא  בלבד  הקודמת מהתלהבותו 
התפעלות בלי  שהוא אף בלב התמימות  אבל  ומשתנה,
או  עושה  שהוא  בדבר שלם לבבו  כי אמת  הוא אבל 
ולא ושמאל  ימין יטה  מבלי ממש  שהוא כמו מדבר
תמים להיותו  לעולם לבבו  יטה  לא  כי מונע, מכל  ישונה 

מהותו .." בעצם
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כב.46. ד , 47.58.ירמיהו עמוד  תש"ג  המאמרים ספר



רנה    


         

    

ה 'תש"ה ] [תמוז

" " אובד עדי ואחריתו  .1עמלק
לאבדון . וסופו  עמלק הוא ישראל  נגד  העמים ראשון 

ישראל , נגד  העמים מבין  הראשון  הוא שעמלק כיוון 
לאבדון . ללכת מוכרח  שהוא סופו  לכן 

יתברך  ה' אומר  העמים כל  עמים 2על  אל  אהפוך  "אז 
אחד " שכם לעבדו  ה' בשם כולם לקרוא ברורה שפה
ידברו  העמים שכל  אעשה הגואל ֿצדק, יבוא כאשר  –
יעבדו  יחד  וכולם ה' בשם יקראו  הם ברורה, בשפה

אותו .
תיקון  יהיה השונים לעמים גם יבוא, משיח  כאשר 
מוכרח  הוא תיקון . להיות יכול  לא לעמלק אבל  מסוים,

שלו . התיקון  וזהו  ולהשטף, להמחק להכרת,
העמים  ושאר  עמלק בין  החילוק מה להבין : צריך 

לישראל ? המנגדים
להם  יהיה סוף כל  סוף רעים, שיהיו  ככל  העמים, כל 
ברוך ֿהוא  ה' שם את להזכיר  הזכות להם ותהיה תיקון 
בכך  הכוונה ומה להמחות? מוכרח  עמלק אבל  ולעבדו ,

האחרים? העמים כל  בין  הראשון  הוא שעמלק
בתכונות  הוא שהענין  מכפי להבנה ניתן  הדבר 

האדם: של  המולדות
וגו '".3כתוב  האדם את אלקים ה' "וייצר 

חז "ל  אומרים – יודי"ן  בשני – "וייצר " הכתוב 4על 

טוב  יצר  יצרים, בשני האדם את ברא ברוך ֿהוא שה'
האלקית  הנפש בשם נקרא הטוב היצר  הרע. ויצר 

הבהמית. הנפש בשם נקרא הרע והיצר 
יש  מידות כי בשכל , הוא ובעליֿחיים אדם בין  החילוק

לבעליֿחיים. גם
ואילו  מולדות, רק הן  המידות בעליֿחיים אצל  אדרבה,
יוצר  שהשכל  השכל , של  כביטוי באות הן  האדם אצל 

המידה. את
באדם. הוא המולד  השכל 

מולד , אינו  שלהם השכל  אך  שכל , יש לבעליֿחיים גם
כפי  אותם, שמאלפים שכלי אילוף אלא זה ואין 

אומר  הנביא אבוס 5שישעיהו  וחמור  קונהו  שור  "ידע
בעליו ".

שכל  אלא זה אין  מולד , אינו  החיים בעלי של  השכל 
מולד . שכל  הוא האנושי השכל  אבל  הנלמד ,

שכל  יש לאנשים, להבדיל , וגם, חיים לבעלי גם
הן  והמידות מולד  השכל  שבאדם הוא, החילוק ומידות.
להבדיל , החיים, בעלי ואצל  השכל , הוראות לפי

עשוי. והשכל  מולדות המידות
יודי"ן , בשתי נכתבה "וייצר " שהמילה בכך  הכוונה זו 

היצרים. לשני הכוונה כי
והנפש  הרע והיצר  האלקית, והנפש הטוב היצר 
מהם  אחד  לכל  כי י', באות שניהם רמוזים הבהמית,

מידות  ושבע חב"ד , שכל , כוחות שלושה .6יש
המידות  הוא הטוב והיצר  שכל , היא האלקית הנפש

האלקית. מהנפש הבאות
אלו  הרע, היצר  את שמאיר  השכל  היא הבהמית הנפש

הבהמית. הנפש של  מהשכל  שבאות המידות הן 
הוא  הטוב היצר  אלקי. שכל  שכל , היא האלקית הנפש

האלקיות. מההבנות הבאות המידות
הלב, חמדת מידות, הוא העיקר  הבהמית בנפש

רואות  שהעיניים מה לכל  התשוקה 7שמשתוקק ואופן  ,
שישנם  במוחש רואים שאנו  כפי די, בלי כבהמה, הוא
באכילה, לתשוקותיהם מסורים כך  שכל  בעליֿתאוה
הם  כאשר  שאפילו  עד  הגוף, תענוגי ושאר  שתיה
מאוד  באמת לעשות שברצונם שהדבר  בוודאות יודעים

להתאפק. יכולים אינם זאת בכל  לחייהם, מסוכן 
של  השכל  אדרבה, המידות. על  משפיע לא השכל 
גופניים  תענוגים להסביר  רק הוא הבהמית הנפש
להתחכם  כדי וגם שלהם, והעונג הטוב את ולבאר 
האישי, הגופני האני נוחות למען  והכל  העולם, בעניני
התפיסות  את המצאות מיני בכל  ולהצדיק רכוש, לחפש

אחרים. כלפי והרעות צודקות הלא וההנהגות
את  מזין  הבהמית, הנפש של  שהשכל  בלבד  זו  לא
היצר  איך  שונות דרכים מוצא שהוא בכך  הרע היצר 
מגן  עוד  הוא אלא רצונותיו , את לבצע יוכל  הרע
היצר  של  והשפלים המושחתים המעשים את ומצדיק

הרע.
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כ .1) כד , בלק
ט .2) ג , צפניה
ז 3) ב, בראשית
ע"ב.4) מו ג , חלק זוהר הפסוק. על  בן-עוזיאל , יונתן תרגום

ג .5) א, ישעיהו
ו.6) ופרק ג  פרק תניא
לט .7) טו, שלח  רש"י  ב. י , פרשה רבה, במדבר



רנו   

 העמים מבין  הראשון  הוא שעמלק מבאר 
כאשר  מדוע שואל  לאבדון . וסופו  לישראל  המנגדים
ועמלק  החוטאים העמים לכל  תיקון  יהיה יבוא משיח 
נפשות, שתי לאדם נתן  יתברך  ה' להכרת. מוכרח 

הטוב  היצר  את מזינה האלקית הנפש ובהמית. אלקית
את  ומצדיקה הרע היצר  את מזינה הבהמית והנפש

שלו . והשפלים צודקים הלא המעשים

ב.

, יודי"ן בשני "וייצר " כתוב האדם שבבריאת
אחת  בי' "ויצר " כתוב החיים בעלי בבריאת אבל 8– ,

"וייצר " כתוב האדם את ברא ברוך ֿהוא שה' בבריאה
האלקית  הנפשות, לשתי והכוונה יודי"ן , בשני
של  שלוש תכונות, עשר  יש מהן  אחת שלכל  והבהמית,

– מידות של  ושבע שכל 
הנפשות  שתי והמידות, השכל  וסדר  המציאות שבאופן 
חילוק  יש והמידות השכל  במהות זאת, עם שוות.

וחזק. מוגדר  ברור ,
במציאות  השגה לנו  נותן  זה, ומובהק גדול  חילוק
לנו  ומאפשר  הבהמית, הנפש ובמציאות האלקית הנפש
הנפש  ובמהות האלקית הנפש במהות להתעמק
הוכחות  שונים, שכליים ביאורים שעל ֿידי כך  הבהמית,
הנפש  כי למסקנה, באים אנו  ותחושות, מעשיות
הבאות  מידות הוא הטוב והיצר  שכל , היא האלקית

מהשכל .
הי  של  הנפש המידות של  השכל  את מביאות הטוב צר 

החיים. אל  האלקית
הרע  שהיצר  בלבד  זו  לא מידות, היא הבהמית הנפש
שכל , שהיא עצמה הבהמית הנפש גם אלא מידות, הוא
ישירות  ששייך  שכל  זה שאין  אף מידות. היא גם
הבהמית  הנפש שכל  של  המהות כללות אבל  למידות,

מידות. של  מהותֿשכל  הוא
של  למהותֿשכל  שכלית מהותֿשכל  בין  הכללי החילוק

הוא: מידות,
היא  מעמיקה, רצינית הבנה היא שכלית, מהותֿשכל 
הבנה  היא מידות של  מהותֿשכל  ואילו  השכל , פנימיות

השכל . חיצוניות שהיא שטחית,
העולם, בבריאת במוחש הזה החילוק את רואים אנו 
בדרך  הנבראים כל  ואת העולם את ברא יתברך  ה' איך 

מאין : יש בריאה
בלשון  מ 'לאֿדבר ', דבר  יצר  ברוך ֿהוא הבורא

ברוך ֿהוא 9הספרים  הבורא – ישנו " שאינו  את "עשה
לנמצא. נמצא הלא את עשה

בשני  הפכיות, מהויות שתי הם נמצא ולא נמצא
הבורא  של  נמצא והלא הנמצא סותרים: אופנים

הנברא. של  נמצא והלא והנמצא האלקי,

הלא  שהוא – האלקי מהנמצא ברא ברוך ֿהוא הבורא
האלקי. נמצא הלא שהוא אנושי נמצא האנושי, נמצא
האלקית  הנפש של  ההבנות בין  החילוקים הם בזה

הבהמית: והנפש
את  ברא יתברך  ה' איך  הבהמית הנפש של  ההבנה
האנושי  בנמצא רק שקועה הברואים, כל  ואת העולם
כל  של  הטבע את מבינה היא והברואים. העולם של 
שלו . ההנהגות ואת שלו  המחיה אמצעי כל  את נברא,
הנברא. של  בנמצא רק הוא הבהמית הנפש של  השכל 
של  הנמצא ביסוד  שקוע האלקית הנפש של  השכל 
האנושי, הנמצא כי נמצא, לא הוא שבאמת הנברא,
של  הנמצא של  קיומו  כל  עצמאית. מציאות חסר 
הבורא  האמיתי, היש האלקי, הנמצא הוא הנברא

הנברא. היש את ומחיה
בשתי  וההסבר  השכלית, הגישה של  הזה בחילוק
הנמצא  השונות, התכונות בעלת ההשכלה נקודות
הנברא  של  והנמצא האלקית הנפש שקועה שבו  האלקי
שבזה  זאת לבד  הרי הבהמית, הנפש שקועה שבו 
הדבר  שלהן , המהויות של  השונות התכונות משתקפות

מידותיהן : על  בהשפעתן  ראויה הבנה לנו  נותן 
ומחיה  שיוצר  האלקי בנמצא השקועה האלקית, הנפש
עדינות  וגורמת משפיעה הנברא, של  הנמצא את
לאלקות  תשוקה עם הטוב, היצר  במידות מסוימת

ומצוות. ולתורה
בנמ  השקועה הבהמית משפיעה הנפש האנושי, צא

עם  הרע, היצר  של  במידות מסוימת גופנית גסות
גופני. ועונג ונועם העולם בעניני לרכוש חזקה תשוקה
הנפש  של  השכל  בכוח  הטוב, שהיצר  יתכן  זאת, עם
גם  ויתכן  הרע, היצר  על  להשפיע יוכל  שלו , האלקית
את  האלקית הנפש של  השכל  ינצח  השנים שבמשך 
הבנות  להשיג לו  ויגרום הבהמית הנפש של  השכל 

אלקיות.
הרע, היצר  מידות החטאים, העמים בתיקון  הכוונה זו 

שבאדם.
עמלק. מהֿשאין ֿכן 

לאלקות  המנגד  וחצוף פנים עז  הוא האדם, עמלק,
ומצוות  האדם,10ותורה בהנהגת רואים שאנו  כפי .
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רנז    

 העמים מבין  הראשון  הוא שעמלק מבאר 
כאשר  מדוע שואל  לאבדון . וסופו  לישראל  המנגדים
ועמלק  החוטאים העמים לכל  תיקון  יהיה יבוא משיח 
נפשות, שתי לאדם נתן  יתברך  ה' להכרת. מוכרח 

הטוב  היצר  את מזינה האלקית הנפש ובהמית. אלקית
את  ומצדיקה הרע היצר  את מזינה הבהמית והנפש

שלו . והשפלים צודקים הלא המעשים

ב.

, יודי"ן בשני "וייצר " כתוב האדם שבבריאת
אחת  בי' "ויצר " כתוב החיים בעלי בבריאת אבל 8– ,

"וייצר " כתוב האדם את ברא ברוך ֿהוא שה' בבריאה
האלקית  הנפשות, לשתי והכוונה יודי"ן , בשני
של  שלוש תכונות, עשר  יש מהן  אחת שלכל  והבהמית,

– מידות של  ושבע שכל 
הנפשות  שתי והמידות, השכל  וסדר  המציאות שבאופן 
חילוק  יש והמידות השכל  במהות זאת, עם שוות.

וחזק. מוגדר  ברור ,
במציאות  השגה לנו  נותן  זה, ומובהק גדול  חילוק
לנו  ומאפשר  הבהמית, הנפש ובמציאות האלקית הנפש
הנפש  ובמהות האלקית הנפש במהות להתעמק
הוכחות  שונים, שכליים ביאורים שעל ֿידי כך  הבהמית,
הנפש  כי למסקנה, באים אנו  ותחושות, מעשיות
הבאות  מידות הוא הטוב והיצר  שכל , היא האלקית

מהשכל .
הי  של  הנפש המידות של  השכל  את מביאות הטוב צר 

החיים. אל  האלקית
הרע  שהיצר  בלבד  זו  לא מידות, היא הבהמית הנפש
שכל , שהיא עצמה הבהמית הנפש גם אלא מידות, הוא
ישירות  ששייך  שכל  זה שאין  אף מידות. היא גם
הבהמית  הנפש שכל  של  המהות כללות אבל  למידות,

מידות. של  מהותֿשכל  הוא
של  למהותֿשכל  שכלית מהותֿשכל  בין  הכללי החילוק

הוא: מידות,
היא  מעמיקה, רצינית הבנה היא שכלית, מהותֿשכל 
הבנה  היא מידות של  מהותֿשכל  ואילו  השכל , פנימיות

השכל . חיצוניות שהיא שטחית,
העולם, בבריאת במוחש הזה החילוק את רואים אנו 
בדרך  הנבראים כל  ואת העולם את ברא יתברך  ה' איך 

מאין : יש בריאה
בלשון  מ 'לאֿדבר ', דבר  יצר  ברוך ֿהוא הבורא

ברוך ֿהוא 9הספרים  הבורא – ישנו " שאינו  את "עשה
לנמצא. נמצא הלא את עשה

בשני  הפכיות, מהויות שתי הם נמצא ולא נמצא
הבורא  של  נמצא והלא הנמצא סותרים: אופנים

הנברא. של  נמצא והלא והנמצא האלקי,

הלא  שהוא – האלקי מהנמצא ברא ברוך ֿהוא הבורא
האלקי. נמצא הלא שהוא אנושי נמצא האנושי, נמצא
האלקית  הנפש של  ההבנות בין  החילוקים הם בזה

הבהמית: והנפש
את  ברא יתברך  ה' איך  הבהמית הנפש של  ההבנה
האנושי  בנמצא רק שקועה הברואים, כל  ואת העולם
כל  של  הטבע את מבינה היא והברואים. העולם של 
שלו . ההנהגות ואת שלו  המחיה אמצעי כל  את נברא,
הנברא. של  בנמצא רק הוא הבהמית הנפש של  השכל 
של  הנמצא ביסוד  שקוע האלקית הנפש של  השכל 
האנושי, הנמצא כי נמצא, לא הוא שבאמת הנברא,
של  הנמצא של  קיומו  כל  עצמאית. מציאות חסר 
הבורא  האמיתי, היש האלקי, הנמצא הוא הנברא

הנברא. היש את ומחיה
בשתי  וההסבר  השכלית, הגישה של  הזה בחילוק
הנמצא  השונות, התכונות בעלת ההשכלה נקודות
הנברא  של  והנמצא האלקית הנפש שקועה שבו  האלקי
שבזה  זאת לבד  הרי הבהמית, הנפש שקועה שבו 
הדבר  שלהן , המהויות של  השונות התכונות משתקפות

מידותיהן : על  בהשפעתן  ראויה הבנה לנו  נותן 
ומחיה  שיוצר  האלקי בנמצא השקועה האלקית, הנפש
עדינות  וגורמת משפיעה הנברא, של  הנמצא את
לאלקות  תשוקה עם הטוב, היצר  במידות מסוימת

ומצוות. ולתורה
בנמ  השקועה הבהמית משפיעה הנפש האנושי, צא

עם  הרע, היצר  של  במידות מסוימת גופנית גסות
גופני. ועונג ונועם העולם בעניני לרכוש חזקה תשוקה
הנפש  של  השכל  בכוח  הטוב, שהיצר  יתכן  זאת, עם
גם  ויתכן  הרע, היצר  על  להשפיע יוכל  שלו , האלקית
את  האלקית הנפש של  השכל  ינצח  השנים שבמשך 
הבנות  להשיג לו  ויגרום הבהמית הנפש של  השכל 

אלקיות.
הרע, היצר  מידות החטאים, העמים בתיקון  הכוונה זו 

שבאדם.
עמלק. מהֿשאין ֿכן 

לאלקות  המנגד  וחצוף פנים עז  הוא האדם, עמלק,
ומצוות  האדם,10ותורה בהנהגת רואים שאנו  כפי .
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תאוה  בגלל  זה אבל  בעליֿעבירות, אנשים שישנם
הלועגים  חוצפה עם עבירות בעלי וישנם ותענוג,
שהתיקון  עמלק הם אלו  – ומצוות ומתורה לאלקות

ולהשטף. להמחק הוא שלהם
 השכל וסדר  המציאות שאופן  שאף מבאר 

אבל  הבהמית, ובנפש האלקית בנפש שוים והמידות
שביניהם. השוני על  מושג מעניק החזק הפנימי החילוק

ולא  הנמצא ואת האלקי נמצא ולא הנמצא את מבאר 
א) הוא: הבהמית הנפש של  השכל  האנושי. נמצא
היצר  מידות את עושה ב) הנברא. של  בנמצא מעמיק
של  השכל  ותאוות. לעבירות מביא ג) לגסות. הרע
ב) האלקי. בנמצא התעמקות א) הוא: האלקית הנפש
ה' לעבודת מביא ג) הטוב. היצר  מידות את  מעדן 

יתברך .
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ב.6) נה, נדה ב. לה, חולין  צה,א. ב"מ א. סה, ב"ק
א.7) לט, שבועות ראה

כאן .8) חסר ברשימה

•
 

תרצ "ב  אייר ד' ב"ה,

ריגא 

תהלה  לשם  הנודע הרה"ג  ידידי אל

שי' מאיר מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה! שלום 

וב"ב  הוריו ושלום  הטוב משלומו לשמוע נהניתי

ובריאותו  הוריו, בריאות יחזק יתברך השם  שיחיו,

יתברך  השם  וישמרם  שיחיו, ובנותיהם  בנם  זוג ' ובריאות

להם ויזמין ושלמים , בריאים  כולם  ויהיו נו"מ צו"צ  מכל

ילידיהם ויגדלו ובמנוחה, בריוח פרנסתם  יתברך השם 

טובים . ומעשים  חופה לתורה שיחיו

המשתתפים אלו לכל ברכתי להגיד לבקשו הנני בזה

ידם ופועל בעזרם  יתברך השם  יהי' כי ביהכ"נ ובנין בקנין

עדת  קהל כל ואת אותם  מברך והנני יתברך, השם  ירצה

כי  יע"א, הטובה במחנם  יחיו, עליהם  ד' אחינו, ישראל

להם וישפיע צו"צ  נו"מ מכל אותם  יתברך השם  ישמור

בגשמיות  מרובה וברכה חיים  שפעת יתברך השם 

ורוחניות.

לאזור  צריך הי' יחיו, חמד בחורי הגרת לעניני בהנוגע

שיביאו  אחד גם  כי המספר, על הבט מבלי יתירים  כחות

להביא  שיכל יתברך השם  לו ויעזר ברו"ג , אור פתח יפתח

הפועל. אל מהכח

בגו"ר  ומברכם  הדו"ש  ידידו

יצחק  יוסף

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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ב.6) נה, נדה ב. לה, חולין  צה,א. ב"מ א. סה, ב"ק
א.7) לט, שבועות ראה

כאן .8) חסר ברשימה

•
 

תרצ "ב  אייר ד' ב"ה,

ריגא 

תהלה  לשם  הנודע הרה"ג  ידידי אל

שי' מאיר מוהר"ר אי"א וו"ח

וברכה! שלום 

וב"ב  הוריו ושלום  הטוב משלומו לשמוע נהניתי

ובריאותו  הוריו, בריאות יחזק יתברך השם  שיחיו,

יתברך  השם  וישמרם  שיחיו, ובנותיהם  בנם  זוג ' ובריאות

להם ויזמין ושלמים , בריאים  כולם  ויהיו נו"מ צו"צ  מכל

ילידיהם ויגדלו ובמנוחה, בריוח פרנסתם  יתברך השם 

טובים . ומעשים  חופה לתורה שיחיו

המשתתפים אלו לכל ברכתי להגיד לבקשו הנני בזה

ידם ופועל בעזרם  יתברך השם  יהי' כי ביהכ"נ ובנין בקנין

עדת  קהל כל ואת אותם  מברך והנני יתברך, השם  ירצה

כי  יע"א, הטובה במחנם  יחיו, עליהם  ד' אחינו, ישראל

להם וישפיע צו"צ  נו"מ מכל אותם  יתברך השם  ישמור

בגשמיות  מרובה וברכה חיים  שפעת יתברך השם 

ורוחניות.

לאזור  צריך הי' יחיו, חמד בחורי הגרת לעניני בהנוגע

שיביאו  אחד גם  כי המספר, על הבט מבלי יתירים  כחות

להביא  שיכל יתברך השם  לו ויעזר ברו"ג , אור פתח יפתח

הפועל. אל מהכח

בגו"ר  ומברכם  הדו"ש  ידידו

יצחק  יוסף

   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט סיון, תשי"ג

ברוקלין.

הנהלת הרשת דאהלי יוסף יצחק

ליובאוויטש באה"ק

ת"ו, ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

סוף סוף אחרי שתיקתם הארוכה נתקבלו במעטפה אחת שלשת מכתביהם, מי"ח וכ"ט אייר 

וערב חג השבועות עם המצורפים, העתק מכ' קטע עתון וכו'. ולפלא שלאחר שבטח יודעים שדואגים 

כאן על מצב הענינים, ובכ"ז חכו במשלוח המכתבים דל"ג בעומר עד ערב חגה"ש. ידוע דאין צועקין על 

העבר, וכוונתי לתקן בזה בנוגע להבא.

ובטח יספיקו שורותי אלה...

ג( כיון שמתאבקים הם כ"כ במצב הכספי, וכנראה שאין מוצאים לע"ע עדיין מי שיקדיש זמנו 

על זה )אשר בעצם כדאי שיהי' זה עמלק"פ שכאשר יש נגיעה גם לנה"ב, אינה מבלבלת כ"כ לעניני 

הנפה"א. וידוע שבעת היות המקדש על מכונו היו ענינים כאלו בעבודת ביהמ"ק ג"כ וכמו עשן הקטורת 

וכו'( הנה אפשר כדאי שלא להוסיף מוסד חדש לרישום החדש, מלבד אם בא בדרך התפתחות מאחד 

המוסדות הקיימים מכבר...

נכון הדבר מה שבדעתם לצרף הרבנים דעל אתר להבחינות, והוא מכמה טעמים, אלא שאז 

צריכים הכנה יתירה הן מצד הנבחנים והן מצד הבוחנים.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובעניניהם הפרטים. המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  ב' תמוז, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מעש"ק העבר: מ"ש בנוגע לזוגתו תחי', הנה הלשון בזה הי' "שלא תפרסם", 

ומזה עצמו מובן שבמקום שצריך להודיע מפני איזה טעם שיהי' וכן בנוגע לההורים וקרובים אין זה 

בכלל הנ"ל.

ובנוגע לשאלתו אודות הנהגה מיוחדת, כמדומה שכבר כתבתי לו מכבר, שלא שמעתי בזה, 

אלא שבכלל צריך לבדוק המזוזות בדירתם וכן ליתן בבקר בכל יום מימות החול איזה פרוטות לצדקה, 

מובן שזה נוסף על מה שבודאי נוהגת לתת לצדקה לפני הדלקת הנרות של שבת ושל יום טוב.

בשאלתו אודות האשה... שהיא מרפאה בלא תרופות וכו', הנה לכאורה אינו מובן למה צריך 

לדרכים אינם מובנים, כיון שהתורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הגאולה י"ב וי"ג תמוז הבע"ל, ובטח יזכה בתוכנו את הרבים.

בפרטיות  )כי  הכללית  הנקודה   - בת"ת  הילדים  שבחינוך  הקישוים  אודות  מכבר  במש"כ 

משתנה לפי המקום והתלמיד( היא, לעבוד בזה בלי לאות, ובדרכי נועם וסו"ס מצליחים.

בברכת הצלחה בעבודתו בקדש ובריאות הנכונה לו ולזוגתו שיחיו.
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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בירושלים".1הגמרא וסיים במקדש "פתח - מקשה

מכך ואולם במקדש". אחרנייתא תרתי "איכא ומתרצת

בירושלים שאירעו הנסים שני את כוללת בכלֿזאת שהמשנה

בביתֿ לאבותינו ש"נעשו הנסים עשרת רשימת בתוך

נחש הזיק ("לא אלה שני שגם לומר מוכרחים במקדש",

החלו המקום") לי צר לחבירו אדם אמר "ולא ועקרב",

ירושלים: לכל התפשטו ומשם בביתֿהמקדש

שתהיה - היתה הזיקו לא ועקרב שנחש לכך הסיבה

הנס היה צריך זו מסיבה קרבן. המקריב לאדם הנפש מנוחת

בזמן האדם שהה שם שכן ירושלים, רחבי בכל להתרחש

אכילתו. ובעת הקרבן הקרבת

המקום". לי צר לחבירו אדם אמר "שלא בנס גם זה כעין

שהרי בירושלים, לינה מחייבת הקרבן שהקרבת מכיון

בעזרה ללון שכל2איֿאפשר - מיוחד נס להתרחש היה צריך ,

דוחק בלא ללון יוכלו קורבנותיהם את שהקריבו מי

.3בירושלים

בין האלה, הנסים שני בפרטי הבדל היה זאת ובכל

לירושלים: ביתֿהמקדש

יתכן כי אף ועקרב", נחש הזיק ש"לא הנס היה בירושלים

היו לא כלל בביתֿהמקדש ואילו ועקרב"; "נחש שם שהיו

במשנתנו שנאמר ממה הוא קלֿוחומר שהלא ועקרב", "נחש

נרא של"ולא מציאותו אם ומה - המטבחים" בבית זבוב ה

ועקרב נחש של מציאותם ביתֿהמקדש, בקדושת פוגמת זבוב

עלֿאחתֿכמהֿוכמה!

שאלין המקום לי צר אדם אמר ש"לא השני בנס גם

אך לכולם, צר המקום היה שבפועל לומר יתכן - בירושלים"

בענינים עסוקים היותם מסיבת (וזאת מורגש, היה לא הדבר

"לא איש בפועל ולכן זהאמררוחניים) לעומת זאת. "

עצמו המקום יותר: עוד גדול היה הנס עצמו בביתֿהמקדש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים - מרווח היה אכן

(1914 עמ' ד, כרך תשמ"ג, התוועדויות' - ('תורתֿמנחם

דוקא, אלה חיים בעלי שני המציינת המשנה דברי בביאור

(עלֿפי לומר יש - הזיקו לא החיות שאר גם שלבטח אף

הענינים): פנימיות

ערכיֿהכנויים [כנרמז4בספר חם ארסו שהנחש כתוב

הכתוב ארסו5בלשון העקרב ואילו השרפים"] "הנחשים -

.6קר

של אופנים שני מייצגים והעקרב הנחש האדם בעבודת

לקדושה: התנגדות

העולם בעניני וההתלהבות החמימות היינו - שרף" "נחש

ההתלהבות את להפוך - תקנה יש לכך ואולם ותאוותיו.

אש. כרשפי ה' אהבת לקדושה,

זו הנהגה ה'. בעבודת קרירות ענינו - קר" ארסו "עקרב

להפך סימן היא הקרירות כי הנחש, משל יותר אף גרועה

החיים.

בגמרא שנאמר מה יובן זה העומד7עלֿפי אדם על

יפסיק; לא עקבו על כרוך "נחש שמונהֿעשרה, בתפילת

בתפילה עומד יהודי כאשר יפסיק". - עקבו על כרוך עקרב

את להפסיק לו אין העולם, לעניני חמימות בו אוחזת ולפתע

הוא יכול שבו, והחמימות החיות עם סוףֿסוף שכן תפילתו

קדושה. לעניני ההתלהבות את להפוך

קרירות, בו אוחזת ולפתע בתפילה הוא עומד כאשר אבל

לא שעדיין כלומר בלבד, ב"עקבו" נאחזת זו אם גם הנה

כי תפילתו. את להפסיק עליו - ולבו מוחו על השפיעה

אות מצבו זהו ואם החיים להפך סימן (כאמור) היא קרירות

עבו סדר שכל ולהתחילהוא לשנותו ועליו כדבעי אינו דתו

הבאה והתלהבות חיות מתוך עבודה אחר; עבודה סדר

דחיי. אילנא - התורה פנימיות מלימוד כתוצאה

היראה" "שלימות בירושלים, שהיה הנס אפוא לא8זהו -

לא וכלֿשכן עולם בעניני לחמימות נתינתֿמקום בה היה

לקרירות.

לקוטיֿשיחות חוקתֿבלק, פרשת - תשל"ו קודש (שיחות

(372 עמ' ב, כרך

א.1) כא, א).2)יומא כה, (יומא בעזרה" ישיבה ש"אין מהדין היא וחומר קל מהנס3)שהרי כתוצאה נפעל זה שנס לומר, ויש

רוחים". ומשתחוים צפופים "עומדים בביתֿהמקדש, נחש.4)שאירע ו.5)מערכת כא, חמה6)חוקת "אלמלא ב נח, ברכות ראה

וכו"'. כסיל ב.7)של ל, י.8)ברכות נו, רבה בראשית
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EÈÏ‡ eÁ˜ÈÂ(ב (יט, ¿ƒ¿≈∆
ּפרתֹו מאפר הּכהנים נתק ּדׁשּו הּדֹורֹות ּבכל ׁשּנע ׂשּו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבפרֹות

לה', ּבתכלית ּבטל ׁשהיה מ ׁשה, ּדהּנה לבאר, וי ׁש מ ׁשה. ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשל

ּכל  את למסר מ ּוכן (האדם נפ ׁש מסירת מס ּמל – נאמן ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹעבד

ּכי ּפרתֹו, אפר ּבכח  היא מת טמאת טהרת לכן לה'). ְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻמציאּותֹו

ּבאלקים  הּדבק ּות ׁשהרי  מהּקּב"ה, ּפרּוד על מ ֹורה זֹו ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻטמאה

לע ֹורר  י ׁש זה, ּפרּוד לב ּטל ּוכדי  וטמאתּה; מיתה מ ֹונעת ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֻח ּיים

לה'. נפ ׁש מסירת ׁשל הּכח  ְִֶֶֶֶַַַַֹאת
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ÔBnÂ ÔÙ‚Â ‰‡˙e ÚÊ ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע ", ּכלּולים ּוׂשע ֹורה ח ּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹי ׁש

לֹומר, וי ׁש ּתמרים). (דב ׁש ּודב ׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ ּדּוע 

הי ּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטח ּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למק ֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם הי ּו ּודב ׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליק ּו הרי  - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ
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ÌÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
י ׂשראל" ׁשל ממ ֹונם על הּקּב"ה ׁשחס  .(רש "י )"מ ּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿט ֹוב  אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן  טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצ ֹות ּבהם וי ׁש מעב ֹודתֹו, חלק  הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה
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ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ 'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח  מ ּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מ ׁשה'

מ ּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡NÈההנהגה EÈÁ‡ Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי , לגּוף  ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף 

הּנה וכּדֹומה, ּוׁשתּיה לאכילה זק ּוקים ׁשניהם ‰CÏnּכי  Cc ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָ∆∆«∆∆

ה', ּדר ע ֹולם, ׁשל מלּכֹו -CÏ לּמּוד לדתנּו, הּקׁשּור ּבכל - ְֶֶֶַָ≈≈ְְִֵַָָָ

י ׂשראל. ּומנהגי  הּמצ ֹות ק ּיּום ְְְֲִִִִֵֵַַָָהּתֹורה
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ÔBnÂ ÔÙ‚Â ‰‡˙e ÚÊ ÌB˜Ó ‡Ï(ה (כ, …¿∆«¿≈»¿∆∆¿ƒ
אבל  ּב"זרע ", ּכלּולים ּוׂשע ֹורה ח ּטה ּבׁשלמא לׁשאל, ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹי ׁש

לֹומר, וי ׁש ּתמרים). (דב ׁש ּודב ׁש ׁשמן זית הזּכירּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמ ּדּוע 

הי ּו ׁשּלא חדׁשים ּפרֹות להם ׁשהבטח ּו היתה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשּטענתם

ואּלּו הּללּו. ּפרֹות ׁשם ׁשאין למק ֹום הביאּום ּובפעל ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמצרים,

ּבּמדּבר: ּגם להם הי ּו ּודב ׁש נרֹות ÔÓLׁשמן הדליק ּו הרי  - ְְִֶֶֶַַָָָָ∆∆ְֲִִֵֵ

ּתמרים.„Lהּמנֹורה. ׁשבעים ׁשם מצאּו לאילים ּכׁשּבאּו – ְַָ¿«ְְְְְִִִִֵֶָָָָ
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ÌÈÚa ˙‡Â ‰„Ú‰ ˙‡ ˙È˜L‰Â(ח (כ, ¿ƒ¿ƒ»∆»≈»¿∆¿ƒ»
י ׂשראל" ׁשל ממ ֹונם על הּקּב"ה ׁשחס  .(רש "י )"מ ּכאן ְִִֵֶֶַַָָָָָָָ

הּבעלֿׁשםֿט ֹוב  אֹומר הּדבר ריח)ּבטעם סימן  טוב שם ,(כתר ְֵֵַַַַַַָָ

ׁשל  נּצֹוצ ֹות ּבהם וי ׁש מעב ֹודתֹו, חלק  הם אדם ׁשל ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשּנכסיו

נׁשמתֹו. לׁשרׁש הּׁשּיכים ְְְִִֶַַָָָֹֻקדּׁשה
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ÌÈÎ‡ÏÓ ‰LÓ ÁÏLiÂ(יד (כ, «ƒ¿«…∆«¿»ƒ

מ 'קדׁש' מלאכים ׁשֹולח  מ ּיׂשראל אחד ׁשּבכל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹה'מ ׁשה'

מ ּיׂשראל, אחד CÏÓׁשּבכל Ï‡ את להם מסר ׁשהּקּב"ה אּלה , ְְִִֵֶֶָָָ∆∆∆ֵֶֶֶֶַַָָָָ

- הּגלּות ּבזמן Ï‡NÈההנהגה EÈÁ‡ Ó‡ ‰k ,ÌB„‡ אף – ְְִַַַַָָָ¡…»«»ƒƒ¿»≈ַ

הם, ו'אחים' לא-יהּודי , לגּוף  ּבחמרּיּותֹו נדמה יהּודי  ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַָֹׁשּגּוף 
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ÌÈ˙‡‰ Cc(א (כא, ∆∆»¬»ƒ
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י ׂשראל'. ל'ארץ  ְְֲִִֵֶֶַָָָוהפיכתּה
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ÈÁÂ B˙B‡ ‰‡Â CeLp‰ Ïk ‰È‰Â(ח (כא, ¿»»»«»¿»»»»
את  ּומ ׁשע ּבדין מעלה ּכלּפי  מס ּתּכלין י ׂשראל ׁשהי ּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ"ּבזמן

מתרּפאים" הי ּו . . ÌaÏ.(רש "י )לּבם ˙‡ ÔÈ„aÚLÓeהיינּו - ְְִִִַָָ¿«¿¿ƒ∆ƒ»ְַ

Ïk הּיצר הפיכת ּבּנפ ׁש, זֹו ואתהּפכא הרע . הּיצר ּכֹולל הּלב , »ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

ׁשהמית  עצמ ֹו, הּנח ׁש ּבע ֹולם: ּגם אתהּפכא ּפעלה לט ֹוב , ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהרע 

וח ּיים. רפ ּואה הביא רב , ְְִִֵַַַָעם
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‰È˙Ba e„kÏiÂ ÊÚÈ ˙‡ ÏbÏ ‰LÓ ÁÏLiÂ(לב (כא, «ƒ¿«…∆¿«≈∆«¿≈«ƒ¿¿¿∆»

לכדּוה. ּומ ּדּוע  יעזר, את לרּגל אֹותם ׁשלח ּו הרי  ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכאֹורה,

ּבאפן  להם נּתנה זֹו ׁשּׁשליח ּות ׁשערּו ׁשהם לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹוי ׁש

למ ּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק  אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

ע ֹוד  ויח ּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(וי ׁש

עד  ּתֹורה ּדברי  על ע ֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתק ּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל
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למ ּלא  עליהם ולכן לרּגל, רק  אינּה ׁשהּכּונה להבין ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשעליהם

ע ֹוד  ויח ּכם לחכם ּתן ּבבחינת הּפנימית, ּכּונתּה עם יחד ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָאֹותּה

הראׁשֹונים, המרּגלים ׁשל הּכּׁשלֹון ׁשּלאחר לֹומר, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ(וי ׁש

עד  ּתֹורה ּדברי  על ע ֹומד אדם "אין מעין ּבהם ְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהתק ּים

ּבהם"). ְִֶֶָָׁשּנכׁשל
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המשך ביאור למס' זבחים ליום חמישי עמ' א

זמן תחילת קידוש לבנה:
יום חמישי בערב, ח' תמוז



לוח זמנים לשבוע פרשת חוקת בערים שונות בעולם רע
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ
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5:325:338:228:239:049:0510:1810:1919:5419:5520:2120:2219:2520:35חיפה )ק(

5:335:348:238:249:059:0610:1810:1919:5219:5320:1720:1819:1320:30ירושלים )ק(

5:345:368:248:269:069:0710:1910:2119:4919:5120:1920:2119:3020:33תל אביב )ק(
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5:295:298:158:169:269:2710:4710:4921:3021:3222:0822:1021:1422:29שוויץ, ציריך )ק(
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4:144:156:376:388:238:249:499:5021:0021:0221:5321:5520:4322:20פולין, ורשא )ק(

6:276:288:448:469:169:1710:1510:1617:5217:5318:1618:1817:3518:27פרו, לימה )ח(

5:505:518:408:419:449:4511:0411:0621:3321:3422:1422:1521:1622:33צרפת, ליאון )ק(
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5:455:478:188:198:498:519:539:5518:0918:1118:3318:3517:5218:44קולומביה, בוגוטה )ח(

5:355:368:278:289:259:2610:4410:4521:0521:0621:4021:4220:4821:58קנדה, טורונטו )ק(
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5:315:338:228:249:079:0810:2110:2320:0120:0320:3320:3419:4520:47קפריסין, לרנקה )ק(

4:184:186:576:588:358:3610:0410:0521:3721:3822:3922:4021:2023:12רוסיה, ליובאוויטש )ח(

3:443:456:306:328:058:069:359:3621:2121:2322:2322:2521:0523:01רוסיה, מוסקבה )ח(

4:244:257:117:128:218:229:439:4420:2020:2121:0321:0420:0321:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(
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ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 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

Ceøa÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦
:Lã÷ úaL ìL øð¥¤©¨Ÿ¤



 
                 
                  

             
              

           
             

             


 

  

 

  
  

  
 

 
 

 
    


אלו  דא "ח  ומאמרי קודש  שיחות  להשיג ניתן

(972) 3 9606108 פקס:

- ישראל 60840 חב"ד כפר 373 ת.ד.     
 

(972)(972)(972)(972) 3333 9601001960100196010019601001 ומנויים ומנויים ומנויים ומנויים :::: להרשמהלהרשמהלהרשמהלהרשמה

הקבצים : להורדת 

 
    

      

ל: לשלוח  ניתן ותיקונים  הערות 

- 
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