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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
äøBé Bzra íëöøà øèî ézúðå .íëLôð ìëáe íëááì§©§¤§¨©§§¤§¨©¦§©©§§¤§¦¤

ðâã zôñàå ,LB÷ìîeEãNa áNr ézúðå .Eøäöéå ELøéúå E ©§§¨©§¨§¨¤§¦Ÿ§§¦§¨¤§¨©¦¥¤§¨§
,íëááì äzôé ït íëì eøîMä .zráNå zìëàå ,Ezîäáì¦§¤§¤§¨©§¨§¨¨§¨¦¨§¨¤¤¦§¤§©§¤
äøçå .íäì íúéåçzLäå íéøçà íéýìû ízãárå ízøñå§©§¤©£©§¤¡Ÿ¦£¥¦§¦§©£¦¤¨¤§¨¨
àì äîãàäå øèî äéäé àìå íéîMä úà øörå íëa éé óà©§¨¨¤§¨©¤©¨©¦§Ÿ¦§¤¨¨§¨£¨¨Ÿ
éé øLà äáhä õøàä ìrî äøäî ízãáàå ,dìeáé úà ïzú¦¥¤§¨©£©§¤§¥¨¥©¨¨¤©Ÿ¨£¤§¨
,íëLôð ìrå íëááì ìr älà éøác úà ízîNå .íëì ïúðŸ¥¨¤§©§¤¤§¨©¥¤©§©§¤§©©§§¤
.íëéðér ïéa úôèBèì eéäå íëãé ìr úBàì íúà ízøL÷e§©§¤Ÿ¨§©¤§¤§¨§¨Ÿ¥¥¥¤
Eúéáa EzáLa ,ía øaãì íëéða úà íúà ízãnìå§¦©§¤Ÿ¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤
Eúéa úBæeæî ìr ízáúëe .Eîe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe§¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨©§¥¤

éørLáeøLà äîãàä ìr íëéðá éîéå íëéîé eaøé ïrîì .E ¦§¨¤§©©¦§§¥¤¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤
.õøàä ìr íéîMä éîék ,íäì úúì íëéúáàì éé òaLð¦§©§¨©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥©¨©¦©¨¨¤

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

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

ìàì íéLã÷ý,íëúà éúàöBä øLà ,íëéýìû éé éðà .íëé §¦¥Ÿ¥¤£¦§¨¡Ÿ¥¤£¤¥¦¤§¤
ìàì íëì úBéäì íéøöî õøàîýíëéýìû éé éðà ,íééé éðà) ¥¤¤¦§©¦¦§¨¤¥Ÿ¦£¦§¨¡Ÿ¥¤£¦§¨
(íëéýìû.úîà ¡Ÿ¥¤¤¤

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

mildz

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

.åè÷
:ììçúé àìù åîù ïòîì äùòéù úåìâä úåëéøà ìò äìéôú

àì àìeð|ì-ék eðì-àì ýåýé:Ezîà-ìò Ecñç-ìò ãBák ïz EîLáíéBbä eøîàé änì ³Ÿ¨̧§Ÿ̈ÀÅŸ¨¬¦«−§¦§¥´¨®©©¹§§À©£¦¤«−¨¨«Ÿ§´©¦®
:íäéäìà àð-äiàâ:äNò õôç-øLà ìk íéîMá eðéäìàåãäNòî áäæå óñk íäéaöò ©¥¹̈À¡«Ÿ¥¤«¥«Ÿ¥¬©¨¨®¦−Ÿ£¤¨¥´¨¨«−£©¥¤¤´¤§¨¨®©« ¹£¥À

:íãà éãéä:eàøé àìå íäì íéðéò eøaãé àìå íäì-ätåíäì óà eòîLé àìå íäì íéðæà §¥´¨¨«¤«−¨¤§´Ÿ§©¥®¥©¬¦¹̈¤À§´Ÿ¦§«¨§©¦́−¨¤§´Ÿ¦§¨®©¬¹̈¤À
:ïeçéøé àìåæ:íðBøâa ebäé-àì eëläé àìå íäéìâø ïeLéîé àìå | íäéãéçeéäé íäBîk §´Ÿ§¦«§¥¤³§ÄŸ§¦À−©§¥¤§´Ÿ§©¥®Ÿ¤¹§À¦§¨«−§¤¦«§´

:íäa çèa-øLà ìk íäéNòè:àeä ípâîe íøæò ýåýéa çèa ìàøNééeçèa ïøäà úéa «Ÿ¥¤®−Ÿ£¤Ÿ¥´©¨¤«−¦§¨¥§©´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¥´−©£Ÿ¦§´
:àeä ípâîe íøæò ýåýéáàé:àeä ípâîe íøæò ýåýéá eçèa ýåýé éàøéáéCøáé eðøëæ ýåýé ©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«¦§¥´−§Ÿ̈¦§´©«Ÿ̈®¤§−̈¨«¦¨´«§Ÿ̈»§¨¨¶§Å̈¥¬

:ïøäà úéa-úà Cøáé ìàøNé úéa-úà Cøáéâé:íéìãbä-íò íépèwä ýåýé éàøé Cøáéãéóñé −§¨¥¤¥´¦§¨¥®§¹¨¥À¤¥¬©«£«Ÿ−§¨¥¦§¥´§Ÿ̈®©¹§©¦À¦©§Ÿ¦«Ÿ¥´
:íëéða-ìòå íëéìò íëéìò ýåýéåèå íéîL äNò ýåýéì ízà íéëeøa:õøàæèíéîMä §Ÿ̈´£¥¤®£¹¥¤À§©§¥¤«§¦´−©¤©«Ÿ̈®¹Ÿ¥À¨©¬¦¨¨«¤©¨©´¦

:íãà-éðáì ïúð õøàäå ýåýéì íéîLæé:äîeã éãøé-ìk àìå dé-eììäé íéúnä àì −¨©¦©«Ÿ̈®§¹¨À̈¤¨©¬¦§¥¨¨«´Ÿ−©¥¦§©«§¨®§¹ÀŸ¨«Ÿ§¥¬¨«
çé:déeììä íìBò-ãòå äzòî dé Cøáð | eðçðàå©«£©³§§»̈¥³À̈¥«©¨¬§©À̈©«§¨«



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

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

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

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

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

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

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

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

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá
oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
oilitzdy ote`a (oini ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`)

.sebd xarl zehep

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

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

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

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤

éðér ïéa úôèèì eéäåéørLáe Eúéa úBææî ìr ízáúëe .E.E §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤§©§¨©§ª¥¤¦§¨¤
äéäåäeöî éëðà øLà ,éúBöî ìà eòîLz rîL íà §¨¨¦¨Ÿ©¦§§¤¦§©£¤¨Ÿ¦§©¤

ìëa ,Bãárìe íëéýìû éé úà äáäàì ,íBiä íëúà¤§¤©§©£¨¤§¨¡Ÿ¥¤§¨§§¨
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נקודות משיחות קודש - מזמור קיד מתוך "תהילות מנחם"
ג – הים ראה וינס

קריעת ים־סוף בכוח “עצמות יוסף"
איתא במדרש1 “בזכות עצמותיו של יוסף נקרע הים לישראל, הדא הוא דכתיב הים ראה 
וינוס, בזכות ויעזוב בגדו2 בידה וינס". ומודגש בלשון חז"ל “עצמותיו )של יוסף(". וכן הוא 

בלשון הכתוב3 “ויקח משה את עצמות יוסף עמו".
בנ"י  את  והשביע  אמר  בעצמו  שיוסף  )הגם  כבוד4  לשון  זה  אין  הרי  להבין,  וצריך 

“והעליתם את עצמותי מזה אתכם"5(, והי' מתאים יותר הלשון “ארונו של יוסף"6 וכדומה?

1( ב"ר פפ"ז, ח. וראה תנחומא ס"פ נשא. זח"ב מט, א. ח"ג ריד, רע"א. ועוד. 
2( וישב לט, יב.

3( בשלח יג, יח־יט.
4( בסוטה יג, ב "מפני מה נקרא יוסף עצמות בחייו מפני שלא מיחה בכבוד אביו כו'". אבל מובן שגם לאחר מותו, השם "יוסף" סתם 
או "ארון" מכובד יותר מלשון עצמות. וראה ש"ך עה"ת )בשלח שם( שמביא ממדרש "מפני מה נקרא יוסף עצמות מפני שלא מיחה 
כו'", ומפרש: הקשה להם ז"ל שיוסף נחנט ודרך החנוטים שאינם כלים ואין הבשר מתעכל, אלא מעמיד אותו בלחותו, א"כ איך אמר 

ויקח משה את עצמות, אלא לפי שנתעדן בשרו כו'. וראה ראב"ע בשלח שם.    
5( ויחי נ, כה.

6( ע"ד הלשון )ויחי מז, ל. מט, כט. נ, ה( בהעלאת יעקב "ונשאתני ממצרים גו' קברו אותי גו'" "אקברה את אבי". 

המשך בעמוד גפק
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ÌÈÓ האהבה את לכּבֹות יּוכלּו לא ר ּבים «ƒְְֲִֶַַַָָֹ

יׁשטפּוה  לא הּזקן 1ּונהרֹות רּבנּו ּומבאר , ְְְְִֵֵֵַַָָָָֹ

ּדפרׁשתנּו אֹור' סדרה)2ּב'תֹורה חסידיׁשע (ּדי ְְְֲִִִִֵֶָָָָָ

הּפרנסה  טרדֹות ּכל הם רּבים" ְְִִִֵֶַַַַָָָׁש"ּמים

זה  ּכל ועם כּו', הּזה עֹולם ׁשּבעניני ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָוהּמחׁשבֹות

ּבחינת  ׁשהיא האהבה", את לכּבֹות יּוכלּו ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ"לא

מּיׂשראל  נפׁש ּבכל ׁשּיׁש המסּוּתרת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָהאהבה

הּקּב"ה  לאהבת ּבנֹוגע (ועלּֿדרֿזה כּו' ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבטבע

לא  הּנ"ל רּבים" וה"ּמים יׂשראל), ְְְְִִִִֵַַַַַָֹלנׁשמֹות

אהבה  ּבבחינת ּתמיד מּלהיֹות לכּבֹותּה ְְְְֲִִִִִַַַָָָיּוכלּו

נעׂשה  הּנ"ל רּבים" ה"ּמים עלֿידי ואדרּבה, ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַַָכּו'.

ה"ּמים  נקראים ׁשּלכן ּבעבֹודה, עילּוי ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּתֹוספת

נח" "מי ּבׁשם ניחא 3רּבים" מּלׁשֹון - נח , ְְְִִֵֵַַַַָֹֹ

עילּוי.4ּדרּוחא  ּתֹוספת נעׂשה ׁשעלֿידם ּכיון , ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָ

אחר  ּבמקֹום (המבאר הּידּוע מּמים 5וכּמׁשל ( ְְְִִֵַַַַַַָָָָָֹ

את  ׁשּמֹונעת סתימה יׁש ׁשּכאׁשר כּו', ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָההֹולכים

ּכׁשּמצטּברים  סֹוףּֿכלֿסֹוף הּנה הּמים, ְְְִִִִִֵֶַַַָהילּו

ּבֹוקעים  ׁשהּמים ּבלבד זֹו לא הּנה מים, ְְִִִִִִֵֶַַַַֹריּבּוי

הּסתימה  ׁשעלֿידי אּדרּבה, אּלא הּסתימה, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאת

ׁשּגם  ועד יֹותר, ּבתֹוקף הּמים הילּו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַנעׂשה

ּומֹוסיפה  הּמים עם זֹורמת עצמּה ְְִִִִֶֶַַַַָָָהּסתימה

ּבנֹוגע  ועלּֿדרֿזה הּמים. הליכת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַּבתֹוקף

על  ּדקאי הּנ"ל, רּבים" ּד"מים ּוסתימה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלהעלם

ּבפרט, הּפרנסה וטרדֹות ּבכלל הּבהמית ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָנפׁש

האהבה  למדרגת הּנׁשמה ּבאה עלֿידם ְְְְֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָׁשּדוקא

"מאד .6ּד"בכל ְְִֶָֹ
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השירים': ב'שיר נאמר

‡Ï ˙B¯‰e ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»¿»…
‰eÙËLÈ1, לאש נמשלה לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני אהבת כלומר, ƒ¿¿»

ויבטלו  ישטפו לא נהרות וגם אותה יכבו לא  רבים מים שגם וחזקה גדולה

‰Ô˜fאותה, ea¯ ¯‡·Óe¿»≈«≈«»≈
'¯B‡ ‰¯B˙'a חסידות מאמרי ספר ¿»

בחומשים  התורה פרשיות על שלו

ושמות פרשת e˙L¯Ùc2בראשית ¿»»»≈
Ò„¯‰נח ÚLÈ„ÈÒÁ Èc) פרשת ƒ¬ƒƒ∆ƒ¿»

החסידית  ¯ÌÈa")השבוע ÌÈn"L∆«ƒ«ƒ
‰Ò¯t‰ ˙B„¯Ë Ïk Ì‰≈»ƒ¿««¿»»
ÌÏBÚ ÈÈÚaL ˙B·LÁn‰Â¿««¬»∆¿ƒ¿¿≈»

'eÎ ‰f‰ את ומייגעות שמטרידות «∆
מסור  להיות קשיים לו וגורמות האדם

ה', Ê‰לעבודת Ïk ÌÚÂ למרות ¿ƒ»∆
רבות eÏÎeÈשהטרדות ‡Ï"…¿

‡È‰L ,"‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ¿«∆»«¬»∆ƒ
‰·‰‡‰ ˙ÈÁa'לה˙¯zeÒÓ‰ ¿ƒ«»«¬»«¿∆∆

ונסתרת  נעלמת היא כלל שבדרך

Ï‡¯NiÓ LÙ ÏÎa LiL∆≈¿»∆∆ƒƒ¿»≈
'eÎ Ú·Ëa'ה מאהבת בשונה ¿∆«

התבוננות  ידי על ו'נולדת' שמתעוררת

האדם Ú‚Baשל ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ)¿«∆∆∆¿≈«
˙BÓLÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡Ï¿«¬««»»¿ƒ¿

Ï‡¯NÈ בשלימותה נשארת היא שגם ƒ¿»≈
ה"מים  שבגלל למרות נפגמת ולא

ה' את לעבוד מתקשה האדם רבים"

‰Ï"pכראוי), "ÌÈa¯ ÌÈn"‰Â¿««ƒ«ƒ««
הזה  העולם וענייני הפרנסה טרדות

d˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï אש את …¿¿«»
כל  של בלבו המסותרת לה' האהבה

lÓ˙ÈÁ·aיהודי „ÈÓz ˙BÈ‰ ƒƒ¿»ƒƒ¿ƒ«
ונרגשת‡‰·‰ eÎ'.גלוייה «¬»

,‰a¯„‡Â שה"מים בלבד זו לא ¿«¿«»
אלא  האהבה את יכבו לא רבים"

שמחזק  לגורם יהפכו הם להיפך,

כי לה' האהבה את ≈¿»È„ÈŒÏÚומגביר
Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ דווקא ««ƒ«ƒ««

לעבודת  וההתמסרות ה' שאהבת בגלל

מניעות  על להתגבר צורך עם היא ה'

ÈeÏÈÚועיכובים ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ
"Á ÈÓ" ÌLa "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡¯˜ ÔÎlL ,‰„B·Úa3, »¬»∆»≈ƒ¿»ƒ««ƒ«ƒ¿≈≈…«

‡Áe¯c ‡ÁÈ ÔBLlÓ - Á4, של נחת ש'מים' לכך והטעם רוח, …«ƒ¿«¿»¿»
המורה  לשון חיובי, בכינוי נקראים ה' לעבודת מפריעות שלכאורה טרדות

הוא ועונג, נחת ÈeÏÈÚעל ˙ÙÒBz ‰NÚ Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈk הצורך כי ≈»∆«»»«¬∆∆∆ƒ
ה' בעבודת ולהשתדל להתאמץ לאדם גורם ועיכובים מניעות על להתגבר

שאת. ביתר ה' ««»¿ÏLnÎÂובאהבת
¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·Ó‰) Úe„i‰5 «»««¿…»¿»«≈

החסידות  ÌÈnÓבתורת (ƒ«ƒ
ÌÈÎÏB‰‰וזורמים¯L‡kL ,'eÎ «¿ƒ∆«¬∆

‰ÓÈ˙Ò LÈ ומעצור סכר כמו ≈¿ƒ»
ÌÈn‰ CeÏÈ‰ ˙‡ ˙ÚBnL∆««∆ƒ««ƒ

נעצרת, ŒÏkŒÛBÒוהזרימה ‰p‰ƒ≈»
ÌÈÓ ÈeaÈ¯ ÌÈ¯aËˆnLk ÛBÒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ

הסכר, Ïa·„מאחורי BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
‰ÓÈ˙q‰ ˙‡ ÌÈÚ˜Ba ÌÈn‰L∆««ƒ¿ƒ∆«¿ƒ»

לסכר, מבעד «∆‡l‡וזורמים
‰ÓÈ˙q‰ È„ÈŒÏÚL ,‰a¯c‡«¿«»∆«¿≈«¿ƒ»

CeÏÈ‰ ‰NÚזרימתÌÈn‰ «¬∆ƒ««ƒ
¯˙BÈ Û˜B˙a המים זרימת מאשר ¿∆≈

הסכר, שנבנה ÌbLלפני „ÚÂ¿«∆«
dÓˆÚ ‰ÓÈ˙q‰ או אבנים אותם «¿ƒ»«¿»

מפני  מעצור ששימשו עצמם עפר

החזק  בזרם נסחפים המים זרימת

עצמה ‰ÌÈnוהסתימה ÌÚ ˙Ó¯BÊ∆∆ƒ««ƒ
˙ÎÈÏ‰ Û˜B˙a ‰ÙÈÒBÓeƒ»¿∆¬ƒ«

ÌÈn‰ הזרם עם הנסחפים הדברים ««ƒ
ונמצא מגב  הזרימה, עוצמת את ירים

שאינו  רק לא עצמו המונע שהדבר

מגביר. אלא ∆∆∆»¿ÊŒC¯cŒÏÚÂ‰מונע
‰ÓÈ˙Òe ÌÏÚ‰Ï Ú‚Ba¿≈«¿∆¿≈¿ƒ»

Ï"p‰ "ÌÈa¯ ÌÈÓ"c של ¿«ƒ«ƒ««
וההעלמות  והעיכובים המניעות

ה', עבודת על ≈«¿È‡˜cוההסתרים
היא  האמורים רבים" ב"מים הכוונה

ÏÏÎaעל ˙ÈÓ‰a‰ LÙ עצם ַ∆∆««¬ƒƒ¿»
היא  בהמית נפש יש שלאדם העובדה

ה' לעבודת והפרעה מניעה כבר

Ë¯Ùa ‰Ò¯t‰ ˙B„¯ËÂ שהם ¿ƒ¿««¿»»ƒ¿»
וחמורה, גדולה יותר עוד מניעה

Ì„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL המניעות עלֿידי ∆«¿»«»»
‰ÓLp‰והעיכובים ‰‡a בסופו »»«¿»»
דבר ‰‡‰·‰של ˙‚¯„ÓÏ¿«¿≈«»«¬»

"E„‡Ó ÏÎ·"c6.גבול ללא "מאד", של באופן אהבה ƒ¿»¿…∆
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d"kyz'dו ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

‰p‰Â ׁשה"ּמים ּבלבד זֹו (ׁשּלא לזה הּדר ¿ƒ≈ְְִִֶֶֶֶֶַַַַֹ

אּלא  האהבה, את יכּבּו לא ְֲִֶֶַַַָָָֹרּבים"

– היא יֹותר) עמּוקה אהבה ׁשּיעֹוררּו ְְְֲֲִֵֶַַַָָָאּדרּבה,

הּתבה" אל ּבתבֹות 7"ּבא ּולהּכנס לבא הינּו, , ְְְִֵֵֵֶַַָָָֹֹ

האהבה.8הּתפּלה  ענין ּפֹועלת ׁשּתפּלה ּכיון , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

העבֹודה' ּב'קּונטרס ּבאריכּות ׁשעיקר 9וכּמבאר , ְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹ

ּפּולחנא  ּדלית האהבה, ענין הּוא ְְְֲֲִֵַַָָָָָָהעבֹודה

ּדרחימּותא  הּיראה 10ּכפּולחנא ׁשענין (והינּו, ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָ

יראה  ׁשהרי ּדוקא, הּתפּלה לעבֹודת ׁשּי ְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָאינֹו

עבֹודת  ואילּו הּיֹום, ּכל להיֹות (ויכֹולה) ְְְֲִִִִַַָָָצריכה

האהבה). ענין את לעֹורר היא ְְְֲִִִֵֶַַַָָָהּתפּלה

טעּות CÈLÓÓeב) וזהּו ׁשם: אֹור' ּב'תֹורה «¿ƒְְֶָָָ

ׁשאין  ׁשּבדעּתם עסקים' ְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָה'ּבעלי

אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹיכֹולים

להתּפּלל  יכֹולים ׁשהם הּוא, נהפֹוך אּדרּבה, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָּכי

ּדוקא  החׁש מּתֹו הּוא האֹור יתרֹון ּכי ְְִִִֵֶַַָָֹיֹותר,

הּקדׁש' ּב'אּגרת ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו 11כּו'. ְְִֶֶֶֶֶַַַָֹ

יׁש עסקים' 'ּבעלי ׁשּגם וימיםֿטֹובים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּבׁשּבת ֹות

עבֹודת  ענין מּוטל עליהם הּנה ּפנאי, ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָלהם

ׁשּבכדי  ּומּובן, עז. ויתר ׂשאת ּביתר ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָהּתפּלה

 ֿ וימים ּבׁשּבתֹות הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָׁשּתּוכל

ּבימי  ּגם זֹו עבֹודה ׁשּתהיה ּבהכרח ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָטֹובים,

יאכל  ׁשּבת ּבערב ׁשּטרח "מי ּדוקא ׁשהרי ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהחֹול,

ּכפׁשּוטּה,12ּבׁשּבת" ּדׁשּבת לאכילה ּבנֹוגע ּוכמֹו , ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ

ׁשּיכּות  יׁשנּה ׁשהרי ּדׁשּבת, לּתפּלה ּבנֹוגע ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּכ

ּכמבאר  ּדׁשּבת, ּוסעּודֹות ּדׁשּבת ּתפּלֹות ְְְְְִֵַַַָָָֹּבין

ּברכֹות 13ּבחסידּות  ּבדּוגמת הן ּדׁשּבת ׁשהּתפּלֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָ

החֹול  ּבימי ׁשּגם מּובן, ּומּזה הּסעּודֹות. ְִִֵֶֶַַַַָעל

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
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊÏ C¯c‰ ‰p‰Âכך לידי ÌÈn"‰Lלבוא „·Ïa BÊ ‡lL) ¿ƒ≈«∆∆¿∆∆…ƒ¿«∆««ƒ

"ÌÈa¯הזה העולם וענייני הפרנסה טרדות ‰‡‰·‰של ˙‡ eaÎÈ ‡Ï «ƒ…¿«∆»«¬»
e¯¯BÚiLלאלוקות, ,‰a¯c‡ ‡l‡עצמן והמניעות ‡‰·‰ההפרעות ∆»«¿«»∆¿¿«¬»

¯˙BÈ ‰˜eÓÚ זה בלעדי שיש ‰z·‰"מכפי Ï‡ ‡a" Y ‡È‰ (7, ¬»≈ƒ…∆«≈»
Òk‰Ïe ‡·Ï ,eÈ‰ בעומק «¿»…¿ƒ»≈

הפנימית של B·˙a˙ובכוונה במילים ¿≈
‰lÙz‰8‰lÙzL ÔÂÈk לפי , «¿ƒ»≈»∆¿ƒ»

התקשרות  שלה, הפנימית המשמעות

המתפל  האדם של אל והתחברות ל

הוא ברוך ומעוררת ÏÚBt˙הקדוש ∆∆
nÎÂ·‡¯את .‰·‰‡‰ ÔÈÚƒ¿«»«¬»¿«¿…»

Ò¯Ëe˜'a ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ¿¿¿∆
'‰„B·Ú‰9, הרש"ב הרבי מאת »¬»

‰„B·Ú‰ ¯˜ÈÚL העיקרית הנקודה ∆ƒ«»¬»
ה' עבודת של ÔÈÚוהמרכזית ‡e‰ƒ¿«

הזוהר‰‡‰·‰, ÈÏc˙וכדברי »«¬»¿≈
‡ÁÏeÙk ‡ÁÏet¿»»¿¿»»

‡˙eÓÈÁ¯c10 עבודה שאין ƒ¿ƒ»
האהבה  כעבודת ונעלית) (חשובה

‰‡¯i‰ ÔÈÚL ,eÈ‰Â)'ה יראת ¿«¿∆ƒ¿««ƒ¿»
‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»
‰ÎÈ¯ˆ ‰‡¯È È¯‰L ,‡˜Âc«¿»∆¬≈ƒ¿»¿ƒ»

ÌBi‰ Ïk ˙BÈ‰Ï (‰ÏBÎÈÂ) ואין ƒ»ƒ¿»«
לעורר  כדי התפילה בעבודת צורך

ה', יראת של רגש eÏÈ‡Â¿ƒו'להוליד'
¯¯BÚÏ ‡È‰ ‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»ƒ¿≈

‰·‰‡‰ ÔÈÚ נעלה ‡˙ ענין שהוא ∆ƒ¿«»«¬»
של  רגש לידי להגיע קשה ויותר יותר,

ליראה). מאשר לה' אהבה

'¯B‡ ‰¯B˙'a CÈLÓÓe (·«¿ƒ¿»
הזקן eÚË˙לאדמו"ר e‰ÊÂ :ÌL»¿∆»

'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰ מאוד הטרודים ««¬≈¬»ƒ
הזה העולם «¿»¿∆ÌzÚ„aLבענייני

בטעות ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
Ïlt˙‰Ïובהתעוררות ŒÏkבכוונה ¿ƒ¿«≈»

Ckמידה ‰'È·LBiבאותה BÓk »¿«¿≈
'ÌÈÏ‰‡ בענייני טרודים שאינם …»ƒ

העסקים, בעלי כמו Èkƒהעולם
,‡e‰ ÍBÙ‰ ,‰a¯c‡ ההיפך «¿«»«¬

הנכון דווקאÌ‰Lהוא העסקים Ïlt˙‰Ïבעלי ÌÈÏBÎÈ בהתעוררות ∆≈¿ƒ¿ƒ¿«≈
הלב העסקים,BÈ˙¯ובכוונת בעלי CBzÓמאשר ‡e‰ ¯B‡‰ ÔB¯˙È Èk ≈ƒƒ¿»ƒ

‡˜Âc CLÁ‰ להגיע יכול ועיכובים מניעות עם שמתמודד מי דוקא ולכן «…∆«¿»
גבוהה יותר בדרגה בתפילה ה' '.eÎלעבודת

'L„w‰ ˙¯b‡'a ·e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ11 לאדמו"ר התניא שבספר ¿∆««∆»¿ƒ∆∆«…∆
Ì‰Ïהזקן LÈ 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' ÌbL ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ ˙B˙aLaL∆¿«»¿»ƒƒ∆««¬≈¬»ƒ≈»∆

È‡t,העולם בענייני טרודים אינם הם גם וחגים שבתות בימי ‰p‰שהרי ¿«ƒ≈
Ì‰ÈÏÚהעסקים בעלי N‡˙על ¯˙Èa ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ÔÈÚ ÏËeÓ ¬≈∆»ƒ¿«¬««¿ƒ»¿∆∆¿≈

ÊÚ ¯˙ÈÂ יושבי" על מאשר יותר עוד ¿∆∆»
כל  התפילה בעבודת שעוסקים אוהל"

השבוע. È„ÎaLימות ,Ô·eÓe»∆ƒ¿≈
‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ÏÎezL∆«ƒ¿¬««¿ƒ»

ÌÈ·BËŒÌÈÓÈÂ,כראוי ˙B˙aLa¿«»¿»ƒƒ
Ìb BÊ ‰„B·Ú ‰È‰zL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆ƒ¿∆¬»«

‡˜Âc È¯‰L ,ÏBÁ‰ ÈÓÈa אמרו ƒ≈«∆¬≈«¿»
ז"ל Úa¯·חכמינו Á¯hL ÈÓ"ƒ∆»«¿∆∆

"˙aLa ÏÎ‡È ˙aL12, היינו «»…«¿«»
מערב  הכנה דורשים השבת שענייני

ÏÈÎ‡Ï‰שבת, Ú‚Ba BÓÎe¿¿≈««¬ƒ»
dËeLÙk ˙aLc דורשת שהיא ¿«»ƒ¿»

השבת, לפני הכנה Ìbומחייבת Ck»«
˙aLc ‰lÙzÏ Ú‚Ba היא שאף ¿≈««¿ƒ»¿«»

השבת, לפני הכנה ומחייבת דורשת

בשבת  התפילה שעבודת כדי ולכן

בעבודת  לעסוק יש כראוי, תהיה

החול בימות גם ≈¬∆È¯‰Lהתפילה
˙eÎiL dLÈ ומהות בתוכן פנימית ∆¿»«»

aLc˙העניינים ˙BlÙz ÔÈa≈¿ƒ¿«»
¯‡·Ók ,˙aLc ˙B„eÚÒe¿¿«»«¿…»

˙e„ÈÒÁa13˙aLc ˙BlÙz‰L «¬ƒ∆«¿ƒ¿«»
ÏÚ ˙BÎ¯a ˙Ó‚e„a Ô‰≈¿¿«¿»«

˙B„eÚq‰'מצותיך ב'דרך וכמבואר «¿
"כמו  צדק': ה'צמח לאדמו"ר

לברך  צריכים היו כהנים שבאכילת

המשכת  יהיה זה ידי שעל כדי תחלה,

להמשיך  כח לו ושיהיה סוף, אין אור

שיוכל  כדי כן כמו האכילה. ע"י

תענוג  את שבת עונג ע"י להמשיך

להתפלל  מקודם צריך הנ"ל עליון

תפלה  בלא בשבת יאכל שאם בכוונה.

ויתפשט  כלום, יעשה לא בכוונה

בחיצוניות  המאכל של הגשמי התענוג

בתפלה  תחלה יתעורר כאשר זולתי ...

כמו  העליון. העונג את באכילתו אח"כ ימשיך אזי בכוונה, התפלה בקריאת

דתפלה  הקריאה בשבת כן כמו תחלה, הברכה דכהנים הזבח בבשר שהיה

השבת  שסעודות כשם – ולענייננו בשבת") האכילה מצות על ברכה  כמו הוא

הכנה  דורשת שבת של התפילה עבודת גם כך השבת, מלפני הכנה דורשות
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ז 'ebe miax min

'ּבעלי  אצל (ּגם הּתפּלה עבֹודת להיֹות ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָצריכה

להם  ׁשאין ּכיון החֹול, ׁשּבימי  אּלא ֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָעסקים').

,ּכלּֿכ ּבזמן ּבאריכּות אינּה העבֹודה אזי ְְֲֲֲִֵַַַַַָָָָָּפנאי,

לֹומר  [ויׁש ּבכּונה מעט טֹוב הּכּונה, היא ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָוהעיקר

ּגם  להיֹות צריכה ּבּזמן) (ּגם אריכּות קצת ְְְְֲֲִִִֶַַַַָָאׁשר

ּכיון  הּתבה, לפני ירדּו לא ורק החֹול, ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָֹּבימי

ּגם  ׁשּיֹוציאּו עד ּכלּֿכ להארי יכֹולים ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשאינם

ׁשּיׁש ּכאּלּו ׁשּיׁשנם ּדכיון חֹובתם, ידי ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאחרים

אֹו 'מלּמדים' ּכמֹו יֹותר, להארי ּפנאי ְְְְְֲִִֵֶַַַָלהם

ׁשהם  מּוטב הרי אביהם', ׁשלחן על ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָֻ'סמּוכים

הּתבה]. לפני העֹוברים ְְְִִִֵֵַָָיהיּו

‰fÓe יֹוׁשבי' ׁשאצל נֹוספת, הֹוראה מּובן ƒ∆ְֵֵֶֶֶֶָָָ

מקֹום  אין מּלכתחילה הּנה ְְִִִִֵֵַָָָֹאהלים'

עסקים' 'ּבעלי אצל ׁשרק והינּו, ּכזֹו, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָלטעּות

להתּפּלל  יכֹולים ׁשאין טעּות להיֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָיכֹולה

'יֹוׁשבי  אבל אהלים', ה'ּיֹוׁשבי ּכמֹו ְְְֲִֵֵַָָָָֹּכלּֿכ

ׁשאדם  אף ּגּופא, אצלם אפילּו הּנה ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹאהלים'',

עצמֹו אצל ּכזֹו.14קרֹוב טעּות להיֹות יכֹולה לא , ְְְִֵֶַָָָָֹ

מאריכים  ׁשאינם אהלים' 'יֹוׁשבי יׁשנם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָֹואם

ׁשאין  יֹודעים הּנ"ל אֹור' מה'ּתֹורה הּנה ְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּתפּלה,

להארי צריכים ׁשאינם ּכזֹו לטעּות מקֹום ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָנתינת

ׁשּכיון  ׁשחֹוׁשבים ּכאּלּו ּׁשּיׁש ּומה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבּתפּלה.

ואין  ּבּתפּלה מאריכים ׁשאינם זמן מׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכבר

עם  ׁשּמסּכימים ראיה זֹו הרי זה, על ְְֲִִִִֵֶֶַַָָמֹוחים

עלֿידי  מאז, הּדבר הּובהר ּכבר הרי ְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָָָהנהגתם,

מקֹום  נתינת ׁשאין אֹור', ּב'תֹורה הּזקן ְְִֵֵֵֶַַַָָָרּבנּו

רּבנּו ּובין ׁשּבינֹו ענין זה והרי ּבזה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלטעּות

ער  זאל - להנהגתֹו טעמים לֹו יׁש ואם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהּזקן.

היא  טענתֹו אם הּזקן, רּבנּו עם אֹויס'טענה'ן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָזי

אּלא ׁשאינּה אֹו ּתירּוץ, הּוא אמנם [ואם אמתלא ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ההּמנעּות  על זאת לנּצל ּבמקֹום הּנה - זי אֹויס'טענה'ן ׁשּביכלּתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּכזה

ואכן  כּו']. ּבחסידּות הבנה ּתֹוספת על זאת לנּצל מּוטב הּתפּלה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹמעבֹודת

ּבמיעּוט  זאת לפעֹול ׁשּיכֹולים ׁשחֹוׁשבים ואּלּו ּבזמן. אריכּות להיֹות ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָֹצריכה
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וש"נ.14) ע"ב. ריש כה, יבמות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החול. ימות של התפילה ‰ÏBÁבעבודת ÈÓÈa ÌbL ,Ô·eÓ ‰fÓeƒ∆»∆«ƒ≈«

Ìb) ‰lÙz‰ ˙„B·Ú ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆאפילו'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' Ïˆ‡ ¿ƒ»ƒ¿¬««¿ƒ»«≈∆«¬≈¬»ƒ
בפרנסתם). טרודים החול ÔÈ‡Lשבימות ÔÂÈk ,ÏBÁ‰ ÈÓÈaL ‡l‡∆»∆ƒ≈«≈»∆≈

È‡t Ì‰Ï,בתפילה ÔÓÊaלהאריך ˙eÎÈ¯‡a dÈ‡ ‰„B·Ú‰ ÈÊ‡ »∆¿«¬«»¬»≈»«¬ƒ«¿«
,‰ek‰ ‡È‰ ¯˜ÈÚ‰Â ,CkŒÏk»»¿»ƒ»ƒ««»»

‰eÎa ËÚÓ ·BË לפתגם בהתאם ¿«¿«»»
שלא  מהרבה בכוונה מעט "טוב

‡L¯בכוונה" ¯ÓBÏ LÈÂ] על אף ¿≈«¬∆
היא  החול בימות האריכות שעיקר פי

בזמן, אריכות דוקא ולאו הלב בכוונת

(Ìbמכלֿמקום ˙eÎÈ¯‡ ˙ˆ¿̃»¬ƒ«
ÈÓÈa Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ (ÔÓfa«¿«¿ƒ»ƒ¿«ƒ≈

e„¯È ‡Ï ˜¯Â ,ÏBÁ‰ בעלי «¿«…≈¿
פנאי להם שאין ≈¿ÈÙÏƒהעסקים

ÌÈÏBÎÈ ÌÈ‡L ÔÂÈk ,‰·z‰«≈»≈»∆≈»¿ƒ
CkŒÏk CÈ¯‡‰Ï כזו רבה במידה ¿«¬ƒ»»

È„È ÌÈ¯Á‡ Ìb e‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¬≈ƒ¿≈
el‡k ÌLiL ÔÂÈÎc ,Ì˙·BÁ»»¿≈»∆∆¿»»≈
¯˙BÈ CÈ¯‡‰Ï È‡t Ì‰Ï LiL∆≈»∆¿«¿«¬ƒ≈
העסקים, בעלי להאריך שיכולים מכפי

'ÌÈ„nÏÓ' BÓk לתלמידים מורים ¿¿«¿ƒ
B‡ואברכים ÏÚבחורים ÌÈÎeÓÒ'¿ƒ«

'Ì‰È·‡ ÔÁÏL צריכים ואינם À¿«¬ƒ∆
לפרנסתם, ËeÓ·לדאוג È¯‰ עדיף ¬≈»

ÈÙÏ ÌÈ¯·BÚ‰ eÈ‰È Ì‰L∆≈ƒ¿»¿ƒƒ¿≈
‰·z‰ עם אבל העסקים, בעלי ולא «≈»

להאריך  צריכים העסקים בעלי גם זאת

החול. בימות גם לפחות קצת בתפילה

‰fÓe לעיל חובתם מהאמור אודות ƒ∆
התפילה  בעבודת לעסוק עסק בעלי של

ÙÒB˙,באריכות ‰‡¯B‰ Ô·eÓ»»»∆∆
‰p‰ 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ïˆ‡L∆≈∆¿≈…»ƒƒ≈
˙eÚËÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ‰ÏÈÁ˙ÎlÓƒ¿«¿ƒ»≈»¿»

BÊk בתפילה,שאינם להאריך יכולים »
ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯L ,eÈ‰Â¿«¿∆«≈∆«¬≈

'ÌÈ˜ÒÚבפרנסתם ÏBÎÈ‰הטרודים ¬»ƒ¿»
ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ˙eÚË ˙BÈ‰Ïƒ¿»∆≈¿ƒ

CkŒÏk Ïlt˙‰Ï של מידה באותה ¿ƒ¿«≈»»
‡‰ÌÈÏ',אריכות È·LBi'‰ BÓk¿«¿≈…»ƒ

‰p‰ ,''ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' Ï·‡¬»¿≈…»ƒƒ≈
‡Ùeb ÌÏˆ‡ eÏÈÙ‡,עצמםÛ‡ ¬ƒ∆¿»»«

BÓˆÚ Ïˆ‡ ·B¯˜ Ì„‡L14 ∆»»»≈∆«¿
עלול  אישיות ופניות נגיעות ובגלל

eÚË˙לטעות, ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‡Ï…¿»ƒ¿»

BÊk.מלכתחילהÌÈÎÈ¯‡Ó ÌÈ‡L 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ' ÌLÈ Ì‡Â »¿ƒ∆¿»¿≈…»ƒ∆≈»«¬ƒƒ
‰lÙza,מה ÔÈ‡Lמשום ÌÈÚ„BÈ Ï"p‰ '¯B‡ ‰¯Bz'‰Ó ‰p‰ «¿ƒ»ƒ≈≈«»««¿ƒ∆≈

ÌB˜Ó ˙È˙מלכתחילהCÈ¯‡‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ‡L BÊk ˙eÚËÏ ¿ƒ«»¿»»∆≈»¿ƒƒ¿«¬ƒ
‰lÙza.בתפילה להאריך עליהם בוודאי el‡kאלא LiM ‰Óe «¿ƒ»«∆≈»≈

ÌÈ·LBÁL בטעות¯·kL ÔÂÈkL ∆¿ƒ∆≈»∆¿»
ÔÓÊ CLÓארוכה ‡ÌÈתקופה ∆∆¿«≈»

ÌÈÁBÓ ÔÈ‡Â ‰lÙza ÌÈÎÈ¯‡Ó«¬ƒƒ«¿ƒ»¿≈ƒ
‰È‡¯ BÊ È¯‰ ,‰Ê ÏÚ«∆¬≈¿»»

Ì˙‚‰‰ ÌÚ ÌÈÓÈkÒnL שלא ∆«¿ƒƒƒ«¿»»»
בתפילה, ‰e·‰¯להאריך ¯·k È¯‰¬≈¿»¿«

ea¯ È„ÈŒÏÚ ,Ê‡Ó ¯·c‰«»»≈»«¿≈«≈
ÔÈ‡L ,'¯B‡ ‰¯B˙'a Ô˜f‰«»≈¿»∆≈
,‰Êa ˙eÚËÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»¿»»∆
ea¯ ÔÈ·e BÈaL ÔÈÚ ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆ƒ¿»∆≈≈«≈

Ô˜f‰ רבינו כלפי אחריותו כלומר, «»≈
המחאה. מאי דבר ללמוד לו ואין הזקן

ÌÈÓÚË BÏ LÈ Ì‡Â סיבות ¿ƒ≈¿»ƒ
להאריך B˙‚‰‰Ïוצידוקים שלא ¿«¿»»
CÈÊבתפילה ¯Ú Ï‡Ê -»∆ƒ
ÒÈB‡Ô'‰ÚË' את להשמיע עליו ¿«∆

ו'להסתדר' ¯eaטענותיו ÌÚƒ«≈
,Ô˜f‰ולבחון B˙ÚËולברר Ì‡ «»≈ƒ«¬»

ıe¯Èz ÌÓ‡ ‡È‰,אמיתי וצידוק ƒ»¿»≈
‡Ï˙Ó‡ ‡l‡ dÈ‡L B‡∆≈»∆»¬«¿»

חובתו ממילוי Ì‡Â]¿ƒוהתחמקות
BzÏÎÈaL ‰Êk ‡e‰»∆∆ƒ»¿

CÈÊ Ô'‰ÚË'ÒÈB‡ את לטעון ¿«∆ƒ
- עצמו את ולהצדיק ≈p‰ƒ‰טענותיו

˙‡Ê ÏvÏ ÌB˜Óa היכולת את ƒ¿¿«≈…
נימוקים  ולהרצות טענות לטעון שלו

˙„B·ÚÓ ˙eÚn‰‰ ÏÚ««ƒ»¿≈¬«
˙‡Ê ÏvÏ ·ËeÓ ,‰lÙz‰ את «¿ƒ»»¿«≈…
נימוקים ולהשמיע לטעון »ÏÚהיכולת

.['eÎ ˙e„ÈÒÁa ‰·‰ ˙ÙÒBz∆∆¬»»«¬ƒ
ÔÎ‡Â למעשה˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ¿»≈¿ƒ»ƒ¿

˙eÎÈ¯‡גם רק ÔÓÊaבתפילה ולא ¬ƒ«¿«
הלב. בכוונת

ÌÈÏBÎiL ÌÈ·LBÁL el‡Â¿≈∆¿ƒ∆¿ƒ
˙‡Ê ÏBÚÙÏ על שפועלים מה את ƒ¿…
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d"kyz'dח ,oeygxn 'c ,gp zyxt zay

אּלא  ּכן, האמת אין - ּבכּונה מעט טֹוב ְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָזמן,

ּבּכּונה, ּגם חסר אזי ּבזמן, ממעטים ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָּכאׁשר

אריכּות  הּדֹורׁשת ּבהתּבֹוננּות צֹור יׁש ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַּובאמת

ּב'אּגרת  הּזקן רּבנּו מּדברי והראיה, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָזמן.

ׁשעה 11הּקדׁש' ער" ּבּתפּלה להארי ׁשּיׁש ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

זאת  לפעֹול יכֹולים היּו ואם לפחֹות", ְְְְֱִִִֶָָָֹּומחצה,

ּובפרט  - ּדֹורׁש הּזקן רּבנּו היה לא זמן, ְְְִִֵֵֵַַַָָָָֹּבמיעּוט 

זאת  ועֹוד זמן. אריכּות ּדוקא - ּכזה ְְְְֲִֶֶַַָָֹּבתֹוקף

מאריכים  אינם הם ׁשאם אהלים', ל'יֹוׁשבי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבנֹוגע

ׁשּלמדים  אחרים על ּגם ּפֹועל זה הרי ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבּתפּלה,

ׁשּיׁש15מהם  אהלים' ה'ּיֹוׁשב אם ּובקלֿוחמר: , ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

מי  הרי - מסּוים זמן ּבמׁש מתּפּלל ּפנאי, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָלֹו

זמן  ּבמׁש ּתפּלתֹו להיֹות יכֹולה ּפנאי, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָׁשאין

מּזה. ִֶָָקצר

'ּבעלי LÈÂג) הּלׁשֹון ּדּיּוק ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְֲִִֵֵַַָ

רּבים), (לׁשֹון אהלים' ו'יֹוׁשבי ְְְֲִִִֵַָָֹעסקים'

יחיד). (לׁשֹון אהל' ו'יֹוׁשב עסק' 'ּבעל ְְְִֵֵֶֶַַָֹֹולא

הּזקן  רּבנּו ּׁשּכתב מה זה ׁשאין ׁשאף ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּובהקּדמה,

ּבחר  צדק' ׁשה'ּצמח ּכיון מּכלֿמקֹום ְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבעצמֹו,

ו'לּקּוטי  אֹור' ּב'תֹורה והדּפיסם אּלּו ְְְְִִִֵֵַָָָ'הּנחֹות'

אׁשר 16ּתֹורה' ּובפרט ּבדּיּוק. ּבוּדאי זה הרי , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָ

צדק' ּדה'ּצמח הּקדׁש' מהם 17(ּכ'אּגרת הרּבה ( ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַֹ

והּגיהם. עליהם עּיּונֹו עין ּבעצמֹו ז"ל רּבנּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָׂשם

חסידּות. עלּֿפי רּבים, לׁשֹון אהלים', 'יֹוׁשבי ּׁשּכתּוב מה לדּיק יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹּוביֹותר

הם  ׁשהעסקים לפי זה הרי רּבים, לׁשֹון עסקים' 'ּבעלי ּׁשּנאמר מה ְְְְֱֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּדבׁשלמא

הרּב רׁשּות ענין ׁשּזהּו העֹולם, ּדפרּודא ּבעניני טּורי '(יֹוׁשבי)18ים, אבל , ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

אחת  ּתֹורה היא הּתֹורה הרי ּתֹורה, ׁשל אהלים על ׁשּקאי ׁשל 19אהלים', ענין , ְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

ׁשּכתּוב  ּבמה הּבאּור ּבהקּדם ויּובן רּבים. לׁשֹון 'אהלים' נאמר ולּמה 20אחדּות, ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
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בענין 15) מתבונן שהוא יחשוב שהרואה כדי הטלית, תחת שעה  חצי לישון אפילו שכדאי אומרים, היו שפעם כך , כדי ועד

שלכתחילה  (אף הזולת על הפעולה שתהי' להשתדל יש - אצלו חסר כאשר גם כלומר: כן. הוא גם יעשה זה ובגלל עמוק,

- מנחם תורת (ראה הידוע כהסגנון - להיות צריך ובהשומעים").הרי בי שיפעול "יה"ר וש"נ): שנד. ע' ריש היומן רשימת

מוגה. בלתי מהנחה א.16)- אדר יד יום" "היום ואילך. תקסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש הועתקה 17)ראה

שבט. ג יום" ב"היום הועתק שלד. ע' ח"א הזקן אדמו"ר באגרותֿקודש - ולאח"ז לדרמ"צ. המו"ל תניא 18)בהקדמת ראה

ועוד.19)ספל"ג. מט. יב, כז.20)בא כה, תולדות

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
התפילה אריכות ÔÓÊ,ידי ËeÚÈÓa זמן בתוך אך כדבעי הלב כוונת ידי על ¿ƒ¿«

של בנימוק ‡l‡קצר, ,Ôk ˙Ó‡‰ ÔÈ‡ - ‰eÎa ËÚÓ ·BË לאמתו ¿«¿«»»≈»¡∆≈∆»
דבר  Ó‡·e˙של ,‰eka Ìb ¯ÒÁ ÈÊ‡ ,ÔÓÊa ÌÈËÚÓÓ ¯L‡k«¬∆¿«¬ƒ«¿«¬«»≈«««»»∆¡∆

כדבעי הלב לכוונת להגיע ‰L¯Bc˙כדי ˙eBa˙‰a C¯Bˆ LÈ≈∆¿ƒ¿¿«∆∆
‰È‡¯‰Â .ÔÓÊ ˙eÎÈ¯‡ שיש ¬ƒ¿«¿»¿»»

הזמן, לאריכות רבה ≈¿È¯·cÓƒƒחשיבות
'L„w‰ ˙¯b‡'a Ô˜f‰ ea¯11 «≈«»≈¿ƒ∆∆«…∆

התניא CÈ¯‡‰Ïשבספר LiL∆≈¿«¬ƒ
‰lÙza החול ÚL‰בימות C¯Ú" «¿ƒ»∆∆»»

eÈ‰ Ì‡Â ,"˙BÁÙÏ ,‰ˆÁÓe∆¡»¿»¿ƒ»
˙‡Ê ÏBÚÙÏ ÌÈÏBÎÈ התפילה את ¿ƒƒ¿…

הלב  בכוונת ÔÓÊ,כדבעי ËeÚÈÓa¿ƒ¿«
Ô˜f‰ ea¯ ‰È‰ ‡Ï- L¯Bc …»»«≈«»≈≈

‡˜Âc - ‰Êk Û˜B˙a Ë¯Ù·eƒ¿»¿∆»∆«¿»
.ÔÓÊ ˙eÎÈ¯‡¬ƒ¿«

˙‡Ê „BÚÂ בנושא נוסף עניין יש ¿…
באריכות È·LBÈ'Ïהתפילה Ú‚Ba¿≈«¿¿≈

'ÌÈÏ‰‡,בפרנסתם טרודים שאינם …»ƒ
ÌÈÎÈ¯‡Ó ÌÈ‡ Ì‰ Ì‡L∆ƒ≈≈»«¬ƒƒ
ÏÚ Ìb ÏÚBt ‰Ê È¯‰ ,‰lÙza«¿ƒ»¬≈∆≈««

ÌÈ¯Á‡'אהל ''יושבי שאינם ¬≈ƒ
Ì‰Ó ÌÈ„ÓlL15 שגם וסבורים ∆¿≈ƒ≈∆

בתפילה, להאריך צריכים לא הם

·LBi'‰ Ì‡ :¯ÓÁÂŒÏ˜·e¿«»…∆ƒ«≈
,È‡t BÏ LiL 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆≈¿«
ÌÈeÒÓ ÔÓÊ CLÓa Ïlt˙Óƒ¿«≈¿∆∆¿«¿»

בתפילה מאריך ואינו קצר זמן -שהוא
È‡t BÏ ÔÈ‡L ÈÓ È¯‰ והוא ¬≈ƒ∆≈¿«

בעסקיו, BÈ‰Ï˙טרוד ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿
.‰fÓ ¯ˆ˜ ÔÓÊ CLÓa B˙lÙz¿ƒ»¿∆∆¿«»»ƒ∆
˜eic ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ (‚¿≈¿ƒ¿≈ƒ

ÔBLl‰ הזקן רבינו של במאמר «»
אור' ÌÈ˜ÒÚ'ב'תורה ÈÏÚa'«¬≈¬»ƒ

ÔBLÏ) 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'Â¿¿≈…»ƒ¿
'˜ÒÚ ÏÚa' ‡ÏÂ ,(ÌÈa«̄ƒ¿…««≈∆
.(„ÈÁÈ ÔBLÏ) 'Ï‰‡ ·LBÈ'Â¿≈…∆¿»ƒ
‰Ê ÔÈ‡L Û‡L ,‰Óc˜‰·e¿«¿»»∆«∆≈∆

אור' 'תורה שבספר »Ó‰המאמרים

BÓˆÚa Ô˜f‰ ea¯ ·˙kM,זה מסוג לשון לדיוקי מקום אין ולכאורה ∆»««≈«»≈¿«¿
el‡ '˙BÁp‰' ¯Áa '˜„ˆ ÁÓv'‰L ÔÂÈk ÌB˜ÓŒÏkÓ מאמרים ƒ»»≈»∆«∆«∆∆»««»≈

רבים  מאמרים מבין הכתב גבי על ו'הונחו' בעלֿפה שנאמרו דברים כתובים,

הזקן אדמו"ר Bz¯‰'של ÈËewÏ'Â '¯B‡ ‰¯B˙'a ÌÒÈt„‰Â16, ¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ≈»
Ë¯Ù·e .˜ei„a È‡cÂa ‰Ê È¯‰¬≈∆¿««¿ƒƒ¿»
'L„w‰ ˙¯b‡'k) ¯L‡¬∆¿ƒ∆∆«…∆

'˜„ˆ ÁÓv'‰c17 אודות ¿«∆«∆∆
אלה) בספרים שבאו ≈¿»‰¯a‰המאמרים

Ï"Ê ea¯ ÌN Ì‰Ó הזקן אדמו"ר ≈∆»«≈«
Ì‰ÈÏÚ BeiÚ ÔÈÚ BÓˆÚa¿«¿≈ƒ¬≈∆

Ì‰Èb‰Â לדייק ראוי כן למעשה ולכן ¿ƒƒ»
הללו. המאמרים של בלשונות

·e˙kM ‰Ó ˜i„Ï LÈ ¯˙BÈ·e¿≈≈¿«≈«∆»
,ÌÈa¯ ÔBLÏ ,'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'¿≈…»ƒ¿«ƒ
‡ÓÏL·c .˙e„ÈÒÁ ÈtŒÏÚ«ƒ¬ƒ¿ƒ¿»»

ומתקבל מובן הדבר היה »Ó‰לכאורה
ÔBLÏ 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa' ¯Ó‡pM∆∆¡««¬≈¬»ƒ¿
ÌÈ˜ÒÚ‰L ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈa«̄ƒ¬≈∆¿ƒ∆»¬»ƒ
ÔÈÚ e‰fL ,ÌÏBÚ‰ ÈÈÚa Ì‰≈¿ƒ¿¿≈»»∆∆ƒ¿«
È¯eË ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ≈

‡„e¯Ùc18, כלשון) פירוד של הרים ƒ¿»
והסטראֿאחרא  הקליפות לגבי הזוהר

ואינם  לאלוקות בטלים שאינם

'(È·LBÈ)באחדות) Ï·‡¬»¿≈
È‡wL ,'ÌÈÏ‰‡הכוונהÏÚ …»ƒ∆»≈«

È¯‰ ,‰¯Bz ÏL ÌÈÏ‰‡…»ƒ∆»¬≈
˙Á‡ ‰¯Bz ‡È‰ ‰¯Bz‰19, «»ƒ»««

¯Ó‡ ‰nÏÂ ,˙e„Á‡ ÏL ÔÈÚƒ¿»∆«¿¿»»∆¡«
?ÌÈa¯ ÔBLÏ 'ÌÈÏ‰‡'…»ƒ¿«ƒ

‰Óa ¯e‡a‰ Ìc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿∆¿≈«≈¿«
·e˙kL20אבינו ÚÈÂ˜·ביעקב ∆»¿«¬…
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ט 'ebe miax min

רּבֹותינּו ּופרׁשּו אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִֵֵֵַַָָֹֹויעקב

ּגם 21ז"ל  ׁשּמרּמז עבר, ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל אהל ֹו ְְֳֳֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּכפי  ׁשּבעלּֿפה, ותֹורה ׁשּבכתב ּתֹורה ְְְְִִֶֶֶַַָָָעל

הּתֹורה' ּב'אֹור צדק' ה'ּצמח ׁשאהלֹו22ׁשּמבאר ְְֳֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה  ּדכל ׁשּבכתב, ּתֹורה על קאי - ׁשם ְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשל

על  קאי - עבר ׁשל ואהלֹו הּקּב"ה, ׁשל ְְֳֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשמֹותיו

עלינּו" "עֹובר מּלׁשֹון ׁשּבעלּֿפה, ׁשהּוא 23ּתֹורה , ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּומּלׁשֹון  ׁשּבכתב. ּתֹורה וגילּוי המׁשכת ְְְְְִִִִֶַַַָָָענין

עסקים' ה'ּבעלי ל"טעּות ּבנֹוגע אֹור' ְְֲֲִֵֵַַַַָָָה'ּתֹורה

ּכמֹו ּכלּֿכ להתּפּלל יכֹולים ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבדעּתם

אהלים' 'יֹוׁשבי א ֹודֹות ׁשּמדּבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹהּיֹוׁשביֿאהלים",

'ּבעלי  אֹודֹות ּכמֹו סגנֹון ּובאֹותֹו ְְְְֲִִִֵַּבסמיכּות

והינּו, ּכּונה. אֹותּה ּׁשּבׁשניהם מּובן ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָעסקים',

לא  היא הּכּונה עסקים' ל'בעלי ׁשּבנֹוגע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹּדכׁשם

רּבים) (לׁשֹון עסקים ּכּמה להם ׁשּיׁש למי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָרק

ּכ אחד, עסק רק להם ׁשּיׁש למי ּגם אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּדוקא,

מקֹום  אין (ׁשאצלם אהלים' ל'יֹוׁשבי ּבנֹוגע ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹּגם

רק  לא היא הּכּונה ּכּנ"ל) לטעּות, ְְְִִִַַַַַַָָָָֹמּלכתחלה

ׁשּבכתב  ּדתֹורה האהלים ּבׁשני ׁשּיֹוׁשב ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָֹלמי

רק  ׁשּיֹוׁשב למי ּגם אּלא ׁשּבעלּֿפה, ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָותֹורה

רק  הּוא ּבּתֹורה ׁשּלימּודֹו הינּו, אחד, ְְִֶֶֶַַַָָֹּבאהל

ּבּתֹורה  אֹו לבד ׁשּבעלּֿפה ּבּתֹורה אחד, ְְְֶֶֶֶַַַַָָָּבאֹופן

מקֹום  אין אצלם ּגם הּנה לבד, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשּבכתב

ּבין  החלּוק והּנה, הּנ"ל. לּטעּות ְְְִִִִֵֵַַַַַָָמּלכתחלה

ׁשּתֹורה  הּוא, ׁשּבעלּֿפה לּתֹורה ׁשּבכתב ְְִֶֶֶֶַַָָָָּתֹורה

עםֿהארץ  אפילּו ולכן אֹותּיֹות, עיקרּה ְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּבכתב

הּתֹורה  ּברּכת מבר - קאמר מאי ידע ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּלא

ׁשּבכתב  ּבּתֹורה לקריאה ּתֹורה 24ּבעלּיתֹו ואילּו , ְְְֲִִִִִֶַַָָָָָ

הּסימן  ואדרּבה, האֹותּיֹות, ּכלּֿכ נֹוגע ולא והּׂשגה, הבנה עיקר ּה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹׁשּבעלּֿפה

והינּו, ׁשּלֹו. ּבאֹותּיֹות הענין מבאר ּכאׁשר ּדוקא הּוא ּבטֹוב הענין את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהבין

לֹומר  אדם "חיב ּובכלל ׁשּבעלּֿפה, ּבּתֹורה ּגם האֹותּיֹות ׁשמירת להיֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָׁשּצרי

רּבֹו" עדין,25ּבלׁשֹון הּׂשיג ׁשּלא ענינים וכּמה ּכּמה עֹוד יׁש הרב ּבלׁשֹון ּכי , ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנ"ל, הענינים ּכל ּבזה ּכלּולים יהיּו לא ׁשּלֹו, ּבּסגנֹון רק הענין את ידע ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹואם
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe ,ÌÈÏ‰‡ ·LBÈ Ìz LÈ‡21 בהם שהאהלים ƒ»≈…»ƒ≈¿«≈«

הם  אבינו יעקב Ú·¯,ישב ÏL BÏ‰‡Â ÌL ÏL BÏ‰‡ בתי שהיו »√∆≈¿»√∆≈∆
בהם, למד ויעקב התורה ללימוד בלשון Ên¯nLמדרש 'אהלים' הביטוי ∆¿«≈

nL·‡¯רבים ÈÙk ,‰tŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ Ìb««»∆ƒ¿»¿»∆¿«∆¿ƒ∆¿»≈
¯B‡'a '˜„ˆ ÁÓv'‰«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰22- ÌL ÏL BÏ‰‡L «»∆»√∆≈
È‡˜הכוונה,·˙ÎaL ‰¯Bz ÏÚ »≈«»∆ƒ¿»

ז"ל  חכמינו ‰Bz¯‰כמאמר ÏÎc¿»«»
BÏ‰‡Â ,‰"aw‰ ÏL ÂÈ˙BÓL¿»∆«»»¿»√

È‡˜ - ¯·Ú ÏLהכוונהÏÚ ∆≈∆»≈«
ÔBLlÓ ,‰tŒÏÚaL ‰¯Bz»∆¿«∆ƒ¿

"eÈÏÚ ¯·BÚ"23, הכתוב כלשון ≈»≈
לבעלה  אמרה השונמית שהאשה

קדוש  אלוקים איש "כי אלישע אודות

בא  כלומר תמיד", עלינו עובר הוא,

אלינו, ‰ÎLÓ˙ומגיע ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«
ÔBLlÓe .·˙ÎaL ‰¯Bz ÈeÏÈ‚Â¿ƒ»∆ƒ¿»ƒ¿
˙eÚË"Ï Ú‚Ba '¯B‡ ‰¯Bz'‰«»¿≈«¿»
ÌzÚ„aL 'ÌÈ˜ÒÚ ÈÏÚa'‰««¬≈¬»ƒ∆¿«¿»

בטעות  ÌÈÏBÎÈהסבורים ÔÈ‡L∆≈¿ƒ
CkŒÏk Ïlt˙‰Ï באותה באריכות ¿ƒ¿«≈»»

‰ÌÈÏ‰‡ŒÈ·LBi",מידה  BÓk¿«¿≈…»ƒ
È·LBÈ' ˙B„B‡ ¯a„nL∆¿«≈¿≈
B˙B‡·e ˙eÎÈÓÒa 'ÌÈÏ‰‡…»ƒƒ¿ƒ¿
ÈÏÚa' ˙B„B‡ BÓk ÔB‚Òƒ¿¿«¬≈

Ì‰ÈLaM Ô·eÓ ,'ÌÈ˜ÒÚ יש ¬»ƒ»∆ƒ¿≈∆
eÈ‰Â,ל'מאמר' .‰ek d˙B‡»«»»¿«¿

ÈÏÚ·'Ï Ú‚BaL ÌLÎcƒ¿≈∆¿≈«¿«¬≈
˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ««»»ƒ…«
ÌÈ˜ÒÚ ‰nk Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«»¬»ƒ
Ìb ‡l‡ ,‡˜Âc (ÌÈa¯ ÔBLÏ)¿«ƒ«¿»∆»«
„Á‡ ˜ÒÚ ˜¯ Ì‰Ï LiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈»∆«≈∆∆»
ומעורר  ממריץ ה'מאמר' אותם וגם

בתפילה, Ú‚Baלהאריך Ìb Ck»«¿≈«
ÌÏˆ‡L) 'ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ'Ï¿¿≈…»ƒ∆∆¿»
˙eÚËÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡≈»ƒ¿«¿ƒ»¿»
בתפילה, לחשוב צריכים שאינם

˜¯ ‡Ï ‡È‰ ‰ek‰ (Ï"pk««««»»ƒ…«
ÌÈÏ‰‡‰ ÈLa ·LBiL ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ¿≈»…»ƒ
ŒÏÚaL ‰¯B˙Â ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»¿»∆¿«

‰t להאריך חייב הוא שדווקא ∆
LBiL·בתפילה, ÈÓÏ Ìb ‡l‡∆»«¿ƒ∆≈

,eÈ‰ ,„Á‡ Ï‰‡a ˜«̄¿…∆∆»«¿
˜¯ ‡e‰ ‰¯Bza B„eÓÈlL∆ƒ«»«

·˙ÎaL ‰¯Bza B‡ „·Ï ‰tŒÏÚaL ‰¯Bza ,„Á‡ ÔÙB‡a¿∆∆»«»∆¿«∆¿««»∆ƒ¿»
Ï"p‰ ˙eÚhÏ ‰ÏÁ˙ÎlÓ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÌÏˆ‡ Ìb ‰p‰ ,„·Ï¿«ƒ≈«∆¿»≈»ƒ¿«¿ƒ»«»««
על  רק מוטלת לא באריכות ולהתפלל התפילה בעבודת לעסוק החובה כלומר,

לסוג  ששייך מי כל על גם אלא התורה חלקי בשני שעוסקים אהלים' 'ישבי

הוא  אם גם אהלים' 'יושבי של זה

בתורה. אחד בחלק רק עוסק

˜eÏÁ‰ ,‰p‰Âההבדל‰¯Bz ÔÈa ¿ƒ≈«ƒ≈»
‰tŒÏÚaL ‰¯BzÏ ·˙ÎaL∆ƒ¿»«»∆¿«∆
d¯˜ÈÚ ·˙ÎaL ‰¯BzL ,‡e‰∆»∆ƒ¿»ƒ»»

,˙Bi˙B‡,עצמן ÔÎÏÂהמילים ƒ¿»≈
Ú„È ‡lL ı¯‡‰ŒÌÚ eÏÈÙ‡¬ƒ«»»∆∆…»«

¯Ó‡˜ È‡Ó יו הוא שאיננו מה דע «»»«
שבכתב  בתורה הקורא כלומר אומר,

המשמעות  את אפילו מבין ואיננו

- המילים של ≈«¿C¯·Óהפשוטה
B˙iÏÚa ‰¯Bz‰ ˙k¯aƒ¿««»«¬ƒ»

·˙ÎaL ‰¯Bza ‰‡È¯˜Ï24, ƒ¿ƒ»«»∆ƒ¿»
‰tŒÏÚaL ‰¯Bz eÏÈ‡Â¿ƒ»∆¿«∆
‡ÏÂ ,‰‚O‰Â ‰·‰ d¯˜ÈÚƒ»»¬»»¿«»»¿…

,˙Bi˙B‡‰ CkŒÏk Ú‚B אין ≈«»»»ƒ
למילים, מיוחדת «»¿»¿a¯„‡Â‰,חשיבות

ÔÓÈq‰ וההוכחה˙‡ ÔÈ·‰L «ƒ»∆≈ƒ∆
·BËa ÔÈÚ‰ טובה וקליטה בהבנה »ƒ¿»¿

¯‡·Ó ¯L‡k ‡˜Âc ‡e‰«¿»«¬∆¿»≈
˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰במיליםBlL »ƒ¿»¿ƒ∆

ששמע.ואינו  המילים על בדיוק חוזר

˙¯ÈÓL ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,eÈ‰Â¿«¿∆»ƒƒ¿¿ƒ«
˙Bi˙B‡‰המילים‰¯Bza Ìb »ƒ««»

Ì„‡ ·ÈÁ" ÏÏÎ·e ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆ƒ¿»«»»»
"Ba¯ ÔBLÏa ¯ÓBÏ25Èk , «ƒ¿«ƒ

‰nk „BÚ LÈ ·¯‰ ÔBLÏaƒ¿»«≈«»
‚ÈO‰ ‡lL ÌÈÈÚ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿»ƒ∆…ƒƒ

‡˙התלמיד  Ú„È Ì‡Â ,ÔÈ„Ú¬«ƒ¿ƒ≈«∆
,BlL ÔB‚qa ˜¯ ÔÈÚ‰ כפי רק »ƒ¿»««ƒ¿∆

שלו  ובהבנה בשכל נקלטו שהדברים

Ïk ‰Êa ÌÈÏeÏk eÈ‰È ‡Ï…ƒ¿¿ƒ»∆»
Ï"p‰ ÌÈÈÚ‰ השיג לא ,שעדיין »ƒ¿»ƒ««
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חלק  עלּֿכלּֿפנים ׁשהּׂשיג לכ הּסימן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָאבל

ּבאֹותּיֹות  הענין מבאר ּכאׁשר הּוא, ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָמהענינים

ההֹוראה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה ּדוקא. ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּלֹו

לׁשֹון  אהלים", "יֹוׁשבי אֹור' ה'ּתֹורה ְְְִִֵַָָֹמּלׁשֹון

להתּפּלל  ׁשּבכדי החֹוׁשבים יׁשנם ּדהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָרּבים.

ּדוקא, מאמרים ּבריּבּוי צֹור יׁש ְְֲֲִִִֵֶַַַָָּבאריכּות

וכּו'. ּבעּיּון לימּוד עלֿידי ּבטֹוב אֹותם ְְְְְִִִֵַָָּולהבין

אצלֹו החסידּות לימּוד סיּבֹות מּכּמה ּכאׁשר ְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָאבל

עמּוקה, הבנה ללא ּד'למגרס', ּבאֹופן רק ְְְְֲֲִִֶַָָָָֹהּוא

ׁשּי אינֹו אזי - חסידּות ריּבּוי למד לא ְֲֲִִֵַַַַָָֹוגם

ׁשאפילּו ההֹוראה, ּבאה זה ועל הּתפּלה. ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָלעבֹודת

והינּו, ּבלבד, ׁשּבכתב ּדתֹורה ּבאהל ׁשּיֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי

לאֹופן  ועד ּד'למגרס ', ּבאֹופן חסידּות ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָׁשּלֹומד

אצלם  ּגם הּנה - אֹותּיֹות אמירת עלּֿדר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשהּוא

לטעּות, מקֹום ׁשאין ּבאֹופן ּגמּורה, ְְְְִִֵֶֶָָָּבפׁשיטּות

אּלּו ּכמֹו הּתפּלה ּבעבֹודת לעסֹוק ְְְֲֲִִֵֶַַַַָׁשּיכֹולים

ּדתֹורה  ּבאֹופן הּוא ׁשּלהם החסידּות ְְֲִִֶֶֶֶַָָׁשּלימּוד

הּיֹוׁשב  זה וגם כּו'. ּובהעמקה ּבעּיּון ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָׁשּבעלּֿפה,

עמּוקה  הבנה לֹו ׁשּיׁש ׁשּבעלּֿפה, ּדתֹורה ְְֲֲֵֶֶֶֶַָָָָָֹּבאהל

ּוכמאמר  הּתפּלה, לעבֹודת מּוכרח - ְְְֲֲִַַַַַַָָָּבּתֹורה

ז"ל  לי26חכמינּו אין האֹומר כּו',ּכל ּתֹורה אּלא ֲִֵֵֵֶַָָָָָ

ּכן  ּגם ּתפּלה .27ּכיֿאם ְִִִֵַָ

את e‰ÊÂד) לכּבֹות יּוכלּו לא רּבים מים ¿∆ְְִִֶַַַֹ

ּבעבֹודת  העסק ׁשעלֿידי גֹו', ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָהאהבה

'ּבעלי  אצל והן אהלים' 'יֹוׁשבי אצל הן ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּתפּלה,

ה"ּמים  ׁשּמתּבּטלים ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָֹעסקים',

רק  לא ׁשּיׁשנם המבלּבלֹות, הּטרדֹות ּכל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֹרּבים",

'יֹוׁשבי  אצל ּגם אּלא עסקים' 'ּבעלי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאצל

ׁשעלֿידי  לעיל, ּכאמּור אּדרּבה, אּלא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאהלים',

ּבעבֹודה. עילּוי ּתֹוספת נעׂשה רּבים" ֲֲִִִֶֶֶַַַַָָה"ּמים

 ֿ ׁשּסֹוףּֿכל הּכתּוב ּבסּיּום ׁשּכתּוב מה ּגם ְְִֶֶֶַַַָָָוזהּו

ּביתֹו הֹון ּכל את איׁש יּתן ׁש"אם ּכ לידי רּבים" ה"ּמים מביאים ְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָסֹוף

אֹור' ּב'תֹורה הענין ּכמבאר גֹו', ּבֹוז - "מאד "ּבכל אהבת - ועד 28ּבאהבה" . ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַָָָָָָֹֹ
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א.26) ה, ויקרא לקו"ת ב. קט, יבמות פי"ב.27)ראה החיים עץ קונטרס אֿב.28)עיין יו"ד, ב. שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ï·‡ להיות צריכה שבעלֿפה בתורה גם שכאמור ולמרות זה עם יחד ¬»

מכלֿמקום  הרב, לשון של האותיות' CÎÏההוכחה‰ÔÓÈq'שמירת «ƒ»¿»
‚ÈO‰L הבין ÌÈÈÚ‰ÓלפחותÌÈtŒÏkŒÏÚשהתלמיד ˜ÏÁ ∆ƒƒ«»»ƒ≈∆≈»ƒ¿»ƒ

˙Bi˙B‡a ÔÈÚ‰ ¯‡·Ó ¯L‡k ,‡e‰במילים.‡˜Âc BlL «¬∆¿»≈»ƒ¿»¿ƒ∆«¿»
¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈
‰¯Bz'‰ ÔBLlÓ ‰‡¯B‰‰«»»ƒ¿«»
ÔBLÏ ,"ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ" '¯B‡¿≈…»ƒ¿

c .ÌÈa¯ÌÈ·LBÁ‰ ÌLÈ ,‰p‰ «ƒ¿ƒ≈∆¿»«¿ƒ
Ïlt˙‰Ïבטעות È„ÎaL∆ƒ¿≈¿ƒ¿«≈

ÈeaÈ¯a C¯Bˆ LÈ ˙eÎÈ¯‡a«¬ƒ≈∆¿ƒ
ÌÈ¯Ó‡Óחסידות Âc˜‡,של «¬»ƒ«¿»

È„ÈŒÏÚ ·BËa Ì˙B‡ ÔÈ·‰Ïe¿»ƒ»¿«¿≈
Ï·‡ .'eÎÂ ÔeiÚa „eÓÈÏƒ¿ƒ¿¬»
„eÓÈÏ ˙BaÈÒ ‰nkÓ ¯L‡k«¬∆ƒ«»ƒƒ
˜¯ ‡e‰ BÏˆ‡ ˙e„ÈÒÁ‰«¬ƒ∆¿«
‰·‰ ‡ÏÏ ,'Ò¯‚ÓÏ'c ÔÙB‡a¿∆ƒ¿ƒ¿»¿…¬»»
ÈeaÈ¯ „ÓÏ ‡Ï Ì‚Â ,‰˜eÓÚ¬»¿«…»«ƒ

˙e„ÈÒÁיחסית מעט ‡ÈÊאלא - ¬ƒ¬«
.‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ CiL BÈ‡≈«»«¬««¿ƒ»

‰‡¯B‰‰ ‰‡a ‰Ê ÏÚÂ מדיוק ¿«∆»»«»»
רבים  לשון אהלים' 'יושבי הלשון

לא  נאמרה בתפילה להאריך שההוראה

בעיון, רבים מאמרים שלמד למי רק

Ï‰‡aאלא ·LBiL ÈÓ eÏÈÙ‡L∆¬ƒƒ∆≈¿…∆
,eÈ‰Â ,„·Ïa ·˙ÎaL ‰¯B˙c¿»∆ƒ¿»ƒ¿«¿«¿
ÔÙB‡a ˙e„ÈÒÁ „ÓBlL∆≈¬ƒ¿∆
‡e‰L ÔÙB‡Ï „ÚÂ ,'Ò¯‚ÓÏ'cƒ¿ƒ¿»¿«¿∆∆

˙Bi˙B‡ ˙¯ÈÓ‡ C¯cŒÏÚ אפילו «∆∆¬ƒ«ƒ
חזרה  של בצורה חסידות שלומד מי

מהבנה  רחוק והוא בלבד מילים על

עיוני ולימוד ‡ˆÌÏטובה Ìb ‰p‰ƒ≈«∆¿»
ומוחלט  eËÈLÙaƒ¿ƒ˙מוסכם

ÌB˜Ó ÔÈ‡L ÔÙB‡a ,‰¯eÓb¿»¿∆∆≈»
˜BÒÚÏ ÌÈÏBÎiL ,˙eÚËÏ¿»∆¿ƒ«¬
el‡ BÓk ‰lÙz‰ ˙„B·Úa«¬««¿ƒ»¿≈
Ì‰lL ˙e„ÈÒÁ‰ „eÓÈlL∆ƒ«¬ƒ∆»∆
ŒÏÚaL ‰¯B˙c ÔÙB‡a ‡e‰¿∆¿»∆¿«
.'eÎ ‰˜ÓÚ‰·e ÔeiÚa ,‰t∆¿ƒ¿«¬»»

'יושבי  הלשון מדיוק ללמוד יש ועוד

אהלים':

‰¯B˙c Ï‰‡a ·LBi‰ ‰Ê Ì‚Â¿«∆«≈»…∆¿»
‰·‰ BÏ LiL ,‰tŒÏÚaL∆¿«∆∆≈¬»»

‰¯Bza ‰˜eÓÚ לחשוב אל יטעה ¬»«»
הוא  גם אלא – בכך «¿Á¯ÎeÓשדי

Ï"Ê eÈÓÎÁ ¯Ó‡ÓÎe ,‰lÙz‰ ˙„B·ÚÏ26ÔÈ‡ ¯ÓB‡‰ Ïk «¬««¿ƒ»¿«¬«¬»≈«»»≈≈
'eÎ ‰¯Bz ‡l‡ ÈÏ,"לו אין תורה לימוד Ì‡ŒÈk"אפילו שמלבד צריך ƒ∆»»ƒƒ

תהיה  Ôkבאריכות lÙz‰התורה Ìb27. ¿ƒ»«≈
e‰ÊÂ („,'B‚ ‰·‰‡‰ ˙‡ ˙BaÎÏ eÏÎeÈ ‡Ï ÌÈa¯ ÌÈÓ ¿∆«ƒ«ƒ…¿¿«∆»«¬»

˙„B·Úa ˜ÒÚ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»≈∆«¬«
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ô‰ ,‰lÙz‰«¿ƒ»≈≈∆¿≈
ÈÏÚa' Ïˆ‡ Ô‰Â 'ÌÈÏ‰‡…»ƒ¿≈≈∆«¬≈

,'ÌÈ˜ÒÚ לעיל שהוסבר כפי ¬»ƒ
הסוגים  כל על מוטל שהדבר באריכות

Ïa·„האמורים BÊ ‡Ï ‰p‰ƒ≈…ƒ¿«
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈÏha˙nL∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ«ƒ
האהבה  אש את לכבות המאיימים

‰B„¯h˙לאלוקות, Ïk»«ƒ¿
˙BÏaÏ·Ó‰,'ה מעבודת ומונעות «¿«¿¿

ÈÏÚa' Ïˆ‡ ˜¯ ‡Ï ÌLiL∆∆¿»…«≈∆«¬≈
È·LBÈ' Ïˆ‡ Ìb ‡l‡ 'ÌÈ˜ÒÚ¬»ƒ∆»«≈∆¿≈

'ÌÈÏ‰‡ שאצלם המניעות שגם …»ƒ
באריכות, מתפילה למנוע עלולות

יתבטלו, המניעות שכל אומר והפסוק

,ÏÈÚÏ ¯eÓ‡k ,‰a¯c‡ ‡l‡∆»«¿«»»»¿≈
"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈««ƒ«ƒ
‰„B·Úa ÈeÏÈÚ ˙ÙÒBz ‰NÚ«¬∆∆∆ƒ»¬»
על  ולהתגבר להתאמץ הצורך עצם כי

לתוספת  דבר של בסופו מביא המניעות

התפילה. בעבודת

ÌeiÒa ·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿ƒ
ÛBÒŒÏkŒÛBqL ·e˙k‰ אחרי «»∆»

המניעות  כל על להתגבר המאמץ

"ÌÈa¯ ÌÈn"‰ ÌÈ‡È·Ó¿ƒƒ««ƒ«ƒ
עצמן Ì‡"Lהמניעות Ck È„ÈÏƒ≈»∆ƒ

B˙Èa ÔB‰ Ïk ˙‡ LÈ‡ ÔzÈƒ≈ƒ∆»≈
ÏÎa" ˙·‰‡ - "‰·‰‡a¿«¬»«¬«¿»
¯‡·Ók ,'B‚ ÊBa - "E„‡Ó¿…∆«¿…»

'¯B‡ ‰¯B˙'a ÔÈÚ‰28,ולהלן) »ƒ¿»¿»
בחינת  הוא "ביתו מהביאור: מקצת

הון  בית. יבנה בחכמה [ככתוב] חכמה

טעמי  בחינת ... פנימיות הוא ביתו

העליון  עדן גן בחינת והוא התורה

איש  בחינת איש יתן ואם ... ותחתון

להיות  חכמה בחינת שלהיות מלחמה
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יי 'ebe miax min

קטּנה" לנּו ּד"אחֹות להענין מביא ׁשהּוא 29ׁשּזה , ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

מדרגה  ׁשהיא ּד"אחֹותי", ההתאחּדּות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָענין

האהבה  לאחרי ׁשּגם והינּו, ּביֹותר, ְְְְֲֲֲֵֵֵֶַַַַַָָנעלית

נֹוסף  הּנה מדרגֹות , ּכּמה יׁשנן "מאד ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּד"בכל

לאהבה  ּבאים רּבים" ה"ּמים ׁשעלֿידי ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָלזה

לּדרּגא  ּגם עלֿידּה ּבאים ּכּנ"ל, "מאד ְְְִִֶַַַַַַָָָָָֹּד"בכל

(ּבסּיּום  ׁשּכתּוב למה ׁשּבאים ועד ְְְֲִִִֶֶַַַָָּד"אחֹותי".

ּבּה"29הּכתּוב  ׁשּידּוּבר "ּבּיֹום ׁשּידּוּבר 30) - ְְֶֶַַַַָָ

הּדרּגא  היא ּבּתפּלה ׁשענינֹו ּומאליו, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּמילא

(וימׁשי) יּגיד (רק) ּופי ּתפּתח ׂשפתי ְְְְְִִִִַַַַָָּד"אדנ"י

"אּתמר"31ּתהּלת" ּבחינת זה הרי ּובּתֹורה , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָ

מּמילא  ׁשּנלמד איתמר, ׁשּכתּוב 32מּלׁשֹון ּכמֹו ,33 ְְְִִִִֵֶֶַָָָָ

הּקֹורא  אחרי ּכעֹונה ,אמרת לׁשֹוני .34ּתען ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ
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ח.29) שם, ב.30)שה"ש יו"ד, ג. ט, שם תו"א תרכ"ח.31)ראה שפתי אד' ד"ה וראה יז. נא, בלקו"ת 32)תהלים כמבואר

ב). כה, ב. (כב, נשא קעב.33)פ' קיט, ובכ"מ.34)תהלים ב. מד, שה"ש לקו"ת ב. סז, יתרו תו"א וראה ב. לח, סוכה ע"פ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ע"י  והוא בלבד והארה זיו בחינת רק הוא השגה בבחינת השכינה מזיו נהנין

זיו  חכמה בחינת להיות שיוכל עד הצמצומים רבוי הוא מלחמה איש בחינת

פרס  לקבל מנת על שלא כו'. חפצתי לא ועמך הנ"ל אהבה בחי' אבל השכינה

... יתברך ועצמותו למהותו ועמך אם כי וכו' העליון עדן גן הבא עולם היינו

מהותו  בחינת למשוך יוכל ואיך

וזהו  ... המצוות עלֿידי הוא ועצמותו,

גן  בחינת ביתו הון כל את איש יתן אם

ותחתון העליון טעמי עדן חכמה בחינת

בחינת  רק שהוא לו יבוזו בוז התורה

לא  ועמך באהבה אבל בלבד והארה זיו

למהותו  למדותיו, ולא אליו ... חפצתי

יתברך"). ועצמותו

ÔÈÚ‰Ï ‡È·Ó ‰fL „ÚÂ¿«∆∆≈ƒ¿»ƒ¿»
"‰pË˜ eÏ ˙BÁ‡"c29 האמור ¿»»¿«»

השירים', ב'שיר העניין בהמשך

˙ecÁ‡˙‰‰ ÔÈÚ ‡e‰L של ∆ƒ¿««ƒ¿«¿
אלוקות  עם ה' את העובד היהודי

È‰L‡במדריגה ,"È˙BÁ‡"c«¬ƒ∆ƒ
,eÈ‰Â ,¯˙BÈa ˙ÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»«¬≈¿≈¿«¿
ÏÎ·"c ‰·‰‡‰ È¯Á‡Ï ÌbL∆«¿«¬≈»«¬»ƒ¿»

"E„‡Ó אם" בפסוק מדובר עליה ¿…∆
לעיל, כאמור באהבה", ביתו הון כל את איש B‚¯„Ó˙,יתן ‰nk ÔLÈ∆¿»«»«¿≈

‰·‰‡Ï ÌÈ‡a "ÌÈa¯ ÌÈn"‰ È„ÈŒÏÚL ‰ÊÏ ÛÒB ‰p‰ƒ≈»¿∆∆«¿≈««ƒ«ƒ»ƒ¿«¬»
"È˙BÁ‡"c ‡b¯cÏ Ìb d„ÈŒÏÚ ÌÈ‡a ,Ï"pk "E„‡Ó ÏÎ·"cƒ¿»¿…∆««»ƒ«»»«««¿»«¬ƒ

מאודך". מ"בכל יותר עוד (ÌeiÒaהנעלית ·e˙kL ‰ÓÏ ÌÈ‡aL „ÚÂ¿«∆»ƒ¿«∆»¿ƒ
·e˙k‰29"da ¯ae„iL ÌBia" (30‡ÏÈnÓ ¯ae„iL - «»«∆¿«»∆¿«ƒ≈»

BÈÚL ,ÂÈÏ‡Óe,ממילא הדיבור ‰b¯c‡של ‡È‰ ‰lÙza ≈≈»∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ««¿»
"E˙l‰z (CÈLÓÈÂ) „ÈbÈ (˜¯) ÈÙe ÁzÙz È˙ÙN È"„‡"c31 ¿¿»«ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»∆

ידי  על מהפתיחה כתוצאה ממילא,

‰¯Èהקדושֿברוךֿהוא, ‰¯Bz·e«»¬≈
‰Ê שלא כדבר ממילא, הדיבור ענין ∆

האדם, ובכוח האדם מצד נעשה

ÔBLlÓ "¯Óz‡" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿
¯Ó˙È‡ של הפנימי התוכן וזהו ƒ»»

איתמר", ביד הלוים "עבודת הכתוב

‡ÏÈnÓ „ÓÏpL32 כמבואר) ∆ƒ¿«ƒ≈»
הוא  איתמר "ופירוש תורה': ב'לקוטי

שאיתמר  התורה אותיות צירופי בחינת

שהוא  שבגמרא איתמר מלשון הוא

(בלשון  כו', מאליו הנלמד דבר לשון

געווארן  גילערינט איז עס אידיש

איתמר  לשון שהוא נלמד] [הדבר

שכתוב  כמו והוא ממילא) שנלמד

אשר  ודברי וגו' בפיך דברי ואשים

ה' דבר שהוא וגו' בפיך שמתי

,("... בפיו שמדבר בהלכה e˙kL·המלובש BÓk33ÈBLÏ ÔÚz ¿∆»««¿ƒ
,E˙¯Ó‡הוא תורה ‰Bw¯‡שהלומד È¯Á‡ ‰BÚk34 הם שאלה היינו ƒ¿»∆¿∆«¬≈«≈

אחריו. ואומר עונה שהלומד ה' דברי

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

אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

 הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יוחנן שי' 

שו"ב, גבאי ביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש

שלום וברכה!

בשילהי חדש תשרי, הוא החדש הכללי דכל השנה כולה, המושבע בכל טוב ע"מ להמשיכו בכל 

השנה, הנני בזה לכפול ברכותי, אשר עוד רבות בשנים ינהג גבאות בביהכ"נ דליובאוויטש בליובאוויטש 

ברוח חסידותי, ויבוא זה לפועל גם בהשתדלות - בהצלחה - לרבות כמות המתפללים ולהגביה איכותם 

ע"י קביעות שיעורים בבית הכנסת, הן בנגלה והן בחסידות, וכנהוג בבתי כנסיות בני ישראל ובפרט 

בבתי כנסיות חב"ד. ובודאי יש ואפשר לסדר השיעורים באופן שלא יבלבלו לסדרי הישיבה. 

וכבר ידוע איך שהפליגו רז"ל במעלת התאחדות בית הכנסת ובית המדרש גם יחד )ברכות ח, 

ע"א(, וזכות הרבים תלוי בו.

המשך בעמוד זכ



יב

zgiy .c"qa*.d"kyz'd ,oeygxn 'c ,gp t"y
d"kyz'd,oeygxn'c,gpt"yzgiy

נשיאינו ‡. רבותינו פתגם התורה.1ידוע פנימיות תורה", של "יינה ישנו התורה על רש"י שבפירוש ,
שב  מובן תורה כמוֿכן שמבאר כפשוטו, פירש"י של ענינו זהו שהרי שבתורה, הפשט ישנו רש"י פירוש

שבפשט. פשט שזהו להבין, יוכלו ב"חדר" הלומדים ילדים שגם עד מקרא, של כפשוטו וכתובים נביאים

שבהשקפה  ואף הסוד. וחלק הפשט חלק שבתורה: החלקים שני ישנם רש"י שבפירוש אומרת, זאת
ובמכלֿשכן  והדרוש, הרמז מחלק אפילו רחוק הסוד חלק שהרי הפשט, מחלק הסוד חלק מאד רחוק ראשונה

יחד. - ופשט סוד - הקצוות שני רש"י בפירוש מתאחדים אףֿעלֿפיֿכן, הפשט, מחלק רחוק שהוא

תורה' ב'לקוטי המבואר עלֿפי - בזה הפסוק 2והביאור יצרתיו3על ג'"בראתיו על  דקאי עשיתיו ", אף
האצילות  לעולם בנוגע  ואילו ועשיה , יצירה  בריאה עולם עולמות  עם ומה השאלה: נשאלת מיד (שהרי 

"אף" שתיבת תורה', ב'לקוטי  מבאר מרבההאצילות?) - ריבוי שענינה ה - כתובה עולם והיכן אצילות.
את שמרבה "אף" ה תיבת כיעולם דוקא, ב"עשיתיו" אלא ב"יצרתיו", או ב"בראתיו" לא - עולם אצילות

ד'ה  כנגד שהם שבתורה, וסוד דרוש רמז פשט בענין מובן כן וכמו דוקא. בעשיה "לוקחים" אצילות
שכנגד שבתורה הסוד שחלק ה עולמות, הפשט אצילותעולם חלק עלֿידי דוקא לוקחים עולם 4- שכנגד ,

-5העשיה  ודרוש לרמז (בנוגע אדמו"ר . מו"ח כ"ק מקבלה 6מביא מדרוש,7דיעה למעלה הוא שרמז ,
ב  הוא וסוד העשיה, בעולם הוא שפשט הדבר פשוט וסוד, לפשט בנוגע ה אבל .8אצילות)עולם

פירושי  עוד שישנם אף בפירושו, לכוללם מסויימים חז"ל במאמרי רש"י של שבחירתו מובן, ומזה
חז"ל שמדרשי מפני היא - אלו פסוקים על שבהם.`elחז"ל הסוד את וגם הפסוקים של הפשט את מבארים

הזקן  אדמו"ר לפתגם מתאים הרמז 1וזה חלק - הסוד. חלק שזהו תורה", של "יינה הוא שפירש"י ,
שבפירוש  וענין ענין שבכל הדבר ברור והסוד, הפשט חלק אבל  רש"י, בפירוש שיהיו מוכרח אין והדרוש,

והסוד  הפשט חלק ישנם .9רש"י

הפסוק ·. בדורותיו",10על היה תמים צדיק איש  נח נח  תולדות הפירושים "אלה שני רש"י :11מביא

בדורא) שאפילו בהל'ely"לשבח", פוסק שהרמב"ם [וכפי הפכי באופן עליו להשפיע עלול שהיה ,
שדבר 12דיעות  לבדו, ולהישאר למדבר אפילו ממנה לברוח עליו רעה, בסביבה נמצא שאדם שבשעה ,

הטבע, היפך שהוא דבר אפילו לעשות צריך ואףֿעלֿפיֿכן האדם, טבע היפך הוא לבד) (להישאר זה
ביותר] קשה במלחמה צורך יש מהסביבה, מושפעים להיות שלא כדי כי רעה, בסביבה יהיה שלא ובלבד

היה שאילו ו"כלֿשכן צדיק, נשאר  יותר".- צדיק היה צדיקים בדור

נחשבב) היה "לא צדיקים של בדור אבל צדיק", היה דורו לפי צדקותו "לגנאי, לגבי (א) כי: לכלום",
של  ההשפעה מצד באה היתה נח, של צדקותו (ב) גםֿכן לומר ויש לכלום. צדקותו נחשבת הדור, של

הדור.

"לגנאי". הפירוש מביא שרש"י מה להבין וצריך

מכריח  מקרא של ופשוטו מקרא, של פשוטו לפרש בא רש"י כי מובן, - "לשבח" הפירוש שמביא מה
היה", תמים "צדיק  לומר יכול היה הכתוב (שהרי מיותרת היא שבפשטות "בדורותיו", תיבת לפרש שיש
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 279 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה המו"ל, ע"י מ"מ ציוני איזה
שבט).1) כט יום" ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז סה"ש
בלק.2) ר"פ
ז.3) מג, ישע'
שם4) שמביא ד, ה, ויקרא לקו"ת עשיתיו"ראה ד"אף  הענין

דפנימיות השייכות 1לענין  ע' ח"ה (מלקו"ש למקרא התורה
.(3 הערה

חכם 5) אבי"ע: כנגד שג"ז - בהגש"פ הבנים מסדר ולהעיר

שם). (מלקו"ש כו' רשע
א.6) תשעא, ח"ד לקו"ד
מ"ב.7) פ"א הנשמות חיוב מס' מ"ח
(8.57 הערה 36 ע' חכ"א בלקו"ש בהנסמן גם ראה
הדברים 9) "כל בראשית: לפ' האורה מלבוש להעיר

אמת". ושניהם ונסתר נגלה בהם יש שבפרש"י
פרשתנו.10) ריש
א.11) קח, שבסנהדרין
רפ"ו.12)
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ונוסף  "בדורותיו"), ההוספה ללא "תמים", התואר או "צדיק" התואר בתנ"ך מקומות בכמה שמצינו כפי
לברכה" צדיק ד"זכר הענין ישנו לעיל 13לכך מביא שרש"י חז"ל 10(כפי דרשת רש"י מביא ולכן ,(

בברכה); (הוספה "לשבח" היינו ש"בדורותיו"

לשבח  זאת לדרוש אפשר שהרי מקרא, של פשוטו מצד מוכרחת אינה - "לגנאי" הדרשה אבל
"לגנאי"? הפירוש את רש"י מביא מדוע ואםֿכן, לברכה"), צדיק ל"זכר גם (ומתאים

הוראה  לשון - התורה שבכללות זה על נוסף שכן, האדם. בעבודת מזה ההוראה מהי להבין, צריך 14גם

לעיל), (כאמור התורה פנימיות בו שיש רש"י בפירוש בפרט זה הרי הוראה, ענין בכל להיות צריך -
שכתובשענינה וכמו  ה', בעבודת להוראה שמביאה ועבדהו15הוא אביך אלקי  את שלם""דע ,16בלב

- התורה פנימיות לימוד עלֿידי שבאה - אלקות ויראה ,שידיעת אהבה שלם ", בלב ל "ועבדהו מביאה 
באמצעות  רק להשיגם  בארוכה שאפשר מבואר שלכן התורה, פנימיות לימוד שעלֿידי אלקות ידיעת

החיים' עץ עלֿידיֿזה 17ב'קונטרס שדוקא כיון אלה, בדורותינו ובפרט התורה, פנימיות בלימוד ההכרח
התורה, פנימיות בו שיש רש"י, שפירוש מובן, הנ"ל ומכל ויראה. לאהבה בעבודת באים להוראה מביא

"בדורותיו"? תיבת על מביא שרש"י חז"ל מדרשות ההוראה מהי להבין וצריך האדם.

יותר:)‚. וגדולה כללית קושיא בהקדים (ויובן

תדבר  שהתורה יתכן איך מובן: אינו "לגנאי", היא "בדורותיו" בתיבת התורה שכוונת הפירוש לפי
הכתוב" דיבר לא טמאה בהמה "בגנות אפילו הרי נח? של אותיות 18בגנותו שמונה הכתוב "עיקם שלכן ,

אפילו 19כו'" שיהיה, מי של בגנותו לדבר רוצה אינה שהתורה גופא, נח בפרשת והוראה ענין שזהו -
ענין  כלֿכך היה לא שאז מתןֿתורה, קודם נאמר זה פסוק מזו: ויתירה טמאה. בהמה של בגנותה לא
תורה  מתן  לאחרי  שרק אלא בפועל, טומאה אז היתה לא שהרי "טמאה"), כתוב היה אם (אפילו הגנות

נח?! של בגנותו תדבר שהתורה היתכן ואםֿכן, כו'". הכתוב "עיקם זאת ובכל טמאה, הבהמה תהיה

שבתורה, בסיפורים רק הוא מגונה, דבר לומר שלא בכדי כו'" הכתוב "עיקם שהכלל בהקדים, ויובן
הלשון  שנאמר ראה, ופרשת שמיני בפרשת כמו מקומות, וכמה בכמה מצינו ולכן בהלכות. לא אבל

ברור  באופן לומר צריך והלכה הלכה, אודות מדובר ששם כיון טהור", "אינו ולא .20טומאה,

ב" שלmwirהפירוש באופן נכתב שהענין כפשוטו, הוא באופן הכתוב" ולא מוסתר, ובאופן עקמומיות
להיות צריכה הלכה והרי וגלוי, הלכה ישר להיות צריכה כך פסוקה, הלכה להיות שצריכה כשם ברורה.

ברורה. הוראה שתהיה ובלבד מגונה, דבר אפילו אומרים ברורה, תהיה שההלכה וכדי ברורה.

כיון  כו'", הכתוב "עיקם שם מכלֿמקום (כנ"ל), הוראה ישנה התורה בסיפורי שגם ואףֿעלֿפי
בגלוי, אינן שההוראות כשם ולכן, סיפורים. הם כי בגילוי, - גלויות הוראות אינן שבסיפורים שההוראות

גלוי. שאינו לשון להיות יכול הלשון גם כך

נוגע  שזה דכיון - "לגנאי" שהכוונה להפירוש (גם) "בדורותיו" אומרת שהתורה מה יובן עלֿפיֿזה
ההוראה. את לפרש בהכרח אזי (כדלהלן), ה' בעבודת להוראה

אור'„. ב'תורה הזקן רבינו שמבאר כפי - היא המבול מפרשת ההוראה פרשה"21כללות (ה"חסידישע
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ז.13) יו"ד, משלי
(בשם 14) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
ט.15) כח, הימיםֿא דברי
(תניא 16) בפע"ח מ"ש להבין ד"ה בקו"א מש"כ ע"פ ומובן

ב). קנו,
ואילך.17) פי"א
א.18) קכג, ב"ב
שם).19) ב"ב בפרש"י (הובא א ג, פסחים
ב)20) ג, (פסחים בגמרא שמקשה לא ומה מי "ובאורייתא

לפרש  בהכרח טמא", שכתוב כתיב ממה היא הגמרא שקושיית
זוmixetiqa"טמא" קושיא באה שלכן .seqal דאם השקו"ט. כל

ממה היא שהקושיא אינונאמר בהלכות, גם  בכלל טמא שכתוב
כיוןllkמובן  מזה להקשות הו"ל ומיד תיכף שהרי -`lny,זה
d`n שנמצא הקושיא צ"ל לאח"ז ורק בתושב"כ, ויותר פעמים
mrtדזה ועכצ"ל וכו'. לא l`מרכב ד"מי מזה אלא לי', קשיא

- mewnכתיב" meyaשאינו) בסיפורים גם -gxken בהם להיות
ברור). לשון

נקי  וארוך מגונה קצר דשווין המהרש"א לפי' הנ"ל: על נוסף
בענין נקי ארוך ל' מקום בשום אשתמיט לא למה -dkldc?

חט"ו  אג"ק גם וראה ואילך. 26 ע' ח"י לקו"ש בארוכה וראה
וש"נ. שעו. ע'

בלקו"ת21) - ובאריכות פרשתנו. שם ריש (אוה "ת  שם  לג"פ 
ואילך). א תרט , ג) (כרך
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התיבה" אל גו' "בא להיות שצריך - השבוע) ועלֿידיֿזה 22של ו)התפלה, (התורה תיבות בתוך להיכנס ,
כדלקמן) וכו', הפרנסה (דאגות המבול מי הזידונים, ממים .23ניצלים

מישראל  אחד ולכל מקום, ובכל זמן בכל הוא - נצחית) (שהיא התורה הוראות ככל - זה וענין
העולם" נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד "כל שהרי שיהיה, מצב באיזה כל 24במיוחד, שבשביל ,

היא  העולם בריאת שהרי יחיד, כל עבור הם והוראותי' התורה שגם מובן, ומזה העולם. כל נברא יחיד
התורה" דרך 25"בשביל שביל, - הפירוש לפי אחד 26(ובפרט כל בשביל הוא שהעולם כשם ואםֿכן, ,(

וכמדובר  במיוחד. מישראל אחד כל בשביל היא העולם, ותכלית כוונת התורה, גם כך במיוחד, מישראל
הוי' "אנכי נאמר שלכן פעמים מצרים"jiz`vedאשר `jiwlכמה יחיד 27מארץ בלשון אמר 28, שהקב"ה ,

lklcg`.במיוחד מישראל אחד כל בשביל היה שמתןֿתורה כיון וגו'", אלקיך הוי' "אנכי מישראל,

התיבה" אל "בא להיות צריך אצלו שגם מנח, ללמוד שעליו לו אומרים איך לטעון: יכול יהודי אבל
כך  יותר), טוב בדור היה אם ומכלֿשכן צדיק, היה בדורו (ואפילו תמים" "צדיק היה נח הרי - וכו'

יכול כיצד לנח; להשתוות הוא יכול איך ואםֿכן, הטבע), היפך (כנ"ל, הכלל מן יוצא להינצל ed`שהיה
הזידונים? ממים

היה  "ואילו "בדורותיו", רק תמים" "צדיק היה נח שגם (לגנאי), "בדורותיו" התורה אומרת ולכן
נחשב היה לא אברהם של ודרגאmelklבדורו ,"ef יש ובמילא (כדלהלן), אצלו גם שייכת "צדיק" של

מנח. הוראה ללמוד ביכלתו

.‰. ש"יש "בדורותיו", בתיבת הפירושים משני ההוראה שדורשים וזוהי ויש לשבח אותו דורשים .
לגנאי": אותו

את  מגלה רש"י שפירוש כיון שניהם, את רש"י מביא ולכן ה', בעבודת הוראה הם הפירושים שני
פליגי, ולא חדא אמר ומר חדא אמר ומר לעיל). (כאמור שלם" בלב ל"ועבדהו המביאה התורה, פנימיות

שונים: מצבים) - אדם באותו (או סוגים לשני הוראות שהן כיון

שאצלו  כיון התיבה", אל גו' ד"בא הענין לכל זקוק שאינו לטעון, יכול - וכו' צדיק אודות כשמדובר
הגמרא  מדברי ובמכלֿשכן הזידונים, מים מלכתחילה שולטת 29אין גיהנם של אור אין חכמים "תלמידי

" אפילו שייך cinlzבהן", אינו (ובמילא עצמו החכם הוא, ובמכלֿשכן בגיהנם), להיות (והמחוייב חכם"
גיהנם). המחייבת שטות לרוח

נח שאפילו - לשבח "בדורותיו" מהפירוש ההוראה ישנה זה ואפילוועל תמים " "צדיק שהיה
התיבה ". אל  גו' ד"בא לענין זקוק היה  "בדורותיו",

הי  הנ"ל צדיק הוראה היה שנח - השני מהפירוש היא אדם בני לרוב ההוראה ואילו כו'; לצדיקים א
לרוב  שייכת צדיק של זו ודרגא המושאל, בשם רק אלא צדיק, ענין אמיתית זה שאין דורו, ערך לפי רק

צדיק" תהי אותו "משביעין שהרי - אדם יש 30בני בודאי אותו", ש"משביעין וכיון אחד, כל על נאמר
שבתניא  צדיק לפירוש ואפילו זאת. לקיים הכח השבועה 31לו את לקיים הכח ישנו זו במדריגה גם הרי -

צדיק  שזהו רשע", תהי "ואל השבועה: של השניה המחצית את לקיים ועלֿכלֿפנים, כו'". צדיק "תהי
המושאל  באריכות.32בשם בתניא כמבואר אחד, כל ביכולת  יש בודאי -

ומתן  משא לו (ושיש דורו בני רוב כי צדיק, בודאי עתה הוא הרי דורו, לפי "בדורותיו", זאת, ומלבד
המבול, ממי ההוראה הגיעה שאליו גופא הא הנה בניֿישראל, בין ואפילו העולם, אומות הם עמהם)

זה. מענין כלל יודעים שאינם שנשבו תינוקות ישנם שהרי לעילוי, כבר נחשב
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א.22) ז, פרשתנו
ו,23) (שם מלמעלה" תכלינה אמה ד"אל לענין שבאים ועד

" ר"ת "אמה" - -dלךnלקינו`טז) מנחם תורת (ראה עולם"
מוגה.רשימת בלתי מהנחה - וש"נ). קעז. ס"ע היומן
(במשנה).24) סע"א לז, סנהדרין
בראשית.25) ר"פ פרש"י
סרנ"ו.26) ס"ה. כש"ט ראה

ו.27) ה, ואתחנן ב. כ, יתרו
רפו).28) (רמז עה"פ יל"ש ראה
וש"נ.29) בסופה. חגיגה
ב.30) ל, נדה
פ"י.31) פ"א.
פ"א.32) שם ראה
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ולא  מהמבול, עצמו את הציל התיבה", אל גו' "בא שקיים עלֿידי שנח, כשם מנח: ללמוד עליו ולכן
שכתוב  כמו העולם, כל את גם אלא עצמו, את שהציל 33רק מזו, ויתירה אתך", בניך ונשי ואשתך "ובניך

הפסוק  בהמשך שכתוב כמו כו', חיים בעלי הכח,34גם מישראל אחד לכל יש גם כך - גו'" החי "ומכל
הרמב"ם  וכפסק העולם, כל ואת עצמו להציל ביכלתו הזידונים, המים על הבט פעולה 35שמבלי שעלֿידי ,

זכות. לכף העולם כל ואת עצמו את מכריע אחת טובה

חדש  עולם שראה איתא שבנח, ולעשות 36וכשם חדש, עולם לבנות מישראל אחד כל של בכחו יש כך ,
יתברך. לו דירה ממנו

***

.Âאלא - תמוה רש"י פירוש גם ישנו הסדרה לסיום שבתחילת בסמיכות פירש"י שעל הוא, שהחילוק
מתעכבים  לעיל) (שנתבאר  לדורשו הסדרה שאפשר בשעה לגנאי" אותו "דורשים מדוע לבאר מפרשים

פירש"י על אבל לבארו.df"לשבח"; שיתעכב מי עתה לעת מצאתי  לא ,

"חצרמות" תיבת שהשם 37על הוא, בזה הפשוט הפירוש אגדה". דברי מקומו, שם "על רש"י: מפרש
מקומו". שם "על הוא גם נקרא ולכן נמצא, היה שבו המקום שם אלא האדם, של שם אינו "חצרמות"

אגדה". ב"דברי מקורו זה שפירוש רש"י, אומר זה ולאחרי

מובן: ואינו

נשיאינו - רבותינו הפליאו כמה עד הידוע לפי השל"ה 1ובפרט שכתב וכמו רש"י, פירוש 38במעלת

ומובא  מופלאים", "ענינים ישנם רש"י" של ודבור דבור ש"בכל אליו), הקודמים גם רש"י 39(וכן אשר
צריכים  בודאי פירושו, על כלֿכך התייגע רש"י ואם התורה; פירוש שכתב קודם תעניות תרי"ג התענה

להתייגע  -אנו

מ'מדרש א) הוהֿליהֿלמימר - משמעות להם שיש השמות לפרש (באם בפירושו? רש"י התכוין מה
"נעמה"40רבה' בשם צריך 41גם שלכן עצמו, האדם של שמו שזהו לפרש הקושי מהו גם) בזה. וכיוצא

ש" ואף - מקומו"? שם "על "דקלה"xvgלפרש הרי למקום, בכללות שייך ועוד 42" עצים. ליער, שייך
כהנה.

זה  לפני מביא שרש"י מה מובן,43בשלמא זה הרי עצמו", ומקטין עניו ש"היה "יקטן", שם על הטעם
הוא  ליקטן בנוגע והפירוש לעיל), (כאמור האדם בעבודת הוראה שהם ענינים בפירושו מביא רש"י כי
המשפחות  כל להעמיד זכה לכך עצמו ומקטין עניו ש"היה לפי שיקטן, שכשם האדם, בעבודת הוראה

במדרש  כדאיתא ביותר, הצעיר שהיה אף משפחות), (י"ג קודם 44הללו" שהיה אף "מקטין", - (ועוד
בפשט  וגם עלֿאחתֿכמהֿוכמה. מתןֿתורה), (ולאחרי עצמו את מקטין שהוא גדול - כו') מתןֿתורה

בניו. ונפרטו נמנו בו שרק - ל"יקטן" בנוגע ביאור דרוש

מפרש  שרש"י מה מובן פירושם 45וכן או מקורם את לפרש בא לא שרש"י [אף פרס" זו - "ותירס
- אגדה] בדברי שנתבארו אלו האומות, בשאר גם זאת לפרש צריך היה כן, דאם האומות, שמות של

זה  לפני רש"י שכתב למה בהמשך בא שזה לבאר 46כיון ובכדי שני", בית יפת מבני שהיה כורש "שבנה
המדרש  דברי את רש"י מביא יפת, מבני כורש היה והרי 47איך פרס", "זו - יפת מבני שהיה - ש"תירס"

פרס  מלך היה .48כורש
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יח.33) ו, פרשתנו
יט.34) שם,
ה"ד.35) פ"ג תשובה הל'
ח.36) פ"ל, ב"ר
כו.37) יו"ד, פרשתנו
א.38) קפא, שבועות מס'
בתחלתו.39) המור צרור בערכו. לחיד"א שה"ג
ג.40) פכ"ג, ב"ר

כב.41) ד, בראשית
כז.42) שם, פרשתנו
כה.43) שם,
ז.44) פל"ז, ב"ר
ב.45) שם,
כז.46) ט, שם
א.47) שם, ב"ר
לדוד.48) משכיל גם ראה
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פירוש, לחפש מכריח מה מובן: אינו - "חצרמות" אודות  המדרש פירוש את מביא שרש"י מה אבל
מזה? ההוראה ומהי

אגדה"ב) "דברי מסיים: שרש"י מה להבין צריך מבלי 49גם הפירוש, את לומר יכול היה רש"י הרי -
. (ש"יש הסדרה בתחלת בפירושו כמו לפירושו. המקור וכן לציין "לגנאי"), או לשבח" אותו דורשים .

הוא  זה שפירוש לציין רש"י צריך כאן דוקא מדוע הפירושים. מקור את מציין שאינו מקומות, בכמה
אגדה"? "דברי

.Ê שהפירוש כיון מקומו", שם "על הוא ש"חצרמות" מפרש שרש"י לומר, אפשר היה בפשטות
הברכה? היפך שהוא שם לתינוק שנותנים היתכן מובן: אינו עצמו) האדם של שם (שזהו כפשוטו

היו  הם שהרי - וכו' ועמורה סדום מלכי של לשמות בנוגע שמתרצים כפי לתרץ אפשר אי וכאן
השם) בוחר שהאב המנהג עלֿפי השם, את הוא נתן הסתם שמן חצרמות, של (אביו יקטן אבל רשעים,
איך  ואםֿכן, הראוי. כפי בעניניו שהתנהג ומובן רש"י), מדברי (כנ"ל עצמו" ומקטין עניו "היה הרי -

כזה? שם שנתן יתכן

ביקטן. תלוי אינו המקום שם והרי מקומו", שם "על שזהו - רבה ממדרש הפירוש רש"י מביא ולכן

שהוא אומר שרש"י מה  מתורץ  אינו זה פירוש שלפי זאת  מלבד השם אבל, הרי - אגדה" מ"דברי
ענין  אפילו זהו ואדרבה, "חצרמות". לא אבל הברכה, היפך הוא - "מות" הברכה: היפך אינו "חצרמות"

הגמרא  כדברי ה', כו'",50בעבודת יודע אדם "וכי השאלה: ונשאלת מיתתך", לפני אחד יום "שוב
בזוהר  איתא יותר) (ועוד וכן כו'". "שוב האדם אצל יהיה שתמיד היא הכוונה שאכן מתרצת, 51והגמרא

ש" בציור הם עומדים ויומא" יומא ש"כל חסידי" nei`ש"זכאי `edd."מיתתך" הוא "

.Á רבה במדרש הם - רש"י שמביא אגדה" אוכלים 52"דברי שהן מות, חצר ששמו הוא "מקום ושם: ,
יום". בכל למיתה ומצפים פפייר כלי ולובשים כרישים

זה שהיה הארץ"mcewואף היו 43ש"נפלגה לא אףֿעלֿפיֿכן - בגשמיות מרובה השפעה היתה שאז ,
ללבו  בנוגע והן לאכילה בנוגע הן בגשמיות, מלשון "מונחים" - (חצר פשוטים דברים אכלו אלא שים,

להיפטר  יוכלו מתי - הנ"ל) (כזוהר  יום" בכל  למיתה ו"מצפים פשוטים, לבושים ולבשו עשב) חציר,
עולםֿהזה  מתאוות .53לגמרי

המוסגר):- מאמר (בתור למעשה והוראה

אחר  - יותר ועוד יקרים, לבושים אחר לרדוף זו, שבמדינה מההנהגה להיפך בדיוק היא זו הנהגה
בחסידות  מבואר מחסידות: מפורשת" "ראיה זה על לו שיש (באמרו הבית יותר 54קישוטי יקר שבית

עבור  בעליֿחוב נעשים זה שבשביל עד גדול), בהידור להיות הבית קישוטי צריכים ובמילא, מלבוש,
הבית. קישוטי לו שיהיו ובלבד עיסקא), בהיתר כי (אם ריבית לאחוזי צמודה הלוואה

ידו" "כמתנת להיות צריכה צדקה נתינת לו. שאין טוען - צדקה אודות ואין 55כשמדובר רכושו, לפי ,
שלו, כסף זה אין - הבית קישוטי עבור נוטל מניין מאי, אלא לו. אין שאכן אמיתית, שטענתו ויתכן לו.

זרים! כספים הם לשלם שמוסיף האחוזים וכן זר, כסף אלא

"חיי רק אלא עולם", "חיי שאינו ענין בשביל לו כדאי זה שעה"56שעה"וכל ב"חיי אפילו ועוד: ,
כי זמני, דבר שעה", "חיי רק זה הרי יהיה שלו שבביתו השכנה, בשביל רק זה הרי לכך שזקוק מה כל

נראה  איך תראה שהשכנה בשעה שהרי זמני, דבר אלא אינו גופא זה וגם השכנה. מבבית יותר "יפה"
חלילה, וחוזר אליו, אחרֿכך יחזור וכך יותר, יפה להיות צריך שאצלה לבעלה, בטענות תבוא ביתו,
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יט.49) ד, בבראשית ועד"ז
א.50) קנג, שבת
א.51) רכ, ח"א
ח.52) שם, ב"ר
(אבות 53) כו'" מת כאילו מאה "בן במרז"ל הידוע כפי'

וש"נ). .187 ע' חי"ב התוועדויות - מנחם תורת וראה ספ"ה.
ובכ"מ.54) ד. צח, ברכה לקו"ת
ראה.55) ס"פ
וש"נ.56) ב. לג, שבת
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חיל" אל מחיל להלוות 57"ילכו ומפסיקים רחמנאֿלצלן, ("קרעדיט") ה"אשראי" את מאבד שהוא עד ,
המוסגר. מאמר כאן עד - לו.

ומבלי  ותאוה, קנאה של ענין כלל אצלם היה שלא - ב"חצרמות" שהיתה מההנהגה ההוראה וזוהי
- הלבושים וגם פשוטים, מאכלים אצלם היו כנ"ל, בגשמיות מרובה השפעה להם שהיתה כך על הבט

פשוטים. היו - דבית המקיף את גם כולל שלבוש

שי  בשעה השאלה: "ויבעט"נשאלת יהיה שלא מבטיחים איך - "וישמן" מרובה, השפעה והמענה 58ש ?
ההנהגה  באופן כשמתנהגים אבל רחמנאֿלצלן, "ויבעט" נעשה אזי "וישמן", של באופן שזה בשעה זה: על

ד"חצרמות". באופן מתנהגים מרובה, השפעה כשיש גם הנה - עצמו" ומקטין עניו "שהיה יקטן, של

שמקומו  מצד הוא זה שם אלא נקרא, היה שבו שם סתם זה אין מקומו": שם "על מפרש שרש"י וזהו
הרמב"ם  שכתב כמו או נהגו, שכך במקום היה (שהרי זו בהנהגה שהתנהג היינו "חצרמות", 59הוא

הדבר  של ומעלתו לערכו היא בזה שהכוונה מקומות, בכמה "מקום" ).60בפירוש

וביטול  בקטנות להיות שצריך מעבר חינוכו שקיבל מיקטן, ללמוד שיש - בעבודתינו הוראה ,61וזוהי
שלפניֿזה  רש"י לפירוש בהמשך בא זה ופירוש כנ"ל. "חצרמות" של בהנהגה בנו , את חינך זו ובדרך

יקטן. על

אדם  של לבו שמושכת אגדה שזוהי אגדה", "דברי - רש"י ("א 62ומסיים ותופס שמושך ענין היינו, ,ַ
כו'. דערנעמט") און ציט וואס ָענין

.Ë:להלכה גם נוגע זה פירוש - אגב דרך

בפרשתנו  כמו בזה, וכיוצא בגטין שם, כתיבת לאופן בנוגע  ספק "אופר":63כשיש או (ביו"ד) "אופיר"
שכתוב  כמו לכתבו צריך בתורה, שנכתב שם הנה - בבי"ת או בוא"ו לכתבו אם "חוילה", או יו"ד), (בלי

בדיעבד  אפילו פסול הגט אחר, באופן נכתב אם רבים, ובמקרים .64בתורה,

לשמות  - שבתורה מקומות ומשמות שבגטין, אנשים לשמות שבתורה אנשים משמות למדים כמובן
הבן. שם שזהו היינו מקרא של שפשוטו מודיעתנו - אגדה" "דברי רש"י והדגשת שבגטין. מקומות

ללמ  יש זה משם על ואםֿכן שללמד לומר שיש אלא עוד ולא למקומות. - הן אנשים, לשמות הן וד
גם  כך מקומו", שם "על הבן, שם פירושים: ב' בו יש "חצרמות" שהשם שכשם - יצא כולו הכלל

המקום. שם על איש, שם אופנים: בב' לפרש יש וכו' ו"חוילה" "אופר" השמות

.È:הקודמת בפרשה רש"י פירוש יתורץ הנ"ל עלֿפי

רש"י  מפרש - ו"אשור" "כוש" והקשה 65על העתיד". שם על המקרא וכתב היו, לא "עדיין :
מקמיה 66המהרש"א  דכתיב חוילה גם הזכיר לא  "למה בב"ר 67: שכתוב וכמו חוילה"?68, גבי כן גם

יתורץ: הנ"ל ועלֿפי

מקומו", שם "על אלא יקטן, עלֿידי ניתן לא ששמו - חצרמות - "יקטן" של מבניו באחד שמצינו כיון
עלֿידי ניתן לא ששמו יקטן), של (בנו ל"חוילה" בנוגע גם הוא שכן לומר אפשר "על ohwiהרי אלא ,

של  שבנו ובשעה בראשית, ימי מששת הוא "חוילה" המקום ששם להיות יכול ובמילא, מקומו". שם
העתיד". שם "על שזהו הכרח אין ואםֿכן, מקומו". שם "על קראוהו שם, התיישב "יקטן"
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ח.57) פד, תהלים - הכתוב לשון
טו.58) לב, האזינו
פ"ח.59) ח"א מו"נ ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך).60) סע"ב (עד, להצ"צ החקירה בס' מקום ד"ה וראה
ש"מכל 61) וגו'", החסדים מכל "קטנתי יא) לב, (וישלח וכמ"ש

ס"ב). אגה"ק תניא (ראה ד"קטנתי" הענין אצלו נעשה החסדים"
כמ"ש - בנ"י אצל התמידי הסדר הוא כולנו וכן אבינו "ברכנו

(ראה פניך" באור של כאחד ברכתו  שהמשכת היינו, פל"ב), תניא
(מצד הקב"ה כאחד" "כולנו של ומצב במעמד כשנמצאים היא

וכמאמר והביטול), מצא הקטנות "לא בסופה) (עוקצין המשנה

כלי בלתי הקב"ה (מהנחה השלום" אלא לישראל ברכה מחזיק
מוגה).
וש"נ.62) סע"א. פז, שבת ראה
כט.63) יו"ד,
פתיחה64) לאוואוט) (להרא"ד נקי  קב  כלל ראה שמות לסדר

יח.
יד.65) ב, בראשית
ב.66) יו"ד, כתובות
יא.67) שם,
ב.68) פט"ז,
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מאחיהם באחד מצינו שלא כיון - ו"אשור" ל"כוש " בנוגע ועלֿפי מה ֿשאיןֿכן מקומם, שם על שנקראו
העתיד". שם על המקרא ש"כתב מהם מוכרח לכן הוריהם, עלֿידי בו שנקראו השם זה הרי מקרא של פשוטו 

.‡È כנ"ל שלם" בלב ל"ועבדהו להביא שצריכה זה, רש"י שבפירוש התורה מפנימיות ההוראה - כנ"ל
היא: -

בקנאה צריכ  וכו', הלבושים המאכלים, בתאוות "מונחים" להיות לא - ד"חצרמות" ההנהגה להיות ה
וכו'. פשוטים ולבושים פשוטים מאכלים של בסדר להתנהג אלא וכו',

ומקטין  עניו ש"היה "יקטן", של העבודה להיות צריכה - כזו בדרך שיתנהגו כאלו ילדים לחנך ובכדי
עצמו".

וכדברי  הזה, בעולם פירותיה אוכלין גם - הבא לעולם רוחני שכר שמביאה זאת מלבד - זו והנהגה
הללו". המשפחות כל להעמיד זכה "לכך רש"י:

***

.·È.'גו רבים מים דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.‚È בתניא ברדיו 69השיעור שבתֿקודש במוצאי ללמד ה' בעזרת מא,70שיתחילו פרק התחלת - הוא ,
פעמים. וכמה וכמה זיך"), קאכט מען וועלכן ("אין בלהט עוסקים שבו ענין אודות מדובר ָששם

ובלבבך  בפיך מאד הדבר אליך ש"קרוב איך מבואר שבהם פרקים ארבעים כבר שלמדו לאחרי
בגילוי 71לעשותו" מבוארים שאינם נפלאים, ענינים - ועד חדשים, ענינים נתבארו שבו מא, לפרק מגיעים ,

שלפניו). בפרקים המבואר על חדש דבר בו שיש פרק, בכל הוא כן - (ובכלל הקודמים בפרקים

מלכות  עול וקבלת יראה שזהו ושרשה", ועיקרה העבודה "ראשית לידע שצריך - הוא הפרק התחלת
"מניח  הרי מקום, בכל נמצא שהקב"ה שאףֿעלֿפי - לזה שמביאה ההתבוננות מהי ומבאר שמים.

בכלל". ישראל עמו על מלכותו ומייחד  ותחתונים העליונים

ישנם  שהרי - הדרוש ככל המתבונן) האדם (את עדיין "תופסת" אינה כשלעצמה זו התבוננות אבל
בלעדיו, גם ירבו, כן יהודים, כלֿכך הרבה נוגע ומה יתברך, מלכותו ומייחדים עול עליהם שמקבלים

אחד עוד שהקב"השיהיה בפרט", "ועליו - הזקן רבינו מוסיף זה ועל בפרט? הוא -. מלכותו ."מייחד
hxta eilr ש נוגע ;"`ed.יתברך מלכותו עול עליו יקבל

מכלל  בלבד אחד פרט רק ישראל, מכלל חלק שהוא כפי היינו בפרט" ש"ועליו לחשוב יכולים ועדיין
ביותר, גדול

רק - לא קאי "ומייחד" ותיבת - יחיד מלשון "ומייחד", אומר שהרי כן, אינה הלשון שמשמעות אף
" על גם אלא בכלל", ישראל עמו נוגעe"על יחיד שכל מובן, שמזה - בפרט" envrעליו cvn רק לא ,

מהכלל  חלק שהוא כפי לפרט היא שהכוונה בדוחק לפרש אפשר אבל מהכלל. חלק היותו -מצד

זה), מטעות להוציא וגם לדבריו, (ראיה הזקן אדמו"ר מוסיף להיות ikולכן שצריכה הסיבה -
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סכ"ג 69) דאשתקד מרחשון בדר"ח נח, ש"פ שיחת גם ראה
שם  ואילך). 211 ע' חל"ח התוועדויות - מנחם (תורת ואילך

וש"נ. .119 ע' חל"ט
ע'70) ח"מ התוועדויות - מנחם תורת (ראה ידוע ובהקדמה:

רע, תערובות יש דבר בכל אלא במוחלט, טוב שאין וש"נ) .224
וכן  טוב. יש דבר בכל אלא במוחלט, רע  אין - ובמכ"ש - וכמו"כ
תושבי' שרוב במדינה אנו נמצאים (שהרי ל"עיתונים" בנוגע הוא
ועוד  זמן וביטול לבלבול שגורמים שאע"פ עיתונים), קוראים
גם  בהם שיש מוכרח קיום) להם שיש גופא (מזה הרי וכו', יותר
זה  ש"ק שבמוצאי ב"עיתון" מודעה נדפסה ולדוגמא: טוב.

שלולי  כזה ליהודי גם הדבר יגיע ועי"ז ברדיו, תניא שיעור מתחיל
מנצל  הי' ובמילא זה, לימוד אודות יודע הי' לא בעיתון הקריאה
עבור  לכלֿהפחות או בלתיֿרצויים, ענינים עבור זו שעה מחצית
תניא, שיעור ברדיו ישמע הנ"ל מודעה ע"י ואילו הרשות, עניני
יחד  עליו, הדברים יפעלו ובודאי התעוררות, ודברי חסידות דברי
(ראה  הידוע כהלשון השיעור, אומר על וגם השומעים, כל עם
הדברים  "שיפעלו וש"נ) שנד. ע' ריש היומן רשימת - מנחם תורת

מוגה). בלתי (מהנחה ובהשומעים" בי
יד.71) ל, נצבים
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ש"efהתבוננות משום היא ,aiigולכן העולם", נברא בשבילי לומר שהקב"ה aiiegnאדם להתבונן אחד כל
. מלכותו בפרט"."מייחד עליו .

הוא  - בתניא כאן מביא הזקן שאדמו"ר - העולם" נברא בשבילי לומר אדם "חייב ז"ל רבותינו ציווי
דסנהדרין  ד פרק סוף התניא 24במשנה גליון על ה'צמחֿצדק' אדמו"ר שמציין הנ"ל 72(כפי ובמשנה .(

הזקן  שאדמו"ר ומזה כדלהלן. ישראל) מכלל פרט בתור (ולא יחיד בתור מישראל אחד כל על מדובר
על  מלכותו" "מייחד שהקב"ה היא, שכוונתו להדיא מוכח בפרט", ל"ועליו בקשר המשנה לשון מביא

בתור מבניֿישראל אחד .cigiכל

.„È עולם" הוא מישראל אחד שכל כו'" ללמדך יחידי האדם נברא "לפיכך נאמר: הנ"ל במשנה
העולם". נברא בשבילי לומר חייב ואחד אחד כל "לפיכך ומסיים: מלא",

הדמיון: מהו - מובן אינו ולכאורה

עליונים  על לא לסמוך, מי על לו היה ולא "יחידי", היה שהרי מלא", "עולם היה אכן - הראשון אדם
יהודי  אודות כשמדובר אבל הקב"ה; של מלכותו ענין כל את לפעול לבדו צריך והיה תחתונים, על ולא
הבריאה  כוונת את הממלאים בלעדיו, גם ירבו, כן מישראל, וכמה כמה כשישנם שלאחריֿזה, מהדורות
אחרים? עלֿידי גם להתמלא יכולה הכוונה הרי בשבילו, זה הרי העולם" ש"נברא שמה לומר אפשר איך -

" - ואדרבה הראשון. לאדם אחד כל דומה זה בענין לא! המשנה: ש"נברא jkitlאומרת לכך הסיבה :"
נברא  ובשבילו מלא", "עולם שהוא ידע הבאים מהדורות אחד שכל בכדי "ללמדך", היא יחידי" האדם
נוגעת  אחד כל של עבודתו גם כך יחיד, בתור נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו וכשם העולם.

מהכלל). חלק היותו מצד רק (ולא יחיד בתור

.ÂË:נוספת הוראה מתקבלת מזה

בחלק רק - אבל יחיד, בתור עבודתו נוגעת שאמנם לחשוב, אדם נוגע elyיכול זה שגם (אלא בעולם
כולו. העולם לגבי לא אבל מהכלל) חלק שהוא לפי רק ולא כיחיד

הראשון: לאדם דומה שהוא אומרים, זה ועל

לעולם בנוגע רק ולא כולו, העולם לכל נוגעת היתה הראשון אדם של שעבודתו לגבי dfכשם אלא ,
בעולמות  גם העולמות, בכל עליה פעל שמים מלכות עול עליו שקיבל שעלֿידיֿזה העולמות, כל
בעולם  ואפילו העולמות בכל ירידה הראשון אדם גרם הדעת עץ חטא עלֿידי ולהיפך, העליונים,

רע"73האצילות  יגורך "לא שבאצילות החטא,74[דאף פעל שם גם מכלֿמקום חטא, שם נוגע מה ואםֿכן, ,
קער") ("א הזזה עלֿידי ואחד: אחד כל בנוגע גם כך - הראשון] באדם תלויים היו העולמות שכל ַכיון
העולמות  כל את מכריע - טובה פעולה עלֿידי גיסא, ולאידך העולמות, בכל ירידה פועל כראוי, שאינה

הרמב"ם  בפסק (וכמרומז זכות עילוי.35לכף בהם ופועל (

.ÊË"עליו נצב הוי' "והנה אשר  שיתבונן  (שם), הזקן רבינו .75וממשיך

שלאחריו  שלפניו, בדורות המחברים (כדרך משתמש הזקן שאדמו"ר לומר, היה אפשר בפשטות
בעצמו, שכתב ענינים על הזקן מאדמו"ר שישנם מהביאורים אבל, מליצה. בדרך הפסוק בלשון ושבדורו)

ובכוונה. בדיוק זה הרי הפסוקים, לשונות מביא שכאשר רואים,

הקודש' 'אגרת על הביאור ישנו הם), מועטים (שבכלל שלו מאמרים על הזקן מרבינו הביאורים בין
האגרת  את וכשלומדים שונים. מפסוקים בלשונות מלאה זו אגרת והסתלקות. פטירה בענין זך, סימן
אמנם  להם יש אלו לשונות האגרת. לתוכן הלשונות פרטי בין השייכות נראית לא הביאור), (ללא עצמה
של  השייכות אבל כו', געשמאק") א ("מיט עריבות מתוך חודר זה הרי לב בשימת וכשלומדים ַַהמשך,
הביאור  את כשלומדים ואילו וכו'. שבהם התיבות בפרטי ולא בכללות, רק נראית האגרת, לתוכן הלשונות
ביאור. בו ומוסיפה שבאגרת הענין לתוכן מתאימה הכתובים, מלשונות תיבה שכל איך רואים האגרת, על
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לז.72) ע' לתניא והערות בקיצורים נדפס
ג.73) פט, מסעי בלקו"ת הובא - האריז"ל בכתבי כדאיתא

וש"נ.74) סע"ג. ג, במדבר לקו"ת וראה ה. ה, תהלים
יג.75) כח, ויצא
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שבכתב  לתורה נחשבת היתה לא עלֿכלֿפנים הזקן אדמו"ר שבחיי הקודש', ל'אגרת בנוגע - זה וכל
תורה  היה הזקן אדמו"ר בחיי שגם עצמו, התניא לספר בנוגע ֿ וכמה ועלֿאחתֿכמה החסידות. תורת של

החסידות  תורת של שבמקום 76שבכתב עד בתניא, אות בכל הזקן רבינו דייק כמה עד הידוע לפי ובפרט ,
וא"ו  בלא או (המוסיף) וא"ו עם לכתוב אם שבועות ששה במשך התבונן - מא בפרק הוא אף - .77אחד

להשתמש  שרוצה מפני זה אין עליו", נצב הוי' "והנה הכתוב לשון כאן מביא שכאשר מובן, ומזה
כאן. מדבר שאודותיו בענין ביאור מוסיף שזה מפני אלא פסוק, של  בלשון

.ÊÈ במדרש מצינו עליו", נצב הוי' "והנה הפסוק אמוראים:78על שני עלֿידי שנאמרו פירושים ב'
יעקב". על עליו אמר וחד השמימה"), מגיע ש"ראשו הסולם על ניצב (שהקב"ה סולם על עליו אמר "חד

השני  הפירוש לפי - היא "עליו" בתיבת שכוונתו ברור הרי הסולם, על מדובר לא בתניא שכאן וכיון
המתבונן. האדם על -

חולם  ופרעה  אלקיהם, על מתקיימין "הרשעים שם: במדרש מבואר - יעקב על קאי ש"עליו" הפירוש
היאור  על עומד מתקיימין 79והנה אלקיהם הצדיקים, אבל עליו".80, נצב הוי' והנה שנאמר עליהם,

הוי' "והנה של בהבנה אלקיהם" על מתקיימין "הרשעים של הענין מוסיף מה מובן: אינו ולכאורה
פסוק על המדרש מביאו (שלכן עליו" )?dfנצב

שבפסוק  "עומד" וכמו "עומד", כמו הוא ד"נצב" שהפירוש המדרש מבאר שבכך לומר, צריך כן ועל
היאור": על עומד "והנה

המדרש וכלשון - פרעה וקיום שעמידת הוא, היאור" על עומד ד"והנה מהיאור."oiniiwzn"התוכן היו -

שממנו 81כידוע - מפני היא  לנילוס  עבדו שהמצרים  לכך  שלמעלה שהסיבה ושר מזל - (מהמלאך
באמת  היה כן אלא מרומה, דבר היה לא זה וענין השפעתם. קיבלו "אלקיהם") הנקרא הנילוס) (עלֿידי
האמת  ואילו עצמו, בכח משפיע שהנילוס במחשבתם התבטאה (וטעותם מהנילוס השפעתם שקיבלו -

החוצב). ביד כגרזן אלא שאינו -היא

"צדיקים  יעקב, על כביכול ומתקיים נצב ש"הוי'" - עליו" נצב הוי' ב"והנה הפירוש גם הוא וכן
הצדיקים. על הוא אלקות של כביכול שהקיום עליהם", מתקיימין אלקיהם

מפרשים "אלקיהם82יש  ענין  שמבארים  - בחסידות המובאים מארז"ל - עלֿדרך עליהם" 83מתקיימין

המדרש  מאמר (ועלֿדרך כח" ש"מוסיפין רק זהו אבל מעלה". של בגבורה כח בפירוש 84"מוסיפין -
בהרוכב). עליה (רק) פועלת ש"מרכבה" המרכבה", הן הן ש"האבות - עליו" נצב הוי' "והנה הנ"ל הפסוק
של  כביכול שהקיום (כנ"ל) מובן היאור", על עומד מ"והנה הדוגמא מביא שהמדרש מזה הרי כאן, אבל

מהווה  לשון - צדיקים.85"הוי'" על הוא -

עליו ", נצב הוי' "והנה  הפסוק בלשון הזקן רבינו כאן משתמש של ולכן שהקיום בזה, שכוונתו
מלך  הקב"ה נעשה דוקא עלֿידו שמים. מלכות עול עליו שמקבל יהודי על "עליו", הוא יתברך 86מלכותו

בפועל). כן נעשה - כולו" העולם על "מלוך ובקשתו: תפלתו ֿ ידי (על

דברך הוי' ש"לעולם שזה עליו", נצב הוי' "והנה אלקות 87בשמים"avpוזהו של שהקיום היינו, ,
מלך" "נצב "נצב": תיבת פירוש שזהו - הקב"ה של ומלכותו "88בעולם, זה הרי -eilr."
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וש"נ.76) ואילך. רסא ע' ח"ד מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וש"נ.77) רלו. ע' היומן רשימת - מנחם תורת ראה
ג.78) פס"ט, ב"ר
מקץ.79) ר"פ
(80oiniiwznהוצאת בב"ר גם הוא כן שם - תיאודורֿאלבק

וצילום  תרל"ח (ווילנא, רא"ם בהוצאת אבל ד). פפ"ט, לקמן (וכן
נוסחאות  בחילופי שם כו' תיאודור הוצאת (ראה ועוד ממנה)

"מתקיים". - והערות)
וש"נ.81) .14 ע' חט"ז לקו"ש ראה

כאן.82) מת"כ פי'
לג.83) פ"א, איכ"ר
ו.84) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
רפ"ד.85) שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז, זח"ג
מלך"86) עליך תשים "שום ענין ג "כ יז,וזהו שופטים (פ'

להלן), בהפרק שמובא - לו טו אין השימה שלפני - שפירושו
ועתה miynמלך `ed.ד צ, מסעי לקו"ת ראה - מלך עצמו על

פט.87) קיט, תהלים
מח.88) כב, מלכיםֿא
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נברא בשבילי לומר אדם ש"חייב זה, לפני שכתוב למה בהמשך בא זה העולמות mlerdוענין שכל ,"
גם  אלא העולמות, רק שלא מוסיף, ולאחריֿזה בארוכה), (כנ"ל מישראל אחד כל של בעבודתו תלויים

רבה' ב'בראשית כהפירוש וגם מהווה, לשון - עליו".89"הוי'" "נצב - בריותיך" לכל אדון שאתה "הוי' :
ידו  על בעולם ומתקיים עומד כביכול .90הכל

.ÁÈ אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט הוא: גדול ועיקר - ענין עוד הזקן רבינו מוסיף כן לאחרי
ecaerהאדם כיצד להקב"ה כביכול שנוגע היינו, אותו:caerכראוי",

מלכותו  עליו מקבל שהוא בכך תלויים "הוי'", גם ועד העולמות, שכל אמת הן לחשוב: יכול יהודי
מלכותו  עול עליו מקבל שבזה בהתעוררות, ישראל" "שמע אויס") ("שרייט שמכריז בכך די אבל יתברך,

כרצונו. להתנהג יכול ואחרֿכך יתברך,

אם ולב כליות ובוחן עליו "מביט הקב"ה לא! אומרים: זה כעבודת ecaerועל היא עבודתו אם - "
הפסוקים, שבעת כל עם "למנצח" אומר השנה שבראש בכך די לא עניניו. ובכל תמיד שעובד עבד

בשופר" כו' ("שתמליכוני שופר תקיעת עלֿידי הקב"ה את "שמע 91וממליך מכריז הכיפורים ביום ;(
ומכוו  האלקים" הוא "הוי' שם", "ברוך רוקד ישראל", ושמחתֿתורה ובשמיניֿעצרת נפשו; למסור ן

ושעה, שעה ובכל ויום יום בכל הנהגתו על מביטים אלא התורה, עם ושמח

ללבישת- ההכנה להיות צריכה  איך דוגמא ומביא שממשיך תפילין וכפי לבישת והרי ותפילין, טלית
ושמחתֿתורה  בשמיניֿעצרת ולא הכיפורים, ביום לא השנה, בראש לא החול, בימות דוקא -היא

הוי'ecaer"אם - גם ועד העולמות, כל קיום תלוי כו') יום שבכל (העבודה בזה ודוקא כראוי",
עליו". ש"נצב

.ËÈ:נוסף עיקרי ענין הזקן רבינו וממשיך

. מלכותו "מייחד (שהקב"ה ההתבוננות כל של - כן" "ועל - אדם ה"בכן" ש"חייב בפרט"; עליו .
הוא  כראוי") עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו "ומביט עליו" נצב ש"הוי' העולם"; נברא בשבילי לומר

וביראה", באימה לפניו לעבוד ש"צריך -

"כעומד - ויראה" "אימה המלך":iptlואיזו

הנמצא כאדם ורקzpicnaלא שבהם enyהמלך, העולמות, בכללות הוא שכן עליו, נקרא המלך של
" ושמים"ecedרק ארץ ,92על

כבודו"- - הארץ כל "מלא לפניֿזה: זה בפרק שכתוב ולא 93וכמו "כבודו", רק יש שבעולם היינו, ,
" שהרי שלו, (כנ"ל)gipnהעצמיות ותחתונים" -העליונים

"כעומד הוא יהודי יתברך,iptlאבל עצמותו לפני המלך",

שסיפר  הסיפור וכידוע לגמרי. אחר באופן היא ויראה האימה אזי - עצמו המלך לפני וכשעומדים
אדמו"ר  מו"ח גדול 94כ"ק פחד עליו נפל המלך, אל הליכתו במחשבתו צייר האחוזה אדון שכאשר ,

שנתעלף. עד כלֿכך

וכידוע  שמחה, גם להיות צריך ויראה, האימה עם יחד בשמחה 95אמנם להיות צריכה ה' שעבודת
גדר" פורצת ש"שמחה ה',96דוקא, לעבודת המפריעות וההגבלות המדידות כל את מסירה שמחה ;

לבב. וטוב ובשמחה כראוי" "עובדו - המלך" "לפני ובעמדו
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ד.89) פי"ז,
(90) "אלקינו הברכות: בנוסח הפירוש ואחר f"ireוכידוע

ד). צא, שם לקו"ת (ראה העולם" מלך זה)
וש"נ.91) סע"א. טז, ר"ה
יג.92) קמח, תהלים

ג.93) ו, ישעי'
ואילך.94) א קסד, ח"א בלקו"ד נדפס
ובכ"מ.95) פכ"ו. תניא בסופן. לולב הל' רמב"ם ראה
ועוד.96) ואילך. רכג ס"ע תרנ"ז סה"מ ראה
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"בחרן" המילה את רש"י מצטט הפרשה בסוף
"הנו"ן  אף 2הפוכה 1ומפרש: חרון אברם עד לך, לומר

(בעולם  מקום )".3של

הנו"ן  שמשמעות לכך הכוונה שאין מובן בפשטות
שהרי  מקום", של אף חרון אברם "עד היא ההפוכה

לבין זה ענין בין קשר dketdאין o"ep שהנו"ן אלא ,
של  הפשוטה למשמעות שבנוסף לכך, רומזת ההפוכה
– נוספת משמעות זו למילה יש חרן, בעיר – "בחרן"
כך  על לפסוקנו? אף חרון של הקשר ומהו אף". "חרון

מקום. של אף חרון היה אברם שעד רש"י מפרש

למילה רש"י פירוש מובן: לא אף"oxgaאך "חרון
לפסוק להתאים צריך –df על מדובר אין בפסוק והנה ,

מדוע, – בחרן" תרח "וימת תרח: על אלא אברם
" רש"י אומר `mxaאפוא, cr צריך לכאורה אף". חרון

אף" "חרון של הענין את לקשר ?gxzl4היה

.·
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בחרן", תרח "וימת נאמר בפסוק הוא: לכך ההסבר
היה  מקום של האף" ש"חרון מסבירים היינו ואילו

למותו  עד זה שהיה להסביר היה צריך תרח, אך 4לגבי .
רש"י  שיטת לפי כי כך, להסביר אפשר תרח 5אי חזר

מותו  לפני רב זמן .6בתשובה

של  האף" ש"חרון להסביר רש"י מוכרח לכן
בקשר  אינו זה, בפסוק הרמוז הקדושֿברוךֿהוא,

gxzlאלא ,llka mlera7.

"חרון  בין הקשר מהו השאלה: מתעוררת אז אך

חרון mleraהאף" – בחרן" תרח "וימת הפסוק לבין
הוא  כאשר ובמיוחד לתרח, במיוחד קשור אינו האף

מותו? לפני בתשובה חזר

רש"י אומר כך קשור `mxa"עדעל זה :"...

ההפוכה  הנו"ן לאחר מיד המופיע לפסוק – ל"אברם"
אל ה' "ויאמר –mxa` הנו"ן ידי על כלומר, לךֿלך".

שעד  לכך, התורה רומזת "בחרן" במילה ההפוכה

התחיל  אברם אך מקום, של אף חרון היה אברם
כנאמר 8להאיר  באלקות, העולם בשם 9את שם "ויקרא

העולם. מן האף חרון הוסר ואז עולם", אֿל הוי'

.‚
ÔÂ¯Á‰ ˙˜ÒÙ‰Â ‰„¯Ù‰ Y ˙ÈÙÂÒ Ô"Â

אמנם, להבין: יש עדיין המילה cinאך לאחר
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כ"א 1) דחרן, נו"ן על קאי דלא זקנים) מושב שי. (מנחת מפרשים יש
הפוכה" "הנו"ן רש"י ממ"ש אבל "חרן". תיבת לאחרי הפוכה נו"ן שיש
בס' (וכמ"ש חרן שבתיבת להנו"ן שכוונתו מוכרח – הידיעה בה"א –
פרש"י  וראה רש"י). בכוונת ועוד מהרי"ק, הלוי), בקראט (להר"א הזכרון

"מלאחריו". אומר התיבה לאחרי שכשהוא לה) (י, בהעלותך
שהיא 2) – אחד ולפי' עיי"ש, ממש, "הפוכה" שאינה שי מנחת ראה

כמ"פ, שדובר וכפי כן, לפרש אא"פ בפרש"י אבל – פשוטה) (ולא כפופה
שצ"ל  מובן ולכן למקרא חמש בן בשביל (גם) פירושו כתב שרש"י

רק xexaבלשון הוא השינוי כפשוטו, פירושו – "הפוכה" בנדו"ד: וגם ,
שנהפכה. זה

אופנים: ב' אפ"ל גופא שבזה כיון ברור אינו עדיין לכאורה והנה
ימין  צד על הוא פשוטה הנו"ן של שבראשה שהיו"ד – לשמאל מימין א)
הוא  היו"ד – למטה מלמעלה ב) בסופו); – ויטרי במחזור מ"ש (ע"ד

הקו  של בתחתיתו
כי כך i"yxlואינו, כדי ועד למטה, מלמעלה – פשוט פי' הפוכה

זה  מתרץ ושם כה). (יט, וירא פרש"י ראה – "הפוכה" כתבו שמספיק
" נאמר שבסלעlkשלא הוא והחידוש יושבות.`cgהערים"

הקודמת), (כבהערה "חרן" תיבת של שהיא (הפוכה)", "הנו"ן אבל
סופית נו"ן ס"ג.dpickהיא לקמן וראה פשוטה. ,

(3.7 הערה לקמן וראה דפוסים. בכמה כ"ה
האֿל4) אף בחרן כי כאן: .ezindכברד"ק
דרש5) ויש רד"ק: (וראה טו. טו, וכ"מ `xgלך כו'). תשובה שעשה

כשדים  באור המאורע כח) (יא, פרש"י ע"פ – כאן מקרא של פשוטו

ויקח נאמר ע"דe`vieגו'gxzולאח"ז שהוא – כשדים מאור i"yxtאתם
df iptl.'גו יצא ההיא הארץ במן יא) (י,
(כבר)6) הבתרים בין ברית שבזמן שם לך פרש"י תרח dyrראה

כבישמעאל  עד"ז אברם שנתבשר (ולא בהיות תשובה הי' והברית שם)*
מ). יב, בא (רש"י שנים קמ בן תרח

מפורסם  הדבר יהא "שלא – בחרן" תרח "וימת בד"ה שפירש"י ומה
אביו.. כבוד אברהם קיים לא ויאמרו קרויים miryxdyלכל בחייהם אף

עשה  כבר הנ"ל פרש"י לפי והרי – רשע** הי' שאז היינו כו'", מתים
פרש"י  ע"פ ולאידך: שנה; שבעים בן אברהם כשהי' לפנ"ז, תשובה

מבית גו' לך "לך אברהם נצטווה למה תשובה עשה ?`jia"שתרח
נתעכב  למה (1 תשובה: עשה שתרח כיון התמי': בהקדים וי"ל
ועכצ"ל  הרן? כמו לכבשן נמרוד) (ע"י נזרק לא למה (2 בחרן? (תרח)
הערה  (ראה וכו' לאשור בנוגע [ועד"ז בחשאי תשובתו שהי' –

הקודמת)].
הדבר יהא "שלא רש"י ל' יומתק גם exn`ieועפ"ז lkl mqxetn."'וכו

באו"א. בכ"ז ואילך 307 ע' ח"ה לקו"ש וראה בכהנ"ל. להאריך ויש
כו'7) "חרון (3 הערה לעיל (ראה להגירסא ".mleraבפרט

היא  רש"י שכוונת צ"ל – "בעולם" תיבת גרסינן לא אם גם אבל
על הי' לא מקום" של אף כיון gxzשה"חרון בכללותו, הדור על כ"א ,

"בחרן"). (רק "תרח" תיבת הדיבור בתחילת רש"י העתיק שלא
ג.8) פ"ב, ב"ר וראה כו. פט"ו, שמו"ר
כט:9) יא, מבפרשתנו ולהעיר ה. יב, פרש"י ג"כ וראה לג. כא, וירא

צלמיו. את שכתת

ok yxtl i"yx ly eceqiy l"ie (*wlgle)o`k xn`pdn `ed (l`rnyie gxz oiae`vie.zncewd dxrdake ,micyk xe`n mz`
cere" 'k `le "miryxdy cere") i"yx 'l zehytn la` .ryx 'id ipyd 'it itl wx 'e`kl (o"anxak) "cere" opiqxb m` (**'idybilt `l ipyd 'ity rnyn ("'ek ryx

.zn aezkd e`xw dnl mrhda wx `l` ,ryx 'id m` '`d 'it lr
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אך  – אברם..." אל ה' "ויאמר הפסוק מופיע "בחרן"
"בחרן" של ההפוכה שהנו"ן להסביר קשה זאת בכל

לפסוק ?ad10`מוסבת

סופית  אות היא פשוטה נו"ן הוא: לכך וההסבר
zpiivnd היא עצמן הסופיות האותיות ובין מילה, סוף

של 11ewkנראית  באופן צדדין, שני בין המפריד ארוך
סופית  בנו"ן כי מוחלטת. (כפי 12הפרדה רווח אין

התג  לבין הרי"ש בין קו"ף באות למשל, שיש,
האחד  הצד מן לעבור ניתן שבאמצעותו השמאלי)

למשנהו.

"בחרן" של הנו"ן את דוקא שינתה שהתורה ומזה
חרוןֿאף, על להצביע כדי

– מכך צריך wxויותר שלכאורה למרות הנו"ן, את
שאף  "חרון", המילה שהיא המילה, כל את לשנות היה

בתורה  פעמים מספר וא"ו,13כתובה ללא

שהחרון כאן נרמז זאת עם שיחד הוכחה wqtpזוהי
זו  פרשה "14בסוף רש"י מפרש ולכן .cr חרון אברם

אף...".

.„
"Ì¯·‡ „Ú" Y Á¯˙ ˙ÂÓ ÈÙÏ Y ÔÂ¯Á‰ ˙˜ÒÙ‰
רומזת  שהנו"ן למרות לשאול: ניתן עדיין אך
סוף  בין הפרדה ובעניננו, – צדדים שני בין להפרדה
הרי  זאת, בכל – לךֿלך פרשת תחילת לבין נח פרשת
להדגיש  א) ההפסק: את להביע כדי דרכים שתי ישנן

הצד קייםiaeigdאת היה האף" ש"חרון –jynpe עד
פרשת תקופת הצדgpלסוף את ב) .oexg"y ± ililyd

t iptl wqtp "s`djlÎjl zyx.

היה  הוא "בחרן", המילה את מפרש שרש"י כיון
האף  שחרון הראשונה, בדרך להתבטא לכאורה, צריך,

פרשת לסוף עד "עד gpנמשך אומר הוא ומדוע –
את המדגיש באופן – האף"?lehiaאברם..." "חרון

תקופת  כלל: קושיא זו אין דבר של לאמיתו אך
" בפסוק מסתיימת נח ומותו znieפרשת – בחרן" תרח

יותר  כן, לפני רש"י שמפרש כפי היה, תרח של
ואם  כנען. לארץ אברם של בואו לאחר שנה משישים

 ֿ הקדוש של האף שחרון לומר יכול רש"י אין כך,
אברם  הגיע כאשר כי תרח, מות עד נמשך ברוךֿהוא

שנה שישים לפחות – העולם את תרח לפני והאיר מות

האף. חרון פסק כבר –

הוא  בכך – אברם..." "עד ואומר רש"י מדייק לכן

ידי  על רמוזה האף חרון שהפסקת שלמרות מבהיר
לתקופה  קשורה היא אין זאת בכל הפרשה, בסוף הנו"ן

"עד  התקופה לסיום כללי באופן אלא תרח", "וימת של
אברם. תקופת לתחילת עד – הדורות בעשרת אברם".

.‰
ÌÈÓÈ ÂÎÈ¯‡‰˘ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂÚ· ‰È‰ Û‡‰ ÔÂ¯Á

לכתוב  התורה צריכה מה בשביל הסבר: דרוש אך
אברם  עד הדורות עשרת שבמשך ולספר הפוכה, נו"ן

זה  הרי – בעולם הקדושֿברוךֿהוא של אף חרון היה

עבדו  הרבה, כך כל חטאו הרי הם מעצמו: המובן דבר
זרה  ומובן 15עבודה לא 16וכדומה, שהקדושֿברוךֿהוא

בעולם? אף חרון והיה מהתנהגותם מרוצה היה

דורות  על בפרשה לומדים כאשר הוא: לכך ההסבר

יותר  הרבה ימים האריכו שהאנשים ורואים אלו
שנה  ייתכן 17ממאהֿועשרים כיצד להבין: וקשה ,

כך? כל ימים יאריכו שרשעים

חטאיהם  שלמרות למחשבה כך ידי על להגיע וניתן

(מסיבה  הקדושֿברוךֿהוא בעיני חן התנהגותם מצאה

שלום. לכולם, אחת ושפה אחד עם כגון: שהיא, כל

מהם. מרוצה היה והוא כאן), רש"י כדברי – אב כבוד

נו"ן  כתיבת ידי על התורה שוללת כזאת מחשבה
היה  לא שהקדושֿברוךֿהוא בלבד זו שלא הפוכה,

מקום. של אף חרון היה להיפך: אלא מהם, מרוצה
עלה  כך אלא, כך? כל ימים האריכו כיצד כך, ואם

הקדושֿב  של את ברצונו יודעים אנו ואין רוךֿהוא,

לכך  .18הטעם
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נו"ן 10) שישנו הוא הפוכה" "נו"ן דפירוש (1 הערה (כנ"ל את"ל גם
ixg`l של דהפירוש מרמז זה נו"ן שהרי – מובן אינו "בחרן", תיבת

"oxg.אף חרון מל' הוא "
האותיות.i"yxtראה11) מצורת שלמדים ד) (ב,
באותיות 12) הרי – "ץ" "ף", "ך", הסופיות באותיות גם שכ"ה ואף

בהוספה  תוכן עוד בהן שיש מורה שזה הקו, על נוסף ציור יש הנ"ל
בא  משא"כ "הפסק"; של ארוך,להתוכן קו רק שאינה פשוטה נו"ן ות

שזהו תוכנה.lkהיינו
ועוד.13) ז. טו, בשלח,
לך14) לומר כת"י: ברש"י o`kוראה cr.'כו אברם עד
ועוד.15) ט. י, כו. ד, פרש"י

וכו'.16) קין ענין הדעת, עץ מחטא וק"ו במכש"כ
שנה".17) ועשרים מאה ימיו "והיו ג) ו, (בראשית ממש"נ להעיר

שם. פרש"י ראה אבל
(אבל 18) צלחה" רשעים דרך "למה לתרץ צריך רש"י שאין ופשוט

לשלול כו').it'צריך אף חרון הי' שלא לומר בהפרשה מוטעה
שהי' ההודעה ע"י מתורצת כו'" דרך "מדוע  קושית שגם י"ל  ועוד
שלא  (אף בעולם עונשין מביא כו' שהחרון פשוט כי בעולם", אף "חרון

כט). ה, טו. ד, לעיל פרש"י ראה – נתפרשו
ש"מ ופשוטו הפשט ע"ד וגם כן צל"פ כן ובלאה"כ תאמר לא דאם

בעולם? אף דחרון הענין תוכן מהו –
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הראשון, שאדם והגיוני מובן הפשט): (בדרך או
ימים  להאריך צריך הקדושֿברוךֿהוא של כפיו יצור
מתרחק  שהדור וככל הדעת), עץ חטא (לולא ביותר
באורךֿחייו  יותר ודומה יותר חלש הוא ממנו

לדורותינו.

.Â
Ï˘ Â„ÒÁ· ÔÈÂÊÈ ‰¯Â˙ Ô˙Ó ÈÙÏ˘ ˙Â¯Â„‰

‰"·˜‰
בדרך שבפירושו, מסביר hytdלמרות רש"י אין ,

עשרים) (או עשרת של הימים לאריכות הטעם את כאן
שבתורה. הסוד בדרך לכך רומז הוא זאת בכל הדורות,
של  "יינה מוסתר רש"י שבפירוש רבות פעמים וכאמור

התורה.19תורה" פנימיות –

אומרים  שלפני 20חז"ל הדורות וששה שעשרים ,
הקדושֿברוךֿהוא. של בחסדו ניזונין היו תורה מתן

בחסידות  מדרגת 21מבואר השפעה וקבלו ניזונו שהם
לעולם, והירידה ההשתלשלות" ל"סדר שמעל החסד
אם  לו, תעשה מה פשעיך ורבו חטאת... "אם ששם

לו..." תתן מה כך 22צדקת מכדי הנעלית דרגה זוהי :
עליה  ישפיעו עבירות או עוברי 23שמצוות גם ולכן .

זו  מדרגה חיות לקבל יכולים .24עבירות

מתן  שלפני הדורות כ"ו בין כללי הבדל שיש וכשם
גם  הבדל יש כך תורה, מתן שלאחר אלו לבין תורה
הראשונים, הדורות עשרים עצמם: הדורות כ"ו בתוך

תורה" אלפים "שני ֿ 25לפני הקדוש של בחסדו ניזונין ,
ששת  מאשר יותר – מהשתלשלות שלמעלה ברוךֿהוא

האחרונים  .26הדורות

שהרי, אף", "חרון במילים רש"י רומז זה לענין

המילה  את רש"י מוסיף מה לשם לשאול: יש לכאורה,
ורמוזה  כאן, חשובה "חרון" המילה רק הרי "אף"?

.27ב"חרן"

ניזונין  היו של הענין נרמז "אף" במילה אלא,
שלמעלה  חסד בחינת הקדושֿברוךֿהוא, של בחסדו

"אף  המילה כי האור מהשתלשלות, דרגת על מצביעה "
להלן. שיוסבר כפי מהשתלשלות, שלמעלה

.Ê
˙ÂÏ˘Ï˙˘‰Ï ÏÚÓ˘ ‰‚¯„Ó ‰ÚÙ˘‰ Y Û‡ ÔÂ¯Á

בשלח  משורש 28בפרשת הוא שחרן רש"י אומר
לגבי רק מוצאים אין "חרה" המילה ואת `s"חרה",

אף  כנאמר 29(חרה "גרון", לגבי גם אלא "נחר 30),
"חרה" מלשון הוא ש"נחר" מפרש שרש"י וכפי גרוני",

יבש. הגרון –

כפי  א) "חרן": בענין גם קיימים אלו פירושים שני
חרון כאן: רש"י (עם `sשמפרש חרן ב) מקום. של

בגימטריא רמז oexb31הכולל) נחר, אותיות וחרן, –
גרוני" "נחר של יכול 32לענין אינו והקול יבש הגרון ,

כראוי. הגרון דרך לעבור

הוא: אלו ענינים שני בין ההבדל

לבין  המוח, – הראש בין המקשר הוא "גרון"
אל 33הלב  שבמוח מהשכל היורדת ההשפעה כלומר, .

כאשר  הגרון. באמצעות עוברת שבלב (הרגש) המדות
את  מאפשר הוא אין גרוני" "נחר של במצב הוא הגרון
הוא  האף, זאת לעומת ללב. מהמוח ההשפעה ירידת
כי  החכמה, מן נעלה "אף" של והענין לגרון, מעל
הוא  הריח ואילו ההשתלשלות, תחילת היא החכמה

להשתלשלות  .34מעל
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כד.19) ע' יום היום
א.20) קיח, פסחים
וראה 21) ואילך. ח' מאמר ומעין קונ' א. רפח, בראשית אוה"ת

ואוה"ת  תו"ח תו"א, קמו), (ע' תקס"ב בסה"מ בשלח ויהי ד"ה בארוכה
ועוד. שסג). (ע'

וֿז.22) לה, איוב
מקום 23) תפיסת שום להם אין התחתונים שמעשה שאאפ"ל אף

המבול  דור מעונשי וכן מקום"; של אף "חרון שהי' גופא מזה (כדמוכח
מכפי  ביתר להם "מוותרים בכ"ז – שם) תו"ח בארוכה וראה וההפלגה.

שם). (תו"ח כו'" והמשפט והדין המדה
ע"ב)24) ריש צג, ברכה לקו"ת וראה בסופו. (ת"ע תקו"ז ראה

mini zekix`c'מבחי היא הראשונים `oitpדדורות jix`.
א.25) ט, ע"ז סע"א. צז, סנהדרין
מ"ב)26) (פ"ה אבות דבמשנה ולהעיר, שם. בראשית אוה"ת ראה

ארך  כמה להודיע כו' אברהם ועד מנח דורות עשרה כו' דורות עשרה
שקבלו  (21 שבהערה במקומות (כמבואר הוא בזה שהפי' – לפניו אפים

רק כולל – מהשתל' שלמע' אפים" "ארך `mdxaמבחי' cr תקו"ז וראה .

(בנוגע miniשם zekix`lדא ובגין (mdxa`a לפנ"ז שם וראה כו'. אתמר
נח"). "עד – שם (ובלקו"ת "ומנח" או "ומאברהם" – הנוסחאות ב'

כשאדם 27) ח): (טו, בבשלח רש"י מ"ש ע"פ לתרץ אפשר הי' לכאו'
חרה  כן אומר אני שבמקרא וחרון אף וכל כו' מנחיריו רוח יוצא כועס
למד  לא עדיין שהתלמיד לזה (נוסף כ"כ מובן אינו עדיין אבל – כו' אף

ד" להדגיש כדי בשלח): הי'oxgפ' חרון, מלשון "mi`zn לכתוב יותר
אף). חרון (ולא חרון

שם.28)
שם.29) כפרש"י
ד.30) סט, תהלים
ועוד.31) ג. נח, וארא תו"א וישב. פ' ויצא. ר"פ להאריז"ל לקו"ת
ועוד.32) ג. כא, ויצא תו"א וישב. פ' שם לקו"ת
אמור).33) לכן לד"ה (ביאור וארא ותו"ח תו"א שם. .n"kaeלקו"ת
א.34) לג , שה"ש  ד. צ, מסעי לקו"ת סד). (ע' תקס"ב והריחו ד"ה

א. רצד, א. רפט, אד"ז ב. קל, אד"ר וראה ובכ"מ.
כחתן  והוא וד"ה ופכ"ה), (פי"ג בכסלו בכ"ה ד"ה אורה שערי וראה
ריח  ע"ד שהוא דקרבנות ריח א) בריח: בחי' ב' דיש ואילך) (פי"א תרנ"ז



כה gp zyxt zegiyÎihewl

בביטוי  בפסוקנו בדייקו רש"י מבהיר זאת את
"נחר `s"חרון שמלשון ל"חרן" כאן הכוונה אין :"

ipexb,תורה אלפים שני שלפני הדורות על מדובר כי ,"
מהשתלשלות, שלמעלה מחסד dlrnlשניזונו

הגרון  של למצבו חשיבות אין ולכן – מהחכמה
בין רש"י dnkgdשמקשר מדגיש לכן הימנה. ולמטה

שמעל `s"חרון האור דרגת על המצביע ,"
להשתלשלות.

שמעל  מדרגה שהשפעה רש"י, אומר כך ועל
כי  אברם", "עד רק היתה רצונו לעוברי להשתלשלות
התחילו  כאשר אך תהו. אלפים שני של הנהגה היתה זו

"חרון פסק תורה, אלפים שמעל `sשני ההשפעה – "
מדידה התחילה אז עלֿפי להשתלשלות: והגבלה

של  החישוב לפי להגיע חייבות ההשפעות שכל תורה,
התורה" .35"שכל

.Á
˙Â‚¯„Ï ¯˙ÂÈ· ÔÂÈÏÚ ¯Â‡ ˙Î˘Ó‰ Y ˙ÈÙÂÒ Ô"Â

¯˙ÂÈ· ˙ÂÎÂÓ
"עד  של שהענין לכך הפנימי והטעם ההסבר זהו
נו"ן  של בשינוי דוקא רמוז מקום" של אף חרון אברם

:36סופית 

אבינו  אברהם בזמן תורה, אלפים שני תחילת ,37עם
פנימיות, של דרגה לתוך המקיף האור של השפע ירד
בפנימיות, נמשך מהשתלשלות שלמעלה האור וכאשר
רוחני  וכח יניקה ממנו שתינתן אפשרי בלתי

ל"חיצונים".

להשתלשלות 38כידוע  שמעל המקיף שמדרגת ,
רק  חיות ולשאוב לינוק הטמאות הקליפות יכולות

הוא יורד oiicrכאשר הוא כאשר ואילו מקיף, בבחינת

רק  להגיע האלקית והחיות השפע יכול לפנימיות,
קדושה. לעניני

ענינים  שני בה שמצויים סופית, בנו"ן רמוז זה
שער 39הפכיים  על מורה נו"ן של המספר א) :

להשתלשלות  מעל שהוא אופן 40החמישים ב) .

השפעה 41שרטוטה  על מורה ארוכה, רגל בעלת שהיא ,
.42למטהֿמטה 

"להמשיך" היא הסופית הנו"ן מהות כלומר,
"מעלה  בדרגת להשתלשלות, שמעל האור את ולהוריד

בטלה  ואז תכלית". אין עד "מטה לתוך קץ" אין עד

לקדושה. רק ניתנת והיא הטמאות לקליפות ההשפעה

תורה  בלקוטי אשר 43כמוסבר הסופית הנו"ן לגבי

תדבקון" "ובו 44ב"ובו של המעלה שיא שאת ,
דרגת  שגם עד מטה, למטה להוריד יש תדבקון"

יניקה  יהיה "לא ואז לה'", קודש "כולו תהיה העשיה
כלל". וחיצונים לסטראֿאחרא

ימות  אלפים לשני הכנה הם תורה אלפים ושני

יומשכו שאז בפנימיות lkהמשיח, ,45המקיפים
"ואת  שם, תורה' ב'לקוטי הסיום כפי היא, והתוצאה

הארץ" מן אעביר הטומאה משיח 46רוח בביאת
ממש.47צדקנו  בקרוב
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"ישימו  י) לג, (ברכה נאמר (שעליו דקטורת ריח ב) לפה); (השייך המאכל
ריחjit`aקטורה שהוא (אף*))– "dnypdy עצם בחי' ממנו, נהנית

בגוף. מהתלבשות שלמעלה הנשמה
לענין35) 21 שבהערה בראשית אוה"ת dxezראה mitl` 'a וראה .

הנ"ל. שבהערה מקומות בארוכה
דנו"ן36) כאן, מבחיי נמנים dketdלהעיר כאן ועד התהו, על "יורה

וכו'". תורה אלפים שני נמנים ואילך ומאברהם תהו אלפים שני
שם.37) ע"ז
תכט,38) באוה"ת – (וביאורו לך נתתי ואני ד"ה ד) (קג, ויחי תו"א

נ"ח  ד"ה העבריות). למיילדות גו' ויאמר (ד"ה שמות תו"ח ואילך). א
ועוד. תש"ד, ויגש תרנ"ט.

תנט.39) ע' להצ"צ ביאוה"ז תרפא. ע' ראה אוה"ת
הנו"ן.40) שער הוא (דוקא) פשוטה דנו"ן שם וביאוה"ז אוה"ת ראה

על 41) מורה האותיות דתמונת בהגהה) פי"ב (פי"א. שעהיוה"א ראה
כו'. ההמשכה ציור

א.42) צ , בהעלותך ביאוה"ז סע"ב. כ, ראה לקו"ת ג. קי, תו"א
ועוד. .38 שבהערה מקומות

למטה 43) שההמשכה שם, (להצ"צ) וביאוה"ז אוה"ת וראה שם.
שבו. הנו"ן שער גילוי מצד היא פשוטה, בנו"ן המרומזת מטה

ה.44) יג, ראה
שאין 45) יותר, (ונעלים חדשים** מקיפים חדשים, שמים ויומשכו

ללעומ"ז). יניקה בהם שייך
ב.46) יג, זכרי'
רועה***47) ומבחי' נסיכים משמונה פני'. ובחי' מקיף בחי' שהוא

מצות  להצ"צ (סהמ"צ ורב מלך תרטז), ע' אור יהל ואילך. א לד, (תו"א
פ"ג). מלך מינוי

xry xeciqa la` .y"iir ,(oiigc oiig) il`nya ± zxehwce ,(oiig) ipinid awpa `ed zepaxwc gix :envr gixa ,zehxtac ,(102 dxrda) 402 'r d"g y"ewl d`xe (*
.n"k`e .(oiig 'iga ,ipnid awp) eay dniyp oiprl `l` ,(oiigc oiig 'iga ,il`nyd awp) s`ay gixd oiprl jiiy `l "s` oexg"c rnyn (b ,h) oilitzd

.(cere .eteqa z"ewl) minyd xy`k ik d"c (**
.ea xwird edfy iptn l"i ± mikiqpa aygp (a ,ap dkeq) q"yae (***



כו
תפילין דרבינו תם הוא רשות, ע"ד תפלת ערבית רשות 

שתיקן יעקב, שהי' איש תם

תפלת ערבית רשות1 ויעקב תקנה2, הוא על דרך תפלין 
כן על דרך רשות, שאינו חובה כל  גם  דרבינו תם שהוא 
כך כמו תפילין דרש"י, והם דרבינו תם ששמו הי' יעקב, 

ונקרא תם על דרך יעקב איש תם.

לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד רפו

ביאור הזהר דמיצחק נפק ב' בנים, יעקב מבורך, עשו 
מקולל, ודיוק הלשון דנקט ה' ברכות ביעקב, ו' קללות 

בעשו וכו'

וחד  מבורך  חד  בנין,  תרין  נפקו  דיצחק  מסטרא3 
דאתלטיא לעילא ותתא, דא אתפרש לסטריה ודא אתפרש 
בטורא  דיוריה  ודא  קדישא  בארעא  דיוריה  דא  לסטריה, 
דשעיר, דכתיב )בראשית כה, כז( איש יודע ציד איש שדה, 
יושב  ודא  ושממה,  וחרבא  דמדברא  באתר  אתריה  דא 

אהלים, וכלא כגוונא דאצטריך.
לסטריה  דא  וארור,  ברוך  אינון  דרגין  תרין  כך  ובגין4 
ודא לסטריה, מהאי נפקין כל ברכאן דעלמין לעילא ותתא, 
וכל טיבו וכל נהירו וכל פורקן וכל שזבותא, ומהאי נפקין 
כל לווטין וכל חרבא וכל דמא וכל שממה וכל בישין וכל 

מסאבו דעלמא.
ספר הזהר חלק א' דף קפד ע"ב

פורקן  נהירו  טיבו  ברכאן  דברים,  ה'  חשיב  בברוך 
שממא  דמא  חרבא  לווטין  דברים,  ו'  ובארור  שזבותא. 

בישין מסאבו.

דרושים  ב.  כד,  השירים  שיר  תורה  לקוטי  ראה  ב.  כז,  ברכות   )1
לסוכות פ, ג. ביאורי הזהר לאדמו"ר האמצעי פרשת חיי שרה עמוד 
ואילך.  פה  עמוד  צדק  להצמח  הזהר  ביאור  ואילך.  ד  עמוד  סוף  יג, 
לקוטי שיחות חלק כה סוף עמוד 155 ואילך. תורת מנחם התוועדויות 
 ,231 עמוד  ד  חלק  ה'תשנ"א  ואילך.   104 עמוד  א'  חלק  ה'תשמ"ה 

ובהערה 39 שם.
2( ברכות כו. מובא לעיל סימן קסט. ראה לקוטי שיחות חלק כה סוף 

עמוד 155 ואילך.
3( ]תרגום ללה"ק[ מסטרא דיצחק נפקו תרין בנין, מצד הגבורה של 
יצחק יצאו שני בנים יעקב ועשו, יעקב מבורך ועשו מקולל למעלה 
יעקב  הטומאה,  לצד  נפרד  ועשו  הקדושה  לצד  נפרד  יעקב  ולמטה, 
מושבו בארץ הקדושה ועשו מושבו בהר שעיר )אשר שעירים ירקדו 
שם( דכתיב איש יודע ציד איש שדה בשדה של הסטרא אחרא, עשו 
בבית  יושב  הי'  ויעקב  ושממה,  וחורבן  מדבר  במקום  מקומו  הי' 
)שהקדושה  להיות  באופן שצריך  הוא  והכל  ועבר,  המדרש של שם 

מקומה בישוב והקליפה במדבר חרב ושמם(.
לצד  ברוך  וארור,  ברוך  הם  מדרגות  שתי  ולכן  ללה"ק[  ]תרגום   )4
הקדושה וארור לצד הטומאה, ממדרגה של ברוך יוצאות כל הברכות 
הצלה,  וכל  גאולה  וכל  אור  וכל  טוב  וכל  ולמטה,  למעלה  שבעולם 
וממדרגה של ארור יוצאות כל הקללות וכל חורבן וכל שפיכת דם וכל 

שממה וכל הרעות וכל הטומאות שבעולם. )רמ"ק ורא"ג ומפרשים(

נפקין מסטרא  ארור שניהן  והן  ברוך  הן  כי  לומר,  יש 
דיצחק5 כדלעיל, שיצחק הוא בחי' גבורות6, אך ברוך הוא 
ועד"ז הוא  גבורות קשות,  וארור הוא  גבורות ממותקות, 
גבורות,  בחי'  הם  ששניהם  דיוהכ"פ  עיזים  שעירי  הב' 
עזים7, אך השעיר הפנימי הוא גבורות ממותקות, והשעיר 

המשתלח הוא גבורות קשות.
וכמו"כ הי"א יריעות עזים שהיו במשכן נחלקות לשתים 
ה' יריעות לבד ושש יריעות לבד, והה' יותר חשובות מהו', 
כי הה' היו על חלק המשכן ששם הי' קודש הקדשים, והו' 
את  וכפלת  כמ"ש  המזרחי8  המשכן  חלק  על  היו  יריעות 
היריעה הששית אל מול פני האהל, הרי שהשש יריעות היו 
לצד מזרח המשכן, א"כ הה' יריעות עזים מעלתן חשובה 
על השש יריעות, זהו שבברוך חשיב ה' דברים ובארור ו'.
וי"ל הו' דברים שבארור הם ע"ד הששה נפשות דעשו 
וכתיב9 נפשות לשון רבים )עיין בפרש"י פ' ויגש בפסוק10 
כמו  רבים,  על11  מורה  ו'  ואות  ליעקב(,  הנפש הבאה  כל 

צדקת צדקות וכדומה.
ו' דברים. ובברוך ה' דברים, שבסט'  זהו שבארור יש 
דיוסף  וה'  ה', כמו ה' שנתוסף12 לאברהם,  דקדושה הוא 

שנק'13 יהוסף.
לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קמז

5( כמ"ש בהתחלה "מסטרא דיצחק נפקו תרין בנין".
הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ד.  פרק  הכינויים  )כג(  שער  פרדס  ראה   )6
שם.  מקומות  במראי  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד.
7( כמארז"ל )שבת עז:( "מאי טעמא עיזי מסגי ברישא והדר אימרא, 
ברישא חשוכא )בחינת גבורות( והדר נהורא". ראה לקוטי תורה בלק 
עמוד עד, ד. מאמרי אדמו"ר מהר"ש – תורת שמואל – תרכ"ט סוף 

עמוד קיח ואילך. לעיל סוף סימן ח.
ואת שש היריעות  "וחברת את חמש היריעות לבד  ט.  כו,  8( שמות 
לבד וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האהל" ]ופרש"י: וכפלת 
את היריעה הששית, העודפת באלו העליונות יותר מן התחתונות. אל 
פני האהל, חצי רחבה הי' תלוי וכפל על המסך שבמזרח, כנגד  מול 

הפתח, דומה ְלַּכָלה צנועה המכוסה בצעיף על פניה.[
9( בראשית לו, ו. "ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנותיו ואת כל 

נפשות ביתו וגו'".
10( בראשית מו, כו. ופרש"י וז"ל: כל הנפש הבאה מצרימה, מצאתי 
בויקרא רבה )ד, ו( עשו שש נפשות היו לו )בראשית לו, ד-ה( והכתוב 
עובדין  שהיו  לפי  רבים,  לשון  ו(  לו,  )שם  ביתו  נפשות  אותו  קורא 
לפי  נפש  אותן  קורא  והכתוב  לו,  היו  יעקב שבעים  הרבה.  לאלהות 

שהיו עובדין לאל אחד.
11( ראה גם לקמן סימן רכ. רכא.

12( בראשית יז, ה. "ולא יקרא עוד את שמך אברם והי' שמך אברהם 
וגו'".

)בראשית  ליוסף  פרעה  לו  שאמר  "בשעה  ע"ב.  לו,  סוטה  ראה   )13
מלכות  גנוני  אמר  וגו'',  ידו  את  איש  ירים  לא  "ובלעדיך  מד(  מא, 
לשון,  שבעים  יודע  יהא  א"כ  לו  אמרו  בו,  רואה  אני  מלכים(  )גווני 
בא גבריאל ולימדו שבעים לשון, לא הוה קגמר, הוסיף לו אות אחת 
שמו  ביהוסף  עדות  ו(  פא,  )תהלים  שנא'  ולמדו  הקב"ה  של  משמו 

וכו'". ראה תורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס עמוד קכ.

ילקוט לוי יצחק על התורה



כז

נח ח, ח – וישלח את היונה מאתו לראות 
הקלו המים מעל פני האדמה

)תוכן: רמז בפרשה על העתיד, ד' גליות ואח"כ 
גאולה שאין אחרי' גלות(

א. וישלח את היונה וגו' רמז גם כן כל זאת הפרשה על 
רמוזים  היונה  בענין  כי  הנעלם  במדרש  אמרו  וכן  העתיד 
הגליות וכנסת ישראל היא משולה ליונה דכתיב יונתי בחגוי 
הסלע, ובעונה נשתלחה ונתגרשה כדכתיב שלח מעל פני. 
וזהו וישלח את היונה מאתו בגלות בבל ולא מצאה היונה 
מנוח לכף רגלה שהכביד מלך בבל עולו עליהם וכתיב שם 

ובטרם יתנגפון רגליכם על הרי נשף.

וזהו  וקבלה.  בתשובה  שחזרה  התיבה  אל  אליו  ותשב 
וישלח ידו ויקחה כדכתיב וידי אדם מתחת כנפיהם, חזרה 
יון. ותבא  לחטוא כבראשונה ויוסף שלח את היונה בגלות 
יון  שגלות  ולפי  בתשובה.  שחזרה  ערב  לעת  היונה  אליו 
ערב  לעת  אמר  קדירה,  כשולי  ישראל  של  פניהם  החשיך 
לפי שחשך עליהם היום וערבה כל שמחה. והנה עלה זית 
טרף בפי' לולי שהעיר השם רוח הכהנים המשוחים בשמן 

זית שהם חשמונאי ובניו כמעט אבדה שארית ישראל...

אח"כ חזרה לחטוא כבראשונה וגלתה גלות רביעי הוא 
גלות אדום, וזהו וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את 
יספה שוב אליו עוד היא מעצמה  ולא  היונה בגלות אדום 
מעפרה  ויקימה  אותה  יעורר  הוא  ברוך  שהקדוש  אלא 
כדכתיב אקים את סכת דוד הנופלת. וזהו נפלה ולא תוסיף 
קום בתולת ישראל שפירושו ולא תוסיף קום מעצמה אלא 
שהקדוש ברוך הוא יסייעה ויתן לה יד. וזהו אקים את סוכת 
דוד וזהו ולא יספה שוב אליו עוד מעצמה לפי כובד הגלות 

והשעבוד עד שהשם יסייעה.
צרור המור

ערב  לעת  היונה  אליו  ותבוא   – יא  ח,  נח 
והנה עלה זית טרף בפיה וגו'

)תוכן: רמז שהגאולה תהי' בעת ערב(

שיהיו  לישראל  מזה  רמז  ערב  לעת  היונה  אליו  ותבוא 
נגאלין לעת ערב שנאמר והי' לעת ערב יהי' אור )זכרי' יד, 

ז(.
מרבינו משה הדרשן רבו של רש"י ז"ל

)תוכן: רמז בפסוקים לגלות מצרים ובבל, וגלות 
זה האחרון(

א. כ"ד תמוז . . בו שלח נח מן התיבה את היונה שנית 

)נח ח, יא( ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה זית טרף 
התוספות'  'בעלי  האילנות  ראשי  נראו  היום  ואותו  בפיה 
בידו  כזית  מרורים  מזונותי  יהי'  אמרה  רש"י  ופירש  שם, 
של הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם. בי"ז תמוז 
בפעם  היונה  נשלחה  שאז  התוספות'  'בעלי  דברי  הבאתי 
לישראל  ונרמז  מנוח  מצאה  ולא  בתמוז  י"ז  והי'  ראשון 
שאז  החורבן  התחלת  היו  בתמוז  ובי"ז  ליונה  שנמשלו 

נבקעה העיר ע"ש.

בי"ז  היונה  נשלחה  פעמים  ג'  הנה  בזה  להוסיף  עוד  ויש 
תמוז ובכ"ד בו ובא' באב בפעם הראשון לא מצאה מנוח ובב' 
עלה זית טרף בפי' ובג' חרבו פני האדמה בו נרמז לישראל 
מצאה  ולא  למצרים  ראשונה  יתברך  ממנו  גלותם  ג'  על 
ותשב  מצרים  של  קשה  ומעבודה  רוח  מקוצר  מנוח  היונה 
שועתם  ותעל  ויזעקו  כג(  ב,  )שמות  כמש"נ  בתשובה  אליו 
אל האלקים וגו'. וישמע אלקים את נאקתם וגו' וישלח ידו 
מכותיו וגבורותיו ע"י משה עבדו ויקחה אליו לעם ויבא אותה 
אליו כמש"נ )יתרו יט, ד( ואבא אתכם אלי. והתיבה תרמוז 
לצלא דקוב"ה והוא באברתו יסך עליהם ותחת כנפיו יחסיון.

ויוסף שלח את היונה היא גלות בבל והנה שמה לא הרעו 
לה מלכי בבל ופרס ומהם הי' גדולים בחצרי מלכים כדניאל 
חנני' מישאל ועזרי' מרדכי ורעיהם ובכל זאת ותבוא אליו 
כמו  נאמר  לא  וע"כ  שלימה  גאולה  הי'  שלא  אעפ"י  היונה 
לעיל וישלח ידו ויקחה ויבא אותה אליו רק היא באתה אליו 
ברשות ותחת מלכי פרס ובמעט עם ומחסור ודוחק הרבה 
יהיו מזונותי  ואמרה  זית טרף בפי'  אמנם היא הביאה עלי 
הקב"ה  של  בידו  בירושלים  אלקינו  בבית  כזית  מרורים 
כמו שהי' להם תחלה מניעות וסיבות משכניהם סביב ולא 
מתוקים בדבש בידי בשר ודם כמלכי פרס שטוב הי' להם 

במדינותיהם.

ועל גלות המר הארוך האחרון נרמז שליחות הג' מן התבה 
ובעבור שאין זמן ומועד לגאולה ולבא לפומא לא גלאי לא 
נאמר בה שיבה. והיא ממש דומה לגלות הזה שנאמר בה 
כן  נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל כמו  ב(  ה,  )עמוס 
כאן נאמר ולא יספה שוב אליו עוד וכשם ששם במערבא 
מתרצי לה הכי )ברכות דף ד' ע"ב( נפלה ולא תוסיף לנפול 
עוד קום בתולת ישראל. כמו כן כאן נאמר וישלח את היונה 
ולא יספה עוד להשתלח ולילך בגלות אחרי גאולתה מטעם 
תחת  לעולם  עוד  תהי'  אליו  כשתשוב  עוד  אליו  שוב  כי 
לקדשה  שנית  וישוב  ויגאלינו  האחרון  גלות  זה  כי  כנפיו. 
ע"י  הארץ  נתקנה  נח  שבימי  וכשם  עוד  לגרשה  יוסף  ואל 
מי המבול כמו כן בגאולתינו כתיב )ישעי' יא, ט( כי מלאה 

הארץ דעה וגו' כמים לים מכסים.
דבר יום ביומו כ"ד תמוז

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת נח

זוגתו  עם  ביחד  חסידותי  ונחת  הנכונה  בריאות  מתוך  לעיל  האמור  בכל  הצלחה  בברכת 

שתליט"א מכל יו"ח שיחיו, 

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד אי



gpכח zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy

ß ixyz g"k oey`x mei ß

å(è)çð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈
:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãa§«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©

i"yx£˜Ècˆ LÈ‡ Á Á ˙„ÏBz ‰l‡∑:ׁשּנאמר ּבׁשבחֹו, סּפר והזּכירֹו, י)הֹואיל לברכה".(משלי צּדיק "זכר ≈∆¿……«…«ƒ«ƒְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
טֹובים  מעׂשים צּדיקים, ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד אחר: קח)∑ÂÈ˙¯„a.ּדבר ּדֹורׁשים (סנהדרין מרּבֹותינּו יׁש ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ¿……»ְִֵֵֵַ

לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ּכלֿׁשּכן לׁשבח, היה אֹותֹו ּדֹורֹו לפי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לכלּום  נחׁשב היה לא אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו ‰˙‰ÁŒCl.צּדיק, ÌÈ‰Ï‡‰Œ˙‡∑ הּוא ּובאברהם ְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָָָֹ∆»¡…ƒƒ¿«∆…«ְְַָָ

כד)אֹומר: ּבצדקֹו(לקמן ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל לתמכֹו, סעד צרי היה נח לפניו", התהּלכּתי "אׁשר ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
ּכבד לׁשֹון ∑‰˙‰Cl.מאליו  ּבלׁשֹון ל', ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו אחד:עבר, ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא (שם מׁשּמׁשת ֵֵָƒ¿«∆ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

לׁשעבר.יג) נח", התהּל" להּבא. ,"התהּל יב)"קּום א להּבא.(שמואל ,"עבדי ּבעד ח)"התּפּלל א "ּובא (מלכים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, לׁשֹון הּזה", הּבית אל להּבא והתּפּלל .הֹופכֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(ctwzz'a zxb` ,i jxk ycew zexb`)

ּכׁשּמת  ׁשהרי בתו"ש, הקׁשה וכן והקׁשה אברהם, ׁשל ּבדֹורֹו מה־ּׁשאין־ּכן ּבזה וד[ר]ז"ל ּבדֹורֹותיו, היה צּדיק הּכתּוב ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָעל
ּבּדֹור ּבדֹורֹותיו דהּכּונה ּבזה לֹומר יׁש – נ"ח. ּבן אברהם היה ּדֹור ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלֹוֹוֹוֹונח רז"ל וכלׁשֹון ּומנהיגֹו ׁשּלֹו הּפרנס ׁשהּוא הינּו , ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

וכּו' פס"ו)ּופרנסיו .(ויק"ר ְְַָָ
ã ycew zegiyn zecewp ã(gp zyxt eh jxk zegiyÎihewl itÎlr)

אח  ׁשהיּו הצדיקים לבין נח ׁשל התנהגּותֹו ּבין ההבדל את מסּביר רחמין הזֹוהר ּבעא "לא דֹורֹו על התּפלל לא ׁשנח ריו, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָֹֹֹֹ
ׁשלא  ּתלּויים, היּו (=ׁשּבֹו עלמא" על רחמי ּבעי דלא ּתלין, הוּו "דביה נח", "מי ּבכינּוי המּבּול מי מכּונים ולכן עלמא", ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹעל
רּבינּו ׁשמׁשה ׁשמֹוצאים ּכפי דֹורם, ּבני ּבׁשביל נפׁשם את מסרּו אחריו ׁשּבאּו הצדיקים ואילּו העֹולם), על רחמים ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבקׁש

ּכתבּת". אׁשר מּספר נא מחני אין "ואם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאמר
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 19 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

gp lW Fzwcv¦§¨¤Ÿ©

ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
לפי  לגנאי, אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר. צּדיק היה צּדיקים ּבדֹור היה ׁשאּלּו ּכל־ׁשּכן לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים מרּבֹותינּו ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיׁש

לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה רש"י)ּדֹורֹו ובפירוש ט. (ו, ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָָֹ

‰Â‰ט  ÌÈÏL È‡kÊ ¯·b Á Á ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«…«…«¿«««¿ƒ¬»
:Á CÈl‰ ÈÈ„ ‡zÏÁ„a È‰B¯„a¿»ƒ¿««¿»«¿»«ƒ…«

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(h).çð çð úBãìBz älàmipFilrl gp ¥¤§Ÿ©Ÿ©Ÿ©¨¤§¦
mipFYgYl gp(d l x"a)FnW lRkPW lke . Ÿ©©©§¦§¨¤¦§©§

FnM ,wiCv `EdW rEciA(`i ak oldl) §¨©¤©¦§
inlWExiA opiWwnE .mdxa` mdxa ©̀§¨¨©§¨¨©§¦©©§©§¦

aizkde(fk `i my)iPWnE .gxY gxY §¨§¦¤©¤©§©¥
daEWY gxY dUrW dxn` `cdd`x) £¨¨§¨¤¨¨¤©§¨

(c my x"a:
.÷écö LéàixR `nEgpY iAx gzR ¦©¦¨©©¦©§¨§¦

miIg ur wiCv(l `i ilyn)drWA , ©¦¥©¦§¨¨
,mipa `lA mlFrd on mc` wNYqPW¤¦§©¥¨¨¦¨¨§Ÿ¨¦
ipRn ,[dkFaE] (dyeae) xvin `Ed¥¥¤¦§¥
ÎWFcTd Fl xnF` ,zFxFC cinrd `NW¤Ÿ¤¡¦¥©¨
xW` dxFYd ,ixR Ll Wi `EdÎKExÄ¥§§¦©¨£¤
ur wiCv ixt' DA aEzMW ,DA Yrbï©§¨¨¤¨¨§¦©¦¥
ur' `N` o`M aizM oi` 'eipA' ,'miIg©¦¨¨¥§¦¨¤¨¥
ur z`xwPW dxFYd `id Ffe ,'miIg©¦§¦©¨¤¦§¥¥

miIg(gi b my)gikFn df wEqR mB .dN` ©¦©¨¤¦©¥¤
wiCv Wi` gp gp zFclFYdN`' , §Ÿ©Ÿ©¦©¦¥¤

aizM oi` 'ztie mge mW gp zFclFY§Ÿ©¥§¨¨¤¤¥§¦
`N` ,o`MwiCv Wi`EpizFAx Exn`e . ¨¤¨¦©¦§¨§©¥

lM z` d`xW cr gp zn `l l"f©Ÿ¥Ÿ©©¤¨¨¤¨
miraW d`xe ,FaEXiA FNM mlFrd̈¨ª§¦§¨¨¦§¦
`l mNMnE ,eivlgn mi`vFi zFOE`§¦¥£¨¨¦ª¨Ÿ

xn`PW ,Fwcv `N` xMfpwiCv Wi` ¦§©¤¨¦§¤¤¡©¦©¦
minY(a `negpz). ¨¦
àúéàdAx ziW`xaA(g l)in lMW ¦¨¦§¥¦©¨¤¨¦

EnlWPW rEciA 'minY' FA xn`PW¤¤¡©¨¦§¨©¤¦§§
iAx axd WxitE .rEaXd zCnl eizFpW§¨§¦©©¨©¥©¨©©¦
oiklFd eizFpXW ,mdxa` xA wgvi¦§¨©©§¨¨¤§¨§¦
d"r mdxa`A EpivOW FnM ,zFIriaWA¦§¦¦§¤¨¦§©§¨¨
gpe .mipW Wnge miraW d`n igW¤©¥¨¦§¦§¨¥¨¦§Ÿ©
mde ,dpW miXnge zF`n rWY igW¤©§©¥©£¦¦¨¨§¥

Wi .zFIriaXd lr mixzi mipW Wng̈¥¨¦§¥¦©©§¦¦¥
FA xn`PW drXn aFWgl WIW Wxtl§¨¥¤¥©£¦¨¨¤¤¡©
KxAzi 'd xn`WM EpiidC ,'minY'¨¦§©§§¤¨©¦§¨¥
d`n DA wQrzp `Ede ,daiYd zFUrl©£©¥¨§¦§©¥¨¥¨

dpW mixUre(f l x"a)zF`n WlWE , §¤§¦¨¨§¥
,lEAOd xg` ig gPW [dpW] miXnge©£¦¦¨¨¤Ÿ©©©©©©
wNq ,miraWe zF`n rAx` Ll ixd£¥§©§©¥§¦§¦©¥
itl zaWgp Dpi`W lEAOd zpW§©©©¤¥¨¤§¤¤§¦

ziW`xa ixcq DA EPYWPWal x"a d`x) ¤¦§©¨¦§¥§¥¦
(:gw oixcdpq ,emiklFd mix`WPde ,§©¦§¨¦§¦

:zFIriaXl©§¦¦
.äéäFA xn`PW [in lM] (mewn lk) ¨¨¨¦¤¤¡©

,mixg` qpxtE Wcg mlFr d`x 'did'¨¨¨¨¨¨¨¦§¥£¥¦
sqFi ,gp(d ` zeny)dWn ,(` b my)aFI`e , Ÿ©¥¤§¦
(` ` aei`)mNkaE 'did' xn`p mNkA ,§ª¨¤¡©¨¨§ª¨

ElNd mikxc ipW `vnY(g l x"a):i dxez ¦§¨§¥§¨¦©¨



כט gp zyxt - e - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz g"k oey`x meil inei xeriy
טמאה  ּבהמה ּבגנּות ׁש"אפילּו ּובפרט לׁשבח, ולא לגנאי ּדדרׁשינן טעמייהּו מאי להבין: צרי לגנאי' ּדֹורׁשים ה'יׁש ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹּבדעת

נח? ׁשל ּבגנּותֹו ּתדּבר לא ׁשהּתֹורה ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה הּכתּוב" ּדּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֹלא
ּבדבר  מה־ּׁשאין־ּכן הּתֹורה; לסּפּורי רק מתיחס - מגּנה ּבלׁשֹון מדּברת אינּה ׁשהּתֹורה - זה ּכלל ּבזה: הּטעם לֹומר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻויׁש
ּבּלׁשֹון  להאמר צרי הלכה ּפסק ּכי נקּיה, ּבלּתי לׁשֹון ׁשהיא הגם ּביֹותר, הּברּורה ּבּלׁשֹון הּתֹורה מׁשּתּמׁשת ׁשם ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָהלכה,

למעׂשה. ּבנֹוגע לטעֹות מקֹום יהיה ׁשּלא ּביֹותר, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהּברּורה
מצינּו ּבפעל: להנהגה ּבנֹוגע טעּות לׁשלל הּתֹורה מתּכּונת לגנאי, - "ּבדֹורֹותיו" הּתבה ּבהֹוספת ּבּנּדֹון־ּדידן, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹועל־ּדר־זה

ּבׁשלמּות היתה לא ׁשּצדקתֹו ּכ על הּמֹורים נח ּבהנהגת ענינים ז)ּכּמה ז, ובפרשתנו ט. ו, רש"י בפירוש הּתֹורה (ראה אם ולכן, , ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
הּכתּוב  מֹוסיף הכי ּומּׁשּום הּבלּתי־רצּויֹות, אּלּו מהנהגֹות וללמד לטעֹות מקֹום היה נח, ׁשל צדקתֹו ּבתאּור מסּתּפקת ְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֹהיתה

מהם. ללמד ואין רצּויֹות, ּבלּתי אּלּו ׁשהנהגֹות לנּו להֹורֹות "ּבדֹורֹותיו", ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּתבת
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 279 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

dqpxRd zFcxHn dlSd©¨¨¦¦§©©§¨¨

ּבּבּבּבדרתיו דרתיו דרתיו דרתיו  היההיההיההיה ּתּתּתּתמיםמיםמיםמים צצצצּדּדּדּדיקיקיקיק איאיאיאיׁשׁשׁשׁש ֹֹנחנחנחנח ְְְְִִִִִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹ
לכלּום נחׁשב היה לא אברהם ׁשל ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי לגנאי. אֹותֹו ׁשּדֹורׁשין יׁש - ובפירוש ּבדֹורֹותיו ט. (ו, ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

רש"י)

הּכתּוב" ּדּבר לא טמאה ּבהמה "ּבגנּות אפילּו הרי הּדבר: ּתמּוּה א)לכאֹורה קכג, בתרא בבא "ּגנּותֹו"(ראה ּבּתֹורה נכּתבה ּומּדּוע ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָָָָָָֹ
נח? ֶַֹׁשל

למעׂשה. הּנֹוגע ענין ללּמדנּו הּכתּוב ּבא ּגּופא ׁשּבזה לֹומר צרי על־ּכרח ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָאּלא
אֹור" "ּתֹורה ּבּספר הּזקן אדמּו"ר מבאר הּתבה" אל "ּבא הּפסּוק על הּדברים: אׁשר (פרשתנו)ּבאּור ּכאן מרּמז ׁשהּכתּוב , ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ה"ּתבה" אל ולּכנס "לבֹוא" צרי הּזה" עֹולם ׁשּבעניני והּמחׁשבֹות הּפרנסה "טרדֹות על הרֹומזים הּמּבּול, מּמי להּנצל ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָּכדי
והּתפּלה. הּתֹורה ּתבֹות -ְְִֵַַָָ

ׁשּנמצא  מי א ּתמים, צּדיק היֹותֹו מּפני הּוא הּתבה, אל ׁשּנכנס ידי על הּמּבּול מּמי נּצל ׁשּנח זה לחׁשב: האדם ְְְְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹעלּול
והּתפּלה? הּתֹורה לתיבֹות "ּכניסה" על־ידי הּמּבּול" מ"ּמי להּנצל יכֹול הּוא ׁשּגם יאמר מי נחּותה, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֹּבדרּגא

"צּדיק", ּבדרּגת אינֹו אם ּגם אחד, ׁשּכל להׁשמיענּו לכלּום", נחׁשב היה "לא אברהם ׁשל ׁשּבדֹורֹו לגנאי, נח את ּדרׁשּו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹולכן
והּתפּלה. הּתֹורה לתיבֹות ּכניסה על־ידי הּזידֹונים הּמּבּול מּמי להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָָיכֹול

(é)ìL çð ãìBiå-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL ©¬¤−Ÿ©§¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤
:úôé̈«¤

(àé)õøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîç̈¨«

i"yx£˙ÁMzÂ∑ּכֹוכבים ועבֹודת ערוה נז)לׁשֹון ּכמֹו:(,(סנהדרין ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ּבׂשר ּכל הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: ספרים «ƒ»≈ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ז) ּתׁשחיתּון"(דברים ÒÓÁ.)"ּפן ı¯‡‰ ‡ÏnzÂ∑ׁשּנאמר:(ּגזל אחרים: ג)ספרים ּבכּפיהם"(יונה אׁשר החמס .)"ּומן ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

(áé)-ék äúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§¨®¨¦«
:õøàä-ìò Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤

i"yx£¯NaŒÏk ˙ÈÁL‰ŒÈk∑ מינן לׁשאינן נזקקין - ועֹוף חּיה ּבהמה, .אפּלּו ƒƒ¿ƒ»»»ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָָ

(âé)éðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½
íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈

:õøàä-úà¤¨¨«¤
i"yx£¯NaŒÏk ı˜∑ והֹורגת לעֹולם ּבאה אנּדרלמּוסיא ּכֹוכבים, ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל ≈»»»ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ

ורעים  ÒÓÁ.טֹובים ı¯‡‰ ‰‡ÏÓŒÈk∑ ּדינ ּגזר נחּתם על לא אּלא קח)הּגזלם ∑‡˙ı¯‡‰Œ.(סנהדרין ְִִָƒ»¿»»»∆»»ְְִֵֶֶַַַַָָָֹ∆»»∆

ÈÂ˙י  ÌÁ ˙È ÌL ˙È ÔÈ· ‡˙Ïz Á „ÈÏB‡Â¿ƒ…«¿»»¿ƒ»≈»»¿»
:˙ÙÈ»∆

ÈÏÓ˙‡Â‡˙יא  ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ˙ÏaÁ˙‡Â¿ƒ¿«»««¿»√»¿»¿ƒ¿¿ƒ«
:ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡«¿»¬ƒ

‡¯Èיב  ˙ÏaÁ˙‡ ‡‰Â ‡Ú¯‡ ˙È ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»»«¿»¿»ƒ¿«»«¬≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ dÁ¯‡ ˙È L‡ ‡¯Òa Ïk eÏÈaÁ«ƒ»ƒ¿»¡«»»¿≈««¿»

lÚ˙יג  ‡¯Òa ÏÎ„ ‡v˜ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«ƒ»¿»ƒ¿»««
ÔÓ ÔÈÙBËÁ ‡Ú¯‡ ˙‡ÈÏÓ˙‡ È¯‡ ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬≈ƒ¿¿ƒ««¿»¬ƒƒ
ÔB‰ÏaÁÓ ‡‡ ‡‰Â ‡iLÈa ÔB‰È„·BÚ Ì„√̃»»≈ƒ«»¿»¬»¿«∆¿

:‡Ú¯‡ ÌÚƒ«¿»
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לֹו: ודֹומה הארץ, מן ט)ּכמֹו העיר",(שמות את טו)"ּכצאתי א רגליו.(מלכים מן רגליו", את "חלה העיר, מן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ונּטׁשטׁשּו נּמֹוחּו הּמחרׁשה עמק ׁשל טפחים ג' ׁשאף הארץ, עם הארץ", "את אחר: .ּדבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

(ãé)äázä-úà äNòz íép÷ øôâ-éöò úáz Eì äNò£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−©«£¤´¤©¥¨®
:øôka õeçîe úéaî dúà zøôëå§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−©«Ÿ¤

i"yx£˙·z EÏ ‰NÚ∑ הּמּבּול ּדֹור אנׁשי ׁשּיראּוהּו ּכדי זה? ּבבנין הטריחֹו ולּמה לפניו. והּצלה רוח הרּבה ¬≈¿≈«ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ
להביא  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 'עתיד להם: אֹומר והּוא ?'ל ּזאת 'מה אֹותֹו: וׁשֹואלין ׁשנה ק"כ ּבּה ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹעֹוסק

יׁשּובּו אּולי לעֹולם', ּגפרית,∑Ù‚ŒÈˆÚ¯.מּבּול ׁשם על זה? מּמין ולּמה ׁשמֹו, להּמחֹות ּכ עליהם ׁשּנגזר ַַָָָ¬≈…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
וחּיה ∑˜ÌÈp.ּבֹו ּבהמה לכל מדֹורים, ּבתבתֹו∑Ùka¯.מדֹורים 'ּכפרא'. ּבּגמרא ּומצינּו ארּמי, ּבלׁשֹון זפת ƒƒְְְְְִִֵַָָָ«…∆ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

צּדיק  אֹותֹו יריח ׁשּלא ּכדי ועֹוד מּבחּוץ, וזפת מּבפנים ּבחמר ּדּיּה ּתׁשים, הּמים ׁשהיּו עלֿידי מׁשה, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹׁשל
ּכאן  אבל זפת, ׁשל רע ּומחּוץ ריח מּבית זּפתּה הּמים, חזק .מּפני ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 34 cenr ,eh jxk zegiyÎihewla oiieri)

daYd zIUr onf KWn¤¤§©£¦©©¥¨

וגווגווגווגו'''' עציעציעציעצי־־־־גפרגפרגפרגפר ּתּתּתּתבתבתבתבת לללל יד)עעעעׂשׂשׂשׂשהההה (ו, ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַֹֹ ֶֶֶֶֹֹ
ּבּה מׁשּתּדל היה ׁשנה ועׂשרים בתחלתו)מאה פרשתנו טוב (לקח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

ׁשּבזה  ּובפרט גפר" עצי ּתבת ל "עׂשה הּצּוּוי ּבקּיּום נזּדרז ולא ,ּכל־ּכ רב זמן מׁש ּבעׂשּיתּה התעּכב מּדּוע להבין: ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹצרי
ּכּלֹו? העֹולם וקּיּום הּצלתֹו ְְִַָָָָָֻּתלּויה

ּבפׁשטּות: לֹומר ְְְֵַַויׁש
היטב  מּובן לבד, הּכל לעׂשֹות צרי היה ואם הּתבה. את יבנה ּבעצמֹו ׁשּנח והינּו גֹו'", ּתבת ל "עׂשה היה הּקּב"ה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹצּוּוי
ועׂשרים  מאה ּתֹו ּבעצמֹו הּכל וכּו'  אר אּמה מאֹות ׁשלׁש ּתבת לבנֹות ׁשהסּפיק הּדבר מפלא ואדרּבה, הּזמן. אריכּות ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹֻטעם

מיּדי. קׁשה ולא לבד, ְְִִֶַָָָֹׁשנה

(åè)ìL dúà äNòz øLà äæåCøà änà úBàî L §¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´©À̈µŸ¤
ìLe daçø änà íéMîç äázä:dúîB÷ änà íéL ©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈§¦¬©−̈«¨¨«

(æè)øäö|äìòîìî äplëz änà-ìàå äázì äNòz ´Ÿ©©«£¤´©¥À̈§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa äázä çúôeíéL ¤¬©©¥−̈§¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−

:äNòz©«£¤«¨
i"yx£¯‰ˆ∑,חּלֹון אֹומרים: להםיׁש הּמאירה טֹובה אבן אֹומרים: שם)ויׁש רבה plÎz‰.(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â …«ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ¿∆«»¿«∆»

‰ÏÚÓÏÓ∑ מּכאן למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד מלמעלה קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
אינֹו(ּומּכאן אחרים ÌÈNz.)ּבספרים dcˆa∑ הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLe.ּבּהׁשּלא ÌiL ÌizÁz∑זֹו עלּיֹות ג' ְֲִִִִֵֵָָ¿ƒ»»ƒְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒֲִ

לזבל ּתחּתּיים למדֹור, אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב .(שם)על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ

(æé)õøàä-ìò íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìíéîMä úçzî íéiç çeø Ba-øLà øNa-ìk úçL §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©©¨¨®¦

:òåâé õøàa-øLà ìk¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«

ÔÈ¯B„Óיד  ÌB¯„˜c ÔÈÚ‡„ ‡˙B·z CÏ „·ÈÚƒ≈»≈»¿»ƒ¿«¿¿ƒ
‡¯aÓe ÂbÓ d˙È ÈtÁ˙Â ‡˙B·z ˙È „aÚz«¿≈»≈»¿∆¿≈»«ƒ»ƒ»»

:‡¯ÙÎa¿»¿»

‡¯k‡טו  ÔÈn‡ ‰‡Ó ˙Ïz d˙È „aÚ˙c ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈»«¿»¿»«ƒ»¿»
ÔÈn‡ ÔÈ˙Ï˙e dÈ˙t ÔÈn‡ ÔÈLÓÁ ‡˙B·˙„¿≈»«¿ƒ«ƒ¿»«¿»ƒ«ƒ

:dÓe¯«

Ó‡Ïe˙‡טז  ‡˙B·˙Ï „ÈaÚz ¯B‰≈«¿≈¿≈»¿«¿»
d¯ËÒa ‡˙B·˙„ ‡Ú¯˙Â ‡lÚlÓ dpÏÏÎLz¿«¿¿ƒ«ƒ¿≈»¿«¿»¿≈»¿ƒ¿«
ÔÈ‡˙ÈÏ˙e ÔÈÈz ÔÈÚ¯‡ ÔÈ¯B„Ó ÈeLz¿«ƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒ

:dp„aÚz«¿¿ƒ«

ÏÚיז  ‡iÓ ‡ÙBË ˙È È˙ÈÓ ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»«¿≈»»»«»«
ÈiÁ„ ‡Áe¯ d· Èc ‡¯Òa Ïk ‡ÏaÁÏ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»»ƒ¿»ƒ≈»¿«≈

:˙eÓÈ ‡Ú¯‡· Èc Ïk ‡ÈÓL ˙BÁzÓƒ¿¿«»…ƒ¿«¿»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(fh).'åâå änà ìàåKkl .EaMrzi dO` dagxW oeiM xn`Y m`e .daiYd Eaiwxie minWBd EaMrzi `NW [qxhpFTd] WxiR §¤©¨¥©©§§¥¤Ÿ¦§©§©§¨¦§©§¦©¥¨§¦Ÿ©¥¨¤§¨¨©¨¦§©§§¨
` i`wC `xw sqFi axd WxiRdaiYl dUrY xdS:iEQiMd on dO`l KEnq idi xdv FzF`W xnFlM ,fi dxez ¥©¨©¥¨¨§¨¥©Ÿ©©£¤©¥¨§©¤Ÿ©§¦¨¨©¨¦©¦



לי gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy
i"yx£‡È·Ó È‰ È‡Â∑ ּכבר:הנני לפני ואמרּו ׁשּזרזּוני אֹותם עם להסּכים ח)מּוכן "מהֿאנֹוׁש(תהלים «¬ƒƒ¿ƒ≈ƒְְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַָָָָָָ

לּנמּוÏeaÓ∑..ּכיֿתזּכרּנּו" הּגבֹוּה מן הּכל את ׁשהֹוביל הּכל, את ׁשּבלּבל הּכל, את לׁשֹון ׁשּבּלה וזהּו ְְִִֶ«ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
ׁשּננערּו ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל והביאם הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּונקלֹוס,

מ ּבּול, מתי ּכל ׁשּבת (ׁשם ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה וכן מימי, אחרים: .)ספרים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ

(çé)äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦¬¤§¦¦−¦¨®¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈
éðáeéðá-éLðe EzLàå E:Czà E ¨¤²§¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«

i"yx£È˙È¯a ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑(רבה הּפרֹות (בראשית על צרי היה ּברית יהרגּוהּו: וׁשּלא ויעפׁשּו, ירקבּו ׁשּלא «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ׁשּבּדֹור  EzL‡Â.רׁשעים EÈ·e ‰z‡∑הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו מּכאן לבד, והּנׁשים לבד .(שם)האנׁשים ְִֶַָ«»»∆¿ƒ¿¿ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

(èé)-ìà àéáz ìkî íéðL øNa-ìkî éçä-ìkîe¦¨Â¨©Â¦¨¨º̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤
:eéäé äá÷ðe øëæ Czà úéçäì äázä©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®¨¨¬§¥−̈¦«§«

i"yx£ÈÁ‰ŒÏkÓe∑ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ.(חגיגה ÌÈL∑,מּׁשנים ּפחתּו לא ׁשּבהם הּפחּות ואחד מן זכר אחד ƒ»»«ֲִִֵ¿«ƒƒ…ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.נקבה  ְֵָ

(ë)Nîø ìkî dðéîì äîäaä-ïîe eäðéîì óBòäî¥«¨´§¦¥À¦©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤
éìà eàáé ìkî íéðL eäðéîì äîãàä:úBéçäì E ¨«£¨−̈§¦¥®§©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«

i"yx£e‰ÈÓÏ ÛBÚ‰Ó∑(רבה ו (בראשית ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם. הׁשחיתּו ולא ּבמיניהם, ׁשּדבקּו ׁשהּתבה אֹותן כל ≈»¿ƒ≈ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבּה הכניס .קֹולטּתּו ְְִִַָ

(àë)zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷ äzàå§©¨´©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈
éìà:äìëàì íäìå Eì äéäå E ¥¤®§¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«

(áë):äNò ïk íéýìû Búà äeö øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
i"yx£Á NÚiÂ∑הּתיבה ּבנין קח)זה .(סנהדרין «««…«ְִֵֶַַָ

ß ixyz h"k ipy mei ß

æ(à)-ìà Eúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−¤
:äfä øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬©¤«

i"yx£˜Ècˆ È˙È‡¯∑ ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו מקצת ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא »ƒƒ«ƒְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ
.(ב"ר)ּבפניו ְָָ

‡zיח  ‡˙B·˙Ï ÏBÚ˙Â CnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ»¿≈¿≈»«¿
:CnÚ CÈ· ÈLe C˙z‡Â CÈ·e¿»¿ƒ¿»¿≈¿»ƒ»

ÏÈÚzיט  ‡lkÓ ÔÈ¯z ‡¯Òa ÏkÓ ÈÁc ÏkÓeƒ»¿«ƒ»ƒ¿»¿≈ƒ…»»≈
:ÔB‰È ‡a˜Â ¯Îc CnÚ ‡Ói˜Ï ‡˙B·˙Ï¿≈»¿«»»ƒ»¿«¿»¿»¿

ÏkÓeכ  dÊÏ ‡¯ÈÚa ÔÓe È‰BÊÏ ‡ÙBÚÓ≈»ƒ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ…
ÔeÏÚÈ ‡lkÓ ÔÈ¯z È‰BÊÏ ‡Ú¯‡„ ‡LÁƒ̄¬»¿«¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ…»≈¬

:‡Ói˜Ï C˙ÂÏ¿»»¿«»»

LBÎ˙Âכא  ÏÎ‡˙Óc ÏÎÈÓ ÏkÓ CÏ ·Ò z‡Â¿«¿«»ƒ»≈«ƒƒ¿¬≈¿ƒ¿
:ÏÎÈÓÏ ÔB‰Ïe CÏ È‰ÈÂ C˙ÂÏ¿»»ƒ≈»¿¿≈»

Ú·„:כב  Ôk ÈÈ d˙È „ÈwÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«≈»≈¿»≈¬»

C˙Èaא  L‡ ÏÎÂ z‡ ÏeÚ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…««¿¿»¡«≈»
‡¯„a ÈÓ„˜ È‡kÊ È˙ÈÊÁ C˙È È¯‡ ‡˙B·˙Ï¿≈»¬≈»»¬≈ƒ««√»«¿»»

:ÔÈ„‰»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).éçä ìkîezFAxl :i"Wx WxiR ¦¨¨©¥©©¦§©
micXd z`(bi `l x"a)x"aA `vnpe . ¤©¥¦§¦§¨¦

(eh f mildz yxcn d`x)'`xwiW' dvxW¤¨¨¦§¨
WTaE Kl gp Fl xn` ,daiYl qpMil¦¨¥©¥¨¨©Ÿ©¥©¥
od miqpkPd lMW itl ,LbEf zA z ¤̀©§§¦¤¨©¦§¨¦¥

xwXd `vnE Kld ,FYW`e Wi ¦̀§¦§¨©¨¨©¤¤
mc` ipA lr dPEnnd `EdW ,'`zgR'§¨¨¤©§¤©§¥¨¨
:Fl xn` ,mpFnn xQglE mzigtdl§©§¦¨§©¥¨¨¨©
i` il oYY dn :Fl xn` ,il YAqpn©§©©§¦¨©©¦¥¦¦
dn lM :Fl xn` ,Kl `paiqpn©§¦§¨¨¨©¨©

Eqpkp cIn ,Dil `aiqpi` ,`pgexnC§©§©§¨¦§¦¨¥¦©¦§§
dn lM iWpi` ixn`C Epiide .daiYl©¥¨§©§§¨§¦¡¨¥¨©
lBqn .`aqp `zgR `xwiW lBqnC¦§©©¦§¨§¨¨¨§¨§©©

:dNEbq oFWlk dxez §§¨



gpלב zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"ye ,n"yz dxy iig zyxt w"yven zgiy t"r)

aiY"d l` `FaldPOn z`vle - "d ¨¤©¥¨§¨¥¦¤¨

ההההּתּתּתּתיבהיבהיבהיבה אלאלאלאל ּבּבּבּביתיתיתית וכלוכלוכלוכל אאאאּתּתּתּתהההה א)ּבּבּבּבאאאא (ז, ֹֹ ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
זה ּפסּוק על הּבעל־ׁשם־טֹוב ּתֹורת היא ובכ"מ)מפּורסמת ואילך. ס"ח טוב' שם ל'כתר בהוספות לתיבֹות (הובא רֹומז "ּתיבה" אׁשר , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

והּתפּלה. הּתֹורה ּתיבֹות ּבתֹו עצמֹו את ּולהכניס "לבֹוא" צרי ׁשּיהּודי הּוא הּתיבה" אל "ּבא והּפירּוׁש והּתפּלה, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה
הּפרׁשה ּבהמׁש ּדהרי ּפלא, הּדבר טז)ולכאֹורה הּבעל־ׁשם־טֹוב,(ח, ּולפירּוׁש הּתיבה"! מן "צא - לנח הּקּב"ה מצּוה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

הּדבר? ייּתכן אי - ּותפּלה ּדתֹורה הּקדֹוׁשֹות הּתיבֹות על קאי ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָׁש"ּתיבה"
מהתּבֹודדּותֹו לצאת הּוא נדרׁש ּבתחּתֹונים" "ּדירה ׁשל הּכּונה ׁשּמּצד האדם, ּבעבֹודת הּסדר הּוא ּכ ׁשּבאמת ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָאּלא

הּקדּוׁשה. אֹור את ּכּולֹו העֹולם אל ּולהביא והּתפּלה, הּתֹורה ּתיבֹות עם ּבחדרֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוהסּתּגרּותֹו
ה"ּתיבה" ּבתֹו עצמֹו את להׁשקיע יהּודי צרי ראׁשית־ּכל ּכלֹומר: הּתיבה". אל "ּבא ׁשל ההכנה מּוכרחת זה, עם ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹיחד

ּתמימה " "ׁשנה ׁשל זמן מׁש ׁשם ולהיֹות ּותפּלה, יד),ּדתֹורה ח, פרשתנו הּזמּנים (פרש"י ׁשינּויי ּכל את ּבתֹוכּה הּכֹוללת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
יׁש הּפרטים, ּובכל ּובּתפּלה ּבּתֹורה הּוא חדּור ּכאׁשר ואז, ׁשּיֹוצא האפׁשרּיים; - הּתיבה" מן ּד"צא לעבֹודה הּכח ּבידֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

."יתּבר לֹו "ּדירה להיֹות ּומקּדׁשֹו הּתחּתֹון ְְְְְִִִֵַַַָָָָלעֹולם

(á)ìkî|äòáL äòáL Eì-çwz äøBähä äîäaä ¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²¦§¨¬¦§−̈
àåä äøäè àì øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â´Ÿ§Ÿ̈¬¦²

:BzLàå Léà íéðL§©−¦¦¬§¦§«
i"yx£‰¯B‰h‰∑למדנּו ליׂשראל, טהֹורה להיֹות ּתֹורההעתידה נח יח)ׁשּלמד Ú·L‰.(עירובין ‰Ú·L∑ ּכדי «¿»ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹƒ¿»ƒ¿»ְֵ

ּבצאתֹו קרּבן מהם .ׁשּיקריב ְְְִֵֵֶֶַָָ

(â)äá÷ðe øëæ äòáL äòáL íéîMä óBòî íb©´¥¯©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®
:õøàä-ìë éðt-ìò òøæ úBiçì§©¬¤−©©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb∑הּמפרׁש מן סתּום ּולמד מדּבר, הּכת ּוב - .ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְְְְִִֵַַַַַָָָֹ

(ã)õøàä-ìò øéèîî éëðà äòáL ãBò íéîéì ék¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ©§¦´©¨½̈¤
íe÷éä-ìk-úà éúéçîe äìéì íéòaøàå íBé íéòaøà©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨¨¦À¦¤¨©§Æ

:äîãàä éðt ìòî éúéNò øLà£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«
i"yx£‰Ú·L „BÚ ÌÈÓÈÏ Èk∑(קח הּצּדיק,(סנהדרין מתּוׁשלח ׁשל אבלֹו ימי ז' על אּלּו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשחס ƒ¿»ƒƒ¿»ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

Ú·L‡ב  ‡Ú·L CÏ ·qz ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa ÏkÓƒ…¿ƒ»«¿»ƒ«»«¿»«¿»
‡ÈÎ„ ‡‰˙È‡ ‡Ïc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡a˜Â ¯Îc¿«¿»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»ƒ»»«¿»

:‡a˜Â ¯Îc ÔÈ¯z ‡È‰ƒ¿≈¿«¿»¿»

Îc¯ג  ‡Ú·L ‡Ú·L ‡iÓL„ ‡ÙBÚÓ Û‡«≈»ƒ¿«»«¿»«¿»¿«
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡Ú¯Ê ‡Ói˜Ï ‡a˜Â¿»¿»¿«»»«¿»««≈»«¿»

ÁÓ˙ד  ‡‡ ‡Ú·L „BÚ ÔÈÓBÈ ÔÓÊÏ È¯‡¬≈ƒ¿«ƒ«¿»¬»»≈
ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ ÔÈÚa¯‡ ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡¯ËÓƒ¿»««¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
ÏÚÓ ˙„·Ú È„ ‡Óe˜È Ïk ˙È ÈÁÓ‡Â ÔÂÏÈÏ≈»»¿∆¿≈»»¿»ƒ«¿≈≈«

:‡Ú¯‡ Èt‡«≈«¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

æ(a).äøBähä äîäaä ìkîWxiR ¦¨©§¥¨©§¨¥©
:i"WxdxFdh zFidl dcizrd ©¦¨£¦¨¦§§¨

.dxFY gp cnNW Epcnl ,l`xUil§¦§¨¥¨©§¤¨©Ÿ©¨
wxR migafA opixn`C `dn Dnize§¥©¥¨§¨§¦©¦§¨¦¤¤

z`Hg zxR(.fhw)lM ,rci `pn : ¨©©¨§¨¨©¨
oi`W lke ,xFdh FYhlFw daiYdW¤©¥¨©§¨§¨¤¥
rci `l `nl` .`nh FYhlFw daiYd©¥¨©§¨¥©§¨Ÿ¨©
Wie .daiYd zhilw KFYn `N ¤̀¨¦§¦©©¥¨§¥
dxFY cnNW gikFdl oi`W miWxtn§¨§¦¤¥§¦©¤¨©¨
on Fz`iviA oAxw aixwd `lCn `N ¤̀¨¦§Ÿ¦§¦¨§¨¦¦¨¦
`l inp i`de .dxFdHd on `N` daiYd©¥¨¤¨¦©§¨§©©¦¨

Fl xn`X dOn df oiad ixdW ,`xidp§¦¨¤£¥¥¦¤¦©¤¨©
ok iM ,draW mdn qipkdl KxAzi¦§¨¥§©§¦¥¤¦§¨¦¥
dndAd lMn gTIe iAB i"Wx WxiR¥©©¦©¥©¦©¦Ÿ©§¥¨

dxdHd(k g oldl)il dEiv `l gp xn` ©§Ÿ¨¨©Ÿ©Ÿ¦¨¦
EN`n qipkdl `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨§©§¦¥¥
.oAxw odn aixwdl icM `N` draW¦§¨¤¨§¥§©§¦¥¤¨§¨
,dxFY gp cnNX dnC il d`xp Kkl§¨¦§¤¦§©¤¨©Ÿ©¨
migafA xn`wC `de ,i"Wx WxitcM¦§¥©©¦§¨§¨¨©¦§¨¦
,mi`nhE mixFdH` i`w `l ,'rci `pn'§¨¨©¨¨¥©§¦§¥¦
lM' mElM uxzn did `l dGnC§¦¤Ÿ¨¨§¨¥§¨
daiYd ixdW ,'xFdh FYhlFw daiYdW¤©¥¨©§¨¤£¥©¥¨

,lMn mipW zFgRd lkl mi`nh dhlẅ§¨§¥¦§¨©¨§©¦¦Ÿ
FYhlFw daiYdW lM ,Wxtp `l m ¦̀Ÿ§¨¥¨¤©¥¨©§
`xT` i`w `N` ,xFdh mipXn xzFi¥¦§©¦¨¤¨¨¥©§¨

Edpinl sFrdnC(k e lirl)opiWxtC §¥¨§¦¥§¨§¦©
WxiR df lre ,opinA EwaCW ozF`n¥¨¤¨§§¦¨§©¤¥©
daiYdW lM' iPWnE ,gp 'rci `pn'§¨¨©Ÿ©§©¥¨¤©¥¨
,mpinA EwaCW ,WExiR ,'xFdh FYhlFw©§¨¥¤¨§§¦¨
,'`nh FYhlFw daiYd oi`W lk'e§¨¤¥©¥¨©§¨¥
dxFdhE .opin opi`WA EwaC ,WExiR¥¨§§¤¥¨¦¨§¨

aizkC ,dexr iAB `kiiW d`nhE`xwie) §¥¨©§¨©¥¤§¨¦§¦
(ck gi:dN` lkA E`OHY l`b dxez ©¦©§§¨¥¤



לג gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy
ׁשנה  מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא מתּוׁשלח, ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכבֹודֹו

נח  BÚ„.לחּיי ÌÈÓÈÏ Èk∑ ׁשנה ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, זמן אחר זמן עֹוד? ÌBÈ.מהּו ÌÈÚa¯‡∑ ְֵַַֹƒ¿»ƒְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָ«¿»ƒ
ממזרים  צּורת לצּור ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת .ּכנגד ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

(ä):ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nòiå©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«
i"yx£Á NÚiÂ∑ לּתבה ּביאתֹו .זה «««…«ִֵֶַָָ

(å)íéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨¨®§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìò©¨¨«¤

(æ)äázä-ìà Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²¦−¤©¥¨®
:ìeanä éî éðtî¦§¥−¥¬©©«

i"yx£ÂÈ·e Á∑ הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו לפי לבד, והּנׁשים לבד ּבצער האנׁשים ׁשרּוי ׁשהעֹולם .מּפני …«»»ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
Ïean‰ ÈÓ ÈtÓ∑ עד לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו מאמין היה, אמנה מּקטּני נח אף ƒ¿≈≈««ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

הּמים  .ׁשּדחקּוהּו ְִֶַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(196 'nr k jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבצערצערצערצער ׁשׁשׁשׁשררררּוּוּוּויייי ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ז)ממממּפּפּפּפניניניני ז, (רש"י ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשל  ּבפׁשּוטֹו ּכלל מכרח זה טעם אין אבל ּבֹונה. והּוא העֹולם ּבחרּבן עֹוסק הקּב"ה יהא ׁשּלא אחר: טעם אמרּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻֻּבתנחּומא
הּברּיֹות  צריכים ּכן ואם ּדרּכֹו, את ּבׂשר ּכל הׁשחית ּכי הארץ, הׁשחתת על ענׁש היה הּמּבּול ואדרּבה: רׁש"י. ׁשיטת ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹמקרא,

לעיל ּברׁש"י ועּין ּבצער. ׁשרּוי ׁשהעֹולם מּפני הּוא ׁשהּטעם ,ּכרח ועל הארץ. על ּדרּכן את כד־כה)להיטיב ד, מה (בראשית : ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָ
ׁשּלֹו. את יעׂשה והּוא מצותכם, עׂשּו אּתם . . לּבהלה יֹולדֹות ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאנּו

(ç)äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä äîäaä-ïî¦©§¥¨Æ©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨
:äîãàä-ìò Nîø-øLà ìëå óBòä-ïîe äøäè§Ÿ̈®¦̧¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«

ÈÈ:ה  d„wÙ Èc ÏÎk Á „·ÚÂ«¬«…«¿…ƒ«¿≈¿»

iÓ‡ו  ‰Â‰ ‡ÙBËÂ ÔÈL ‰‡Ó zL ¯a ÁÂ¿…««ƒ¿¿»¿ƒ¿»»¬»«»
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

dnÚז  È‰B· ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á Ï‡ÚÂ¿»…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈
:‡ÙBË ÈÓ Ì„˜ ÔÓ ‡˙B·˙Ï¿≈»ƒ√»≈»»

ÈÏ˙‰‡ח  Èc ‡¯ÈÚa ÔÓe ‡ÈÎc ‡¯ÈÚa ÔÓƒ¿ƒ»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯ Èc ÏÎÂ ‡ÙBÚ ÔÓe ‡ÈÎc«¿»ƒ»¿…ƒ»≈««¿»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(e).äéä ìeanäå`pW i`n lF`Wl Wi §©©¨¨¥¦§©§¨
xzFi lEAn `EdÎKExAÎWFcTd `iadW¤¥¦©¨¨©¥
Exn` l"f EpizFAx .zFMn x`Xn¦§¨©©¥©¨§

(:gw oixcdpq)oigzFxaE Elwlw oigzFxA :§§¦¦§§§§¦
Klnl ,xaCd liWndl Wi mpn` .EpFCp¦¨§¨¥§©§¦©¨¨§¤¤
mixer lW dxEagl d`p dxiC dpAW¤¨¨¦¨¨¨©£¨¤¦§¦
didW onf lke ,geixA mlMlkl dEve§¦¨§©§§¨§¤©§¨§©¤¨¨
micnFr Eid mW KxC xaFr KlOd©¤¤¥¤¤¨¨§¦
Fl migAWnE KlOd cbpM miegYWnE¦§©£¦§¤¤©¤¤§©§¦
KlOd rnW zg` mrR ,lFcB lFwA§¨©©©©¨©©¤¤
Exn` ,ipf`A dGd lFTd dn xn` ,mlFw¨¨©©©©¤§¨§©¨§
,mW mlMlkl ziESW minEQd md Fl¥©¦¤¦¦¨§©§§¨¨
lFw mirnFXW zr lkA miUFr oke§¥¦§¨¥¤§¦
izF` oi`Fx Eid ENi` xn` ,LNW miqEq¦¤§¨©¦¨¦¦
,il oigAWn Eid dOke dOM zg` lr©©©©¨§©¨¨§©§¦¦
zzle xFg`l mxifgdl dEiv cIn¦©¦¨§©£¦¨§¨§¨¥

mlMlklE mi`FxW mc` ipA mnFwnA¦§¨§¥¨¨¤¦§©§§¨
E`xWM mc` ipA mzF`e ,minEQd FnM§©¦§¨§¥¨¨§¤¨
mi`FxWkE ,mAl DaB d`pdA onvr©§¨©£¨¨¨©¦¨§¤¦
Exn`e FzF` millwn Eid xaFr KlOd©¤¤¥¨§©§¦§¨§
mrR ,dfA EpzF` WaMW dfl Fl iF`§¤¤¨©¨¨¤©©
od dn l`We mlFw rnW zxg ©̀¤¤¨©¨§¨©©¥
LzF` millwn Fl Exn` ,mixnF`§¦¨§§©§¦§
YxfgdW mixerd FnM miUFr mpi`e§¥¨¦§¨¦§¦¤¤¡©§¨
.mEbxdIW mdilr KlOd dEiv ,xFg`l§¨¦¨©¤¤£¥¤¤©©§
,min FNM did dNigYn mlFrd KM̈¨¨¦§¦¨¨¨ª©¦
ENit`e mirnFW `le mi`Fx mpi`W¤¥¨¦§Ÿ§¦©£¦
,`EdÎKExAÎWFcTdl oiqNwn Eid ikd̈¦¨§©§¦§©¨¨

xn`PW(b bv mildz)'d zFxdp E`Up ¤¤¡©¨§§¨
ÎWFcTd xn` ,[mlFw zFxdp E`Up]¨§§¨¨¨©©¨
mc` `xFA iziid ENi` `EdÎKExÄ¦¨¦¦¥¨¨
dOke oiqENiw dOM d`Fxe rnFXW¤¥©§¤©¨¦¦§©¨

KxAzi dEiv cIn ,il oipzFp Eid zFgaW§¨¨§¦¦¦©¦¨¦§¨¥
dWAId d`xze 'ebe zgYn miOd EeTi¦¨©©¦¦©©§¥¨¤©©¨¨

(h ` lirl)miOd mFwnA mc` `xA DaE ,¨¨¨¨¨¦§©©¦
oirxFf EidW ,daFh mdl riRWde§¦§¦©¨¤¨¤¨§¦
,dpW mirAx`l mdl dlrnE ux`d̈¨¤©£¤¨¤§©§¨¦¨¨
ÎKExAÎWFcTdA Ecxn daFh aFxnE¥¨¨§§©¨¨
mCxnA `EdÎKExAÎWFcTd rnW ,`Ed¨©©¨¨§¦§¨
EthWie mdilr E`FaIW miOl dEive§¦¨©©¦¤¨£¥¤§¦§§
ozp axd iRn rnXW iAx iRn .ozF`¨¦¦©¦¤¨©¦¦¨©¨¨

l`ipt`(` d x"a d`x):f dxez ©§¦¥
(f).åéðáe çð àáiå:i"Wx WxiR ©¨ŸŸ©¨¨¥©©¦

lMW itl ,cal miWPde cal miWp`d̈£¨¦§¨§©¨¦§¨§¦¤¨
.dHOd WinWzA Exq`p lEAOd ini§¥©©¤¤§§©§¦©¦¨
,`EdÎKExAÎWFcTd xn`W WxcOM©¦§¨¤¨©©¨¨
oYnd ,dpFA dY`e qxFd ip` xaFw ip £̀¦¥£¦¥§©¨¤©§¥

mrf xFarIW cr(fi oyi `negpz):g dxez ©¤©£©©



gpלד zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz h"k ipy meil inei xeriy

(è)äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL íéðL§©̧¦§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥¨®
:çð-úà íéýìû äeö øLàk©«£¤²¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©

i"yx£Á Ï‡ e‡a∑ מאליהן.ÌÈL ÌÈL∑:ׁשנים היּו הּפחּות מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם »∆…«ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְְִִִֶַַָָָָֻֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - d"nyz gp t"y zgiy itÎlr)

`liOn KxcA§¤¤¦¥¨

נח נח נח נח  אתאתאתאת אלקיםאלקיםאלקיםאלקים צצצצּוּוּוּוהההה ּכּכּכּכאאאאׁשׁשׁשׁשרררר ּוּוּוּונקבהנקבהנקבהנקבה זכרזכרזכרזכר ההההּתּתּתּתיבהיבהיבהיבה אלאלאלאל נחנחנחנח אלאלאלאל ּבּבּבּבאאאאּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ִִִִֶֶֶֶֹֹֹֹ ַַַַֹֹ
מאליהן" - נח אל רש"י)"ּבאּו ט. (ז, ֲֵֵֶֶַָֹ

ּכפי  הּתיבה, את הכין ׁשּנח ׁשּלאחר והיינּו, "מאליהן". ּבאּו הם אּלא הּתבה, אל ּבעלי־החּיים ּבהבאת התעּסק לא ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹנח
נח. ׁשל מּצידֹו הׁשּתּדלּות ּבלי מּמילא, ּבדר ּבעלי־החּיים ּכל ּובאּו התקּבצּו - הּקּב"ה על־ידי ְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹׁשּנצטּוה

נפלאה: הֹוראה מּכאן ְְְִִַָָָָָָולמדנּו
קֹוני" את לׁשּמׁש נבראתי "אני ׁשליחּותֹו, ּבמילּוי לעסֹוק נדרׁש קידושין)יהּודי הּנדרׁשים (סוף הענינים לׁשאר לדאֹוג לֹו ואין ; ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

מּצידֹו. מיּוחדת הׁשּתּדלּות ללא מּמילא, ּבדר הענינים ׁשאר יפעלּו ׁשליחּותֹו, את ממּלא הּוא ּכאׁשר ּכי -ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לחּכֹות  ּובלי החּלֹון, על והקיׁש הּבּתים לאחד הל מסּוים, לדבר  נצר ׁשּפעם הּבעל־ׁשם־טֹוב, על הּידּוע הּסיּפּור ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָּובדּוגמת
הּנס, על סֹומ הּוא אם - מּמה־ּנפׁש אֹותֹו: ּוכׁשּׂשאלּו מבּוקׁשֹו). את לֹו ונתנּו אליו ּבאּו ואחר־ּכ) לביתֹו חזר ְְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָלמענה

לֹו! ׁשּיענּו עד לחּכֹות עליו הרי הּטבע, ּבדר לפעֹול ּברצֹונֹו ואם החּלֹון?. על להקיׁש עליו ּבכלל ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָמּדּוע
אפילּו להיֹות יכֹולה זֹו ּופעּולה טבעית, ּפעּולה "ּכלי", יעׂשה ׁשּיהּודי הּוא הּקּב"ה ׁשל רצֹונֹו ּכי הּבעל־ׁשם־טֹוב, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָוהׁשיב
הענינים  ּכל ּוׁשאר לביתֹו, לחזֹור ּכבר הּוא יכֹול ׁשּלֹו, את עׂשה מּצידֹו ׁשהּוא ּולאחר ּבחּלֹון; נקיׁשה ּכמֹו קטּנה ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּפעּולה

מעצמם!... ְְֲִֵַָיפעלּו

(é)ì éäéå:õøàä-ìò eéä ìeanä éîe íéîiä úòáL ©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´©©½¨−©¨¨«¤

(àé)LL úðLaéðMä Lãça çð-éiçì äðL úBàî- ¦§©̧¥«¥³¨¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½
ãçì íBé øNò-äòáLa-ìk eò÷áð äfä íBia L §¦§¨«¨¨¬−©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨

:eçzôð íéîMä úaøàå äaø íBäz úBðéòî©§§Æ§´©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«
i"yx£ÈM‰ L„Áa∑אּיר זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: אליעזר קח)רּבי להֹוציא ∑eÚ˜·.(סנהדרין «…∆«≈ƒְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻƒ¿¿ְִ

¯a‰.מימיהן  ÌB‰z∑"רּבה ּב"ּתהֹום ולקּו האדם", רעת ּב"רּבה  חטאּו הם מּדה, ּכנגד .מּדה ֵֵֶ¿«»ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָ

(áé)íéòaøàå íBé íéòaøà õøàä-ìò íLbä éäéå©§¦¬©¤−¤©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−
:äìéì̈«§¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ÌLb‰ È‰ÈÂ∑ אם ּברחמים, הֹורידן ּכׁשהֹורידן, אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «¿ƒ«∆∆«»»∆ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
למּבּול  היּו חזרּו ּוכׁשּלא ּברכה, ּגׁשמי יהיּו B‚Â'.יחזרּו ÌBÈ ÌÈÚa¯‡∑ לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום אין ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ«¿»ƒ¿ְְִִִִֵַָ

Îc¯ט  ‡˙B·˙Ï Á ˙ÂÏ elÚ ÔÈ¯z ÔÈ¯z¿≈¿≈«¿«…«¿≈»¿«
:Á ˙È ÈÈ „È˜t È„ ‡Ók ‡a˜Â¿»¿»¿»ƒ«ƒ¿»»…«

‰BÂי  ‡ÙBË ÈÓe ÔÈÓBÈ ˙Ú·L ÔÓÊÏ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«ƒ¿«ƒ≈»»¬
:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

Á¯Èa‡יא  Á ÈiÁÏ ÔÈL ‰‡Ó zL ˙Laƒ¿«ƒ¿¿»¿ƒ¿«≈…«¿«¿»
‡ÓBÈa ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ‡¯NÚ ˙Ú·La ‡Èzƒ¿»»¿ƒ¿««¿»»¿«¿»¿»
ÈeÎÂ ‡a¯ ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ïk eÚÊa˙‡ ÔÈ„‰»≈ƒ¿¿»»«≈¿»«»¿«≈

:eÁzt˙‡ ‡iÓL¿«»ƒ¿«»

‡¯ÔÈÚaיב  ‡Ú¯‡ ÏÚ ˙Á ‡¯ËÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ
:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa¯‡Â ÔÈÓÓÈ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(ai-`i).íBé íéòaøà:i"Wx WxiR ©§¨¦¥©©¦
oi`W itl oipOd on Fpi` oFW`x mFi¦¥¦©¦§¨§¦¤¥

aizM ixdW ,FOr FlildGd mFIA ¥¦¤£¥§¦©©¤
'ebe zpirn lM ErwapE`vnpe , ¦§§¨©§§Ÿ§¦§§

`le .eilqkA g"kA milM mFi mirAx ©̀§¨¦¨¦§§¦§¥§¨
iAB azM Fnvr `Ed ixdW ,il `xidp§¦¨¦¤£¥©§¨©©¥

mFi z`nE miXng(b g oldl)cg` `Ede , £¦¦§©§¤¨
EwqR eilqkA f"kA ,cviM ,oeiqA§¦¨¥©§§¦§¥¨§
oFW`x mFiC il d`xp Kkl .minWBd©§¨¦§¨¦§¤¦§¦

cxil minWB Eligzde ,oipOd on ied̈¥¦©¦§¨§¦§¦§¨¦¥¥
'n iM ,oFW`x mFi lil xF`nmFIA ¥¥¦¦¦©

dGddAxdA ixdW ,di`x oi` ' ©¤¥§¨¨¤£¥§©§¥
dvFx 'dGd mFIa'E 'mFIA' zFnFwn§©©©¤¤
mFIA FnM ,eiptNW liNn xnFl©¦¥¤§¨¨§©

[zAWY] iriaXd(ai bk zeny)lM oke , ©§¦¦¦§Ÿ§¥¨
dGd mFId mvrA EUrz `l dk`ln§¨¨Ÿ©£§¤¤©©¤

(gk bk `xwie)mirAx`d milM df itlE .§¦¤¨¦¨©§¨¦
xcqA iz`vn oke .eilqkA f"kA mFi§§¦§¥§¥¨¨¦§¥¤

mlFr(c"t):FpFWl dfedGd mFIA ¨§¤§©©¤
idie dAx mFdY zFpirn lM Erwap¦§§¨©§§§©¨©§¦

ux`d lr mWBdf"k cr ,izn cr , ©¤¤©¨¨¤©¨©©
.eilqkA[ux`d lr] miOd ExAbIe §¦§¥©¦§§©©¦©¨¨¤

mFi z`nE miXng (dvwn)weqt oldl) £¦¦§©
(ckm`e .'eke oeiqA cg` cr ,izn cr ,©¨©©¤¨§¦¨§¦

oFW`x mFIW xaFq `Ed KgxM lr oM¥©¨§¨¥¤¦
:oipOd on `Edbi dxez ¦©¦§¨



לה gp zyxt - f - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy
לרּבי  ּבכסלו ּבכ"ח ּכלים יֹום ארּבעים נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ׁשהרי עּמֹו, לילֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשאין

מּכסלו  וכ"ח מּמרחׁשון, י"ב הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ׁשהחדׁשים .אליעזר, ְְְְְְְְֱֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

(âé)çð-éða úôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöòa§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤§¥®Ÿ©
ìLe çð úLàå:äázä-ìà ízà åéðá-éLð úL §¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈¤©¥¨«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים אנּו 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד ¿∆∆««∆ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
אֹותּה יקּום'ׁשֹוברין מי ּדבר ונראה ּכּלם, לעיני מכניסֹו 'אני הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: אמר אֹותֹו', .והֹורגין ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ

(ãé)dðéîì äîäaä-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨©§¥¨Æ§¦½̈
óBòä-ìëå eäðéîì õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëå§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤§¦¥®§¨¨´

ðk-ìk øBtö ìk eäðéîì:ó §¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
i"yx£Ûk Ïk ¯Btˆ∑מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, חגביםּדבּוק לרּבֹות ּכמֹו:(ּכנף, נֹוצה, לׁשֹון זה, א)ּכנף אֹותֹו(ויקרא "וׁשּסע ƒ»»»ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָ

נֹוצה  מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף עֹולה. נֹוצתּה ׁשאפּלּו .)ּבכנפיו", ְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָ

(åè)-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨
:íéiç çeø Ba-øLà øNaä©¨½̈£¤−¬©©¦«

(æè)äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe øëæ íéàaäå§©¨¦À¨¨̧§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬
:Bãòa ýåýé øbñiå íéýìû BúàŸ−¡Ÿ¦®©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«

i"yx£B„Úa '‰ ¯bÒiÂ∑.ּבהם הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה הּקיף ׁשברּוה, ׁשּלא עליו ׁשל הגן ּופׁשּוטֹו «ƒ¿…«¬ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻ
הּוא: 'ּכנגד' לׁשֹון ׁשּבּמקרא, "ּבעד" ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו סגר כ)מקרא: ּכלֿרחם",(בראשית ב "ּבעד (מלכים ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

בני",ד) ּובעד ב)"בעד עֹור",(איוב ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים יב)"מגן א ּכנגד (שמואל ,"עבדי ּבעד "התּפּלל ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
עבדי. ֲֶָ

ß ixyz 'l iyily mei ß

(æé)íénä eaøiå õøàä-ìò íBé íéòaøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤©¦§´©©À¦
:õøàä ìòî íøzå äázä-úà eàNiå©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡‰ ÏÚÓ Ì¯zÂ∑,ּבּמים מקצתּה הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה אחת ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֻ
יֹוכיחּו ׁשּלפנינּו .ּומקראֹות ְְִִֵֶָָ

(çé)äázä Cìzå õøàä-ìò ãàî eaøiå íénä eøaâiå©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤©¥¬¤©¥−̈
:íénä éðt-ìò©§¥¬©¨«¦

i"yx£e¯a‚iÂ∑ מאליהן. «ƒ¿¿ֲֵֵֶ

(èé)eqëéå õøàä-ìò ãàî ãàî eøáb íénäå§©©À¦¨«§²§¬Ÿ§−Ÿ©¨¨®¤©§ªÀ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábä íéøää-ìk̈¤«¨¦Æ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦

ÙÈÂ˙יג  ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaƒ¿«»»≈»…«¿≈¿»»∆∆
ÔB‰nÚ È‰B· ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈¿ƒƒ¿

:‡˙B·˙Ï¿≈»

dÊÏיד  ‡¯ÈÚa ÏÎÂ dÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ Ôep‡ƒ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
ÏÎÂ È‰BÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿ƒ¿»

:Á¯Ùc Ïk ¯tˆ Ïk È‰BÊÏ ‡ÙBÚ»ƒ¿ƒ…ƒ«»¿»»

ÏkÓטו  ÔÈ¯z ÔÈ¯z ‡˙B·˙Ï Á ÌÚ elÚÂ¿«ƒ…«¿≈»¿≈¿≈ƒ»
:ÈÈÁ„ ‡Áe¯ d· È„ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»¿«≈

Ók‡טז  elÚ ‡¯Na ÏkÓ ‡a˜Â ¯Îc ‡iÏÚÂ¿»«»¿«¿»¿»ƒ»ƒ¿»«¿»
:È‰BÏÚ (d¯ÓÈÓa) ÈÈ Ô‚‡Â ÈÈ d˙È „È˜t È„ƒ«ƒ»≈¿»«¬≈¿»¿≈¿≈¬ƒ

‡¯Ú‡יז  ÏÚ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ‡ÙBË ‰Â‰Â«¬»»»«¿¿ƒƒ««¿»
ÏÚÓ ˙Ó¯z‡Â ‡˙B·z ˙È eÏËe ‡iÓ e‡È‚Òe¿ƒ«»¿»»≈»¿ƒ»»«≈«

:‡Ú¯‡«¿»

‡¯Ú‡יח  ÏÚ ‡„ÁÏ e‡È‚Òe ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»¿ƒ«¬»««¿»
:‡iÓ Èt‡ ÏÚ ‡˙B·˙ ‡Îl‰Óe¿«¿»≈»««≈«»

‡¯Ú‡יט  ÏÚ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»««¿»
Ïk ˙BÁ˙ Èc ‡iÓ¯ ‡i¯eË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ»«»»«»ƒ¿»

:‡iÓL¿«»
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(ë)eqëéå íénä eøáb äìòîìî änà äøNò Lîç£¥̧¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©¨®¦©§ª−
:íéøää¤«¨¦«

i"yx£‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡ ‰¯NÚ LÓÁ∑,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל ההרים למעלה לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו .לאחר ¬≈∆¿≈«»ƒ¿«¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֻ

(àë)øNa-ìk òåâiå|óBòa õøàä-ìò Nîøä ©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤¨³
ìëå õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤§−Ÿ

:íãàä̈«¨¨«

(áë)øLà ìkî åétàa íéiç çeø-úîLð øLà ìk¿Ÿ£¤Á¦§©¸©©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬
:eúî äáøça¤¨«¨−̈¥«

i"yx£ÌÈiÁ Áe¯Œ˙ÓL∑ חּיים רּוח ׁשל Áa¯·‰.נׁשימה ¯L‡∑ׁשּבּים ּדגים קח)ולא .(סנהדרין ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ

(âë)íe÷éä-ìk-úà çîiå|øLà|äîãàä éðt-ìò ©¦¹©¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈
eçniå íéîMä óBò-ãòå Nîø-ãò äîäa-ãò íãàî¥«¨¨³©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−

:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨¨®¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«
i"yx£ÁÓiÂ∑,הּוא וּיפעל ה"א,לׁשֹון ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת והּוא וּיּפעל, לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

הּיּו"ד  ּתחת ּבחירי"ק נקּוד ּבראׁשּה, יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, Á.ּכגֹון: C‡∑זהּו נח, לבד ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָָֹ«…«ְֶַַֹ
אּגדה: ּומדרׁש ּדם(ב"ר)ּפׁשּוטֹו. וכֹוהה לארי,ּגֹונח מזֹונֹות ׁשאחר אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות מּטרח ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֹ

נאמר: ועליו יא)והּכיׁשֹו, יׁשּלם"(משלי ּבארץ צּדיק ."הן ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 35 'r d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

zEgilXd zcFarA dlEtM d`xFd¨¨§¨©£©©§¦

נח נח נח נח  אאאא ִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיּׁשּׁשּׁשּׁשאראראראר ַַַַֹֹ
ּדם" וכֹוהה ּגֹונח היה אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו. זהּו נח, לבד - נח רש"י)"א כג. (ז, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

לארי  מזֹונֹות "איחר ב) והחּיֹות". הּבהמֹות "מּטֹורח א) ּפירּוׁשים: ּב' רׁש"י מביא - ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח נח ׁשהיה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹּבּטעם
יׁשּולם". ּבארץ צּדיק הן נאמר ועליו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָוהּכיׁשֹו,

ה': ּבעבֹודת ּדר הם מֹורים אּלּו, ּפירּוׁשים ּבב' דייקת ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַוכד
לׁשליחּותֹו, להתמּסר יהּודי צרי ּכּמה עד מלּמדנּו - והחּיֹות" הּבהמֹות מּטֹורח ּדם וכֹוהה "ּגֹונח היה ׁשּנח הראׁשֹון, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹהּפירּוׁש
אם  ּגם ו"חּיֹות"; ּכ"ּבהמֹות" נדמים הרּוחני מּצבם ׁשּמּצד לכאּלּו ואפילּו הּמדרגה, ּבׁשפל הּנמצאים לאּלּו ּולסּייע ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָלהׁשּפיע

ויהי־מה. ׁשליחּותֹו, את ּולקיים להמׁשי עליו ר"ל, ּדם" וכֹוהה "ּגֹונח ׁשל מּצב ּכדי עד רב, ּבטֹורח ּכרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָהּדבר
מּצב  ּבכל הּקּב"ה ׁשל לׁשליחּותֹו להתמּסר אּלא והּקֹוׁשי, ּבּטֹורח להתחּׁשב ׁשּלא עצמֹו את מרּגיל יהּודי ּדכאׁשר ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹאיברא,
יד" "ּבחֹוזק זּולתֹו עם ּגם ינהג ּכ הּגׁשמּיים, ּוצרכיו ׁשּלֹו הּגּוף מנּוחת על לוּתר מּוכן ׁשהּוא ּכׁשם ּכי לחׁשֹוב, הּוא עלּול -ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ׁשּלֹו; צרכיו על ׁשּיוּתר מּמּנּו ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָויתּבע
לאר  מזֹונֹות "ׁשאיחר מּׁשּום רק נענׁש ׁשּנח הּׁשני, הּפירּוׁש ׁשּקא־מׁשמע־לן לדאֹוג וזהּו יׁש הּזּולת לצרכי ּכי והיינּו י", ְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָֹ

חס־וׁשלֹום. עֹונׁש ּכ על מּגיע - מאחרים רק אפילּו אֹו ּבכ מחסירים ואם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָּבׁשלימּות,
אּולם "אתּכפיא"; ׁשל נעלֹות מדרגֹות לתּבֹוע אּתה צרי מעצמ ההההּזּזּזּזּוּוּוּולתלתלתלתהוי־אֹומר: ּכל ּבּבּבּבׁשׁשׁשׁשבילבילבילביל את להעמיד אּתה צרי ְְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ

ּובזמּנֹו! ּבעּתֹו לפניו", לרּוץ ועבד עליו לרּכב סּוס "אפילּו ,צרי ּׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹמה

iÓ‡כ  eÙÈ˜z ‡lÚÏÓ ÔÈn‡ È¯NÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»¿ƒ«»
:‡È¯eË e‡ÈÙÁ˙‡Â¿ƒ¿¬ƒ«»

ÙBÚa‡כא  ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡¯Na Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈««¿»¿»
ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡˙ÈÁ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿«¿»¿»ƒ¬»¿»≈«

:‡L‡ ÏÎÂ ‡Ú¯‡«¿»¿…¬»»

È‰BÙ‡aכב  ÔÈiÁc ‡Áe¯ ‡˙ÓL Èc Ïk…ƒƒ¿¿»»¿«ƒ¿«¿ƒ
:e˙ÈÓ ‡zLaÈa Èc ÏkÓƒ…ƒ¿«∆¿»ƒ

‡¯Ú‡כג  Èt‡ ÏÚ Èc ‡Óe˜È Ïk ˙È ‡ÁÓe¿»»»¿»ƒ««≈«¿»
‡ÙBÚ „ÚÂ ‡LÁ¯ „Ú ‡¯ÈÚa „Ú ‡L‡Ó≈¬»»«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
¯a ¯‡zL‡Â ‡Ú¯‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„Ì ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿»«¿«

:‡˙B·˙a dnÚ È„Â Á…«¿ƒƒ≈¿≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(bk).çð Cà øàMiå`IxhnibA dlFr 'gp K`' ,lEAOd on hlRW bFrl fnx o`Mn ,ciqg dcEdi iAx mWA `vnp:'bFr'ck dxez ©¦¨¤©Ÿ©¦§¨§¥©¦§¨¨¦¦¨¤¤§¤¨©¦©©©Ÿ©¤§¦©§¦¨
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(ãë)ä eøaâiå:íBé úàîe íéMîç õøàä-ìò íén ©¦§§¬©©−¦©¨¨®¤£¦¦¬§©−«

ç(à)-úàå äiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ§¤
çeø íéýìû øáòiå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk̈©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧¡Ÿ¦¬¸©Æ

:íénä ekLiå õøàä-ìò©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦
i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת עלֿידי רחמים למּדת ונהפכה הּוא, הּדין מּדת הּׁשם, זה «ƒ¿…¡…ƒְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים מּדת הֹופכת רׁשעים ו)ׁשל וּיאמר (בראשית וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ְְְְֱֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֹ
רחמים  מּדת ׁשם והּוא אמחה" B‚Â'.ה' Á ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑ ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה ְְֲִִֵֶֶַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆…«¿ְְֵֶֶַַַָָֹ

ּבּתבה  ׁשּמׁשּו וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם ¯Áe.הׁשחיתּו ÌÈ‰Ï‡ ¯·ÚiÂ∑ ּתנחּומין לפניו רּוח עברה .והנחה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ««¬≈¡…ƒ«ְְְֲִַַַָָָָָָ
ı¯‡‰ ÏÚ∑ הארץ עסקי ב)ּכמֹו:∑ekLiÂ.על חמ (אסתר חמה "ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל .ת «»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְְְֲֲֵֶֶַַַָָ

(á)àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðéòî eøëqiå©¦¨«§Æ©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬
:íéîMä-ïî íLbä©¤−¤¦©¨¨«¦

i"yx£˙ÈÚÓ e¯ÎqiÂ∑ אֹותן מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן מעינֹות", "ּכל ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּבהן  וכּיֹוצא טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר ּבהם ּכמֹו:∑ÏkiÂ‡.ׁשּיׁש מ)וּיּמנע, רחמי",(תהלים תכלא "לא ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ«ƒ»≈ְְֲִִֶַַַָָֹ

כג) מּמ"(בראשית יכלה ."לא ְְִִֶֹ

(â)eøñçiå áBLå CBìä õøàä ìòî íénä eáLiå©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´¨®©©§§´
:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«

i"yx£ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó∑,לחסר הּגׁשמים,התחילּו ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד והּוא ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ואּיר  וניסן ואדר ּוׁשבט ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' ק"נ הרי הרי קי"ח, -. ְְְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָ

(ã)íBé øNò-äòáLa éòéáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬−
:èøøà éøä ìò Lãçì©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«

i"yx£ÈÚÈ·M‰ L„Áa∑ הּגׁשמים ּפסקּו ׁשּבֹו לכסלו ׁשביעי והּוא ÌBÈ.סיון, ¯NÚ ‰Ú·La∑ אּתה מּכאן «…∆«¿ƒƒְְְְְְִִִִִֵֶַָָָ¿ƒ¿»»»ִַָָ
ההרים", ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ׁשהרי אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֻלמד
מּיֹום  וחסרּו אּמה, עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ּגׁשמים, לירידת למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹזה
לא  ּבסיון ׁשּבט"ז נמצא ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה עׂשרה חמׁש ּבאב אחד עד ּבסיון ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹאחד
ׁשעל  ּבּמים אּמה עׂשרה אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת. ליֹום הּתבה ונחה אּמֹות, ד' אּלא ְְְְְְְֳִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻחסרּו

ההרים  .ראׁשי ִֵֶָָ

ÔÈLÓÁÂכד  ‰‡Ó ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e¿ƒ«»««¿»¿»¿«¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

Ïkא  ˙ÈÂ ‡˙ÈÁ Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ ¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»¿»»
ÏÚ ‡Áe¯ ÈÈ ¯aÚ‡Â ‡˙B·˙a dnÚ Èc ‡¯ÈÚa¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»¿«¿«¿»»«

:‡iÓ eÁÂ ‡Ú¯‡«¿»¿»«»

iÓL‡ב  ÈeÎÂ ‡ÓB‰˙ ÈÚeaÓ e¯ÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿»«≈¿»¿«≈¿«»
:‡iÓL ÔÓ ‡¯ËÓ ÈÏk˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿«»

e¯ÒÁÂג  ÔÈ·È˙Â ÔÈÏÊ‡ ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·˙Â¿»«»≈««¿»»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ÛBqÓ ‡iÓ«»ƒ¿»¿«¿ƒƒ

Ú·La˙ד  ‰‡ÚÈ·L ‡Á¯Èa ‡˙B·z ˙ÁÂ¿»«≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
:ec¯˜ È¯eË ÏÚ ‡Á¯ÈÏ ‡ÓBÈ ¯NÚ¬«»¿«¿»«≈«¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

ç(`).çeø íéäìà øáòiågEx FzF` ©©£¥¡Ÿ¦©©
FA xn`PW(a ` lirl)lr KlFd ,ztgxn ¤¤¡©§©¤¤¥©

miOd xifgde lEAOd zrWA miOd©©¦¦§©©©§¤¡¦©©¦
xiard gEx FzF`e ,dNigYA EidWkl¦§¤¨©§¦¨§©¤¡¦

:miOd Egpe eiWkra dxez ©§¨§¨©©¦
(bi-b)íéMîç äö÷î íénä eøñçiå©©§§©©¦¦§¥£¦¦

.íBé úàîe:oeiqA cg`A ,EpiidgpYe §©©§§¤¨§¦¨©¨©
iriaXd WcgA daiYd,oeiq `Ed ©¥¨©Ÿ¤©§¦¦¦¨

FA EwqRW eilqkl ('f) iriaW `EdW¤§¦¦§¦§¥¤¨§

zcixil iriaW Wxtl oi`W .minWBd©§¨¦¤¥§¨¥§¦¦¦¦©
iriaW didie oeWgxn EpiidC minWB§¨¦§©§©§¤§¨§¦§¤§¦¦
mirAx` aFWg df lM mr ixdW ,xiI ¦̀¨¤£¥¦¨¤£©§¨¦
mFi z`nE miXng[e] dcixin(e) minï¦¦¦¨©£¦¦§©
cr oilM EidW `vnY `l ,zxFAbYn¦¦§¤Ÿ¦§¨¤¨¨¦©
daiYd dgp `l oM m`e ,oeiqA cg ¤̀¨§¦¨§¦¥Ÿ¨¨©¥¨
,oeiqA [xUr] draW mFi cr ,xiI`n¥¦¨©¦§¨¨¨§¦¨
wqRW xg`l mini xUr dXWA dgpe§¨¨§¦¨¨¨¨¦§©©¤¨©

:zxFAbY¦§¤

éøéNòaixiUr `EdW ,a` Edf ,'ebe ¨£¦¦¤¨¤£¦¦
,cxil minWBd Eligzd FAW oeWgxnl§©§¤§¨¤¦§¦©§¨¦¥¥
`Ede dwqtdl ixiUr Wxtl oi`W¤¥§¨¥£¦¦©©§¨¨§

:i"Wx WxiR ixdW ,lEl`uTn idie ¡¤£¥¥©©¦©§¦¦¥
gp gYtIe mFi mirAx`uTn ,'ebe ©§¨¦©¦§©Ÿ©¦¥

.mixdd iW`x E`xPXn mFi mirAx ©̀§¨¦¦¤¦§¨¥¤¨¦
Wi zF`xwOd itlE FWExitl oM m`e§¦¥§¥§¦©¦§¨¥
cr mixdd iW`x E`xPXn mFi miXW¦¦¦¤¦§¨¥¤¨¦©
xnF` iziid m`e ,dnc`d ipR EaxgW¤¨§§¥¨£¨¨§¦¨¦¦¥



gpלח zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(ä)éøéNòä Lãçä ãò øBñçå CBìä eéä íénäå§©©À¦¨Æ¨´§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®
:íéøää éLàø eàøð Lãçì ãçàa éøéNòä«£¦¦Æ§¤¨´©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«

i"yx£ÌÈ¯‰‰ ÈL‡¯ e‡¯ 'B‚Â È¯ÈNÚa∑ הּוא ּתאמר ואם הּגׁשם. ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב, זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
להפסקה.אלּול, ׁשביעי והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ּכׁשם הּגׁשם, ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

אפׁש ירידת אי ׁשל יֹום ארּבעים ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ׁשביעי  ,ּכרח על ּכן, לֹומר ר ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ
סיון. זה אין לירידה, ׁשביעי אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד הּמים ּתגּברת ׁשל וחמּׁשים ּומאה ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹּגׁשמים,
"ּבראׁשֹון  מֹוצא אּתה אי אלּול, והּוא להפסקה אֹומר אּתה ׁשאם לירידה, אּלא למנֹות אפׁשר אי ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָוהעׂשירי
וכ"א  העֹורב, את ׁשלח ההרים, ראׁשי מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ׁשהרי הארץ", מעל הּמים חרבּו לחדׁש ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹּבאחד

ההרים  ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ׁשּׁשים הרי הּיֹונה, ּבׁשליחּות הֹוחיל ּתאמר יֹום ואם האדמה. ּפני  ׁשחרבּו עד ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבריאת  ראׁשֹון ׁשהּוא ּתׁשרי, אּלא זה ואין ראׁשֹון אֹותֹו קֹורא והּוא ּבמרחׁשון ׁשחרבּו נמצא נראּו, ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבאלּול

ניסן  הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי .עֹולם, ְְִִַַָָֻ

(å)ïBlç-úà çð çzôiå íBé íéòaøà õwî éäéå©§¦¾¦¥−©§¨¦´®©¦§©´½Ÿ©¤©¬
:äNò øLà äázä©¥−̈£¤¬¨¨«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ∑ ההרים ראׁשי NÚ‰.מּׁשּנראּו ¯L‡ ‰·z‰ ÔBlÁ ּפתח (ב"ר)לצהר∑‡˙ זה ולא , ƒ≈«¿»ƒְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆»»ְְֶֶַַֹֹ
ויציאה  לביאה העׂשּוי .הּתבה ְִִִֵֶַָָָָ

Á¯È‡ה  „Ú ÔÈ¯ÒÁÂ ÔÈÏÊ‡ BÂ‰ ‡iÓe«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ««¿»
e‡ÈÊÁ˙‡ ‡Á¯ÈÏ „Áa ‰‡¯ÈNÚa ‰‡¯ÈNÚ¬ƒ»»«¬ƒ»»¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ

:‡i¯eË ÈLÈ≈̄≈«»

È˙ו  Á Á˙Ùe ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿¿ƒƒ¿«…«»
:„·Ú Èc ‡˙B·z ˙ek««≈»ƒ¬»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

aFWgYWM ,lEl` cr E`xp `NW¤Ÿ¦§©¡§¤©£
milM m`vnY ok ixg` mFi miXW¦¦©£¥¥¦§¨¥¨¦

oke ,oeWgxnA cg`Acg`A oFW`xA §¤¨§©§¤§¨§¥¨¦§¤¨
Wcgl('ebe e`xp)miOd Eaxg, ©Ÿ¤¨§©©¦

Dil `xiaqC o`n [`Mile] (o`kn)§¥¨©¦§¦¨¥
`N` ,oFW`x iExw oeWgxn[W] (`edy)¤©§¤§¨¨¦¤¨
E`xp FA cg`aE ,a` `Ed ixiUr i`Ce©©£¦¦¨§¤¨¦§
mFi miXW aFWgYWkE ,mixdd iW`ẍ¥¤¨¦§¤©§¦¦
`EdW ixWzA cg`A milM m`vnY¦§¨¥¨¦§¤¨§¦§¦¤
iriaWC o`Mn ,xfril` iAxl oFW`x¦§©¦¡¦¤¤¦¨¦§¦¦
oM m` ,a` `Ed ixiUre oeiq `Ed¦¨©£¦¦¨¦¥
,oeiqA cg` EpiidC zxFAbYd zwqtdn¥©§¨©©¦§¤§©§¤¨§¦¨
cg` EpiidC mixdd iW`x E`xPW cr©¤¦§¨¥¤¨¦§©§¤¨
dxUr Wnge ,mFi miXW Wi a`A§¨¥¦¦©£¥¤§¥
,miOd Eid mixdd on dlrnl [zFO`]©§©§¨¦¤¨¦¨©©¦
Wng miOd Exqg mFi miXWaC llMn¦§¨¦§¦¦¨§©©¦£¥
drAx`A dO` EpiidC ,zFO` dxUr¤§¥©§©§©¨§©§¨¨
Exqg mini xUr dXWA oM m`e ,minï¦§¦¥§¦¨¨¨¨¦¨§
mini xUr dXWA ,zFO` rAx ©̀§©©§¦¨¨¨¨¦
,mixdd lr dgp xQgl EligzdXn¦¤¦§¦§©¥¨¨©¤¨¦
miOA zrTEWn dzidW `vnY oM m`e§¦¥¦§¨¤¨§¨§©©©©¦
.i"Wx WxiR df lM .zFO` dxUr zg ©̀©¤§¥©¨¤¥©©¦

äL÷åWixtC `dmFi mirAx` uTn §¨¤¨§¨¥¦¥©§¨¦
gp gYtIeiW`x E`xPXn EpiidC , ©¦§©Ÿ©§©§¦¤¦§¨¥

gNW xW` dpFId oM m`C ,mixdd¤¨¦§¦¥©¨£¤¦©
mFi mirAx` mzF` xg`l mFi draW¦§¨§©©¨©§¨¦

rECndzid `lde ,gFpn d`vn `l ©©Ÿ¨§¨¨©©£Ÿ¨§¨

Kkl .mixdd lr dgp zFidl dlFki§¨¦§¨¨©¤¨¦§¨
uTn idie ,[mY EpAx] (i"yx) WxiR¥©©¥¨©§¦¦¥

.xQgl miOd EligzdW ,mFi mirAx ©̀§¨¦¤¦§¦©©¦§©¥
éôìeEidW xnFl Kixv iYrC zEIpr §¦£¦©§¦¨¦©¤¨

oke .xaM E`xPW mixdd lr zFpli ¦̀¨©¤¨¦¤¦§§¨§¥
,dUrn diddvwn miOd ExqgIe ¨¨©£¤©©§§©©¦¦§¥

mFi z`nE miXng.oeiqA cg` `Ede £¦¦§©§¤¨§¦¨
iriaXd WcgA daiYd gpYe, ©¨©©¥¨©Ÿ¤©§¦¦

mFi mirAx`e ,oeiqA xUr draWA§¦§¨¨¨§¦¨§©§¨¦
,xQgl miOd EligzdW xg`gYtIe ©©¤¦§¦©©¦§©¥©¦§©

daiYd oFNg gp,fEOzA dxUrA `Ede , Ÿ©©©¥¨§©£¨¨§©
axFrd z` glWIedUr `le ,cIn ©¦§©¤¨¥¦¨§Ÿ¨¨

,mini draW oiYnd `Ede ,FzEgilW§¦§¦§¦¦§¨¨¦
dpFId z` gNWiexUr draW dide , ©§©©¤©¨§¨¨¦§¨¨¨

,fEOzAgFpn dpFId d`vn `le. §©§Ÿ¨§¨©¨¨©
øîBàåoAxEgd zNigzl fnx mBW ,ip` §¥£¦¤©¨©¦§¦©©§¨

drwaEdW ,fEOzA xUr draWA didW¤¨¨§¦§¨¨¨§©¤§§¨
l`xUi gFpn FA E`vn `le ,xird̈¦§Ÿ¨§¨©¦§¨¥
mini draW cFr oiYnde .dpFi E`xwPW¤¦§§¨§¦§¦¦§¨¨¦
,zif d`vnE [dpFId z` cFr gNWe]§¦©¤©¨¨§¨©¦

aizkcMditA sxh zif dlr dPde, §¦§¦§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨
iW`x E`xPW xnFl Kixv mFId FzF`e§©¨¦©¤¦§¨¥
,mini draW cFr oiYnde .zFpli`d̈¦¨§¦§¦¦§¨¨¦
`EdW ixiUr WcFg `Ede ,cFr gNWie©§©©§¤£¦¦¤
,WcFgl cg`A ,dcixil ixiUr ,a`̈£¦¦©§¦¨§¤¨©¤

cFr eil` aEW dtqi `led`vn iM , §Ÿ¨§¨¥¨¦¨§¨
FzF`A E`xPW mixdd iW`x lr gFpn̈©©¨¥¤¨¦¤¦§§

zwiqRn mFi miXW Ll `de ,mFId©§¥§¦¦¦§¦©
FnM ,mixdd iW`x E`xPW cr zxFAbY¦§¤©¤¦§¨¥¤¨¦§
E`xPW a`A cg`n[E] ,i"Wx WExitl§¥©¦¥¤¨§¨¤¦§
mFi miXW WIW ,ixWzA cg` cr©¤¨§¦§¦¤¥¦¦

aizkcM ,miOd Eaxg ,mdipiAoFW`xA ¥¥¤¨§©©¦§¦§¦¨¦
miOd Eaxg Wcgl cg`AaFWg , §¤¨©Ÿ¤¨§©©¦£

cr mixdd iW`x E`xPXn `vnze§¦§¨¦¤¦§¨¥¤¨¦©
WExiR FnM mFi miXW miOd EaxgW¤¨§©©¦¦¦§¥

mlFr xcqA iz`vn oke .i"Wx(c"t)FnM ©¦§¥¨¨¦§¥¤¨§
.FpFWl df oi` mpn` ,iYWxiRW¤¥©§¦¨§¨¥¤§

ìáàxnFl mikixSW xg`nC il dWw £¨¨¤¦§¥©©¤§¦¦©
mcFw E`xzpe mixdd lr zFpli` EidW¤¨¦¨©¤¨¦§¦§¨¤
(i"yx yxitck) mixdd E`xPW¤¦§¤¨¦
ziI`x mFi aEzM `l rECn ,[WxtncM]§¦§¨¥©©Ÿ¨§¦©
ziI`x mFi aEzMW FnM zFpli`d̈¦¨§¤¨§¦©
mEW x`Wp `NW `niY ike ,mixdd¤¨¦§¦¥¨¤Ÿ¦§©

aizkcM zif m` iM oli`(bk f lirl)gnIe ¦¨¦¦©¦§¦§¦©¦©
[dnc`d ipR lr xW` mEwid lM z`]¤¨©§£¤©§¥¨£¨¨
WExitl] (yxtl) rOYWn oM iM ,'ebe¦¥¦§©¥©§¥

[i"WxmxM rHIe iAbC(k h oldl) ©¦§©¥©¦©¨¤
FOr qipkd daiYA gp qpkPWMW¤§¤¦§©Ÿ©©¥¨¦§¦¦

zFxFnf iliag(y"iir ,ci `l x"a)llMn . £¦¥§¦§¨
ziI`x mEXnE ,zFpli` Ex`Wp `lC§Ÿ¦§£¦¨¦§¦©
ÎlMn .FziI`x mFi aEzM `l cg` oli ¦̀¨¤¨Ÿ¨§¦¨¦¨
zif x`Wp dn ipRn ,il `iWw mFwn̈©§¨¦¦§¥¨¦§©©¦
x`WPW xn`Y m`e .zFpli` x`Xn¦§¨¦¨§¦Ÿ©¤¦§©
onW eizFxiRn zFUrl oicizrW zEkfA¦§¤£¦¦©£¦¥¨¤¤



לט gp zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye ixyz 'l iyily meil inei xeriy

(æ)úLáé-ãò áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤
:õøàä ìòî íénä©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£·BLÂ ‡BˆÈ∑ּכמֹו זּוגֹו, ּבת על חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, הל ולא הּתבה, סביבֹות ּומּקיף הֹול »»ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ
חלק' ּב'אּגדת קח)ׁשּׁשנינּו ‰ÌÈn.(סנהדרין ˙L·È „Ú∑ העֹורב היה מּוכן אּגדה: מדרׁש אבל ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו ְִֵֶֶַַָָ«¿…∆««ƒְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּנאמר אלּיהּו, ּבימי ּגׁשמים ּבעצירת אחרת, יז)לׁשליחּות א מביאי (מלכים "והעֹורבים ּובׂשר": לחם לֹו .ם ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

(ç)íénä el÷ä úBàøì Bzàî äðBiä-úà çlLéå©§©©¬¤©−̈¥«¦®¦§Æ£©´©©½¦
:äîãàä éðt ìòî¥©−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£‰Bi‰Œ˙‡ ÁlLÈÂ∑ אּתה זה מּכלל אחרים". ימים ׁשבעת עֹוד "ויּיחל ּכתיב: ׁשהרי ימים, ז' לסֹוף «¿««∆«»ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ימים  ז' הֹוחיל ּבראׁשֹונה ׁשאף ׁשליחּות,∑ÁlLÈÂ.למד לׁשֹון זה ללכת אין ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון אּלא ִִִֵֶַָָָָ«¿««ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָ

אליו  ּתׁשּוב לא מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו אם יראה ּובזֹו .לדרּכּה, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

(è)åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî-àìå§Ÿ¨«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
Bãé çìLiå õøàä-ìë éðt-ìò íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³¨Æ

:äázä-ìà åéìà dúà àáiå äçwiå©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«

(é)çlL óñiå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiå©¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬
:äázä-ïî äðBiä-úà¤©−̈¦©¥¨«

i"yx£ÏÁiÂ∑וכן המּתנה, כט)לׁשֹון ויחּל(איוב ׁשמעּו "לי ּבּמקרא : יׁש והרּבה .ּו", «»∆ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ

(àé)úéæ-äìò äpäå áøò úòì äðBiä åéìà àázå©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬£¥©−¦
:õøàä ìòî íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè̈¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦¥©¬¨¨«¤

i"yx£‰ÈÙa Û¯Ë∑ יֹונה ׁשּכל לפי נקבה, לׁשֹון ּופעמים זכר לׁשֹון ּפעמים קֹוראֹו לכן היה, ׁשּזכר אני אֹומר »»¿ƒ»ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָָ
ּכמֹו נקבה, לׁשֹון ה)ׁשּבּמקרא השירים רֹוחצֹות",(שיר מים אפיקי על "ּכיֹונים ז): ּכּלם (יחזקאל הּגאיֹות "ּכיֹוני : ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֻ

ז)הֹומֹות", ּפֹותה"(הושע "ּכיֹונה :.Û¯Ë∑ודרׁשּו מזֹון, לׁשֹון אּגדה: ּומדרׁש יח)חטף, לׁשֹון (עירובין ּבפיה, : ְָָ»»ְְְְְְִִַַַָָָָָָ
ּבׂשרֿודם' ּבידי ּכדבׁש מתּוקין ולא הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּבידֹו ּכּזית מרֹורין מזֹונֹותי 'יהיּו אמרה: .מאמר. ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

(áé)äðBiä-úà çlLéå íéøçà íéîé úòáL ãBò ìçiiå©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ¤©½̈
:ãBò åéìà-áeL äôñé-àìå§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

i"yx£ÏÁiiÂ∑ וּיתמּתן וּיּיחל, וּימּתן. וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל לׁשֹון ׁשּזה אּלא וּיחל, לׁשֹון .הּוא «ƒ»∆ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

Ú„ז  ·È˙Â ˜tÓ ˜Ùe ‡a¯Ú ˙È ÁlLÂ¿««»»¿»¿«ƒ«¿«ƒ«
:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ eLÈaÈc¿«ƒ«»≈««¿»

‰˜e‡Èlח  ÈÊÁÓÏ d˙ÂlÓ ‰BÈ ˙È ÁlLÂ¿««»»ƒ¿»≈¿∆¬≈¬«ƒ
:‡Ú¯‡ Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««≈«¿»

¯‚dÏט  ˙Ò¯ÙÏ ÁÓ ‰BÈ ˙ÁkL‡ ‡ÏÂ¿»«¿««»¿«¿«¿««¿«
ÏÎ Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È¯‡ ‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ ˙·˙Â¿»«¿»≈¿≈»¬≈«»««≈»
d˙È ÏÈÚ‡Â d·ÒÂ d„È ËÈLB‡Â ‡Ú¯‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈»«

:‡˙B·˙Ï d˙ÂÏ¿»≈¿≈»

ÛÈÒB‡Âי  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‡Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
:‡˙B·z ÔÓ ‰BÈ ˙È ÁlL««»»ƒ≈»

Û¯Ëיא  ‡‰Â ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‰BÈ d˙ÂÏ ˙˙‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»¿»¿«
È¯‡ Á Ú„ÈÂ dÓeÙa ˙ÈÁ ¯È·z ‡˙ÈÊ≈»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«…«¬≈

:‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡ÈÓ e‡Èl«̃ƒ«»≈««¿»

ÁlLÂיב  ÔÈ¯Á‡ ÔÈÓBÈ ‰Ú·L „BÚ CÈ¯B‡Â¿ƒƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««
:„BÚ d˙ÂÏ ·ezÓÏ ˙ÙÈÒB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ ˙È»»¿»≈«¿ƒ¿»≈

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

zFUrl oicizr mxM mB ,xF`Ol©¨©¤¤£¦¦©£
xnFl Wi EdinE .mikqp eizFxiRn¦¥¨§¨¦¦¥©
zFxFnf zqpkdA dpTY Fl did mxMW¤¤¤¨¨©¨¨§©§¨©§
gp lFki did `l ziGl la` ,daiYl©¥¨£¨©©¦Ÿ¨¨¨Ÿ©
zpWA WAizY iM ,Ff dpTY zFUrl©£©¨¨¦¦§©¥¦§©

zif x`Wp KklE ,mxMn xzFi ,lEAOd©©¥¦¤¤§¨¦§©©¦
:mxM `lec dxez §Ÿ¤¤

(`i).äéôa óøè úéæ äìò äpäå§¦¥£¥©¦¨¨§¦¨
WaiY Dgnv iRxh lM oFWNnfi l`wfgi) ¦§¨©§¥¦§¨¦¨

(hgp rci KklE ,xcnq WxRzn `EdW ,¤¦§¨¥§¨©§¨¨©Ÿ©

dlr `N` oM `l m`W ,miOd ENw iM¦©©©¦¤¦Ÿ¥¤¨¨¤
miOd lr `OW `lde ,rci `pn ,lFcB̈§¨¨©©£Ÿ¤¨©©©¦
rci xcnq Ed`xW itl `N` ,F`vn§¨¤¨§¦¤¨¨§¨©¨©

:Flhp oli`OWai dxez ¤¥¦¨§¨



gpמ zyxt - g - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(âé)ãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìòî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
:äîãàä éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬¨«£¨¨«

i"yx£ÔBL‡¯a∑ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ּתׁשרי, הּוא אליעזר יב)לרּבי השנה טיט,∑e·¯Á.(ראש ּכמין נעׂשה »ƒְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֻ»¿ְֲִִַָ
מעלה  ׁשל ּפניה .ׁשּקרמּו ְְֶֶֶַָָָָ

(ãé)äLáé Lãçì íBé íéøNòå äòáLa éðMä Lãçáe©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÈ¯NÚÂ ‰Ú·La∑ ׁשּמׁשּפט הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ּבי"ז, הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
היה  ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּכהלכתּה∑L·È‰.ּדֹור ּגריד .נעׂשה ְִַַָָָָָ»¿»ְְֲִִַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(cq zxaeg zeniyx)

היההיההיההיה תמימהתמימהתמימהתמימה ׁשׁשׁשׁשנהנהנהנה ההההּמּמּמּמּבּבּבּבּוּוּוּולללל ּדּדּדּדֹוֹוֹוֹורררר יד)ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטט ח, (רש"י ְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
חדׁש י"ב מתקּימת ואינּה חדׁשים ׁשּׁשה חּיה אינּה עצם ּבּה ׁשאין ׁשּברּיה רז"ל, ג)אמרּו פ"א, שבת ירושלמי א. נח, .(חולין ְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אם  ׁשהרי החדׁשים, ּובקּדּוׁש הּמּזלֹות ּבסיבּוב ּתלּוי זה ּדבר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּבּתבה. אּלּו ּברּיֹות התקּימּו אי ְְְְְְְְֲֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוקׁשה,
העּבּור חדׁש ּגם חדׁשים, י"ג ּכזֹו ּברּיה מתקּימת הּׁשנה, סקכ"ד)נתעּברה פ"ד יו"ד ׁשּמׁשּו(פמ"ג לא הּמּבּול ׁשּבׁשנת ּומּכיון . ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

זה. לענין ּגם לׁשנה נחׁשבה לא - ּדברים ּכּמה לגּבי עֹולם ׁשני למסּפר נכנסה לא זֹו וׁשנה ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהּמּזלֹות,

ß oeygxn '` iriax mei ß

(åè)éå:øîàì çð-ìà íéýìû øaã ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ

(æè)éðáe EzLàå äzà äázä-ïî àöéðá-éLðe EE ¥−¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−
:Czà¦¨«

i"yx£'B‚Â EzL‡Â ‰z‡∑ הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, .איׁש «»¿ƒ¿¿¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ

(æé)äîäaáe óBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk̈©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯©§¥¨²
eöøLå Czà àöéä õøàä-ìò Nîøä Nîøä-ìëáe§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´

:õøàä-ìò eáøå eøôe õøàá̈½̈¤¨¬§¨−©¨¨«¤
i"yx£‡ˆÂ‰∑,היצא קרי. היצא ּכתיב, הֹוציאם הֹוצא לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו. להם אמר «¿≈ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ı¯‡a.אּתה  eˆ¯LÂ∑ּבתׁשמיׁש נאסרּו והעֹוף הּבהמה ׁשאף מּגיד ּבּתבה, .ולא ַָ¿»¿»»∆ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

(çé):Bzà åéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«¨−̈¦«

(èé)NîBø ìk óBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk̈©«©À̈¨¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´
:äázä-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìò©¨¨®¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«

i"yx£Ì‰È˙ÁtLÓÏ∑ ּבמינן לּדבק עלֿמנת עליהם .קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְְֲִִִֵֵֶַַָָ

Áa„יג  ‰‡Ó„˜a ÔÈL „ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ¿«¿»»¿«
˙È Á ÈcÚ‡Â ‡Ú¯‡ ÏÚÓ ‡iÓ e·e‚ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»¿«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
Èt‡ e·e‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B·˙c ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿«≈

:‡Ú¯‡«¿»

ÓBÈ‡יד  ‡Ú·LÂ ÔÈ¯NÚa ‡Èz ‡Á¯È·e¿«¿»ƒ¿»»¿«¿ƒ¿ƒ¿»»
:‡Ú¯‡ ˙LÈaÈ ‡Á¯ÈÏ¿«¿»«ƒ««¿»

ÓÈÓÏ¯:טו  Á ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…«¿≈»

ÈLeטז  C·e C˙z‡Â z‡ ‡˙B·z ÔÓ ˜etƒ≈»«¿¿ƒ¿»¿»¿≈
:CnÚ C·¿»ƒ»

ÙBÚa‡יז  ‡¯Na ÏkÓ CnÚc ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»¿»
‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··eƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
ÔebÒÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú¯‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ CnÚ ˜Èt‡«≈ƒ»¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»

·È‰Bיח  ÈLe d˙z‡Â È‰B·e Á ˜Ùe¿«…«¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒ
:dnÚƒ≈

LÁ¯cיט  Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ¯ Ïk ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»»ƒ¬»¿»»…¿»≈
:‡˙B·z ÔÓ e˜Ù ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ‡Ú¯‡ ÏÚ««¿»¿«¿¬»¿¿»ƒ≈»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(hi).äáézä ïî eàöé íäéúBçtLîìdaiYd on z`vle qpMil Ekf opinA EwaCW ozF` `N` ,dndal dgRWn Wi ike`negpz) §¦§§¥¤¨§¦©¥¨§¦¥¦§¨¨¦§¥¨¤¨¨¤¨§§¦¨¨¦¨¥§¨¥¦©¥¨
(ai:k dxez



מי gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy

(ë)ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå|äøähä äîäaä ©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À
:çaæna úìò ìòiå øBähä óBòä ìkîe¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©Ÿ−Ÿ©¦§¥«©

i"yx£‰¯‰h‰ ‰Ó‰a‰ ÏkÓ∑,ׁשבעה ׁשבעה מאּלּו להכניס הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לי צּוה לא ּכדי אמר: אּלא ƒ…«¿≈»«¿…»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מהם קרּבן ל"ד)להקריב ופרשה כ"ו פרשה רבה, .(בראשית ְְְִֵֶַָָ

(àë)Baì-ìà ýåýé øîàiå ççépä çéø-úà ýåýé çøiå©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À
íãàä øeáòa äîãàä-úà ãBò ìl÷ì óñà àì́ŸÂŸ¦Â§©¥̧³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈
úBkäì ãBò óñà-àìå åéøòpî òø íãàä áì øöé ékÂ¦¥¤́¥¯¨«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

:éúéNò øLàk éç-ìk-úà¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦
i"yx£ÂÈ¯ÚpÓ∑ הרע יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת מּׁשּננער ּכתיב, ‡ÛÒ.מנעריו ‡Ï∑ ּכפל .ולאֿאסף ƒ¿À»ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ……ƒְִַָֹֹ

ׁשּכתּוב הּוא לׁשבּועה, נד)הּדבר ׁשּכפל (ישעיה זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה מצינּו ולא נח", מי מעבר נׁשּבעּתי "אׁשר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ
ּדרׁשּו וכן ׁשבּועה, והיא ׁשבּועֹותּדבריו, ּבמּסכת לו)חכמים .(דף ְְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָ

(áë)õé÷å íçå ø÷å øéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå̈²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

i"yx£e˙aLÈ ‡Ï 'B‚Â ı¯‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú∑ חצי ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני הּללּו, עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ְְְְֲֳִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
קֹור  ׁשבט, וחצי וטבת ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון מציעאּתׁשרי ּבבבא קו:)וכּו', אחרים:((דף ספרים ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּכמֹו ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", יט)"עד ּבֹו"(במדבר טמאתֹו מחרף.∑˜¯.)"עֹוד  החריפין ∑Û¯Áקׁשה וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת ְְְְִֵַָָָֹֻ…ֵֶֶָֹ…∆ְְְֲִִִִִֵֶַַ
ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי הּוא קר, מהר. סיון (מהרש"ל)להתּבּׁשל  וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, ..ıÈ˜∑ הּוא ְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ«ƒ

ּכמֹו קיץ, ּוׁשמֹו ּבּׂשדֹות, אֹותן ׁשּמיּבׁשים ּוזמן ּתאנים לקיטת טז)זמן ב והּקיץ(שמואל "והּלחם הּנערים": .לאכל ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָֹ
ÌÁÂ∑ חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב חצי החּמה, ימֹות סֹוף יֹומא:הּוא ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּביֹותר, »…ְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

מּקיטא' קׁשי קיטא e˙aLÈ.'ׁשלהי ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ∑,הּמּזלֹות ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ׁשּׁשבתּו מּכלל ְְְִִִֵַַָָָ¿»«¿»…ƒ¿…ְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
לילה ּובין יֹום ּבין נּכר ל"ד)ולא ופרשה כ"ה פרשה רבה e˙aLÈ.(בראשית ‡Ï∑יּפסקּו ּכסדרן לא מּלהתנהג אּלה .ּכל ְְִֵֵַָָֹ…ƒ¿…ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(254 'nr gi jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹותרתרתרתר חםחםחםחם ׁשׁשׁשׁשהעהעהעהעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ּתּתּתּתׁשׁשׁשׁשרירירירי,,,, וחציוחציוחציוחצי ואלואלואלואלּוּוּוּולללל אבאבאבאב כב)חציחציחציחצי ח, (רש"י ְְְְְְְְֱֱֱֱֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ
נתחּמם  ׁשּכבר (לפי ּביֹותר חם ׁשהעֹולם לֹומר, יׁש - חּמה ׁשל ּכחּה ּתׁשׁש ואיל ּבאב עׂשר ׁשּמחמּׁשה רז"ל ּׁשאמרּו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹּומה
ּכׁשּלעצמּה הּׁשמׁש זריחת ׁשל החם ואּלּו שילהי), ד"ה א כט, יומא  רׁש"י - עליו ׁשעבר הּקיץ  ּבחם הּברּיֹות וגּוף האויר ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹּכל

ּבּמציאּות. ׁשרֹואים ּכפי ,ואיל ּבאב עׂשר מחמּׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָנחלׁש

è(à)íäì øîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨¤́¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤¨¤²
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt§¬§−¦§¬¤¨¨«¤

(á)ìòå õøàä úiç-ìk ìò äéäé íëzçå íëàøBîe©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−
äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä óBò-ìk̈´©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²

:eðzð íëãéa íiä éâc-ìëáe§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬¦¨«

ÏkÓכ  ·ÈÒe ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Á ‡·e¿»…«ƒ¿¿»√»¿»¿ƒƒ…
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓe ‡ÈÎ„ ‡¯ÈÚa¿ƒ»«¿»ƒ…»¿≈¿«≈¬»»

:‡Áa„Óa¿ƒ¿¿»

ÈÈכא  ¯Ó‡Â da¯e˜ ˙È ‡ÂÚ¯a ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¬»»¿»≈«¬«¿»
‡Ú¯‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡ ‡Ï d¯ÓÈÓa¿≈¿≈»≈¿≈«»«¿»
‡L‡„ ‡aÏ ‡¯ˆÈ È¯‡ ‡L‡ È·BÁ ÏÈ„a¿ƒ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»∆¡»»
Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ ÛÒB‡ ‡ÏÂ d¯ÈÚfÓ LÈaƒƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ¿≈»»

:˙È„·Ú„ ‡Ók ÈÁc¿«¿»¿»»ƒ

B˜Â¯‡כב  ‡„ˆÁÂ ‡ÚB¯Ê ‡Ú¯‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ»≈«¿»¿»«¬»»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â ‡ÓBÁÂ¿»¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏË·Èƒ¿¿

ÔB‰Ïא  ¯Ó‡Â È‰Ba ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»…«¿»¿ƒ«¬«¿
:‡Ú¯‡ ˙È eÏÓe e‚Òe eLet¿¿»«¿»

ÂÁ˙ב  Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â ÔBÎ˙ÏÁ„Â¿«¬«¿¿≈«¿¿≈«»≈«
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ ‡Ú¯‡«¿»¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
ÔB‰È ÔBÎ„Èa ‡nÈ Èe ÏÎ·e ‡Ú¯‡ LÈÁ¯«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»¿∆¿¿

:ÔÈ¯ÈÒÓ¿ƒƒ
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(ak-`k).õøàä éîé ìk ãò`xT` Ÿ¨§¥¨¨¤©§¨
C ,i`w lirlCzFMdl [cFr] siqF` `l ¦§¥¨¥§Ÿ¦§©

ig lM z`Kix`dl iMxC dPd cr ,'ebe ¤¨©©¥¨©§¦§©£¦
draWe miraW cr F` mizraW cr©¦§¨©¦©¦§¦§¦§¨

oiw iAB gMW`cM(ak ,eh c lirl)iM ,cFr ¦§©§©©¥©¦¦
ux`d ini lM:'ebe` dxez ¨§¥¨¨¤



gpמב zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn '` iriax meil inei xeriy
i"yx£ÌÎzÁÂ∑"חתת "ּתראּו ּכמֹו: ו)ואימתכם, חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה: קנא). שבת צח ׁשהּתינֹוק (סנהדרין זמן ׁשּכל , ¿ƒ¿∆ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, הּבׁשן מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין חי, יֹומֹו ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָּבן
חּיים  ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? על מֹוראכם יהיה אימתי - יהיה" וחּתכם ."ּומֹוראכם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָ

(â)÷øék äìëàì äéäé íëì éç-àeä øLà Nîø-ìk̈¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́
:ìk-úà íëì ézúð áNò¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ

i"yx£‰ÏÎ‡Ï ‰È‰È ÌÎÏ∑(נט הראׁשֹון(סנהדרין לאדם הרׁשיתי ׁשּלא -ּבׂשר,)לאכֹול (: ולכם עׂשב, ירק אּלא »∆ƒ¿∆¿»¿»ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹ
אתּֿכל  לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ׁשהפקר ּתי עׂשב ."ּכירק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

(ã):eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
i"yx£BÓ„ BLÙa ¯Na∑,ּבֹו ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל ּכלֹומר החי, מן אבר להם הּבׂשר אסר ּתאכלּו BLÙa.לא »»¿«¿»ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹ¿«¿
BÓ„∑ּבֹו נפׁשֹו ˙‡eÏÎ.ּבעֹוד ‡Ï BLÙa ¯Na∑ הרי תאכלּו" לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי »ְְַ»»¿«¿……≈ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָֹֹ

החי  מן .ּדם ִַַָ

(ä)äiç-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
Løãà åéçà Léà ãiî íãàä ãiîe epLøãà¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

:íãàä Lôð-úà¤¤¬¤¨«¨¨«
i"yx£ÌÎÓc ˙‡ C‡Â∑ ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם "את ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי אףֿעלּֿפי ¿«∆ƒ¿∆ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ּדם ∑ÌÎÈ˙LÙÏ.עצמֹו מּמּנּו יצא ׁשּלא אףֿעלּֿפי עצמֹו, החֹונק iÁ‰.אף Ïk „iÓ∑ ּדֹור ׁשחטאּו לפי ְַ¿«¿…≈∆ְִִֵֶֶַַַַַָָָֹƒ«»«»ְְִֶָ
ׁשּנאמרהּמ ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל והפקרּו מט)ּבּול הצר(תהלים לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל : ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻֻ

החּיֹות  את עליהן ‰‡„Ì.להזהיר „iÓe∑אדרׁש אני עדים, ואין ּבמזיד ההֹורג ‡ÂÈÁ.מּיד LÈ‡ „iÓ∑ ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַֹƒ«ƒ»ƒ
הּׁשֹוגג )מי (מּיד ׁשאף לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש אני ׁשֹוגג, והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

ׁשּדרׁשּו ּכמֹו מּמּנּו, ּדֹורׁש הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא נכנע, אינֹו והּוא ּגלּות, לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָצרי
וכּו' אחד לפּונדק מזּמנן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 'מּכֹות': ּבמּסכת לידֹו" אּנה "והאלהים .רּבֹותינּו: ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(138 'nr i jxk zegiy ihewl)

עצמעצמעצמעצמֹוֹוֹוֹו ּדּדּדּדםםםם ה)ההההּׁשּׁשּׁשּׁשֹוֹוֹוֹופפפפ ט, לחלי (רש"י על־ידי־זה יבֹוא ׁשּלא אף עצמֹו, ּדם לׁשּפ לאדם לֹו אסּור הּפׁשט ּדר ׁשעל־ּפי הינּו ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ
עצמֹו את אבינּו אברהם מל לא מּדּוע מּובן זה לפי החי). מן ּדם ׁשהּוא תאכלּו", לא "דמֹו ׁשל האּסּור (ּוכמֹו למיתה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹאֹו

ׁשהרי - נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל את ּׁשּקּים אף ׁשּנצטּוה, מצוה נצטנצטנצטנצטּוּוּוּוה ה ה ה קדם קּיּום ּדֹוחה ׁשּזה ּופׁשּוט ּדמֹו, לׁשּפ לא ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ
עצמֹו. ּדם ׁשֹופ ׁשל האּסּור את ּדֹוחה זה צּוּוי הרי הּמילה, על ּכׁשּנצטּוה מה־ּׁשאין־ּכן נּתנה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא

ÏÎÈÓÏג  È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁ¯ Ïk»ƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
:‡lk ˙È ÔBÎÏ ˙È·‰È ‡aNÚ ˜B¯Èkƒƒ¿»¿»ƒ¿»…»

˙ÔeÏÎ:ד  ‡Ï dÓc dLÙa ‡¯Na Ì¯a¿«ƒ¿»¿«¿≈¿≈»≈¿

iÓ„ה  Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓc ˙È Ì¯·e¿«»ƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«
¯·b „iÓ ‡L‡ „iÓe dpÚa˙‡ ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«¿«
‡LÙ ˙È Úa˙‡ È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc¿≈»¿»«¬ƒ∆¿«»«¿»

:‡L‡„∆¡»»
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è(d)[íëéúBLôðì] íëîc úà Càå§©¤¦§¤§©§¥¤
.'åâåExn`e .Fnvr wpFgl dxdf ©̀§¨¨§¥©§§¨§

dAx ziW`xaA(bi cl)ENit` lFki : ¦§¥¦©¨¨£¦
xnFl cEnlY ,dixfre l`Win dippgM©£©§¨¦¨¥©£©§¨©§©

K`EN` FnM ENit` lFki ,WExiR . ©¥¨£¦§¥
lkEi `NW ,mXd WECiwl onvr ExqOW¤¨§©§¨§¦©¥¤Ÿ©
lkEi `NW `xi `Ed m` FnvrA lFagl©£§©§¦¨¥¤Ÿ©
,df oFiQpA cFnrl FnvrA lFAql¦§§©§©£§¦¨¤

xnFl cEnlYK`cnXd zrWA iM , ©§©©¦¦§©©§¨
bFxdle dzinl Fnvr xFqnl lFkï¦§©§§¦¨§©£
xn`W ,Wiw oA lE`WA oke .Fnvr©§§¥§¨¤¦¤¨©
'ebe Da ipxwce LAxg slW Fxrpl§©£§Ÿ©§§§¨§¥¦¨

(c `l '` l`eny)xnFl cEnlY ,K`m`W . ©§©©¤¦
miWw oixEQi Fl EUri `OW mc` `xï¥¨¨¤¨©£¦¦¨¦
oFiQpA cFnrle lFAql lkEi `NW¤Ÿ©¦§§©£§¦¨
oi`ian o`MnE .Fnvr z` bFxdl lFkIW¤¨©£¤©§¦¨§¦¦
zrWA zFwFpiYd oihgFXW ozF` di`x§¨¨¨¤£¦©¦¦§©
,oM miWxtnE ,oixqF`W Wie .cnXd©§¨§¥¤§¦§¨§¦¥
Exqnp xaMW ,eixiage dippgM lFkï©£©§¨©£¥¨¤§¨¦§§

xnFl cEnlY ,dzinlK`Fpi` la` , §¦¨©§©©£¨¥
,lE`WM lFki .Fnvr z` bFxdl lFkï©£¤©§¨§¨

xnFl cEnlY ,dzinl Fnvr xqOWK`, ¤¨©©§§¦¨©§©©
Fnvr z` lFagl lFki Fpi`W ,WExiR¥¤¥¨©£¤©§
.dUr minkg oFvxA `NW lE`We ,llM§¨§¨¤Ÿ¦§£¨¦¨¨

.onkF` dPEknd mdxa` xA y"xdn©©§¨¨©§¤§©
äNòîedAxd hgXW cg` axA ©£¤§©¤¨¤¨©©§¥

`xi didW ,cnXd zrWA zFwFpiY¦¦§©©§¨¤¨¨¨¥
cg` ax dide ,zC lr mExiari `OW¤¨©£¦©¨§¨¨©¤¨
F`xwE xzFiA eilr qrFM dide FOr¦§¨¨¥¨¨§¥§¨
xn`e ,WWFg did `l `Ede ,gvFx¥©§Ÿ¨¨¥§¨©
ax FzF` bxdi ixacM m` ax FzF`©¦¦§¨©¥¨¥©
miFB EdEqtYW did oke ,dPEWn dzinA§¦¨§¨§¥¨¨¤§¨¦
oiA lFg oipzFpe FxFr mihWFR Eide§¨§¦§§¦¥
dlHAzp KM xg`e ,xUAde xFrd̈§©¨¨§©©¨¦§©§¨
zFwFpiYd ozF` hgW `l m`e ,dxifBd©§¥¨§¦Ÿ¨©¨©¦

:oilFSip Eide dxez ¨¦¦



מג gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy

(å)íìöa ék CôMé Bîc íãàa íãàä íc CôLŸ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈¨´¦¨¥®¦µ§¤´¤
:íãàä-úà äNò íéýìû¡Ÿ¦½¨−̈¤¨«¨¨«

i"yx£CÙMÈ BÓc Ì„‡a∑,אּתם המיתּוהּו עדים יׁש וגֹו'"אם ּבצלם "ּכי ‰‡„Ì.לּמה? ˙‡ ‰NÚ∑ זה »»»»ƒ»≈ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָ»»∆»»»ֶ
ּבּמקרא  הרּבה וכן האדם, את העֹוׂשה עׂשה להיֹות: וצרי חסר, .מקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

(æ):dá-eáøe õøàá eöøL eáøe eøt ízàå§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤§¨«

i"yx£e·¯e e¯t Ìz‡Â∑(ה לברכה (כתובות הראׁשֹונה ּפׁשּוטֹו, לפי ׁשאינֹו: מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ¿«∆¿¿ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַָָָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק  .(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ß oeygxn 'a iying mei ß

(ç):øîàì Bzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−¥«Ÿ

(è)íëòøæ-úàå íëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå©£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−
:íëéøçà©«£¥¤«

i"yx£È‰ È‡Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה לעסק ּדֹואג נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ
עׂשה. וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת להבטחתי,ׁשּלא ּברית וחֹוזק קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: אמר ּובאחרֹונה ְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ

אֹות  ל .ואּתן ְְֵֶ

(é)äîäaa óBòa íëzà øLà äiçä Lôð-ìk úàå§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²
ìëì äázä éàöé ìkî íëzà õøàä úiç-ìëáe§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ

:õøàä úiç©©¬¨¨«¤
i"yx£ÌÎz‡ ı¯‡‰ ˙iÁ∑ הּברּיֹות עם הּמתהּלכים ‰z·‰.הם È‡ˆÈ ÏkÓ∑ׁשקצים ÏÎÏ.מׂשים ּור להביא ««»»∆ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַַƒ……¿≈«≈»ְְְִִִָָָ¿…

ı¯‡‰ ˙iÁ∑ הּברּיֹות עם הּלּוכן ׁשאין אּתכם', אׁשר ה'חּיה ּבכלל ׁשאינן הּמּזיקין, .להביא ««»»∆ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

(àé)øNa-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨¨¨²
ì ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBòúçL −¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−§©¥¬

:õøàä̈¨«¤
i"yx£È˙Ó˜‰Â∑והֹול ׁשּמסּים ּכמֹו הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום .אעׂשה «¬ƒ…ƒְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַ

(áé)ïúð éðà-øLà úéøaä-úBà úàæ íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À
úøãì íëzà øLà äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ

:íìBò¨«
i"yx£ÌÏBÚ ˙¯„Ï∑,לאֹות הצרכּו ׁשּלא ּדֹורֹות  ׁשּיׁש חסר, ׁשל נכּתב ּדֹורֹו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ׁשּצּדיקים לפי ¿……»ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו יהּודה מל רבה)חזקּיהּו .(בראשית ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָ

ÓÈÓ¯ו  ÏÚ ÔÈ„‰Òa ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ«≈«
˙È „·Ú ÈÈ„ ‡ÓÏˆa È¯‡ „LzÈ dÓc ‡iic«»«»¿≈ƒ¿»¬≈¿«¿»«¿»¬«»

:‡L‡¡»»

e‚Òeז  ‡Ú¯‡· e„ÈÏÈ˙‡ e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»¿
:d·«

ÓÈÓÏ¯:ח  dnÚ È‰B·ÏÂ ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»

ÌÚÂט  ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒƒ¿¿ƒ
:ÔBÎÈ¯˙a ÔBÎÈa¿≈«¿≈

ÙBÚa‡י  ÔBÎnÚc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿¿»
ÏkÓ ÔBÎnÚc ‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎ·e ‡¯ÈÚ··ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»¿ƒ¿ƒ…

:‡Ú¯‡ ˙ÂÁ ÏÎÏ ‡˙B·˙ È˜Ù«¿≈≈»¿…≈««¿»

ÏÎיא  ÈˆÈzLÈ ‡ÏÂ ÔBÎnÚ ÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»ƒƒ¿¿»ƒ¿≈≈»
‡ÙBË „BÚ È‰È ‡ÏÂ ‡ÙBË ÈnÓ „BÚ ‡¯Naƒ¿»ƒ≈»»¿»¿≈»»

:‡Ú¯‡ ‡ÏaÁÏ¿«»»«¿»

ÔÈaיב  ·‰È ‡‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»»¿»ƒ¬»»≈≈
Èc ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈≈≈»«¿»«¿»ƒ

:‡ÓÏÚ È¯„Ï ÔBÎnÚƒ¿¿»≈«¿»



gpמד zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'a iying meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 31 cenr ,dl jxk zegiyÎihewl itÎlr)

i"AWx lW FxFce EdIwfg lW FxFC¤¦§¦¨§¤©§¦

עעעעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם:::: לדרתלדרתלדרתלדרת .... .... אאאאֹוֹוֹוֹותתתת־־־־ההההּבּבּבּבריתריתריתרית יב)זאתזאתזאתזאת (ט, ֹֹ ְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹֹֹֽֽֽֽ ֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
ל  ּדֹורֹות, לׁשני ּפרט ּכתיב, יֹוחאילדרת ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו . . חזקּיה ׁשל ב)דֹורֹו לה, פרשה רבה (בראשית ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

הּקׁשת: נראתה לא אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק הּטעם לפרׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹיׁש
ז"ל חכמינּו ח)אמרּו ל, פרשה רבה ונתעּלה (בראשית העֹולם נטהר הּמּבּול ׁשעל־ידי חדׁש", "עֹולם ראה נח הּמּבּול ׁשאחרי ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

חדׁש". "עֹולם ׁשּנקרא עד מאד, ּגבֹוהה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹלמדרגה
ּבאפן  הארץ נטהרה הּמּבּול על־ידי ּכי - הארץ" לׁשחת מּבּול עֹוד יהיה ׁש"לא להראֹות הּקׁשת אֹות ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹוזהּו

לתּקנֹו. מּבּול ּדרּוׁש ׁשּיהיה ּכזה ׁשפל ּבמּצב יהיה ׁשהעֹולם עֹוד ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשאי־אפׁשר
ּבּכתּובים נאמר לבא, העתידה הּגאּולה על ּגם כב)והּנה סו, ׁשהעֹולם (ישעיה החדׁשה". והארץ החדׁשים "הּׁשמים יהיּו ׁשאז ְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

חדׁש". "עֹולם ּכמֹו ׁשּיהיה עד מאד ּגבֹוהה לבחינה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹיתעּלה
ׁשּיכים  ׁשניהם ּכי הּוא, הּקׁשת לאֹות הצרכּו לא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ורּבי חזקּיהּו ּבדֹורֹות ׁשּדוקא ׁשּזה לֹומר יׁש ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻועל־ּפי־זה

העתידה. ְֲִַָָָֻלּגאּלה
ז"ל חכמינּו אמרּו - א)חזקּיהּו צד, הּזהר (סנהדרין ספר חּבר - יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי מׁשיח". חזקּיהּו לעׂשֹות הּקּב"ה "ּבּקׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ

ּברחמי" גלּותא מן ּביּה "יפקּון ב)אׁשר קכד, נשא מהימנא .(רעיא ְְֲֲִִֵֵֶַָָ

(âé)éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðòa ézúð ézL÷-úà¤©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−
:õøàä ïéáe¥¬¨¨«¤

(ãé)úLwä äúàøðå õøàä-ìò ïðò éððòa äéäå§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬©¤−¤
:ïðòa¤«¨¨«

i"yx£ÔÚ ÈÚa∑ לעֹולם ואבּדֹון חׁש להביא לפני ּבמחׁשבה .ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(35 'nr dl jxk zegiyÎihewl)

לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹוןןןן חחחחׁשׁשׁשׁש להביאלהביאלהביאלהביא לפנילפנילפנילפני ּבּבּבּבמחמחמחמחׁשׁשׁשׁשבהבהבהבה יד)ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשּתּתּתּתעלהעלהעלהעלה ט, (רש"י ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
וׁשלֹום? חס למּבּול, ראּוי ׁשהּוא ּכזה ירּוד ּבמּצב הּוא העֹולם הּקׁשת, ׁשּנראה ּפעם ׁשּכל לֹומר אפׁשר ּכלּום לתמּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹיׁש
"וּימח" ּבֹו ּוכדכתיב האדם, ּבריאת עצם על ּכביכֹול, חרטה, ׁשל ּבּטּוי אּלא ענׁש, ּבגדר היה לא הּמּבּול ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹויׁש

מחלט מחלט מחלט מחלט - מתנהגים אאאאּבּבּבּבּוּוּוּודדדד (ׁשּבֹו ּבעֹולם אחד מקֹום להׁשחתת אּלא ּכּלֹו, העֹולם להׁשחתת רׁש"י ּכּונת ׁשאין לֹומר, יׁש זה לפי . ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֻֻֻֻֻ
ּבתֹור הּמּבּול) ּכדֹור אדם ואבואבואבואבּדּדּדּדֹוֹוֹוֹון ן ן ן ּבני ענׁש.חחחחׁשׁשׁשׁש ּבתֹור ולא מחלט), (אּבּוד ְְְֵַַָָֹֹ ְְְֲֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹֻ

(åè)-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨
ìeaîì íénä ãBò äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧³©©̧¦Æ§©½

ì:øNa-ìk úçL §©¥−¨¨¨«

(æè)íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðòa úLwä äúéäå§¨«§¨¬©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû ïéa¥´¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£‰iÁ LÙ Ïk ÔÈ·e ÌÈ‰Ï‡ ÔÈa∑ ּובין ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ׁשל הּדין מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

עליכם לקטרג הּדין מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, אתכם)(ּכלֿנפׁש ונזּכר לחּייב האֹות את רֹואה אני ,. ְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

˜ÌÈיג  ˙‡Ï È‰˙e ‡Úa ˙È·‰È ÈzL˜ ˙È»«¿ƒ¿»ƒ«¬»»¿ƒ¿»¿»
:‡Ú¯‡ ÔÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa≈≈¿ƒ≈«¿»

ÈÊÁ˙˙Âיד  ‡Ú¯‡ ÏÚ ‡Ú È˙eÚa È‰ÈÂƒƒ«¬»ƒ¬»»««¿»¿ƒ¿¬≈
:‡Úa ‡zL«̃¿»«¬»»

ÔBÎÈÈ·eטו  È¯ÓÈÓ ÔÈ· Èc ÈÓÈ˜ ˙È ‡¯ÈÎ„e¿ƒ¿»»¿»ƒƒ≈≈¿ƒ≈≈
È‰È ‡ÏÂ ‡¯Na ÏÎa ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e≈»«¿»«¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

:‡¯Na ÏÎ ‡ÏaÁÏ ‡ÙBËÏ ‡iÓ „BÚ«»¿»»¿«»»»ƒ¿»

˜ÌÈטז  ¯k„ÓÏ dpÊÁ‡Â ‡Úa ‡zL˜ È‰˙e¿≈«¿»«¬»»¿≈¬ƒ«¿ƒ¿«¿«
‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÔÈ·e ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÏÚ»»≈≈¿»«¿»≈»«¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na ÏÎa¿»ƒ¿»ƒ««¿»



מה gp zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(æé)øLà úéøaä-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«©§¦Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬©¨¨«¤

i"yx£˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê∑ ׁשאמרּתי האֹות הרי לֹו: ואמר הּקׁשת, .הראהּו …«¿ƒְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ß oeygxn 'b iyiy mei ß

(çé)úôéå íçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´¨¨®¤
:ïòðë éáà àeä íçå§¾̈−£¦¬§¨«©

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ‡e‰ ÌÁÂ∑ ׁשּקלקל נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ׁשהּפרׁשה לפי ּכאן? לֹומר הצר למה ¿»¬ƒ¿»«ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
ּכאן: לֹומר הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ּתֹולדֹות ּכתב לא ועדין ּכנען, נתקּלל ועלֿידֹו חם ְְְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻּבּה

כנען" אבי הּוא ."וחם ְְֲִַָָ

(èé)ìL:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éða älà äL §¨¬¥−¤§¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤

(ë):íøk òhiå äîãàä Léà çð ìçiå©¨¬¤−Ÿ©¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤
i"yx£ÏÁiÂ∑(רבה אחרת עׂשה (בראשית ּבנטיעה ּתחּלה לעסק לֹו ׁשהיה חּלין, ‰‡„Ó‰.עצמֹו LÈ‡∑ אדֹוני «»∆ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻƒ»¬»»ֲֵ

ּכמֹו א)האדמה, "איׁש(רות Ì¯k.נעמי": ÚhiÂ∑ זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ּתאניםּכׁשּנכנס (בראשית ויחּורי ְֲֳִִָָָָ«ƒ«»∆ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָ
.רבה)

(àë):äìäà CBúa ìbúiå økLiå ïéiä-ïî zLiå©¥¬§§¦©©−¦©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ

i"yx£Ïb˙ÈÂ∑ וּיתּפעל ׁשּנקראת ∑‡‰Ï‰.לׁשֹון ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו הׁשבטים לעׂשרת רמז ּכתיב, אהלה «ƒ¿«ְְִֵַָ»√…ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ׁשּגלּו ו)אהלה, יין"(עמוס ּבמזרקי "הּׁשֹותים :. ְְְְֱֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

(áë)ãbiå åéáà úåøò úà ïòðë éáà íç àøiå©©À§¨µ£¦´§©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬
ì:õeça åéçà-éðL ¦§¥«¤−̈©«

i"yx£ÔÚÎ È·‡ ÌÁ ‡¯iÂ∑(רבה הּדבר (בראשית על הזּכר לכ לאביו, והּגיד ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו יׁש ««¿»¬ƒ¿««ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָֻ
‡·ÂÈ.ונתקּלל  ˙Â¯Ú ˙‡ ‡¯iÂ∑סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש רבעֹו,(סנהדרין אֹומרים: רבה)ויׁש .(בראשית ְְִֵַ««¿≈∆¿«»ƒְְְְְִִֵֵֵָ

(âë)íëL-ìò eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©§¤´
íäéáà úåøò úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´£¦¤®

:eàø àì íäéáà úåøòå úépøçà íäéðôe§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ¨«
i"yx£˙ÙÈÂ ÌL ÁwiÂ∑"וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין מּיפת,(סנהדרין יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על לּמד , «ƒ«≈»∆∆ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לקבּורה  זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית ּבניו זכּו ׁשּנאמרלכ לט)לבניו, קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָ
ּבזרעֹו נאמר אביו, את ׁשּבּזה כ)וחם נערים (ישעיה ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ינהג "ּכן : ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

וגֹו'" ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום ‡Èp¯Á˙.ּוזקנים Ì‰ÈÙe∑אצלֹו ׁשּכׁשּקרבּו מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ְְְֲִֵֵֵֵַָָ¿≈∆¬…«ƒְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אחֹורּנית  ּפניהם הפכּו לכּסֹותֹו, עצמם להפ .והצרכּו ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָֹֻ

ÔÈaיז  ˙ÈÓ˜‡ Èc ÌÈ˜ ˙‡ ‡c ÁÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…«»»¿»ƒ¬≈ƒ≈
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯Na Ïk ÔÈ·e È¯ÓÈÓ≈¿ƒ≈»ƒ¿»ƒ««¿»

ÌÁÂיח  ÌL ‡˙B·z ÔÓ e˜Ù Èc Á È· BÂ‰Â«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ≈»≈¿»
:ÔÚÎ„ È‰e·‡ ‡e‰ ÌÁÂ ˙ÙÈÂ»»∆¿»¬ƒƒ¿»«

Ïkיט  e¯ca˙‡ ÔÈl‡Óe Á Èa ÔÈl‡ ‡˙Ïz¿»»ƒ≈¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
:‡Ú¯‡«¿»

Ó¯k‡:כ  ·Èˆe ‡Ú¯‡a ÁÏt ¯·b Á È¯LÂ¿»≈…«¿«»«¿«¿»¿ƒ«¿»

B‚aכא  ÈÏb˙‡Â ÈÂ¯e ‡¯ÓÁ ÔÓ È˙Le¿ƒƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿
:dkLÓ«¿¿≈

È¯Ú˙‡כב  ˙È ÔÚÎ„ È‰e·‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ«¬»»¬ƒƒ¿««»∆¿¿»
:‡˜eLa È‰BÁ‡ ÔÈ¯˙Ï ÈeÁÂ È‰e·‡„«¬ƒ¿«ƒƒ¿≈¬ƒ¿»

Û˙kכג  ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL ·ÈÒe¿≈≈»∆∆»¿»¿«ƒ«¿«
‡˙È¯Ú ˙È e‡ÈÙÁÂ ÔÈ¯fÁÓ eÏÊ‡Â ÔB‰ÈÂ¯z«¿≈«¬»¿«¿ƒ«¬ƒ»∆¿¿»
ÔB‰e·‡„ ‡˙È¯ÚÂ ÔÈ¯fÁÓ ÔB‰Èt‡Â ÔB‰e·‡„«¬¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»«¬

:BÊÁ ‡Ï»¬



gpמו zyxt - h - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy
(ãë)Bða Bì äNò-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨−§¬

:ïèwä©¨¨«
i"yx£ÔËw‰ Ba∑,והּבזּוי מט)ּכמֹוהּפסּול ּבזּוי (ירמיה ּבּגֹוים נתּתי קטן "הּנה :". ¿«»»ְְְִִִֵַַַַָָָָֹ

(äë):åéçàì äéäé íéãáò ãáò ïòðk øeøà øîàiå©−Ÿ¤¨´§¨®©¤¬¤£¨¦−¦«§¤¬§¤¨«

i"yx£ÔÚk ¯e¯‡∑,לׁשּמׁשני אחר רביעי ּבן אֹוליד ׁשּלא לי ּגרמּת את אּתה מׁשּמׁש להיֹות רביעי ּבנ ארּור »¿»«ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
אדם  לאחיו: להם אמר ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח עליהם ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֻזרעם
ּבן  מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים ג' לֹו יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה והרג לֹו, היּו ּבנים ׁשני ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהראׁשֹון

.רביעי?! ְִִ

(åë)ãáò ïòðë éäéå íL éäìà ýåýé Ceøa øîàiå©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤
:Bîì̈«

i"yx£ÌL È‰Ï‡ '‰ Ce¯a∑,לזרעֹו הבטחתֹו לׁשמר ּכנען ׁשעתיד ארץ את להם ּכנען ∑È‰ÈÂ.לתת להם »¡…≈≈ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹƒƒְֶַַָ
עֹובד  .למס ְֵַ

(æë)ïòðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì íéýìû zôé©³§§¡Ÿ¦Æ§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©
:Bîì ãáò¤¬¤¨«

i"yx£˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ∑'ירחיב' יפּת, ÌLŒÈÏ‰‡a.מתרּגם: ÔkLÈÂ∑ּומדרׁש ּביׂשראל. ׁשכינתֹו יׁשרה «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְְִִִֵֶַַָָ
ׁשכינה,חכמים: ּבֹו ׁשרתה לא - ׁשני ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ׁשּבנה ליפת, אלהים ׁשּיפּת אףֿעלּֿפי ְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֹ

ׁשּבנה  ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? ׁשם והיכן מּבני ׁשהיה Ú·„.ׁשלמה, ÔÚÎ È‰ÈÂ∑מּׁשּיגלּו ׁשם,אף ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָֹֹƒƒ¿««∆∆ְְִִֵֵֶַ
ּכנען  מּבני עבדים להם .יּמכרּו ְְְֲִִִֵֶַַָָָ

dÏכד  „·Ú Èc ˙È Ú„ÈÂ d¯ÓÁÓ Á ¯Úz‡Â¿ƒ¿«…«≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈
:‡¯ÈÚÊ d¯a¿≈¿≈»

È‰Èכה  ÔÈ„·Ú ÁÏt „·Ú ÔÚk ËÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ¿»«∆∆»««¿ƒ¿≈
:È‰BÁ‡Ï«¬ƒ

ÔÚÎכו  È‰ÈÂ ÌLc d‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈ƒ≈¿««
:ÔB‰Ï ‡„·Ú«¿»¿

dkLÓaכז  dzÈÎL È¯LÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ ÈzÙÈ«¿≈¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
:ÔB‰Ï ‡„·Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌLc¿≈ƒ≈¿«««¿»¿

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

(dk).øîàiål"fg Exn`(eh `negpz)cr ©Ÿ¤¨§£©©
in ,xn`e FAlA ozp daiYA gp didW¤¨¨Ÿ©©¥¨¨©§¦§¨©¦
md EidIW ,micar ipal Eidi oYi¦¥¦§§¨©£¨¦¤¦§¥
,mdiptl oiWOWn micare miaWFi§¦©£¨¦§©§¦¦§¥¤
,cilFn ip`X dn o`Mn `v`WM xn`e§¨©§¤¥¥¦¨©¤£¦¦
orpM Kld .iptl micar mzF` dUFr¤¨£¨¦§¨©¨©§©©
ipYrpn dY` ,gp xn` .Fqxqe§¥§¨©Ÿ©©¨§©§©¦
car FzFUrl iriax oA cilFdNn¦§¦¥§¦¦©£¤¤
car didi iriaxd LpA ixd ,Lig`l§©¤£¥¦§¨§¦¦¦§¤¤¤

.eig`l§¤¨
íàålMn xzFi orpM lNiw dOl xn`Y §¦Ÿ©¨¨¦¥§©©¥¦¨

xn`C o`nl `nlWA ,mg ipA x`W§¨§¥¨¦§¨¨§©§¨©
(.r oixcdpq)`N` ,ziWixtcM `gip Fqxq¥§¦¨§¦§¦¦¤¨

.xn`Y dn Frax mg xn`C o`nl§©§¨©¨§¨©Ÿ©
íëçäåWxcOA `vn oxd` iAxd`x) §¤¨¨©¦©£Ÿ¨¨©¦§¨

(b"kt `"xc iwxteig`l xRqe d`x mgW ,¤¨¨¨§¦¥§¤¨
K` ,cFaM KxC dUr `le ,birlnM§©§¦§Ÿ¨¨¤¤¨©
dfaPd orpM rnWe ,xaCd dNiB wEXA©¦¨©¨¨§¨©§©©©¦§¤

aizkC `Ed `cd .FraxEz` [gp rcIe] §¨£¨¦§¦©¥©Ÿ©¥
oFhTd FpA Fl dUr xW`,mg lW , £¤¨¨§©¨¤¨

mipaM md ixd mipa ipaC(.c oiyeciw), ¦§¥¨¦£¥¥§¨¦
ixdW ,oFhTd did `l Fnvr mg ixdW¤£¥¨©§Ÿ¨¨©¨¤£¥

aEzMd(i e lirl),irvn` FzF` dpFn ©¨¤¤§¨¦
`Ede ,mg lW Fphw xnFl dvFx `N ¤̀¨¤©§¨¤¨§

aizM KklE ,orpMorpk ia` mg `xIe, §©©§¨§¦©©§¨£¦§©©
xn`C o`nlE .dxiar xaFr lW ia £̀¦¤¥£¥¨§©§¨©

mg `xFw ,FqxqohTd FpAxnFlM ¥§¥¨§©¨¨§©
Yzp ohw dPd FnM ,iEfAdiEGA miFBA Li ©¨§¦¥¨Ÿ§©¦©¦¨

c`n dY`(a ` dicaer). ©¨§Ÿ
ãBòådn ,xfril` iAx iwxtA opixn` §¨§¦©§¦§¥©¦¡¦¤¤¨

aizkC ,carA FpA lNwl d`x` ik`ln) ¨¨§©¥§§¤¤¦§¦
(eikde .eipc` care a` cAki oA¥§©¥¨§¤¤£Ÿ¨§¨¦

,aFh df ixd eia` cAki oA m` ,FWExiR¥¦¥§©¥¨¦£¥¤
xaC .eipFc`l carl didi ,e`l m`e§¦¨¦§¤§¤¤©£¨¨¨
didW itl ,carA Flliw okl ,xg ©̀¥¨¥¦§§¤¤§¦¤¨¨
eilr lHEn dide xaCd d`xW oFW`x¦¤¨¨©¨¨§¨¨¨¨¨
eig` cArWe ,dUr `le zEcar FzF`©§§Ÿ¨¨§¦£¥¤¨
dCn carA lNwzp Kkl ,DzFUrl©£¨§¨¦§©¥§¤¤¦¨

inp aizM KklE .dCn cbpMcar §¤¤¦¨§¨§¦©¦¤¤
micarmg cArXW ,zEcar iYW , £¨¦§¥©§¤¦§¥¨

,[xg` xaC] .eig`l orpkE eig`lcar §¤¨§©©§¤¨¨¨©¥¤¤
micar.mlFrl zExigl `vFi Fpi`W £¨¦¤¥¥§¥§¨

dGiAW ,z`Gd dllTd lM Fl mxB inE¦¨©¨©§¨¨©Ÿ¤¦¨
`EdÎKExAÎWFcTd cizr oke .eia`l§¨¦§¥¨¦©¨¨

aizkC ,mzFGalE eipAn rxRilk diryi) ¦¨©¦¨¨§©¨¦§¦
(cWEM zElB z`e mixvn iaW z ¤̀§¦¦§©¦§¤¨

sgie mFxr (ecgi) mipwfE mixrp§¨¦§¥¦¨§¨¥
KilFi `EdW ,mixvn zexr zW itEUge©£©¥¤§©¦§¨¦¤¦
zti la` .miOExr iEGiaA mzF`¨§¦£¦£¨¤¤
bFB `aIWM ,l`d Fl rxR eia` cAiMW¤¦¥¨¦¨©¨¥§¤¨Ÿ
`EdÎKExAÎWFcTd FliRWi bFbnE¨©§¦©¨¨

xn`PW ,eilr dQknE(`i hl l`wfgi)dide §©¤¨¨¤¤¡©§¨¨
.xaw mW mFwn bFbl oY` `Edd mFIa©©¤¥§§¨¤¤
drWA ,mW ipal rxR [mbe] (mge)§©¨©¦§¥¥§¨¨
dtxUp ,aixwdl oxd` ipA EqpkPW¤¦§§§¥©£Ÿ§©§¦¦§§¨

odiWEal `le otEB `le oznWpoixcdpq) ¦§¨¨§Ÿ¨§Ÿ§¥¤
(.apmbe .mW lW eipa ipAn EidW itl ,§¦¤¨¦§¥¨¨¤¥§©

sxUp xEX` Kln aixgpq sxUPWM§¤¦§©©§¥¦¤¤©¦§©
FrxGn didW itl ,eicbA `lA`negpz) §Ÿ§¨¨§¦¤¨¨¦©§

(eh:ek dxez



מז gp zyxt - i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'b iyiy meil inei xeriy

(çë)ìL ìeanä øçà çð-éçéåíéMîçå äðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:äðL̈¨«

(èë)íéMîçå äðL úBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ¨½̈©«£¦¦−
:úîiå äðL̈¨®©¨«Ÿ

é(à)eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬
:ìeanä øçà íéða íäì̈¤²¨¦−©©¬©©«

(á):ñøéúå CLîe ìáúå ïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨¨´§ª¨®¤−¤§¦¨«
i"yx£Ò¯È˙Â∑רבה)ּפרסזֹו .(בראשית ¿ƒ»ָָ

(â):äîøâúå úôéøå æðkLà øîb éðáe§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−§«Ÿ©§¨«

(ã):íéðããå íézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−§«Ÿ̈¦«

(ä)ìì Léà íúöøàa íéBbä éià eãøôð älàîBðL Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈¦−¦§Ÿ®
:íäéBâa íúçtLîì§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«

(å):ïòðëe èeôe íéøöîe Lek íç éðáe§¥−¨®¬¦§©−¦¬§¨«©

(æ)àëzáñå äîòøå äzáñå äìéåçå àáñ Leë éðáe§¥´½§¨Æ©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§¨®
:ïããe àáL äîòø éðáe§¥¬©§−̈§¨¬§¨«

(ç)øab úBéäì ìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½¦«§¬¦−Ÿ
:õøàä¨«¤

i"yx£¯Bab ˙BÈ‰Ï∑ הּפּלגה ּדֹור ּבעצת הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, על העֹולם ּכל .להמריד ƒ¿ƒְְֲִַַַַַַַָָָָָָָ

(è)øîàé ïk-ìò ýåýé éðôì ãéö-øab äéä-àeä«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½
:ýåýé éðôì ãéö øBab ãøîðk§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£„Èˆ ¯Bab∑ ּבּמקֹום למרד ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ּדעּתן ‰'.צד ÈÙÏ∑ ּפניו מתּכּון על .להקניטֹו ƒ«ƒְְְְְִִִֶַַַָָָָֹƒ¿≈ְְְִִֵַַַָָ
¯Ó‡È Ôk ÏÚ∑ ּגּבֹור ּכנמרד 'זה יאמר: ּבֹו, למרד ּומתּכּון רּבֹונֹו יֹודע ּפנים, ּבעּזּות מרׁשיע אדם ּכל על «≈≈»«ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹֹ

רבה)ציד' .(בראשית ִַ

(é)äðìëå ãkàå Cøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤§©©´§©§¥®
:øòðL õøàa§¤−¤¦§¨«

(àé)äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé àåää õøàä-ïî¦¨¨¬¤©¦−¨¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½
:çìk-úàå øéò úáçø-úàå§¤§Ÿ¬Ÿ¦−§¤¨«©

i"yx£ı¯‡‰ŒÔÓ∑ מּתֹוכם יצא הּמגּדל, לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו את אּׁשּור ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
רבה) .(בראשית

ÔÈLÓÁÂכח  ‰‡Ó ˙Ïz ‡ÙBË ¯˙a Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«¿»¿«¿ƒ
:ÔÈL¿ƒ

ÔÈLÓÁÂכט  ‰‡Ó ÚLz Á ÈÓBÈ ÏÎ BÂ‰Â«¬»≈…«¿«¿»¿«¿ƒ
:˙ÈÓe ÔÈL¿ƒƒ

ÙÈÂ˙א  ÌÁ ÌL Á Èa ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«¿≈…«≈»»»∆
:‡ÙBË ¯˙a ÔÈa ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»«»»

Ï·e˙Âב  ÔÂÈÂ È„Óe ‚B‚Óe ¯ÓBb ˙ÙÈ Èa¿≈∆∆∆»»«¿»»¿»
:Ò¯È˙Â CLÓe∆∆¿ƒ»

Ó¯‚B˙Â‰:ג  ˙ÙÈ¯Â ÊkL‡ ¯ÓBb È·e¿≈∆«¿¿«¿ƒ«¿«¿»

ÌÈ„„Â:ד  ÌÈzk LÈL¯˙Â ‰LÈÏ‡ ÔÂÈ È·e¿≈»»¡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÔB‰Ú¯‡aה  ‡iÓÓÚ ˙Â‚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»¿«¿¬
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ dLÈÏÏ ¯·b¿«¿ƒ»≈¿«¿¬»¿¿«¿≈

ÔÚÎe:ו  ËeÙe ÌÈ¯ˆÓe Lek ÌÁ È·e¿≈»ƒ¿«ƒ¿»«

ÓÚ¯Â‰ז  ‰z·ÒÂ ‰ÏÈÂÁÂ ‡·Ò LeÎ È·e¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»¿«¿»
:Ô„„e ‡·L ‰ÓÚ¯ È·e ‡Îz·ÒÂ¿«¿¿»¿≈«¿»¿»¿»

ÈÂ‰ÓÏח  È¯L ‡e‰ „¯Ó ˙È „ÈÏB‡ LeÎÂ¿ƒ»ƒ¿…»≈¿≈¬≈
:‡Ú¯‡a ÛÈwz ¯a‚ƒ««ƒ¿«¿»

Ó‡˙È¯ט  Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÛÈwz ¯a‚ ‰Â‰ ‡e‰¬»ƒ««ƒ√»¿»«≈ƒ¿««
:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙ ¯ab „¯Ók¿ƒ¿…ƒ««ƒ√»¿»

k‡Â„י  C¯‡Â Ï·a d˙eÎÏÓ LÈ¯ ‰Â‰Â«¬»≈«¿≈»∆¿∆∆¿««
:Ï··„ ‡Ú¯‡a ‰ÏÎÂ¿«¿≈¿«¿»¿»∆

(יא  ‡Ú¯‡ ÔÓ נ"א‰‡¯e˙‡ ˜Ù ‡È‰‰ (‰ˆÈÚ ƒ«¿»≈»«ƒ¿«¬»»
) ˙·Á¯ ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙È ‡·e נ"א‡z¯˜ (È·BÁ¯ ¿»»ƒ¿≈¿»¿……¿≈«¿»
:ÁÏk ˙ÈÂ¿»»«
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(áé):äìãbä øéòä àåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´¨®©¦−¨¦¬©§Ÿ¨«
i"yx£‰Ï„b‰ ¯ÈÚ‰∑,נינוה ג)ׁשּנאמרהיא לאלהים (יונה ּגדֹולה עיר היתה "ונינוה :". »ƒ«¿…»ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

(âé)íéáäì-úàå íéîðò-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤£¨¦²§¤§¨¦−
:íéçzôð-úàå§¤©§ª¦«

i"yx£ÌÈ·‰Ï∑ ללהב ּדֹומים .ׁשּפניהם ¿»ƒְְִֵֶֶַַ

(ãé)íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút-úàå§¤©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézL §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«

i"yx£ÌÈzLÏt ÌMÓ e‡ˆÈ ¯L‡ ÌÈÁÏÒk ˙‡Â ÌÈÒ¯˙t∑ מחליפין וכסלחים ּפתרסים ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם «¿Àƒ¿∆«¿Àƒ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֻֻ
לאּלּו, אּלּו נׁשֹותיהם ּפלׁשּתים מׁשּכב מהם .ויצאּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָ

(åè):úç-úàå Bøëa ïãéö-úà ãìé ïòðëe§©À©¨©²¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«

(æè):éLbøbä úàå éøîàä-úàå éñeáéä-úàå§¤©§¦Æ§¤¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«

(æé):éðéqä-úàå é÷øòä-úàå éeçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−§¤©¦¦«

(çé)øçàå éúîçä-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤©«£¨¦®§©©´
:éðòðkä úBçtLî eöôð̈½Ÿ¦§§−©§©«£¦«

i"yx£eˆÙ ¯Á‡Â∑ הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .מאּלה ¿««»…ְְִֵֵֵֶַָָֹ

(èé)äfò-ãò äøøâ äëàa ïãévî éðòðkä ìeáb éäéå©§¦º§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
ì-ãò íéBáöe äîãàå äøîòå äîãñ äëàa:òL «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§¦−©¨«©

i"yx£Ïe·b∑ וקצה סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, לחברֹו:∑Î‡a‰.סֹוף האֹומר ּכאדם נראה, ולי ּדבר. ׁשם ¿ְְְְֶַָָ…¬»ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּפלֹוני''ּגבּול  למקֹום ּתבא אׁשר עד מּגיע .זה ְְְֲִִֶֶַַַָָֹ

(ë)ìì íúçtLîì íç-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥½̈§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâa§«¥¤«

i"yx£Ì˙ˆ¯‡a Ì˙LÏÏ∑ הם חם ּבני ּכּלם וארצֹות, ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו .אףֿעלּֿפי ƒ¿……»¿«¿…»ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻ

(àë)ìeúôé éçà øáò-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−¤¬¤
:ìBãbä©¨«

i"yx£¯·ÚŒÈaŒÏk È·‡∑ׁשם הּנהר היה -.ÏB„b‰ ˙ÙÈ ÈÁ‡∑ ּכׁשהּוא ׁשם? אם הּגדֹול, יפת אם יֹודע איני ¬ƒ»¿≈≈∆ֵַָָָָ¬ƒ∆∆«»ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָ
נח  היה ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי הּגדֹול, יפת אֹומר הוי הּמּבּול", אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ּבןֿמאת "ׁשם ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹאֹומר:
ׁשנה, מאה ּבן היה ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, [לנח]. ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול להֹוליד, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּכׁשהתחיל

למאה הּגיע לא הּמּבּול וׁשם אחר ׁשנתים ÙÈ˙.עד ÈÁ‡∑,אביהם את ּכּבדּו ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹ¬ƒ∆∆ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹ
ּבּזהּו .וזה ְִֶָ

˜¯z‡יב  ‡È‰ ÁÏk ÔÈ·e ‰ÂÈ ÔÈa ÔÒ¯ ˙ÈÂ¿»∆∆≈ƒ¿≈≈»«ƒ«¿»
:‡˙a«̄¿»

(יג  È‡¯ˆÓe'הס È˙בכל „ÈÏB‡ (ÌÈ¯ˆÓe ƒ¿»≈ƒ¿«ƒƒ»
:È‡ÁezÙ ˙ÈÂ È‡·‰Ï ˙ÈÂ È‡ÓÚ ˙ÈÂ È‡„eÏ»≈¿»«»»≈¿»¿»»≈¿»«¿»≈

e˜Ùיד  Èc È‡ÁeÏÒk ˙ÈÂ È‡Òe¯˙t ˙ÈÂ¿»«¿»≈¿»«¿»≈ƒ¿»
:È‡˜Ëet˜ ˙ÈÂ È‡zLÏt ÔnzÓƒ«»¿ƒ¿»≈¿»«¿»≈

Á˙:טו  ˙ÈÂ d¯Îa ÔB„Èˆ ˙È „ÈÏB‡ ÔÚÎe¿««ƒ»ƒ»¿≈¿»≈

È‡Lb¯b:טז  ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ È‡Òe·È ˙ÈÂ¿»¿»≈¿»¡»≈¿»ƒ¿»»≈

‡È‡ÒBz:יז  ˙ÈÂ È‡˜¯Ú ˙ÈÂ È‡eÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»«¿»≈¿»«¿»≈

e·˙¯יח  È‡˙ÓÁ ˙ÈÂ È‡¯Óˆ ˙ÈÂ È‡„Â¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿»»≈¿»¿»»≈¿»¬»»≈»«
:È‡Úk ˙ÈÚ¯Ê e¯ca˙‡ Ôk≈ƒ¿«»«¿¬«¿«¬»≈

Ï‚¯¯יט  ÈËÓ ÔB„ÈvÓ È‡Úk ÌeÁz ‰Â‰Â«¬»¿¿«¬»≈ƒƒ»≈ƒ¿»
‰Ó„‡Â ‰¯BÓÚÂ ÌB„ÒÏ ÈËÓ ‰fÚ „Ú««»»≈ƒ¿«¬»¿«¿»

:ÚLÏ „Ú ÌÈB·ˆe¿ƒ«»«

ÔB‰LÈÏÏכ  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌÁ Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈»¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡a¿«¿»¿¿«¿≈

Èaכא  ÏÎc ÔB‰e·‡ ‡e‰ Û‡ „ÈÏÈ˙‡ ÌLÏe¿≈ƒ¿¿ƒ«¬¿»¿≈
:‡a¯ ˙ÙÈc È‰eÁ‡ ¯·Ú≈∆¬ƒ¿∆∆«»
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(áë):íøàå ãeìå ãLëtøàå øeMàå íìéò íL éða§¥¬¥−¥¨´§©®§©§©§©−§¬©«£¨«

(âë):Lîå øúâå ìeçå õeò íøà éðáe§¥−£¨®¬§−§¤¬¤¨©«

(ãë):øáò-úà ãìé çìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©¨©¬¤¥«¤

(äë)åéîéá ék âìt ãçàä íL íéðá éðL ãlé øáòìe§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´¨«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ
:ïè÷é åéçà íLå õøàä äâìôð¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−¨§¨«

i"yx£‰‚ÏÙ∑ ׁשּקרא נביא, עבר ׁשהיה למדנּו העֹולם. ּבכל ונתּפּלגּו הּבקעה, מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות נתּבלּבלּו ƒ¿¿»ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתּפּלגּו, ימיו ׁשּבסֹוף עֹולם', ּב'סדר וׁשנינּו העתיד, ׁשם על ּבנֹו יקטן ׁשם הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹ

כ  "ויהי ואחרּֿכ וגֹו'", ילד "ויקטן ׁשּנאמר: לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו צעיר הארץ אחיו ל ְְְְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
נתּפּלגּו ּפלג מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, אּלא לסּתם הּכתּוב ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם .וגֹו'". ְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֹ

ÔË˜È∑,עצמֹו ּומקטין ענו הּללּוׁשהיה הּמׁשּפחֹות ּכל להעמיד זכה לכ. »¿»ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr dk jxk zegiy ihewl)

העתידהעתידהעתידהעתיד ׁשׁשׁשׁשםםםם עלעלעלעל ּבּבּבּבננננֹוֹוֹוֹו ׁשׁשׁשׁשםםםם ׁשׁשׁשׁשּקּקּקּקרארארארא נביאנביאנביאנביא,,,, עברעברעברעבר כה)ׁשׁשׁשׁשהיההיההיההיה (י, ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
אב  - אברהם ּכמֹו זאת, מדּגיׁש עצמֹו הּפסּוק אם (רק הּׁשם ּבעל ׁשל ענינֹו את מבּטא ׁשּׁשם הכרח אין הּפׁשט ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹּבדר
הענין  ּברׁש"י מקֹומֹות ּבכּמה מצינּו ׁשּלכן הּׁשם, לבעל ׁשּי זה ׁשּׁשם הּפׁשט ּבדר הכרח יׁש אּלא־אם־ּכן ּגֹוים), ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָהמֹון
לּדרׁש. נּתנּו לא אחרים ׁשמֹות  אבל עבר , היה ּגדֹול נביא כג: א, דברי־ הימים־א לרׁש"י הּמיחס ּפרּוׁש ּוראה ׁשמֹות. ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹֻּדמדרׁש

(åë)-úàå óìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤§¤
:çøé-úàå úåîøöç£©§−̈¤§¤¨«©

i"yx£˙ÂÓ¯ˆÁ∑אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם רבה)על .(בראשית ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ

(æë):äì÷c-úàå ìæeà-úàå íøBãä-úàå§¤£¨¬§¤−̈§¤¦§¨«

(çë):àáL-úàå ìûîéáà-úàå ìáBò-úàå§¤¨¬§¤£¦«¨¥−§¤§¨«

(èë)éða älà-ìk ááBé-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå§¤¦¬§¤£¦−̈§¤¨®¨¥−¤§¥¬
:ïè÷é̈§¨«

(ì):íãwä øä äøôñ äëàa àLnî íáLBî éäéå©§¦¬«¨−̈¦¥¨®«Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤

(àì)ìì íúçtLîì íL-éðá älàíúöøàa íúðL ¥´¤§¥¥½§¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈
:íäéBâì§«¥¤«

(áì)älàîe íäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®¥¥¹¤
:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«

eÏÂ„כב  „LÎt¯‡Â ¯eM‡Â ÌÏÈÚ ÌL Èa¿≈≈≈»¿«¿«¿«¿«¿
:Ì¯‡Â«¬»

LÓÂ:כג  ¯˙‚Â ÏeÁÂ ıeÚ Ì¯‡ È·e¿≈¬»¿¿∆∆»«

‡ÈÏB„כד  ÁÏLÂ ÁÏL ˙È „ÈÏB‡ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«ƒ»»«¿∆«ƒ
:¯·Ú ˙È»≈∆

Ït‚כה  „Á ÌeL ÔÈa ÔÈ¯z e„ÈÏÈ˙‡ ¯·ÚÏe¿≈∆ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒ«∆∆
È‰eÁ‡ ÌeLÂ ‡Ú¯‡ ˙‚ÈÏt˙‡ È‰BÓBÈa È¯‡¬≈¿ƒƒ¿¿ƒ««¿»¿¬ƒ

:ÔË˜È»¿»

ÈÂ˙כו  ÛÏL ˙ÈÂ „„BÓÏ‡ ˙È „ÈÏB‡ ÔË˜ÈÂ¿»¿»ƒ»«¿»¿»»∆¿»
:Á¯È ˙ÈÂ ˙ÂÓ¯ˆÁ¬«¿»∆¿»»«

Ï˜c‰:כז  ˙ÈÂ ÏÊe‡ ˙ÈÂ Ì¯B„‰ ˙ÈÂ¿»¬»¿»»¿»ƒ¿»

L·‡:כח  ˙ÈÂ Ï‡ÓÈ·‡ ˙ÈÂ Ï·BÚ ˙ÈÂ¿»»¿»¬ƒ»≈¿»¿»

‡ÔÈlכט  Ïk ··BÈ ˙ÈÂ ‰ÏÈÂÁ ˙ÈÂ ¯ÙB‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¬ƒ»¿»»»ƒ≈
:ÔË˜È Èa¿≈»¿»

eË¯ל  ¯ÙÒÏ ÈËÓ ‡LnÓ ÔB‰·˙BÓ ‰Â‰Â«¬»¿»¿ƒ≈»»≈ƒ¿«
:‡ÁÈ„Ó»ƒ¿»

ÔB‰LÈÏÏלא  ÔB‰˙ÈÚ¯ÊÏ ÌL Èa ÔÈl‡ƒ≈¿≈≈¿«¿¬»¿¿ƒ»¿
:ÔB‰ÈÓÓÚa ÔB‰˙Ú¯‡Ï¿«¿»¿¿«¿≈

ÔB‰˙„Ïe˙Ïלב  Á Èa ˙ÈÚ¯Ê ÔÈl‡ƒ≈«¿¬«¿≈…«¿¿»¿
‡iÓÓÚ eL¯Ùz‡ ÔÈl‡Óe ÔB‰ÈÓÓÚa¿«¿≈≈ƒ≈ƒ«¿»«¿«»

:‡ÙBË ¯˙a ‡Ú¯‡a¿«¿»»«»»

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

é(dk).âìtFnW `xTW ,l"f `xw sqFi axd WxiRblR,xSwl mc` ipA ini EligzdW ,mc` ipA iIg ini Ebltp einiAW itl ¤¤¥©¨©¥¨¨©¤¨¨§¤¤§¦¤§¨¨¦§§§¥©¥§¥¨¨¤¦§¦§¥§¥¨¨§©¥
:dpW zF`n WlW llkl mc` `A `l blR clFPW mFIn iMek dxez ¦¦¤©¤¤Ÿ¨¨¨¦§©§¥¨¨



gpנ zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

ß oeygxn 'c ycew zay ß

àé(à)ë éäéå:íéãçà íéøáãe úçà äôN õøàä-ì ©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤¨®§¨¦−£¨¦«
i"yx£˙Á‡ ‰ÙN∑הּקדׁשלׁשֹון.ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„e∑ את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל לא ואמרּו: אחת ּבעצה ּבאּו »»∆»ְֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר עֹולם. ׁשל יחידֹו על אחר: ּדבר מלחמה. עּמֹו ונעׂשה לרקיע נעלה ְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָהעליֹונים.
חּדים ( ּדברים אחרים: ּבאּו)ספרים הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ׁשנים ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: . ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹ

סמֹוכֹות לֹו רבה)ונעׂשה .(בראשית ְֲֶַָ

(á)øòðL õøàa äò÷á eàöîiå íãwî íòñða éäéå©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²§¤¬¤¦§−̈
:íL eáLiå©¥¬§¨«

i"yx£Ì„wÓ ÌÚÒa∑:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים י)ׁשהיּו מּׁשם (לעיל ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם "ויהי ¿»¿»ƒ∆∆ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשנער  אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום להם .לתּור ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֻ

(â)íéðáì äðaìð äáä eäòø-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§º¦´¤¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½
øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå äôøNì äôøNðå§¦§§−̈¦§¥¨®©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈

:øîçì íäì äéä̈¨¬¨¤−©«Ÿ¤
i"yx£e‰Ú¯ŒÏ‡ LÈ‡∑:לאּמה לכנען אּמה ּופּוט לפּוט, וכּוׁש לכּוׁש, ּכל ∑‰·‰.מצרים עצמכם. הזמינּו ƒ∆≈≈ְְְְְְִִִַַַָָֻֻ»»ְְְִֶַַָ

למּׂשא  אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים עצמן ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון הזמינּו,∑‰·‰.'הבה', ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָ»»ְִַ
ּבלע"ז  ּבקעה ∑ÌÈ·Ï.אפקרליי"ר ׁשהיא ּבבבל, אבנים Ù¯NÏ‰.ׁשאין ‰Ù¯NÂ∑,הּלבנים עֹוׂשין ּכ ְַַ¿≈ƒְְֲִִִֵֶֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ְִִֵַָ

בלע"ז טוול"ׁש דאכשטיינע)ׁשּקֹורים ּבכבׁשן (ציגעל אֹותן ׂשֹורפים ,.¯ÓÁÏ∑ הּקיר .לטּוח ְְְִִִֶָָ«…∆ִַַָ

(ã)äáä eøîàiå|BLàøå ìcâîe øéò eðl-äðáð ©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ§Ÿ´
:õøàä-ìë éðt-ìò õeôð-ït íL eðl-äNòðå íéîMá©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬¨¨¨«¤

i"yx£ıeÙŒÔt∑ מּכאן להפיצנּו מּכה ׁשּום עלינּו יביא .ׁשּלא ∆»ֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

(ä)øLà ìcânä-úàå øéòä-úà úàøì ýåýé ãøiå©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤©¦§¨®£¤¬
:íãàä éða eðä−§¥¬¨«¨¨«

i"yx£˙B‡¯Ï '‰ „¯iÂ∑ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו עד הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,לכ הצר לא «≈∆ƒ¿ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתנחּומא  ‰‡„Ì.רּבי Èa∑ את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני אּלא ּוגמּלים? חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא ְִַַָ¿≈»»»ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ

ואמר: ג)הּטֹובה ּומּלטם (לעיל טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ּבּטֹובה ּכפּו אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר "האּׁשה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
הּמּבּול  .מן ִַַ

(å)ílëì úçà äôNå ãçà íò ïä ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈
øLà ìk íäî øöaé-àì äzòå úBNòì ílçä äæå§¤−©«¦¨´©«£®§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬

:úBNòì eîæé̈«§−©«£«
i"yx£„Á‡ ÌÚ Ô‰∑ לעׂשֹות החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ׁשעם עּמהן, יׁש זֹו טֹובה .ּכל ≈«∆»ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻ

ÌlÁ‰∑,עׂשֹותם אמרם, לעׂשֹות ּכמֹו: הם BNÚÏ˙.להתחיל 'B‚Â Ì‰Ó ¯ˆaÈŒ‡Ï∑ לׁשֹון יּבצר ּבתמיהה, «ƒ»ְְְְֲֲִֵַַָָָ…ƒ»≈≈∆¿«¬ְְִִִֵָָ
נגידים" רּוח "יבצר לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. עו)מניעה, .(תהלים ְְְְְְִִִִֶַַָֹ

Á„:א  ÏÏÓÓe „Á ÔLÈÏ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‰Â‰Â«¬»»«¿»ƒ»»«¿«»

eÁkL‡Âב  ‡˙ÈÓ„˜a ÔB‰ÏhÓa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿¿«¿≈»¿«¿»
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ï··„ ‡Ú¯‡a ‡˙Ú˜aƒ¿¬»¿«¿»¿»∆ƒƒ«»

ÔÈ·Ïג  ÈÓ¯ e·‰ d¯·ÁÏ ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿«¿≈»ƒ¿≈ƒ¿ƒ
) ‡z„˜BÈ ‡¯ea ÔepÙ¯NÂ נ"י˙Â‰Â (‡¯ea ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»¿»«¬«

ÔB‰Ï ‰Â‰ ‡¯ÓÈÁÂ ‡·‡Ï ‡z·Ï ÔB‰Ï¿¿ƒ¿»¿«¿»¿≈»»¬»¿
:ÚÈLÏ¿ƒ«

Ïc‚Óe‡ד  ‡z¯˜ ‡Ï È· e·‰ e¯Ó‡Â«¬»»ƒ¿≈»»«¿»«¿¿»
‡Ï „ÈaÚÂ ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ dLÈ¯Â¿≈≈»≈«≈¿«»¿«¿≈»»
:‡Ú¯‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯ca˙ ‡ÓÏÈc ÌeLƒ¿»ƒ¿««««≈»«¿»

˜¯z‡ה  È„·BÚ ÏÚ ‡Ú¯t˙‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿¿»»«»≈«¿»
:‡L‡ Èa B· Èc ‡Ïc‚Óe«¿¿»ƒ¿¿≈¬»»

ÔB‰lÎÏו  „Á ÔLÈÏÂ „Á ‡nÚ ‡‰ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«»«¿ƒ»«¿»¿
ÔB‰pÓ ÚÓzÈ ‡Ï ÔÚÎe „aÚÓÏ eÈ¯Lc ÔÈ„Â¿≈¿»ƒ¿∆¿»¿«»ƒƒ¿«ƒ¿

:„aÚÓÏ e·ÈMÁc Ïk…ƒ«ƒ¿∆¿»



ני gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(æ)eòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eäòø úôN Léà¦−§©¬¥¥«

i"yx£‰„¯ יתרה ∑‰·‰ מענותנּותֹו נמל ּדינֹו נבנה",∑‰·‰.ּבבית "הבה אמרּו: הם מּדה, ּכנגד מּדה »»≈¿»ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָ
נרדה" "הבה ואמר: מדד ּכנגּדם יתרה ∑Ï·Â‰.והּוא אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון מׁשּמׁש נּו"ן ּונבלּבל, ְְְְְֵֶַַָָָָָָ¿»¿»ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָ

נרדה  ׁשל eÚÓLÈ.ּכה"א ‡Ï∑מחֹו את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה טיט, מביא וזה לבנה ׁשֹואל .זה ְְֵֵֶָ…ƒ¿¿ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

(ç)eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìò íMî íúà ýåýé õôiå©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈©§¥´¨¨¨®¤©©§§−
:øéòä úðáì¦§¬Ÿ¨¦«

i"yx£ÌMÓ Ì˙B‡ '‰ ıÙiÂ∑ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים נפּוץ" "ּפן ּׁשאמרּו: מה הּזה, (משלי ּבעֹולם «»∆»ƒ»ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
תבֹואּנּוי) היא רׁשע "מגֹורת :". ְְִֶַָָ

(è)úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷ ïk-ìò©¥º¨¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´
:õøàä-ìk éðt-ìò ýåýé íöéôä íMîe õøàä-ìk̈¨¨®¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨¨¨«¤

i"yx£ÌˆÈÙ‰ ÌMÓe∑ ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ׁשל קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין לּמד ƒ»¡ƒ»ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מן  נאבדּו לא ואּלּו נׁשטפּו ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, יד ּפׁשטּו לא אּלּו ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹהּפּלגה,
ורעּות  אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו נאבדּו. לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו הּמּבּול ׁשּדֹור אּלא ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהעֹולם?

הּׁשלֹום  וגדֹול הּמחלקת ׁשּׂשנאּוי למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ׁשּנאמר: .ּביניהם, ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(100 'nr bk jxk zegiy ihewl)

ההההּבּבּבּבאאאא לעלעלעלעֹוֹוֹוֹולםלםלםלם חלקחלקחלקחלק להםלהםלהםלהם ׁשׁשׁשׁשאיןאיןאיןאין ט)למדלמדלמדלמד יא, (רׁש"י ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ׁשּכתב ּוכפי הּבא, לעֹולם חלק להם יׁש העֹולם אּמֹות ׁשחסידי ספ"ח)מׁשמע, מלכים לדּיק (הלכות יׁש ולכאֹורה . ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֻ
מהּמׁשנה ׁשם)ּכן להרמּב"ם הּמׁשניֹות ּפרּוׁש ּוראה חלק. ר"פ וׁשם(סנהדרין כו'. ּבלעם הדיֹוטֹות, ארּבעה סע"ב): .(קז, הּמּבּול ּדֹור : ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָ

כו'. סדֹום אנׁשי . . הּפּלגה ּדֹור .ְְֵַַַָָ

(é)ãìBiå äðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈©−¤
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà¤©§©§¨®§¨©−¦©©¬©©«

i"yx£‰L ˙‡Ó Ôa ÌL∑ הּמּבּול אחר ׁשנתים ארּפכׁשד את .ּכׁשהֹוליד ≈∆¿«»»ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָ

(àé)Lîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áé)ìLe Lîç éç ãLëtøàåãìBiå äðL íéL §©§©§©´©½¨¥¬§¦−¨¨®©−¤
:çìL-úà¤¨«©

(âé)ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøà éçéåL ©§¦´©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå íéðL̈¦½§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ãé)ìL éç çìLå:øáò-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤

(åè)ìL øáò-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

Ïc‡ז  ÔB‰LÈÏ Ônz ÏaÏ·e ÈÏb˙ e·‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»ƒ»¿ƒ»
:d¯·Á ÔLÈÏ L‡ (¯·b) ÔeÚÓLÈƒ¿¿¿«¡«ƒ««¿≈

‡¯Ú‡ח  ÏÎ Èt‡ ÏÚ ÔnzÓ ÔB‰˙È ÈÈ ¯c·e««¿»»¿ƒ«»««≈»«¿»
) È·ÓÏ eÚÓe נ"י(È·ÓlÓ eÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ¿≈

:‡z¯«̃¿»

ÈÈט  ÏaÏa Ôn˙ È¯‡ Ï·a dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
Èt‡ ÏÚ ÈÈ Ôep¯ca ÔnzÓe ‡Ú¯‡ Ïk ÔLÈÏƒ«»«¿»ƒ«»«»ƒ¿»««≈

:‡Ú¯‡ Ïk»«¿»

ÔÈLי  ‰‡Ó ¯a ÌL ÌL ˙„Ïez ÔÈl‡ƒ≈¿«≈≈«¿»¿ƒ
¯˙a ÔÈL ÔÈz¯z „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»«¿«¿»«¿≈¿ƒ»«

:‡ÙBË»»

LÓÁיא  „LÎt¯‡ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÌL ‡ÈÁÂ«¬»≈»«¿ƒ»«¿«¿»¬≈
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

ÔÈLיב  LÓÁÂ ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ „LÎt¯‡Â¿«¿«¿«¬»¿»ƒ«¬≈¿ƒ
:ÁÏL ˙È „ÈÏB‡Â¿ƒ»»«

ÁÏLיג  ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a „LÎt¯‡ ‡ÈÁÂ«¬»«¿«¿«»«¿ƒ»∆«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

Ú·¯:יד  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‡ÈÁ ÁÏLÂ¿∆«¬»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»≈∆

‡¯Úaטו  ¯·Ú ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ÁÏL ‡ÈÁÂ«¬»∆«»«¿ƒ»≈∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»



gpנב zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy

(æè)ìLe òaøà øáò-éçéå:âìt-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤¨«¤

(æé)ìL âìt-úà BãéìBä éøçà øáò-éçéåäðL íéL ©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´¨½̈
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(çé)ìL âìô-éçéå:eòø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«

(èé)íéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(ë)ìLe íézL eòø éçéå:âeøN-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦´§½§©¬¦§¦−¨¨®©−¤¤§«

(àë)íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø éçéå©§¦´§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîe¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(áë)ìL âeøN éçéå:øBçð-úà ãìBiå äðL íéL ©§¦¬§−§¦´¨¨®©−¤¤¨«

(âë)äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN éçéå©§¦´§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®
ñ :úBðáe íéða ãìBiå©¬¤¨¦−¨«

(ãë):çøz-úà ãìBiå äðL íéøNòå òLz øBçð éçéå©§¦´¨½¥¬©§¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©

(äë)äøNò-òLz çøz-úà BãéìBä éøçà øBçð éçéå©§¦´¨À©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬
ñ :úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîe äðL̈−̈§©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«

(åë)-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéòáL çøú-éçéå©«§¦¤−©¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤
:ïøä-úàå øBçð̈−§¤¨¨«

(æë)íøáà-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤©§½̈
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà¤¨−§¤¨¨®§¨−̈¦¬¤«

(çë)ãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìò ïøä úîiåBz ©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàa§¬©§¦«

i"yx£ÂÈ·‡ Á¯z ÈtŒÏÚ∑אביו רבה)ּבחּיי ׁשּקבל (בראשית מת, אביו ׁשעלֿידי אֹומרים יׁש אּגדה: ּומדרׁש . «¿≈∆«»ƒְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אם  ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב והרן האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ׁשּכּתת על נמרד לפני ּבנֹו אברם על ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּתרח
אמר  אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו אמרּו אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם מּׁשּלֹו, אני נֹוצח ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאברם
ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור וזהּו ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם מּׁשל הרן: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָלהם

וכן ּבקעה. כד)אּור, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים יא): אּור (שם קרּוי עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ

(èë)íøáà-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤©§¨Æ
äkìî-éáà ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN̈½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬£¦«¦§−̈

:äkñé éáàå©«£¦¬¦§¨«

È˙טז  „ÈÏB‡Â ÔÈL Úa¯‡Â ÔÈ˙Ïz ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆¿»ƒ¿«¿«¿ƒ¿ƒ»
:‚Ït»∆

‡¯Úaיז  ‚Ït ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯·Ú ‡ÈÁÂ«¬»≈∆»«¿ƒ»∆∆«¿«
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó¿»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

¯eÚ:יח  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿

Ô˙‡Óיט  eÚ¯ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚ÏÙ ‡ÈÁÂ«¬»∆∆»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כ  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈz¯˙Â ÔÈ˙Ïz eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿ƒ»
:‚e¯N¿

Ô˙‡Óכא  ‚e¯N ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a eÚ¯ ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»¿»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

BÁ¯:כב  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈ˙Ïz ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»

Ô˙‡Óכג  ¯BÁ ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ‚e¯N ‡ÈÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

È˙כד  „ÈÏB‡Â ÔÈL ÚL˙e ÔÈ¯NÚ ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»«¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»
:Á¯z»«

Ó‡‰כה  Á¯z ˙È „ÈÏB‡c ¯˙a ¯BÁ ‡ÈÁÂ«¬»»»«¿ƒ»∆«¿»
:Ô·e ÔÈa „ÈÏB‡Â ÔÈL ¯NÚ ÚL˙e¿«¬«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡·¯Ìכו  ˙È „ÈÏB‡Â ÔÈL ÔÈÚ·L Á¯˙ ‡ÈÁÂ«¬»∆«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿»
:Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»

‡·¯Ìכז  ˙È „ÈÏB‡ Á¯z Á¯z ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«∆«∆«ƒ»«¿»
:ËBÏ ˙È „ÈÏB‡ Ô¯‰Â Ô¯‰ ˙ÈÂ ¯BÁ ˙È»»¿»»»¿»»ƒ»

Ú¯‡a‡כח  È‰e·‡ Á¯z Èt‡ ÏÚ Ô¯‰ ˙ÈÓeƒ»»««≈∆«¬ƒ¿«¿»
:È‡cÒÎ„ ‡¯e‡a d˙e„lÈ„¿«»≈¿»¿«¿»≈

‡z˙כט  ÌeL ÔÈL ÔB‰Ï ¯BÁÂ Ì¯·‡ ·ÈÒe¿ƒ«¿»¿»¿¿ƒƒ«
Ô¯‰ ˙a ‰kÏÓ ¯BÁ ˙z‡ ÌeLÂ È¯N Ì¯·‡«¿»»»¿ƒ«»ƒ¿»«»»

:‰kÒÈ„ ‡‰e·‡Â ‰kÏÓ„ ‡‰e·‡¬»¿ƒ¿»«¬»¿ƒ¿»



נג gp zyxt - `i - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c ycew zayl inei xeriy
i"yx£‰kÒÈ∑ ׂשרה ּביפיּה,זֹו סֹוכין וׁשהּכל הּקדׁש, ּברּוח ׁשסכתה ׁשם ׂשרי (על אֹותּה "וּיראּו ׁשּנאמר ּכמֹו אחרים: ספרים ƒ¿»ְְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ

נסיכּות)פרעה" לׁשֹון יסּכה, ועֹוד: להדיא). ל"ט בסנהדרין הוא ׂשר (וכן ּכמֹו ׂשררה . לׁשֹון .ה, ְְְְְְְְִִַָָָָָֹ

(ì):ãìå dì ïéà äø÷ò éøN éäzå©§¦¬¨©−£¨¨®¥¬−̈¨¨«

(àì)ïøä-ïa èBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³¤¨¨Æ
eàöiå Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®©¥«§¸
eàáiå ïòðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ

:íL eáLiå ïøç-ãò©¨−̈©¥¬§¨«
i"yx£Ìz‡ e‡ˆiÂ∑ וׂשרי לֹוט עם ואברם ּתרח .וּיצאּו «≈¿ƒ»ְְְְִֵֶַַַַָָ

(áì)úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé eéäiå©¦«§´§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨
øça çøzÑ:* ¤−©§¨¨«

i"yx£Ô¯Áa Á¯z ˙ÓiÂ∑ ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ּכנען, לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר «»»∆«¿»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָ
יב)ּכתיב: ּכׁשּנֹולד (לקמן היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ּבצאתֹו ׁשנה וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן "ואברם ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָ

מיתתֹו הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו נׁשארּו עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָאברם,
ל  ּתרח ׁשהּניחֹוׁשל אביו, ּכּבּוד את אברם קּים לא ויאמרּו: לּכל מפרסם הּדבר יהא ׁשּלא אברם? ׁשל יציאתֹו ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֻ

מת. הּכתּוב קראֹו ,לפיכ לֹו. והל ועֹוד (זקן אחרים: והּצּדיקים )ספרים מתים, קרּויים ּבחּייהם אף ׁשהרׁשעים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָ
חי" איׁש ּבן יהֹוידע ּבן "ּובניהּו ׁשּנאמר: חּיים, קרּויים ּבמיתתן הפּוכה ∑Ô¯Áa.אף עד הּנּו"ן :ל לֹומר , ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ¿»»ְֲַַַָ

מקֹום  ׁשל אף חרֹון :אברם, ְֲֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(310 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבּבּבּבחרןחרןחרןחרן ּתּתּתּתרחרחרחרח לב)ווווּיּיּיּימתמתמתמת ללללֹוֹוֹוֹו(יא, והלוהלוהלוהל זקןזקןזקןזקן ּבּגמרא(רׁש"י)ׁשׁשׁשׁשההההּנּנּנּניחיחיחיחֹוֹוֹוֹו ב)איתא לג, אביו.(קידושין מּפני לעמד מה ּו רּבֹו, וה ּוא ּבנֹו ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹ
לא  לגדּלה ׁשעלה ׁשּמּיֹום מרֹוטנּבּורג, מאיר רּבנּו על אמרּו זה. מּפני זה ויעמדּו הּוא, ּדאֹורייתא ּוספיקא הרא"ש: ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻוכתב
אֹותֹו לּמד אברהם ׁשהרי אברהם, ׁשל ּתלמידֹו היה ּתרח והּנה, עכ"ל. אליו, יבא ׁשאביו רצה ולא אביו ּפני ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹהקּביל

רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי ּבה', טו)להאמין טו, לך ׁשּלא (לך ּכדי אביו, את אברהם עזב ׁשּלכן לֹומר ויׁש ּתׁשּובה. עׂשה ׁשּתרח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ
מּפניו. לעמד ְֲִִֵַָָָֹיצטר

נח פרשת חסלת

סימן. לו"ט יסכ"ה אב"י סימן. בצלא"ל פסוקים, קנ"ג

(*423 ועמ' ,63 עמ' חט"ו לקו"ש ע"פ

ÏÂ„:ל  dÏ ˙ÈÏ ‰¯˜Ú È¯N ˙Â‰Â«¬«»«¬»»≈»¿»

a¯לא  ËBÏ ˙ÈÂ d¯a Ì¯·‡ ˙È Á¯z ¯·„e¿«∆«»«¿»¿≈¿»«
Ì¯·‡ ˙z‡ d˙lk È¯N ˙ÈÂ d¯a ¯a Ô¯‰»»«¿≈¿»»««»≈ƒ««¿»
ÏÊÈÓÏ È‡cÒÎ„ ‡¯e‡Ó ÔB‰nÚ e˜Ùe d¯a¿≈¿»ƒ¿≈»¿«¿»≈¿≈«
:Ôn˙ e·È˙ÈÂ Ô¯Á „Ú B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿»««¬«»»ƒƒ«»

ÈÓe˙לב  ÔÈL LÓÁÂ Ô˙‡Ó Á¯˙ ÈÓBÈ BÂ‰Â«¬≈∆«»»«¬≈¿ƒƒ
Ù Ù Ù :Ô¯Áa Á¯z∆«¿»»

âø ãåîòá äñôãð øåáéöá äàéø÷ìå ú"åîùì çð úùøôì äøèôä

xcde fer - zetqezd ilran mipwf zrc

àé(l)dì ïéà] äø÷ò éøN éäzå©§¦¨©£¨¨¥¨
.[ãìåol `iWwcle Dl oi`dOl ¨¨©§¨¨¥¨¨¨¨¨

xnFl Kixhvi`C xnFl Wie .Dil¥§¥©§¦§§¦©
did `l clEd z`ivi mFwn ENit`C©£¦§§¦©©¨¨Ÿ¨¨

opixn`cM ,Dl(.cq zenai)mdxa` : ¨¦§¨§¦©©§¨¨

xn`PW ,Erxwpe Eid oinEhnEh dxUe§¨¨§¦¨§¦§§¤¤¡©
(` `p diryi)l`e mYaSg xEv l` EhiAd©¦¤ª©§¤§¤

,xg` xaC .mYxTp xFA zaTnDl oi` ©¤¤ª©§¤¨¨©¥¥¨
cle,onf xg`l Dl didie eiWkr ¨¨©§¨§¦§¤¨§©©§©

aizkC(a `k oldl),dxU clYe xdYe ¦§¦©©©©¥¤¨¨

xiRpq Fl oi` xW` lke ,dfl dnFce§¤¨¤§Ÿ£¤¥§©¦
zUwUwe(i `i `xwie)zkQnA opiWxC §©§¤¤¨§¦©§©¤¤

oiNEg(.eq)lCbl cizre eiWkr Fl oi` : ¦¥©§¨§¨¦§©¥
:onf xg`l§©©§©



נד

יום ראשון - כ"ח תשרי
פרק כ, מפרק קלה
עד סוף פרק קלט

יום רביעי - א' מרחשון
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום שני - כ"ט תשרי
פרק כ, מפרק קמ
עד סוף פרק קמד

יום חמישי - ב' מרחשון
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שלישי - ל' תשרי
פרק כ, מפרק קמה

עד סוף פרק קנ

יום שישי - ג' מרחשון
מפרק יח

עד סוף פרק כב

שבת קודש - ד' מרחשון
פרק כ

מפרק כג עד סוף פרק כח

לשבוע פרשת נח 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 



נה ixyz g"k oey`x mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ח ראשון יום
אגרת כה  ,278 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåöøàáù àìà),nw 'nr cr;((íäîò

úBnàä úBöøàaL àlà),ux`l uega -úeiçäxac"n - ¤¨¤§©§¨ª©©
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`a envr "'d xac"ny
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íéøOä,mik`lnd -ìL ©¨¦¤
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íäL íéiîLbä íéîMìå§©¨©¦©©§¦¦¤¥
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.(úBtì÷wxt "`ipz"d xtq ly '` wlga zekix`a xaqenk - §¦

'b" x`y oial ,rxe aeh zaxernd "dbep ztilw" oia lcadd ,'e
.rx oleky "ze`nhd zetilwøLà ìëå õøàå íéîL ,äpäå§¦¥¨©¦¨¨¤§¨£¤

éáéLç Lnî àìk ílk ¯ úBnàä úBöøàa íäamiaygp - ¨¤§©§¨ªª¨§¨©¨£¦¥
,melkkíéøOä éaâì,mik`lnd -.íîei÷å íúeiç íäL §©¥©¨¦¤¥©¨§¦¨

éáéLç Lnî àìk íéøOäå,ynn melkk miaygp -éaâì §©¨¦§¨©¨£¦¥§©¥
íäéìò øéànä "'ä øác"î õBöépäî íäì CLîpä úeiçä©©©¦§¨¨¤¥©¦¦§©©¥¦£¥¤

.äìòîlî,"siwn" ly ote`a -úeiçä ,ïë-ét-ìò-óàå ¦§©§¨§©©¦¥©©
íëBúì CLîpä,mipeilrd mixyae mik`lna -Bæ äøàäî ©¦§¨§¨¥¤¨¨

íéàø÷ð ïëlL ,íëBúa úeìb úðéçáa àeäly mixyd - ¦§¦©¨§¨¤¨¥¦§¨¦

,miebdàäìà" :déì eø÷å ,"íéøçà íé÷ìà" íLa§¥¡Ÿ¦£¥¦§¨¥¡¨¨
"àiäìàc28,ly dwel`d `edÎjexaÎyecwdl mi`xew mde - ¤¡¨©¨

,("miwl`"k ,mnvrl ,miaygp md mby xnelk) zeiewl`díbL¤©
.úe÷ìà úðéça ïä ,íä.mzeyiae mzybxda -ïëìåoeeik - ¥¥§¦©¡Ÿ§¨¥

zene` ly zeigdy
xy` lke) mlerd
dx`ddn `id (mzeyxa
mixya dxi`nd ziwl`d
ok` md `lina ,mipeilrd
okle ,mdn mzeig milawn

íäî íéòtLpä íéBbä- ©¦©¦§¨¦¥¤
,mipeilrd mixydníä¥

äøæ-äãBáò éãáBò§¥£¨¨¨
,õ÷ úò ãò ,Lnîly - ©¨©¥¥

,dcizrd dle`bdòláiL¤§ª©
,àøçà-àøèqäå úånä©¨¤§©¦§¨££¨

,zetilwd -Ctäà æà"å§¨¤§Ÿ
àø÷ì 'eë íénò ìà¤©¦¦§Ÿ

"'ä íLa ílë29.epax - ª¨§¥
dnl o`k xfeg owfd
iwl`d uevipdy xiaqdy
mixyd z` dignd
z` mkxce ,mipeilrd
,dxfÎdcear micaerd

:xne`e ,zelba `edåÎ §
icaer ly mzeigd
zeigd iciÎlr dxfÎdcear

,ziwl`dïk íb àø÷ð¦§¨©¥
,"äðéëMä úeìb" íLa§¥¨©§¦¨
øLà äæ úeiçL øçàî¥©©¤©¤£¤
,íëBúa "úeìb" úðéçáa¦§¦©¨§¨
,lirl xaqedy itk -
àø÷pä "'ä øác"î õBöépäî íäì úëLîpä äøàäî àeä¥¤¨¨©¦§¤¤¨¤¥©¦¦§©©¦§¨

"äðéëL" íLa"dpiky" `xwp "'d xac"y lirl xen`k - §¥§¦¨
ixd ,jk m` :dl`yd zxxerzn ,mxa .l"f epizeax oeyla
mixacd lk mr mlerd z`ixa f`n ,cinz did zelbd oipry

:lebir i`vga owfd epax xiaqn - ?eay mi`nhdäæ úeìâå)- §¨¤
,"'d xac"n uevip iciÎlr zetilwd ly ozeig oiba llba mxbpd

,Cìéàå úòcä-õò àèçî CLîð`hg iciÎlry ,recik - ¦§©¥¥§¥©©©¨¥¨
,`hgd iptl mdl dzid `ly zetilwl zeig dkynp zrcdÎur

- j`.äMã÷c ãáì íéøBçà úðéça àeäåuevipd ,xnelk - §§¦©£©¦§©¦§ª¨
cvdn ,cala "miixeg`" zpigan `ed mixyl f` jynpd

,zewl`e dyecw ly ipevigde oezgzdìàøNé eìbLk Cà©§¤¨¦§¨¥
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øéàîå äéùòã úåëìî íùá àø÷ðä 'ä øáãî õåöéð

é÷î 'éçáá äìòî ìù íéøùä ìòåðéà êà äìòîìî ó
äøàäî úåéç íäì êùîð àìà ùîî íäá ùáìúî

é÷î 'éçáá äìòîìî íäéìò øéàîù åæíéøùäîå ó
íäéúåöøàáù úåôåòå úåéç úåîäáìå â"åòì úåéç òôùð
íéìâìâä íäù íééîùâä íéîùìå úéîùâä õøàìå
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íéøùä éáâì éáéùç ùîî àìë íìåë â"åò úåöøàá
éáâì éáéùç ùîî àìë íéøùäå .íîåé÷å íúåéç íäù
íäéìò øéàîä 'ä øáãî õåöéðäî íäì êùîðä úåéçä
åæ äøàäî íëåúì êùîðä úåéçä ë"ôòàå äìòîìî
'é÷ìà íùá 'éàø÷ð ïëìù íëåúá úåìâ 'éçáá àåä
'éçá ïä íä íâù àéäìàã àäìà äéì åø÷å íéøçà
ãò ùîî æ"òò íä íäî íéòôùðä â"åòä ïëìå úå÷ìà
íéîò ìà êåôäà æàå à"èñäå úåîä òìåáéù õ÷ úò
úåìâ íùá ïë íâ àø÷ðå 'ä íùá íìåë àåø÷ì 'åë
íëåúá úåìâ 'éçáá øùà äæ úåéçù øçàî äðéëùä
àø÷ðä 'ä øáãî õåöéðäî íäì úëùîðä äøàäî àåä

íùáàåäå êìéàå ã"äò àèçî êùîð äæ úåìâå) äðéëù
ïéáì ìàøùé åìâùë êà äùåã÷ã ãáì íééøåçà 'éçá
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פ"ג.27. יסוה"ת הל' רמב"ם שם.28.ראה מהרש"א ובחדא"ג א. קי, ט.29.מנחות ג, צפני'



ixyzנו 'lÎh"k iyilyÎipy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

תשרי  כ"ט שני יום
יום שני ֿ שלישי כ "ט ֿ ל 'תשרי  ,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éë óà äðäå,nw 'nr cr;ì"æ é"øàä

שלישי  תשרי יום ל'
,nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íãàä ùôð äðäå,280 'nr cr.øåáã àìá

úæéçàå ,úBnàä ïéáì§¥¨ª©£¦©
àeä íLøLå ìàøNé¦§¨¥§¨§¨
íéðBéìòä íéðt úðéçáa¦§¦©¨¦¨¤§¦
Îyecwd ly zeiniptd -

,`edÎjexaàéä Bæ äpä¦¥¦
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z`fe ,dyecwa zhley
drya ixd .dpeek xzia lltzdl ,dyecwa zeig siqedl ick
,zelba dpikyd ly d`ltpde dlecbd dcixia opeazi mc`y
- ezltza el rixtnd iebd ly envr df oipra cgeina `idy
didzy ,dpeek xzia lltzdl mc`d z` envr df xac xxeri

:owfd epax oeylae ,dpikyd zle`b xakäæ-éãé-ìòL eðéäc- §©§¤©§¥¤
,xen`d lka zeppeazdd ici lrìltúäì íãàä øøBòúî¦§¥¨¨¨§¦§©¥

,àaìc à÷îòî äðeëa øúBé,ald wnern -òîLé àlL ãò ¥§©¨¨¥¨§¨§¦¨©¤Ÿ¦§©
.åéøeacaehÎmyÎlrad ixac mixaqen xen`d lkn .iebd ly - ¦¨

icedi ly ezltz zrya xacnd iebdy ,"y"aixd z`eev"a
lkl ,oky - dfa zeyalzda `id dpikyd ixd ,jka el rixtne
jeza zelb ly avna `ede ,dyecw ly uevip yi mlera xac
icedid z` `iadl ,iaeig oeekn jka yi - efn dxizie ,iebd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ùã÷ä úøâà
øçàåìëì íéòåãéå íéåìâä äìàä úîàäå íéøáãä

ãáåòë àåäù ñòëä ïéðòá ïåùàø ïéðòì øåæçð
õåç íéîù éãéá ìëä éë àîìòã éìéîá åðééäå æ"ò
àì àøåñéàî éùåøôàì àéîùã éìéîá ïëìå ù"éî
åðééäå äùî óåö÷éå ù"îëå ïøîàã àîòè éàä êééù
àøåñéàî éùåøôàì åæ äåöî åéðôì äø÷ä 'ä éë íåùî

:åúåëæì éãë
êàåøéáç ìò åñòëå åôö÷á úåçîì åãéá ùéùë åäæ

øáãîä â"åò ïåâë úåçîì åãéá ïéàùë ìáà
úàæ ïéà åì 'ä äùò úàæ äî ë"à åúìôúá åìáìáîå
áìä ÷îåòá åúìôúá øúåé õîàúéå øáâúéù éãë à"ë
êà â"åòä éøåáã òîùé àìù ãò ë"ë äìåãâ äðååëáå
äöòå .äîåöòå äáø úåøøåòúä êéøö åæ äâøãîìù
íéùéùë åîöò äæ ïéðòî àéä åæ úåøøåòúäì äöåòéä
ãøúå ìåëéáë äðéëùä úãéøé ïéðò ïðåáúéå åáì ìà
'éçáá àéä øùà äúøàäî õåöéð ùáìúäì íéàìô
íòôä äúòå íúåéçäì ììë êøã úåôéì÷ä êåúá úåìâ
øåáãá èøô êøã úåìâ 'éçáá ùáìúî äúøàä õåöéð
àéä 'ä úãåáò íéìáìáîä íéøáã øáãîä äæ â"åò
øåáãå 'åëå äæ úîåòì äæ éë ì"ùîëå äìôúä úðååë
øùà ùîî åäæå 'åëå ïåúçúä øåáãá ùáìúî ïåéìòä
øøåòúî æ"éòù åðééäã åì òøì íãàá íãàä èìù
àìù ãò àáìã à÷îåòî äðååëá øúåé ììôúäì íãàä
ïéåëì òãé àì äúøù è÷ìîä ù"îå .åéøåáéã òîùé
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ב.39. לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ



נט oeygxn 'b iyiy mei Ð dk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ג' שישי יום
,`nw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íúñéôúù éì äîåãîëå,anw 'nr cr;éô éøîà

dpikyd zelba zeppeazdl.dpeek xzia dlitzleáúkM äîe©¤¨©
èwìîä,"y"aixd z`eev" ly -"äúøL"dpikydy - ©§©¥¨§¨

,ieba "dzxy"lä ïeëì òãé àì-íL-ìòaä ék ,÷ec÷ãa ïBL Ÿ¨©§©¥©¨§¦§¦©©©¥
ìa äøBz éøác øîBà äéä ì"æ áBèìa àìå Léãéà ïBLïBL ©¨¨¥¦§¥¨§¨¦¦§Ÿ¦§

,Lãwä`ian' okle - ©Ÿ¤
zexezd `ian 'zexezd
z` wx azk ycewd oeyla
ly epeyl z` `le okezd
`ede ,aehÎmyÎlrad
ly oekpd iehiaa drh
dpikyd ji` ote`d xe`iz

,iebd jeza zelbaäöøå§¨¨
,"äLaìúð" øîBì`l - ©¦§©§¨

oipr dzernyny "dzxy"
,"dyalzp" `l` ,dpiky ielib ly.úeìb úðéçáa eðéäå`le - §©§¦§¦©¨

.ielibeäæå:my aezky dn -,"'eë éøëð àeä íà èøôáe"- §¤¦§¨¦¨§¦
`id dpeekdy yexitd itlyz`xydldidzy recn ,dpikyd

xzei ,ezltza icedil rixtne xacnd ieba dpikyd z`xyd
`l` - ?icedia xy`næàL,ieba -àéä,dpikyd -úðéça ¤¨¦§¦©

àø÷ð äðéëL úøàä ïî õBöéð íà dîúì ïéàå .øúBéa úeìb̈§¥§¥¦§Ÿ©¦¦¦¤¨©§¦¨¦§¨
,"y"aixd z`eev"a -ïçkLà àäc ,"äðéëL" íLaixdy - §¥§¦¨§¨©§§¨

,ep` mi`venelôàL¤£¦
àøáð Càìîuevip `l - ©§¨¦§¨
,dpikyd lyíLa àø÷ð¦§¨§¥

àøiå úLøôa 'ä- §¨¨©©¥¨
weqta43l` 'c` xn`ie" :

,"jcar lrn xearz `p
,ï"aîøä Leøôì- §¥¨©§©

cg`l jk xn` mdxa`y
,eil` e`ay mik`lnd

áeúkL Bîëe44àø÷zå" : §¤¨©¦§¨
,xbd -,"'eëå äéìà øácä 'ä íL,yxetna aezk my - ¥©Ÿ¥¥¤¨§

.j`ln zece` xaecny ,df iptly miweqta.àáeè àðåb éàäëe§©©§¨¨
.zenewn daxda jkl dnecae -

,éì änãîëå,owfd epax azek -íúñéôzLlr mziiyewe - §¦§ª¤¦¤§¦¨¨
,"y"aixd z`eev"lä ÷ec÷c ãvî dðéà,ïBL,"dzxy" - ¥¨¦©¦§©¨

íäì ïéàL ,úBtìwa äðéëMä úeLaìúä ïéðò øwòî àlà¤¨¥¦©¦§©¦§©§©§¦¨©§¦¤¥¨¤
íéìebìbä øôña ì"æ é"øàä áúkM äîa äðeîà45,- ¡¨§©¤¨©¨£¦©§¥¤©¦§¦

zeyalzd zece`
i` .zetilwa mb dpikyd
dywy dny xnel xyt`
dlekiy lawl mdl
zeyalzd zeidl
dnl m`ez ,ieba dpikyd
zece` azek l"fix`dy
dpikyd zeyalzd
l"fix`dy iptn ,zetilwa
,"zeipgex" zetilwa oc
zece` xaecn o`k eli`e
- dfd mlera inyb ieb
ïéa ÷lçì eöøé íàL¤¦¦§§©¥¥
íéiðçeøä úBtì÷§¦¨£¦¦
íéìelb éãáBòì§§¥¦¦

íéiîLbäoi` ef dwelg - ©©§¦¦
ixdy ,qiqa dlEì ïéà¥§

ïë-ét-ìò-óàå ,õøàä øôòk éîLb,"dlaw"a aezk - ©§¦©£©¨¨¤§©©¦¥
c úeëìîc úeëìî Ba úLaìúîmler -dëBúáe äiNò ¦§©¤¤©§§©§©£¦¨§¨

,'eë äøéöéc úeëìîzekln"e "d`ixac zekln" - ©§¦¦¨
,"zeliv`cíàå .ìéòì økæpëådpikydy xnel mdl dyw - §©¦§¨§¥§¦

ieba zyalzn,éøä ,íéøëpä úBLôð úàîè íeMî¦ª§©©§©¨§¦£¥
âeefî íäéúBLôðàá÷eðå ïétðà¯øéòæ,zeklne `"f - ©§¥¤¦¦§¥©§¦§§¨

,ì"æ é"øàä éáúëa áeúkL Bîk ,íéiðçeøä úBtì÷c¦§¦¨£¦¦§¤¨§¦§¥¨£¦©
àöîð,ixd -íéiðçeøäLod ,zeipgexd zetilwd -øB÷î ¦§¨¤¨£¦¦§

.íúàîèxy`ae - ª§¨¨
ixd zeipgexd zetilwl

y md mixaeqdleki
zeyalzd oda zeidl
,`eti` ,recn - dpikyd
jk didiy xyt` i`
?mlerd zene` zeytpa

éøö úîàa Càøeàa C ©¤¡¤¨¦¥
éà ,áçøàeä C ¨¨¥

,Bæ úeLaìúä- ¦§©§
zyalzn dpikydy
zetilwa mb ,zetilwa
zene`a mbe zeipgexd

,dhnl mlerdàì ìáà£¨Ÿ
eðéìòzxez ilbn lr - ¨¥

ÎmyÎlrad ,zeciqgd
,owfd epaxe cibnd ,aeh

íúðeìz,mdizeprhe -.ì"æ é"øàä éáúk ìò íà-ékmy - §¨¨¦¦©¦§¥¨£¦©
.zetilwa dpikyd zeyalzd oipr aezk,òîBL éðãLçé ìàå§©©§§¥¦¥©

ïèéLôäì ì"æ é"øàä éøác ézðáäL éðéòa éðàL¤£¦§¥©¤¥©§¦¦§¥¨£¦©§©§¦¨
áBè-íL-ìòaä éøác Løôì ÷ø éúàa àì ék ;ïúeiîLbî¦©§¦¨¦Ÿ¨¦©§¨¥¦§¥©©©¥
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

à"ìá ú"ã øîåà äéä ì"æ è"ùòáä éë ÷åã÷ãá ïåùìä
åäæå úåìâ 'éçáá åðééäå äùáìúð ì"øå ÷"äìá àìå
øúåéá úåìâ 'éçá àéä æàù .'åë â"åò àåä íà èøôáå
íùá àø÷ð äðéëù úøàä ïî õåöéð íà äåîúì ïéàå
íùá àø÷ð àøáð êàìî åìéôàù ïçëùà àäã äðéëù
'ä íù àø÷úå ù"îëå ï"áîøä 'éôì àøéå 'ôá 'ä

àáåè â"äëå 'åëå äéìà øáåãä

íúñéôúù éì äîåãîëå
úåùáìúä ïéðò ø÷éòî àìà ïåùìä ÷åã÷ã ãöî äðéà
ì"æéøàä ù"îá äðåîà íäì ïéàù úåôéì÷á äðéëùä
íééðçåøä úåôéì÷ ïéá ÷ìçì åöøé íàù íéìåâìâä 'ñá

ôòë éîùâ êì ïéà íééîùâä â"åòììò óàå õøàä ø
äëåúáå äéùòã úåëìîã úåëìî åá úùáìúî ïë éô
úåùôð úàîåè íåùî íàå .ì"ðëå 'åë äøéöéã úåëìî
íééðçåøä úåôéì÷ã ï"åæ âååéæî íäéúåùôð éøä â"åòä
íúàîåè øå÷î íééðçåøäù àöîð .ì"æéøàäëá ù"îë
åæ úåùáìúä àåä êéà áçø øåàéá êéøö úîàá êà
ìàå .ì"æéøàäë ìò à"ë íúðåìú åðéìò àì ìáà
ì"æéøàä éøáã éúðáäù éðéòá éðàù òîåù éðãùçé
éøáã ùøôì ÷ø éúàá àì éë ïúåéîùâî ïèéùôäì
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ג.43. יג.44.יח, טז, 45.36.שם שבהערה



oeygxnס 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ד' קודש שבת יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä

.ì"æ é"øàä úìa÷ ét ìò åéãéîìúå ì"æíbLadxizi mbe - ©§©§¦¨©¦©¨©¨£¦©§¤©
`id zn`dy ,efnäæ ïéðòLlka `vnp `edÎjexaÎyecwdy - ¤¦§¨¤

,xzeia zekenpd zebxca mb ,dbixcn lkae mewnúîëçî Bðéà¥¥¨§©
"eðé÷ìà 'äì úøzñpä"îe äìawä46eðì úìâpä"î íà-ék , ©©¨¨¥©¦§¨Ÿ©¡Ÿ¥¦¦¥©¦§Ÿ¨

ïéîàäì ,"eðéðáìe§¨¥§©£¦
àø÷îa äîìL äðeîà¡¨§¥¨¤¦§¨

áeúkä øacL àìî47: ¨¥¤¦¥©¨
úàå íéîMä úà àìä"£Ÿ¤©¨©¦§¤
íàð ,àìî éðà õøàä̈¨¤£¦¨¥§ª
àöBé àø÷î ïéàL ,"'ä¤¥¦§¨¥

.BèeLt éãéî- ¦¥§
`ln `edÎjexaÎyecwdy
mbe minya mb `vnpe
mipipra mb ,ux`a
mipipra mbe miipgexd

,miinybdàéä íâå§©¦
äèeLt äðeîà- ¡¨§¨

zlaewnúeììk ízña¦§©§¨
íãéa äøeñîe ,ìàøNé¦§¨¥§¨§¨¨
íéLBãwä íäéúBáàî¥£¥¤©§¦

úeîéîúa eëìäL- ¤¨§¦§¦
,dninz dpen`a,'ä íò¦

éLBðà ìëNa ø÷çì éìa§¦©£Ÿ§¥¤¡¦
oiadl -úe÷ìàä ïéðò¦§©¨¡Ÿ

äìòîì àeä øLà£¤§©§¨
,õ÷ ïéà ãò ìëOäî¥©¥¤©¥¥

òãéì,lkya -éààeä C ¥©¥
÷ø ."õøàä ìë àìî"§Ÿ¨¨¨¤©
eàa áBøwî íéLãçL¤£¨¦¦¨¨

ø÷çì,lkya -äøé÷ça ©£Ÿ©£¦¨
,Bæz` `ln zewl` ji` -

,mlerd lkà÷åc àlà ìëOä ìà íäì áø÷ì øLôà éàå§¦¤§¨§¨¥¨¤¤©¥¤¤¨©§¨
úBèLôî ,ì"æ é"øà éáúkî úBçe÷ì úBîc÷ä ét-ìò©¦©§¨§¦¦§¥£¦©ª§¨

.ïãò-íúîLð éúBaøî ézòîML éôëe ,ïúeiîLbîÎlradn - ¦©§¦¨§¦¤¨©§¦¥©©¦§¨¨¥¤

,mdicinlze cibnd axdn ,aehÎmyäæ øàáì øLôà éà Cà©¦¤§¨§¨¥¤
älâñ éãéçéì ,úòîBL ïæàì ätî íà-ék ,ázëîa áèéä¥¥§¦§¨¦¦¦¤§Ÿ¤©©¦¦¥§ª¨

àøB÷ 'ä øLà íéãéøOìå48:áéúëãk ,aezky enk -49: §©§¦¦£¤¥§¦§¦
'eë òîBL äzà ïä ììkîe ,"ìë eðéáé 'éåä éL÷áîe"50.- §©§¥£©¨¦Ÿ¦§©¥©¨¥©

mpi`y dl`y ,e`l
mpi` 'd z` miyxec
oiadl oky ,oiadl mileki
wx mileki dl` mipipr
,'d z` miyxecy dl`
dzlbzpy zewl` oiadl
,llka dxezd zeinipta
ly ote`a dbyda d`ae

"oeqpxtzi"51zxeza
.zeciqgd

íúéàø ízà ,äpä- ¦¥©¤§¦¤
icbpnl owfd epax azek

,zeciqgd zxezLeøt¥
íéøôqî ãçà øîàî©£¨¤¨¦§¨¦

,íéòeãéäzxez ly - ©§¦
,zeciqgdàîâeãì§§¨

ìk íb ék ,úBàìe§¦©¨
íéäeîzä íéøîànä- ©©£¨¦©§¦

,zeiyew mdilr miywnye
øeàáe Leøt íäì Lé¥¨¤¥¥

.ïç éòãBéì áèéä- ¥¥§§¥¥
gdnkpzxez) dxzq

.(dlawdee÷é àì Cà©Ÿ§©
íúìòîowfd epax dpet - ©£¨¨

,ceaka mdil`øàáì éìà¥©§¨¥
ék ,ázëîa ìkä íäì̈¤©Ÿ§¦§¨¦
äãák äëàìî àéä¦§¨¨§¥¨
íkî eçlL eöøz íà ÷ø ,ïôà íeLa øLôà éàå ,äaøîe§ª¨§¦¤§¨§Ÿ¤©¦¦§¦§¦¤
,'ä äöøé íà Ba øaãà ät ìà äôe ,äãòaL ãçéîe ãçà¤¨§ª¨¤¨¥¨¤¤¤£©¤¦¦§¤

:"éô éøîà ïBöøì eéäé"å ,éôéhäa ét íò äéäé 'äå©¦§¤¦¦§©¦¦§¦§§¨¦§¥¦

owfd epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa

xcq itl `ly zexb`d z` exciq mde ,(dncwda `aend itk) "ycewd

zpya ,zewlzqdd iptl dazkp 'k oniq ycewd zxb` ,oky) ozaizk

zpya ,wecexedn rlrcprn iax zewlzqd ixg` azkp j"f oniqe ,b"rwz

zg` zxb` oia zekiiy `evnl milekiyk ,z`f lka - (jxra h"nwz

z` xagnd oe`bd ipa exciq recn mrh ynyl xacd leki ,dzncewl

zxb`a mby ,xyt` jxca xnel ixd mileki .eqtcpy itk xcqa zexb`d

:d"k oniql zekiiy zi`xp e"k oniq ycewd

.åëzeyalzd oipr xaqed - d"k oniq - zncewd zxb`ay xg`l

ji` ,xiaqdl e"k oniqa zxb`d d`a ,zetilwd jeza zelba dpikyd

dn ,xzqde mlrd dxeza mb yi zelba dpikyd zeyalzd cvny

ici lry ,`id icedi ly ezceare ,dxezd xe` lr dxizqn "dtilw"dy

dnl dtqed meyn jka yi .xzqdde mlrdd z` xiqi dxeza ezribi

z` cixtdle rxdn aehd z` xxal icedi ly dceard dpyi dxezay

mby ,xnelk ,'eke leqtdn xykd ,xeqi`d on xzidd ,rxd on aehd

icedid lre ,rxe aeha zyaeln dxezy dn zeyalzdd dpyi dxeza

.aehd z` zelrdle rxdn aehd z` xxale cixtdl dxez cneld

"`pnidn `irx"a `aend oipr xiaqdl (zxb`d zligza) ligzi jka

dxezay dlbpd wlgy ,zerh lawzdl dlelr epnn ,`yp zyxt xdefdn
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ùã÷ä úøâà
íâùá ì"æéøàä úìá÷ é"ôò åéãéîìúå ì"æ è"ùòáä
'äì úåøúñðäîå äìá÷ä úîëçî åðéà äæ ïéðòù
äðåîà ïéîàäì åðéðáìå åðì úåìâðäî íà éë åðé÷ìà
íéîùä úà àìä áåúëä øáãù àìî àø÷îá äîéìù
éãéî àöåé àø÷î ïéàù 'ä íàð àìî éðà õøàä úàå
ìàøùé úåììë íúñá äèåùô äðåîà àéä íâå åèåùô
úåîéîúá åëìäù íéùåã÷ä íäéúåáàî íãéá äøåñîå
øùà úå÷ìàä ïéðò éùåðà ìëùá øå÷çì éìá 'ä íò
àìî àåä êéà òãéì õ÷ ïéà ãò ìëùäî äìòîì àåä
äøé÷çá øå÷çì åàá áåø÷î íéùãçù ÷ø õøàä ìë
é"ôò à÷åã àìà ìëùä ìà íäì áø÷ì à"àå åæ
éôëå ïúåéîùâî úåèùôåî ì"æéøàëî úåçå÷ì úåîã÷ä
áèéä äæ øàáì à"à êà ò"ð éúåáøî éúòîùù
äìåâñ éãéçéì úòîåù ïæàì äôî íà éë áúëîá
åðéáé 'éåä éù÷áîå áéúëãë àøå÷ 'ä øùà íéãéøùìå

.'åë òîåù äúà ïä ììëîå ìë
äðäíéòåãéä íéøôñî ãçà øîàî 'éô íúéàø íúà

íéäåîúä íéøîàîä ìë íâ éë úåàìå àîâåãì
íúìòî åå÷é àì êà .ç"éì áèéä øåàéáå 'éô íäì ùé
äãéáë äëàìî àéä éë áúëîá ìëä íäì øàáì éìà
íëî åçìù åöøú íà ÷ø .ïôåà íåùá à"àå äáåøîå
'éäé 'äå .ä"éà åá øáãà ô"àôå .äãòáù ãçåéîå ãçà
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סי oeygxn 'c ycew zay mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

cizrl xwira dlbzzy dxezd zeinipt wlge ,"rxe aeh zrcd ur" `ed

ef driawy xiaqi owfd epax ;"miigd ur" `id - (`eai giyndyk) `eal

ik ,dpekp dppi`lk`irx"d zpeek `l` ."miig ur" z`xwp dxezd

d`a dxezc dlbpy - `id "`pnidnzeyalzdada xaecn ,rxe aeha

xyk ,xzide xeqi` zece`

ecenila icedie ,'eke leqte

rxdn aehd z` cixtn dxez

.rxd on aehd z` xxane

úLøt 'àðîéäî àéòø'a§©§¨§¥§¨¨¨©
àNð1:lr xne` - ¨Ÿ

weqtd2:íéìkNnäå"§©©§¦¦
¯ "òé÷øä øäæk eøäæé©§¦§Ÿ©¨¨¦©
Cìéc àøeaç éàäa"§©¦¨¦¨

,øäfä øôñ eäéàc- §¦¥¤©Ÿ©
ly - df jxeaiga
,xdfd xtq `edy i''ayxd
äàlò ànàc àøäæ ïî¦¨¢¨§¦¨¦¨¨

,äáeLzxdefd on - §¨
`ni` ly (xe`de)
dpia) "d`lir
`id day ,"zeliv`"c
- daeyz(d zbixcn
zbxcay ,dpeilr daeyz
zxb`"a `aenk ,"dpia"
'h wxt seq "daeyzd

,mipewizde xdfdnïélàa§¦¥
xeaig micneld ,dl`a -

,dféøö àì,ïBéqð C- Ÿ¨¦¦¨
`irx"a my aezk df iptl
`c `peebk" :"`pnidn
oel d`qpl ciarzi
`pwxeta l`xyil

enk ,dpexg`d dle`ba l`xyi ipa z` eqpiy - "`ziixza
aezky3`xhqn" mdy dl`y ,"miax etxvie epalzie exxazi" :

) "aehc`xhqn" mdy mixg`de ,df oeiqpa ecnri (aehd cvn
`ed jk lre ,"miryx eriyxde" mda didi (rxd cvn) "rxc
weqtd lr df iptl xn` mdilry ,"milikyn"dy ,o`k xne`
ura) "iigc `pli`"a miwqery md dl`y ,"epiai milikynde"

`xhqn"y (miigddpiaczeiniptl dpeekd ,(dpiad cvny) "
.oeiqpl miwewf mpi` dl` ,dxezdïéâáe,iptne -ïéãéúòc §¦©£¦¦
,éiçc àðìéàî íòèîì ìàøNé,''miigd ur''n merhl - ¦§¨¥§¦§©¥¦¨¨§©¥

øäfä øôñ éàä eäéàcxdfd xtq `edy -dfd,déa ïe÷té §¦©¥¤©Ÿ©¦§¥
àúeìb ïîzelbd on ez` e`vi -:ïBäa íi÷úéå ,íéîçøa- ¦¨¨§©£¦§¦§©¥§

weqtd mda miiwzie4:,"øëð ìà Bnò ïéàå ,epçðé ããa 'ä"- ¨¨©§¤§¥¦¥¥¨
mik`lndy ,mlerd zene`l mzle`ba miwewf eidi `l md
`edÎjexaÎyecwd `l` ,''xkp l`'' mi`xwp mdly mixyde

;dle`bl mkileie zelbd on mze` `ivei envraáBèc àðìéàå§¦¨¨§

òøå,rxe aeh zrcd ur -eäéàc,`edy -äàîè øzäå øeqà ¨¨§¦¦§¤¥ª§¨
,øézé ìàøNé ìò eèìLé àì ¯ äøäèå,xzei -äñðøt àäc §¨¢¨Ÿ¦§§©¦§¨¥¨¦§¨©§¨¨

,éiçc àðìéàc àøèqî àlà éåäì àì ïBälcixdy - ¦§Ÿ¤¡¥¤¨¦¦§¨§¦¨¨§©¥
,cala ''miigd ur'' ly cvdn didz mzqpxtàì ïnz úéìc§¥©¨Ÿ

òøc àøèqî àéL÷- ©§¨¦¦§¨§©
`iyew `l my oi`y
- ,rxd cvdn - d`ad

ú÷ìçî àìå,d`ad - §Ÿ©§Ÿ¤
:áéúëc ,äàîhä çeøî¥©©ª§¨¦§¦

aezky enk -5:çeø úàå"§¤©
ïî øéáòà äàîhä©ª§¨©£¦¦
ïeñðøtúé àìc ,"õøàä̈¨¤§Ÿ¦§©§§

eqpxtzi `ly -éãéîìz©§¦¥
,õøàä énòî íéîëç£¨¦¥©¥¨¨¤

àøèqî àlàcvdn - ¤¨¦¦§¨
ïéìëàc áBèc- §§¨§¦

mdy mixac milke`y
àìå ,øzä øLk äøäè̈¢¨¨¥¤¥§Ÿ

áø áøòîitk - ¥¥¤©
,xdefa my mi`xwpy

ïéìëàcmilke`y - §¨§¦
mdy mixacìeñt äàîèª§¨¨
,'eë øeñàjiynn `ede - ¨

:xdefa myàðîæáe§¦§¨
òøå áBèc àðìéàc§¦¨¨§¨¨

,'eë àèìLonfae - ¨§¨
hley rxe aeh ly urdy

,mleraíéîëç ïeðéà¦£¨¦
ïééîãcicinlz ixd - §¨§¨

minecd minkgd
ì,'íéáBè íéîé'å úBúaL §©¨§¨¦¦

äî àlà ïBäì úéì¥§¤¨©
,ïélç ïeðéà ïBäì ïéáäécdl` mdl oipzepy dn wx mdl oi` - §©£¦§¦ª¦

,''oileg'' mi`xwpyúaMä íBéc àðåâk,zayd mei enk -úéìc §©§¨§©©¨§¥
,ìçc àîBéa déì ïéðwúîc äî àlà déì`l` - el oi`y - ¥¤¨©¦§©§¦¥§¨§Ÿ

,legd meia exear mipikny dn wxàðìéà àèìLc àðîæáe§¦§¨§¨§¨¦¨¨
éiçc,(dle`bd onfa xnelk) hley ''miigd ur''y onfae - §©¥

,òøå áBèc àðìéà àéôkúà,rxe aeh ly urd rpkp -àìå ¦§©§¨¦¨¨§¨¨§Ÿ
,íéîëç éãéîìz ïBäì ïéáäéc äî àlà õøàä énòì àäé- §¥§©¥¨¨¤¤¨©§©£¦§©§¦¥£¨¦

.minkg icinlz mdl epziy dn wx ux`d inrl didi `le
,àîìòa eåä àì elàk eäééúBçz ïééôkúàåux`d inre - §¦§©§¨§©§§¦¨£§¨§¨

,mlera miniiw eid `l eli`k ,minkg icinlzl mirpkp eidi
éëäå,jke -øaòúà àì äøäèå äàîè øzä øeqà`l - §¨¦¦¤¥ª§¨§¨¢¨Ÿ¦§©©

igwlàúeìb ïéa úéì eäéøèqîc ,õøàä énòîmcvny - ¥©¥¨¨¤§¦¦§©§¥¥¨¨
zelbd oia lcad lk oi`úBiëìî ãeaòL àlà çéLnä úBîéì¦©¨¦©¤¨¦§©§ª

,éiçc àðìéàî éîòè àì ïeðéàc ,ãáìaenrhi `l md ,oky - ¦§©§¦Ÿ©£¥¥¦¨¨§©¥
,''miigd ur''néøöåïéúéðúî ïBì Czeipynl miwewf eidie - §¨¦©§¦¦
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ùã÷ä úøâà
î"øá åëøäæë åøéäæé íéìéëùîäå àùð 'ô

åäéàã êìéã àøåáç éàäá òé÷øä
ïéìéàá äáåùú äàìéò àîéàã àøäæ ïî øäæä øôñ
àðìéàî íòèîì ìàøùé ïéãéúòã ïéâáå ïåéñð êéøö àì
àúåìâ ïî äéá ïå÷ôé øäæä øôñ éàä åäéàã ééçã
ìà åîò ïéàå åðçðé ããá 'ä ïåäá íéé÷úéå íéîçøá
äàîåè øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã àðìéàå øëð
äñðøô àäã øéúé ìàøùé ìò åèìùé àì äøäèå
ïîú úéìã ééçã àðìéàã àøèñî àìà éåäì àì ïåäìã
äàîåèä çåøî ú÷åìçî àìå òøã àøèñî àéù÷ àì
àìã õøàä ïî øéáòà äàîåèä çåø úàå áéúëã
ïéìëàã áåèã àøèñî àìà ä"òî ç"ú ïåñðøôúé
äàîåè ïéìëàã áø áøòî àìå øúéä øùë äøäè
àèìù òøå áåèã àðìéàã àðîæáå 'åë øåñà ìåñô
àìà ïåäì úéì è"åéå úåúáùì ïééîãã íéîëç ïåðéà 'åë
úéìã úáùä íåéã àðååâë ïéìåç ïåðéà ïåäì ïéáäéã äî
àðîæáå ìåçã àîåéá äéì ïéð÷úîã äî àìà äéì
àìå òøå áåèã àðìéà àééôëúà ééçã àðìéà àèìùã
ïééôëúàå ç"ú ïåäì ïéáäéã äî àìà õøàä éîòì àäé
øúéä øåñéà éëäå àîìòá ååä àì åìàë åäééúåçú
úéì åäééøèñîã ä"òî øáòúà àì äøäèå äàîåè
ãáìá úåéëìî ãåáòù àìà çéùîä úåîéì àúåìâ ïéá
ïéúéðúî ïåì êéøöå ééçã àðìéàî éîòè àì ïåðéàã

:î"øá ë"ò äøäèå äàîåè øúéäå øåñéàá
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ב.1. קכד, ג.2.זח"ג יב, י.3.דניאל יב, יב.4.שם לב, ב.5.האזינו יג, זכרי'
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mipicleàéòøa ïàk ãò ."äøäèå äàîè øzäå øeqàa§¦§¤¥ª§¨§¨¢¨©¨§©§¨
:àðîéäî§¥§¨

lî äøBàëì äðBLàø äô÷Läî ïáenä ,äpäåäæ ïBL §¦¥©¨¥©§¨¨¦¨¦§¨¦§¤
éøñçì øîànä6,òcî,dpade rci mixqgy dl`l -ãenlL ©©£¨©£¥¥©¨¤¦

ipipra dxeza -øeqà¦
úBøäè øãñå øzäåea - §¤¥§¥¤§¨

d`neh ipic mipecip
,dxdheàðìéàî àeä- ¥¦¨¨

zrcd urn¯ òøå áBèc§¨¨
ìBãb àìt àeäL ãálî¦§©¤¤¤¨

,Bîöò úîçîoiprd - ¥£©©§
`lt `ed envr cvn
wlgy xn`py ,lecb
zrcd ur'' `xwp dxeza
ur'' ixdy ,''rxe aeh
lr aqen ''rxe aeh zrcd
day ''dbep'' ztilw

,rxe aeh axernøúBñå§¥
éLøãîe íéáeúkä éèLt§¨¥©§¦¦§§¥
ìkL ,ì"æ eðéúBaø©¥©¤¨
eðì úéìâpä äøBzä©¨©¦§¥¨

eðéðáìedlbpd wlg - §¨¥
,dxezayõò" àø÷ð¦§¨¥

"da íé÷éæçnì íéiç7, ©¦©©£¦¦¨
,ãáì øäfä øôñ àìå- §Ÿ¥¤©Ÿ©§©

lk `l` ,''miig ur'' `xwp
wlg mb ,dlek dxezd
`xwp ,dxezay dlbpd

,''miig ur''L èøôáe- ¦§¨¤
xdefd xtqæeðb äéä̈¨¨

,íäéîéa,f` dlbzp `l oiicr `ed -äìawä úîëç ìk íâå ¦¥¤§©¨¨§©©©¨¨
íà-ék íéîëç éãéîìz ìkî äîìòðå íäéîéa äøzñð äúéä̈§¨¦§¨¨¦¥¤§¤§¨¨¦¨©§¦¥£¨¦¦¦

dielb dzid -,älâñ éãéçéì,cala -úàæ íb óàåmb - ¦¦¥§ª¨§©©Ÿ
dlawd znkg mcenil did ,dl` dlebq icigiaúëì òðöäa§©§¥©¤¤

àúéàãk ,íéaøa àìåmi`ven ep`y enk -àøîba8Bîëe , §Ÿ¨©¦¦§¦¨©§¨¨§
ì"æ é"øàä áúkL9øzî íéðBøçàä elà úBøBãa à÷åãc , ¤¨©¨£¦©§©§¨§¥¨©£¦ª¨

,äîëçä úàæ úBlâì äåöîezeinipte dlawd znkg - ¦§¨§©Ÿ©¨§¨
,dxezd,íéðBLàøä úBøBca àìåi`ck ,lirl xen`d lka - §Ÿ©¨¦¦

dqtcpy ,''zencwdd xry''l l`hie miig iax zncwda oiirl
w''kl ''miigd ur'' qxhpewa ('` dtqed) dtqed xeza mb
oke ,(z''dw) ''miciqgd xve`'' z`veda ,r''p a''yxedn x''enc`
''miigd ur'' qxhpewl r''p v''iixedn x''enc` w''k zncwda -

.xen`dLBãwä øäfa øîà éàçBé ïa ïBòîL éaø íâå10àlL §©©¦¦§¤¨¨©©Ÿ©©¨¤Ÿ
úBlâì úeLø ïzð,dlawd znkg -;ícáì åéøáçìå Bì ÷ø ¦©§§©©§©£¥¨§©¨

äæ éôìc ,äábNð äàéìt úàæ íb óàåxazqnl m`zda - §©©Ÿ§¦¨¦§¨¨¦§¦¤
xdefd xtq wxy ,xen`d ''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwyda
eli`e ''miig ur'' `xwp
`ed dxezay dlbpd wlg

,''rxe aeh zrcd ur''àìŸ
ãenì äéäipic -øeqà ¨¨¦¦

ïkL-ìëå ,øzäåcenil - §¤¥§¨¤¥
úBðBîî éðéc11,lr - ¦¥¨

mc` oia miitqk mikeqkq
eid `l ,exaglïéçBc¦

äð÷úpL ,älôz úåöî¦§©§¦¨¤¦§§¨
øäfä úBãBñ ét-ìò©¦©Ÿ©

íéðBéìò íéãeçéå- §¦¦¤§¦
miyecwd zenya micegid
,zepeilrd zexitqe

,íéòãBiìzeceqd - ©§¦
,micegideïBòîL éaøk§©¦¦§

,åéøáçå éàçBé ïa- ¤¨©£¥¨
zeceqd lk elbzp mdly
qqean mdilry micegide

;dltzd oipr,Bðéà äæå- §¤¥
ipic cenil oipr ,`l`
elit` e` ,xzide xeqi`
,zepenn ipic ly mipicd
,dltzd oipr dgec ixd

àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba12ïBòîL éaøc , ©§¨¨§©¦¦§

éàçBé ïaéî ìëå åéøáçå ¤¨©£¥¨§¨¦
Búeðnà BúøBzLwqrznd -wx,dxezd cenilaïéà ¤¨ª¨¥

ïé÷éñôî,dxez ceniln -a ïé÷ñBòLk elôàå ,älôúì- ©§¦¦¦§¦¨©£¦§¤§¦§
cenilïé÷éæða ééeðz eälëc ,äãeäé áøk ,úBðBîî éðéã¦¥¨§©§¨§ª¥¨¥¦§¦¦

éåä13,,oiwifp xcqa did ecenil lk -éåä àì éëä elôàå £¥©£¦¨¥Ÿ£¥
éìöî,eceniln wiqtdl `ly ick ,lltzn did `l -àlà ©§¥¤¨

,àãeîìz øcäî ãk ïéîBé ïéúìúì ïéîBé ïéúìzî`l` - ¦§¨¦¦¦§¨¦¦©§©©©§¨
mei miylyl mei miylyn14,ecenil lr xfeg didyk -

àúéàãk`aenk -àøîba15àn÷ ÷øt éîìLeøéáe ,wxt - ¦§¦¨©§¨¨¦©§¦¤¤©¨
,oey`xúBëøác16,éàçBé ïa ïBòîL éaøì déì àøéáñ- ¦§¨§¦¨¥§©¦¦§¤¨

xaeqi''ayx,íà-ék ïé÷éñôî ïéà òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©¥©§¦¦¦¦
,àø÷nî,rny z`ixwl oiwiqtn azkay dxezn -àìå ¦¦§¨§Ÿ
,äðLnî,dtÎlray dxez -éôéãòcdticr dpynd - ¦¦§¨©£¦¥
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ùã÷ä úøâà
äðäåäæ ïåùìî äøåàëì äðåùàø äô÷ùäî ïáåîä

øúéäå øåñéà ãåîéìù òãî éøéñçì øîàîä
àåäù ãáìî òøå áåèã àðìéàî àåä úåøäè øãñå
éùøãîå íéáåúëä éèùô øúåñå åîöò úîçî ìåãâ àìô
àø÷ð åðéðáìå åðì úéìâðä äøåúä ìëù ì"æ åðéúåáø
èøôáå ãáì øäæä øôñ àìå äá íé÷éæçîì íééç õò
äúéä äìá÷ä úîëç ìë íâå íäéîéá æåðâ äéäù
à"ë íéîëç éãéîìú ìëî äîìòðå íäéîéá äøúñð
íéáøá àìå úëì òðöäá úàæ íâ óàå äìåâñ éãéçéì

àúéàãëåìà úåøåãá à÷åãã ì"æéøàä ù"îëå àøîâá
àìå äîëçä úàæ úåìâì äåöîå øúåî íéðåøçàä
ïúéð àìù ÷"äåæá øîà é"áùø íâå íéðåùàøä úåøåãá
úàæ íâ óàå íãáì åéøéáçìå åì ÷ø úåìâì úåùø
øúéäå øåñéà ãåîéì äéä àì äæ éôìã äáâùð äàéìô
ô"ò äð÷úðù äìôú úåöî ïéçåã úåðåîî éðéã ù"ëå
åéøéáçå é"áùøë íéòãåéì íéðåéìò íéãåçéå øäæä úåãåñ
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
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.6- בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם פיהם יח.7.שעל ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ט"ו 9.חגיגה הקדמה הגלגולים שער ראה

ובכ"מ. ˘ËÈÏ"‡:10.בסופה. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."רשב"י דברי  עד"ז  בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר "ראה
.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.

א.12.וכו"'. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰.ד לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א. א.13.סט, כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
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תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה ˘ËÈÏ"‡:18.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ‰Ú¯˙19."שבק

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, 20.זח"א

ובכ"מ. ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, א.23.חגיגה ח, כאן 24.ברכות אומר הזקן שרבנו מה על
היו ‰Á¯Îה  והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן

מחילה  בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים
במשך  המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת
זה  וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן ÂÈ˙¯לוקח „ÂÚÂ שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, באווראנט ‰¯·È:הזוהר האט דאדה"ז י"ל הנ"ל "להשאלה

זו -ÓˆÚ‰באגה"ק ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .'· ˜¯Â"מהדורות"
- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' ואז  רצופות. שנים עשר היינו פעמים -Í¯Ú· ‡Ï˘ ראשונים - דרשב"י לדורו

ב" כשעסקו עאכו"כ א). נג, Â‡Ó˙(עירובין ˘˘- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", שהי' להנ"ל Î"„סדרי [להעיר וכו' פירוקי
[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' והתיקונים"מקו"א הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל ÎÊ‰(כדלעיל). Ê"ÈÚ˘."'כו לזה



היום יום . . . סד

ה'תש"דכח תשרייום רביעי

חומש: נח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: )אלא שבארצות . . . עמהם(.

ַעת  ַטּבַ ֵהם  ְצֹות  ַהּמִ ְוִקּיּום  ַהּתֹוָרה  ִלּמּוד  ם"..  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ׁשְ ּגִ י  ְוָנַתּתִ ּגֹו'  ֵלכּו  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם 
ב ָלזּון אֹוָתם ּוְלַפְרְנָסם. ָרֵאל ְלִהְתַחּיֵ רּוְך־הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש־ּבָ ׁש ַהּקָ ֶהם ִקּדֵ ּבָ ין ׁשֶ דּוׁשִ ַהּקִ

ה'תש"דכט תשרייום חמישי

חומש: נח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קמד.

תניא: והנה . . . האר"י ז"ל.

ֶזה. ִקים ּבָ ֵיׁש ְמַפְקּפְ ת, ְוֹלא ּכְ ׁשֶ ת ַהּקֶ ְרּכַ ְמָבְרִכים ּבִ

איינער פון די מעזיבוזשער בעלי בתים הָאט געהַאט א מחלוקת מיט נָאך א בעל 
הבית, און זייענדיג ַאמָאל בא דעם בעש"ט אין שוהל הָאט ער געשריען, ַאז ער ווָאלט 

זיין בר פלוגתא קורע כדג זיין.
דער בעש"ט הָאט געהייסען די תלמידים געבען איינע די אנדערע די הענט, און 
זיך שטעלען לעבען אים מיט צוגעמַאכטע אויגען. דער בעש"ט הָאט ארויפגעלייגט 
זיין הייליגע הענט אויף די אקסלען פון די צוויי תלמידים, וועלכע זיינען געשטַאנען 
לעבען אים, ּפלוצלונג הָאבען די תלמידים ָאנגעהויבען שרייען פון גרויס שרעק: זיי 

הָאבען געזעהן ווי דער בעל הבית איז קורע כדג זיין בר פלוגתא.
דָאס בַאווייזט קלָאהר, אז פון יעדער כח איז פאראן א פועל דבר: ָאדער אין 
א לבוש חומרי, ָאדער א רוחני ווָאס מי קָאן אים ָאנעמען נָאר מיט העכערע און 

איידעלערע געפילען.

ַעם  ִית', ּוִבְהיֹותֹו ּפַ ַעל ּבַ ל ָהִעיר מֶעִזיּבּוז' ָהְיָתה לֹו ְמִריָבה ִעם עֹוד 'ּבַ ים' ׁשֶ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ֶאָחד ֵמַה'ּבַ
ָדג". ָהָיה "קֹוֵרַע ֶאת ְיִריבֹו ּכְ ֶנֶסת הּוא ָצַעק, ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ם־טֹוב ּבְ ַעל־ׁשֵ ֵאֶצל ַהּבַ

ֵעיַנִים  ּבְ ְלָידֹו  ב  ּוְלִהְתַיּצֵ ֲחֵבירֹו,  ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ָיַדִים  ֵלב  ְלׁשַ ְלִמיָדיו  ּתַ ֶאת  ה  ִצּוָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ
ֵאָליו.  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמדּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ַהּתַ ֵני  ׁשְ ְתֵפי  ּכִ ַעל  דֹוׁשֹות  ַהּקְ ָיָדיו  יַח  ִהּנִ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ֲעצּומֹות. 
ְיִריבֹו  ִית' קֹוֵרַע ֶאת  ַעל־ַהּבַ 'ּבַ יַצד  ּכֵ דֹוָלה: ֵהם ָראּו  ּגְ ְלִמיִדים ִלְצעֹוק ִמּתֹוְך ֵאיָמה  ַהּתַ ְלֶפַתע ֵהֵחלּו 

ָדג! ּכְ

ר ְלָתְפסֹו ַרק  ֶאְפׁשָ ְלבּוׁש ָחְמִרי, אֹו רּוָחִני ׁשֶ ָבר: ִאם ּבִ נֹו ּפַֹעל ּדָ ל ּכַֹח ֶיׁשְ ּכָ ּמִ ֵברּור, ׁשֶ ֶזה מֹוִכיַח ּבְ
ים ַנֲעִלים ַוֲעִדיִנים יֹוֵתר. חּוׁשִ ּבְ

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד.  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "יֹאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ – "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



סה היום יום . . . 

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך־  דֹוׁש־ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך־ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ ָ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו־ַהּשׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל־ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ

ְוהֹוְלִכים  ָלֶהם  ים  ְמַחּכִ ֶהם  ּלָ ׁשֶ רּוִרים  ַהּבֵ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ּבְ ֵהם  רֹוִאים  ה,  ְרִאּיָ ֲעֵלי  ּבַ ֵהם  ׁשֶ יִקים  ּדִ ַהּצַ
ב  ְמַסּבֵ ּבֹות  ַהּסִ ל  ּכָ ת  ְוִסּבַ ָהִעּלֹות  ל  ּכָ ִעיַלת  ה  ִהּנֵ ֵמֶהם[,  חּוץ  ים  ]=ְוַהֲאָנׁשִ ר  ּבַ ּדֶ א  ְוַעּמָ ַעְצָמם.  ּבְ ה  ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות 
הָאט דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין 
ברודער מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף 
לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט 

נָאר לערנען די פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  ְנׂשִ נֹות  ׁשְ ּבִ תרנ"א:  ְלָך  ֶלְך  ֹקֶדׁש  ת  ּבַ ׁשַ מֹוָצֵאי  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יַחת  ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ בּוַע. לֹא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ָ ת ַהּשׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 
אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך 
לעבט מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף 
מפרסם זיין ג-טליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו 

איבערגעגעבען בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ָ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . סו
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאלֹקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ָ ל ְימֹות ַהּשׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש שלו ע"י הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה אלי' שי' גערליצקי וכן 

הפ"נ שמסר, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

וכמ"ש אשר ברא אלקים לעשות,  יפלא הדבר  ומה שכותב אשר רובץ תחת משאו, הנה לא 

לתקן, ונאמר וייצר ה"א בשני יודי"ן ביצ"ט וביצה"ר, ולכן כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב 

בהחומר שלך שהוא הגוף, תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, 

ועוד תראה שהוא - רובץ תחת משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך ע"י תורה ומצות והגוף מתעצל 

בסיגופים  כי אם תתחיל  לקיים שליחותו,  שיוכל   - לו  מעזוב  וחדלת   - בלבבך  יעלה  ואולי  בקיומם, 

לשבור את החמריות, הנה לא בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף 

ולזככו ולא לשברו בסיגופים )אחת מתורות הבעש"ט, הועתק בהיום יום(.

ומזה מובן ופשוט שאין ח"ו ליפול ברוחו מזה, כיון שסיבת הדבר אשר השי"ת תכלית הטוב 

אינו רוצה שיקבל איש הישראלי המצטרך לו בגשמיות או ברוחניות בתור נהמא דכיסופא, ולכן נסתדר 

בהבריאה כמ"ש ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו', כי תיכף ומיד מוסיפים ובחרת בחיים, 

ומבואר בחסידות שבקשה מהקב"ה הוא ג"כ נתינת כח ותוספת כח למילוי הבקשה, ובודאי ידוע לו 

וכדאי שיתבונן בזה עוד הפעם בהאמור בתניא בכמה מקומות ובפרט בפרק כ"ז ושני מיני נחת רוח 

לפניו למעלה והשנית, וראה שם פרק ל"ד ואילך, שהתבוננות בכל האמור שם מביאה שתהי' עבודתו 

כל ימיו בשמחה רבה וכו'. 

זה  אותם  אכפול  הנה  לר"ה,  במכתבי  ברכתי  על  ונוסף  לר"ה,  כללי  מכתבי  העתק  מוסג"פ 

לאריכות ימים ושנים טובות להצליח בהחזקת והפצת היהדות בסביבתו ומתוך בריאות והרחבת דעת 

אמיתית.

בברכה.



סז v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ו  תשרי כ"ח ראשון יום שהשביחה  משועבדת משדה חוב בעל גביית

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‡Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰äáBb áBç ìòa©©¤
ïéa ,äàöBä úîçî çéaLäL ïéa ¯ ç÷Blä çéaLäL çáMä úà¤©¤©¤¦§¦©©¥©¥¤¦§¦©¥£©¨¨¥
ìk óøBè ,ïäéìàî eçéaLä íàL àlà ;íäéìàî íéñëð eçáML¤¨§§¨¦¥£¥¤¤¨¤¦¦§¦¥£¥¤¥¨

.çáMä éöç äáBb ,äàöBä úîçî eçéaLä íàå ;çáMä©¤©§¦¦§¦¥£©¨¨¤£¦©¤©
משנה: ה'מגיד כתב

הגמרא ב)למסקנת קנז, בתרא את (בבא מכר הלווה אם ,
את  מהקונה המלווה גובה למלווה, המשועבדת שדהו
בשטר  כתב הלווה אם רק שהשביחה, מה ואת  השדה
ולכן  ("דאקני"). בעתיד' שאקנה נכסים גם לך אני 'משעבד
שלוה  ראובן "לפיכך - ההלכה בהמשך הרמב"ם כתב
," לך... משועבד לקנות עתיד שאני לו וכתב מנה משמעון

השבח. את גם גובה המלווה זה באופן רק כי
שהקונה  היינו הוצאה', 'מחמת הוא השבח וכאשר
המלווה  השדה, את להשביח כדי והשקיע הוצאות הוציא
בהתאם  לקונה, נשאר השני והחצי השבח חצי את רק גובה
שניהם  מלווים, לשני הקרקע את שיעבד הלווה שאם לדין

מהם  אחד כל מהשבח וגם ביניהם, הקרקע את חולקים
השדה  בהשבחת מכספו שהשקיע הקונה וגם חצי. גובה
עבור  לו ששילם בכסף הלווה-המוכר של חוב' כ'בעל הוא

בשווה. ולמלווה לו משועבדת והשדה השדה,
שהוקרה  כגון עצמה, "מחמת השדה השביחה אם ומדוע

כולה"? את גובה - אילנות בה עלו או בדמים
הסמ"ע סק"ב)מבאר קטו סי' :(חו"מ

והשקעה  עבודה ללא מעצמה, השביחה השדה כאשר
שהיתה  שדה 'קנית לקונה: לומר המלווה יכול הקונה, של
היתה  אותה קונה היית לא אם וגם אלי, משועבדת
עם  השדה את גובה והייתי הלווה ביד מעצמה משתבחת

השבח'.
הגאונים  שלדעת הרשב"א בשם הביא משנה' וה'מגיד
של  והשקעה עבודה ללא השדה שהשביחה בשבח גם

הרמ"א פסק וכן שבח. חצי רק גובה המלווה (חו"מ הקונה,

והרא"ש) הטור בשם עיקר".שם, לי נראה "וכן וסיים:

ה'תשע"ו  תשרי כ"ט שני יום השטר? היכן

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚Î ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰ìk òøôì àaä©¨¦§Ÿ©¨
úðòè äålä ïòè íà ...'øèMä éì ãáà' :äåìnä øîàå ,BáBç§¨©©©§¤¨©¦©§¨¦¨©©Ÿ¤©£©
éúBaø eøBä ¯ 'Bñéëa Bçépä äzòå ,Bìöà øèMä' :øîàå éàcå©©§¨©©§¨¤§§©¨¦¦§¦©©

.BáBç òøté Ck øçàå ,øèMä ãáàL úqä äåìnä òáMiL¤¦¨©©©§¤¤¥¤¨©©§¨§©©¨¦¨©
על  הוכחה כל מציג אינו והמלווה מאחר להקשות: יש

לו)ההלוואה אבד שהשטר טוען לכפור (שהרי יכול הלווה הרי
טוען  הוא כאשר כן ואם פרע, שכבר לטעון או בהלוואה
לו  להאמין יש השטר את מחביא המלווה כי לו שידוע
לגמרי? בהלוואה כופר היה לשקר רוצה היה שאם ב'מיגו'

' וכתב: הרמב"ם דייק שלכן eaegויתכן rextl `ad

הגיע  שהלווה מדובר כלומר, השטר'. לי אבד המלוה ואמר
וכאשר  אותו) תבע שהמלווה (בלא החוב את לפרוע בעצמו
טען  הלווה ואילו שאבד, המלווה טען השטר את דרש הלווה
על  ראייה אין זה ובמקרה המלוה, ביד השטר את שראה
אינו  שהשטר ידע לא מלכתחילה כי הלווה, של מהימנותו
כאשר  אך בהלוואה. לכפור בדעתו העלה ולא המלווה ביד
אכן  שטר, לו שאין ואומר החוב את לתבוע בא המלווה
לו  להאמין יש כזה ובמקרה בהלוואה, לכפור יכול הלווה
אם  כי בכיסו, השטר את מניח המלוה את שראה כשטוען

לחלוטין. בהלוואה כופר היה שקרן היה
(c w"q cp 'iq ,dxeza revwn)

ה'תשע"ו  תשרי ל' שלישי יום דמוכח' ו'אומדנא 'אומדנא'

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,ÊÎ ˜¯Ù ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰øèMä ìòa ãi©©©©§¨
àéöBî Bðéàå ,Bøáçî àéöBnä àeäL éðtî ,äðBzçzä ìò íìBòì§¨©©©§¨¦§¥¤©¦¥£¥§¥¦
ézL òîLî Ba LiL øèL ìk ,Cëéôì .÷ôñ Ba ïéàL øáãa àlà¤¨§¨¨¤¥¨¥§¦¨¨§¨¤¥©§©§¥

ìúeçtä àlà ìèBð Bðéà ¯ Ck ànL Bà Ck ànL ,úBðBL §¤¨¨¤¨¨¥¥¤¨©¨
.ïäézLaL¤¦§¥¤

מפרשים  ברורה, השטר של המילולית המשמעות כאשר
יש  משמעית חד אינה כאשר ורק לכך, בהתאם השטר את
כתב  וכן מקום. באותו הלשונית למשמעות בהתאם לפרשו

קנא):הרשב"א סימן ו חלק אלא (שו"ת בהם הולכים אין "בנדרים
אין  ובשטרות בכתובות אף שכן וכיון אדם... בני לשון אחר
כשם  אדם". בני לשון אחר אלא מקום בכל בהם הולכין
השטר  של תוכנו כך הנודר, של לשונו פי על נקבע שהנדר

השטר. של ללשונו בהתאם נקבע

בעל  'יד חז"ל קובעים ברורה, איננה השטר לשון וכאשר
התחתונה' על ע"ב)השטר פג -(כתובות כאן הרמב"ם וכדברי

בו  שיש שטר כל לפיכך מחבירו... המוציא שהוא מפני ..."
אלא  נוטל אינו כך שמא או כך, שמא לשונות שתי משמע

שבשתיהן". הפחות
מהמשמעות  שונה באופן השטר מתפרש לעתים אך
השטר  בעל של הדעת באומדן ומתחשבים שלו, המילולית
בנו  שמת ששמע אדם למשל, שבלב'. 'דברים שהם אף
בנו, בא ואחרֿכך תנאי כל בלא לאחרים נכסיו כל וכתב
שאילו  מתנה, מתנתו ש"אין מנסיא בן שמעון כר' שהלכה

כתבן" לא קיים שבנו יודע חו"מ היה שו"ע ע"א, קלב בתרא (בבא

ס"א) רמו .סי'
דעת  את בו אומדים שאנו האומדן בסוג הוא וההבדל
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המשמעות  הוא הקובע בה רגילה 'אומדנא' יש השטר. כותב
'אומדנא  ויש הדעת, באומדן מתחשבים ואין המילולית
כפי  לכך, בהתאם השטר את לפרש יכולים בה דמוכח'

המאירי ב שכותב מט, קובעת )(קידושין דמוכח' ש'אומדנא ,
הסברו  שמיעת ללא הענין, מתוך מאליה מובנת היא כאשר

הרמ"א פסק וכן השטר. כותב ס"ד)של רז, סי' .(חו"מ

ה'תשע"ו  חשון א' רביעי יום 'שמא' טענת טוען מול - חשוד

:„ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ãeLçä äéä̈¨¤¨
òáMäì ìBëé BcâðkL ïéà ¯ áðâð Bà ïBãwtä ãáàL ïòèå ,øîBL¥§¨©¤¨©©¦¨¦§©¥¤§¤§¨§¦¨©

.BìëàL éàcå BðòBè Bðéà éøäL ,ìhìå§¦Ÿ¤£¥¥£©©¤£¨
הטור הביא הרמב"ם, שיטת מול יא)אל צב, סי' את (חו"מ

שבועה  מחויב והשומר מאחר ולדעתו ישעיה, רבינו שיטת
לשלם, עליו חשוד, הוא כי להשבע יכול ואינו מדאורייתא
להישבע  הוא חייב ודאי טענת טוען התובע היה אם ורק
חוזר  להשבע יכול ואינו ספק שטוען כיון אך שיטול. קודם
– להשבע יכול שאינו ו'מתוך השומר אל השבועה חיוב

משלם'.
הב"ח ישעיה (שם)ומבאר ורבינו הרמב"ם מחלוקת את

התוספות דברי שכנגדו)לפי ד"ה א ה, כאשר (ב"מ מדוע שהקשו
שכנגדו  על השבועה את מטילים השבועה על חשוד הנתבע
ויטול  משלם', להשבע יכול שאינו 'מתוך אומרים ואין
יכול  ואינו שבועה המחויב בנתבע כמו שבועה, ללא התובע
ללא  נוטל והתובע 'שמא' טענת טוען הוא כי להשבע

שבועה?
ללא  ליטול התובע על היה הדין מעיקר א) ותירצו:
חשוד  והוא שמאחר הנתבע לטובת תקנו חז"ל אך שבועה

עליו  לטפול כדי זאת שינצלו מי יהיו להישבע, יכול ואינו
ולכן  לשלם ויאלץ להישבע ביכולתו שאין ביודעם תביעות
יכול  שאינו 'מתוך דין ב) להישבע. התובע את חייבו
להשבע  יכול אינו הנתבע כאשר רק נאמר משלם' להשבע
השבועה  על בחשוד אך 'שמא', טוען הוא כי עצמו, מצד

לו. מניחים איננו ואנו להשבע מעוניין עצמו הוא הרי
ישעיה: ורבינו הרמב"ם חלוקים ובזה

על  הדין שמעיקר הראשון, כתירוץ סובר ישעיה רבינו
א  לשלם שלא הנתבע כדי התובע על שבועה שהטילו לא

שהרי  בשומר שייך לא זה וחשש שווא, טענות עליו יטפלו
חיוב  לידי יגיע ולא שמירה, עצמו על מלקבל להימנע יכול
נאבד  שהפיקדון במקרה רק באה שהשבועה ועוד שבועה.
העמידו  ובזה שווא, לתביעות גורף חשש כאן ואין נגנב או
משלם. להישבע יכול שאינו שמתוך תורה דין על חכמים

מעוניין  הנתבע שכאשר השני, כתירוץ סובר והרמב"ם
שיש  אלא לשלם, לחייבו אין לו מניחים איננו ואנו להישבע
אינו  כאשר אך וייטול, שישבע התובע לטובת הפוכה תקנה

השומר. פטור – בספק טוענו כי להישבע יכול

ה'תשע"ו  חשון ב' חמישי יום שראו? מה זוכרים העדים אין מתי

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äðî éì ïz¥¦¨¤
éúéåìäLézòøt' :ïòèpä øîàå ,'íéãòä éøäå ,EéðBìt éðôa E ¤¦§¦¦©£¥¨¥¦§¨©©¦§¨§©§¦¦§¥§¦

òáMé ...eàa àì .'øètäå íúBà àáä' :äålì ïéøîBà ¯ 'éðBìôe§¦§¦©Ÿ¤¨¥¨§¦¨¥Ÿ¨¦¨©
.BòøtL úqä¤¥¤§¨

לא  אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד
בשבועת  די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים באו
לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל שפרע, היסת

הקודמת להלכה סתירה זו העדים (ה"ד)ואין באו אם שגם
הוחזק  ולא פטור, ההלואה את שפרע הלוה טענת והכחישו
כי  בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "אין כי כפרן

הקודמת ההלוואה `oiבהלכה כאן ואילו להלוואה עדים
בעדים. היא

והכחישוהו  העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף
וכך  וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק אינו
בעדים  שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם מדייק
כדברי  ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר כדי הוא
אם  לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי משנה' ה'מגיד

שפרע! טענתו את יכחישו
אינו  שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף
משום  זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן מוחזק

(היינו  בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים ש"אין
שאם  כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות אותם שהזמינו
פרע  לא שהלוה ויטענו להלוואה עדים להיות אותם ייחדו

הרמב"ם וכלשון לשלם, ויצטרך כפרן יוחזק (בה"ד)בפניהם,

שדבר  היינו בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "שאין
זוכרים. הם הרי בו עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד (אה"ע דברי בהסברת מוסיף
משנה':

שלפנינו, מתקבלת eidyבהלכה לא להלוואה, עדים
אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה טענת
מוכנים  היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים לומר ואין
הלוה  היה עדים בפני הייתה שההלוואה היות כי לעדות,
עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים את להכין משתדל
אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע טוען כאשר ולכן,

הקודמת בהלכה אבל כפרן. להלוואה ly`הוחזק עדים היו
העדים  אם אף עדים' בפני 'פרעתיך הלוה טענת מתקבלת
הוזמנו  אם רק זוכרים שהעדים כיון אותו, מכחישים שמביא
והמלווה  עדים בפני נעשתה לא שההלוואה וכשם לעדות,
המלווה  נאמנות על סמך הלוה גם כך נאמנותו, על סמך

לעדות. להכינם טרח ולא
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ה'תשע"ו  חשון ג' שישי יום לחיטים  בהמה בין

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰ïéæçBà eéäL íéðL§©¦¤¨£¦
ãçàå áëBø ãçà Bà ,äîäa éab ìò ïéáëBø eéäL Bà ,ãçà éìëa¦§¦¤¨¤¨§¦©©¥§¥¨¤¨¥§¤¨
Bà àèîña úçpnä íéhç ìL äîøò ãöa ïéáLBé Bà ,âéäðî©§¦§¦§©£¥¨¤¦¦©ª©©§¦§¨
'élL ìkä' øîBà äæå ,'élL ìkä' øîBà äæ ¯ íäéðL ìL øöça§¨¥¤§¥¤¤¥©Ÿ¤¦§¤¥©Ÿ¤¦
úBçt øácä äæa Bì ïéàL õôç úèé÷ða òaLð ïäî ãçà ìk ¯¨¤¨¥¤¦§¨¦§¦©¥¤¤¥§¤©¨¨¨

.e÷ìçéå ,Béöçî¥¤§§©£Ÿ
של 'ערימה דווקא הרמב"ם נוקט ולא mihigמדוע '

התחיל? שבה בהמה, או כלי של בדוגמא ממשיך
שמח': ה'אור מבאר

אחד  שכל בכך מותנית החפץ שחלוקת מבואר זו בהלכה
להלן אך דבריו, נכונות על ישבע ט)מהצדדים פסק (הלכה

מקום  עד נוטל זה . . בטלית אדוקין שנים 'היו הרמב"ם:
חולקין  והשאר מגעת, שידו מקום עד נוטל וזה מגעת שידו
החלק  על רק היא שהשבועה הרי שנשבעין', אחר בשווה
ללא  לו ניתן אחד כל שביד החלק ואילו בו, אוחזים שאינם
ושוב  שלו שהוא כך על מעידה התפיסה עצם כי שבועה,

צריך  בירור אין שלגביו השאר לגבי ורק בשבועה, צורך אין
שבועה.

בצד  יושבים שהיו 'שנים הרמב"ם כאן נקט לא ולכן
הוכחה  קיימת זה באופן כי שניהם', של בחצר בהמה
שנפסק  כפי שבועה, יצטרכו ולא לשניהם שייכת שהבהמה

שכנים ה"ג)בהלכות (בחצר)(פ"ה השותפים מן 'אחד :
כן, ואם עליו'. מעכב חברו . . בהמה בה להעמיד שביקש
שהיא  מסתבר השותפים בחצר עומדת בהמה רואים כאשר
מונע  חברו היה מהם אחד של היתה אם כי שניהם, של
לעיל, וכאמור המשותפת, לחצר הבהמה את להכניס ממנו

נשבעים. אין שניהם של שהחפץ הוכחה קיימת כאשר
נקט  בשבועה, חלוקה על מדובר בה זו, בהלכה ולפיכך
בזה  שאין חיטים של ערימה בצד היושבים שנים  הרמב"ם
(שהרי  מהם אחד של שהיא ויתכן שייכת, היא למי הוכחה
לחצר  חיטים להכניס עליו לעכב יכול אינו חברו

להישבע. וצריכים המשותפת),
(gny xe`)

ה'תשע"ו  חשון ד' קודש שבת איסור  באכילת שנים שלש חזקת

:·È ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ÔÚËÂ ÔÚÂË ˙ÂÎÏ‰äìøò dìëà£¨¨¨§¨
.ä÷æç Bæ éøä ,äøáòa äðäpL ét ìò óà ¯ íéàìëå úéòéáL§¦¦§¦§©¦©©¦¤¤¡¨©£¥¨£¥£¨¨

בגמרא א)אמרו לו, בתרא ערלה,(בבא "אכלה גרסתנו: לפי
שלש  שדה המחזיק כלומר, חזקה". אינה - וכלאים שביעית

שביעית או ערלה כשהם מפירותיה ואכל (באופן שנים

סקי"ח) קמא סי' חו"מ סמ"ע - אסורים אכילה שהגידולים אין - כלאים או
אסורים  והפירות היות כי שנים', שלש 'חזקת משלימה זו
אינו  השדה ובעל האוכלים, כדרך 'אכילה' זו אין באכילה
ולא  ששתק העובדה ולכן בשדה במחזיק למחות צורך רואה

חזקה  קובעת אינה שם)מחה .(רשב"ם
והרמב"ם חננאל רבינו גירסת נראה אך ש"כן כתבו (והתוספות

עיקר") -לר"י וכלאים שביעית ערלה, "אכלה ied`היא:
dwfgכתובות במסכת גם הגירסא וכך א)", ופירשו (פ, .

שם)התוספות קצר (ב"ב שלא המותר, באופן היתה שהאכילה ,
זמורות אלא חלים (ענפים)פירות לא ושביעית ערלה שדיני

הזמורות)עליהם את לפעמים להתיר יש בכלאים להאכילם (ואף ומותר
מותרים  פירות וכשיש גמורה 'אכילה' זו שאין ואף לבהמה.

חזקה לקבוע יכולה אינה זמורות אכילת אכילת באכילה, (כמו

לחזקה) מועילה שאינה הקודמת, בהלכה מותרים שחת, פירות כשאין אך

לחזקה  כזו 'אכילה' מועילה כאן)- ראב"ד .(וראה
היא  וכלאים" שביעית "ערלה, שאכילת כתב והרמב"ם
באכילת  שמדובר היינו בעבירה", שנהנה פי על "אף חזקה
המערער  של מחאתו אי באכילה, שאסורים ואף אדם.

לחזקה. מועילה
והרי  שנים, שלש חזקת לקבוע כזו אכילה מועילה ומדוע
שצריך  חושב אינו השדה ובעל האוכלים, כדרך היא אין

עליה? למחות
ה'תומים' סק"ז)מבאר קמא :(סי'

וטעונים  בהנאה אסורים וכלאים שביעית ערלה, פירות
מותר אפרן הנשרפים וכל הי"ג)שריפה, פי"ט המוקדשין פסולי .(הל'

אי  ולכן למחות, המערער על היה מהם ליהנות שיכול וכיון
שנים'. שלש 'חזקת לקביעת מועילה מחאתו

לומר: יש ועוד
לקבוע  המערער שתיקת מועילה איסור באכילת גם
נגד  מחית לא מדוע כנגדו: לטעון שיש כיון חזקה,
פירות  בו לזרוע יכול אתה כאשר בשדך זר אדם הימצאות

מותרים?!.

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

המשמעות  הוא הקובע בה רגילה 'אומדנא' יש השטר. כותב
'אומדנא  ויש הדעת, באומדן מתחשבים ואין המילולית
כפי  לכך, בהתאם השטר את לפרש יכולים בה דמוכח'

המאירי ב שכותב מט, קובעת )(קידושין דמוכח' ש'אומדנא ,
הסברו  שמיעת ללא הענין, מתוך מאליה מובנת היא כאשר

הרמ"א פסק וכן השטר. כותב ס"ד)של רז, סי' .(חו"מ

ה'תשע"ו  חשון א' רביעי יום 'שמא' טענת טוען מול - חשוד
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הטור הביא הרמב"ם, שיטת מול יא)אל צב, סי' את (חו"מ

שבועה  מחויב והשומר מאחר ולדעתו ישעיה, רבינו שיטת
לשלם, עליו חשוד, הוא כי להשבע יכול ואינו מדאורייתא
להישבע  הוא חייב ודאי טענת טוען התובע היה אם ורק
חוזר  להשבע יכול ואינו ספק שטוען כיון אך שיטול. קודם
– להשבע יכול שאינו ו'מתוך השומר אל השבועה חיוב

משלם'.
הב"ח ישעיה (שם)ומבאר ורבינו הרמב"ם מחלוקת את

התוספות דברי שכנגדו)לפי ד"ה א ה, כאשר (ב"מ מדוע שהקשו
שכנגדו  על השבועה את מטילים השבועה על חשוד הנתבע
ויטול  משלם', להשבע יכול שאינו 'מתוך אומרים ואין
יכול  ואינו שבועה המחויב בנתבע כמו שבועה, ללא התובע
ללא  נוטל והתובע 'שמא' טענת טוען הוא כי להשבע

שבועה?
ללא  ליטול התובע על היה הדין מעיקר א) ותירצו:
חשוד  והוא שמאחר הנתבע לטובת תקנו חז"ל אך שבועה

עליו  לטפול כדי זאת שינצלו מי יהיו להישבע, יכול ואינו
ולכן  לשלם ויאלץ להישבע ביכולתו שאין ביודעם תביעות
יכול  שאינו 'מתוך דין ב) להישבע. התובע את חייבו
להשבע  יכול אינו הנתבע כאשר רק נאמר משלם' להשבע
השבועה  על בחשוד אך 'שמא', טוען הוא כי עצמו, מצד

לו. מניחים איננו ואנו להשבע מעוניין עצמו הוא הרי
ישעיה: ורבינו הרמב"ם חלוקים ובזה

על  הדין שמעיקר הראשון, כתירוץ סובר ישעיה רבינו
א  לשלם שלא הנתבע כדי התובע על שבועה שהטילו לא

שהרי  בשומר שייך לא זה וחשש שווא, טענות עליו יטפלו
חיוב  לידי יגיע ולא שמירה, עצמו על מלקבל להימנע יכול
נאבד  שהפיקדון במקרה רק באה שהשבועה ועוד שבועה.
העמידו  ובזה שווא, לתביעות גורף חשש כאן ואין נגנב או
משלם. להישבע יכול שאינו שמתוך תורה דין על חכמים

מעוניין  הנתבע שכאשר השני, כתירוץ סובר והרמב"ם
שיש  אלא לשלם, לחייבו אין לו מניחים איננו ואנו להישבע
אינו  כאשר אך וייטול, שישבע התובע לטובת הפוכה תקנה

השומר. פטור – בספק טוענו כי להישבע יכול

ה'תשע"ו  חשון ב' חמישי יום שראו? מה זוכרים העדים אין מתי
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לא  אם דווקא הרמב"ם שלשיטת ביאר, משנה' ה'מגיד
בשבועת  די הים) למדינת הלכו או מתו (כי העדים באו
לשלם. חייב והכחישוהו העדים באו אם אבל שפרע, היסת

הקודמת להלכה סתירה זו העדים (ה"ד)ואין באו אם שגם
הוחזק  ולא פטור, ההלואה את שפרע הלוה טענת והכחישו
כי  בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "אין כי כפרן

הקודמת ההלוואה `oiבהלכה כאן ואילו להלוואה עדים
בעדים. היא

והכחישוהו  העדים באו אם שגם מבאר משנה' וה'כסף
וכך  וייפטר. היסת שבועת ישבע אלא כפרן, מוחזק אינו
בעדים  שהצורך הרמב"ם מלשון גם משנה' ה'לחם מדייק
כדברי  ואם משבועה". אף ולהפטר דבריו "לברר כדי הוא
אם  לשלם לחייבו כדי גם נחוצים העדים הרי משנה' ה'מגיד

שפרע! טענתו את יכחישו
אינו  שהלווה הרמב"ם, לדעת משנה': ה'כסף ומוסיף
משום  זהו הלוה, את מכחישים העדים אם גם כפרן מוחזק

(היינו  בו" עדים שהם דבר אלא זוכרין העדים ש"אין
שאם  כן, אם ויוצא לדבר). עדים להיות אותם שהזמינו
פרע  לא שהלוה ויטענו להלוואה עדים להיות אותם ייחדו

הרמב"ם וכלשון לשלם, ויצטרך כפרן יוחזק (בה"ד)בפניהם,

שדבר  היינו בו", עדים שהם דבר אלא זוכרים העדים "שאין
זוכרים. הם הרי בו עדים שהם

סופר' מ')וה'כתב סי' ה'מגיד (אה"ע דברי בהסברת מוסיף
משנה':

שלפנינו, מתקבלת eidyבהלכה לא להלוואה, עדים
אותו, מכחישים הם כאשר עדים בפני שפרע הלוה טענת
מוכנים  היו שלא כיון זוכרים אינם שהעדים לומר ואין
הלוה  היה עדים בפני הייתה שההלוואה היות כי לעדות,
עדים. להיות ההלוואה בהחזרת הנוכחים את להכין משתדל
אותו, מכחישים והם העדים בפני שפרע טוען כאשר ולכן,

הקודמת בהלכה אבל כפרן. להלוואה ly`הוחזק עדים היו
העדים  אם אף עדים' בפני 'פרעתיך הלוה טענת מתקבלת
הוזמנו  אם רק זוכרים שהעדים כיון אותו, מכחישים שמביא
והמלווה  עדים בפני נעשתה לא שההלוואה וכשם לעדות,
המלווה  נאמנות על סמך הלוה גם כך נאמנותו, על סמך

לעדות. להכינם טרח ולא

אגרות קודש

]ב' מרחשון, ה'תשל"ב[

וע"פ הנ"ל )שישנו מן המוכן כו'( – בודאי ישלחו לאהקת"ו וכיו"ב כמה שבועות מוקדם, למען 

יוכלו להו"ל בעוד מועד.

אזכיר עה"צ.
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עּׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
נפרעים 1) ושאין הבינונית, מן גובה חוב שבעל מבאר

ודין  זיבורית, הם אפילו חורין בני שיש במקום ממשועבדים
נכסיו  מוכר ודין גובים, הם ממה אשה וכתובת ניזקין
ושייר  עידית מכר ודין הבעלים, במקום שנכנסים לאחרים
עימך, לי אין ודברים דין שני ללוקח כותב ודין בינונית,
כתב  והמלווה ללוקח שמכר לוקח ודין בכתובתה, אשה ודין

בנכסיך. לי אין ודברים דין לראשון
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˙È¯eaf‰ ÔÓ7. ƒ«ƒƒ

מח.2) גיטין קרקעות:3)משנה של סוגים שלושה נקבעו
מעדיף  אדם (גרועה). זיבורית בינונית, (משובחת), עידית
קרקע  של גדול יותר שטח על יפה קרקע של מצומצם שטח

בשלו 4)גרועה. שמין, כשהן שאלו: ז: קמא בבא בגמרא
סוגי  לפי גובים פירוש, שמין? הן עולם בשל או שמין הן
בעולם. המקובלים הסוגים לפי או הלווה של הקרקעות
מוגדרים  הלווה של ביותר הטובים כשהקרקעות למשל,
העולם  בפי מוגדרים שלו והבינונים כ"בינונים", כלל בדרך
או  שלו בינונית שדה המלווה? גובה מה "זיבורית", כסוג
שכתב  רבינו ומלשון שלו. עידית שהיא העולם של
בפירוש  פסק (וכן שמים הם שבשלו משמע "קרקעותיו"
קט:), (כתובות נחמן רב כדעת י) הלכה כ"ד פרק לקמן
ד). הלכה לקמן (ראה ממונות בדיני כמותו שהלכה

נ.5) גיטין עולא של במזומן 6)מימרא מעות לו שיש מי
כספו. בעד זיבורית לקבל מנת על להלוות משנה 7)יסרב

הזיבורית". מן אלא יתומים מנכסי נפרעין "אין מח: שם
צריך  ואין גדולים - שאמרו יתומים פירשו: נ. שם ובגמרא
מן  וכתב המשנה לשון שינה ורבינו קטנים. לומר
זה  דין אין - לך לומר "היתומים", מן במקום "היורשים"
דבר, של וטעמו שהוא. יורש לכל אלא בלבד לבנים מוגבל
ויצטרך  הלווה ימות שמא כך, כדי עד חושש אינו שהמלווה

היורשים. מן זיבורית לגבות
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שם.8) ההלוואה.9)משנה אחר נמכרו אם אפילו
אחר.10) שעבוד כל עליהם ואין הלווה ברשות הנמצאים
כתקנת 11) נוטל אני בינונית לטעון: יכול המלווה אין

הפסד  שיש במקום תיקנו לא שחכמים משום חכמים,
גבייה 12)לאחרים. לדין נוגעות עידית" "או המלים

עידית  גובה אינו חוב בעל אבל בעידית, שדינו ממזיק,
לקמן  כמבואר זיבורית, ללווה כשיש חורין, מבני אפילו
בני  כשיש ממשועבדים נפרעים אין שדין ומכאן, ד. בהלכה

בניזקין. גם נאמר נ:13)חורין נשתטפו,14)שם כמו
ואינה  ונשחתה השדה את והציף גדותיו על עלה נהר פירוש,

לזריעה. [במגיד 15)ראויה שנפשטה, בעייה צה: כתובות
לקח  גזלן שאם בתשובותיו, הרשב"א דעת מביא משנה
של  שסופו ממשועבדים, גובים אין חורין בני נכסים בזרוע

לי  את גזלן לגבות החוב בעל ויוכל החוק שומרי בידי פול
חובו].
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דין 16) נאמר ח. קמא (בבבא צב. כתובות רבה של מימרא
רבא). בשם לבאר 17)זה רצוי ההבנה את להקל כדי

פיסקא  כל כך אחר ולפרש הדין פרטי כל את מתחילה
בשטר  מיהודה כסף לווה ראובן ובכן: עצמה. בפני ופיסקא
והיו  לשמעון שדותיו כל מכר כך ואחר נכסיו כל ונשתעבדו
את  ללוי ומכר שמעון הלך וזיבורית, בינונית עידית, ביניהן
לגבות  החוב) (בעל יהודה ביד הרשות - הבינונית כל
(ואם  שמעון ביד שנשארו הזיבורית את או לוי מיד הבינונית
אותם. גובה - בלבד עידית נכסים מאותם שמעון ביד נשארו
פי  על אף לגבות יכול הוא מלוי שם). כתובות רש"י
השדה  את לקח שהוא מפני שמעון, ביד נכסים שנשארו
דומה  זה ואין בבינונית. דינו חוב בעל שהרי לו, המשועבדת
מהלוקח  נפרעים שאין הקודמת, בהלכה שאמרנו למה
זיבורית  הם חורין כשבני אפילו חורין בני שיש במקום
בא  כשהמלווה נאמר שזה משום בינונית, הם והנמכרים
מן  לטרוף אין - זיבורית אפילו - עצמו הלווה מן לגבות
שמעון  גם כאן אבל הפסד, להם לגרום שלא כדי הלקוחות,
מכוחו  גרוע כוחו ואין כסף, לוה הוא ולא לוקח, רק הוא
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השדה  את קנית אתה - ללוי המלווה אומר ולפיכך לוי, של
גובה  רצה ואם רוצה. אני ואותה לי, משועבדת שהייתה
אחרים  נכסים בידו נשארו לא אם מעידית, אפילו משמעון
כל  קנית אתה לו: לומר הוא שיכול מראובן, שקנה מאלה
על  לי שהיה השעבוד לכל ונכנסת ראובן של קרקעותיו
לידך  שבא משהו אצלך מוצא שאני זמן כל ולפיכך ראובן,
לי  שהניח מלוי לתבוע רצוני ואין גובה, אני - ראובן מיד
שהמדובר, מבאר, שם [רש"י ממנה. לגבות שדה אצלך
לוי  כשקנה או אחד בשטר השדות כל שמעון כשקנה
קנה  אם אבל באחרונה, שמעון שקנה השדה את משמעון
לוי  יכול האחרונה, לפני מראובן שמעון שקנה שדה לוי
אצל  מקום לך הניח זו שדה שמעון כשקנה למלווה: לומר
נשארה  שלא פי על אף ממנה, שעבודך ופקע לגבות ראובן
משועבדים  מנכסים גובים אין שהרי ראובן, ביד בינונית
והר"י  זיבורית. או עידית אפילו חורין בני שיש במקום
ואומר, זה על חולק ראובן המתחיל דיבור שם בתוספות
תקנת  על מוותר הריני לטעון: שמעון יכול זה שבמקרה

ח  בני כשיש ממשועבדים נפרעים שאין כדעת חכמים ורין,
חכמים  בתקנת אפשי אי שהאומר ז:) קמא (בבא רבא
פקע  לא כך ומשום לו, שומעים - לטובתו שתיקנוה
ביאר  לא ורבינו שם). (ראה לוי שקנה מהשדה השעבוד

בזה]. בסמוך 18)כלום השעבוד. עיקר רובץ שעליה
מראובן. שמעון שקנה הבינונית כל שלקח שהכוונה יבואר

ונראה 19) דכוותה". "בינונית שם: (רבא) רבה כלשון
שדה  שמעון בידי נשארה שאם ללמדנו, בא זה שסגנון
כזיבורית, להגדירה ושיש שבידו, מהזיבורית קצת מעולה
הבינונית  ללוי שמכר אחר אולם ללוי, שמכר לבינונית ביחס
שיטת  (לפי קרקעותיו של בינונית לסוג להכניסה אפשר
מפני  מלוי, גובה - א) הלכה למעלה ראה שמין", הן "בשלו
ולפיכך  שמעון. ביד כשהייתה השעבוד חל זו בינונית שעל
רבינו  דייק וכן (כמותה). "דכוותה" ואמר (רבא) רבה דייק

שלקח". הבינונית "כמו וכתב:

.ã˙ÈcÚa Ô‰Ï ÔÈÓL - ÔÈ˜fp‰L ,e¯‡a ¯·k20ÏÚ·e , ¿»≈«¿∆«ƒ»ƒ»ƒ»∆¿ƒƒ««
˙ÈBÈ·a - ·BÁ21˙È¯eaÊa - ‰M‡ ˙a˙Îe ,22eÈ‰ . ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ»

BÏ23˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa ÔÈ˜f - ˙È¯eaÊÂ ˙ÈcÚƒƒ¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒƒ««¿À«
ÔÈ˜f - ˙ÈBÈ·e ˙ÈcÚ BÏ eÈ‰ .˙È¯eaÊa ‰M‡ƒ»¿ƒƒ»ƒƒ≈ƒƒ»ƒ
BÏ eÈ‰ .˙ÈBÈ·a ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e ,˙ÈcÚa¿ƒƒ««¿À«ƒ»¿≈ƒ»

„·Ïa ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ24·BÁ ÏÚ·e ÔÈ˜f - ƒƒ≈ƒƒ¿«ƒ»ƒ««
˙ÈBÈ·a25.˙È¯eaÊa ‰M‡ ˙a˙Îe , ¿≈ƒ¿À«ƒ»¿ƒƒ

ז.20) הלכה ממון נזקי מהלכות א בפרק נתבאר
א.21) הלכה זה אישות 22)בפרק מהלכות ט"ז בפרק

ג. ח.23)הלכה קמא בבא למעלה 24)ברייתא שם.
למה  קשה לכאורה כן ואם שמין, שבשלו למדנו א בהלכה
כבינונית  שבקרקעותיו המעולה הקרקע את מגדירים אנו
האומר  לשיטת כך הקשו (ח.) שם בגמרא כעידית? ולא
עידית  גם לו כשהיו שהמדובר, ותירצו, שמין. הן בשלו
מכירת  לפני מוגדרת הייתה בידו שנשארה וזו ומכרה ממש
יש  וכן החוב. שעבוד עיקר עליה וחל כבינונית העידית
משפט  בחושן הטור פסק וכן כאן רבינו דברי את גם להבין

משנה). לחם (ראה קכ שתי 25)סימן מובאות שם בגמרא

בבינונית  חוב בעל אומרת, אחת זו, את זו הסותרות ברייתות
שנחלקו  שם הגמרא ומסקנת בזיבורית. אומרת והשנייה
רבינו  (והביאה דעולא" "תקנתא בשם הנודעת בתקנה
לא  ב וברייתא זו תקנה קיבלה א ברייתא א) בהלכה למעלה
ורבינו  מזיבורית. שגובה התורה דין ונשאר אותה קיבלה
להיפך: מפרשים העיטור ובעל [והראב"ד כעולא. פוסק
שיטתם  קיבלה. ב וברייתא התקנה את קיבלה לא א ברייתא

לק  י].תתבאר הלכה כ"ד בפרק מן

.äÔ¯ÎÓ26a ‰LÏLÏ˙Á‡ ˙·a Ì„‡ È27Ôlk È¯‰ - ¿»»ƒ¿»¿≈»»¿«««¬≈À»
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰Â ,ÌÈÏÚa‰ ˙Áz eÒÎ28, ƒ¿¿«««¿»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ

˙Ù¯BË ‰M‡ ˙a˙Îe ,˙ÈBÈa‰ ÔÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚ·e««≈ƒ«≈ƒ¿À«ƒ»∆∆
ÔÓ ÔÈÙ¯BË Ôlk - ‰Ê ¯Á‡ ‰ÊÏ Ô¯ÎÓ .˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ¿»»»∆««∆À»¿ƒƒ

ÔB¯Á‡‰29‡Ï ;ÂÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ ‡Ï ; »«¬…ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆¿»»…
ÔB¯Á‡‰ ‰È‰ elÙ‡ .ÂÈÙ ÈÙlMÓ ÔÈÙ¯BË - ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿≈»»¬ƒ»»»«¬

˙È¯eaf‰ Á˜lL ‡e‰30¯ÓB‡ Ì„Bw‰ Á˜Bl‰ È¯‰L . ∆»««ƒƒ∆¬≈«≈««≈≈
epnÓ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :Û¯BhÏ31. «≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿ƒ∆

שם.26) אחד,27)ברייתא ביום מכר הסוגים שלושת כל
זיבורית. ולזה בינונית ולזה עידית, בהגהות 28)לזה

על  מלוה הלא מהלוקח, טורף ניזק למה שואל ִמיימוניות
בדין  שעמד שמזיק ותירץ חורין? מבני אלא טורף אינו פה
שאמרו  כמו בשטר, כמלוה דינו לשלם דין בית ִוחייבוהו
בתורה  הכתובה "מלוה מקומות): (ובכמה יג: ִבקידושין
כתבו  תירוצה וגם זו [קושייא דמיא" בשטר ככתובה

כולן]. המתחיל: דיבור שם קמא בבא ואין 29)התוספות
השדות. בסוג כלל לטעון 30)מתחשבין יכול אינו

בהלכה  שאמרנו (כמו אותה אגבה - לי משועבדת הבינונית
עצמו, הלווה אצל מקום השאיר הבינונית שהלוקח משום ג)

הלוקח. מן לוקח בדין ג בהלכה כן שאין כמו 31)מה
ב. בהלכה שאמרנו

.å˙Áz ÒÎ Á˜Bl‰ È¯‰ - BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï Ô¯ÎÓ¿»»¿∆»««¬≈«≈«ƒ¿«««
˙ÈcÚ Á˜lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆»«ƒƒ
ÔÈ·Bb Ôlk - ‰B¯Á‡a ˙È¯eaÊ Á˜Ï Ï·‡ ;‰B¯Á‡a»«¬»¬»»«ƒƒ»«¬»À»ƒ
ÔÓ ˙Ba‚Ï ‡B·iLk Û¯BhÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;˙È¯eaf‰ ÔÓƒ«ƒƒ∆¬≈≈«≈¿∆»ƒ¿ƒ
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ È¯‰ :‰lÁz Á˜lL ‰„O‰«»∆∆»«¿ƒ»¬≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
Á˜Ï Ì‡ Ck Û¯Bh‰ BÏ ¯ÓB‡ BÈ‡ ‰ÓÏÂ .epnÓƒ∆¿»»≈≈«≈»ƒ»«
˙ÈcÚ‰ ÔÓ ·BÁ ÏÚ·e ‰M‡‰ ‰a‚˙Â ,‰B¯Á‡a ˙ÈcÚƒƒ»«¬»¿ƒ¿∆»ƒ»««ƒ»ƒƒ

‰B¯Á‡a Á˜lL32Á˜BlÏ ‡È‰ ‰wz BfL ?33È¯‰Â , ∆»«»«¬»∆«»»ƒ«≈««¬≈
BÊ ‰w˙a ÈLÙ‡ È‡ :Ô‰Ï Á˜BÏ ¯ÓB‡34Ïk ‡l‡ , ≈≈«»∆ƒ∆¿ƒ¿«»»∆»»

.BÏ Èe‡¯‰ ÔÓ ‰a‚È ÌkÓ „Á‡∆»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»»

על 32) אף האחרונה אצל הטורף את דוחים אנו אם כלומר,
שהיא  מכירת פי אחר עליה נשאר שהשעבוד משום זיבורית,

בעל  יגבו לא באחרונה עידית בלקח למה והבינונית, העידית
עליה? רובץ השעבוד הרי ממנה? כתובתה והאשה חוב

תקנת 33) מקום, לך הנחתי לטעון: יכול שהלוקח זה, דין
שדות  כשנשארו ממנו יגבו שלא הלוקח, לטובת היא חכמים

המוכר. ג.34)ביד בהלכה למעלה שהבאנו רבא כדברי
ח: שם בגמרא אמרו זה נימוק

.æÔ¯ÎÓ35˙ÈcÚ BÏ ¯ÎÓe ,BÊ ¯Á‡ BÊ „Á‡Ï ¿»»¿∆»««»«ƒƒ
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¯iLÂ ˙ÈBÈ·e ˙È¯eaÊ ¯ÎÓe Á˜Bl‰ ¯ÊÁÂ ,‰B¯Á‡a»«¬»¿»««≈«»«ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈
ÔÓ ÔÈ·Bb Ôlk - ÂÈÙÏ ˙ÈcÚBÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,˙ÈcÚ‰ ƒƒ¿»»À»ƒƒ»ƒƒ∆¬≈≈

Ì˙B‡ ‰Á„È ‰na36˙ÈBÈa ÁÈp‰Â ˙ÈcÚ ¯ÎÓ . «∆ƒ¿∆»»«ƒƒ¿ƒƒ«≈ƒ
Á˜BÏ „ÈaL ˙ÈcÚ‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË ÔÈ˜fp‰ - ˙È¯eaÊÂ¿ƒƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ»ƒƒ∆¿«≈«

ÈM‰37˙ÈBÈaÓ ÔÈ·Bb ‰M‡ ˙a˙Îe ·BÁ ÏÚ·e , «≈ƒ««¿À«ƒ»ƒƒ≈ƒ
ÂÈÙÏ ¯iML ˙È¯eaÊÂ38. ¿ƒƒ∆ƒ≈¿»»

מקום 36)שם.35) הניח לא באחרונה זו שלקח מכיוון
רצה 37)לגבות. כזה שבמקרה ג, בהלכה למעלה נתבאר

עידית. עדיף שהניזק ומובן גובה, מזה רצה גובה מזה
כדינם.38) - מזיבורית ואשה מבינונית חוב בעל

.ç‰ÂlL ÈÓ39ÂÈÒÎ ‰Âl‰ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ,„Á‡Ó ƒ∆»»≈∆»¿««»»««…∆¿»»
ÌÈLÏ40ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÈL Á˜BÏÏ ·BÁ ÏÚa ·˙ÎÂ , ƒ¿«ƒ¿»«««¿≈«≈ƒƒ¿»ƒ

Á˜BlÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - B„iÓ e˜Â ,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡≈ƒƒ»¿»ƒ»≈»ƒ¿…ƒ≈«
˙Ba‚Ï ÌB˜Ó EÏ ÈzÁp‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÔBL‡ƒ̄∆¬≈≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ¿
ÈL Á˜BÏ ‰wL ÌÈÒÎp‰ ÔÓ E·BÁ ÏÚa Ïˆ‡ epnÓƒ∆≈∆««¿ƒ«¿»ƒ∆»»≈«≈ƒ
EÓˆÚ z˜lÒ È¯‰L ,EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ ‰z‡Â ,È¯Á‡«¬«¿«»ƒ¿«¿»««¿¿∆¬≈ƒ«¿»«¿¿

Ô‰Ó41d˙a˙Îa ‰M‡Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .42‰·˙k Ì‡ , ≈∆¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿À»»ƒ»¿»
Ì‡ Ï·‡ .Û¯ËÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ,d˙a˙k ‰„a‡ - ÈMÏ«≈ƒƒ¿»¿À»»¿≈»¿»ƒ¿…¬»ƒ

ÈM‰ ÔÓ ÔÈÙ¯BË - ÔBL‡¯Ï e·˙k43‰„O ‰Âl‰ ¯ÎÓ . »¿»ƒ¿ƒƒ«≈ƒ»««…∆»∆
ÈL Á˜BÏÏ ÔBL‡¯ Á˜BÏ d¯ÎÓe ,Á˜BÏÏ44·˙ÎÂ , ¿≈«¿»»≈«ƒ¿≈«≈ƒ¿»«

,CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯ Á˜BÏÏ ‰ÂÏn‰««¿∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»
d˙B‡ ÈL Á˜BlÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa È¯‰ - B„iÓ e˜Â¿»ƒ»¬≈««≈ƒ≈«≈ƒ»

‰„O‰45·BÁ ÏÚaÓ d˙B‡ Û¯BË ÔBL‡¯ Á˜BÏÂ ,46, «»∆¿≈«ƒ≈»ƒ««
BÏ ·˙k È¯‰L47Á˜BlÓ d˙B‡ Û¯BË ÈL Á˜BÏÂ , ∆¬≈»«¿≈«≈ƒ≈»ƒ≈«

ÔBL‡¯48BÏ d¯ÎÓ ‡e‰ È¯‰L ,49¯ÊBÁ ·BÁ ÏÚ·e , ƒ∆¬≈¿»»««≈
ÈMÓ Û¯BËÂ50‰ÏÈÏÁ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,51‰¯Lt eOÚiL „Ú , ¿≈ƒ≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ»«∆«¬¿»»

.d˙a˙Îa ‰M‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»ƒ»ƒ¿À»»

צה.39) כתובות זה.40)ברייתא אחר בגמרא 41)בזה
לבין  כאן הנידון בין ההבדל את זו בסברה נימקו שם
הלכה  למעלה (ראה ממשועבדים שגובה חורין בני נשתדפו

לעניין 42)ב). חוב לבעל אשה כתובת השוו שם בגמרא
והמדובר  זו בהלכה אחרת גירסא מביא משנה [במגיד זה.
והשדות  מנה לווה כגון השדות שתי כנגד הוא כשהחוב בה
שתי  נמצאות תימן יד ובכתב חמישים. בחמישים נמכרו

נפרדות]. הלכות בשתי וקשה 43)הגירסאות פשוט. זה
טורפים  כן גם לראשון כתב כשלא הרי משמיענו, מה להבין

השני? "וכן 44)מן (שם:), הברייתא את רבינו מפרש כך
לקוחות". ושני חוב אלא 45)בעל הסתלק לא שהרי

בלבד. ראשון לוקח כלפי שלוקח 46)מזכותו אחר פירוש,
השדה. דמי את בחזרה ממנו הוציא שלא 47)שני התחייב

בעקיפין. אמנם - ממנו גבה והרי ממנו חובו יגבה
מעותיו.48) לו על 49)ומחזיר אף לו להחזירה ומחוייב

החוב. בעל באמצעות לידו עכשיו שבאה שהרי 50)פי
כלפיו. מזכותו הסתלק סוף.51)לא לבלי עד

עּׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
שטרות 1) ודין וגבה, שקדם מאוחר חוב בעל דין מבאר

כתוב  שבאחד חוב שטרי שני ודין אחד, ביום שזמנם
סתם. ניסן ובשני בניסן בחמישה

.àB·BÁ Ì„wL Ïk - ‰a¯‰ ˙B·BÁ BÏ LiL ÈÓ2 ƒ∆≈«¿≈…∆»«
‰lÁz ‰·Bb3.˙BÁB˜l‰ ÔÓ ÔÈa BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ ÔÈa , ∆¿ƒ»≈ƒ«…∆«¿≈ƒ«»

B„iÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ - ‰·‚Â ÔB¯Á‡‰ Ì„˜ Ì‡Â4ÏkL ; ¿ƒ»«»«¬¿»»ƒƒƒ»∆…
˙BÚ˜¯˜a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÎÊ - B·BÁ Ì„wL∆»«»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»
¯Á‡ ‰wL ˙BÚ˜¯w‰ Ï·‡ ;‰ÂlL ˙Úa BÏ eÈ‰L∆»¿≈∆»»¬»««¿»∆»»««

·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a¯‰ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ ‰ÂlL5ÏÎÏ ∆»»ƒ«¬≈«¿≈««ƒ∆»«¿»
ÔÈ‡ - EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó :Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿≈

ÔÈÂL Ôlk ‡l‡ ,‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a6‰·‚Â Ì„wL ÏÎÂ , »∆ƒ¿ƒ»∆»À»»ƒ¿…∆»«¿»»
ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ -7. »»««ƒ∆«¬

קבלת 2) זמן שקדם או תחילה, החוב שטר לידו שהגיע מי
שלו. קודם 3)הקנין השני של הפרעון שזמן ואףֿעלֿפי

וכדבריו  קטז, אלף בתשובה (הרשב"א הראשון של לזה
בא  ואם שם). יוסף' 'בית וראה קד סי' בחו"מ ה'טור' כתב
מגבים  - הראשון של הפרעון זמן שהגיע לפני לגבות השני
(רשב"א  ממנו יטרוף הראשון של הפרעון זמן וכשיגיע לו,
עלֿפה  מלוה לבין בשטר מלוה בין הבדל בזה ואין שם).

הכל 4)(מגידֿמשנה). נחמן, רב אמר צד. בכתובות
גבה. לא שגבה מה - וגבה שקדם מאוחר בבעלֿחוב מודים
גאון. שרירא רב דעת גם שכן וכתב כמותו, שם הרי"ף ופסק

הבאה.5) בהלכה הערותינו יחלוקו 6)ראה כלומר,
והילכתא  . . וקנה. וחזר ולוה לוה קנז: (בבאֿבתרא
בשעה  הקרקע על חל שהשעבוד מפני והטעם, יחלוקו).
שוה. זכותם המלווים כל ואז הלווה, אותה שקנה

שם)7) כתובות (בגמרא, אמרו שלא ונימוקו: עצמו. סברת
שאם  ומשמע, מאוחר. בבעלֿחוב אלא גבה" לא שגבה "מה

רשב"א). בשם (מגידֿמשנה גבה שגבה מה - שוים כולם

.á,EÏ „aÚLÓ ˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ‰ÂÏ»»¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿À¿»¿
¯Á‡Ó ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ ,‰„O ‰˜ Ck ¯Á‡Â8‰„O‰ È¯‰ - ¿««»»»»∆¿»«¿»»≈«≈¬≈«»∆

ÔBL‡¯Ï „aÚLÓ9˙Ba‚Ï Ì„B˜ ‡e‰Â ,10elÙ‡ ÔÎÂ . ¿À¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬ƒ
ÔÈÏËÏhÓa ‰ÓÈ„˜ ÔÈc ÔÈ‡ .‰‡Ó eÈ‰11Ïk ‡l‡ , »≈»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ«¿¿ƒ∆»…

.ÔB¯Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÎÊ - Ô‰Ó ‰·‚Â Ì„wL∆»«¿»»≈∆»»««ƒ∆«¬
‰Ê ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÒÙ˙Â Ì„‡ ¯‡MÓ „Á‡ Ì„»̃«∆»ƒ¿»»»¿»«ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆∆
ÏkL ;‰ÎÊ ‡Ï - ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˙BkÊÏ È„k¿≈ƒ¿¿∆»ƒ«¬≈…»»∆»
ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ LiL ÌB˜Óa ·BÁ ÏÚ·Ï ÒÙBz‰«≈¿««¿»∆≈»»«¬≈ƒ

‰˜ ‡Ï -12BÏ ‰˜ - ÌÈ¯Á‡Ï ·BÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Ï·‡ .13. …»»¬»≈»»«¬≈ƒ»»
BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ14- ÈBÏÙÏ ‰Ê ıÙÁa ‰ÎÊ :‰Âl‰ ¿≈ƒ»««…∆¿≈¿≈∆∆ƒ¿ƒ

˙Ba‚Ï ÔÈÏBÎÈ ˙B·BÁ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÈ‡Â ;BÏ ‰ÎÊ»»¿≈∆»ƒ«¬≈¿ƒƒ¿
.¯Á‡ Ô‰a ‰ÎÊ ¯·kL ,ÔÈÏËÏhn‰ el‡Ó≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆¿»»»»∆«≈

"יחלוקו"8) שם) (בבאֿבתרא אמרו ולא השדה. קניית אחר
עליה  חל קנייתה שבשעת קנה, ואחרֿכך ולוה בלוה אלא
לשעבוד, שעבוד קדם ולא ההלוואות, כל שעבוד אחת בבת
השדה  נשתעבדה - לקניה קדמה אחת כשהלוואה אבל
שנית. שלווה לפני הלוה, שקנאה ברגע הלוואה לאותה

השני.9) השעבוד ב'בדק 10)לפני (וכן כאן בכסףֿמשנה
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אם  שהואֿהדין כתב, ח) ס"ק קד, סי' בחו"מ שלו הבית'
תהיינה  ולהבא מכאן שאקנה (השדות "דאקני" לראשון כתב
"דאקני", לו כתב ולא משני, ולוה - לך) משועבדות
לשני. ולא לראשון משועבדת היא הרי - שדה קנה ואחרֿכך
שם  ובש"ך ארבעים. שער התרומות' 'ספר על בזה ומסתמך
וכן  ח, חלק ו בנתיב ירוחם רבינו מדברי הוכיח טו ס"ק
מן  לגבות באו שאם ד, חלק מג שער התרומות' מ'בעל
משועבדת  שאינה שאמרו ומה שוים. שניהם - עצמו הלווה
הלווה, מן הלוקח מיד מוציא השני שאין הכוונה - לשני
ביד  שהשדה זמן כל אבל "דאקני", לו כתב שלא משום
"אפילו  שאמרו: כמו לשני, גם משועבדת היא הלווה
שעל  מהגלימה אפילו גובה (בעלֿחוב כתפיה דעל מגלימא
שלו, היא בידו נמצאת שהיא זמן כל שהרי הלווה)" גבי
לא  ובין "דאקני", לו כתב אם בין ממנה גובה בעלֿחוב וכל
לא  מ, שער התרומות' שב'שער מוסיף, והש"ך לו. כתב
"גידולי  עם שבידי התרומות' (ב'שער זה בדין כלום מצא
שהביא  מה כן גם מצאתי לא תקסט, ויניציאה דפוס תרומה"

בשמו). שם.11)הכסףֿמשנה כתובות, רי"ף,
ומשם 12) פד: ובכתובות יא: בגיטין יוחנן רבי של מימרא

קנה. לא - שליח המלוה כשעשאו שאפילו ראיה,
שכתב  רש"י על תמהו התופס, ד"ה שם גיטין [ב'תוספות'
והוכיחו  קנה. - לתפוס שליח עשאו שאם י. בבבאֿמציעא
ירוחם  רבינו פסק וכן שם, בגיטין הר"ן דעת וכן קנה. שלא
שם  וסמ"ע קד, סי' חו"מ יוסף' 'בית ראה ז. חלק ח בנתיב

א]. בעל 13)ס"ק לאו ולטעון: להתנגד יכול אינו והלווה
בתשובה  והרי"ף שלי). דברים בעל (אינך את דידי דברים
רק  נאמר זה שדין מבאר, י.) בבאֿמציעא ברא"ש (מובא
המטלטלין, את יתפוס לא אם למלוה הפסד שנשקף במקום
אין  כי לגבות, המלוה יוכל לא וכשימות גוסס, שהלווה כגון
ה"ח  פי"א למעלה (ראה יתומים של ממטלטלין גובים
מבוסס  חשש כשאין אבל נכסיו, מפסיד כשהלווה או והי"א)
את. דידי דברים בעל לאו לטעון: הלווה יכול - להפסד

ה"ב).14) פט"ז למעלה (ראה יא: גיטין

.â˙Á‡ ‰ÚL B‡ ,„Á‡ ÌBÈ Ôlk ÔÓfL ˙B¯ËL¿»∆¿«À»∆»»»««
ÔÈa ,‰·‚Â Ô‰Ó Ì„wL Ïk ,˙BÚL ÔÈ·˙BkL ÌB˜Óa¿»∆¿ƒ»…∆»«≈∆¿»»≈

‰ÎÊ - ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜15. «¿«≈ƒ«¿¿ƒ»»

וכו'15) אחת בשעה יוצאות כולן "היו צג: בכתובות שנינו
שבמקום  א, הלכה בסוף לשיטתו ורבינו בשוה", חולקות
ראב"ד). (ראה זכה - וגבה שקדם כל יחלוקו, שאמרו
שטרות  שני בדין ושמואל רב נחלקו צד, שם בגמרא
שודא  אמר ושמואל יחלוקו, אמר רב אחד. ביום היוצאים
רש"י), - דעתם חוות לפי הזכות יטילו (הדיינים דדייני
בידינו, כלל הלא כרב, פסק למה רבינו על קשה ולכאורה
העיר  כבר אולם רב? נגד כשמואל הלכה ממונות שבדיני

על הרי"ף חולק אינו ששמואל שמא), (אות בכתובות
אבל  בלבד, ומתנות במכירות נאמרו ודבריו המשנה,
ממה  לדבריו, הוכחה ומביא שיחלוקו. לרב מודה בהלוואות
ולא  מברייתא, שמואל על ב) עמוד (שם בגמרא שהקשו
דחזינן  "ואףֿעלֿגב וכותב: מוסיף והרי"ף ממשנתנו. הקשו
על  בה דאקשי ה"ד) פ"י (שם בירושלמי רואים ) (שאנו
חולקת) (משנתנו פליגא מתניתין (ואמר) וקאמר שמואל,

שלנו  הגמרא (על סמכינן" דילן אגמרא - וכו' אדשמואל
כדרכו  הרי"ף, דעת קיבל ורבינו סומכים), אנו (הבבלית)

מקום. בכל כמעט

.ã˙Ba‚Ï „ÁÈa Ôlk e‡a16ÏkL ˙B·BÁ ÈÏÚa ÔÎÂ , »À»¿««ƒ¿¿≈«¬≈∆»
ÔÓ ˙Ba‚Ï e‡aL B¯·Á ÔÓÊÏ Ì„B˜ Ô‰Ó „Á‡∆»≈∆≈ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿ƒ

‰ÓÈ„˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÈÏËÏhn‰17e‡aL B‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¬≈≈»∆ƒ¿ƒ»∆»
ÔB¯Á‡‰ ÔÓ ‰ÂlL ¯Á‡Ï ‰Âl‰ ‰wL Ú˜¯wÓ ˙Ba‚Ïƒ¿ƒ«¿«∆»»«…∆¿««∆»»ƒ»«¬

Ô‰aL18˙‡ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‰a‚iL È„k ÌÈÒÎpa ÔÈ‡Â , ∆»∆¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»≈∆∆
Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ - B·BÁ19?ÔÈ˜ÏBÁ „ˆÈk .20Ì‡ ¿«¿ƒ≈≈∆≈«¿ƒƒ

˙eÁtÏ ÚÈbÈ ,ÌÈÓ ÏÚ ‡ˆÓp‰ ÔBÓn‰ ˜lÁ˙iLk¿∆ƒ¿«≈«»«ƒ¿»«ƒ¿»»«ƒ««»
ÌÈÓ ÈÙÏ ÌÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt B‡ B·BÁ ¯eÚLk Ô‰aL21 ∆»∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒƒ¿»»

‰ÂLa22B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ì‰aL ˙eÁtÏ ÚÈbÈ Ì‡Â ;23- ¿»∆¿ƒ«ƒ««»∆»∆≈«
˙eÁtÏ ÚÈbiL È„k Ì‰ÈÈa ÔBÓn‰ ÏkÓ ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒƒ»«»≈≈∆¿≈∆«ƒ««»

B·BÁ ¯eÚLk Ì‰aL24ÈÏÚaÓ ÌÈ¯‡Lp‰ ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆»∆¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¬≈
?„ˆÈk .˙‡f‰ C¯ck Ô‰ÈÈa ¯˙i‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ˙B·BÁ¿¿ƒ«»≈≈≈∆«∆∆«…≈«
,ÌÈ˙‡Ó ‰Ê ÏLÂ ,‰Ó ‰Ê ÏL ,˙B·BÁ ‰LÏL eÈ‰»¿»∆∆»∆¿∆∆»«ƒ
LÏL ‡ˆÓp‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ :˙B‡Ó LÏL ‰Ê ÏLÂ¿∆∆¿≈ƒ»»»«ƒ¿»¿
˙BÁt ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ ;‰‡Ó ‰‡Ó ÔÈÏËB - ˙B‡Ó≈¿ƒ≈»≈»¿≈ƒƒ¿»»»
ÏÚ ¯˙È ÌL ‡ˆÓ .‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏMÓƒ¿≈¿ƒ¿»∆ƒ¿»»»≈«
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LÏL¿≈¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈
ÏÚ ÌÈM‰ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ÔBÓn‰ ¯‡Le ,‰‡n‰ ÏÚa«««≈»¿»«»¿ƒ«¿«ƒ«
B‡ ˙B‡Ó LÓÁ ÌL e‡ˆÓ ?„ˆÈk .C¯c‰ d˙B‡»«∆∆≈«ƒ¿¿»¬≈≈
,„Á‡‰ ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙BÁt»¿ƒ¿≈¿»∆¿ƒ¿«≈»∆»
˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ˙BÁt‰ B‡ ÌÈ˙‡n‰ ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ¿¿ƒ¿¿ƒ«»«ƒ«»¿»∆¿ƒ¿«≈

ÈM‰25˙B‡Ó LÏL ÔÈ˜ÏBÁ - ˙B‡Ó LL ÌL ‡ˆÓ . «≈ƒƒ¿»»≈≈¿ƒ¿≈
ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,‰n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa¿»∆¿ƒ¿«≈«««»∆¿¿ƒ¿¿ƒ
,ÌÈ˙‡n‰ ÏÚa ˜lzÒÈÂ ,‰ÂLa ÌÈM‰ ÔÈa ÌÈ˙‡n‰«»«ƒ≈«¿«ƒ¿»∆¿ƒ¿«≈«««»«ƒ
‡ˆÓÂ ,˙B‡Ó LÏM‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯‡Lp‰ ‰‡n‰ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ«≈»«ƒ¿»ƒ¿«««¿≈¿ƒ¿»

„·Ïa ˙B‡Ó LÏL B„Èa26elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ BÊ C¯c ÏÚÂ . ¿»¿≈ƒ¿«¿«∆∆¿ƒ¬ƒ
ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈÂ .˙Á‡k ˙Ba‚Ï e‡B·iLk ,‰‡Ó Ô‰≈≈»¿∆»ƒ¿¿««¿≈ƒ«¿ƒ

ÌBÓÓ ÈÙÏ ÔÈ˜ÏBÁL ,e¯B‰L27. ∆∆¿ƒ¿ƒ»»

א 16) הערות ה"א (ראה שוים שטרותיהם זמני שהיה כגון
שם.17)וֿב). דין 18)כמבואר שאין למעלה, נתבאר

אלה. בקרקעות שכל 19)קדימה הקודמת, בהלכה נתבאר
זכה, - הכל וגבה הקודם כל יחלוקו, שאמרו מקום
באו  אם זכה, הקודם כל שאמרו במקום להיפך: והואֿהדין

יחלוקו. לגבות, צג.20)ביחד שם ורבי נתן רבי מחלוקת
כרבי  ופסק השיטות, שתי בפירוש שם הרי"ף והאריך
כאן. רבינו שיטת היא וכך בשוה. חולקות שאמר:

החובות.21) בעלי מספר מקבל 22)לפי מהם אחד כל
לקטן. גדול חוב בין הבדל בלי הסכום, כשנחלק 23)אותו

הגובים. מספר הנכסים 24)לפי מן חלק בשוה חולקים
הפחות. החוב כשיעור מלוה לכל לתת כדי בו שיש

מאה.25) מפסיד והשלישי חובו, כל המלה 26)גבה
השלישי  שהרי שלמעלה, בדוגמא מקום לה אין "בלבד"
משלוש  גדול יותר לחוב מרמזת ואולי לו, המגיע כל גבה

הלווה 27)מאות. ונכסי לאלף, עולים החובות כל אם
שוים  ואם חובו. מחצית אחד כל מקבל - מאות חמש שוים
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מאה, כל בעד ארבעים חוב בעל כל מקבל - מאות ארבע
הלכה  ונפסקה לשיטתם. מסכים אינו ורבינו הלאה. וכן

ה. סעיף קד סי' חו"מ ערוך' ב'שולחן כמותו

.äÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯28·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ ÏÎÏ , ¿≈¿ƒ¿¿»∆»ƒ¿≈∆¿«
B¯ËL ÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈa ‰MÓÁa B¯ËL Ô·e‡¯ ,ÈÂÏ ÏÚ«≈ƒ¿≈¿»«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿»
ÏL ·BÁ È„k dÈ‡L ‰„O ÈÂÏÏ LÈ È¯‰Â ,Ì˙Ò ÔÒÈa¿ƒ»¿»«¬≈≈¿≈ƒ»∆∆≈»¿≈∆

Ô·e‡¯ dÎB˙Ï ÔÈ„È¯BÓ - Ì‰ÈL29ÏL B¯ËL ‡nL , ¿≈∆ƒƒ¿»¿≈∆»¿»∆
Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰È‰ ÔÒÈ ÛBÒa ÔBÚÓLƒ¿¿ƒ»»»¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…

EÏÈ‡Â ¯i‡Ó30„Á‡a ‡nL :BÏ ¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L , ≈ƒ»»≈»∆¬≈«≈«≈∆»¿∆»
ÔÈ¯BÁ ˙a ‰„O È¯‰Â ,E¯ËL ÏL BpÓÊ ‡e‰ ÔÒÈa¿ƒ»¿«∆¿»¿«¬≈»∆«ƒ

Ô·e‡¯ „Èa31¯Á‡ ‡e‰L Ô·e‡¯ ‡B·ÈÂ ,d˙B‡ ‰a‚zL ¿«¿≈∆ƒ¿∆»¿»¿≈∆««
ÈpnÓ Û¯ËÏ BÏ LiL ‡e‰Â EÓÊ32e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿«¿¿∆≈ƒ¿…ƒ∆ƒ¿ƒ»ƒ»¿

‰‡L¯‰33‰ÊÏ ‰Ê34ÏkÓ CÏÈ‡Â ¯i‡Ó ÔÈÙ¯BË - «¿»»∆»∆¿ƒ≈ƒ»»≈»ƒ»
„ˆ35ÔÈc‰ ‡e‰Â .36ÈÂÏ Ô‰Ï ¯ÎnL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯a «¿«ƒƒ¿≈¿ƒ¿∆»«»∆≈ƒ

‰MÓÁa ‰Ê ÏL B¯ËL ,˙B¯ËL ÈLa ˙Á‡ ‰„O»∆««ƒ¿≈¿»¿»∆∆«¬ƒ»
.Ì˙Ò ÔÒÈa ‰Ê ÏL B¯ËLe ÔÒÈa¿ƒ»¿»∆∆¿ƒ»¿»

צד:).28) (שם שהיה שם.29)מעשה יוסף, רב פסק כן
אחר 30) שנשארו ואילך, אייר מחודש לוי שמכר מהנכסים

חובו. ראובן היתה 31)שגבה מראובן, לוי שלוה בשעה
השדה  נשתעבדה ולא - שמעון שגבה זו - חורין בת שדה לו

זו. שעה אחר יש 32)שנמכרה לו פירוש, "ממני". צ"ל
זו. זכות אין ולך ממני, לטרוף כוח.33)הזכות ייפוי

לשני.34) אחד חמשה 35)מלוה שזמנו השטר של מכוחו
סתם. ניסן שזמנו זה של מכוחו או מפרש 36)בניסן רש"י

פירש, רבינו מכירה. בשטרי שם, שבגמרא המעשה את
מכר. דין לזה השווה ומסברא חוב. בשטרי כנראה,

ועּׂשרים  אחד 1ּפרק ¤¤¤¨§¤§¦
גובה 1) שבח ואיזה השבח, את גובה חוב שבעל מבאר

גובה. אינו שבח ואיזה

.à·BÁ ÏÚa2Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb3Á˜Bl‰ ÁÈaL‰L4, ««∆∆«∆«∆ƒ¿ƒ««≈«
‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰L ÔÈa5ÌÈÒÎ eÁ·ML ÔÈa ≈∆ƒ¿ƒ≈¬«»»≈∆»¿¿»ƒ

Ïk Û¯BË - Ô‰ÈÏ‡Ó eÁ·L Ì‡L ‡l‡ .Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆»∆ƒ»¿≈¬≈∆≈»
ÈˆÁ ‰·Bb - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ eÁÈaL‰ Ì‡Â ,Á·M‰«∆«¿ƒƒ¿ƒ≈¬«»»∆¬ƒ

Á·M‰6ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk . «∆«≈«¿≈∆»»«ƒ¿
‡ÈˆB‰Â ,‰Óa ‰„O ÈÂÏÏ ÔBÚÓL ¯ÎÓe ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ»«ƒ¿¿≈ƒ»∆¿»∆¿ƒ
‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â dÁÈaL‰Â ,˙B‡ˆB‰ ÈÂÏ ‰ÈÏÚ»∆»≈ƒ»¿ƒ¿ƒ»«¬≈ƒ»»
‰pnÓ Û¯BË - ÈÂlÓ Û¯ËÏ Ô·e‡¯ ‡B·iLk ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿∆»¿≈ƒ¿…ƒ≈ƒ≈ƒ∆»
‰ÁÈaL‰ Ì‡Â .Á·M‰ ÈˆÁ ÏL ÌÈMÓÁÂ ,‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ∆¬ƒ«∆«¿ƒƒ¿ƒ»
d· eÏÚ B‡ ÌÈÓ„a ‰¯˜e‰L ÔB‚k ,dÓˆÚ ˙ÓÁÓ≈¬««¿»¿∆¿»¿»ƒ»»
ÌÈÏB„b ÌÈÓÎÁ e¯B‰ .dlk ˙‡ ‰·Bb - ˙BÏÈ‡7 ƒ»∆∆À»¬»ƒ¿ƒ
‰„OÏ „¯Bi‰Ó BÁk Ú¯ Á˜Bl‰ ‡‰È ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…¿≈«≈««…≈«≈ƒ¿≈

˙eL¯a ‡lL B¯·Á8BÏ ÔÈÓML ,9.‰BzÁz‰ ÏÚ B„ÈÂ ¬≈∆…ƒ¿∆»ƒ¿»«««¿»
ÌÈMÓÁ ‡ÈˆB‰Â ‰‡Ó ÁÈaL‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÏËB -11 ¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«≈»¿ƒ¬ƒƒ≈

ÈˆÁ‰Â ,‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙i‰ Á·M‰ ÈˆÁÂ ‰‡ˆB‰‰ Ïk»«»»«¬ƒ«∆««»≈««»»¿«¬ƒ
‰ ÌÚ·BÁ ÏÚa Û¯BË Ô¯w12,Ì‰ ÌÚË ÏL ÌÈ¯·„e] . ƒ«∆∆≈««¿»ƒ∆««≈

Ôe„Ï Èe‡¯ CÎÂ13Ô¯w‰ ˙‡ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ [.14 ¿»»»¿≈«≈«¿∆∆«∆∆

Ô˙ B‡ ¯ÎnL ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Û‡ ,ÔBÚÓL ÈÒÎpÓ15 ƒƒ¿≈ƒ¿«ƒ«¿À¿»ƒ∆»«»«
ÈÂÏÏ Ba ¯ÎnL ÔÓÊ ¯Á‡Ó16Û¯hL Á·M‰ Ï·‡ ; ≈««¿«∆»«¿≈ƒ¬»«∆«∆»«

ÈÂÏ ÔÈ‡ - BlÎa ÔÈa BÈˆÁa ÔÈa ,·BÁ ÏÚa epnÓƒ∆««≈¿∆¿≈¿À≈≈ƒ
ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡l‡ e‰·B‚17˙wzL .ÔBÚÓL ÏL ≈∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿∆«»«

‡È‰ ÌÏBÚ18ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ‡ÏÂ ,Á·M‰ ‰a‚È ‡lL : »ƒ∆…ƒ¿∆«∆«¿…«≈∆»«
ÔÏÊb‰19˙Ba‰Â ‰M‡‰ ÔBÊÓ ‡ÏÂ ,20ÌÈÒÎpÓ , ««¿»¿…¿»ƒ»¿«»ƒ¿»ƒ

‰aˆ˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ el‡L ;ÔÈ„aÚLÓ21ÈlwÓe . ¿À¿»ƒ∆≈¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»ƒÀ≈
‰a˙k22‰nÏÂ .d˙a˙k Á·M‰ ÔÓ ‰M‡ Û¯Ëz ‡lL , ¿À»∆…ƒ¿…ƒ»ƒ«∆«¿À»»¿»»

˙ÓÁÓ ‡a‰ „·Ïa Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈƒ¿…««¬ƒ«∆«ƒ¿««»≈¬«
?dÓˆÚ ‰‡ˆB‰23‰ÂlL ¯Á‡Ï ‡a Á·M‰L ÈÙÏ »»«¿»¿ƒ∆«∆«»¿««∆»»

Ô·e‡¯ ‡ˆÓÂ ,ÈÂÏÏ ¯ÎnL ¯Á‡Ïe Ô·e‡¯Ó24ÈÂÏÂ25 ≈¿≈¿««∆»«¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈¿≈ƒ
ÌÈÒÎk Á·M‰Â ,ÔBÚÓLÏ ˙B·BÁ ÈÏÚa ÈLk26e‡aL ƒ¿≈«¬≈¿ƒ¿¿«∆«ƒ¿»ƒ∆»

Ì‰ÈMÓ ‰ÂlL ¯Á‡ BÏ27BÓk „Á‡k ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰L , ««∆»»ƒ¿≈∆∆≈¿ƒ¿∆»¿
e¯‡aL28CÎÈÙÏ .29,‰Ó ÔBÚÓMÓ ‰ÂlL Ô·e‡¯ , ∆≈«¿¿ƒ»¿≈∆»»ƒƒ¿»∆

˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ30ÈÂlÓ ‰ÂÏÂ ¯ÊÁÂ , ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»«¿»»ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡ ‰˜Â ,˙B˜Ï „È˙Ú È‡L :BÏ ·˙ÎÂ ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿»«∆¬ƒ»ƒƒ¿¿»»««»
dÁÈaL‰Â ,ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa ‰„e‰ÈÏ d¯ÎÓe ‰„O»∆¿»»ƒ»¿≈»«¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ»
Û¯BË - ˙B‡Ó LÏL ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â B˙‡ˆB‰a ‰„e‰È¿»¿»»«¬≈ƒ»»¿≈≈

Ô¯w‰ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL31‰ÂLa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁÂ32‡ˆÓÂ , ƒ¿¿≈ƒ«∆∆¿¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»
;ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „È·e ÌÈÚ·LÂ ‰MÓÁ ‰Ê „Èa¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

‰„e‰ÈÂ ÈÂÏÂ ÔBÚÓL ÔÈ¯ÊBÁÂ33‰‡Ó ÔÈ˜ÏBÁÂ ÔzLÏL ¿¿ƒƒ¿¿≈ƒƒ»¿»¿»¿¿ƒ≈»
eL¯tL C¯c‰ ÏÚ Á·L ÏL ÌÈMÓÁÂ34‡ˆÓ . «¬ƒƒ∆∆«««∆∆∆≈«¿ƒ¿»

‰‡Ó Û¯BË ÈÂÏÂ ,BÊ ‰„OÓ BlL ‰Ó Û¯BË ÔBÚÓLƒ¿≈»∆∆ƒ»∆¿≈ƒ≈≈»
Á·M‰ ÔÓ ÏËB ‰„e‰ÈÂ ,‰ˆÁÓe ‰Ú·LÂ ÌÈLÏLe35 ¿ƒ¿ƒ¿»∆¡»ƒ»≈ƒ«∆«

Ô‰ elÙ‡ ÔÈ˜ÏBÁ Ô‰ ‰ÊÎÂ .‰ˆÁÓe ÌÈMLÂ ÌÈL¿«ƒ¿ƒƒ∆¡»¿»∆≈¿ƒ¬ƒ≈
.‰‡Ó≈»

[במגידֿמשנה 2) מקומות. ובכמה טו. בבאֿמציעא ברייתא
את  גובה חוב "בעל שם, שמואל של מימרא המקור: ציין
א. טעמים, משני הברייתא על להסתמך העדפנו השבח".
כותב  קנז: בבבאֿבתרא הרשב"ם ב. עדיפה; ברייתא
כמותו. הלכה ואין השבח, כל גובה שמואל שלדעת

(ראה 3) שהשביחה אחר השדה ערך כנגד הוא כשהחוב
אפותיקי). שדה בדין ה"ו שהשביחה 4)לקמן כלומר,

הלוקח. ביד כדי 5)השדה כסף השקיע שהלוקח
רבינו,6)להשביחה. על חלקו (רבים קנז: בבאֿבתרא

יותר  גובה חוב בעל אין הוצאה בלי משבח שגם ודעתם
זרחיה  רבינו בשם קטו סימן חו"מ יוסף' ('בית  ממחצה
ראה  א. סעיף שם הרמ"א פסק וכן והרשב"א. הראב"ד הלוי,

ה). וס"ק א ס"ק שם ברי"ף שיט 7)ש"ך מובאה זו ה
נימוקו  מהלכה. אותה ודחה מציאות, אלו פרק בבאֿמציעא

לקמן. כגזלן.8)יתבאר השבח 9)שדינו הוא כמה
את  נוטל - ההוצאה על יותר השבח ואם הוציא, וכמה
השבח. רק נוטל - יתירה ההוצאה ואם ההוצאה,

חמשים.10) בשיעור מההוצאה גדול השבח ואםֿכן
רק 12)הלוקח.11) ביניהם ומחלקים שמחשבים נמצא

ההוצאה. על העודף השבח ו 13)את הערה למעלה
דומה  זה שאין - ונימוקו זו. שיטה דוחה שהרי"ף כתבנו
מבעל  ליטול שדעתו ברשות, שלא חבירו שדה לתוך ליורד
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שלפנינו  בנידון אבל השדה, את לו להחזיר כשיצטרך השדה
יגבה  שאם וחשב המוכר, של אחריותו על סומך הלוקח
נוטל  ולכן ממנו, הכל ויגבה יחזור - השדה את בעלֿחוב
הפסדו  כל יגבה והלוקח ההוצאה, את גם בעלֿחוב
הרמב"ם  שבספר כתב, ט ס"ק קטו סי' שם [בש"ך מהמוכר.
רב  שגם ומוסיף הרי"ף, כשיטת היא הגירסא מגדלֿעוז עם
כשיטה  פסק כח דף כז שער וממכר' 'מקח בספר גאון האי

למעשה]. להלכה כן והכריע בעד 14)זו. ששילם הכסף
טרף 15)השדה. המוכר של שבעלֿחובו לוקח כל כדין

שקנה. שנמכרו 16)השדה נכסים ישנם אם לשאול: ויש
הוא  הרי מלוי, בעלֿחוב טרף כיצד ללוי, המכירה זמן אחר
הרגיש  במגידֿמשנה לגבות? מקום לך הנחתי לטעון: יכול
אחר  הקרקעות אותם שמעון כשקנה שהמדובר ומבאר בזה,
רבינו  שיטת לפי השעבוד עליהם וחל מראובן, שלוה
ההלוואה  אחר הלווה שקנה שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה
בפירוש  התנו לא אם ההלוואה, לאותה משועבדים אינם
התנו  כשלא - כאן האמור הדין איפוא יתקיים "דאקני".
הקרקעות  כשקנה או ללוי, הקרקע במכירת והתנו בהלוואה,
ולא  ללוי השדה אותה שמכר ולפני ההלוואה, אחר

ללוי. ונשתעבדו לראובן מח:1)7נשתעבדו גיטין משנה,
מקובל 18) (מונח העולם" "תיקון מפני זאת תיקנו חכמים

עוול  למנוע שמגמתן תקנות בו להגדיר התלמוד חכמי בפי
המקובל, מהחוק כתוצאה הדינים מבעלי לאחד בולט

וכדומה). ומתן משא יחסי לשיבוש במשנה:19)שיגרום
משועבדים", מנכסים וכו' פירות לאכילת מוציאים "אין
ואכל  פירות, מליאה שדה שגזל כיון רבינו, שם ומפרש
בני  מנכסים הפירות דמי הנגזל גובה - שהוציאה פירות
שגזל  כגון מפרש, שם ורש"י כאן. כתב וכן בלבד, חורין
הנגזל  ובאה פירות, והוציאה זרעה והלוקח ומכרה, שדה
וחוזר  הוצאותיו, ללוקח שהחזיר אחר הפירות עם וטרפה
דמי  מותר וגם השדה, דמי את מהגזלן ותובע הלוקח
של  משועבדים מנכסים גם השדה דמי לו מגבים - הפירות

חורין. מבני רק הפירות דמי אבל אלמנה 20)הגזלן,
המזונות  דיני פרטי המוריש. מנכסי מזונות מקבלות ובנותיה

אישות. מהלכות טז בפרק במקומם נתבארו הסכום 21)-
אינה  שרמתן לתביעות נכסים שעבוד תיקנו ולא קצוב, אינו
עליו  כמה עד יודע אינו הלוקח שהרי וקצובה, ידועה
שם  נתן ועולא נ:. שם חנינא רבי אמרו זה נימוק להזהר.
בשטר  נכתבו לא פירוש, כתובין" שאין "מפני אחר: טעם
שהנימוק  אמרו נא.) (שם ובמסקנא אשה, בכתובת ולא מכר
נימוקו  רבינו וקיבל יוסי. ורבי תנאֿקמא בין במחלוקת שנוי
רבים  נגד אפילו מקום בכל כמותו שהלכה יוסי, רבי של

מו:). עירובין את 22)(ראה דברים בכמה הקילו חכמים
מהן  אחת וזו הכתובה, מתנאי הנובעות ההתחייבויות

נב.). השיטות 23)(בכורות לשתי יפה כוחה זו תמיהה
השבח. מן ההוצאה ניכוי בדין למעלה, שנאמרו

לשמעון.24) כסף השדה 25)שהלוה משמעון שקנה
כנכסים.26)באחריות. השבת 27)צ"ל: את לדון יש

משניהם. שלוה אחר לו שבא שמעון של חדש כנכס
ה"א.28) בפ"כ דינו 29)למעלה שהלוקח שאמרנו, מזה

של  נכס הוא כאילו נידון והשבח המוכר, של כבעלֿחוב
יוצא. - המכירה אחר לידו שהגיע הלווהֿהמוכר

הבאים 30) שהנכסים ה"א) פי"ח (למעלה לשיטתו רבינו
בפירוש. הותנה לא אם נשתעבדו, לא ההלוואה אחר ללווה

(31.150 היינו שהשביחה, לפני השדה של שוויה
ה"ד)32) (פ"כ למעלה שנתבארה רבינו לשיטת בהתאם

שם). (ראה חלוקה של 33)בדין בעלֿחוב שנעשה הלוקח
מראובן. שקנה השדה טרפו ולוי ששמעון אחר ראובן,
של  דעתם קיבל שלא ללמוד, יש כאן רבינו של מלשונו
ונותנים  השבח מן ההוצאה כל את שמנכים גדולים, חכמים
שיטה  לפי שהרי ביניהם, מחלקים השבח מותר ואת ללוקח,
הש"ך  כדעת וזה מאות, השלש כל את חולקים אין זו
שם, המגידֿמשנה ולגירסת יב). (הערה למעלה שהבאנו
הדחוק  פירושו לקבל אנו מוכרחים - דעתם קיבל שרבינו
ההוצאה  ניכוי אחר מאות, שלוש עכשיו שוה שהשדה כאן,

יהודה. מחלקים 34)שהשקיע שבתחילה היינו שם,
שגבה  שמעון ונסתלק 25 אחד כל ונוטל בשוה, 75 שלשתם
75 את ביניהם ומחלקים ויהודה לוי וחוזרים חובו, כל כבר

וחצי. 37 וזה וחצי, 37 זה ונוטל ממאה 35)הנותרים,
מן  הקרן כל גובה אלא כלום, נוטל אינו הקרן של וחמישים
היינו  האחרונות, חלוקות בשתי רק ומשתתף המוכר,
ביחד  - וחצי 37 נוטל ומהשניה ,25 נוטל ראשונה מחלוקה
ראשונה, מחלוקה 75 עוד כך על נוסף קיבל ולוי וחצי; 62

בסמוך. רבינו שמסכם כמו וחצי 137 של סכום לו ויצא

.á˙B¯t‰ Ïk36.epnÓ ÔÈÙ¯Ë ÔÈ‡ - Á˜Bl‰ ÏÎ‡L »«≈∆»««≈«≈»ƒ¿»ƒƒ∆
Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ‰ ˙B¯t‰ Ï·‡37ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈«¿À»ƒ««¿«««ƒ∆≈»

ÏÚa È¯‰ - ¯ˆa‰Ï eÚÈb‰L ÌÈ·Úk ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««¿««¬»ƒ∆ƒƒ¿ƒ»≈¬≈««
.Á·M‰ ÔÓ ‰·BbL BÓk Ô‰Ó ‰·Bb ·BÁ∆≈∆¿∆∆ƒ«∆«

את 36) גובה בעלֿחוב שמואל, אמר יד: בבאֿמציעא
ומבאר  לא. פירי (כן), אין שבח מדבריו: ולמדו השבח.
או  הלוקח שאכל לפירות שהכוונה שם, בהלכותיו הרי"ף

גובה. - לקרקע המחוברים אבל נראה,37)שנתלשו,
פירי  "אבל שם: שכתב הרי"ף, של מלשונו זה למד שרבינו
(פירות  בעלֿחוב להו גבי בארעא, מיחברי האידנא דאיתנהו
אותם)", גובה בעלֿחוב – בקרקע מחוברים עכשיו שהם
[רבה  צריכים. אינם ובין לקרקע צריכים בין מחלק ואינו
טוען  בהלכות לקרקע. צריכים שאינם פירות בדין המבוכה
דינם  לקרקע צריכים אינם שאם רבינו, פסק ה"ד פ"ה ונטען
קנין  לענין הי"ז פ"א מכירה בהל' גם פסק וכן כמטלטלין,
הי"ז, פ"א מכירה ובהלכות כאן במגידֿמשנה אונאה. ולענין
את  ליישב נדחקו ה"ד שכירות מהל' פ"ב ובלחםֿמשנה
מב: לשבועות בפירושו עצמו רבינו אולם הללו. הסתירות
והקושיות. הסתירות כל את מסלק וביאורו שיטתו, מבאר
שקיבל  שומר בדין וחכמים מאיר רבי חולקים שם במשנה
רבי  התביעה. במקצת ומודה לשמירה, מחוברים פירות
וחכמים  שבועה, ומחויב כמטלטלין דינם אומר: מאיר
ובגמרא  הקרקעות. על נשבעים ואין כקרקע שהם אומרים
וכתב  ליבצר. העומדים בענבים שמחלוקתם פירשו מג. שם
בענבים  היא מאיר ורבי חכמים "מחלוקת רבינו: שם
והלכה  המפרש) - לקרקע צריכים (שאינם להיבצר העומדים
מקח  ולענין שמירה בתורת לו כשימסרם אבל כחכמים,
ט) ס"ק צה סי' חו"מ הש"ך (גירסת ההונאה ודיני וממכר
שמירה, בתורת שלא התביעה עיקר כשהיה במקצת והודייה
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ליבצר  העומד שכל במטלטלין, שהם אליו המכוון העיקר
שהמלה  שם הש"ך וביאר הלשון". זה ושמור דמי, כבצור
זה  (אבל אמורים דברים במה כמו: כאן מתפרשת "אבל"
אלא  כקרקע שהם אמרו שלא רבינו, ואומר רק), נאמר
אחרים  בענינים אבל שמירה, בתורת הפירות כשנמסרו
דינם  - במלוה במקצת הודאה גם וביניהם שם, שמנה
והש"ך  בזה). מודים חכמים שגם כוונתו (כנראה כבצורות
הלוי, יהוסף רבי רבו שיטת לפי הם שדבריו ומבאר, ממשיך
דין  ובין שמירה בין ההבדל את שמנמק שם ב'טור' הובאה
לאו  שומר גבי "כאן ואומר: בהן, וכיוצא ושבועה אונאה
לקרקע  מחוברין כשהן הן דלשמירה כיון דמיין, כבצורות
כדי  לא (שהרי ניהליה מסרינהו למיתלשינהו לאו דהא וכו'
ומחדש  שהם)". כמו לשמרם אלא לידו, מסרם לתלשם
את  לטרוף הבא שבעלֿחוב יח), ס"ק קטו בסי' (שם הש"ך
בא  אינו שהרי כשומר, לדונו יש - הפירות עם השדה
לומר  ויכול שהם, כמו ליטלם אלא הפירות את לתלוש
שיגיעו  אחר הפירות עם אעשה מה ענינך זה אין ללוקח:
פסק  זו לשיטה ובהתאם אותם. תולש אינני עכשיו לידי,
כקרקע. דינם - לקרקע צריכים אינם שאפילו כאן, רכינו
פירושו  על כמטלטלין. שדינם פסק באונאה, וכן ובמכירה

עוד, להוסיף עלינו הש"ך של הזה טוען הנפלא שבהל'
ולא  ולוה, במלוה במקצת להודאה רבינו התכוון שם ונטען
צריכים  אינם שאם ודעתו רבינו, על חולק והרמב"ן בשומר].
כבצורות  "לאו אמרו ולא כמטלטלין, הם הרי - לקרקע כלל
מפרש  וכן קצת. להשביחם תוסיף כשהקרקע אלא דמיין"
והרשב"א  הלוי זרחיה ורבינו רש"י. דעת גם הרמב"ן
אין  לקרקע הצריכים שאפילו וסוברים, לכת מרחיקים
דמיהם  ומשלם נוטלם אלא בחובו אותם גובה בעלֿחוב

(מגידֿמשנה). ללוקח

.â‰zÓ38·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰‡ˆB‰ ˙ÓÁÓ ‰Á·ML «»»∆»¿»≈¬«»»≈««
‰ÂL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ‡B¯ ‡l‡ ,ÌeÏk dÁ·MÓ ‰·Bb∆ƒƒ¿»¿∆»ƒ«»»¿»»»
·BÁ ÏÚa - ‰ÈÏ‡Ó ‰Á·L Ì‡Â .‰·B‚Â ‰zÓ ˙ÚLaƒ¿««»»¿∆¿ƒ»¿»≈≈∆»««

dlk ˙‡ ‰·Bb39- ‰zn‰ ˙eÈ¯Á‡ Ô˙Bp‰ Ïa˜ Ì‡Â . ∆∆À»¿ƒƒ≈«≈«¬»««»»
ÔÈ·BbL C¯„k Á·M‰ ˙‡ ‰pnÓ ‰·Bb ·BÁ ÏÚa È¯‰¬≈««∆ƒ∆»∆«∆«¿∆∆∆ƒ

˙BÁB˜l‰ ÔÓ40Á·M‰ ÈˆÁ ·BÁ ÏÚa Û¯ËÈ ‰nÏÂ . ƒ«»¿»»ƒ¿…««¬ƒ«∆«
Á˜Bl‰ ÔÓ41ÈtÓ ?ÌeÏk ‰zÓ Ïa˜nÓ Û¯ËÈ ‡ÏÂ42 ƒ«≈«¿…ƒ¿…ƒ¿«≈«»»¿ƒ¿≈

·iÁÓ È‡L :‰¯ÈÎÓ ¯ËLa Á˜BlÏ ·˙Bk ¯ÎBn‰L∆«≈≈«≈«ƒ¿«¿ƒ»∆¬ƒ¿À»
ÈÏÚÂ ,ÁÈaLzL Á·M·e ÏÓÚzL ÏÓÚ·e Ô¯wa EÏ¿«∆∆∆»»∆«¬…«∆«∆«¿ƒ«¿»«

‰Ê ¯·c Ïa˜Â Á˜Bl‰ ‰ˆ¯Â ;Ïk‰ ˙eÈ¯Á‡43È¯‰L , «¬»«…¿»»«≈«¿ƒ≈»»∆∆¬≈
Á·M‰ epnÓ Á˜lÈ Ì‡L ,‰Ê È‡z ÏÚ „¯È Á˜Bl‰«≈«»««¿«∆∆ƒƒ»«ƒ∆«∆«

·˙k ‡Ï elÙ‡Â .¯ÎBn‰ ÏÚ ¯ÊÁÈ44‰fL Ú„B ¯·k - «¬…««≈«¬ƒ…»«¿»»∆∆
Á˜Bl‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ÔÈ„45ÌL ÔÈ‡L ,‰zn‰ Ï·‡ . ƒ«≈ƒ«≈«¬»««»»∆≈»

B˙‡ˆB‰a dÁÈaL‰L Á·MÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰Ê È‡z¿«∆≈∆ƒ∆«∆ƒ¿ƒ»¿»»
.ÌeÏk¿

טו.38) שאין 39)ב"מ סתם רבא אמר שם, בגמרא
שם: הרי"ף וכתב ממתנה, השבח את גובה בעלֿחוב
דאתי  שבחא - ממתנה גבי דלא שבחא דהאי "ומסתברא
(מתקבל  טריף ממילא דאתי שבחא אבל הוא, הוצאה מחמת
מחמת  הבא שבח - ממתנה גובה שאינו שהשבח הדעת על

קיבל  ורבינו טורף)". - מאליו הבא שבח אבל הוא, הוצאה
לדבריו. מסכים כאן בהשגותיו והראב"ד סברתו.

אחר 40) השבח חצי שגובה א, בהלכה למעלה שנתבאר
ההוצאה. הוצאה.41)ניכוי מחמת נימוק 42)כששבחה

שם. בגמרא, נתבאר השבח.43)זה גם יקח שבעלֿחוב
בשטר.44) הזה התנאי שבממון 45)את דבר וכל

אפילו  הצדדים, שני את מחייב - קבוע כמנהג שנתקבל
למה  רבינו, ביאר א בהלכה למעלה בפירוש. כן התנו כשלא

השבח. כל את גובה אינו

.ãÌÈÓB˙È ÔÎÂ46·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ - ÌÈÒÎp‰ eÁÈaL‰L ¿≈¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ≈««
ÌÈÒÎ eÁ·L Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk Á·M‰ ÔÓ ‰·Bb∆ƒ«∆«¿¬»ƒ»¿¿»ƒ

.Blk Á·M‰ ˙‡ ‰·Bb - Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆∆∆«∆«À

על 46) להם שאין מפני מתנה, למקבל יתומים מדמה רבינו
שכזה. תנאי קיבלו לא וגם שנטל, מה ולגבות לחזור מי
זה  למד שרבינו כתב, ה אות כאן מיימוניות ובהגהות
השבחנו, אנו אומרים: יתומים שם: שאלו קי. ב"מ מגמרא
יוצא  ראיה? להביא מי על השביח, אביכם אומר: ובעלֿחוב
וה'תוספות' יתומים. שהשביחו משבח גובים שאין מזה,
כתבו  והאמר, ד"ה נב. ובבכורות חוב, בעל ד"ה שם ב"מ
"כרעי  שהם מפני היתומים, מן השבח גובה שבעלֿחוב
אליהם, עוברים האב של וחובותיו אביהם) (ירך דאבוהון"
 ֿ [במגיד מיימוניות. הגהות בשם שהבאנו הראיה את ודחו
ראה  מקומו. גילה ולא כרבינו, הרי"ף שדעת כתב, משנה

לא]. ס"ק קטו סי' חו"מ וש"ך כאן, לחםֿמשנה

.äÈe‡¯M ‰Ó Á˜Bl‰ „iÓ B·BÁa Û¯hL ·BÁ ÏÚa««∆»«¿ƒ««≈««∆»
ÔÓ ¯‡Lp‰ ÔÈ‡B¯ - Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏƒ«∆∆«¬ƒ«∆«ƒ«ƒ¿»ƒ

‰ÏÚz Ba LÈ Ì‡ :Ú˜¯w‰47Á˜BlÏ48¯‡LpL ÔB‚k , ««¿«ƒ≈¿»»«≈«¿∆ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰ÚLz ˙Èa ‰„Oa BÏ49·˜ ÈˆÁ ˙Èa ‰p‚·e ,50 ¿»∆≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»≈¬ƒ«

Ì‰ÈL da eÙzzLÈ -51¯·„ BÏ ¯‡L ‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿«¿»¿≈∆¿ƒ…ƒ¿«»»
ÂÈÏÚ Blk ÌL ‰È‰È ˜ÏÁÈ el‡L52ÏÚa BÏ Ô˙B - ∆ƒ≈»≈ƒ¿∆≈À»»≈««
ÂÈÓc ˙‡ ·BÁ53. ∆»»

ראוי 48)תועלת.47) הלוקח, ביד שנשאר השדה חלק
פירות. להוציא קבים 49)לעיבוד תשעה בה לזרוע אפשר

והלוג  לוגים, ארבעה הוא [הקב וחצי. סאה שהם תבואה,
בינוניות]. ביצים מספיקה 50)שש כזו, קטנה קרקע חלקת

מהם 51)לגינה. האחד ואין השדה, את ויחלוקו כלומר,
ממנו. לקנות או חלקו את לו למכור השני את לכוף יכול

יחלק 52) שאילו כל הכלל, "זה יא: בבבאֿבתרא משנה
אחד, בדבר שותפים שנים אם פירוש, חולקין". - עליו ושמו
הדבר  כשם חלק כל יקרא חלקים, לשני הדבר את וכשיחלקו
ומלמדנו  ממש. חלוקה לדרוש שותף כל יכול אז - השלם
שדה. נקרא אינו - קבים תשעה מבית קטן שקרקע רבינו,
זה  ולמד גינה. נקראת אינה - קב חצי מבית פחותה וגינה

הנ"ל. ושם 53)ממשנה טו: ב"מ ברי"ף זה דין מקור
 ֿ מבעל דמיו (לוקח מבעלֿחוב לדמיה ליה שקיל נאמר:
קרקע, לוקח רצה קובע, הלוקח של שרצונו משמע חוב).
אולם  קטו. סי' חו"מ ב'טור' מבואר וכן כסף. לוקח רצה
דמיו", את בעלֿחוב לו "נותן וכתב: הלשון, שינה רבינו
וב'שולחן  מעות. לקבל הלוקח את שכופה לכאורה ומשמע

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



עז dele deln zekld - mihtyn xtq - ixyz h"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

והרמ"א  כאן, כלשונו רבינו דברי מביא ס"ב שם ערוך'
מבאר, אלא חולק שאינו ונראה הלוקח". ירצה "אם מוסיף

כך. יתבארו רבינו דברי שגם הדעת על ומתקבל

.å‰„O‰ ‰˙È‰54È˜È˙Bt‡55˙‡ ÏËB ·BÁ ÏÚa - »¿»«»∆«≈≈««≈∆
dlk56Á˜BlÏ ¯‡Lp‰ Á·M‰ ÈˆÁ ÔÈ‡B¯Â ,57Ì‡ : À»¿ƒ¬ƒ«∆««ƒ¿»«≈«ƒ

B - ‰‡ˆB‰‰ ÏÚ ¯˙È Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰‰‡ˆB‰‰ ÏË58 »»¬ƒ«∆«»≈««»»≈«»»
·BÁ ÏÚaÓ59‡È‰ È„O :·BÁ ÏÚa BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L , ƒ««∆¬≈≈««»ƒƒ
‰ÁÈaL‰L60BÏ ¯‡Lp‰Â ,61Á·M‰ ÔÓ62ÔÓ ÏËB ∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ«∆«≈ƒ

- ‰‡ˆB‰‰ ÔÓ ˙BÁt Á·M‰ ÈˆÁ ‰È‰ Ì‡Â ;¯ÎBn‰«≈¿ƒ»»¬ƒ«∆«»ƒ«»»
Á·M‰ ÈˆÁ ÈÓ„ ‡l‡ Û¯Bh‰ ÔÓ BÏ ÔÈ‡63¯ÊBÁÂ , ≈ƒ«≈∆»¿≈¬ƒ«∆«¿≈

„·Ïa Û¯ËpL Á·M‰ ÈˆÁ ¯ÎBn‰ ÔÓ ‰·B‚Â64. ¿∆ƒ«≈¬ƒ«∆«∆ƒ¿«ƒ¿»

טו.54) לך 55)ב"מ יהא לא למלוה: לוה שאמר כגון
ה"ג). פי"ח למעלה (ראה זו משדה אלא עם 56)פרעון

לפני  כשהשדה והמדובר לו. כקנויה היא שהרי השבח,
מהחוב. יותר שוה אינה ללוקח,57)שהשביחה המגיע
ה"א. בתחילת למעלה שנתבאר ההוצאה.58)כפי כל על

שבע  חלק משמע ניכוי בלי הראשון השבח חצי נוטל לֿחוב
רגיל. שעבוד מכוח אפותיקי כוח יפה ובזה ההוצאה,

השבח.59) חצי את שדה 60)ולא לתוך כיורד  ודינך
בלבד. ההוצאה לו שמחזיר - והשביחה חבירו

שנטל 62)ללוקח.61) ההוצאה ניכוי אחר השבח, מכל
נימוק.63)מבעלֿחוב. שלא 64)מאותו החצי כלומר,

רבות  [תמיהות השבח. כל קיבל ובכן בעלֿחוב. לו החזיר
הראב"ד  ובראשם זו, בהלכה ואחרונים ראשונים מצאו
נמנע  שהראב"ד ומעניין ליישבה. בידם עלה ולא בהשגותיו,
 ֿ שטעות משער אלא חריף, השגה בסגנון להשתמש כאן
מרן  השמיט - השערתו על שבהסתמך ונראה כאן. סופר

הזו]. ההלכה את ערוך' ב'שולחן

.æ·BÁ ÏÚa65ÌÈÓB˙È ,ÔÈÓB˙È‰ ÔÓ Û¯ËÏ ‡aL ««∆»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿ƒ
eÁaL‰ e‡ :ÌÈ¯ÓB‡66‡nL :¯ÓB‡ ·BÁ ÏÚ·e , ¿ƒ»ƒ¿«¿««≈∆»

ÁÈaL‰ ÌÎÈ·‡67‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ -68. ¬ƒ∆ƒ¿ƒ«««¿ƒ¿»ƒ¿»»
Á·M‰ ˙‡ Ô‰Ï ÔÈÓL - eÁÈaL‰ Ì‰L ‰È‡¯ e‡È·‰≈ƒ¿»»∆≈ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆«∆«

Ô‰ÈLaL ˙BÁt‰ ÔÈÏËBÂ ,‰‡ˆB‰‰ ˙‡Â69‰ÏÚÓe , ¿∆«»»¿¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆«¬∆
ÌÈÓ„a Ô˙B‡70?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .71‰OÚLa »¿»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»

Ì‡ ,È˜È˙Bt‡ dOÚ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;È˜È˙Bt‡ BÊ ‰„O»∆«≈≈¬»ƒ…»»«≈≈ƒ
ÔÈ˜lÒÓ - ÌÈÓ„a ·BÁ ÏÚa ˜lÒÏ ÔÈÓB˙È‰ eˆ»̄«¿ƒ¿«≈««¿»ƒ¿«¿ƒ
Á·L ¯eÚL Ú˜¯w‰ ÔÓ ÔÈÏËB - eˆ¯ Ì‡Â ,B˙B‡¿ƒ»¿ƒƒ««¿«ƒ∆«

Ô‰lL72. ∆»∆

קי:65) והשביחה.66)ב"מ הוצאות השקענו
גם 67) כתב וכן השביח", אביכם "אומר אמרו: שם בגמרא

בטוען  שאפילו רבינו אמר עצמו מסברת כנראה שם. הרי"ף
השביחו. שהם ראיה להביא היורשים מחויבים 'שמא' טענת

וטעמו 68) השבח. את המלוה גובה ראיה, הביאו לא ואם
המשועבדת  שדה יוחנן: רבי בשם שם אמרו דבר של
כבר  נכנסה כאילו זה לענין היא הרי לגוביינא, ועומדת
ברורה. הוכחה בלי מידו להוציאה ואין המלוה, לרשות
עשאה  כשלא אבל אפותיקי, בשדה נאמר שזה יבואר, לקמן
בעלֿחוב  על ולכן היתומים, בחזקת היא הרי - אפותיקי

ראיה. מובן 69)להביא השבח, על יתירה כשההוצאה
על  יתר וכשהשבח מהשבח, יותר נוטלים שאינם מאליו
ואני  שלי שדה השבחתם לטעון: בעלֿחוב יכול - ההוצאה
לשבח. שגרמה ההוצאה את ומחזיר השבח, את נוטל

השדה 70) חלק לדרוש יכולים ואינם דמים, ליתומים משלם
להם. המגיע הכסף הבאת 71)כשיעור לדין גם נמשך

דעת  וכן המגידֿמשנה). של מלשונו משמע (כן ראיה
את  מוציא אינו גרידא ששעבוד מפני והרשב"א, הרמב"ן

היתומים. מחזקת כמבואר 72)השדה השבח, כל כלומר,
מהשבח  כלום גובה אינו שבעלֿחוב בה"ד, למעלה
מבאר, [במגידֿמשנה בהוצאותיהם. יתומים שהשביחו
אלא  שבשניהם הפחות נוטלים אמרו לא רבינו שלדעת
מן  גדול כשאינו אבל ושבחה, השדה כנגד הוא כשהחוב
שדה  מן אפילו כלום, בשבח נוטל בעלֿחוב אין הקרן
במקרה  שגם גאון, האי ורב הרי"ף לשיטת בניגוד אפותיקי,
שלי  שדה טוען: שהוא מפני שבשניהם הפחות נוטלים  זה
בהשביחו  המלוה של כוחו יפה ולשיטתם, השבחתם.
יתומים: יטענו שאז ומובן, עצמו. הלוה מהשביח יתומים
אתם  יטעון: והוא החוב, מערך יותר לך ואין השביח, אבינו
על  שהשיג קטו סי' חו"מ יוסף' 'בית (ראה השבחתם

המגידֿמשנה)].

ה'תשע"ו  תשרי כ"ט ב' יום

ועּׂשרים  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§©¦§¤§¦
ודיני 1) טירפא ודיני אדרכתא ודיני החוב גביית סדר מבאר

שומא.

.àB¯ËL ‰ÂÏn‰ ‡È·iLk :‡e‰ Ck ·BÁ‰ ˙i·b ¯„Ò≈∆¿ƒ««»¿∆»ƒ««¿∆¿»
Ìi˜˙ÈÂ ÔÈc ˙È·Ï2ÔÈ‡Â .ÌlL :‰ÂlÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ«…∆«≈¿≈

ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ3epÚa˙iL „Ú ‰lÁz4Ôic‰ ‰ÚË Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»»¿ƒ»«∆ƒ¿»∆¿ƒ»»««»
ÔÈ˜lÒÓ - epÚa˙iL Ì„˜ ‰ÂÏ ÈÒÎÏ ‰ÂÏn‰ „È¯B‰Â¿ƒ««¿∆¿ƒ¿≈…∆…∆∆ƒ¿»∆¿«¿ƒ

B˙B‡5‰Âl‰ ¯Ó‡ .6È„k ÔÓÊ ÈÏ eÚ·˜ ,ÌlLÓ ÈÈ¯‰ : »««…∆¬≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿≈
ÔkLÓ‡ B‡ ¯Á‡Ó ‰ÂÏ‡L7˙BÚn‰ ‡È·‡Â ¯kÓ‡ B‡ ∆∆¿∆≈«≈¬«¿≈∆¿…¿»ƒ«»

B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ -¿ƒ¿«¿ƒ¿≈¿«¿ƒ
ÔBkLÓ ÔzÏ8eÈ‰ „iÓ - ÌÈÏËÏhÓ ÌL eÈ‰ el‡L ; ƒ≈«¿∆ƒ»»ƒ«¿¿ƒƒ»»

Ì‰Ó ÔÈ·Bb ÔÈc ˙Èa9ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂÏn‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ≈ƒƒ≈∆¿ƒ»»««¿∆¿«¬ƒ«
B˙B‡ ‚ÈÏÙÓe ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒ

ÌÈ¯ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯·„a10‰Âl‰ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡Â . ƒ¿»ƒ¬≈∆«¬ƒ¿≈¿«¿ƒ«…∆
M‰ eÓÏL .ÔziL „Ú ·¯Ú ‡È·‰Ï- ‡È·‰ ‡ÏÂ ÌÈLÏ ¿»ƒ»≈«∆ƒ≈»¿«¿ƒ¿…≈ƒ

‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa11‰lÁza ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿ƒ«¿«¿»¿≈ƒ»««¿ƒ»
ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ÌlLÓ ÈÈ‡ :BÚ·zLk¿∆¿»≈ƒ¿«≈¿ƒ«¿«¿»«¿»»

„iÓ12‡l‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡Â , ƒ»¿≈¿ƒ¿«¿≈ƒ≈»∆»
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ13‰„B‰L B‡14ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk - ƒ¿»«∆∆»¿ƒ«¿«¿»«

ÔÈ¯BÁ Èa ÈÒÎ15.BÏ LiL ƒ¿≈¿≈ƒ∆≈

העדים.2) חתימת יאשר דין יורד 3)בית אינו דין בית
להגבות  כדי - למטלטלין ובין לקרקע בין - הלווה לנכסי

החוב. פירעון ויבקש 4)מהם הדין לבית יבוא שהמלוה
בבבא 5)הגבייה. הנכסים. מאותם המלוה את מרחיקים

ונימקו  חנין. רב וסילקו שהיה מעשה מסופר קעד. בתרא
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deleעח deln zekld - mihtyn xtq - ixyz h"k 'a mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תחילה  הערב מן גובים ואין כערב דינם הלווה שנכסי שם:
עצמו). הלווה את שתבע שבהלכה 6)(לפני הדינים מקור

משנה). (מגיד הרי"ף בתשובות שלי.7)זו קרקע
הגבייה 9)מטלטלין.8) שהרי זמן, נותנים קרקע לגביית

זמן  כן גם יימשך וזה ושומא הכרזה טעונה דין בית ידי על
מייד. לו שמים מטלטלין אבל סתם 10)מסויים, חרם

הגאונים  תקנת הוא זה חרם הלווה. שם את להזכיר מבלי
בגמרא. נזכר למלוה 11)ולא כוח ייפוי כותבים דין בית

מפרש  ג שער התרומות בעל הלווה. של שדותיו לתפוס
למלוה  רשות שנותנים "דורך", מלשון הוא ש"אדרכתא"
רשות  פירש: ורש"י הלווה. נכסי על ושליט דורך להיות
הדריכוהו  מג): כ. (שופטים המקרא מלשון ולהשיג לרדוף
ה  סעיף שם והרמ"א צח). סי', חושןֿמשפט יוסף (בית
הלווה. מנכסי חובו שיגבה המלוה את שמדריכים אומר,

ו. הלכה לקמן - האדרכתא קיב:12)נוסח קמא בבא
התביעה.14)בעדים.13) של בנכונותה הלווה
שמלוה 15) כבר נתבאר לאחרים. נשתעבדו ולא נמכרו שלא

משועבדים. מנכסים גובים אין פה על

.áÔÚË16ÛiÊÓ ÌÎÈÙa Ìi˜˙pL ‰Ê ¯ËL :¯Ó‡Â »«¿»«¿»∆∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿À»
,ÈBÏt ÌB˜Óa „Ú‰Â ,epÏh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ È‡ ,‡e‰¬ƒ»ƒ¿»»«¬«¿∆¿»≈¿»¿ƒ

ÈBÏÙe ÈBÏt Ì‰Â17LnÓ LiL ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ : ¿≈¿ƒ¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆≈«»
ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ - ÂÈ¯·„a18‰‡¯ Ì‡Â ;ÂÈ„Ú ‡È·‰Ï ƒ¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ≈»¿ƒƒ¿∆

ÏL ˙BÚË·e ÌÈ¯·c ˙BÏÈÏÚa ‡l‡ ‡a BÈ‡L Ì‰Ï»∆∆≈»∆»«¬ƒ¿»ƒƒ¿»∆
‰È‡¯ BÏ LÈ Ì‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌlL :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÈÙc…ƒ¿ƒ«≈¿««»ƒ≈¿»»

¯ÊÁÈ19Ìl‡ ‰ÂÏn‰ ‰È‰ Ì‡Â .20ÏBÎÈ BÈ‡ ‡nLÂ , «¬…¿ƒ»»««¿∆«»¿∆»≈»
LÈÏL È„È ÏÚ ÔÈÁÈpÓ - B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï21. ¿ƒƒ»«ƒƒ«¿≈»ƒ

שם.16) רבא של הלווה 17)מימרא טען סתם: אמר רבא
שמות  להודיע שצריך התנה ולא מזוייף שהשטר עדים אביא
הראשונה  מהפיסקא זה למד שרבינו נראה ומקומם. העדים
עומד  ואפילו וכו' השטר את "מקיימין רבא: מאמר של
אין  מזוייף שהשטר טוען הנתבע אפילו פירוש, וצווח".
זמן  לי תנו טען שאם ואומר, ממשיך ורבא לו. שומעים
ברישא  גם והרי לו, נותנים - מזוייף שהשטר בעדים שאברר
פשוט, הדבר כן לא שאם הזיוף, שיוכיח כשאומר המדובר
פירש  ולפיכך קיום. עדי במקום שלו לצווחה ערך כל שאין
כשפירש  עדים") (אביא סהדי "מייתינא הטענה את רבינו

ומקומם. חושן 18)שמותם ובטור הדיינים. עיני ראות לפי
יום. שלושים זמן לו שנותנים כתב, צח סימן משפט

מעותיו.19) המלוה לו תקיף.20)יחזיר אדם
וכל 21) ד). סעיף שם (רמ"א יום שלושים זמן לו ונותנים

להם  כשנראה אבל בדבריו, ממש שאין לדיינים כשנראה זה
שם  יוסף (בית יום תשעים זמן לו נותנים - ממש בהם שיש
(ויניציאה  התרומות [בבעל ג). שער התרומות בעל בשם
אלים  גבר שבמלוה כתוב, ד אות ז חלק ג שער תקסט)
של  מעשה כפי חודש עשר שנים עד אדרכתא כתיבת דוחים
ואפשר  כך כל ברור לא הסגנון אמנם שם. קמא בבבא רבינא
והלכה  ד הלכה לקמן (ראה ללווה הודעה לעניין שהכוונה

ה)].

.âeÚ·˜22¯ËM‰ Ïh·Ïe ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÓÊ BÏ23, »¿¿«¿»ƒ¿»»¿«≈«¿»
ÈLÈÓÁÂ ÈL BÏ ÔÈÈzÓÓ - ‡a ‡ÏÂ ÔÓf‰ ÚÈb‰Â¿ƒƒ««¿«¿…»«¿ƒƒ≈ƒ«¬ƒƒ

ÈLÂ24‡ÁÈ˙t ÂÈÏÚ ÔÈ·˙Bk - ‡a ‡Ï .25ÔÈ˙nLÓe26 ¿≈ƒ…»¿ƒ»»¿ƒ»¿«¿ƒ
ÌBÈ ÌÈÚLz BÈeca ‡e‰Â BÏ ÔÈÈzÓÓe ,B˙B‡27: «¿ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ

- ÌÈÚˆÓ‡ ;˙BÂÏÏ Á¯BË ‡nL - ÌÈBL‡¯ ÌÈLÏL¿ƒƒƒ∆»≈«ƒ¿∆¿»ƒ
¯kÓÏ Á¯BË ‡e‰ ‡nL28Á˜Bl‰ ‡nL - ÌÈB¯Á‡ ; ∆»≈«ƒ¿…«¬ƒ∆»«≈«

‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈÚLz eÓÏL .˙BÚÓ ‡È·‰Ï Á¯BË epnÓƒ∆≈«¿»ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿…
Î¯„‡ BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈc ˙Èa - ‡aÔÈ¯ÈzÓe ,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡z »≈ƒ¿ƒ«¿«¿»«¿»»«ƒƒ
.BÈec BÏƒ

שם.22) קמא ובעל 23)בבא בדבריו ממש כשיש המדובר
תקיף. אדם אינו שני 24)החוב ביום יושבים דין בתי

יבוא  שמא ישיבות שלוש ללווה ממתינים בשבוע. וחמישי
ונראה 25)וישלם. (נידוי). שמתא שטר מפרש: רש"י שם.

סנהדרין  מהלכות כ"ה פרק (ראה לכך התכוון רבינו שגם
ה). מבוארים 26)הלכה ודיניהם הך היינו ושמתא נידוי

ז. פרק תורה תלמוד שם.27)בהלכות כשלא 28)גמרא
לקרקעותיו. קונה מחפש הוא ללוות מצא

.ãÔÈ·˙Bk ÔÈ‡29.BÏ ÔÈÚÈ„BÓe ÔÈÁÏBML „Ú ‡zÎ¯„‡ ≈¿ƒ«¿«¿»«∆¿ƒƒƒ
ÌÈÓÈ ÈL CÏ‰Ó ÔÈc ˙È·Ï ·B¯˜ ‰È‰iL ‡e‰Â30B‡ ¿∆ƒ¿∆»¿≈ƒ«¬«¿≈»ƒ

‰Ê ÏÚ ¯˙È ;˙BÁt31BÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -32‰na . »»≈«∆≈¿ƒƒ¿ƒ«∆
ËÓL ÌBÈ ÌÈÚLz‰ Ïk ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c33 ¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«ƒ¿ƒƒ¿»

:¯Ó‡ Ï·‡ ;¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡ ‰zÚ :¯ÓB‡Â¿≈«»»ƒ¿»»«¬«≈«¿»¬»»«
,ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk „iÓ - ÔÈc ˙È·Ï ‡a ÈÈ‡≈ƒ»¿≈ƒƒ»¿ƒ«¿«¿»«¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ ÔÈa ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ ÔÈa34‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈«««¿»≈««ƒ«¿¿ƒ¿≈ƒ»»
ÔB„wt‰ ÏÚ ¯ËM‰35,ÌBÈ ÌÈÚLz BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - «¿»««ƒ»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ

„iÓ ÂÈÒÎ ÏÚ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙Bk ‡l‡36. ∆»¿ƒ«¿«¿»«¿»»ƒ»

ללכת 30)שם.29) יספיק שהשליח כדי מפרש , בגמרא
ויוכל  אדרכתא לכתוב החליט דין שבית ללווה, ולהודיע
יש  אם טענותיו, ויסדר הדין בית של הקרובה לישיבה לבוא

ישלם. או לטעון מה רחוק 31)לו במקום נמצא כשהלווה
ימים. שני ממהלך כבר 32)יותר לו שהמתינו מכיוון

עשה  שרבינא אמרו, שם [בגמרא בא. ולא יום תשעים
זמן  והאריך מידו להוציא שקשה אלים, גבר במלוה מעשה
השמיט  שרבינו היא, ופליאה חודש. עשר שנים עד ההודעה

הודעה]. לעניין אלים גבר דין ודוחה 33)לגמרי משתמט
הדין. בית לצו בגלוי מתנגד ואינו ליום ראה 34)מיום

ה. אצלו.35)הלכה שהופקד דבר להחזיר נתבע
מעות 36) ללווה שאין ואפשר להוצאה ניתנה הלוואה

בהלוואה  כסף ולמצוא לטרוח זמן לו נותנים ולפיכך לשלם,
ואסור  לשמירה ניתן פיקדון, אבל נכסים. מכירת ידי על או
בא  כשהמפקיד מייד להחזירו ועליו בו, להשתמש לנפקד
דינ  פקדונך הנחתי היכן זוכר אינני טוען: הוא ואם ו ותובע.

ופיקדון  שאלה בהלכות כמבואר מייד, לשלם וחייב כפושע
ז. הלכה ד פרק

.äÔÈ·˙Bk ÌÈÚLz‰ ÛBÒa ‡a ‡Ï Ì‡L ,e¯Ó‡L ‰Ê∆∆»«¿∆ƒ…»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÈÏËÏhn‰ ÏÚ Ï·‡ ;˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ - ‡zÎ¯„‡37, «¿«¿»«««¿»¬»««ƒ«¿¿ƒ

‰zÚ :¯ÓB‡ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌBÈ ÌÈÚLz ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ««ƒ¿ƒ»¿«∆≈«»
¯ËM‰ Ïh·‡Â ‰È‡¯ ‡È·‡38‰ÂÏn‰ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡ - »ƒ¿»»«¬«≈«¿»≈ƒƒ««¿∆

‰È‡¯ ‰Ê ‡È·ÈÂ ,Ì˙B‡ ÏÎ‡È ‡nL ,ÔÈÏËÏhnÏ«ƒ«¿¿ƒ∆»…«»¿»ƒ∆¿»»
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‰È‰ elÙ‡Â .Ïhi ‰Ó ‡ˆÓÈ ‡ÏÂ ,¯ËM‰ Ïh·ÈÂƒ«≈«¿»¿…ƒ¿»«ƒ…«¬ƒ»»
Ú˜¯˜ ‰ÂÏnÏ39ÛÈÒÎ˙ ‡nL ,40Û„zLz B‡41. ««¿∆«¿«∆»«¿ƒƒ¿«≈

שם.37) קמא בית 38)בבא לפקודת לסרב מתחצף ואינו
ממנה.39)הדין. לגבות תוציא 40)ויוכל ולא תכחש

-41)פירות. המקרא (מלשון עז מדבר ברוח תתייבש
באומר  הקודמת בהלכה קדים). ושדופות - ו מא, בראשית
על  גם אדרכתא שכותבים אמרנו דין לבית בא איני
שאין  משום המלוה, יאכלם שמא חוששים ואין מטלטלין

מתחצפים. סרבנים לטובת תקנה עושים

.åÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎÏ Ì‡ ?‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒ»«¿«¿»ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ
ÌÈ¯ÓB‡ - e‰e„È¯B‰42ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt LÈ‡ : ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ

BÏ e·˙ÎÂ ,BÓˆÚÓ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ÔÈca«ƒ»¿»¿…»«≈«¿¿»«¿
ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â .BlL ˙ÈBÏt ‰„O ÏÚ BÊ ‡zÎ¯„‡«¿«¿»«»∆¿ƒ∆¿««»»ƒ

‰LÏL BÏ43B·BÁ „‚k ‰„O d˙B‡Ó44ÔÈÊÈ¯ÎÓe . ¿»≈»»∆¿∆∆«¿ƒƒ
‰ÈÏÚ45e‡¯iM ‰Ó ÈÙk46.ÔÈÙÈÒBn‰ e˜ÒÙiL „Ú , »∆»¿ƒ«∆ƒ¿«∆ƒ¿¿«ƒƒ

B˙B‡ eÓML ˜ÏÁÏ B·BÁa B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe47ÔÈÚ¯B˜Â . ƒƒ¿«≈∆∆»¿¿ƒ
·BÁ‰ ¯ËL48BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL ÌL ‰È‰ Ì‡ , ¿««ƒ»»»¿»¿ƒ…»

LÈ‡ :Ck ‡zÎ¯„‡‰ ÔÈ·˙Bk - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿«¿»»ƒ
,B„Èa LiL ·BÁ ¯ËLa CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·iÁ˙ ÈBÏt¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«∆≈¿»
,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,B·BÁ BÏ Ô˙ ‡ÏÂ¿…»«¿…»»¿»ƒ¿≈ƒ

¯ËMÏ eÚ¯˜ ¯·Îe49ÈBÏÙÏ ep˙Â ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ¿»»«¿«¿»∆»»»»¿»«ƒ¿ƒ
Ïk ÏÚ ‰ÈeË B„È ˙BÈ‰ÏÂ ¯˜ÁÏÂ L¯„Ï ˙eL¿̄ƒ¿¿«¿…¿ƒ¿»¿»«»
ÔÓfÓ ¯ÎnL ˙BÚ˜¯˜ ÏÎÂ ,BÏ e‡ˆniL ÌÈÒÎp‰«¿»ƒ∆ƒ»¿¿»«¿»∆»«ƒ¿«

ÈBÏt50.Ïk‰ ÔÓ B·BÁ ˙Ba‚Ï Ú¯t‰Ï BÏ LÈ ‰‡Ï‰Â ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ»«ƒ¿ƒ«…

בשטר.42) קרקע.43)כותבים במחירי בקיאים אדם בני
החוב.44) לסכום שווה שערכו הקרקע שטח קובעים
אולי 45) למכירה, עומדת זו ששדה ומפרסמים מכריזים

השומא. על ויוסיפו קונים יתבאר,46)יבואו ט בהלכה
רבינו  ומשמיענו יום, שלושים מכריזים משועבדים שבנכסים
קובעים  הדיינים אלא קצוב זמן אין חורין בני שבנכסים כאן
קונים  שיבואו הסיכויים פסקו מתי ומקרה מקרה בכל

המקח. על ויוסיפו קונים 47)חדשים באו לא אם כלומר,
למלוה  הדיינים נותנים - הבקיאים שלושת ששמו במחיר
קונים  נמצאו ואם החוב, כל נפרע ובזה ששמו החלק את
השדה  את להם מוכרים השומא מן למעלה או השומא כפי
השומא  על כשהוסיפו - והיתר חובו, את למלוה ומשלמים

משנה). (מגיד השדה לבעל כדי 48)- קסט. בתרא בבא
שנייה. פעם החוב ויתבע אחר דין לבית המלוה יפנה שלא

הכת 50)שם.49) בשטר.מזמן וב

.æ‰ÂÏn‰ CÏB‰ ,BÊ ‡zÎ¯„‡ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«¿«¿»≈««¿∆
BÏ ÔÈÓL - ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ Ì‡ .OtÁÓe¿«≈ƒ»»¿»ƒ¿≈ƒ»ƒ
- B¯ËL ÔÓÊ ¯Á‡Ó ÔÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ .Ô‰Ó≈∆»»¿»ƒ¿À¿»ƒ≈««¿«¿»

Ô‰Ó Û¯BË51‡zÎ¯„‡‰ ¯ËL ÔÈÚ¯B˜Â .52BÏ ÔÈ·˙BÎÂ , ≈≈∆¿¿ƒ¿«»«¿«¿»¿¿ƒ
.‡t¯h‰ ¯ËL¿««ƒ¿»

מן 51) הלוקח מייד קרקע גביית מגדיר "טורף" המונח
משנה). מגיד (ראה הנימוק 52)הלווה מאותו שם.

השטר. בקריעת שאמרנו

.çÔÈca ‰ÎÊ ÈBÏt Ôa ÈBÏt LÈ‡ ?ÔÈ·˙Bk „ˆÈk≈«¿ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»»«ƒ
‰„OÓ ,CÎÂ Ck ‡e‰L ,BÏ ·iÁ ÈBÏtL ·BÁa Û¯ËÏƒ¿…«∆¿ƒ«»∆»¿»ƒ»∆
¯·Îe .ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt Á˜lL ˙ÈBÏt¿ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿»

‡zÎ¯„‡‰ eÚ¯˜53Û¯ËÏ e‰eÈL¯‰Â ,B„Èa ‰˙È‰L »«¿»«¿«¿»∆»¿»¿»¿ƒ¿ƒƒ¿…
.CÎÂ CÎa ‰fÓƒ∆¿»¿»

ולפיה 53) אחרת גירסא קסט.) בתרא (בבא שבידינו בספרים
לאדרכתא. קודמת טירפא

.è‰LÏL ÔÈ„È¯BÓ ,Û¯ËÏ ‡t¯h‰ ÔÈ·˙BkL ¯Á‡Â¿««∆¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿…ƒƒ¿»
‰pnÓ BÏ ÔÈÓLÂ ,‰„O d˙B‡Ï ÔÈ‡È˜a54¯eÚLk ¿ƒƒ¿»»∆¿»ƒƒ∆»¿ƒ

BÓk ,Á·M‰ ÈˆÁÂ Ô¯w‰ ÔÓ BÏ Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk B·BÁ¿ƒ«∆»ƒ«∆∆«¬ƒ«∆«¿
e¯‡aL55ÌBÈ ÌÈLÏL ‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓe .56C¯„k , ∆≈«¿«¿ƒƒ»∆»¿ƒ¿∆∆

.ÌÈÓB˙È ÈÒÎ ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎnL∆«¿ƒƒ«ƒ¿≈¿ƒ

חורין.54) בני בדין ו בהלכה שנתבאר למעלה 55)כפי
א. הלכה כ"א "שום 56)פרק שנינו: כא: בערכין

להגבות  עומדים דין כשבית פירוש, יום", שלושים היתומים
יום  שלושים עליהם להכריז צריך יתומים נכסי חוב לבעל
למלאכתם  יוצאים אדם שבני בשעה ובערב, בבוקר רצופים
בנכסים  הדין שהוא רבינו וסובר חוזרים. שהם ובשעה
קצבה  אין בחיים והלווה חורין בני בנכסים אבל משועבדים,
עיניהם, ראות כפי זמן קובעים והדיינים ההכרזה, לזמן
סימן  משפט חושן יוסף [ובבית ו. הלכה למעלה כמבואר
חורין  בבני שגם ג שער התרומות בעל בשם כתב קג

יום]. שלושים מכריזים

.éÌeÏk BÏ ÔÈ‡L ‰Âl‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ Ck ¯Á‡Â57, ¿««»«¿ƒƒ∆«…∆∆≈¿
.‰È„na enÚ ‰Âl‰ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈB‡b‰ ˙w˙k¿«»««¿ƒƒ»»«…∆ƒ»«¿ƒ»

Û¯Bh‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓe58ıÙÁ ˙ËÈ˜a59Ú¯Ù ‡lL «¿ƒƒ∆«≈ƒ¿ƒ«≈∆∆…ƒ¿«
¯Á‡Ï B¯ÎÓ ‡ÏÂ ,BÏÁÓ ‡ÏÂ ,‰Ê ·BÁ60Ck ¯Á‡Â . ∆¿…¿»¿…¿»¿«≈¿««»

B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓ61BlL ‡ÓeMa Á˜Bl‰ ÈÒÎÏ62, ƒƒ¿ƒ¿≈«≈««»∆
.‰„¯B‰ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»»

אין 57) - מטלטלין ובין קרקע בין - נכסים לו יש שאם
מלקוחות. פז.58)גובים כתובות מצוה,59)משנה של

ונוטלים. הנשבעים כל תקנת 60)כדין היא זו שבועה
הקדמונים. המשנה במחיר 61)חכמי קונים נמצאו לא אם

את  כופים אין כאלה ישנם ואם הבקיאים, משומת גבוה
מוכרים  אלא הגבוה המחיר לפי מהקרקע חלק לקבל המלוה
הקרקע. לבעל והיתר חובו, לו ומשלמים הקרקע את

בשבילו.62) הבקיאים ששמו מה כפי

.àé˙Bk „ˆÈÎÂÔÈ·63‡ÓeMa ÈBÏÙÏ eÓML ¯Á‡ ? ¿≈«¿ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ«»
B„Èa ‰˙È‰L64,Èe‡¯k ÌBÈ ÌÈLÏL eÊ¯Î‰Â , ∆»¿»¿»¿ƒ¿«¿¿ƒ»»

e‰e„¯B‰ ,·BÁ ÏÚa ˙‡Â Û¯Bh‰ ‰Ê ˙‡ eÚaL‰Â¿ƒ¿«¿∆∆«≈¿∆«««¿
LnzLnL C¯„k da LnzLÓ ˙BÈ‰Ï ˙ÈBÏt ‰„OÏ¿»∆¿ƒƒ¿ƒ¿«≈»¿∆∆∆ƒ¿«≈

.BÈ˜a Ì„‡»»¿ƒ¿»

ההורדה.63) שומא 64)שטר לשטר שהכוונה נראה
שטר  שכותבים כלל כתב לא רבינו אולם הדיינים, לו שנתנו
שומא  שטר בכלל כותבים אם מסופק משנה והמגיד שומא,
בטור  ההורדה. בשטר השומא עניין כוללים או עצמו, בפני
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הורדה  שטר של מפורט נוסח מביא קג סימן משפט חושן
כן. לפני שומא שטר כתבו שלא יוצא וממנו

.áéÈ˙ÓÈ‡Óe65?BÊ ‰„O ˙B¯t Û¯Bh‰ ÏÎB‡ ≈≈»«≈«≈≈»∆
‰Ê¯Î‰‰ ÈÓÈ e˜ÒtiMÓ66. ƒ∆ƒ»¿¿≈««¿»»

לה:65) מציעא הוא 66)בבא שרבא משום שם, כרבא
יוצא, ומדבריו משנה. (מגיד כאחרונים והלכה אחרון,
חולק  רבא שהרי הרב. נגד בתלמיד אפילו כבתראי שהלכה

רבו). רבה על בזה

.âé‡zÎ¯„‡ Ïk67¯ËLÏ e‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ÔÈ‡L »«¿«¿»∆≈»»¿«¿ƒ¿«
‡zÎ¯„‡ dÈ‡ - ‰‡ÂÏ‰‰68·e˙k ÔÈ‡L ‡t¯Ë ÏÎÂ . ««¿»»≈»«¿«¿»¿»ƒ¿»∆≈»

‡ÓeL ÏÎÂ .‡t¯Ë dÈ‡ - ‡zÎ¯„‡Ï ‰eÚ¯˜ :da69 »¿«¿»»«¿«¿»≈»ƒ¿»¿»»
.‡ÓeL dÈ‡ - ‡t¯hÏ ‰eÚ¯˜ :da ·e˙k ‡Ïc¿»»»¿«¿»«ƒ¿»≈»»

קסט.67) בתרא יוכל 68)בבא השטר את קרעו לא שאם
שנייה. פעם ולגבות אחר דין לבית ללכת ראה 69)המלוה

כותבים  שאין האומרים שלדעת מובן, י"א. הלכה למעלה
בשטר  השומא את כוללים אלא עצמו בפני שומא שטר

הורדה. לשטר כאן הכוונה - ההורדה

.ãé‰LÏL70‰Óa ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌeLÏ e„¯iL71 ¿»∆»¿»∆»≈¿»∆
ÌÈ˙‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe¿«ƒ¿ƒ¿»«ƒ∆»≈¿»«ƒ

BËeÚÓa „ÈÁÈ ÏËa - ‰Óa ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈLe72„Á‡ . ¿«ƒ¿ƒ¿»∆»≈»ƒ¿ƒ∆»
¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈBÓLa ¯ÓB‡ „Á‡Â ,‰Óa ¯ÓB‡≈¿»∆¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈

‰‡Óa ÔBc - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa73,‰‡Óa ¯ÓB‡ „Á‡ . ¿≈»¿∆¿ƒƒ¿≈»∆»≈¿≈»
- ÌÈLÏLe ‰‡Ó ¯ÓB‡ „Á‡Â ,ÌÈÚLz ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈ƒ¿ƒ¿∆»≈≈»¿ƒ

‰¯OÚÂ ‰‡Óa ÔBc74.Ô‰ÈÈa ÔÈÓL BÊ C¯c ÏÚÂ . ƒ¿≈»«¬»»¿«∆∆»ƒ≈≈∆

קז.70) בתרא דינרים.71)בבא מאה שווה השדה
השניים.72) שומת 73120)מקבלים ל- 80 שבין ההפרש

מה- 20 וגורעים השמונים על 20 מוסיפים ובכן 40 הוא
שם. קמא כתנא פסק מאה. של ממוצע לך ויוצא 120

הקודמת.74) בבבא החשבון כפי

.åèeÚËÂ ,Á˜BÏ ÈÒÎa Û¯BËÏ eÓML ÔÈc ˙ÈaÏÎa ≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿≈≈«¿»¿»
ÏËa Ô¯ÎÓ - ‡e‰L75Û¯BhÏ ÁÈÏLk Ô‰ È¯‰L ; ∆ƒ¿»»≈∆¬≈≈¿»ƒ««≈

˙eÚÏ ‡Ï Ï·‡ Ôw˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï LÈÂ ,Á˜BlÏÂ76, ¿«≈«¿≈»∆¿¿«≈¬»…¿«≈
ÁÈÏLk77.e¯B‰ ‰Êk ÌÈ¯Bn‰ ÏÎÂ . ¿»ƒ«¿»«ƒ»∆

דומה 75) זה ואין כאן. משנה במגיד הובאה הרי"ף תשובת
י"א) הלכה י"ב פרק (למעלה שאמרנו היתומים לשום
חייבים  שיתומים משום קיים, מכרם משתות שבפחות
בשומא  רוצים אינכם אם להם, ואומרים אביהם חוב לשלם
הדיינים  ולפיכך במזומנים ולפרוע להשתדל עליכם היה
וכן  היתומים. של שלוחים ואינם עצמם דעת על עושים
אין  הלוקח על אבל עצמו, מהלווה כשגובים גם הדין
הדיינים  את רואים ולכן החוב לפריעת טירחא להטיל
כממונים. מרותם כמטילים ולא בלבד כשלוחים

כוח 77)לקלקל.76) בתוקף פועל שאינו שליח כדין
טעה  שאם ט הלכה י"ג פרק מכירה בהלכות שנתבאר דיינות
וגם  משנה. וכסף משנה מגיד פי (על בטל מכרו שהוא בכל
שם  זהב ובטורי פירושם. קיבל ו קטן סעיף קג סימן הסמ"ע

משום  בלבד, ביתומים אלא קיים מכרם אמרו שלא מפרש,
היתומים  כיד הדיינים יד ולכן דין בית של בפיקוחו שהם
בין  חורין מבני גובה כשהוא בין - חוב בבעל אבל עצמם,

כשלוחים). הדיינים - ממשועבדים

.æèÔÈc ˙Èa78ÔÈa ‰ÂÏ ÈÒÎa ÔÈa ,·BÁ ÏÚ·Ï eÓML ≈ƒ∆»¿««≈¿ƒ¿≈…∆≈
B„È ‰‚ÈO‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,Á˜Bl‰ „ÈaL ÔÈ„aÚLÓaƒ¿À¿»ƒ∆¿««≈«¿««¿«ƒƒ»»
e‡È·‰Â ,Ô‰ÈL¯BÈ ÏL B‡ Û¯Ë ÏL B‡ ‰ÂÏ ÏL∆…∆∆ƒ¿»∆¿≈∆¿≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï79d˙B‡Ó ¿««∆¿»¿«¿ƒ≈»
Ú˜¯˜80ÌeMÓ ,ÌÏBÚÏ ÌÈÏÚaÏ ˙¯ÊBÁ ‡ÓeM‰L ; «¿«∆«»∆∆«¿»ƒ¿»ƒ

.·Bh‰Â ¯Li‰ ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»ƒ»«»»¿«

לה.78) מציעא הדרא 79)בבא שומא "הילכתא שם:
עצמו  הלווה מן בגובה המדובר בגמרא לעולם". (חוזרת)
הדין  שהוא צא: בכתובות אפדני" "תרי ממעשה למד ורבינו
שהרא"ש  כותב קג סימן משפט חושן [הטור מלוקח. בטורף
הישר  ועשית שייך לא שבלוקח ופסק מלוקח בטורף חולק
קנאה  כן פי על ואף משועבדת שהשדה שידע משום והטוב,
יחזיר  ממנו יטרפו שאם זה, על וסמך המלוה בשעבוד ונכנס

קיבלן]. והרי - מעותיו את המוכר דווקא,80)לו קרקע
מציעא  בבא יוסף (נימוקי חוזרת אינה מטלטלין שומת אבל
בשם  משנה [בכסף והרשב"א). והרמב"ן הר"ן בשם שם
צריך  אינו החוב שבעל "מסלקים", מלשון מדייק הר"ן
הקרקע. את לו מחזיר כשהוא ללוקח מכר שטר לכתוב

מכר]. שטר ומצריך חולק והרמב"ן

.æéÚ˜¯˜81‰eÓL Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÏÚ·Ï d˙B‡ eÓML «¿«∆»»¿««¿««»»»
‰ÂÏn‰ ‰Ê ÏL ·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈc ˙Èa82;˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ≈ƒ¿««∆∆««¿∆¬≈∆∆

d¯ÎÓ .ÔBL‡¯‰ ·BÁ ÏÚa ÁkÓ ÏB„‚ BÁk ‡‰È ‡Ï…¿≈…»ƒ…«««»ƒ¿»»
·BÁ ÏÚ·Ï dÓML B‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ·BÁ ÏÚa««¿»»¿«»»∆»»¿««

BzÚcÓ83˙¯ÊBÁ dÈ‡ - dLÈ¯B‰Â ˙nL B‡ ,84eÓL . ƒ«¿∆≈¿ƒ»≈»∆∆»
Ú˜¯˜85‰M‡Ï86˙‡OÂ87‰pnÓ eÓML B‡ ,88Â˙‡O «¿«¿ƒ»¿ƒ≈∆»ƒ∆»¿ƒ≈

‡e‰ Á˜BÏk BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa -89¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ ,90‡ÏÂ ««¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿…«¬ƒ¿…
BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ91. «¬ƒƒ

שם.81) מציעא משמעון 82)בבא שלווה ראובן כגון,
ואחר  לשמעון ראובן שדה דין בית והגבו מלוי לווה ושמעון
של  חוב בעל שהוא ללוי שדה אותה דין בית הגבו כך

לפירעון 83)שמעון. למלוה השדה את מסר עצמו הלווה
דין. בית מצד כפייה בלי הטוב, מרצונו שם 84)החוב

חוזרת. אינה הכל לדברי - והורישה נתנה מכרה, אמרו:
שיורד  כמלוה ולא ירדו עצמה לקרקע שהם משום ונימקו,
בשמאה  ורבינא אחא רב ונחלקו מעותיו, קבלת לשם לקרקע
הרי"ף  ופסק הלוואה. כפירעון או כמכר נידון זה אם מדעתו
ורבינו  בקרקע, המחזיק לטובת לקולא חוזרת, שאינה שם
שהמדובר  שם, בטור הובאה הרא"ש [דעת דעתו. קיבל
שהבן  חוזרת - מיתה לאחר בירושה אבל בחייו, כשהורישה
לא  וגם התחייבויותיו, כל עליו ומוטלות אביו במקום עומד
הירושה  שהרי למעות, ולא לקרקע שירד הנימוק, כאן שייך
והורישה"]. "מת בפירוש כתב ורבינו ממילא. לידו באה

מעותיה.86)שם.85) שהלוותה אחר 87)פנוייה,
[רש"י  בעלה. לרשות נכסיה ועברו לרשותה הקרקע שנכנסה
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שמאה  שלא (נכסים מלוג בנכסי שהמדובר מפרש שם
פי  על לו קנויים שהם ברזל) צאן כנכסי בנידונייתה לבעלה
שיאכל  ט"ז פרק אישות בהלכות המבוארים התנאים
גוף  גם וירש האשה, ומתה רכושה, יישאר והגוף פירותיהם
ומתה  מלוג בנכסי שהמדובר סובר רבינו שגם ונראה נכסיה.
בחיי  ממש לו כקנויים הם ברזל צאן נכסי שהרי האשה,
אשתו  בנכסי "בעל להנימוק כלל צריכים אנו ואין האשה
שם)]. גמרא (ראה אושא מתקנת שהוא הוא", כלוקח

עליה.88) לאחרים שהיו חוב אמרו,89)לפירעון שם
ומיבנה  מירושלים שגלו אחר באושא שנתכנסו שהסנהדרין

א  כלוקח דינו אשתו של מלוג נכסי שירש שהבעל ת התקינו,
הוא  - שמתה לפני לאחרים מכרתם ואם ממנה הנכסים

ראשון. כלוקח מידם שגבתה 90)מוציא הקרקע את
חוב. בעלה 91)כבעלת אין שלה שדה גבה חוב בעל אם

אין  מחזיר אינו בדין החוב. בעל מייד השדה לפדות יכול
רבינו  דעת לפי שהרי כלוקח, שבעל להנימוק צריכים אנו
בבבא  כמבואר מחזיר, אינו כן גם כיורש הוא אפילו
פי  על אף לו מחזירים אין למה לנמק רק ובא הקודמת,
התוספות  כתבו (וכן טז בהלכה כמבואר ליורש שמחזירים
הבית  ובבדק שם יוסף בית ראה לוקח. המתחיל דיבור שם

שלו).

ועּׂשרים  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
שטרי 1) ודין מאוחרים, או המוקדמים חוב שטרי דין מבאר

חובי, שטר אבד ואמר שבא מי ודין מאוחרים, וממכר מקח
שטר  אבד ודין אחת, שדה על שטרות שני כותבים ושאין
לחתום  מותר אם ולקרוא לכתוב יודע שאינו מי ודין המכר,
שנקרע, חוב שטר ודין חובו, שטר שנמחק מי ודין שטר, על
שני  לו וליתן מאה של חוב שטר להחליף מבקש ודין
במאה  חוב שטר הוציא ודין להיפך, או חמישים בני שטרות

בחמישים. אחר שטר לי וכתבו קרעוהו ואמר

.à·BÁ È¯ËL2ÌÈÓc˜n‰3ÔÈÏeÒt -4Û¯BË È¯‰L ; ƒ¿≈«À¿»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÒ˜ CÎÈÙÏe .ÔÈck ‡lL ˙BÁB˜Ï Ô‰a»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿¬»ƒ

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‡l‡ Ìc˜Ó ¯ËLa ‰a‚È ‡ÏÂ5‰¯Êb , ¿…ƒ¿∆ƒ¿»À¿»∆»ƒ¿≈ƒ¿≈»
BÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ÔÓfÓ Ba Û¯ËÈ ‡nL6. ∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ

ה.2) פ"ח, שביעית הוא 3)משנה בהם הכתוב הזמן
של  ניסן בו וכתוב בתשרי לוה כגון ההלוואה, מזמן מוקדם

אפילו 4)אשתקד. כלל, הלקוחות מן בהם גובים אין
ההלוואה. שם 5)מיום וב'תוספות' עב. ב"מ כרי"ף פסק

כמלוה  ודינו - לגמרי פסול שהשטר כתבו שטר, ד"ה
פרעתי. לטעון יכול שהלווה עב.6)עלֿפה, בבבאֿמציעא

ההלוואה? זמן אחר שקנו מלקוחות גובים אין למה שאלו
בגמרא  ראשון". מזמן יגבה שמא "גזירה יוחנן: רבי ומבאר
נאמרה  זו וגזירה הם, דברים שני וקנס שגזירה משמע, שם
ותמוה  האיסור. מפני היתר קונסים שאין חכמים, דעת לפי
לפי  שם שנאמר קנס, במושג כאן משתמש שרבינו קצת,
מפרש  שם לשביעית בפירושו [רבינו מאיר. רבי דעת
לו  וכתב ממון, משמעון ראובן שלוה כגון "המוקדמים",
ביד  השטר את והשאיר שובר וקיבל החוב את ופרע שטר
השטר  יהיה לו ואמר משמעון, שנית לוה זמן ואחר שמעון,
לפירוש  רבינו נכנס ולמה החדש. החוב לצורך בידך הפרוע

מפני  בלחםֿמשנה מבאר כפשוטו? פירש ולא כזה, מסובך
הע  הלא לו, היה מוקדם שקשה שזמנו שטר על שחתמו דים

הקשו  (כן כלל שטר כאן אין וכאילו לעדות, פסולים הם
מגידֿמשנה), ראה והרשב"א, והרמב"ן שם, משנץ הר"ש
שם  והר"ש כלל. אשמים אינם שהעדים באופן פירש ולפיכך
להקדים  נפשות אונס נאנסו כשהעדים שהמדובר מתרץ
להאריך]. המקום כאן ואין ישובים, כמה עוד נאמרו הזמן.

.á·BÁ È¯ËL7ÔÈ¯Á‡Ó‰8ÔÈ¯Lk -9Ú¯e‰ È¯‰L ; ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ∆¬≈«
ÔÓfÓ ‡l‡ Û¯BË BÈ‡L ,¯ËM‰ ÏÚa ÏL BÁk…∆«««¿»∆≈≈∆»ƒ¿«

¯ËM‰10- ¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â . «¿»¿««ƒ∆…»¿∆¿À»
.¯Lk ‰Ê È¯‰¬≈∆»≈

ההלוואה.8)שם.7) מזמן מאוחר שכתבו 9)זמנו בין
אחר  השטר שכתבו בין מאוחר, זמן וכתבו ההלוואה בשעת

קעז:). בבאֿבתרא (רשב"ם הסכים 10)ההלוואה והמלוה
מג, סי' חו"מ [ב'טור' השטר. את קיבל שהרי זה, לקיפוח
כששעבד  כשרים, שמאוחרים אמורים דברים במה כתב:
אם  אבל ואילך, מכאן שיקנה הנכסים את גם בשטר למלוה
היום  אחר שדה הלווה יקנה שמא פסול, - כן לו כתב לא
נשתעבדה  לא זו ושדה בשטר, הכתוב הזמן ולפני שלוה,
קניית  יום אחר שזמנו זה שטרֿחוב מלוה וכשיוציא למלוה,
בשטר  כתב כשלא ולפיכך כדין, שלא אותה יגבה - זו שדה
אלאֿאםֿכן  פסול, השטר - שאקנה) (הנכסים "דאיקני"
ששאלו  ממה זה דין ולמד מאוחר. שהוא בשטר מפורש
לא  ומכר קנה דאיקני סלקאֿדעתך "ואי קנז:) (בבבאֿבתרא
דעתך  על עולה (ואם כשרין אמאי מאוחרין משתעבד,
- שיקנה הנכסים על גם יחול שהשעבוד התנו אם שאפילו
ומכאן  כשרים)?" מאוחרים למה השעבוד, עליהם חל לא
שיקנה. הנכסים כששעבד אלא כשרים אינם שמאוחרים
רבו  מיגש הר"י דעת גם היא שכך כתב כאן ובמגידֿמשנה
שאם  ה"א, פי"ח למעלה שפסק רבינו על ותמה רבינו, של
השדות  טורף חוב בעל אין "דאיקני" בפירוש, התנה לא
"מאוחרים  וכתב כאן סתם ולמה ההלוואה, אחר שקנה
"דאיקני"? בשטר כשכתב שהמדובר העיר ולא כשרים",
שאלו  שם שבגמרא מיישב, ד ס"ק מג סי' החושן' וב'קצות
אבל  מועיל, התנאי אין "דאיקני" התנו שאפילו נאמר אם
הוא  מאוחר ששטר מסתבר מועיל, ש"דאיקני" ההלכה לפי
- בשטר הכתוב הזמן עד שיקנה שהנכסים התנו כאילו

א)]. קיב, חו"מ וש"ך שם, 'נתיבות' (ראה ישתעבדו

.â¯ËL11ÌBia e‰e·˙kL12CeÓq‰ ‰ÏÈla ÌzÁÂ , ¿»∆¿»«¿∆¿«««¿»«»
Ìc˜Ó ‡e‰L ÈtÓ ,ÏeÒt - BÏ13ÌÈ˜eÒÚ eÈ‰ Ì‡Â . »ƒ¿≈∆À¿»¿ƒ»¬ƒ

ÔÈÚa14Èt ÏÚ Û‡ ,e‰eÓ˙ÁÂ ‰ÏÈl‰ ÒÎpL „Ú »ƒ¿»«∆ƒ¿«««¿»«¬»««ƒ
‰ÏÈla epnÓ ewL15¯Lk -16. ∆»ƒ∆««¿»»≈

יז.11) גיטין אותו 12)משנה, של הנכון הזמן בו ונכתב
שהחתימה 13)יום. ומפני הבא, היום אחר הולך שהלילה

אחד. יום מוקדם זמנו הרי - ענין,14)גומרת באותו
החתימה. נתאחרה כך קנין 15)ומשום קבלת כשעשו

עסוקים  אין ואפילו כשר. שהשטר לומר צריך אינו ביום,
נכסיו, שעבד שזה הקול את מוציא הקנין שהרי ענין, באותו
ענין, באותו וכשעסוקים שעה. מאותה כדין גובה והמלוה
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שם). (רש"י כתיבה משעת הקול אלעזר 16)יצא כרבי
יח. שם צדוק, ברבי

.ã¯ËL17È¯L˙a ‰¯OÚa B‡ ˙aLa ·e˙k BpÓfL18 ¿»∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
Ìc˜Ó ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â .¯LÎÂ ‡e‰ ¯Á‡Ó ¯ËL -¿»¿À»¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»
,·zÎ È¯L˙a ¯OÚ „Á‡a B‡ ˙aMa „Á‡·e ,‡e‰¿∆»««»¿««»»¿ƒ¿≈ƒ¿«

B˙˜ÊÁ ÏÚ ¯ËM‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡l‡19Úe„È ¯·c‰L ; ∆»«¬ƒƒ«¿»«∆¿»∆«»»»«
.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ‡e‰∆≈¿ƒ¿«»¿ƒ»≈¬

קעא.17) בבאֿבתרא וברור 18)ברייתא הכיפורים. ביום
מאוחר. או מוקדם וזמנו בו, הכתוב ביום נכתב שלא הדבר,

כשרות,19) בחזקת הוא עליו חתומים שעדים שטר כל
ראיה. להביא צריך אותו לפסול והבא

.äÔÈ·˙Bk20‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÏ ¯ËL ¿ƒ¿»¿…∆««ƒ∆≈««¿∆
BnÚ21BnÚ ‰ÂÏ ‰È‰iL „Ú ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡Â ,22. ƒ¿≈¿ƒ¿«¿∆«∆ƒ¿∆…∆ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na23ÔÈ˜ Ba LiL ¯ËLa24, «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»∆≈ƒ¿»
Ï·‡ ;ÂÈÒÎ e„aÚzL B„iÓ ewL ‰ÚMÓ È¯‰L∆¬≈ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»¬»

L ¯ËL„Ú ‰eÏÏ elÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ˜ Ba ÔÈ‡ ¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒ¬ƒ«…≈«
.eÈÙa ‰ÂÏn‰ „Èa ¯ËM‰ ÔzÈÂ BnÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈«¿»¿«««¿∆¿»≈
epnÓ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,ÔÒÈa epnÓ ˙BÂÏÏ ‰zÚ ·zÎÈ ‡nL∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿…ƒ¿∆ƒ∆
ÔÒÈpÓ ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏn‰ ‡ˆÓÂ ,È¯Lz „Ú«ƒ¿≈¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿»∆ƒƒ»

ÔÈck ‡lL25.È¯Lz „Ú B„ÈÏ ÚÈb‰ ‡lL , ∆…«ƒ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

קסז:20) שם שעבוד 21)משנה, על קנין קבלת עושים
ללווה, אותו ונותנים שטר וכותבים למלוה, נכסיו
הקנין. מזמן נכסיו לו ישתעבדו למלוה וכשימסרהו

השטר 22) וישאר חתמו לעדים: אומר הוא אם אפילו
והטעם, בשטר. הכתוב את ויאשר הלווה שיבוא עד בידכם
וחוששים  כתיבתו, בשעת שקר שהוא דבר כותבים שאין

(מגידֿמשנה). ערמה איזה כאן יש שכותבים 23)שמא
עמו. מלוה שאין הלווה.24)ללווה מיד שקנו בו כתוב

מזמן 25) אלא נכסים משעבד אינו קנין בו שאין ששטר
יג. בבבאֿמציעא אסי כרב פסק המלוה. ליד שהגיע

.åÌÈ„Ú26Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯ÎBn‰ B‡ ‰Âl‰ „iÓ ewL27, ≈ƒ∆»ƒ««…∆«≈¿«≈»∆
ÌBÈ eÚ„È Ì‡ :‰a¯Ó ÔÓÊ ¯ËM‰ ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â¿ƒ¿«¬»¿ƒ««¿»¿«¿À∆ƒ»¿
ÏÚ Û‡Â ÔÈw‰ ÔÓÊ ¯ËMa ÔÈ·˙Bk - Ba epnÓ ewL∆»ƒ∆¿ƒ«¿»¿««ƒ¿»¿««

¯ÓBÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ô˙ÓÈ˙Á ÔÓÊ BÈ‡L Èt28: ƒ∆≈¿«¬ƒ»»¿≈¿ƒƒ«
ÈBÏt ÌBÈ „Ú e„È ˙·È˙k ‰¯Á‡˙Â29eÚ„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿«¬»¿ƒ«»≈«¿ƒ¿ƒ…»¿

.‰·È˙k ˙ÚMÓ ¯ËL ÏL BpÓÊ ÔÈ·˙Bk - Ba ewL ÌBÈ∆»¿ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿ƒ»
ÔÎÂ30e·˙ÎÂ ,˙Á‡ ‰È„Óa ˙e„Ú‰ Ô‰Ï ‰¯ÒÓpL ÈÓ ¿≈ƒ∆ƒ¿¿»»∆»≈ƒ¿ƒ»««¿»¿

ÌB˜Ó ¯ËMa ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa ÌÈ„Ú‰»≈ƒƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿»»
˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡l‡ ,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓpL∆ƒ¿¿»»≈∆»»∆»¿¬ƒ«

.Ô„È»»

כזו 26) הוראה נתן שילא רב בר שרבא מסופר, קעב. שם
שטרות. מתנה.27)לכותבי שטרי לכתוב 28)כגון

כדין,29)בשטר. שלא יטרוף שמא לחשוש מקום ואין
בגמרא  למעלה. כמבואר הקנין, מיום חל שהשעבוד משום
שטר  כל חננאל: רבינו ומפרש אקנייתא". "שטרי אמרו: שם
הרשב"א  דעת גם וכן שיטתו, קיבל ורבינו קנין. בו שיש

מכר  בשטרי שהמדובר מפרש שם וברשב"ם, (מגידֿמשנה).
לגבות  שאין משום הלוואה, בשטרי ולא ומתנה
שלא  שיגבה לחשוש ויש ההלוואה, זמן לפני המשועבדים

הקנין. משעת שטורף לשיטתו, ורבינו הוראת 30)כדין.
במגידֿמשנה  (מובא הרשב"א וכתב (שם). שלו לסופר רב
באופן  השטר את לנסח שיש מג) סי' חו"מ וב'טור' כאן,
מיחזי  התלמוד: (בלשון כשקר נראה יהא לא בו שהכתוב
קנינו  כך: מנסחים הקנין, יום כשכותבים ובכן כשיקרא).
וכשאינם  פלוני. ביום וחתמנו וכתבנו פלוני, ביום מפלוני
קנינו  מנסחים: הכתיבה, יום וכותבים הקנין יום זוכרים
ובדומה  לפלוני. ונתננו פלוני, ביום וחתמנו וכתבנו מפלוני,

המקום. את מנסחים לזה

.æ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL31elÙ‡ ,ÔpÓÊa e·zÎ ‡lL ƒ¿≈∆»ƒ¿»∆…ƒ¿¿ƒ¿«»¬ƒ
‡lL Ô‰a Û¯ËÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÔÈÏeÒt - ÔÈ¯Á‡Ó‰«¿À»ƒ¿ƒ∆¬≈∆¿»ƒ¿…»∆∆…
„iÓ ‰„O‰ ‰˜Â ¯ÎBn‰ ¯ÊÁL ÔB‚k ?„ˆÈk .ÔÈck«ƒ≈«¿∆»««≈¿»»«»∆ƒ«
‡ÈˆBÈÂ ,¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ ÔÓÊ ÚÈbiL Ì„˜ Á˜Bl‰«≈«…∆∆«ƒ«¿««¿»«¿À»¿ƒ

‰l‰32ÌÚt ‰ÈzÁ˜Ïe Èz¯ÊÁ :¯Ó‡ÈÂ ¯Á‡Ó‰ ¯ËM‰ «»«¿»«¿À»¿…«»«¿ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÈck ‡lL Û¯BË ‡ˆÓÂ ,EnÓ ‰iL33‰nÏÂ .34‡Ï ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿»≈∆…«ƒ¿»»…

Ì„˜ epÚ¯ÙÈ ‡nL ,¯Á‡Ó‰ ·BÁ ¯ËLÏ Ôk LÁ»…≈ƒ¿««¿À»∆»ƒ¿»∆…∆
BpÓÊ ÚÈbiL35¯·BL ·zÎÈÂ36¯ËM‰ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ∆«ƒ«¿«¿ƒ¿…≈¿«¬…¿ƒ«¿»

¯Á‡Ó‰37·˙Bk‰ ÏkL ÈÙÏ ?ÔÈck ‡lL Ba Û¯ËÈÂ «¿À»¿ƒ¿…∆…«ƒ¿ƒ∆»«≈
Ì˙Ò ¯·BM‰ ·zÎiL B˙wz - ¯Á‡Ó ¯ËL38ÏkL , ¿»¿À»«»»∆ƒ¿…«≈¿»∆»

B˙B‡ ¯aLÈ ¯ËM‰ ‡ˆiL ÔÓÊ‡Ï Ì‡Â ;¯·BM‰ ‰Ê ¿«∆≈≈«¿»ƒ¿…∆«≈¿ƒ…
ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊa ¯·BM‰ ·˙ÎÂ Ôk ‰OÚ39„ÈÒÙ‰ ‡e‰ - »»≈¿»««≈ƒ¿««≈»ƒ¿ƒ

BÓˆÚ ÏÚ40. ««¿

קעא.31) שם המנונא, רב של הלוקח.32)מימרא
שמא 33) שחששו מסתבר, כך: מנמק עצמו המנונא רב

בשטר  שכתוב הזמן אחר שדה אותה שקנה מלוקח יטרוף
"טורף" שהמונח פעמים, כמה כבר [נתבאר המאוחר.
של  הפסדו בשביל אבל הלקוחות]. מיד מוציא - משמעותו
היה  שהרי המאוחרים, השטרות כל פוסלים היו לא המוכר
המאוחר. המכר שטר החזרת ולדרוש להזהר לו

שם.34) בגמרא נאמרו - שלמטה וההסבר זו שאלה
בשטר.35) הכתוב ויכתוב 36)הזמן השטר, שאבד יטעון

פרעון. שטר השובר.37)ללווה של לזמנו מאוחר שזמנו
זמן.38) הנכון.39)בלי הפרעון יום בו שרשום כלומר,
של 40) רשלנותו מפני המאוחרים השטרות כל לפסול ואין

הלקוחות, של להפסדם חוששים אין למה נתבאר לא זה.
מהם יגבה הוא,שהמלוה רחוק חשש ואולי כדין? שלא

ב. מאוחר; לשטר יסכים א. פעמים, שלוש יתרשל שהלווה
לקבל  יסכים ג. בשטר; הכתוב ההלוואה זמן לפני יפרע
שהוא  לדבר תקנה חכמים עשו ולא זמן, בו שיש שובר
שואל  כאן) במגידֿמשנה (מובא [הרמב"ן מהמציאות. רחוק
במקרה  היינו וממכר, מקח בשטרי דומה תקנה עשו לא למה
שטר  של זמנו לפני הלוקח מיד השדה ויקנה המוכר שיחזור
ותירץ, השני? המכר בשטר זמן יכתבו לא הראשון, המכר
לגבות  הזכות את יפסיד בשטר, זמן יהיה לא שאם
השדה, את הלוקח של בעליֿחוב כשיטרפו ממשועבדים
זה  ויוציא שנית, השדה את יתן או הלוקח ימכור שמא ועוד
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שחזר  לפני השדה את שקנה ויטעון זמן בו שיש שטרו את
בדין]. ויזכה וקנאה, הראשון המוכר

.ç¯ÎnL ÈÓ41‡Ú„BÓ ¯ÒÓe Ò‡a e‰„O42B‡ , ƒ∆»«»≈¿…∆»«»»
È¯‰ - Òp‡Ï ¯kÓiL Ì„˜ ¯Á‡Ï Ô˙ B‡ ¯ÎÓe Ì„wL∆»«»«»«¿«≈…∆∆ƒ¿…»«»¬≈
BÈ‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓk ¯ÎBn‰ Ïˆ‡ Òp‡ ÏL ˙BÚn‰«»∆«»≈∆«≈¿ƒ¿»«∆¿≈

ÌeÏk B„ÈaL ¯ÎÓ ¯ËLa Û¯BË43ÔÈc ÔÈ‡L ÈtÓ ; ≈ƒ¿«∆∆∆¿»¿ƒ¿≈∆≈ƒ
ÔÎÂ .Òp‡‰ ÈtÓ ‡l‡ ·zÎ ‡ÏÂ ,·˙kiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆ƒ»≈¿…ƒ¿«∆»ƒ¿≈»«»¿≈

.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

עב:41) בבאֿמציעא רבא, של לשני 42)מימרא הודיע
נאנס  אלא הטוב מרצונו מוכר שאינו המכירה, לפני עדים
ראה  מכירה, מהלכות בפ"י נתבארו מודעה (דיני למכור

שטר,43)שם). של כח לו אין חורין בני לגבי אפילו
פרעתי. לטעון: המוכר ויכול

.èÛ¯BËÏ ¯LÙ‡44˙e„Úa ‡l‡ ,¯ËL ‡Ïa Û¯ËiL ∆¿»¿≈∆ƒ¿…¿…¿»∆»¿≈
‰ÏeÊ‚ BfL ˙e„Ú BÏ LiL ÔB‚k ?„ˆÈk .‰t ÏÚ«∆≈«¿∆≈≈∆¿»

‡ÈˆB‰Ï BÏ LÈ È¯‰ - ÂÈ·‡Ó45Ô‡k ÔÈ‡Â ,el‡ ÌÈ„Úa ≈»ƒ¬≈≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿≈»
Û¯ËÏ ÂÈ·‡Ï ÔÈc‰ ¯Ó‚pL BÏ e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ËL¿»¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ¿««ƒ¿»ƒƒ¿…
ÔÈ„ÚÂ ÂÈ·‡ ˙Óe ,ÈBÏt ÔÓfÓ CÎÂ CÎa ÈBÏt ÈÒÎpÓƒƒ¿≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿ƒ≈»ƒ«¬«ƒ

.BÊ ˙e„Úa Û¯BË Ôa‰ È¯‰ - Û¯Ë ‡Ï…»«¬≈«≈≈¿≈

קסט.44) הגזלן.45)ב"ב מן הלוקח מיד

.éCÎÈÙÏ46‰„O ÏÚ ¯ÎÓ È¯ËL ÈL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ¿≈∆∆«»∆
·BÁ ÏÚa ÌÚ ‡Èe˜ Á˜Bl‰ ‰OÚÈ ‡nL ,˙Á‡47 ««∆»«¬∆«≈«¿¿»ƒ««

BÊ ‰„O Û¯ËÈÂ ‰Ê ‡B·È ?„ˆÈk .ÔÈck ‡lL Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…∆…«ƒ≈«»∆¿ƒ¿…»∆
Á˜Bl‰ ¯ÊÁÈÂ ,ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ BÏ e„ÈÚ‰L ˙e„Úa¿≈∆≈ƒ≈¬«»ƒ¿«¬…«≈«
eÁ˜lL ˙BÁB˜l‰ ÔÓ B„ÈaL ¯În‰ ¯ËLa Û¯ËÈÂ¿ƒ¿…ƒ¿««∆∆∆¿»ƒ«»∆»¿

ÂÈ¯Á‡48Ú¯˜ÈÂ ,49‡Èe˜a ¯ÊÁÈÂ ,B„ÈaL ¯În‰ ¯ËL «¬»¿ƒ¿«¿««∆∆∆¿»¿«¬…ƒ¿¿»
„ÓÚÈÂ50‡e‰ ‡B·ÈÂ ,epnÓ ‰Ù¯ËpL ‰„Oa51dÙ¯hL ¿«¬…«»∆∆ƒ¿¿»ƒ∆¿»∆¿»»

ÂÈ„Ú ˙e„Úa ˙¯Á‡ ÌÚt d˙B‡ Û¯ËÈÂ dÓˆÚa52, ¿«¿»¿ƒ¿…»«««∆∆¿≈≈»
˙BÁB˜Ï Ba Û¯ËÈÂ ÈM‰ ¯În‰ ¯ËL ‰l‰ ‡ÈˆBÈÂ¿ƒ«»¿««∆∆«≈ƒ¿ƒ¿…»

ÌÈ¯Á‡53¯ËL BÏ „·‡pL ÈÓ ,Ôk Ì‡ .ÔÈck ‡lL ¬≈ƒ∆…«ƒƒ≈ƒ∆∆¡«¿«
,ÈL ¯ËL e·zÎÈ ?‰OÚÈ „ˆÈk ,ÔÈÓi˜ ÂÈ„ÚÂ ¯În‰«∆∆¿≈»«»ƒ≈««¬∆ƒ¿¿¿»≈ƒ
ÌÈÒÎpÓ ‡Ï Ba ÔÈ·Bb ÔÈ‡ ‰Ê ¯ËL :Ba e¯Ó‡ÈÂ¿…¿¿»∆≈ƒ…ƒ¿»ƒ
e‰e·˙k ‡ÏÂ ,ÔÈ¯BÁ Èa ÌÈÒÎpÓ ‡ÏÂ ÌÈ„aÚLÓ¿À¿»ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿…¿«¿
‡lL È„k ,Á˜Bl‰ ÈBÏt „Èa BÊ ‰„O „ÈÓÚ‰Ï ‡l‡∆»¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ«≈«¿≈∆…

¯ÎBn‰ B„iÓ d‡ÈˆBÈ54.ÂÈL¯BÈ ‡ÏÂ ƒ»ƒ»«≈¿…¿»

לאביו 47)שם.46) רשות נתנו שביתֿדין עדים שהביא
מכר. שטרי שני ונתן הלווה, שמכרה זו שדה לטרוף שמת

הלווה.48) אותו.49)מן קורעים יחזיק 50)ביתֿדין
החוב  בעל בן של החשאית בהסכמתו זו בשדה שנית

החוב.51)שטרפה. בעל אחר,52)בן ביתֿדין עלֿידי
אחת. פעם כבר שטרפה יודע אחריו 53)שאינו שלקחו

הלווה. - המוכר לא 54)מאותו ויטעון: שיכחיש
מכרתיה.

.àéËLa˙B·BÁ‰ È¯55ÂÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ .Ôk BÈ‡ ¿ƒ¿≈«≈≈««ƒ∆≈»
¯ËL :¯Ó‡Â B˙ÚLa ¯ÊÁÂ ,B„iÓ e˜Â ÔÈÓi«̃»ƒ¿»ƒ»¿»«ƒ¿»¿»«¿»

BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - Û¯O B‡ „·‡ ‰zÚ ,ÈÏ Ìz·˙kL∆¿«¿∆ƒ«»»«ƒ¿«≈¿ƒ
BÏÁÓ B‡ BÚ¯t ‡nL ,ÈL ¯ËL56·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡Â . ¿»≈ƒ∆»¿»¿»«¬ƒ»»«

ÔÓÊÏ57Ì‡ ‡l‡ ,ÌeÏk el‡ ÌÈ„Úa ‰·B‚ BÈ‡Â . ƒ¿«¿≈∆¿≈ƒ≈¿∆»ƒ
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‰Âl‰58˜ÊÁ‰ ‰fL ; «…∆≈…»¿»ƒ≈»∆∆À¿«

Ô¯Ùk59Ô˙e„Úa60¯‡a˙iL BÓk ,61. «¿»¿≈»¿∆ƒ¿»≈

קסח:55) שם ועכשיו 56)ברייתא, ללווה, החוב מחל
בו. לחזור פרעון 57)רוצה זמן בו שכתוב אףֿעלֿפי

אדם  "אין החזקה על סומכים אנו אין הזמן, הגיע וטרם
ועוד, תקפו. נתערער שנאבד ששטר משום זמנו", תוך פורע
את  יוציא ואחרֿכך החדש בשטר יגבה שמא לחשוש יש
בשם  (מגידֿמשנה שנית ויגבה אחר בביתֿדין הישן השטר

שטר.58)הרשב"א). כתב ולא לוה נתברר 59)שלא
שקרן. השטר.60)שהוא עדי טוען 61)של מהל' בפ"ו

אחרֿכך: טען שאם ללמדנו, מתכוון רבינו ה"א. סוף ונטען,
כפרן. שהוחזק מפני נאמן, אינו - ופרעתי לויתי

.áéÈÓ62‰ÏaL63CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ƒ∆»»¿««¬≈≈
˜Án‰Ï64ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ -65,ÔÈc ˙È·Ï ‡·e , ¿ƒ»≈«¬ƒ»»≈ƒ»¿≈ƒ

Ì‰Â66Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ67ÔÈ‡ ÔÓˆÚ ¯ËM‰ È„Ú Ï·‡ . ¿≈ƒƒ¬»≈≈«¿»«¿»≈
;Ì‰ÈÙa ˜ÁÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿»«≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

ÔÈc ˙È·e ,ÔÈc ˙È·Ï ÔÈ‡a Ï·‡68.Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ

קסח.62) שם רקבון.63)משנה, בו שלט נתקלקל,
"הולך 64) רבינו ומפרש "שנמחק", כתוב: במשנה

שאם  בו. הכתוב את לקרוא עוד אפשר שעה ולפי להמחק",
עליו  "מעמיד במשנה: שאמרו מה יתפרש כיצד ממש, נמחק
עדים  שיש אלא לגמרי, שנמחק מפרש שם [רשב"ם עדים"?

בו]. כתוב היה מה הכתוב 65)היודעים את שיקראו
עכשיו  לבוא למלוה כשאיֿאפשר הוא, המדובר בשטר.

קיום. לקבל כדי מאשרים 67)ביתֿהדין.66)לביתֿדין,
בהלכה  - הקיום נוסח הראשון. השטר תוכן את בכתב
לפנינו. השטר עדי כשאין עושים זה וקיום הבאה.

חתימתם.68) ועל בשטר הכתוב על ומעידים

.âé¯Á‡ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ?‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó „ˆÈk≈«¿«¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»«≈
‡ÈˆB‰ ,ÈBÏÙe ÈBÏÙe ÈBÏt ÔÈc ˙Èa e‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌBÈa BpÓÊe ,eÈÙÏ ˜ÁÓ ¯ËL ÈBÏt Ôa ÈBÏt¿ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿»≈¿«¿

ÂÈ„Ú ÈBÏÙe ÈBÏÙe ,ÈBÏt69e·˙k Ì‡Â .70e˜˜Ê‰Â : ¿ƒ¿ƒ¿ƒ≈»¿ƒ»¿¿À¿«¿
ÌÈ„Ú ÏL Ô˙e„ÚÏ71˙eÎÓ ˙‡ˆÓÂ72¯ËLa ‰·Bb - ¿≈»∆≈ƒ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿»

e·˙k ‡Ï Ì‡Â ;¯Á‡ Ìei˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,BÏ e·˙kL ‰Ê∆∆»¿¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…»¿
Ôk73ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ -74 ≈»ƒ¿»ƒ¿»»«»≈ƒ»ƒƒ

Ìi˜˙zL „Ú75.Ô˙e„Ú «∆ƒ¿«≈≈»

הלווה,69) שם הפרטים: שאר גם שכותבים מאליו, מובן
הקיום. של וזמנו הפרעון זמן ההלוואה, ברייתא,70)סכום

קסח. תוכנו,71)שם על בפנינו העידו עצמם השטר עדי
חתימתם. פגם 72)ואישרו או שינוי כל מצאנו לא

ביתֿדין 73)בעדותם. בפני הופיעו לא השטר עדי כלומר,
העדים  וחתימות בשטר. הכתוב את שקראו אחרים עדים אלא

בביתֿהדין. מקויימות היו לא השטר חתימת 74)על על
השטר. מגידֿמשנה).75)עדי (עלֿפי תתקבל
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.ãé·BÁ ¯ËL76Ú¯˜˙pL77B‡ ˜ÁÓ .¯Lk - ¿«∆ƒ¿»«»≈ƒ¿«
¯k BÓeM¯ Ì‡ ,LËLh78˙Èa Ú¯˜ Ú¯˜ .¯Lk - ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈ƒ¿«∆«≈

ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈc79È˙L ?ÔÈc ˙Èa Ú¯˜ e‰ÊÈ‡ . ƒ¬≈∆»≈∆∆«≈ƒ¿ƒ
·¯ÚÂ80. »≈∆

בכוונה.77)שם.76) האותיות,78)שלא ניכרות
לקרוא. תוקף.79)ואפשר כל לו שאין עליו מעיד הקרע

יהודה.80) רב דעת נגד שם כאביי פסק ולרחבו. לארכו
כתב  בין ביתֿדין? קרע איזה אמרו: גיטין [בירושלמי
- הבבלית הגמרא לשיטת מנוגדת זו ששיטה מפני לעדים.
שבבבלי, השיטות שתי שהביא הרי"ף וגם רבינו, הביאה לא

זו]. שיטה השמיט

.åèÚ¯tL ÈÓ81‰ˆ¯ Ì‡ :B·BÁ ˙ˆ˜Ó82,ÛÈÏÁÓ - ƒ∆»«ƒ¿»ƒ»»«¬ƒ
c ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BÎÂÔÓfÓ ·BÁ‰ ¯‡La ¯Á‡ ¯ËL ÔÈ ¿¿ƒ≈ƒ¿»«≈ƒ¿»«ƒ¿«

¯ËM‰ È„Ú ‡Ï Ï·‡ ,ÔBL‡¯83·zÎÈ - ‰ˆ¯ Ì‡Â ; ƒ¬»…≈≈«¿»¿ƒ»»ƒ¿…
¯·BL84. ≈

קע:81) שם.83)המלוה.82)שם רב, אמר הונא כרב
שובר.84) שכותבים הלכה נפסקה קעא: שם

.æè¯ËM‰ ÈÏ „·‡ :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿»
‰ÂlÏ LÈÂ .B·BÁ Ïk Ú¯tÈÂ ¯·BL BÏ ·zÎÈ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿…≈¿ƒ»«»¿≈«…∆
.„·‡L ÔÚBËÂ B¯ËL L·BkL ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï¿«¬ƒ¿»«ƒ∆≈¿»¿≈∆»«
,BÏˆ‡ ¯ËM‰ :¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË ‰Âl‰ ÔÚË Ì‡Â¿ƒ»««…∆«¬«««¿»««¿»∆¿

BÒÈÎa BÁÈp‰ ‰zÚÂ85‰ÂÏn‰ Ú·MiL ,È˙Ba¯ e¯B‰ - ¿«»ƒƒ¿ƒ««∆ƒ»«««¿∆
·zÎÈÂ B·BÁ Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â ,¯ËM‰ „·‡L ˙q‰∆≈∆»««¿»¿««»ƒ»«¿ƒ¿…

.¯·BL≈

לשמור 85) יצטרך שלא כדי השטר, את לו שיחזיר ודורש
השובר. את

.æé‡ÈˆB‰L ÈÓ86¯Ó‡Â ,‰Óa ·BÁ ¯ËL87ÈÏ eOÚ : ƒ∆ƒ¿«¿»∆¿»«¬ƒ
ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ÌÈL epnÓ88˙eÎfL ; ƒ∆¿«ƒ«¬ƒƒ¬ƒƒ≈ƒ∆¿

‰ÂlÏ ‡È‰89epÚ¯ÙÈ Ì‡L ,„Á‡ ¯ËLa Ïk‰ ˙BÈ‰Ï ƒ«…∆ƒ¿«…ƒ¿»∆»∆ƒƒ¿»∆
Ìe‚t B¯ËL ‡ˆÓ - ˙ˆ˜Ó90ÔÎÂ .91ÈL ‡ÈˆB‰ Ì‡ ƒ¿»ƒ¿»¿»»¿≈ƒƒ¿≈

Ô˙B‡ ÈÏ eOÚ :¯Ó‡Â ,ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁa ˙B¯ËL¿»«¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«¬ƒ»
ÏÎÏ Ìei˜ BÏ ÔÈOBÚ ‡l‡ ,BÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ‰‡Óa¿≈»≈ƒ∆»ƒƒ¿»
‡lL ,ÌÈL ˙BÈ‰Ï ‰ÂlÏ ‡È‰ ˙eÎfL ;„Á‡Â „Á‡∆»¿∆»∆¿ƒ«…∆ƒ¿¿«ƒ∆…

Ïk‰ ˙a‚Ï ˙Á‡ ÌÚÙa ÔÈca B˙B‡ ÛÎÈ92. »…«ƒ¿««««ƒ¿…«…

קעב.86) שם רבא, של שלא 88)לביתֿדין.87)מימרא
הלווה. בהסכמתו.89)מדעת שלא זכותו להפסיד ואין

למעלה 90) ולמדנו פגום, שטר נקרא - מקצתו שנפרע שטר
בשבועה. אלא יפרע לא וכו' שטרו את הפוגם ה"א): (פי"ד

שם.91) בבת 92)רבא, לתבוע רשאי שהמלוה אףֿעלֿפי
ולומר  להשתמט ללווה יהיה קל השטרות, שני פרעון אחת
מהֿשאיןֿכן  זמן, לאחר והשני אחד שטר היום לך אפרע
ומחצה  עכשיו מחצה פורע אני יטעון ואם אחד. בשטר
שיהיה  רוצה אינני - בצדק - המלוה יטעון - זמן לאחר

שבועה. ואתחייב פגום שטרי

.çé‡ÈˆB‰93e·˙ÎÂ e‰eÚ¯˜ :¯Ó‡Â ,‰‡Óa ·BÁ ¯ËL ƒ¿«¿≈»¿»«¿»¿ƒ¿

ÌÈMÓÁa ¯Á‡ ¯ËL ÈÏ94‡nL .BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ƒ¿»«≈«¬ƒƒ≈¿ƒ∆»
;‰‡Ó ÏL ¯ËL ÏÚ ¯·BL BÏ ·˙ÎÂ ,Ïk‰ BÚ¯t¿»«…¿»«≈«¿»∆≈»

‰Ê Ìei˜ ‡ÈˆBÈÂ ¯ÊÁiLÎe95‡ÈˆBÈÂ ,ÌÈMÓÁ ¯ËL ÏÚ ¿∆«¬…¿ƒƒ∆«¿«¬ƒƒ¿ƒ
‡e‰ ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê :BÏ ¯Ó‡È - ¯·BM‰ ‰Âl‰96. «…∆«≈…«∆¿»«≈

שם.93) אשי, רב של שנפרעתי 94)מימרא משום
חמשים.95)חמשים. על ביתֿדין נוגע 96)של שוברך

נוגע  עכשיו מוציא שאני והשטר שפרעת, מאה של לשטר
חמשים. של אחרת להלוואה

ועּׂשרים  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨§¤§¦
נותן 1) ומי שניהם מדעת אלא שטרות כותבים שאין מבאר

שניהם, מדעת שלא שכותבים שטרות ויש לסופר השכר
על  חותמים עדים ושאין יום שלושים בעיר שמו מוחזק ודין
וראש  וקראוהו לקרותו ויודעים גדולים כשהם אלא השטר
ודין  קראו, שלא פי על אף השטר קיום על חותם דין בית

שווים. אביהם ושמות ושמותיהם אחת בעיר שהיו שניים

.àe¯‡a ¯·k2ÔÈ·˙Bk - ÔÈ˜ Ba LiL ·BÁ ¯ËML , ¿»≈«¿∆¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ
ÔÎÂ .BnÚ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂlÏ B˙B‡«…∆««ƒ∆≈««¿∆ƒ¿≈

ÔÈ·˙Bk3¯ÎBÓÏ ¯ËL4.BnÚ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ¿ƒ¿»¿≈««ƒ∆≈«≈«ƒ
‰Âl‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ‰ÂÏÓÏ ¯·BL ÔÈ·˙Bk ÔÎÂ¿≈¿ƒ≈¿«¿∆««ƒ∆≈«…∆

·BLÂ ,BnÚ‰M‡Ï ¯5,dnÚ dÏÚa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ¿≈¿ƒ»««ƒ∆≈«¿»ƒ»
BnÚ BzL‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ LÈ‡Ï Ë‚Â6ÔÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿ƒ««ƒ∆≈ƒ¿ƒ¬»≈

ÔÈ‡eOÂ ÔÈÒe¯‡ È¯ËL ÔÈ·˙Bk7˙eÒÈ¯‡ È¯ËLÂ , ¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿≈¬ƒ
˙eÏa˜Â8ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËLe ,9˙BÚË ¯ËL B‡ ¿«¿»¿«¿ƒ«««»ƒ¿««¬

ÔÈÈ„ ÈÏÚa10˙ÚcÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙Èa ‰OÚÓ ÏÎÂ «¬≈ƒƒ¿»«¬≈≈ƒ∆»ƒ««
el‡‰ ˙B¯ËM‰ ÏÎÂ .Ì‰ÈL11¯‰f‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ¿≈∆¿»«¿»»≈¿ƒƒ¿ƒ»≈

Ôew˙a12˙B¯ËM‰ ¯‡Lk13. ¿ƒ»ƒ¿»«¿»

ה"ה.2) הקודם קסז:3)בפרק בבאֿבתרא משנה
קנין 4) בו שכתוב רבינו התנה לא מוכר, גבי מכירה. שטר

בו  כשאין אפילו שכותבים ומשמע בשטרֿחוב, שהתנה כמו
יג:) (בבבאֿמציעא אסי שרב יוצא, זו ומשיטתו קנין.
התכוון  קנין) בהם (שיש הקנאה בשטרי משנתנו שפירש
ופוסק  חולק, רלח סי' חו"מ [וב'טור' בלבד. לשטריֿחוב
בשטר  שגם משום מכר, לשטרי חוב שטרי בין הבדל שאין
ללוקח  וימסרנו בתשרי שטר יכתוב שמא חוששים, מכר
ויטרוף  זה ויבוא לאחר, השדה את ימכור ובכסלו בניסן,
קנין  בו וכשיש ראשון. לוקח הוא כאילו השדה את ממנו
וכדבריו  יטרוף. וכדין הראשון ללוקח השדה נקנתה באמת
כתב, ובמגידֿמשנה שם. ערוך' ב'שולחן המחבר גם כתב
טעמו  נתברר ולא והרשב"א. והרמב"ן רש"י דעת היא שכן

למכר]. הלוואה בין שחילק רבינו שנפרעה 5)של
הפסד  לגרימת חשש כל אין אלה, שטרות בכל כתובתה.
בכך  רוצה הוא ואם לכתוב, שמבקש לזה מחוץ שהוא, למי

להתנגד. נימוק ֿ 6)אין בעל אשתו מגרש שאיש משום
להסכמתה. צורך כל אין - שם 7)כרחה ב"ב בגמרא

החתן  אבות התחייבויות פירוש, פסיקתא" "שטרי פירשו:
לנדוניא. וכך כך לבניהם להעניק שכותב 8)והכלה שטר

חלק  ויקבל שיעבדה, לפלוני שדהו מוסר שהוא השדה בעל
או  שליש כגון מהיבול, מסוים חלק לו כשקבע מהיבול.
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לשטח  סאים וכך כך - קבוע שכרו ואם אריס. זה הרי רביע,
קבלן. זה הרי - לא ובין יצליח היבול אם בין מסוים,

בשטר.9) זאת וכותבים השני, וכן דיין לו בורר זה בעלֿדין
כתוב:10) - שם במשנה, טענותיהם. כותבים ביתֿדין

ברירת  א. פירושים: שני נאמרו ובגמרא בירורין". "שטרי
שניהם. רבינו וקיבל הטענות. שטר ב. שאין 11)דיינים;

טענה  ושטרי ברירה שטרי כגון אדם, לשום חיוב בהם
להם. קפדני.12)והדומים בדיוק מנוסחים שיהיו

בהם.13) וכיוצא מכר הלוואה, שטרי

.áÔ˙B ÈÓe14‰Âl‰ - ‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ?¯ÙBq‰ ¯ÎO ƒ≈¿««≈¿ƒ¿≈«¿»»«…∆
¯ÎO Ô˙B15Á˜Bl‰ - ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËL·e .16Ô˙B ≈»»¿ƒ¿≈∆»ƒ¿»«≈«≈

Ëb‰ ¯ÎO ˙˙B ‰M‡‰Â .¯ÎO17¯ÎO Ô˙B Ô˙Á‰Â . »»¿»ƒ»∆∆¿««≈¿∆»»≈¿«
B‡ ÒÈ¯‡‰ ÔÎÂ Ïa˜Ó‰Â .ÔÈ‡eOp‰ B‡ ÔÈÒe¯‡‰ ¯ËL¿«»≈ƒ«ƒƒ¿«¿«≈¿≈»»ƒ
ÔÈic‰ ˙¯È¯a ¯ËL Ï·‡ .¯ËM‰ ¯ÎO Ô˙B ¯ÈÎO‰«»ƒ≈¿««¿»¬»¿«¿ƒ«««»ƒ

.¯ÎO ÔÈ˙B Ì‰ÈL - ÔÈÈ„ ÈÏÚa ˙BÚË B‡«¬«¬≈ƒƒ¿≈∆¿ƒ»»

שם.14) במשנה, מבוארים אלה הוא:15)דינים הכלל
ומובן  הסופר, שכר משלם הוא - בדבר ביותר המעוניין

בהלוואה. מעוניין לו 16)שהלווה רוכש כשהוא השמח
הגט,17)קרקע. שכר נותן שהבעל שנינו קסז: שם

ונתן", . . . "וכתב תורה: שכתבה מפני נימקו: שם ובגמרא
מעיגון, להימנע כדי נותנת, האשה אלא כך נוהגים אין אבל
קכ  סי' אבןֿהעזר יוסף' ב'בית לשלם. הבעל ירצה כשלא
התקנה, אחר שגם - ואומר להרא"ש, הגט סדר על מסתמך
תיקנו  מסרב כשהוא ורק הגט, כתיבת שכר לשלם הבעל על
התשלום, דמי את לבעל מקנים והם תשלם, שהאשה חכמים
כספה  להפקיע חכמים ביד כוח ויש ונתן", "וכתב לקיים כדי
פסק  וכן הפקר. - ביתֿדין שהפקר משום האשה, של

ס"א. שם ערוך' ב'שולחן

.âB¯·Á ÈÙa ‡lL „Á‡Ï ÔÈ·zÎp‰ ˙B¯ËM‰ „Á‡∆»«¿»«ƒ¿»ƒ¿∆»∆…ƒ¿≈¬≈
˙ÚcÓ ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ˙B¯ËM‰ „Á‡Â¿∆»«¿»∆≈¿ƒ»∆»ƒ««
ÔÈ·˙BkL ¯ËL ÔB‚k ,ÔÈ„ÓBÚ Ô‰ÈLe Ì‰ÈL¿≈∆¿≈∆¿ƒ¿¿»∆¿ƒ

‰ÂÏnÏ18Á˜BlÏ B‡19ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ Ôlk - ««¿∆«≈«À»¿ƒƒ∆ƒ¿»≈ƒ
¯ËMaL ˙BÓM‰ ÔÈ¯ÈkÓ20ÈBÏt Ôa ÈBÏt ‡e‰ ‰fL , «ƒƒ«≈∆«¿»∆∆¿ƒ∆¿ƒ

eOÚÈÂ ÌÈL e‡B·È ‡nL ;ÈBÏt Ôa ÈBÏt e‰ÊÂ¿∆¿ƒ∆¿ƒ∆»»¿«ƒ¿«¬
‰Ê e„BÈÂ ,ÌÈ¯Á‡ ˙BÓLa Ô‰È˙BÓL epLÈÂ ,‡Èe¿̃¿»ƒ«¿≈∆¿≈¬≈ƒ¿∆

.‰ÊÏ»∆

עמו.18) עמו.19)כשלווה שמות 20)כשהמוכר
גט  גבי מכירן" שיהא "ובלבד אמרו: במשנתנו שניהם.
שניהם, להכיר צריכים למה שם, בגמרא ונימקו ושובר.
לה  ויתנו אשתו, שאינה זרה אשה שם על גט יכתוב שמא
כותבת  האשה שמא חוששים בשובר וכן כתובתה, ותגבה
השובר  לו ותתן בעלה, שאינו אחר איש שם על השובר את
שמות  את שיכירו צריך ולפיכך כתובתה, אשתו ותפסיד
גבי  רבינו מצריך למה מקשה: [במגידֿמשנה שניהם.
להפסיד  חשש כל אין הרי שניהם? שיכירו ומכר שטרֿחוב
לומר  ואין המוכר? ואת הלווה את כשמכירים שהוא, למי
שמות  וגם כשמו ששמו אדם עוד שם יש שמא שחוששים
בן  יוסף שני קעב.): (שם שנינו שהרי שוים, אבותיהם
שטרֿחוב  עליהם מוציאים אין - אחת בעיר הדרים שמעון

זה), שם על הכתוב בשטרֿחוב מהם גובים אין (פירוש,
קושיא  ומתוך מכר. שטר עליהם מוציאים שאין ומכלֿשכן
כשאינם  גם כותבים והלוואה, שבמכירה להלכה פסק זו

המלוה]. ואת הלוקח את מכירים

.ãÈÓ Ïk21ÌBÈ ÌÈLÏL ¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰L22ÔÈ‡ - »ƒ∆À¿«¿»ƒ¿ƒ≈
BÏ LÈ ¯Á‡ ÌL ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ23È„k e‰pL ‡e‰Â , ¿ƒ∆»≈«≈≈¿ƒ»¿≈

ÔÈ‡ - Ôk ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‡Èe˜ ˙BOÚÏÂ ˙Bn¯Ï¿«¿«¬¿¿»∆ƒ«»≈≈≈
¯ÈÚa BÓL ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÛBÒ ¯·cÏ«»»¿ƒ»ƒ∆…À¿«¿»ƒ
Á È‡L ¯ËL ÈÏÚ e·˙k :¯Ó‡Â ‡·e ,ÌBÈ ÌÈLÏL·i ¿ƒ»¿»«ƒ¿»«¿»∆¬ƒ«»

„Ú BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc CÎÂ Ck ‰ÊÏ B‡ ÈBÏÙÏƒ¿ƒ»∆»¿»ƒ»ƒ≈¿ƒ«
˜ÊÁÈ B‡ BÓL ‰fL ‰È‡¯ ‡È·iL24. ∆»ƒ¿»»∆∆¿À¿«

קסז:21) ששמו 22)שם והודיע אחרת מעיר הבא אדם
יום. שלשים זה בשם לו וקראו וכך, אדם 23)כך אין

(רש"י  כרמאי ויתפרסם הדבר יוודע פן רב, זמן שמו מחליף
יום.24)שם). שלשים שיעברו עד ימתין

.ä¯ËL Ïk25:¯Ó‡ÈÂ ‰Âl‰ ÔÚËÈÂ eÈÙÏ ‡ˆiL »¿»∆≈≈¿»≈¿ƒ¿««…∆¿…«
ÈÓLk BÓL ‰ÏÚ‰ ¯Á‡ È‡n¯ ‡nL ,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»¿∆»«««≈∆¡»¿ƒ¿ƒ
‡l‡ ÌeÏk ·iÁ È‡ ‰ÊÏ ‡Ï :¯Ó‡L B‡ ;‰ÊÏ ‰„B‰Â¿»»∆∆»«…»∆¬ƒ«»¿∆»
È·BÁ ÏÚa ÌLk BÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡n¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡Ï¿«≈¿∆««¿∆¡»¿¿≈««ƒ
ÔÈ‡ ,ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML ÌÈL ÌL ˜ÊÁ‰ ‡lL ¯Á‡Ó -≈««∆…À¿«»¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈
ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L ,‡e‰ ‰˜ÊÁL ;ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ¿ƒƒ¿»»∆¬»»∆≈»≈ƒ
ÌÈ¯kÊp‰ el‡ ÔÈ¯ÈkÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ¿ƒ««¿»∆»ƒ≈«ƒƒ≈«ƒ¿»ƒ

Ba26Ì‡ ‡l‡ ¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÔÎÂ .¿≈¬»»∆≈¿ƒ««¿»∆»ƒ
ÔÓˆÚ ÏÚ e„ÈÚ‰L el‡L È‡cÂa Ì‰Ï Ú„B Ôk≈«»∆¿««∆≈∆≈ƒ««¿»

ÌÈÏB„b27¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â .˙Ú„ È·e ¿ƒ¿≈««¿≈»≈ƒ¿ƒ««¿»
ÌzÁÏÂ ˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡28. ∆»ƒ≈¿ƒƒ¿¿«¿…

קלח:25) כשאינם 26)שם לחתום להם אסור שהרי
 ֿ אלאֿאם כותבים שאין כל אמרו: קלח: שם אותם. מכירים

אחרת. ראיה צריך אינו - מכירים "חזקה 27)כן קנה. שם
גדול". נעשה אלאֿאםֿכן השטר על חותמין העדים אין -

הבאה.28) ההלכה ראה

.åÔ‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú29˜ÏÁ ¯È ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
Ô˙B‡ ÔÈkÓ - ÌeM¯‰ ÏÚ eÓ˙ÁÂ30˙ec¯Ó ˙kÓ31, ¿»¿«»ƒ«ƒ»«««¿

ÏeÒt ¯ËM‰Â32. ¿«¿»»

השריטות 29) את מלאו והעדים בסכין, האותיות את רשמו
את 30)בדיו. והלקה כהנא, רב לפני שבא מעשה שם,

נקראת 31)העדים. חכמים דברי על עבירה בעוון הלקאה
התורה. מן הלקאה משמעותו "מלקות" סתם מרדות". "מכת

מביא 32) [במגידֿמשנה חכמים כתיקון נעשה שלא מפני
כך: אמרו שם שבגמרא מפני כשר, שהשטר הרשב"א דעת
את  שפסלו הוסיפו: ולא כהנא", רב (הלקהו) "ונגדיה
לחתום  לכתחילה התירו אשה שבגט מכיון ועוד, השטר.
שבשאר  ומכאן, פסולה. אינה שהחתימה ברור הרי כך,
כתב  הקודמת, בהלכה כשרה]. בדיעבד עלֿכלֿפנים שטרות
כתב  וכאן לקרוא, יודעים אלאֿאםֿכן חותמים שאין רבינו
לבין  לכתחילה בין מחלק שהוא נראה בלבד, "לחתום" רק
לקרוא  יודעים כשאינם חותמים אין לכתחילה דיעבד.
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לחתום  יודעים כשאינם רק מלקים אבל לפניהם. ומקרים
על  - כהנא שרב אמרו, שם בגמרא וחתמו. - להם וקרעו

הלקה. חתימה

.æÔÈc ˙Èa L‡¯33‡¯˜Â ,¯ËM‰ ÔÈÚ Ú„BÈ ‰È‰L …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿»¿»»
ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ¯ÙBq‰ ÂÈÙÏ ¯ËM‰«¿»¿»»«≈∆ƒ¿«¬ƒ

B˙B‡34ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â35Û‡ ¯ËM‰ ÏÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ - ¿≈»»»¬≈∆≈««¿»«
ÌÚ‰ ¯‡L ÔÈ‡Â .BÓˆÚa ‡e‰ e‰‡¯˜ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…¿»»¿«¿¿≈¿»»»

Ôk ˙BOÚÏ ÔÈ‡M¯36„Ú‰ ‡¯˜iL „Ú ,37‰lÓ ¯ËM‰ «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈«¿»ƒ»
.‰lÓa¿ƒ»

הסופר 33) לפניו שקרא שטר על חתם נחמן שרב אמרו, שם
שלו.34)שלו. בסופר מלא אימון ביתֿהדין לראש
לשנות.35) יעיז ולא מפניו מפחד שם:36)הסופר

אחריני, וספרי נחמן רב אבל דייני, וספרי נחמן רב "ודוקא
לא". - אחרינא ואינש דיינא השטר.37)ספרי על החותם

.çÌÈL38Ôa ÛÒBÈ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÌL ,¯ÈÚa eÈ‰L ¿«ƒ∆»»ƒ≈»∆»≈∆≈∆
‰Ê ÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ - ÔBÚÓL39, ƒ¿≈»¿ƒ¿ƒ¿«∆«∆

·BÁ ¯ËL Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ‡ÏÂ40Ì‡ ‡l‡ , ¿…«≈»¿ƒ¬≈∆¿«∆»ƒ
ÔÓˆÚa ¯ËM‰ È„Ú e‡a Ôk41¯ËM‰ e‰Ê :e¯Ó‡Â ≈»≈≈«¿»¿«¿»¿»¿∆«¿»

ÔÈ‡ ÔÎÂ .‰‡ÂÏ‰a BÏ e„Ú‰L e‰ÊÂ ÂÈÏÚ e„Ú‰L∆≈«¿»»¿∆∆≈«¿««¿»»¿≈≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ÈÙa ‰Ê ‡l‡ Ô‰È˙BL ÔÈL¯‚Ó¿»¿ƒ¿≈∆∆»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒƒ¿»

ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa „Á‡Ï42Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËML ¯·BL ¿∆»≈¿»»≈∆¿»∆≈∆
ÔBÚÓL43˙B¯ËL - Úe¯tÂÈÏÚL Ô‰ÈL44ÔÈÚe¯t45. ƒ¿»«¿»¿≈∆∆»»¿ƒ

Ô‰È·‡ ˙BÓLe ÔÈÂL Ô‰È˙BÓML el‡ eOÚÈ „ˆÈÎÂ¿≈««¬≈∆¿≈∆»ƒ¿¬ƒ∆
eLlLÈ ?ÔÈÂL46- ÔÈÂL Ô‰È˙B·‡ ˙B·‡ ˙BÓL eÈ‰ . »ƒ¿«≈»¿¬¬≈∆»ƒ

Ô‰ÈÓÈÒ e·zÎÈ47- Ô˙¯eˆa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„ eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»≈∆»ƒ∆»∆¿»»
ÔÒeÁÈ e·zÎÈ48- ÌÈ‰k Ì‰ÈL ,ÌÈiÂÏ Ì‰ÈL eÈ‰ . ƒ¿¿ƒ»»¿≈∆¿ƒƒ¿≈∆…¬ƒ

˙B¯B„ e·zÎÈ49. ƒ¿¿

קעב.38) ב"ב ללווה 39)משנה, שטר שכותבים מפני
ואמר  זה בא שמא חוששים ה"א), (ראה עמו מלוה שאין
ואחרֿכך  כסף, מחברי ללוות רוצה שאני שטר לי כתבו
כסף  לחברי הלויתי ויטעון בביתֿדין השטר את יוציא
שאמרנו  קנין, בו שאין ששטר יוצא, ומזה קעג). שם (גמרא
זה  על זה מוציאים - עמו מלוה כשאין כותבים שאין בה"א

רשב"א). בשם לא 40)(מגידֿמשנה יטעון: אחד שכל
לוה. חברי אלא משום 41)אני, שטר, תוקף לו יש ואז

אבל  אבותיהם, אבות שמות להוסיף עכשיו גם רשאים שהם
- הלווה הוא שזה אנו יודעים ואמרו אחרים עדים באו אם
מי  מברר אינו עצמו השטר שהרי עלֿפה, כמלוה זה הרי

לשטר. קשר כל להם אין האחרים והעדים של 42)הלווה,
כסף.43)לווה. ממנו משניהם,44)שלויתי לוה אם

כתבתי  אני לא טוען: אחד וכל החוב, את תובעים ושניהם
חברי. אלא השובר אחד 45)את לכל לטעון יכול הלווה

החוב  את לגבות לזה זה הרשאה יתנו אם ואפילו פרעתי. -
חובי  לפרעון לידי שלם ויטעון: המורשה ויבוא ממהֿנפשך,
שניהם, פרעתי לטעון: הלווה יכול - חברי של חובו או
כלל  שבדרך ואףֿעלֿפי נאבד, או שובר לקחתי לא ומאחד
שהשובר  והטעם, בשטר. במלוה כך לטעון נאמן הלווה אין

בשם  מגידֿמשנה (ראה השטרות שני של תוקפם מערער
של  שטרו שטרותיו בין לאחד "נמצא [במשנה: רשב"א).
רב  ופירשו פרועין". שניהם שטרות פרוע, שמעון בן יוסף
החוב  ששטר כתב, המלוה אצל שנמצא הושעיא, ורב ירמיה
שם, בגמרא והקשו פרוע. הוא - הלווה שמעון בן יוסף של
עליהם? חוב שטר מוציאים אין - זה כתב בלי גם הרי
בשטר  משולשים כשהיו שהמדובר הושעיא, רב ופירש
ולא  שוים) שאינם השלישי הדור שמות גם בשטרות (נכתבו
פירש  ואביי זו). הלכה סוף (ראה בשובר משולשים היו
ורבינו  שמעון. בן מיוסף הלווה של שטרותיו בין כשנמצא
המלה: את הוסיף שהרי אביי, של פירושו לפי כאן העתיק
רב  לדעת גם רבינו מסכים שלהלכה מובן "שעליו".

השלישי.46)הושעיא]. הדור שמות כגון:47)יכתבו
וכדומה. לבן שחור, נמוכה, או גבוהה כהן,48)קומה

ישראל. לדור 49)לוי, שיגיעו עד - מחומשים מרובעים,
שוים. שמותיהם שאין

.èÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰50Ôa ÈBÏt È‡ :Ba ·e˙kL ¯ËL ƒ»»¿»∆»¬ƒ¿ƒ∆
EnÓ È˙ÈÂÏ ÈBÏt51ÌL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆««ƒ∆≈≈

‰·Bb B„È ˙ÁzÓ ‰Ê ¯ËL ‡ˆiL ÈÓ Ïk - ‰ÂÏn‰««¿∆»ƒ∆»»¿»∆ƒ««»∆
Ba52‡e‰ ¯Á‡ ÏL :¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,¿≈»ƒ¿¿«∆«≈

ÏÙÂ53ÔÎÂ .54,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔÈ¯c‰ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÈL ¿»«¿≈¿≈≈∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««
- ¯ÈÚ‰ ÈaÓ „Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ô‰Ó „Á‡ ‡ÈˆB‰L∆ƒ∆»≈∆¿««∆»ƒ¿≈»ƒ
EÓLk ‡e‰L ÈBÏÙÏ :BÏ ¯ÓBÏÂ B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»ƒ¿¿«ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿
‡ˆiL ‰Ê È¯‰ ‡l‡ ;¯ËM‰ ÏÙ epnÓe ,·iÁ È‡¬ƒ«»ƒ∆»««¿»∆»¬≈∆∆»»

.‰ÏÈÙÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,‰·Bb B„È ˙ÁzÓƒ««»∆¿≈¿ƒƒ¿ƒ»

שמעון.50) בן יוסף בשני מדברת אינה זו ולא 51)בבא
כזה  שטר שבא מסופר קעב. שם המלוה. שם פורש

הונא. רב של ופסק 52)לביתֿדינו אמוראים, מחלוקת
קעג. שם - חיישינן".53)כרבא לא "לנפילה קעב: שם

על 54) שטרֿחוב שמוציאים המשנה, מן הוכיחו שם
אחרים.

.éÌÈL55ÏÚ ·BÁ ¯ËL Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk e‡ÈˆB‰L ¿«ƒ∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆¿««
B¯·Á56el‡ :ÔBL‡¯Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÔB¯Á‡‰ ÔÈ‡ - ¬≈≈»«¬»«»ƒƒ

?ÈpnÓ ‰ÂÏ ‰z‡ C‡È‰ ,EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰57‰Ê ‡l‡ »ƒƒ«»¿≈««»…∆ƒ∆ƒ∆»∆
‰ÊÂ ‰‡Óa ‰Ê ‰È‰ .B·BÁ ‰·Bb ‰ÊÂ B·BÁ ‰·Bb∆¿∆∆»»∆¿≈»¿∆
˙ÈBÈa ‰ÊÏ B‡ ,˙ÈcÚ ‰ÊÏÂ ˙ÈcÚ ‰ÊÏ LÈÂ ,‰‡Óa¿≈»¿≈»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ»∆≈ƒ
ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ˙È¯eaÊ ‰ÊÏ ,˙ÈBÈa ‰ÊÏÂ¿»∆≈ƒ»∆ƒƒ¿»∆ƒƒ≈ƒ¿»ƒ

BlLa „ÓBÚ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡l‡ ,Ô‰Ï58‰ÊÏ ‰È‰ .59 »∆∆»»∆»¿∆»≈¿∆»»»∆
˙ÈcÚ60˙È¯eaÊ ‰ÊÏÂ ,˙ÈBÈ·e61‰Ê -62ÔÓ ‰·Bb ƒƒ≈ƒ¿»∆ƒƒ∆∆ƒ

˙ÈBÈa‰63‰ÊÂ ,64˙È¯eaf‰ ÔÓ ‰·Bb65. «≈ƒ¿∆∆ƒ«ƒƒ

ופסק 55) קי. כתובות במשנה וחכמים, אדמון מחלוקת
השני.56)כחכמים. של לזמנו מוקדם זמנו והאחד

חובך.57) לגבות לך ממנו,58)היה גובים ואין גובה אינו
חנם. ביתֿדין להטריח ואין כלום, תשנה לא שהגביה משום

נחמן 59) כרב ופסק ששת, ורב נחמן רב מחלוקת שם
לקמן  (ראה בדיני נחמן כרב הלכה שבידנו: לכלל בהתאם

סד). משובחת.60)הערה גרועה.61)שדה שדה
הזיבורית.62) כמבואר 63)בעל בעלֿחוב, כל כדין
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ה"א. פי"ט ובינונית.64)למעלה עידית משום 65)בעל
לו  אין שהרי שבשדותיו, עידית היא - שגבה שהבינונית
בגמרא  מעידית. גובה אינו ובעלֿחוב משובחת, יותר שדה
לפי  נקבעים השדות סוגי אם היא שמחלוקתם אמרו, שם
בעולם  המקובל לפי או שמין) הם (בשלו הלווה של שדותיו
שמין, הם בשלו סובר: נחמן רב שמין). הם עולם (בשל
יותר  לו ואין המקובל, לפי בינונית ללווה כשיש כך ומשום
מן  אלא ממנה גובים ואין כעידית דינה הרי - מעולה
ביתֿדין  כך ומשום הזיבורית, בעל ירויח כן ואם הזיבורית,
סובר: ששת ורב הדין. לפי לו המגיע את להגבותו צריכים
להיות  ימשיכו שיגבה הבינונית ואםֿכן שמין, עולם בשל
יטרח  ולמה חזרה, הבינונית בעל אותה ויגבה בינונית,
כאן  שרבינו מקשה, [המגידֿמשנה לצורך. שלא ביתֿדין
לו  "היו שם: כתב שהרי ה"ד, בפי"ט עצמו דברי סותר
ותירץ  בבינונית". ובעלֿחוב ניזקין בלבד, ובינונית זיבורית
שלפנינו, בנידון ואעפ"כ שמין, עולם בשל רבינו: שדעת
את  פתוחה) (יוד יגבה שביתֿדין כגון הזיבורית, בעל ירויח
שלושת  מכל לו ויהיו ובינונית, העידית לבעל הזיבורית
אינו  שרבינו ומוסיף, הבינונית. את השני ויגבה הסוגים,
ובכסףֿמשנה  שמין. הם בשלו סבר נחמן שרב בגמרא גורס
(ראה  לביתֿדין ביחד כשבאים המדובר שהרי תירוצו, דוחה
הזיבורית, מבעל תחילה יגבה לא שבי"ד וברור שם) גמרא
כמו  תחילה הבינונית מבעל יגבה אלא לשני, להפסיד כדי
יט  שבפרק הסתירה, את מתרץ והוא שם. הר"ן שכתב
על  השעבוד וחל עידית, גם ללווה כשהיתה המדובר
השעבוד  נשאר ולכן העידית את מכר ואחרֿכך הבינונית,
ביאר  וכן שלו. עידית עכשיו שהיא אע"פ הבינונית, על
והביא  קיצר ובחיבורו הברייתא, את ח. בבבאֿקמא רבינו
שאם  קב, סי' חו"מ ב'טור' פסק וכן כדרכו. - הברייתא לשון
גובה  - לאו ואם מבינונית, גובה - ומכרה עידית לו היתה
ערוך' ב'שולחן פסק וכן - שמין שבשלו משום מזיבורית

ס"ד]. שם

.àé‰l‰Â ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰66¯ËL ‡ÈˆBÓ ƒ¿««¬≈¿«»ƒ¿»
‰„O‰ BÏ ¯ÎnL67Á˜Bl‰ Ô˙BpL ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡ : ∆»««»∆ƒ»¿»∆≈«≈«

È¯‰ - ¯ËM‰ ˙‡ ¯ÎBn‰ BÏ ·˙Bk Ck ¯Á‡Â ˙BÚn‰«»¿««»≈«≈∆«¿»¬≈
BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ;ÏËa ‰Ê ÏL B·BÁ ¯ËL68el‡ : ¿«∆∆»≈∆¬≈≈ƒ

E·BÁ Ú¯ÙÏ EÏ ‰È‰ - EÏ ·iÁ È˙ÈÈ‰69ÌB˜Óa Ï·‡ . »ƒƒ«»¿»»¿ƒ¿…«¿¬»¿»
ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â ÔÈ·˙BkL70;Ìi˜ ·BÁ‰ ¯ËL È¯‰ - ∆¿ƒ¿««»¿ƒ¬≈¿«««»

¯‰LeÈ‰iL È„k ‰„O‰ ˙‡ EÏ Èz¯ÎÓ :¯ÓB‡ ‰Ê È ∆¬≈∆≈»«¿ƒ¿∆«»∆¿≈∆ƒ¿
.ÈlL ·BÁ Ô‰Ó ‰a‚‡L ÌÈÚe„È ÌÈÒÎ EÏ¿¿»ƒ¿ƒ∆∆¿∆≈∆∆ƒ

ההלוואה 67)הלווה.66) זמן אחר שדה לו מכר שהמלוה
בשטר. למוכר.68)הכתוב אומר את 69)הלוקח לעכב

נגד  שם כחכמים המכר. שטר לי לכתוב ולא שבידך, הכסף
שזה  מאליו, ומובן שם. בגמרא הביאור ולפי אדמון, דעת
שאם  המכר. לשטר קדם בחוב הכתוב פרעון כשזמן דוקא
זמן  לפני השדה דמי לעכב המוכר יכול כיצד קדם, לא

(מגידֿמשנה). חובו 70)הפרעון לפרוע למוכר ואיֿאפשר
המכר. שטר כבר כתב שהרי השדה, מדמי

ה'תשע"ו  תשרי ל' ג' יום

ועּׂשרים  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨§¤§¦
וקבלנות.1) ערבות דיני מבאר

.à‰ÂÏn‰2:„Á‡ BÏ ¯Ó‡ e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Â ,B¯·Á ˙‡ ««¿∆∆¬≈¿««∆ƒ¿»»«∆»
:¯Á‡ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈca ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL B‡ ;·¯Ú È‡¬ƒ»≈∆»«∆«…∆«ƒ¿»««≈
ÔzÏ ˜eMa B¯·Á ˙‡ ˜BÁ ‰È‰L B‡ ;·¯Ú È‡Â Áp‰«««¬ƒ»≈∆»»≈∆¬≈«ƒ≈
·iÁ ·¯Ú‰ ÔÈ‡ - ·¯Ú È‡Â Áp‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,BÏ¿»««««¬ƒ»≈≈∆»≈«»

ÌeÏk3ÔÈc ˙Èa ÈÙa '·¯Ú È‡' ¯Ó‡ elÙ‡Â ,4Ï·‡ . ¿«¬ƒ»«¬ƒ»≈ƒ¿≈≈ƒ¬»
,ÌÈt‰ el‡ Ïk - ‰Ê ÔBÓÓ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡ƒ»ƒ»∆»«»∆»≈«»ƒ
„aÚzL ,‰ÂÏn‰ ÔÈ·Ï BÈa ÔÈa ÔÈc ˙Èa ÈÙa ÔÈa5. ≈ƒ¿≈≈ƒ≈≈¿≈««¿∆ƒ¿«¿≈

קעו:2) בתרא על 3)בבא הכסף את נתן שהמלוה משום
של  ודיבור הערב, על סמך ולא עצמו הלווה של אמונתו
התחייבות. של תוקף לו אין קניין קבלת בלא הערב

הדין.4) בית התערבות פי על אפילו 5)שלא משמע
קול  לו יש שקניין משום שלו, משועבדים מנכסים לגבות
הערב  של ששדותיו ידע שהלוקח הדעת, על ומתקבל
קכט  סימן משפט חושן הטור כתב וכן למלוה. משועבדות
כתב, שם בתרא בבא יוסף [בנימוקי הלוי. מאיר רבינו בשם
מסתימת  אולם ממשועבדים, גובה אינו שטר בלי שבקניין

הרמ"ה]. כדעת שדעתו משמע רבינו של לשונו

.áBÏ ¯Ó‡6- ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :˙BÚÓ ÔzÓ ˙ÚLa »«ƒ¿«««»«¿≈«¬ƒ»≈
·¯Ú‰ „aÚzL7ÔÈc ˙Èa Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ˜ CÈ¯ˆ BÈ‡Â , ƒ¿«¿≈∆»≈¿≈»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ

e˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,„aÚzL - ·¯Ú B˙B‡ eOÚ»»≈ƒ¿«¿≈««ƒ∆…»
,‰Âl‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÔÈˆB¯ ÔÈc ˙Èa eÈ‰L ÔB‚k .B„iÓƒ»¿∆»≈ƒƒƒ¿ƒ«…∆
BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ .ÌÎÏ ·¯Ú È‡Â e‰eÁÈp‰ :Ì‰Ï ¯Ó‡Â¿»«»∆«ƒ«¬ƒ»≈»∆ƒ¿≈
„aÚL ‰È‰ d˙B‡a ,ÔÈc ˙Èa e‰eÈÓ‡‰L ‰‡‰¬»»∆∆¡ƒ≈ƒ¿»¬»»ƒ¿≈

BÓˆÚ8. «¿

הכסף.7)שם.6) את ונתן עליו הסתמך שהמלוה משום
אלא 8) עצמו, משעבד אינו הנאה כל לערב שאין במקום

הפסד  של סיכון בלי הקשה ממצבו הלווה את להציל רוצה
שקיבל  אומרים אנו שהיא, כל הנאה לו כשיש אבל ממון,
"ערב  אמרו: שם [בגמרא ממון. הפסד של הסיכון עצמו על
שהכוונה  רבינו ופירש קניין". צריך) (אינו בעי לא דין דבית
סיבה  כל ללא - דין בית בפני כשאמר אבל כאן, שביאר כמו

נשתעבד. לא - ערב" "אני - הדין בית מצד

.â‰ÂÏn‰9Ú È„È ÏÚ B¯·Á ˙‡·¯Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·¯ ««¿∆∆¬≈«¿≈»≈««ƒ∆∆»≈
‡l‡ ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙È ‡Ï - ‰ÂÏnÏ „aÚzLÓƒ¿«¿≈««¿∆…ƒ¿«∆∆»≈¿ƒ»∆»
Ïˆ‡ ¯ÊBÁ - BÏ Ô˙ ‡Ï Ì‡ ;‰lÁz ‰Âl‰ ˙‡ Ú·Bz≈«∆«…∆¿ƒ»ƒ…»«≈≈∆
ÔÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .epnÓ Ú¯ÙÂ ·¯Ú‰∆»≈¿ƒ¿»ƒ∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈

‰ÂlÏ ÌÈÒÎ10Ú¯tÈ ‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ«…∆¬»ƒ≈¿»ƒ«…∆…ƒ»«
ÏÏk ·¯Ú‰ ÔÓ11Ìl‡ ‰Âl‰ ‰È‰ .‰Âl‰ ÔÓ ‡l‡ , ƒ∆»≈¿»∆»ƒ«…∆»»«…∆«»

ÔÈcÏ ‡a ‡lL B‡ ,B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ»∆…»«ƒ
‰OÚÈ Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿««»«¬∆
- B„iÓ B‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ;‰Âl‰ ÌÚ ÔÈc ·¯Ú‰∆»≈ƒƒ«…∆ƒ»¿ƒƒ»

ÔÈc ˙Èa e‰e˙nLÈ B‡ ,‡ÈˆBÈ12.BÏ ÔziL „Ú ƒ¿«¿≈ƒ«∆ƒ≈
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לא 9) ערב ידי על חבירו את "המלוה קעג.): (שם שנינו
ייפרע  לא ב): עמוד (שם בגמרא ופירשו הערב" מן ייפרע

תחילה. הערב כן 10)מן לפני שכתב מה מבאר רבינו
מהם. לגבות נכסים מצא שלא הכוונה לו" נתן "ולא

לפרוע.11) מסרב הלווה אם האמור 12)אפילו כפי
ג. הלכה כ"ב פרק למעלה

.ã‰˙‰13˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡Â ·¯Ú‰ ÏÚ ‰ÂÏn‰ ƒ¿»««¿∆«∆»≈¿»««¿»
‡Ï - ‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LÈ Ì‡ ,‰ˆ¯‡L ÈnÓ Ú¯t‡L∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆ƒ≈¿»ƒ«…∆…

·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯tÈ14ÈnÓ Ú¯t‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ . ƒ»«ƒ∆»≈»««¿»∆∆»«ƒƒ
‰lÁz ‰ˆ¯‡L15ÔÏa˜ ‰È‰L B‡ ,16Úa˙È ‰Ê È¯‰ - ∆∆¿∆¿ƒ»∆»»«¿»¬≈∆ƒ¿«

ÔÏaw‰ ˙‡ B‡ ‰f‰ ·¯Ú‰ ˙‡17Ô‰Ó Ú¯tÈÂ ,‰lÁz ∆∆»≈«∆∆««¿»¿ƒ»¿ƒ»«≈∆
ÌÈÒÎ LiL Èt ÏÚ Û‡18.‰ÂlÏ ««ƒ∆≈¿»ƒ«…∆

קעג:13) במחלוקת 14)שם שנוי זה שדין כתב שם בטור
נכסים  ללווה יש שאפילו הלוי, יהוסף רבינו דעת ראשונים:
שם  תוספות (ראה תם רבינו ודעת תחילה, הערב מן גובה
כשאין  אלא הערב, מן גובה שאינו חסורי) המתחיל דיבור
רבו  שיטת נוגדת רבינו של שיטתו [לכאורה ללווה. נכסים
כאן  משנה המגיד של ביאורו לפי אולם הלוי, הר"י
(המגיד  הוא רבו. שיטת לפי גם רבינו דברי מתיישבים
ללווה" נכסים יש "אם רבינו שכתב מה מפרש משנה)
ידועים, נכסים לו כשאין אבל ידועים, לנכסים הכוונה
יכול  הערב אין יתירה טירחא בלי מהם להיפרע שאפשר
- כך התנה וכשלא שארצה, ממי אפרע כשאמר לדחותו
יתחייב  ואם תחילה הלווה את תתבע להמלוה לומר יכול
ויש  ממנו. תגבה - לגבות נכסים דין בית ימצא ולא בדין
נכסים  ללווה שכשיש רבו, שכתב מה מפרש שרבינו להניח
לבית  ידועים שאינם לנכסים התכוון הערב מן גובה כן גם
וצריך  רחוק במקום שנמצאים או נמצאים הם איפה דין
ממש  ידועים כשהם אבל מהם, לגבות כדי הרבה לטרוח
מודה  הלוי הר"י גם - מגיעה דין בית שיד במקום ונמצאים
שבידינו  הספרים וגירסת תחילה. מהערב נפרעים שאין

רבינו]. לשיטת מסייעת שם) בתרא בבבא 15)(בבא
"ממי  אלא "תחילה" בפירוש התנה כשלא המדובר הקודמת

ערב.16)שארצה". ומי קבלן מי יתבאר הבאה בהלכה
"תחילה".17) בפירוש אמר שלא פי על אפילו 18)אף

מהם. לגבות ואפשר ידועים

.ä·¯Ú e‰ÊÈ‡19È‡Â BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡ ?ÔÏa˜ e‰ÊÈ‡Â ≈∆»≈¿≈∆«¿»»«≈«¬ƒ
epnÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏnÏ LiL ,ÔÏa˜ e‰Ê - CÏ Ô˙B≈¿∆«¿»∆≈««¿∆¿ƒ»«ƒ∆
˙Ó ÏÚ :¯Ó‡ ‡ÏÂ L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰lÁz¿ƒ»««ƒ∆…≈≈¿…»««¿»

Ó Ú¯t‡LÈ‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰ˆ¯‡L Èn ∆∆»«ƒƒ∆∆¿∆¬»ƒ»««¿≈«¬ƒ
e‰ÂÏ‰ ,·iÁ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ú¯Bt È‡Â e‰ÂÏ‰ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ≈««¿≈«¬ƒ«»«¿≈
Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â BÏ Ôz ,ÔÏa˜ È‡Â e‰ÂÏ‰ ,Ô˙B È‡Â«¬ƒ≈«¿≈«¬ƒ«¿»≈«¬ƒ«¿»≈
- ·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ,·iÁ È‡Â BÏ Ôz ,Ú¯Bt È‡Â BÏ«¬ƒ≈«≈«¬ƒ«»≈«¬ƒ»≈

Ô‰ ˙e·¯Ú ÔBLÏ Ôlk20‡ÏÂ ,‰lÁz BÚ·Bz BÈ‡Â , À»¿«¿»≈¿≈¿¿ƒ»¿…
L¯ÙiL „Ú ,‰ÂlÏ ÌÈÒÎ LiL ÌB˜Óa epnÓ Ú¯Ùƒ¿»ƒ∆¿»∆≈¿»ƒ«…∆«∆¿»≈

Ú¯t‡ ‰ˆ¯‡L ÈnÓ :¯Ó‡ÈÂ21. ¿…«ƒƒ∆∆¿∆∆»«

משום 19) כרבא, פסק רבינו בזה: אמוראים נחלקו קעד. שם
- כבתראי הלכה ורבא מאביי בידינו (כלל אחרון שהוא

תן 20)כאחרונים). שיאמר: עד קבלן, נעשה לא ולפיכך
לך. אתן ואני (מגיד 21)לו "תחילה" שאמר לומר, רוצה

הקודמת. בהלכה שנתבאר כמו משנה)

.å·¯Ú22¯eËt - B„iÓ ewL Èt ÏÚ Û‡ ,‰a˙k ÏL »≈∆¿À»««ƒ∆»ƒ»»
‰OÚ ‰ÂˆÓ È¯‰L ;ÌlLlÓ23ÔBÓÓ ¯qÁ ‡ÏÂ ,24. ƒ¿«≈∆¬≈ƒ¿»»»¿…ƒ≈»

·¯Ú ·‡‰ ‰È‰ Ì‡Â25- B„iÓ e˜Â ,Ba ˙a˙ÎÏ ¿ƒ»»»»»≈ƒ¿À«¿¿»ƒ»
·iÁ26·iÁ - ‰a˙k ÏL ÔÏa˜Â .27. «»¿«¿»∆¿À»«»

ב.22) עמוד הנישואין.23)שם לקיים כל 24)עזר
יתבעו  ולא יפרע שזה סמך שהערב "אסמכתא" היא ערבות
סמך  על מעות ונתן לו האמין שזה שנהנה משום אלא ממנו,
ומשום  עצמו שעבד זו הנאה שמפני אומרים, אנו ערבותו,
בכתובה  כגון ממון, לחיסרון גורם אינו כשהערב כך,
מובטחת, אינה כשכתובתה ואפילו להינשא רוצה שהאשה
נידונית  ערבותו כך ומשום בערב אמון כל גילתה לא
בפרק  לשיטתו בהתאם מידו, שקנו פי על אף כאסמכתא,
מחייבת  אינה שאסמכתא ז, הלכה מכירה מהלכות י"א
גם  שם (ראה מעכשיו לו הקנה לא אם מידו, כשקנו אפילו
שלאחר  לערב דומה זה ואין שם). משנה ומגיד י"ג הלכה
אמונתו  על שלא פי על אף מועיל שהקניין מעות מתן
משנה). (מגיד כיס חיסרון שם שיש משום הלווהו,

(אב 25) נפשיה משעבד שעבודי בריה לגבי "אבא שם:
עצמו)". משעבד לבנו אמרו 26)ביחס לא שם בגמרא

מידו", "וקנו הוסיף עצמו מסברת ורבינו קניין, שצריך
אין  - באב אמון כל גילה לא והבעל ממון חסר שלא משום
אינו  קניין אפילו אחר, ובאדם קניין. בלא לשעבוד נימוק
שאפילו  ואומר חולק [הראב"ד למעלה שביארנו כמו מועיל
שאפילו  לשיטתו מתאים וזה נשתעבד. - האב מיד קנו לא
שמה  - ומכאן מידו, כשקנו משתעבד זר כתובה ערב
קנו  כשלא המדובר השוק מן לאדם אב בין שם שחילקו

שם.27)מידו].

.æÏa˜Â ÈÂÏ ‡·e ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL Ô·e‡¿̄≈∆»«¿ƒ¿»∆»≈ƒ¿ƒ≈
ÂÈÏÚ ˙eÈ¯Á‡28‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÈÂÏ „aÚzL ‡Ï - «¬»»»…ƒ¿«¿≈≈ƒ∆«¿«¿»

‡È‰29¯ÎÓ ÈÓc ÌlLÏ ·¯Ú ‡e‰L B„iÓ e˜ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»ƒ»∆»≈¿«≈¿≈∆∆
‰Ê È¯‰ - ÔBÚÓLÏ epÚa˙iL ‰ˆ¯iL ˙Ú Ïk ‰Ê∆»≈∆ƒ¿∆∆ƒ¿»∆¿ƒ¿¬≈∆

·iÁ30.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . «»¿»∆««

את 28) המוכר של חוב בעל יטרוף שאם הלוקח, כלפי
הוא. ישלם - מעותיו לו יחזיר לא והמוכר לוי 29)השדה,

יצטרך  שלא דעתו וסמכה השדה את יטרפו שלא היה בטוח
השיג, הראב"ד משנה). המגיד של פירושו פי (על לשלם
כמו  קניין, צריך שאינו מעות מתן בשעת כערב זה שהרי
לדמות  שאין מבאר, משנה ובמגיד א. בהלכה רבינו שכתב
על  היא הערבות בהלוואה הלווה, לערבות מכר של ערבות
דמי  על חלה אינה האחריות במכר אבל שהלווה, המעות
דמיו  המוכר ישלם יטרפוהו שאם הקרקע, על אלא השדה
זה  תשלום להגדיר ואין בו, וזכה אותו שקנה ללוקח
והערבות  ההפסד, כהשלמת אלא שקיבל הדמים כהחזרת
את  שטרפו בשעה המוכר בו שנתחייב זה תשלום על היא
ואפילו  מעות, מתן בשעת ערבות כאן אין ולפיכך הקרקע,
שקניין  למעלה שנתבאר כפי נתחייב. לא - מידו קנו אם
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אמונתו. על כשהלווהו אלא באסמכתא, מועיל אינו
דומה 30) זה הרי המכר דמי על בפירוש היה שהקניין מפני

יוסף  בית ראה משנה. (לחם מעות מתן בשעת להלוואה
הראב"ד  של [השגתו י"א). סעיף קלא סימן משפט חושן
כשהערב  שהמדובר מוכיחים, משנה המגיד של ביאורו וגם
אלא  חייב ואינו מידו קנו אם ואפילו מעות מתן בשעת בא

זו]. הלכה בסוף המפורט בסגנון קניין כשעשו

.çÛ‡ ,È‡z ÏÚ ÔÓˆÚ e·iÁL ÔÏaw‰ B‡ ·¯Ú‰ ÔÎÂ¿≈∆»≈««¿»∆ƒ¿«¿»«¿««
‡e‰L ÈtÓ ,„aÚzL ‡Ï - B„iÓ ewL Èt ÏÚ«ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆

‡zÎÓÒ‡31BÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk .Ôz‡ È‡Â «¿«¿»≈«¿∆»«≈«¬ƒ∆≈
ÏkL .‰È‰È ‡Ï ‡Ï Ì‡ B‡ CÎÂ Ck ‰È‰È Ì‡ CÏ¿ƒƒ¿∆»¿»ƒ……ƒ¿∆∆»
‡Ï Ì‡Â ‰È‰È Ì‡a Ba ·iÁ BÈ‡L „eaÚL ‰ÏBz‰«∆ƒ¿∆≈«»¿ƒƒ¿∆¿ƒ…
‡Ï CÎÈÙÏe ,ÌÏL ÔÈ˜ ‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï - ‰È‰Èƒ¿∆…»«¿ƒ¿»ƒ¿»»≈¿ƒ»…

.„aÚzLƒ¿«¿≈

או 31) יהיה אם - בתנאי השתעבדותו את בפירוש כשתלה
הר  - יהיה ומוחלט לא גמור קניין אינו שקניינו דעתו, גילה י

תוקף. כל זה לקניין אין ולפיכך

.èeÂlL ÌÈL32,„Á‡ Á˜Ó eÁ˜lL B‡ „Á‡ ¯ËLa ¿«ƒ∆»ƒ¿»∆»∆»¿∆»∆»
- ˙eÙzLa Á˜Ï B‡ Ô‰Ó „Á‡ ‰ÂlL ÔÈÙzM‰ ÔÎÂ¿≈«À»ƒ∆»»∆»≈∆»«¿À»

‰ÊÏ ‰Ê ÔÈ‡·¯Ú Ô‰ È¯‰33.L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¬≈≈«¿»ƒ∆»∆««ƒ∆…≈≈

א.32) הלכה ה פרק שבועות דינו 33)ירושלמי אחד כל
השנייה. למחציתה וכערב ההלוואה מחצית לגבי כלווה
שהמלוה  רבינו, בשם כתב עז סימן משפט חושן [בטור
הוכיח  שם יוסף בבית אולם שירצה, ממי הכל לגבות רשאי
הנכונה  הגירסא הטורים, לבעל נזדמנה משובשת שגירסא
ודינם  ערבאים", "נעשו שבידינו: בספרים שהיא כמו היא
משנה  בכסף כתב וכן תחילה. ממנו גובה שאינו ערב ככל

כאן].

.éÔÓ Ú¯tÏ ‰ÂÏn‰ ‡B·iLk ,„Á‡Ï e·¯ÚL ÌÈL¿«ƒ∆»¿¿∆»¿∆»««¿∆ƒ»«ƒ
‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ó Ú¯tÈ - ·¯Ú‰34‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆»≈ƒ»«≈≈∆≈∆∆ƒ¿∆¿ƒ…»»

.·BÁ‰ ¯‡La ÈM‰ Ú·B˙Â ¯ÊBÁ - ·BÁ‰ È„k „Á‡Ï¿∆»¿≈«≈¿≈««≈ƒƒ¿»«

"האחים 34) קז. בתרא בבבא שאמרו ממה זה דין למד
אחד  של חלקו ונטל חוב בעל ובא אביהם) (ירושת שחלקו
הכל  לגבות יכול אביהם של שהמלוה הרי וכו'". מהם
כערבים  דינם הלווה שנכסי פי על אף אחד, יורש מנכסי
יוצא  ביה". ערבין אינון אינש דבר "נכסוהי שאמרו: כמו
הכל  לגבות המלוה יכול ערבים שני שיש שבמקום מזה
הקודמת, שבהלכה שלוו לשניים דומה זה ואין מהם. מאחד
לווה  שזה אפשר הלוואה אבל לחצאין, ערבות שאין משום
על  רבים [תמהו רשב"א). בשם משנה (מגיד חצי וזה חצי
ידי  על חבירו את "המלוה בתרא: בבא סוף מתוספתא רבינו
שאפרע  מנת על אמר ואם מהם, מאחד יפרע לא ערבים שני
מציעא  בבא יוסף ובנימוקי מהן". מאחד ייפרע - מהן מאחד
התוספתא: שכתבה מה מפרש שרבינו כתב, ג פרק תחילת
כלום  תחילה ייפרע שלא הכוונה מהן" מאחד ייפרע "לא
מאיזה  שיגבה התנה ואם הלווה, מן אלא הערבים מן מאחד
וכן  ד). הלכה למעלה (ראה תנאו כפי גובה - שירצה מהם

כרבינו].פירש ופסק הרשב"א גם

.àéBÚÈ„BÈ - ‰ÂÏnÏ Ú¯ÙiLk ,ÌÈLÏ ·¯ÚL „Á‡Â35 ¿∆»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆ƒ¿«««¿∆ƒ
ÂÈÏÚ ¯ÊÁiL È„k ,Ú¯Bt Ì‰ÈMÓ ‰ÊÈ‡ ·BÁ ÏÚ36. «≈∆ƒ¿≈∆≈«¿≈∆«¬…»»

לערב.35) יודיע לדרוש 36)המלוה ממי ידע שהערב
עצמו. סברת היא זה דין מעותיו. החזרת

.áéB¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰37·¯Ú È‡Â CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ·¯Ú : »≈«¬≈¬…ƒ¿ƒ»¿»«¬ƒ»≈
ÌLÎe ;·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :BÏ ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ŒEÏ¿¬≈∆¿ƒ∆»««¿≈«¬ƒ»≈¿≈
·¯ÚÏ ·¯Ú „aÚzL Ck ,‰ÂÏnÏ ·¯Ú‰ „aÚzLpL∆ƒ¿«¿≈∆»≈««¿∆»ƒ¿«¿≈»≈¿»≈

ÔBL‡¯38ÔBL‡¯ ·¯Ú ÔÈ„Â ‰ÂÏn‰ ÌÚ ·¯Ú‰ ÔÈ„Â . ƒ¿ƒ∆»≈ƒ««¿∆¿ƒ»≈ƒ
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc ÈM‰ ÌÚƒ«≈ƒƒ∆»

משנה).37) (מגיד זה לדין ברור מקור נמצא לא
אינו 38) ראשון שערב פי על ואף קניין, בלא אפילו משמע

א) הלכה (ראה מעות מתן בשעת שלא קניין בלי משתעבד
מעות  נותן אינו ראשון ערב שהרי מעות, מתן אין שני ובערב
ראשון  ערב של השעבוד חלות שעת - דבר של וטעמו כלל.

משנה). (מגיד שני ערב לגבי מעות מתן כשעת נחשבת

.âé¯Ó‡L ÔB‚k ,·¯ÚL ¯·c‰ ·ˆ˜ L¯t ‡lL ÈÓƒ∆…≈≈∆∆«»»∆»«¿∆»«
È‡Â BÏ ¯ÎÓ B‡ ,·¯Ú È‡Â BÏ Ôz ÔzzM ‰Ó Ïk :BÏ»«∆ƒ≈≈«¬ƒ»≈¿…«¬ƒ
:‰¯B‰L ÌÈB‡b‰ ÔÓ LÈ - ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ B‡ ,·¯Ú»≈«¿≈«¬ƒ»≈≈ƒ«¿ƒ∆»
ÛÏ‡ ‰‡Ó e‰ÂÏ‰ B‡ ÌÈÙÏ‡ ˙¯OÚa BÏ ¯ÎÓ elÙ‡¬ƒ»««¬∆∆¬»ƒƒ¿»≈»∆∆
·¯Ú‰ ‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .Ïka ·¯Ú‰ „aÚzL -ƒ¿«¿≈∆»≈«…¿≈»∆ƒ∆≈∆∆»≈

ÚML ¯·c‰ Ú„BÈ BÈ‡L ÔÂÈkL ;ÌeÏk ·iÁBÓˆÚ „a «»¿∆≈»∆≈≈««»»∆ƒ¿≈«¿
BÓˆÚ „aÚL ‡ÏÂ BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï - Ba39ÌÈ¯·„e . …»¿»«¿¿…ƒ¿≈«¿¿»ƒ

.ÔÈ·nÏ Ì‰ ÌÚË ÏL∆««≈«≈ƒ

ח 39) הלכה למעלה שנתבאר כמו מועיל אינו קניין ואפילו
י"א  בפרק בפירוש רבינו כתב וכן תנאי. על חיוב גבי
מביא  קידושין בסוף נסים [רבינו ט"ז, הלכה מכירה מהלכות
יכול  שאדם ודעתו רבינו, על החולק בתשובה הרמב"ן דברי
הראב"ד  גם מידו. כשקנו קצוב שאינו בדבר עצמו לחייב
בין  לפשרה נכנס וכאן רבינו על השיג (שם) מכירה בהלכות
ומקרה. מקרה בכל הדעת אומד על וסומך השיטות, שתי

שם]. משנה וכסף ושם כאן משנה מגיד ראה

.ãéÏL BÙe‚Ï ·¯Ú È‡Â e‰ÂÏ‰ :B¯·ÁÏ ¯Ó‡L ÈÓƒ∆»««¬≈«¿≈«¬ƒ»≈¿∆
ÔBÓÓ ÏL BÓˆÚÏ ·¯Ú ‡Ï ,‰Ê ‰ÂÏ40ÔÓÊ Ïk ‡l‡ , …∆∆…»≈¿«¿∆»∆»»¿«

EÏ ep‡È·‡ ‰ˆ¯zL41e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ , ∆ƒ¿∆¬ƒ∆¿¿≈ƒ»«««∆ƒ¿»
e˜Â ,EÏ ep‡È·‡ epÚa˙zL ÔÓÊ Ïk ,e‰ÁÈp‰ :BÚ·˙e¿»«ƒ≈»¿«∆ƒ¿»∆¬ƒ∆¿¿»

B„iÓ42ÔÓ LÈ - ‰Âl‰ ‰Ê ‡È·È ‡Ï Ì‡ ,‰Ê ÏÚ ƒ»«∆ƒ…»ƒ∆«…∆≈ƒ
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ,‰¯B‰L ÌÈB‡b‰43ÈÓ LÈÂ ; «¿ƒ∆»∆«»¿«≈¿≈ƒ

B‡ ep‡È·‡ ‡Ï Ì‡ :¯Ó‡Â ‰˙‰ elÙ‡L ,‰¯B‰L∆»∆¬ƒƒ¿»¿»«ƒ…¬ƒ∆
BÊ È¯‰ - ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰‡ Á¯aL B‡ ˙nL∆≈∆»«∆¿∆«»¿«≈¬≈

.‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .„aÚzL ‡ÏÂ ,‡zÎÓÒ‡«¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿»∆«¿ƒ»

הלווה.40) ידי על החוב פירעון לעצם ערב נעשה לא
הלווה.41) את להביא רק עצמו על נתבאר 42)קיבל

קניין. צריך מעות מתן בשעת שלא א בהלכה למעלה
גאון 43) נחשון רב דעת היא שזאת כתב, משנה במגיד

ונראה  קכט. סימן משפט חושן בטור שהובאה בתשובה
שם. יוסף בית דעת על גם נתקבל זה שמקור
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ועּׂשרים  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨§¤§¦
נתבארו 1) שלא ערבות דיני ושאר בשטר, ערבות דיני מבאר

מדעתו. שלא חבירו של חובו פורע דין וכולל הקודם בפרק

.à‰ÂÏn‰2e„ÈÚ‰L ¯Á‡Â ,¯ËLa B¯·Á ˙‡3ÌÈ„Ú‰ ««¿∆∆¬≈ƒ¿»¿««∆≈ƒ»≈ƒ
‰Âl‰ ˙‡ ·¯ÚÂ ·¯Ú ‡a ¯ËMa4ewL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»»»≈¿»«∆«…∆««ƒ∆»

e¯‡aL BÓk ÌlLÏ „aÚzLÂ B„iÓ5‡B·iLk , ƒ»¿ƒ¿«¿≈¿«≈¿∆≈«¿¿∆»
Û¯BË BÈ‡ - ‰f‰ ·¯Ú‰ ÈÒÎpÓ Ú¯t‰Ï ‰ÂÏn‰««¿∆¿ƒ»«ƒƒ¿≈∆»≈«∆≈≈

ÌÈ„aÚLÓ ÌÈÒÎpÓ6¯ËL ÏL BÙe‚a ·¯Ú‰ ‰È‰ . ƒ¿»ƒ¿À¿»ƒ»»∆»≈¿∆¿»
ÈBÏt :e·˙k Ì‡ :ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜·¯Ú7È¯‰L , …∆¬ƒ«»≈ƒƒ»¿¿ƒ»≈∆¬≈

·¯ÚÓ BÈ‡8ÔÓ epnÓ ‰·B‚ BÈ‡ - ‰ÂÏna ‰Âl‰ ÌÚ ≈¿…»ƒ«…∆«ƒ¿»≈∆ƒ∆ƒ
ÌÈ„aÚLÓ‰9‰ÂÏ ÈBÏt :¯ËMa ·e˙k Ì‡ Ï·‡ ; «¿À¿»ƒ¬»ƒ»«¿»¿ƒ»»

ÈBÏÙe CÎÂ Ck ÈBÏtÓ10ÌÚ ‰ÂÏ e·¯Ú È¯‰L ,·¯Ú ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»≈∆¬≈≈¿…∆ƒ
eÓ˙Á Ck ¯Á‡Â ,·¯Ú ÏL B„iÓ e˜Â ,¯ËMa ·¯Ú»≈«¿»¿»ƒ»∆»≈¿««»»¿
·¯Ú ÈÒÎpÓ Ú¯Ù ‰Ê È¯‰ - ¯ËMa ÌÈ„Ú≈ƒ«¿»¬≈∆ƒ¿»ƒƒ¿≈»≈

ÌÈ„aÚLÓ‰11. «¿À¿»ƒ

קעו:2) שם וגמרא קעה: בבאֿבתרא שחתמו.3)משנה
העדים.4) מחתימת למטה בשטרֿהחוב ערבותו וכתב

רש"י  (ראה שטרות" חיתום לאחר היוצא "ערב במשנה:
לאחר 5)שם). אפילו מועיל שקנין ה"א, הקודם בפרק

מעות. הערב.6)מתן את 7)של מקשר אינו זה סגנון
בפני  ענין הוא זו פיסקא וכאילו יחד, והמלוה ִהערבות

"אינו 8)עצמו. לאחרֿכך: להאמור נימוק משמש זה קטע
המשועבדים". מן ממנו מידו.9)גובה קנו אם אפילו

(מגידֿמשנה). חורין מבני אפילו גובה אינו - קנו וכשלא
המלוה.10) עם הערבות מקשרת זו ורבי 11)וא"ו כרב

ללמדנו, מידו", "וקנו וכתב דייק רבינו קעו. שם יוחנן
העדים, חתימת לפני בשטר הערבות נכתבה אם שאפילו
קנין. בלא מעות מתן לאחר משתעבד אינו - "ופלוני" וכתבו
בלא  גובה אינו חורין מבני שאפילו מבאר, במגידֿמשנה

ובלחםֿמשנה). שם, (עיין קנין

.á- ÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿ƒ»«ƒ∆»≈«««¿ƒ

·iÁ˙pL ÌBiÓ12˙eÁt ‰Ê Ák ‰È‰È ‡Ï .ÌlLÏ ·¯Ú‰ ƒ∆ƒ¿«≈∆»≈¿«≈…ƒ¿∆…«∆»
BÓˆÚ ‰Âl‰ ÔÓ13‰˙‰ Ì‡Â .ÌÈ¯Bn‰ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ƒ«…∆«¿¿»∆«ƒ¿ƒƒ¿»

È‡z‰ ÈÙÏ Ïk‰ - BnÚ14. ƒ«…¿ƒ«¿«

ביתֿדין.12) שאמרו 13)עלֿידי והדיחויים ההקלות וכל
דרכי  וכן בערב. גם יפה כוחם - לווה גבי (פכ"ב) למעלה

בערב. גם שייכות ביתֿהדין, מצד כבר 14)הכפיה נתבאר
(מועיל). קיים - שבממון תנאי שכל פעמים, כמה

.âÌÈÒÎ BÏ ‡ˆÓ ‡ÏÂ ‰Âl‰ ˙‡ Úa˙Ï ‡aL ‰ÂÏÓ15 «¿∆∆»ƒ¿…«∆«…∆¿…»»¿»ƒ
B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -16È¯‰ ,ÔÏaw‰ Ïˆ‡ CÏ :¯ÓBÏÂ ≈»ƒ¿¿«≈≈∆««¿»¬≈

EÏ LÈ17‰lÁz B˙B‡ Úa˙Ï18ÈÓ Ïk Ú·Bz ‡l‡ ; ≈¿ƒ¿…«¿ƒ»∆»≈«»ƒ
‰lÁz ‰ˆ¯L19„iÓ ˙BÚn‰ ÔÏaw‰ ‡O Ì‡Â . ∆»»¿ƒ»¿ƒ»»««¿»«»ƒ«

‰Âl‰ „Èa ‰ÂÏnÏ ÔÈ‡ - ‰Âl‰ „Èa B˙e ‰ÂÏn‰««¿∆¿»¿««…∆≈««¿∆¿««…∆
ÌeÏk20˙¯Á‡ ‰È„Óa ‰Âl‰ ‰È‰ .21ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿»»«…∆ƒ¿ƒ»«∆∆∆≈»

ÁÈp‰Â ‰Âl‰ ˙nL B‡ ,ÂÈÏ‡ CÏÈÏ ‡ÏÂ BÚÈ„B‰Ï¿ƒ¿…≈≈≈»∆≈«…∆¿ƒƒ«

È¯‰ - Ô‰ÈÒÎÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈÓB˙È¿ƒ¿«ƒ∆≈≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈∆¬≈
ÈeˆÓ ‰Âl‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,‰lÁz ·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ‰Ê22. ∆≈«∆∆»≈¿ƒ»∆¬≈≈«…∆»

דמלוה 16)ידועים.15) מיניה לווה מיפטר "לא קעד. שם
ביד". (הקבלן) ויתן שישא כאמור 18)הזכות.17)עד

ה"ד. פכ"ה בשם 19)למעלה כתב קכט סי' חו"מ ב'טור'
של  המשועבדים מן גם לגבות שיכול התרומות', 'בעל
יוסף' 'בית (ראה חורין בני לקבלן כשיש ואפילו הלווה,
(מובא  רשב"א כתב בזה. דעתו גילה לא ורבינו שם).
יותר  שדה הקבלן מן לגבות יכול שאינו כאן) במגידֿמשנה
שללווה  כגון עצמו, הלווה מן לגבות שיכול מזו משובחת
לגבות  לו ויש וזיבורית עידית או בלבד, זיבורית יש
בינונית  גם יש ולקבלן ה"ד, פי"ט למעלה כאמור זיבורית,
שאם  עוד, וכתב זיבורית. אלא בינונית מהקבלן גובה אינו -
הקבלן  מן לגבות רשאי אינו - למלוה לשלם רוצה הלווה

שם 20)תחילה. [ב'תוספות' הלווה. את לתבוע יכול אינו
גובה  - לקבלן נכסים אין שאם רבינוֿתם, בשם כתבו קעג:
ובכמה  יט (בכתובות נתן דרבי שעבודא מטעם הלווה, מן
מנה  בחבירו לנושה "מנין נתן: רבי בשם אמרו מקומות,
שנאמר  לזה? ונותנין מזה שמוציאין מנין בחבירו, וחבירו
נתן  רבי של שמו את חז"ל והטביעו לו". אשם לאשר ונתן
שהרי  נתן), דרבי שעבודא לו: וקראו זה, עובר שעבוד על
לפרעון  שנתן הכסף את לקבלן להחזיר מחויב הלווה
ערוך' וה'שולחן קכט, סי' חו"מ ה'טור' פסקו וכן המלוה.
זמן  כל שהרי זו, בסברא קצת לפקפק ויש יט. סעיף שם
לו, נשתעבד ולא כלום לו חייב הלווה אין הקבלן פרע שלא
של  לשונו ומסתימת לו". אשם "לאשר לומר כאן שייך ולא

כתב,רבינו, שם ה'טור' רבינוֿתם]. כדעת שלא משמע
אין  ובשניהם לערב, קבלן בין הבדל אין - ביד ונתן שבנשא
וכתב  כאן, דייק רבינו אולם כלום. הלווה על למלוה
ב'שולחן  נפסק וכן כך. הדין אין שבערב ומשמע "הקבלן",

שם. ידועים,21)ערוך' נכסים ללווה כשאין המדובר,
ואין  וגובים, לנכסיו יורדים ביתֿדין – לו כשיש אבל
'בעל  בשם (כסףֿמשנה תחלה הערב את תובעים

ה"ג.22)התרומות'). פכ"ה למעלה ראה

.ãBÈ‡ - ÈÚ ‡e‰L B‡ˆÓe ‰Âl‰ ˙‡ Ú·zL ‰ÂÏÓ«¿∆∆»«∆«…∆¿»∆»ƒ≈
‰Âl‰ Ú·MiL „Ú ·¯Ú‰ ÔÓ Ú¯t‰Ï ÏBÎÈ23˙w˙a »¿ƒ»«ƒ∆»≈«∆ƒ»««…∆¿«»«

ÌÈB¯Á‡24‡Èe˜ eOÚÈ ‡nL ;ÌeÏk BÏ ÔÈ‡L25ÏÚ «¬ƒ∆≈¿∆»«¬¿¿»«
·¯Ú ÏL ÂÈÒÎ26. ¿»»∆»≈

תורה.23) של שבועה כעין חפץ, נתבאר 24)בנקיטת
מתקנת  אותו משביעים ערב שכשאין ה"ב פ"ב למעלה
היא  כאן האמורה שהשבועה ונראה הראשונים. הגאונים
נכסים  ללווה יש שמא הערב, לטובת מאוחרת יותר תקנה

ידועים. רמאות.25)בלתי יטען 26)מעשה המלוה
הוא  - ויחלקו הערב, מן ויגבה הלווה אצל נכסים מצא שלא

שגבה. המעות את - והלווה

.ä‡·e ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa B¯·ÁÏ ·¯Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»≈«¬≈¿ƒ¿»«∆»
- Ìi‰ ˙È„Óa ‰Âl‰ È¯‰Â ,·¯Ú‰ ˙‡ Úa˙Ï ‰ÂÏn‰««¿∆ƒ¿…«∆∆»≈«¬≈«…∆ƒ¿ƒ««»

EÚ¯t ‡lL ‰È‡¯ ‡·‰ :·¯Ú‰ BÏ ¯ÓB‡27,‰Âl‰ ≈∆»≈»≈¿»»∆…¿»¬«…∆
.EÏ ÌlL‡ È‡Â«¬ƒ¬«≈¿
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לומר 27) נאמן עצמו שהלווה והטעם, בשבועה. נוטל ואינו
 ֿ (מגיד ה"א פי"א למעלה כמבואר עלֿפה, במלוה פרעתי

משנה).

.å‰Ê È¯‰ - B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï Ô˙Â Ì„wL ·¯Ú»≈∆»«¿»«¿««∆¬≈∆
‰Âl‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ28Û‡ ,B„È ÏÚ Ú¯tM ‰Ó Ïk ≈¿∆ƒ«…∆»«∆»««»«

.ÏÏk ÌÈ„Ú ‡Ïa B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‰˙È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»¿»ƒ¿»«∆¿…≈ƒ¿»
˙Úa ‰Âl‰ BÏ ¯Ó‡Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««…∆»≈
„ÓÚ Ì‡ Ï·‡ ;ÌlLÂ È·¯Ú :·¯Ú BÏ ‰OÚpL∆«¬»»≈»¿≈ƒ¿«≈¬»ƒ»«
¯Ó‡L B‡ ,ÔÏa˜ B‡ ·¯Ú BÏ ‰OÚÂ BÓˆÚ ˙eL¯aƒ¿«¿¿«¬»»≈«¿»∆»«
·BÁ‰ Ú¯ÙÈÂ ÔziL e‰L¯‰ ‡ÏÂ ,È·¯Ú :‰Âl‰ BÏ29 «…∆»¿≈ƒ¿…ƒ¿»∆ƒ≈¿ƒ¿««

ÌeÏk BÏ ÌlLÏ ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ -30¯ËL Ú¯Bt‰ ÔÎÂ . ≈«…∆«»¿«≈¿¿≈«≈«¿«
BzÚcÓ ‡lL B¯·Á ÏL B·BÁ31ÏÚ ·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ , ∆¬≈∆…ƒ«¿¬ƒ»»««

ÔBkLn‰32BBkLÓ ÏËBÂ ,ÌeÏk ·iÁ ‰Âl‰ ÔÈ‡ - ««¿≈«…∆«»¿¿≈«¿
‰È‰ ‡nL ;ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ Ô˙Bp‰ ‰Ê „a‡ È¯‰Â ,ÌpÁa¿ƒ»«¬≈ƒ≈∆«≈∆¿»∆»»»

BÏ ÏÁBÓe ‰ÂÏn‰ ˙‡ ÒiÙÓ ‰Âl‰33‰Âl‰ ˙Ó .34, «…∆¿«≈∆««¿∆≈≈«…∆
„˜ ·BÁ‰ Ú¯Ùe ·¯Ú‰ Ì„˜Â,ÌÈL¯Bi‰ ˙‡ ÚÈ„BiL Ì ¿»«∆»≈»««…∆∆ƒ«∆«¿ƒ

Ì„˜ B·BÁ ¯ËL ‰Âl‰ Ú¯t ‡lL eÏ Ú„B Ì‡ƒ»»∆…»««…∆¿«…∆
Ì„˜ Ba ‰„B‰L ÔB‚k ,˙eÓiL35e‰ecpL B‡ ,36˙Óe ∆»¿∆»…∆∆ƒ≈

È¯‰ - ˙B·b‰Ï ‰ÂÏn‰ ÔÓÊ ÚÈb‰ ‡lL B‡ ,BÈeca¿ƒ∆…ƒƒ«¿««ƒ¿»¿ƒ»¬≈
ÔÈL¯Bi‰ ÔÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê37Ú¯tM ‰Ó Ïk38‰È‰ . ∆≈¿∆ƒ«¿ƒ»«∆»«»»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰ÂÏn‰39ÔÈ·iÁ ÔÈL¯Bi‰ ÔÈ‡ - ««¿∆≈»ƒ≈«¿ƒ«»ƒ
ÌlLÏ40·BÁ‰ Ïk ·¯Ú‰ „ÈÏ Ô˙ Ô‰È·‡ ‡nL ; ¿«≈∆»¬ƒ∆»«¿«∆»≈»«

·¯Ú‰ ˙‡ Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ ‰È‰L∆»»»»ƒ¿≈∆»≈»ƒ≈«∆∆»≈
‰lÁz41ÚÈ„BiL Ì„˜ BzÚcÓ ‰Ê Ú¯t CÎÈÙÏe , ¿ƒ»¿ƒ»»«∆ƒ«¿…∆∆ƒ«

Ú·Bz ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰L ÔÚÈ„B‰ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙È‰«¿ƒ¬»ƒƒ»∆»≈»ƒ≈«
.ÌlLÏ ÔÈ·iÁ - Ô˙B ‡e‰ È¯‰Â B˙B‡«¬≈≈«»ƒ¿«≈

קעד:28) בבאֿבתרא מברייתא משמע אמר:29)כן שלא
רבינו:30)"ושלם". של מלשונו מדייק במגידֿמשנה

אבל  בלבד, בערב נאמר זה שדין הרשהו", ולא "ערבני
קבלן", להיות "הכנס לו: כשאמר לשלם הלווה חייב בקבלן
ערב  בין ההבדל את ומסביר "ושלם". הוסיף: כשלא אפילו
למה  תחילה הערב את לתבוע יכול אינו שהמלוה לקבלן,
לנגוש  יכול שהמלוה קבלן, אבל ולשלם. למהר לו היה
הדעת, על מתקבל - החוב את שיפרע עליו וללחוץ אותו
לדמות  אין כך ומשום הנגישה, מאימת להשתחרר שרצה
מדעתו, שלא חבירו של שטרֿחובו פורע לדין קבלן דין
שאם  במגידֿמשנה, מסיק ומזה הבא. בקטע רבינו שמביא
רשאי  המלוה והרי נכסים, לו נמצאו ולא בדין הלווה עמד
בביתֿדין  שנתבע לפני ושילם הערב וקדם הערב, את לתבוע

חי  כאן).- ראב"ד (ראה לו לשלם הלווה משנה,31)יב
מהל' בפי"ב רבינו פסק וכן קח. שם וגמרא ק: כתובות

הי"ט. ה"ב.32)אישות פי"ג שם נימוק 33)ירושלמי,
שם. בירושלמי, אמרו ֿ 34)זה בבבא הובא שהיה, מעשה

ושלם". "ערבני הלווה: לו כשאמר המדובר קעד. בתרא
פרע.35) שלא הודה למיתתו, למעלה 36)סמוך ראה

ה"ג. וב'טור'37)פכ"ב גדולים. יורשים אפילו משמע
קטנים, ביתומים המדובר (שם) שבגמרא כתב, קל סי' חו"מ
אחד  שם כשאין אפילו להחזיר מחוייבים גדולים אבל

למעלה. שנאמרו דרב 38)מהתנאים בריה הונא כרב
האמורים  התנאים משלושת אחד שם אין ואם שם. יהושע,
לשלם  חייבים היורשים אין פרעון) זמן לפני נידוי, (הודאה,
הלווה  אומרים: שאנו משום "ושלם", שאמר אףֿעלֿפי
בלשון  החוב. פרעון להבטחת ערך חפצי הערב לידי מסר
לצררי  חוששים ולמה אתפסיה". צררי "אימר שם: הגמרא
במגידֿמשנה, ביאר עצמו? מלוה מגבי יותר ערב, גבי
מתעורר  לשלם, החיוב עליו שחל לפני ושילם שקדם משום
מעותיו. להבטחת ערך חפצי בידו הפקיד שהלווה חשש

שהיה.39) מעשה קעד: הדרכים 40)שם מן באחד אפילו
שם. אשי, כרב חפצי 41)הנ"ל. מהלווה קיבל ואילמלא

זה  נימוק ערבות. עליו מקבל היה לא - לבטחון ערך
- תחילה הלווה את תובעים גוים שגם שבמקום מלמדנו,

גוי. במלוה גם לצררי חוששים אין

.æ·¯Ú Ïk42Ú¯t‰Ï ‡aL ÔÈa ,Ú¯tM ‰Ó ÏhÏ ‡aL »»≈∆»ƒ…«∆»«≈∆»¿ƒ»«
BÓˆÚ ‰ÂlÓ ÔÈa ‰ÂÏ ÈL¯BiÓ43CÈ¯ˆ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿≈…∆≈ƒ…∆«¿¬≈∆»ƒ

Ú¯tL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï44·BÁ‰ ¯ËL ˙‡ÈˆÓ ÔÈ‡Â .45 ¿»ƒ¿»»∆»«¿≈¿ƒ«¿««
„iÓ ¯ËM‰ ÏÙ ‡nL ,‰È‡¯ ·¯Ú‰ „Èa ÂÈÏÚL∆»»¿«∆»≈¿»»∆»»««¿»ƒ«

ÌeÏk ‰Ê Ú¯t ‡ÏÂ ‰ÂÏn‰46. ««¿∆¿…»«∆¿

שם.42) שהברייתא 43)ברייתא, משמע, שם בסוגיא
קיבלו  הפוסקים, כל וכן רבינו, אבל יתומים. בדין עוסקת

עצמו. ללווה גם זה כדין 44)דין בשבועה נוטל ואינו
עלֿפה. כמלוה היא הערב שתביעת משום בשטר, מלוה

ראיה.45) אינו - הערב ביד נמצא החוב ששטר העובדא
והחזיר 46) למלוה פרעתי בעצמו: לטעון יכול חי, כשהלווה

לא  אתה גם אבל פרעתי לא אמנם או: ממני, ונפל השטר לי
זה  שדין מפרש, שם ברשב"ם כלום. לך חייב ואינני פרעת,
ויוציא  שפרע ישבע וכשיגדלו בלבד, קטנים ביתומים נאמר
של  סיומה את השמיט שרבינו הדבר, [תמוה היורשים. מן
לערב) כתב המלוה (פירוש: בו כתוב "ואם הברייתא:
וביאר, זה דין הביא שם וב'טור' גובה". - ממך התקבלתי
מן  וגובה בשטר כמלוה דינו שם) (ב"ב רשב"ם שלדעת
בלבד. חורין מבני שגובה ופוסק חולק והר"י המשועבדים,
התקבלתי  לדין רמז אין כאן ברי"ף גם לגמרי. שותק ורבינו

וצע"ג]. וס"ד). ס"ג קלא סי' וש"ך סמ"ע (ראה

.ç‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÈÏ z·¯Ú :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»«¿»ƒ¿≈…
·¯ÚÏ È˙ÈL¯‰ ‰z‡ :‰ÂlÏ ·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;Èz·¯Ú»«¿ƒ∆»«∆»≈«…∆«»ƒ¿ƒ«ƒ«¬…
‡Ï B‡ ,z·¯Ú EzÚcÓ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÔzÏÂ E˙B‡¿¿ƒ≈¿≈ƒ«¿¿»«¿»…
,EÈÙa ‰ÂÏn‰ ÈzÚ¯t :·¯Ú‰ ¯Ó‡L B‡ ;ÏÏk z·¯Ú»«¿»¿»∆»«∆»≈»«¿ƒ«ƒ¿»¿»∆
,zÚ¯t Ôk :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,zÚ¯t ‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â¿«»≈…»«¿»∆»«≈»«¿»

zÚ¯tM ‰Ó EÏ Èz˙Â47z·¯Ú :‰ÂÏn‰ ¯Ó‡L B‡ ; ¿»«ƒ¿«∆»«¿»∆»«««¿∆»«¿»
ÏkÓ - ‰Ó ‡l‡ Èz·¯Ú ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ˙‡Ó ÈÏƒ»«ƒ¿≈…»«¿ƒ∆»»∆ƒ»
ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚh‰ el‡≈«¿»¿«≈»∆«ƒ≈¬≈»»

Ú·MÈ B‡ .‰È‡¯‰48˙Úe·L B‡ ,˙q‰ ˙Úe·L Úa˙p‰ »¿»»ƒ»««ƒ¿»¿«∆≈¿«
˙BÚË Ïk ¯‡Lk ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ ‰¯Bz‰«»ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»»«¬

ÔBÓn‰49. «»

(47 ֿ אףֿעל היסט". שבועת הנתבע ש"ישבע רבינו: ומסיים
בשטר, הערבות נכתבה ואפילו - בשטר היתה שהמלוה פי
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כתב  ואם בשטר. למלוה הערב תביעת את עושה זה כל אין
פרעתי, לטעון: נאמן הלווה אין - "התקבלתי" המלוה
(מגידֿמשנה). במקומו הערב את העמיד שהמלוה משום

הראיה,48) עליו מחבירו המוציא לומר: שצריך נראה
התורה. שבועת או היסת שבועת הנתבע וישבע

נשבע 49) במקצת ומודה ונפטר, היסת נשבע הכל שכופר
התורה. שבועת

.èÌÈ¯Á‡ ˙‡ e·¯ÚL B‡ ,eÂlL LÈ‡ ˙L‡ B‡ „·Ú∆∆≈∆ƒ∆»∆»¿∆¬≈ƒ
ÌlLÏ e·iÁ˙Â50L¯b˙˙Â „·Ú‰ ¯¯ÁzLiLk - ¿ƒ¿«¿¿«≈¿∆ƒ¿«¿≈»∆∆¿ƒ¿»≈

eÓlLÈ ÔÓÏ‡˙z B‡ ‰M‡‰51. »ƒ»ƒ¿«¿≈¿«¿

לבעל.50) שייך שבידם  מה כל הדין,51)והרי מקור
בהם  החובל וכו' והאשה "העבד פז. בבאֿקמא במשנה
- לשלם מה להם (שאין פטורין באחרים שחבלו והם חייב,
נשתחרר  האשה נתגרשה זמן, לאחר משלמין אבל רש"י)
מלוה  לענין גם רבינו למד ומכאן לשלם". חייבין - העבד
רב  הגאונים בשם כתוב שמצא במגידֿמשנה, כתב וערבות.
בפקדון  קיבלה או שלוותה "שהאשה האי: רב ובנו שרירא
לבעל  ואין משלמת בידה מצוי הוא אם גנבה, או גזלה או
ותמה  חבלות". כדין הוא הרי - אבד כבר ואם לעכב.
ניתנה, להוצאה מלוה הלא מלוה, דין על המגידֿמשנה
נכסי  בכל כמו הבעל בה זכה - לידה המלוה וכשהגיעה
שאם  האלה, כגאונים רבינו פסק זה, פרקנו ובסיום אשתו.
ונראה  למלוה. מחזירים - בידה נמצא עצמו ההלוואה כסף
- ואכלה "לוותה קלט. בבבאֿבתרא הבעיא על שהסתמך
היה  ברור - קיימים והמעות אכלה לא שאם ומשמע מהו",

בעלה. תחת כשהיא אפילו לשלם חייבת שהיא לשואל,

.éÏÈc‚iLk ÌlLÏ ·iÁ - ‰ÂlL ÔË˜52ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â . »»∆»»«»¿«≈¿∆«¿ƒ¿≈¿ƒ
¯ËL ÂÈÏÚ53ÏÚ Û‡ ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , »»¿»∆»¬≈ƒƒ¿»«∆««

.ÌeÏk ÔËw‰ „iÓ ÔÈ˜ ÔÈ‡L ;B„iÓ ewL Ètƒ∆»ƒ»∆≈ƒ¿»ƒ««»»¿

שחבל 52) שקטן שם) (בבאֿקמא ששנינו אףֿעלֿפי
- כשיגדיל משלם ואינו פטור, כן,באחרים הדין אין במלוה

להחזיר. מחויב ממנו, ונהנה כסף קיבל שהוא משום
ומבין  ולמעלה, שש מבן הוא כשהקטן דוקא שזה ומסתבר,
נט. בגיטין שנינו זה, גיל בני ועל ומתן. משא בטיב
לקטן  המלוה אבל ממכר", וממכרן מקח מקחן "הפעוטות
הלכות  וראה (מגידֿמשנה, מעותיו איבד - זה מגיל למטה

ה"ו). פכ"ט ֿ 53)מכירה בבבא שאמרו ממה נלמד זה
 ֿ אלאֿאם השטר על חותמים העדים אין - חזקה קנה. בתרא

בגדול. נעשה כן

.àéBÈ‡L ,ÌÈB‡b‰ e¯B‰ - ÌÈ¯Á‡ ˙‡ ·¯ÚL ÔË»̃»∆»«∆¬≈ƒ«¿ƒ∆≈
˙‡ Ô˙pL ‰ÊÂ .ÏÈc‚iLk Û‡ ÌeÏk ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈¿«¿∆«¿ƒ¿∆∆»«∆
ÔË˜Ï ÔÈ‡L .ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ „a‡ - ÔËw‰ Èt ÏÚ ÂÈ˙BÚÓ¿»«ƒ«»»ƒ≈∆¿»∆≈¿»»

BÓˆÚ „aÚLÏ È„k ˙Úc54‡ÏÂ ,Ba ·iÁ BÈ‡L ¯·„a ««¿≈¿«¿≈«¿¿»»∆≈«»¿…
ÔÎÂ ,‡e‰ ˙Ó‡ ÔÈ„Â .‰Êa ‡ˆBik ÏÎa ‡ÏÂ ˙e·¯Úa¿«¿»¿…¿…«≈»∆¿ƒ¡∆¿≈

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

ומתנתם 54) שמכרם ומתנה, למכר שעבוד לדמות אין
כבר  שכלו הפעוטות, לעונת שהגיע קטן אמנם קיימים.
אינו  אבל אחר, אדם לידי רכושו העברת להבין מפותח

והשתעבדות. התחייבות של משקלה תוקף עדיין תופס

.áé‰M‡‰55˙ÂlL˙‡OÂ ¯ËLa ‰·¯Ú B‡ ¯ËLa ‰ »ƒ»∆»¿»ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
ÌlLÏ ˙·iÁ -56˙‡OpL ¯Á‡57‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡Â . «∆∆¿«≈««∆ƒ≈¿ƒ»¿»ƒ¿»

;ÔÓÏ‡˙zL B‡ L¯b˙zL „Ú ˙ÓlLÓ dÈ‡ - ‰t ÏÚ«∆≈»¿«∆∆«∆ƒ¿»≈∆ƒ¿«¿≈
Á˜BÏ ˙eL¯k ÏÚa ˙eL¯L58e¯‡aL BÓk ,‡e‰59 ∆¿««ƒ¿≈«¿∆≈«¿

ÔÓˆÚ ‰‡ÂÏ‰‰ ˙BÚÓ Ô˙B‡ eÈ‰ Ì‡Â .˙BÓB˜Ó ‰nÎa¿«»¿¿ƒ»»¿««¿»»«¿»
‰ÂÏnÏ Ô˙B‡ e¯ÈÊÁÈ - ÔÈÓi˜60. «»ƒ«¬ƒ»««¿∆

קלט.56)פנויה.55) יכול 57)בבאֿבתרא הבעל ואין
שנכסיה  משום ה"ט), (ראה שלוותה בנשואה כמו לעכב

נישואיה. לפני למלוה ֿ 58)השתעבדו על שמלוה וכשם
מהבעל. גובה אינו כך הלקוחות, מן גובה אינו פה

הי"ב.59) ומתנה זכיה מהל' הגאונים 60)בפי"ב כדעת
מח). בהערה בזה שכתבנו מה (ראה האי רב ובנו שרירא רב

ועּׂשרים  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
ודין 1) גויים, שעדיו שטר ודין השטרות תיקון דיני מבאר

ודין  הקיום, מן או השטר מן העדים חתימת הרחקת
אחר  ושהולכים השיטה בסוף אותם כותבים שאין הלשונות

השטר. שבלשונות הפחות

.à¯ËL2‰È‰ Ì‡ :·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¿»∆»¿»»¿»¿»ƒ»»
ÛicÊ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ,Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôew˙k ÈeOÚ3 »¿ƒƒ¿≈ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈
ÔÈÚ„BÈÂ ,Ï‡¯OÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â ,Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒ
.ÔÈ„aÚLÓ‰ ÔÓ Ba ÔÈ·B‚Â ,¯Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙B¯˜Ïƒ¿¬≈»≈¿ƒƒ«¿À¿»ƒ

Ï·‡4Ô‰ÈÓ˙BÁL ˙B¯ËM‰ Ïk5È¯‰ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ¬»»«¿»∆¿≈∆¿≈»ƒ¬≈
·BÁ È¯ËLÂ ¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËMÓ ıeÁ ,ÔÈÏeÒt el‡6. ≈¿ƒƒƒ¿≈∆»ƒ¿»¿ƒ¿≈

BÚn‰ ÔziL ‡e‰ÂeÈÙÏ :¯ËMa e·zÎÈÂ ,Ì‰ÈÙa ˙ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿»¿»≈
˙BÚÓ B‡ ¯În‰ ÈÓc CÎÂ Ck ÈBÏÙÏ ÈBÏt ‰Ó»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»¿≈«∆∆¿
Ï·‡ ;Ì‰lL ˙B‡k¯Úa ÔÈÈeOÚ eÈ‰iL ‡e‰Â .·BÁ‰«¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆¬»

Ô‰ÈÏÈÏt ıea˜ ÌB˜Óa7- Ì‰lL ËÙBM‰ Ìei˜ ‡Ïa ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆¿…ƒ«≈∆»∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï8e„ÈÚiL Ï‡¯OÈ È„Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÂ . …ƒ¿¿≈¿ƒƒ≈≈ƒ¿»≈∆»ƒ

‰Ê ÏÚÂ ¯ËM‰ È„Ú Ô‰L ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ el‡ ÏÚ«≈»¿≈»ƒ∆≈≈≈«¿»¿«∆
˙eÏa˜a ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ,Ô˙e„Ú ÌiwL Ô‰lL ËÙBM‰«≈∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«¿»

„ÁL9ÏkÓ ¯·c ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡Â . …«¿ƒ»¿ƒ¿≈»¿≈»ƒ»»ƒ»
˙B‡„B‰ È¯ËL ÔÎÂ .Ò¯Ák Ô‰ È¯‰ - el‡10˙BzÓe ≈¬≈≈«∆∆¿≈ƒ¿≈»«»

˙BÏÈÁÓe ˙B¯LÙe11Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL ÌÈ„Úa Ô‰L ¿»¿ƒ∆≈¿≈ƒ∆»∆««ƒ
ÌÈÒ¯Ák Ô‰ È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ô‰a LiL12. ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈≈«¬»ƒ

e˙pL Ô‰lL ·BÁ È¯ËL elÙ‡L :È˙Ba¯ e¯B‰Â¿««∆¬ƒƒ¿≈∆»∆∆»¿
ÔÈÏeÒt - Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰13È¯ËL ‡l‡ e¯ÈLÎ‰ ‡ÏÂ , «»ƒ¿≈∆¿ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈

‰„BÓ È‡ ÔÈ‡Â .Ì‰ÈÙa ˙BÚn‰ e˙pL ¯kÓÓe Á˜Ó∆»ƒ¿»∆»¿«»ƒ¿≈∆¿≈¬ƒ∆
‰Êa14eÚ„È ‡Ï Ì‡ .15‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯OÈ Èi„ »∆ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿»∆

ÈLÏ B˙B - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B‡k¯Úa ‰OÚp‰««¬»¿«¿»∆¿≈»ƒ¿ƒ¿≈
‡ˆÓpL ,BÏ ÔÈ¯B˜Â ‰Ê ÈÙa ‡lL ‰Ê ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ∆∆…ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»

Bnz ÈÙÏ ÁÈÒÓk Ô‰Ó „Á‡ Ïk16ÈaÓ Ba ‰·B‚Â . »∆»≈∆¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ17,Ba ÔÈÙ¯BË ÔÈ‡ Ï·‡ ,,ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ƒ¬»≈¿ƒƒ¿≈∆≈

È„·BÚa ‰OÚpL ‰na ˙BÁB˜l‰ eÚ„È ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»¿«»«∆∆«¬»¿¿≈
.ÌÈ·ÎBk»ƒ

יט:2) בגיטין אמימר, של שאינו 3)מימרא בדיו כתובים
ניכר  - שהוא מה ויוסיפו הכתוב את יגררו ואם נמחק,

יא.4)הזיוף. ודף שם הגמרא, וסוגיית י: שם משנה,
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עליו.5) החתומים שאין 6)העדים בשטר כמלוה דינם
מנכסים  בהם גובים אין אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה
קול  מוציאים ישראל עדי שרק משום משועבדים,
לא  אבל להזהר, הלוקח ויודע ההלוואה) דבר (מפרסמים
זה  לענין נחזור המגידֿמשנה). של פירושו (ע"פ גוים עדי
בערכאות  העולים השטרות "כל שנינו: [שם זו הלכה בסוף
שחותמיהן  אע"פ מלכותי) ביתֿמשפט = (ערכאות גוים של
למה  שאלו: ובגמרא נשים". מגיטי חוץ כשרים, - גוים
- במכר בשלמא המקבל? קנה כיצד כשרים? מתנה שטרי
כסף, שנתן מאשרים השופטים (שהרי שנתן בכסף קנה
שטר  תוקף לו אין שלהם השטר והרי לשקר) חשודים ואינם
שטר  דינא", - דמלכותא "דינא שמואל: ומתרץ קנין.
ותירוץ  מלא. תוקף לו יש המלכות, לחוקי בהתאם שנעשה
פירוש  נשים", מכגיטי "חוץ וצ"ל המשנה, לשון מתקן אחר
את  גומרים עצמם שהם נשים, לגיטי הדומים השטרות כל
כאן  פוסק ורבינו שעבוד. או הקנאה שטר כגון הענין,
גזילה  מהל' בפ"ה שפסק למה סתירה בזה ואין זו, כשיטה
לא  שלדעתו דינא, - דמלכותא דינא מקומות: ובכמה הי"א
(או  למלך הנוגע לענין אלא דינא" דמלכותא "דינא אמרו
לא  אבל בהם, מעוניין שהמלך וחוקים מסים כגון למדינה)
התרצן  דברי מפרש הוא וכן לחבירו, אדם שבין בדברים

(מגידֿמשנה)]. השופטים,7)השני שם שמתקבצים מקום
הוראותיהם. עלֿפי שטרות כותבים והמעוניינים

נותנים 8) אנו אין אבל השופט, של חתימתו על אנו סומכים
אישרו  כשלא בפניהם, שנעשו למסמכים אפילו תוקף

ידיהם. שוחד.9)בחתימת בקבלת חשודים אינם בסתם
וגם 10) "חוב", המילה את ולמחוק הודאות", "שטרי צ"ל

שטריֿחוב  מכשיר רבינו שהרי שלאחריה, ה"ואו" את
תימן. בכת"י הוא וכן בערכאות. ב'פרישה'11)שנעשו

בעלֿפה, כך לפני מחל כשלא שהכוונה מפרש, שם חו"מ
בעלֿפה  מחילה שהרי בשטר, המחילה את כתב אלא

את 12)מועילה. גומר השטר תוקף אלה, שבכל משום
שטר. תוקף אין הגוים בידי חתומים ולשטרות הענין,

של 13) כוחו שבלי ונימוקם: פרעתי. לטעון: הלווה ונאמן
למה  מאמינים שאנו אףֿעלֿפי עלֿפה מלוה זה הרי השטר,

שטר. תוקף לו שאין אמרנו והרי בו, אלא 14)שכתוב
הבדל  יש ואףֿעלֿפיֿכן מכר. כשטרי דינם שטריֿחוב
ממשועבדים  גובים אין בשטריֿחוב לאלה: אלה בין חשוב
השדה  כשנטרפה - מכר ובשטרי ה), הערה למעלה (ראה
בלא  בעדים שדה שהקונה ממשועבדים, גובה - הלוקח מיד
ומשום  ה"ה) (פי"א למעלה כאמור ממשועבדים, גובה שטר
כמוכר  זה הרי - בשטר הכתוב לכל מאמין שביתֿהדין
סח  סי' חו"מ והש"ך במגידֿמשנה. נאמרה זו (סברא בעדים
גובה  אינו לוקח שגם ואומר, עליו חולק ד ס"ק
ולא  לפרסם נוהגים אינם גוים שעדי משום ממשועבדים,

להזהר). הלוקח יט:15)ידע שם פפא, נתבאר 16)כרב
לתומו, משהו מספר כשהוא לגוי, שמאמינים מקומות בכמה
מסקנות. מהם ויסיק דבריו על סומך שמישהו יודע כשאינו

חרי".17) מבני ביה "ומגבי פפא דרב במעשה גורס רבינו
בדפוסים  הגירסא (וכן ממשעבדי" ביה "ומגבי גורסים: ויש
 ֿ [במגיד קול. מוציאים גםֿכן שערכאות וסוברים שבידינו),

בארצותינו"]. סומכים "ועליהם וכותב: מוסיף משנה

.á¯ËL18„ÈÏ ‰Âl‰ B¯ÒnL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÂÈ„ÚL ¿»∆≈»¿≈»ƒ∆¿»«…∆¿«
ÌÈ„Ú ÈL ÈÙa Á˜Bl‰ „ÈÏ ¯ÎBn‰ B‡ ‰ÂÏn‰««¿∆«≈¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒ
ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeOÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»¿«¿»∆
È¯‰ - eÈnL ÌÈ¯·c‰ Ïk Ba ÔÈ‡Â ÌÈ·ÎBk È„·BÚ¿≈»ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈

ÔÈ¯BÁ ÈaÓ ‰·B‚ ‰Ê19¯ÒnL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰iL ‡e‰Â . ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«
,Ô‰ÈÙa B¯ÒnLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ Ì‰ÈÙaƒ¿≈∆¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆
‡ÏÂ ÛicÊ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ,Ï‡¯OÈ ¯ËL Ôew˙k ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…
ÔÓ Ba ‰a‚È ‡Ï ‰nÏÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ¿…ƒ¿…«¿»»…ƒ¿∆ƒ

.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ÌÈ„aÚLÓ‰«¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈

יא.18) י: המסירה.19)שם עדי על שסומכים משום
אפילו  שמכשיר שמעון רבי לדעת זה דין אמרו שם, בגמרא
לשיטת  אחרים לשטרות מזה רבינו ולמד אשה, בגט
הקשה, [בכסףֿמשנה אשה. בגט שמעון רבי על החולקים
במזויף  אליעזר רבי מודה אבא: רבי אמר שם בגמרא הרי
ובגמרא  פסול, – פסולים עדים חתמו אם פירוש, מתוכו.
רבי  הכשיר ולא מתוכו, מזויף בכלל גוים עדים משמע, שם
מובהקים  בשאינם אבל שלהם, מובהקים שמות אלא שמעון
פסול  הגט - יהודים הם שהחותמים ולחשוב לטעות ואפשר
הכשיר  ולמה עצמם, עדים אותם בידי ימסרם שמא מדרבנן,
ותירץ, מובהקים? בשמות דוקא שזה התנה ולא סתם רבינו
עדים, אותם בפני ימסרם שמא חששו לא רבינו שלדעת
וזה  איש. אשת איסור חומר משום בלבד, אשה בגט אלא
- פסולים או קרובים ישראל בעדי אבל גוים, בעדי דוקא
ויסמכו  כלל בעדים ימסרו לא שמא שמעון, רבי הכשיר לא

החותמים]. על

.âÔlk ˙B¯ËM‰ Ïk :‡e‰ Ck Ï‡¯OÈ È¯ËL Ôewz20 ƒƒ¿≈ƒ¿»≈»»«¿»À»
¯ÊÁiL CÈ¯ˆ21‰B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL BÈÚÓ22. »ƒ∆«¬…≈ƒ¿»∆¿»¿ƒ»«¬»

‡nL ,‰B¯Á‡ ‰ËÈMÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L [‡l‡]23eÈ‰ ∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»∆»»
ÌÈ„Ú‰24,‰ËÈM‰ È„Îa ¯ËL ÏL BÙebÓ ÔÈ˜Á¯Ó »≈ƒ¿À»ƒƒ∆¿»ƒ¿≈«ƒ»

.BÊ ‰ËÈL ÁÂ¯‰ B˙B‡a ·˙ÎÂ ÛiÊÓ‰ ‰Ê ‡·e»∆«¿«≈¿»«¿»∆«ƒ»

קסא:20) שנית.21)בבאֿבתרא משום 22)לכתוב
הכתוב  על בה חוזרים ולפיכך בה, הכתוב על סומכים שאין
וכתבו  "אלא", המלה את הוסיפו חדשים [בדפוסים כבר.
בגמרא  למחקה. ויש היא ושגיאה וכו'". למדים שאין "אלא
אינה, (ר"מ) רומא בדפוס לחזור. צריך למה בזה נימקו שם,
וכו']. למדים שאין לפי בפירוש: כתוב תימן ובכת"י

אחרונה.23) משיטה למדים אין למה חתימת 24)נימוק
של  מענינו החזיר לא שאם מבאר, במגידֿמשנה העדים.
שכתוב  במה כלל מתחשבים אין אלא השטר, נפסל לא שטר

שאמרנו. מהטעם אחרונה בשיטה

.ãÌÈ„Ú25- ÔÈËÈL ÈzL ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰L ≈ƒ∆»¿À»ƒƒ«¿»¿≈ƒƒ
ÏeÒt26¯Lk - Ô‡kÓ ˙BÁt ;27e¯Ó‡L ÔÈËÈL ÈzL . »»ƒ»»≈¿≈ƒƒ∆»¿

¯ÙBÒ È„È ·˙Îa ‡ÏÂ ,ÌÈ„Ú È„È ·˙Îa -28ÏkL ; ƒ¿«¿≈≈ƒ¿…ƒ¿«¿≈≈∆»
.ÌÈ„Ú‰ ¯Á‡ ‡l‡ ,¯ÙBq‰ ¯Á‡ CÏB‰ BÈ‡ - ÛiÊÓ‰«¿«≈≈≈«««≈∆»««»≈ƒ

Ô¯ÈÂ‡Â Ô‰ - el‡ ÔÈËÈL ÈzLe29ÏÚ „"ÓÏ ÔB‚k , ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»¿»∆«
Û"k30ÈzL ÏÚ ¯˙È ·˙k‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ . »»»≈ƒ¿À»ƒƒ«¿»»≈«¿≈

ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,ÔÈËÈLƒƒ¿»»»∆«∆≈«¿»¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ
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¯Lk ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·B¯˜ B‡ ÔÈÏeÒt31ÏBÎÈ BÈ‡ È¯‰L , ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯Oa e‰‡ÏÓ Ì‡Â .ÛicÊ‰Ï32ÏL;ÏeÒt - BÈc ¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿»

eÓ˙Á ˙BËÈ¯O‰ ÏÚ ÌÈ„Ú‰ ‡nL33BÙeb ÏÚ ‡ÏÂ , ∆»»≈ƒ««¿ƒ»¿¿…«
¯ËM‰ ‰È‰ .[¯ËL ÏL]34˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú ÌÚ Blk ∆¿»»»«¿»Àƒ≈»¿ƒ»««

¯Lk ‰Ê È¯‰ -35. ¬≈∆»≈

שם.25) בעל 26)ברייתא יחתוך שמא חכמים, חששו
הגליון  על ויכתוב השורות, משתי שלמעלה מה כל השטר

כרצונו. אחר שטר הנשאר למדים 27)החלק אין שהרי
אחרונה. וידיו 28)משיטה בכתיבה, רגיל הסופר

שאינם  העדים ככתבֿיד גס אינו וכתבֿידו מאומנות,
לבין 29)מאומנים. וביניהן השורות, שבין הפנוי השטח

העדים. א.30)חתימות אוירים: שלושה היינו סופית, כף
לשיטה; שיטה שבין האויר ב. למד; של העליון הקו בשביל

שם. אמי, בר חייא כרב סופית. כף רגל בשביל שם 31)ג.
שהמדובר  יונה, רבינו בשם בחידושיו הרשב"א כתב קסב:
מילאוהו  אם אבל המלוה, ליד שהגיע לפני כשמילאוהו
פסול. שטר הגיע המלוה ליד שהרי פסול, - מכאן לאחר
שאם  יונה, רבינו בשם מביא סי"ד, מה סי' חו"מ וב'טור'
פסול, שאמר ומה כשר. – הלווה בהסכמת המלוה מילאהו
ההבדל: את ומנמק הלווה. מדעת שלא כשמילא - הכוונה
ואין  הלווה, נשתעבד ולא פסול היה המלוה ליד כשהגיע
שלא  בקרובים מילוי עלֿידי הלווה את לשעבד יכול המלוה
ליד  השטר בא שאם הרא"ש, אביו בשם עוד וכתב מדעתו.
תקנה, זה לשטר אין - ופסלוהו שמילאוהו לפני ביתֿדין
בענין  [ונאמרו להכשירו. אין ביתֿדין עלֿידי שנפסל מכיון
חתימת  יום אחר כשמילאוהו דינים: חילוקי כמה עוד זה
לחלק  יש ואם לא? או ופסול מוקדם כשטר דינו - העדים
אין  לבין פסול), אינו (שמוקדם קנין בו שיש שטר בין בזה
ערוך' ב'שולחן ב'פרישה', ב'טור', ונתבארו קנין. בו
לא  שרבינו היא, ופליאה סי"ד. סימן באותו וש"ך ובסמ"ע
להאריך]. מקום כאן ואין הזה. הסבך לכל כלל נכנס

קסג.32) שם ולא 33)גמרא שריטות, היו שכאן אישרו
שהוא.המל  זיוף איזה לשם הוסיפם קסג:34)וה שם
(הובא 35) הרשב"א למד ומכאן זיוף. חשש כאן שאין

של  ימין בצד לחתום צריכים שהעדים כאן) במגידֿמשנה
לחתוך  המלוה יוכל שמאלה, חתימתם ירחיקו שאם השטר,
שהוא  מה ולכתוב העדים מחתימת שלמעלה השטר את
שטר  בידו ויהיה לחתימתם, שמימין החלק בקלף רוצה

כאן). מיימוניות הגהות (ראה אחת בשיטה ועדיו שהוא

.ä¯ËM‰ ‰È‰36- ‰iL ‰ËÈLa ÌÈ„Ú‰Â BÊ ‰ËÈLa »»«¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
¯ËM‰ ÔÓ ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰ ÌÈ„Ú‰ el‡ ‡nL ;ÏeÒt»∆»≈»≈ƒ»¿À»ƒƒ«¿»
¯ËM‰ ‰Ê ·˙ÎÂ ,¯ËM‰ Ïk C˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈL ¯Lk»≈ƒ»««¿»«»«¿»¿»«∆«¿»
.‰ÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡ˆÓÂ ,‰ËÈM‰ d˙B‡a¿»«ƒ»¿ƒ¿¿≈»≈ƒ¬ƒ»∆»

ÔÎÂ37ÈLe ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÌÈ„Ú ÈLe ¯ËM‰ ‰È‰ Ì‡ ¿≈ƒ»»«¿»¿≈≈ƒ¿ƒ»««¿≈
¯Ó‡Â ,‰iL ‰ËÈLa ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú38Èzek˙ È‡ : ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«¬ƒƒ¿««¿ƒ

ÌÈ„Ú‰ ˙Ba¯Ï39ÏL ÌÈ„ÚÓ ‰Ê ¯ËL ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¿«»≈ƒ≈¿«¿ƒ¿»∆≈≈ƒ∆
‡nL ;‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡ ,‰iL ‰ËÈLa ‰hÓ«»¿ƒ»¿ƒ»∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»
¯ËM‰ ÔÈ·e ‰hÓ ÏL ÌÈ„Ú‰ ÔÈa ‰˙È‰L ‰ËÈMa«ƒ»∆»¿»≈»≈ƒ∆«»≈«¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ‰Ê ¯ËL ·˙k C˙ÁL40. ∆»«»«¿»∆¿≈≈»

ב.36) עמוד למה 38)שם.37)שם ששאלו לביתֿדין
עדים. ארבעה חתימת 39)חתמו את לקיים מבקש והוא

ולפיכך 40)העדים. ראשונה, בשיטה העדים חתימת זייף
ראשונים. עדים של קיום עדי להביא הצריכוהו

.åÔÈc ˙Èa Ìei˜41È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ‰È‰iL CÈ¯ˆ ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈
¯ËM‰ „ˆÏ CeÓÒ B‡ ÌÈ„Ú42ÂÈ¯BÁ‡Ó B‡43„‚k ≈ƒ»¿««¿»≈¬»¿∆∆

˙Á‡ ‰ËÈL ÁÂ¯ ¯ËM‰Â Ìeiw‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â .·˙k‰«¿»¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿»∆«ƒ»««
ÏeÒt -44d˙B‡a ÛiÊÈÂ ,Ìi˜˙pL ¯ËM‰ CzÁÈ ‡nL ; »∆»«¿…«¿»∆ƒ¿«≈ƒ«≈¿»

ÂÈ„Ú ÈLe ¯ËL ‰ËÈL45¯ËL ÏÚ Ìeiw‰ ‡ˆÓÂ , ƒ»¿»¿≈≈»¿ƒ¿»«ƒ«¿»
.ÛiÊÓ¿À»

תוכן 42)שם.41) - משמאל או מימין החלק הגליון על
השטר  את שמקיימים בפירוש שכותבים מובן השטר.
הקלף. בראש כותבים או הקיום, משמאל או מימין הכתוב

כתב 43) כנגד לדף מעבר הכתוב את שמקיימים וכותבים
הקלף. בראש כותבים או שם.44)הקיום יוחנן כרבי

נפסל. לא השטר אבל פסול, הקיום שרק יזייף 45)מובן,
חתימתם.

.æ˜ÈÁ¯‰46¯˙È ¯ËM‰ ÔÓ Ìeiw‰ ˙‡47ÈzL ÏÚ ƒ¿ƒ∆«ƒƒ«¿»»≈«¿≈
È¯‰L ,¯Lk - BÈc ˙BËÈ¯O ÁÂ¯‰ Ïk ‡lÓe ,ÔÈËÈLƒƒƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈

ÛiÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡48eÓi˜iL ÔÈc ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ; ≈»¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆¿«¿
.¯ËL ÏL BÙeb ÏÚ ‡l‡ ,˙BËÈ¯O‰ ÏÚ Ìeiƒ̃««¿ƒ∆»«∆¿»

א.46) עמוד ומכלֿשכן 47)שם יתר, אפילו כלומר:
שורות. משתי שבחתימת 48)פחות אמרנו ה"ד למעלה

שמא  שריטות, השורות שתי כשמילא פסול, השטר עדים
כמו  - כשר ביתֿדין בקיום אבל השריטות, את אישרו
אלא  שריטות מקיימים אין שביתֿדין בסמוך, רבינו שמנמק

שטרות. תוכן

.çÔÈ˜Án‰ Ïk49ÛBÒa Ô‰ÈÓei˜ ·zÎiL CÈ¯ˆ - Ôlk »«¿»ƒÀ»»ƒ∆ƒ¿…ƒ≈∆¿
B‡ ˙ÈBÏt ‰lÓ B‡ ˙ÈBÏt ˙B‡ :¯Ó‡ÈÂ ,¯ËM‰«¿»¿…«¿ƒƒ»¿ƒ

‰ÈeÏz B‡ ,˜ÁÓ ÏÚ ˙ÈBÏt ‰ËÈL50Ì‡Â .Ìi˜ Ïk‰Â , ƒ»¿ƒ«¿»¿»¿«…«»¿ƒ
¯È¯L ¯eÚL·e ,Ìi˜Â ¯È¯L ÌB˜Óa ˜Án‰ ‰È‰»»«¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿ƒ»ƒ

Ìi˜Â51BÓi˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,52‡nL ;ÏeÒt - ¿«»««ƒ∆»«¿ƒ¿»∆»
B˜ÁÓ53ÔÈaL ÁÂ¯a BÓi˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛifL ¯·c ·˙ÎÂ , ¿»¿»«»»∆ƒ≈¿»«¿ƒ¿»∆«∆≈

k‰ÌÈ„Ú‰Â ·˙54. «¿»¿»≈ƒ

קסא:49) שם יוחנן, רבי של שורה 50)מימרא בין
והכל 51)לשורה. השטר: בסוף לכתוב שרגילים במקום

וקיים. הנוסח 52)שריר כפי המחק על הכתוב את קים
וקים.53)שלמעלה. השריר חתימתם 54)את שריחקו

או  "מחק שכתב כאן רבינו של [מלשונו אחת. שיטה
שאינה  שתלויה ומכיון שוה, שניהם שדין משמע תלויה",
בה  מתחשבים אין אלא השטר כל את פוסלת אינה מקוימת
למדים  אין במחק גם כך - זיוף חשש כל כאן אין שהרי -
מביא  ובמגידֿמשנה כשר. השטר אבל עליו, הכתוב מן
מבואר  וטעמו פסול. השטר כל - שבמחק רשב"א, בשם
כתוב  היה שמא שחוששים ו, אות מד סי' שם ב'טור'
וכתב  ומחקו השטר, בעל לחובת שהוא דבר המחק במקום
ה  סעי' שם ערוך' ב'שולחן ומרן כמותו. ופסק שכתב. מה

כרבינו]. פסק

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



צה dele deln zekld - mihtyn xtq - ixyz 'l 'b mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.è¯ËL55Ì‡Â .¯Lk - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»»≈¿ƒ
˜ÁBÓe ¯ÊBÁÂ ˜ÁBÓ :¯Ó‡z56ÈÓ ‰ÓB„ BÈ‡ - …«≈¿≈≈≈∆ƒ

ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓÏ ˙Á‡ ÌÚt ˜ÁÓpL57Ì‡Â . ∆ƒ¿«««««¿ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ
ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Ó ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ ‡nL :¯Ó‡z58, …«∆»ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿»≈ƒ

‰Ó Ïk ·˙BÎÂ B˜ÁBÓe ¯ÊBÁ ¯ËM‰ ·˙kL ¯Á‡Â¿««∆»««¿»≈¬¿≈»«
˜ÁÓpL ÈtÓ ,‰ÂL Blk ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ È¯‰L ,‰ˆ¯iM∆ƒ¿∆∆¬≈¿≈»À»∆ƒ¿≈∆ƒ¿«
eÈ‰È ‡lL ,ÌÈÓÎÁ ewz ¯·k - ÌÈÓÚt ÈzL Ïk‰«…¿≈¿»ƒ¿»ƒ¿¬»ƒ∆…ƒ¿
˜ÁÓ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ«¿»»∆»ƒ≈ƒ¿«

Ì‰ÈÙa59. ƒ¿≈∆

וקסד.55) קסג: בשטר 56)שם הכתוב כל מחק שמא
כרצונו. ניכר.57)וכתב על 58)והזיוף משהו כתב

מחק  ואח"כ ומחקו, העדים לחתימת המיועד בשטר המקום
עצמו  והשטר הכפול, המחק על העדים וחתמו שניה פעם
שבין  בשינוי ירגישו לא והעדים בלבד, אחת פעם נמחק
לשינוי. לב ישימו לא או שבשטר, הכתב מפני המחקים

למחק.59) מחק שבין בשינוי ירגישו ודאי ואז

.é¯ËL60Ìeiw‰Â ,˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¿»«»¿≈»««¿»¿«ƒ
Ìeiw‰ È„ÚÓ B˙B‡ ÔÈÓi˜Ó ÔÈ‡ - ¯Èp‰ ÏÚ ‰hÓlÓ61 ƒ¿«»««¿»≈¿«¿ƒ≈≈≈«ƒ

ÔÓ ˜BÁ¯ ‰È‰ Ìeiw‰ ‡nL ;‰ÏÚÓlL ÌÈ„ÚÓ ‡l‡∆»≈≈ƒ∆¿«¿»∆»«ƒ»»»ƒ
BÈc ÏL ˙BËÈ¯O ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,‰a¯‰ ¯ËM‰62, «¿»«¿≈¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

¯ËM‰ ·˙ÎÂ ,˙BËÈ¯O‰ ˜ÁÓe ,¯ËM‰ Ûeb C˙ÁÂ¿»««¿»»««¿ƒ¿»««¿»
ÂÈ„ÚÂ63.˜Án‰ ÏÚ ¿≈»««¿»

צריך 61)שם.60) השטר, באותו לגבות לביתֿדין בא אם
הקיום  על סומכים ואין העדים, חתימת שנית לקיים

כשר.62)שבשטר. שהקיום בה"ז למעלה ואמרנו
שיטת 63) לפי זו סברא אמרו שם בגמרא חתימתם. שזייף

ואףֿעלֿפי  כשר, שורות כמה אפילו לקיום עדים שבין רב,
שיטה  שאפילו ה"ו) למעלה (ראה יוחנן כרבי פסק שרבינו
הוא  גבי הסברא אותה קיבל פסול, - לקיום עדים בין אחת
בזה  מצאנו שלא מפני נייר, על והקיום המחק על ועדיו
דרב  אליבא שנאמרה והסברא יוחנן, לרבי רב בין מחלוקת

(מגידֿמשנה). הדעת על מתקבלת

.àé¯ËL64;ÏeÒt - ˜Án‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,¯Èp‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
ÛiÊÈÂ ¯ËM‰ ˜ÁÓÈ ‡nL65ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡ˆÓÂ , ∆»ƒ¿««¿»ƒ«≈¿ƒ¿»¿≈»«

˜Án‰66e·˙k Ì‡Â .67eÓ˙Á ÌÈ„Ú‰ eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ «¿»¿ƒ»¿»≈ƒ¬«¿»≈ƒ»«¿
ÔÈa Ôk ÔÈ·˙BÎÂ .¯Lk - ¯Èp‰ ÏÚ ¯ËM‰Â ,˜Án‰ ÏÚ««¿»¿«¿»««¿»»≈¿¿ƒ≈≈

ÛiÊÈ ‡lL È„k ,„ÚÏ „Ú68. ≈¿≈¿≈∆…¿«≈

קסד.64) שהוא 65)שם מה המחק במקום ויכתוב יזייף
בה"י.66)רוצה. למעלה כמבואר כשר, כזה ושטר
יחתוך 68)שם.67) - מחתימתם למטה זאת יכתבו אם

זה  כל ימחוק. - לחתימה השטר בין יכתבו ואם הזה, הקטע
שם. בגמרא מבואר

.áé¯ËL69.ÏeÒt - ¯Èp‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ,˜Án‰ ÏÚ ‡a‰ ¿»«»««¿»¿≈»««¿»»
,¯Èp‰ ÏÚ eÓ˙Á ÌÈ„Ú eÁ‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k elÙ‡Â«¬ƒ»¿»≈ƒ¬«¿≈ƒ»«¿««¿»
ÌÚt B˙B‡ ˜ÁBÓ ‡e‰L ÈtÓ .˜Án‰ ÏÚ ¯ËM‰Â¿«¿»««¿»ƒ¿≈∆≈««
ÈzL ˜ÁÓ BlkL ÔÂÈÎÂ ,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ·˙BÎÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈»«∆ƒ¿∆¿≈»∆Àƒ¿«¿≈

k BÈ‡ ÌÈÓÚtÌÚt ˜ÁÓp‰ ÌB˜Ó Ba ‰È‰ el‡L ;¯ ¿»ƒ≈ƒ»∆ƒ»»»«ƒ¿«««
¯k ‰È‰ - ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓp‰ ÌB˜Óe ˙Á‡70. ««»«ƒ¿«¿≈¿»ƒ»»ƒ»

ÔBa˙‰Ï :˙B¯ËM‰ ÔewzÓe71Ô"ÈÈÊÂ Ô"ÈÂÂa ¯ËMa ƒƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
ÛÈÒB‰Â ÛiÊ ‡nL ,˙B·z‰ ÔÈa ÔÈ˜eÁ„ e‰È ‡lL BlL∆∆…¿¿ƒ≈«≈∆»ƒ≈¿ƒ

BÊ72ÔÈ˜Á¯Ó eÈ‰È ‡ÏÂ .73ÔB‚k ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡nL , ¿…ƒ¿¿À»ƒ∆»»«««¿
˙Á‡‰ dÏ‚¯ ÁÈp‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰74ÏÎÂ .Â"Â ÌB˜Ó ≈≈¿ƒƒ««¿»»««¿»¿…

.·˙k ÏÎ·e ÔBLÏ ÏÎa Ba ÔÈ˜c˜„Ó ‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿«¿¿ƒ¿»»¿»¿»

ה"ט.70)שם.69) למעלה צריך 71)ראה הדיין
ולבדוק. היטב להשגיח כלומר אות 72)להתבונן, הוסיף

שטר  שבא מסופר קסז. שם בגמרא דחוקה. היא ולפיכך זו,
(חלק) "מנת קנה: שהלוקח בו שכתוב אביי, לפני מכר
ששמו  אח ושמעון לראובן להם והיה ואחי" ושמעון ראובן
יפה  התבונן ואביי חלקו, גם שקנה הלוקח וטען "אחי",
מדאי, יותר לחוצה "ואחי" המלה של שה'ואו' וראה בשטר
הוסיף  שהוא הלוקח הודה - מדוקדקת חקירה ואחר
ושמעון  ראובן של חלקם שקנה כתב היה ובשטר  ה"ואו",

(אחים). אביי,73)אחי לידי שבא שני בשטר מעשה שם.
שבאותה  האותיות משאר מדאי יותר מרוחקת "ואו" והיתה
חלק  שמחק הודה השטר, בעל על אביי וכשלחץ מילה,

"ואו". ונשארה "ב" הימנית.74)מאות

.âéLÏMÓ75,‰ËÈL ÛBÒa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ¯OÚ „ÚÂ ƒ»¿«∆∆≈¿ƒ¿ƒ»
ÛiÊÈ ‡nL76.ÌÈ¯OÚ ¯OÚ‰Â ÌÈLÏLÏ LÏM‰ ¯ÈÊÁÈÂ ∆»¿«≈¿«¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿»∆∆∆¿ƒ

¯eac‰ ¯ÈÊÁÓ - ‰ËÈL ÛBÒa BÏ ÔncÊ Ì‡Â77BÙe‚a ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»«¬ƒ«ƒ¿
ÚˆÓ‡a ‡B·iL „Ú ,˙Ba¯ ÌÈÓÚt ¯ËL ÏL∆¿»¿»ƒ««∆»¿∆¿«

‰ËÈM‰78. «ƒ»

שם.75) ו"מם".76)אביי, "יוד" המילה בסוף יוסיף
הקטע.77) את או השטר את שנית שם 78)כותב רשב"ם

השורה, באמצע הנכון הסכום את פעם עוד שיכתוב מפרש,
לא  שלמעלה השורה בסוף הכתוב הסכום את יזייף ואם
כמו  קובע, באחרונה הכתוב הסכום שהרי כלום, יועיל

הבאה. בהלכה שיבואר

.ãé¯ËL79‰Ó ‰ÏÚÓÏÓ e·˙kL80,ÌÈ˙‡Ó ‰hÓlÓe ¿»∆»¿ƒ¿«¿»»∆ƒ¿«»»«ƒ
¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ - ‰Ó ‰hÓlÓe ÌÈ˙‡Ó ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»»«ƒƒ¿«»»∆«…≈««
˙eÁt‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ .ÔBzÁz‰««¿¿»»≈¿ƒ«««»

?Ì‰ÈLaL81Ì‡L .B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»∆»»«¬≈∆ƒ
Ô‰L ÌÈ˙‡Ó B‡ ,ÌÈ˙‡Ó Ô‰L ‰‡Ó :Ba ·e˙k ‰È‰»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈

‰‡Ó ÏËB ‰È‰ - ‰‡Ó82ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ÈL Ï·‡ ; ≈»»»≈≈»¬»¿≈¿»ƒ∆≈
Ba ‰È‰ .ÔB¯Á‡ ¯Á‡ Cl‰ - ÔBL‡¯a ÈeÏz ÔB¯Á‡‰»«¬»»ƒ«≈«««¬»»
¯Á‡ Cl‰ - BÏ ·B¯˜ ÌL ‰hÓÏe ,ÌL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»≈¿«»≈»«≈««

ÔBzÁz‰83‡nL ?ÔBÈÏÚ‰ ˙‡ ÔÈ·˙Bk ‰nÏ ,Ôk Ì‡ . ««¿ƒ≈»»¿ƒ∆»∆¿∆»
ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ „ÓlÈÂ ,ÔBzÁz‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙B‡ ˜Ánz84. ƒ»≈««ƒ««¿¿ƒ»≈ƒ»∆¿

‰È‰L ÔB‚k85B‡ ÔÁ ÔBzÁz·e ,ÈÚ B‡ ÈÁ ÔBÈÏÚa ¿∆»»»∆¿¬»ƒ¬»ƒ««¿»»
„ÓlÈ ‡Ï Ï·‡ .ÔBÈÏÚ‰ ÌM‰ ‡e‰L Úe„Èa - ÔÚ»»¿»«∆«≈»∆¿¬»…ƒ»≈

˙Bi˙B‡ ÈzLa ÔBÈÏÚÓ ÔBzÁz86. «¿≈∆¿ƒ¿≈ƒ

קסה:79) שם כסף.80)משנה, דינרי שהרי 81)מאה
מספק. ממון מוציאים בזה 82)אין גם הולכים אין ולמה
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orhpeצו oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn '` 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אנו  ואין בחשבון, גלויה טעות שכאן משום התחתון? אחר
ספק  בכל כמו דנים ולפיכך מוטעה, סכום איזה  יודעים

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא בשטרות 83)שבממון,
מיוחדת  סיבה כשאין התחתון, אחר דבר בכל הולכים
לראות  שיש מנמק בפירושו מיגש הר"י לכך. מתנגדת

בעליון. מהכתוב חזרה הנ"ל.84)בתחתון במשנה זה כל
קסו:85) שם של 86)ברייתא טעמו פירשו ובגמרא שם.

יקרה  שמא שתי דבר: למעלה וכתוב אותיות, שלש בן שם
להשלים  אלא מעליון ללמוד ואין השם, רוב שהן אותיות

השם. עיקר כשהוא התחתון את

.åèBa ·e˙k87ÏÙÒ ‰ÏÚÓÏÓ88ÏÙ˜ ‰hÓlÓe ,89- »ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆
.ÏÙq‰ ÔÓ ˙eÁt ÏÙw‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰«…≈««««¿∆«≈∆»ƒ«≈∆
ÔÈLLBÁ - ÏÙÒ ‰hÓlÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba ·e˙k»ƒ¿«¿»≈∆ƒ¿«»≈∆¿ƒ

C"ÓÒ ˙ÈOÚÂ Ûew‰ Ï‚¯ ¯ÈÒ‰ ·e·Ê ‡nL90BÈ‡Â , ∆»¿≈ƒ∆∆«¿«¬≈»∆¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰pËw‰ ÏÙ˜ ˙cÓa ‡l‡ ‰·B‚∆∆»¿ƒ«≈∆«¿«»¿≈…«≈»∆

‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL91ÚÓ .¯ËLa ‰O92, ∆««««¿»«««¿»«¬∆ƒ¿»
¯·c‰ È¯‰Â ,„Á‡ ÊeÊÂ ˙B‡Ó LL :Ba ·e˙k ‰È‰L∆»»»≈≈¿∆»«¬≈«»»
˙B‡Ó LL B‡ „Á‡ ÊeÊÂ ÊeÊ ˙B‡Ó LL Ì‡ ,˜ÙÒ»≈ƒ≈≈¿∆»≈≈

‡¯ÈzÒ‡93ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ ;ÊeÊÂ94˙B‡Ó LL ÏhÈ : «¿ƒ»¿»¿¬»ƒƒ…≈≈
Ì‡ .‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa „iL ,ÊeÊÂ ‡¯ÈzÒ‡«¿ƒ»¿∆»«««¿»«««¿»ƒ

?ÊeÊÂ ‰Ëe¯t ˙B‡Ó LL :¯Ó‡ ‡Ï ‰nÏ ,Ôk95ÈÙÏ ≈»»……«≈≈¿»¿¿ƒ
ÔÈÊeÊ ¯ÙBq‰ Ô˙B‡ ÏÏBk ˙BËe¯t‰L96Ck ¯Á‡Â ∆«¿≈»«≈ƒ¿««»

,ÌB˜Ó ÏÎ·e ÔÓÊ ÏÎa ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔÈ·˙Bk¿ƒ¿≈…«≈»∆¿»¿«¿»»
.ÔÈOBÚ ÂÈt ÏÚ - Úe„i‰ Ìk¯„ ÈÙÏ¿ƒ«¿»«»««ƒƒ

וכו'.87) לו חייב שפלוני בשטר כתוב ֿ 88)שם. ראשי
וחצי. סאה פירוש: פלג", "סאה קב 89)תיבות: פלג, קב

ד"ה  שם [וב'תוספות' קבים). ששה מחזיקה (הסאה וחצי
מפרש  ורבינו וקפל, לספל פירושים כמה הביאו ספל,

מיגש]. והר"י הרי"ף שלהם 90)כרבותיו בכתבֿיד
דקה. רגל בתוספת ל"סמך" דומה של 91)ה"קוף" בעיא

מספק. ממון מוציאים ואין נפשטה, ולא שם פפא רב
זוז.93)שם.92) חצי הוא ש"אסתירא" מפרשים יש

הראשון  הפירוש קיבל ורבינו זוזים. שני - מפרשים ואחרים
שרבינו  [לפלא, ומשוי). ד"ה שם ו'תוספות' רשב"ם (ראה
זוזים. שני שפירש מיגש הר"י רבו של מפירושו כאן נטה

כסףֿמשנה]. שם.94)ראה הפחות 95)אביי, המטבע
עושה 96)ביותר. אלא הפרוטות, מנין כותב אינו הסופר

ואת  מספרם, בשטר ורושם פרוטות) 192 (בזוז זוזים מהם
התכוון  ואם שלם, לזוז מצטרפות שאינן הפרוטות מספר
פרוטות, וארבע ועשרים זוזים ארבעה כותב היה - לפרוטות

"וזוז". המילה את ומשמיט

.æè¯ËL97ÈÚÓ ‰‡Ó ‡¯ÈzÒ‡ :Ba ·e˙kL98B‡ , ¿»∆»«¿ƒ»¿»»≈
ÈÚÓ ‰‡Ó :Ba ·e˙kL˙eÁt ¯Á‡ Cl‰ - ‡¯ÈzÒ‡ ∆»¿»»≈«¿ƒ»«≈««»

˙Á‡ ‡¯ÈzÒ‡ ‡l‡ ÏËB BÈ‡Â ,˙BBLlaL99„iL . ∆«¿¿≈≈∆»«¿ƒ»««∆«
‡ÈˆBn‰ ‡e‰L ÈtÓ ,‰BzÁz‰ ÏÚ ¯ËM‰ ÏÚa«««¿»«««¿»ƒ¿≈∆«ƒ
.˜ÙÒ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ‡l‡ ‡ÈˆBÓ BÈ‡Â ,B¯·ÁÓ≈¬≈¿≈ƒ∆»¿»»∆≈»≈
‡nL ,˙BBLÏ ÈzL ÚÓLÓ Ba LiL ¯ËL Ïk ,CÎÈÙÏ¿ƒ»»¿»∆≈«¿«¿≈¿∆»
˙eÁt‰ ‡l‡ ÏËB BÈ‡ - Ck ‡nL B‡ Ck»∆»»≈≈∆»«»

ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰BÈÏÚa ÒÙz Ì‡Â ;Ô‰ÈzLaL∆ƒ¿≈∆¿ƒ»«»∆¿»≈ƒƒ
B„iÓ100‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡101. ƒ»∆»ƒ¿»»¿»

קה:97) כסף,98)שם (מעה נחושת של פרוטה = מע'
פרוטות). 32 = בזוז מששה אחד 9996)היא היינו

במנה  כמו התחתון? אחר הולכים אין ולמה פרוטות.
"איסתירא  אמר כאילו שזה משום הי"ד)? (ראה ומאתים
מאתים. שהם מאה לכותב דומה זה והרי מעי", מאה שהיא
את  לעגל אנשים של שדרכם נימוק: עוד להוסיף ואפשר
96 רק לו שמגיע אףֿעלֿפי מאה כתב ולפיכך הסכומים,
שם  רשב"ם (ראה אסתירא שכתב מה על וסמך פרוטות,

דתימא). מהו המוחזר.100)ד"ה הוא שהרי
להכחיש 101) יכול ואינו שתפס עדים יש אם ואפילו

ס"ק  מב סי' חו"מ הש"ך פסק וכן המגידֿמשנה, (מסקנת
שם). יוסף' 'בית ראה ט'.

.æéBa ·e˙k102¯ÈcÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÚaËÓ : »«¿≈«»»≈»ƒƒ«
·‰Ê103˙BÁt ÔÈ‡ - ·‰Ê ÔÈ¯Èc B‡ ,ÔÈ¯Èc ·‰Ê . »»»»ƒ»ƒƒ»ƒ»»≈»

˙BÁt ÔÈ‡ - ÔÈ¯È„a ·‰Ê .·‰Ê ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆»»»»¿ƒ»ƒ≈»
·‰f‰ ÔÓ ÛÒk ÏL ÔÈ¯È„ ÈL ‰ÂMÓ104Ïk ÔÎÂ . ƒ¿≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆ƒ«»»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

קסה:102) שם כסף.103)ברייתא דינרי 25 שהוא
כסף.104) דינרי שני שוה זהב לו נותן

‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ˙BÎÏ‰ enz«ƒ¿«¿∆¿…∆

ה'תשע"ו  מרחשון א' ד' יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

Â .‡È‰ ˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓB‡ ‰„BÓe ÔÚBË ÔÈc :‡È‰ ƒ¿«¬≈««ƒ»ƒƒ≈∆
.¯ÙBk≈

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
במקצת.1) מודה או בכל כופר דין מבאר

.àÔÚBh‰2˙ˆ˜Óa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈÏËÏhÓa B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»
¯‡M‰ ÏÚ ÚaLÂ ,Ba ‰„B‰M ‰Ó ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆¿«≈«∆»¿ƒ¿»««¿»

‰Ê ‡e‰ Èk ¯Ó‡È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;‰¯Bz‰ ÔÓ3ÔÎÂ .4 ƒ«»∆∆¡«¬∆…«ƒ∆¿≈
„ÚÂ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡Â Ïka ¯Ùk Ì‡ƒ»««…¿≈…»¿»ƒ≈»¿≈
ÔÓ ÚaL ‰Ê È¯‰ - [BÏ ·iÁ ‡e‰L] „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆«»¬≈∆ƒ¿»ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓe .‰¯Bz‰5e„ÓÏ6ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL , «»ƒƒ«¿»»¿∆»»∆¿«ƒ
ÔÎÂ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ»∆»¿«¿¿»¿≈

e„ÓÏ7ÏÎÏe ÔBÚ ÏÎÏ „Á‡ „ÚL ,‰ÚeÓM‰ ÈtÓ »¿ƒƒ«¿»∆≈∆»¿»»¿»
Ì˜ BÈ‡ ˙‡hÁ8.‰Úe·LÏ ‡e‰ Ì˜ Ï·‡ , «»≈»¬»»ƒ¿»

לח:2) שבועות ט"ו 3)משנה פרשה משפטים במכילתא
הוא  זה רק כלומר, במקצת: שיודה עד זה" הוא "כי דרשו:
קמא  בבא (ראה תובע שאתה מה ולא לך חייב שאני הדבר
ושטרות  עבדים קרקעות על אבל במטלטלין, ודווקא קו:).
זה  למדו מג. שם ובגמרא מב: שם (משנה נשבעים אין

וכלל). ופרט מ.4)מכלל שם תלמיד 5)גמרא ששמע
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צז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn '` 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו. משה עד מרבו ורבו שם.6)מרבו ברייתא
השמועה.7) מפי שנמסר הלימוד הוא וכך כלומר,
באיש 8) אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים בתורה כתוב

אינו  חטאת ולכל עוון לכל ודרשו: חטאת" ולכל עוון לכל
(שם). לשבועה הוא קם אבל קם,

.á:‰LÏMÓ ıeÁ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ EÏ ÔÈ‡≈¿¿À»¿»ƒ«»ƒ¿»
„Ú B·iÁL ÈÓe ,ÔÈÏËÏhn‰ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÈÓƒ∆»¿ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒƒ∆ƒ¿≈
ÈÈ ˙Úe·L :¯ÓBLa ¯Ó‡ È¯‰L .¯ÓBM‰Â ,„Á‡∆»¿«≈∆¬≈∆¡«¿≈¿«¿»
ÔÈ¯ÓBM‰ ˙Úe·L e¯‡a ¯·Îe .Ì‰ÈL ÔÈa ‰È‰zƒ¿∆≈¿≈∆¿»≈«¿¿««¿ƒ
ÚaL ‰LÏM‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ .˙e¯ÈÎO ˙BÎÏ‰a¿ƒ¿¿ƒ¿»∆»ƒ«¿»ƒ¿»

ÌlLlÓ ¯ËÙÂ9ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk Ï·‡ .10ÔB‚k , ¿ƒ¿»ƒ¿«≈¬»»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿
¯ÈÎO11ÏaÁÂ12B¯ËL ˙‡ Ì‚BÙe13Ba ‡ˆBiÎÂ14ÔÎÂ , »ƒ¿∆¿»≈∆¿»¿«≈¿≈

ÔÈÙzM‰ ÔB‚k ,˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ Ïk15 »«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈¿«À»ƒ
ÔÈÒÈ¯‡‰Â16a ÔÈÚaL Ôlk -ÌÈÓÎÁ ˙w˙17el‡ ÏÎÂ . ¿»¬ƒƒÀ»ƒ¿»ƒ¿«»«¬»ƒ¿»≈

Ô‰ È¯‰ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÚe·M‰«¿««ƒ∆≈ƒƒ¿≈¿ƒ¬≈≈
‰¯Bz ÏL ÔÈÚk18ıÙÁ ˙ËÈ˜a19. ¿≈∆»ƒ¿ƒ«≈∆

מד:9) שם בהלכות 11)שם.10)משנה נתבאר
לשכיר  נתתי הבית בעל טען שאם ו, הלכה י"א פרק שכירות
- נטל שלא השכיר נשבע - מכחיש והשכיר שכרו את
מפני  וייפטר? הבית בעל את משביעים אין ולמה ונוטל.
שנתן  לו שנדמה ואפשר הרבים בפועליו טרוד הבית שבעל
אינו  עבודתו, שכר על שפרנסתו פועל, אבל נתן, ולא -

מה). שם (גמרא טועה ואינו מד:12)שוכח שם משנה
ידו  תחת נכנס שהנחבל עדים כשיש שהמדובר, שם ונתבאר
כשהוא  לבדו) בו היה שהנתבע למקום (פירוש הנתבע של
בו. חבלתי לא וטען דין לבית ונתבע חבול ויצא שלם
שאין  במקום היא החבלה שאם שמואל, אמר שם [בגמרא
שלא  בתנאי, שבועה, בלא נוטל - לחבל יכול עצמו הנחבל

לחבול]. לו היה שאפשר אחר אדם שם הוציא 13)היה
והמלוה  החוב כל פרעתי טוען וזה חבירו על חוב שטר
השטר  של תוקפו פגם זה הרי - מהחוב חלק פרעת אומר
נאמן  - כלום פרעת לא טוען וכשהוא להישבע. עליו ולפיכך

שבועה. שם.14)בלא במשנה שנמנו לאלה והדומים
לו.15) מהמגיע יותר נטל שלא יישבע טוען התובע
מהיבול.16) חלק ולקבל לעבדן מבעליהן שדות החוכרים
לכל 17) ואריסים שותפים בין מה שאלו מח: שם בגמרא

שאלה  ונימקו, שמא? בטענת אותם משביעים שאין אדם,
להשקיט  שונות באמתלאות לעצמם היתר להורות רגילים
שמא  טענת שעל נחמן רב אמר (שם) [בגמרא מצפונם. את
ופירש  כסף. מעות משתי פחותה תביעה בכפירת נשבע אינו
מחוייב  היה וודאי שבטענת במקצת, למודה שהכוונה רש"י
דומה, שמא בטענת שבועה חכמים ותיקנו התורה שבועת
התורה  משבועת פטור וודאי שבטענת הכל כופר כשזה אבל
ט  בפרק ורבינו שמא. בטענת שבועה חכמים תיקנו לא -
לכתחילה, הכל כופר שגם פסק, ושותפין שלוחין מהלכות
בפירושו  מיגאש יוסף הרב רבו כדעת שבועה, מחוייב
מדייק  צג סימן משפט חושן יוסף ובבית שם. לשבועות
רבינו]. כדעת שדעתם והרא"ש, הרי"ף של מלשונם

ט.18) פרק סוף בכתובות בהלכותיו הנשבע 19)רי"ף
שבועות  בהלכות השבועה. בשעת מצוה של חפץ בידו אוחז

תפילין  אוחז חכם שתלמיד רבינו כותב ח: הלכה י"א פרק
תורה. ספר - אדם כל ושאר בידו,

.âÔÚBh‰20:¯Ó‡Â Ïka ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ÔÈÏËÏhÓ «≈ƒ«¿¿ƒ«¬≈¿»««…¿»«
B˙e ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L B‡ ;ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»∆»¿ƒ¿»¿»

CÏÈ‰Â ‰Ê ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡Â „iÓ21B‡ ; ƒ»¿»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿≈»
B‡ ÈÏ zÏÁÓ Ï·‡ ,ÈÏˆ‡ EÏ ‰È‰L ˙Ó‡ :¯Ó‡L∆»«¡∆∆»»¿∆¿ƒ¬»»«¿»ƒ
BÚhL B‡ ;CÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ ÈÏ z¯ÎÓ B‡ ÈÏ z˙»«»ƒ»«¿»ƒ∆¡«¿ƒ»∆¿»
¯eËt el‡ ÏÎa - ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁƒƒ¿»ƒ¿ƒ¿»≈»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ22‡¯Ób‰ ÈÓÎÁ Ï·‡ .23,ewz ƒ¿««»¬»«¿≈«¿»»ƒ¿
el‡ ÏÎa Úa˙p‰ Ú·MiL24˙q‰ ˙Úe·L25.¯ËtÈÂ ∆ƒ»««ƒ¿»¿»≈¿«∆≈¿ƒ»≈

.ıÙÁ ˙ËÈ˜ da ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰¯Bz ÏL ÔÈÚk dÈ‡Â¿≈»¿≈∆»¿ƒ∆≈»¿ƒ«≈∆
˙Úe·L C¯„Â ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L C¯„ e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆∆¿»∆»¿∆∆¿«

˙BÚe·L ˙BÎÏ‰a ˙q‰26. ∆≈¿ƒ¿¿

לח:20) שם שאני 21)משנה הסכום לך משלם אני והנה
בו. ד.)22)מודה מציעא (בבא ששת כרב פסק בהילך

והדינים  משבועות. ו פרק בראש הרי"ף של הכרעתו כפי
מבאר, שם מציעא בבא [רש"י שם. בשבועות נשנו האחרים
מקום  בכל שלך הם והרי הוצאתים לא משמעותו: שהילך
(=ומכיוון  דמי להו דנקיט כמאן ואיתנייהו הואיל ... שהם
המלוה). של בידו נמצאים כאילו זה הרי בעינם שישנם
פטור  הילך אמרו לא רש"י שיטת שלפי כתב, שם והר"ן
הן  שהמעות לומר אפשר אי במלוה אבל בפיקדון, אלא
להוצאה  שמלוה משום שהן, מקום בכל המלוה ִברשות
המלוה, מרשות לגמרי יצאו הלווה ליד וכשהגיעו ניתנה,
מזומן  בידו היה אם שבהלוואה הגאונים, בשם ומביא
ובפיקדון  משבועה, פטור - למלוה ונותנו בו שהודה הסכום
היא  עצמה ההודאה - רחוק במקום הדבר נמצא אם אפילו
של  ברשותו - שהוא מקום בכל שפיקדון משום כהילך,

י"ד). הלכה ג פרק לקמן (ראה הוא מימרא 23)המפקיד
ה. מציעא ובבא מ: שם נחמן רב שם 24)של בשבועות

ששנינו  מה על רק נאמרה היסת ששבועת חביבא, רב אמר
תנהו  לו אמר למחר הן, לו אמר בידך, לי מנה לח:) (שם
שלדעתו  שם וביארו פטור. - הנתבע) (טענת לך נתתיו לי,
הדגיש  ולכן מהיסת. אפילו פטור לכתחילה, הכל כופר
חביבא. כרב הלכה שאין לך, לומר אלו" "בכל וכתב: רבינו
ו. פרק בראש בשבועות בהלכותיו הרי"ף פסק וכן
רבינו  בשם כתבו ומאן, המתחיל דיבור מא. שם [בתוספות
מיימוניות  ובהגהות הכל. הכופר את משביעים שאין תם
זצ"ל  רבינו מורי בתשובת ראיתי שוב כתב: ח אות כאן
ימיו]. בסוף בו חזר תם שרבינו מרוטנברג) למהר"ם (הכוונה

חכמים 25) אותו שהסיתו שם על "היסת" לה קראו
שבועות  רש"י ראה שם. מציעא בבא (רש"י זו לשבועה

ד.26)שם). הלכה י"א, פרק

.ã‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈¿»ƒ«»¬≈∆
¯ËÙÂ ÚaL27ÔÈ„¯BÈ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ…»»¿ƒ»«¿ƒ

ÂÈÒÎÏ28ÂÈÏÚ B¯·Á Ú·zM ‰Ó Ïk Ì‰Ó ÔÈ·B‚Â29; ƒ¿»»¿ƒ≈∆»«∆»«¬≈»»
B‡ ,‰¯Bz ÔÈcÓ ÊÊ ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡ Ú·Bz‰ È¯‰L∆¬≈«≈«≈≈ƒ»ƒƒ»

ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .ÈÏ Ôz B‡ Ú·M‰30ÔÚhL ÈÓ ÏÚ ƒ»«≈ƒ¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆»«
Ô˙BÂ ,Ôk BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ31·iÁ˙pL ÈÓ Ï·‡ . »»»»∆≈≈¿≈¬»ƒ∆ƒ¿«≈
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Ô‰È¯·cÓ ‰Úe·L32- ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ , ¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
‰Úe·M‰ ˙‡ Ct‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡33¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰L ; ≈»¿«≈∆«¿»∆¬≈«ƒ¿»≈

‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â .EÏ ewzL BÓk ,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏƒ»«»…¿∆ƒ¿¿¿ƒ…»»
:Ú·Bz‰ ¯Ó‡ Ì‡L ,È˙Ba¯ e¯B‰Â .BÏ CÏÈ - Ú·M‰Ï¿ƒ»«≈≈¿««∆ƒ»««≈«

ÌÈÓÎÁ ÈÏ ewzL BÊ ‰w˙a ‰ˆB¯ ÈÈ‡34ÈÈ¯‰ ‡l‡ , ≈ƒ∆¿«»»∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆»¬≈ƒ
ÌÈÚ·Bz‰ ¯‡Lk35Úa˙p‰ ˙‡ ÚÈaLÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ«∆«ƒ¿»

˙q‰36˙‡ ÔÈ·iÁÓ - Ú·Bz‰ ÏÚ dÎt‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆≈¿ƒ»»¿«¿»««≈«¿«¿ƒ∆
Ú·M‰Ï Ú·Bz‰37.BÏ CÏÈ B‡ , «≈«¿ƒ»«≈≈

לח:27) שבועות מא.28)משנה יכול 29)שם ואינו
חייב  שאני יישבע ולומר: התובע על השבועה את להפוך
אשי  רב [בר מפכינן. לא בדאורייתא אמרו: שם וייטול. לו
שם  ובתוספות מפכינן. כן) (גם נמי בדאורייתא שם: אומר
גרשון  רבינו וכן גאון האי שרב כתבו, ולמר המתחיל דיבור
גדולות  הלכות ובעל אשי, רב בר כמר פסקו הגולה מאור
שאין  כתבו, עלם) טוב יוסף (לרבי ואמוראים תנאים ובסדר

כמותו]. זכות.30)הלכה יש ומשלם.31)לנתבע
חכמים.32) -33)מתקנת הנוטלים שבועת היפוך לעניין

פסק  וכן התורה. שבועת כדין - מדבריהם שהיא פי על אף
פז: כתובות ורש"י שם. לשבועות בפירושו מיגאש הר"י
חושן  (ובש"ך להפוך יכול מדבריהם שבועה שכל כתב
פסקו  קדמונים פוסקים שכמה כתב, ל קטן סעיף שם משפט

ואטול.34)כרש"י). מכחיש,35)שאשבע והנתבע
ונפטר. נשבע נשבע 36)שהוא הנתבע היה מהפך כשהוא

"כעין  היינו, בה, חייב היה שהמהפך השבועה אותה
בתקנת  רוצה אינני באומר אבל חפץ, בנקיטת דאורייתא"

היסת. נשבע הנתבע - לטובתי שתיקנו לקמן 37)חכמים
מהפכים. היסת שבועת שכל יתבאר ו הלכה

.äÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ·iÁÓ ‰È‰»»¿À»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«ƒ¿»ƒ
˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLp‰ ÔB‚k ,ÔÈ¯ËÙÂ38ÔÓ B‡ ¿ƒ¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¬«»≈ƒ

B˙B‡ ÔÈ˙nLÓ - Ú·M‰Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,˙q‰ ÔÈÚaLp‰39 «ƒ¿»ƒ∆≈¿…»»¿ƒ»«¿«¿ƒ
BÈec Ú·z ‡ÏÂ ‡a ‡Ï Ì‡ .ÌBÈ ÌÈLÏL40ÔÈ˜ÏÓ - ¿ƒƒ…»¿…»«ƒ«¿ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡41‡zÓL ÂÈÏÚ ‰ÏÁL ÈÓ ÏÎÂ . «««¿¿»ƒ∆»»»»«¿»
Ck ¯Á‡Â ˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«ƒ«««¿¿««»

BÈec ÔÈ¯ÈzÓ42ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈ‡Â .43BÈ‡L ÈÙÏ , «ƒƒƒ¿≈¿ƒƒ¿»»¿ƒ∆≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ44. ¿À»¿»ƒ«»

ב).38) הלכה למעלה (ראה והשותפים האריסים כגון
הנידוי.40)שם.39) את לו להתיר ביקש מפני 41)לא

"מכת  נקרא מדרבנן מלקות עונש כל חכמים. בדברי שמרד
שם.42)מרדות". אשי מסיים:43)כרב שם אשי רב

אותו)". (ועוזבים ליה התורה 44)"ושבקינן מן בשבועה
יורדים  להישבע רצה לא שאם ד, בהלכה למעלה אמרנו

מהם. וגובים לנכסיו

.å·iÁÓ‰ Ïk45CÙ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,˙q‰ ˙Úe·L »«¿À»¿«∆≈ƒ»»«¬…
ÏËBÂ ˙q‰ ÚaL Ú·Bz‰ È¯‰ - Ú·Bz‰ ÏÚ ‰Úe·M‰«¿»««≈«¬≈«≈«ƒ¿»∆≈¿≈

EÏ ÔÈ‡Â .B¯·ÁÓ46,B¯·ÁÓ ÏËBÂ ˙q‰ ÚaLpL ÈÓ ≈¬≈¿≈¿ƒ∆ƒ¿»∆≈¿≈≈¬≈
EÏ ÔÈ‡Â .˙q‰ ˙Úe·L ÂÈÏÚ ‰ÎÙ‰pL ‰Ê ‡l‡∆»∆∆∆∆¿»»»¿«∆≈¿≈¿
Ï·‡ ;„·Ïa ˙q‰ ˙Úe·L ‡l‡ CÙ‰zL ‰Úe·L¿»∆≈»≈∆»¿«∆≈ƒ¿«¬»

ÏL ÔÈÚk ‡È‰L Ì‰È¯·c ÏL B‡ ‰¯Bz ÏL ‰Úe·L¿»∆»∆ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈∆
‰¯Bz47.Ô˙Úe·L ÔÈÎÙB‰ ÔÈ‡ - »≈¿ƒ¿»»

מפכינן".45) "בדרבנן אמרו: למעלה 46)שם נתבאר
"בדרבנן  שאמרו: מה מפרשים מיגאש הר"י ורבו שרבינו

בלבד. היסת לשבועת הכוונה למעלה 47)מפכינן" נתבאר
ה. בהלכה

.æ;È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‡l‡ ˙q‰ ˙Úe·L ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ¿«∆≈∆»««¬«««
¯eËt - ˜ÙÒ ˙ÚË ÏÚ Ï·‡48ÈÏ ‰n„Ók ?„ˆÈk . ¬»««¬«»≈»≈«ƒ¿À∆ƒ

,EÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó :¯Ó‡L B‡ ;‰Ó EÏˆ‡ ÈÏ LiL∆≈ƒ∆¿¿»∆∆»«»∆ƒ¿ƒƒ
‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ ;ÈzÚ¯t ‡lL ÈÏ ‰n„ÓÎÂ49ÈÏ LiL ¿ƒ¿À∆ƒ∆…¿«¿«ƒ»«ƒ«»∆≈ƒ

EÏˆ‡ ÈÏ LiL ÌÈ„Ú ÈÙa ÈÏ ‰eˆ B‡ ,‰Ó EÏˆ‡∆¿¿»∆ƒ»ƒƒ¿≈≈ƒ∆≈ƒ∆¿¿
‡l‡ ÌL ‰È‰ ‡ÏÂ ,È˙ÈaÓ ·‚ ÈBÏt ¯·c ;‰Ó»∆»»¿ƒƒ¿«ƒ≈ƒ¿…»»»∆»
˙BÚÓ Èz·MÁ ;Bz·‚ ‰z‡L ÈÈÚa ·B¯˜ ,‰z‡«»»¿≈«∆«»¿«¿ƒ«¿ƒ»
;ÔBaLÁa È˙ÈÚË‰ ‰z‡ ‡nL ,¯ÒÁ È˙‡ˆÓe»»ƒ»≈∆»«»ƒ¿ƒ«ƒ«∆¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â¿«ƒ¿»≈≈¿¿»ƒ¿¬≈∆»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈¿≈…«≈»∆

הכופר 48) את היסת משביעים למה נחמן רב מנמק מ: שם
עליו, לו יש כן אם אלא תובע אדם אין חזקה משום - הכל

משנה). (מגיד כזו חזקה אין ספק אמרו,49)ובטענת
על  מסתמך התובע הבן אם יעקב, בן אליעזר רבי שלשיטת
פטור  הנתבע - לי ברי אמר: ולא בלבד אביו צוואת
התורה. מן ששבועתו במקצת במודה אפילו משבועה,
מפני  יעקב בן אליעזר כרבי פסקו - הרי"ף וכן - ורבינו
קב  יעקב בן אליעזר רבי "משנת סב:): (עירובין שאמרו
ודעתו  אבא, לי אמר בדין רבינו על משיג [הראב"ד ונקי".
השיטות. שתי באריכות מברר משנה ובלחם ברי. טענת שזו

שם]. ראה

.çÌÈhÁ ¯Bk50:¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈
Úa˙p‰ È¯‰ - EÏ ÔÈ‡ ‡nL EÏ LÈ ‡nL ,Ú„BÈ ÈÈ‡≈ƒ≈«∆»≈¿∆»≈¿¬≈«ƒ¿»

¯ËÙÂ Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ˙Úe·L Ú·MÈ51‡lL ÈÙÏ , ƒ»«¿«∆≈∆≈≈«¿ƒ¿»¿ƒ∆…
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .È‡cÂa BÓˆÚ ·iÁLÈ ÌÈhÁ ¯Bk .‰Êa ƒ≈«¿¿««¿≈…«≈»∆ƒƒ≈

ÌÈhÁ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa E„Èa ÈÏƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈ƒ≈«ƒƒƒ
Ú„BÈ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO B‡ ‡e‰52, ¿ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈≈«

ÔÈ¯BÚO ÌlLÓe53.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«≈¿ƒ¿≈…«≈»∆

המגיד 50) גירסת וכן בידך". לי "מנה תימן: יד בכתב
רבינו 51)משנה. ופסק יב: בכתובות אמוראים מחלוקת

ורבינו  "פטור" אמרו שם בגמרא יוחנן. ורבי נחמן כרב
עליו  נטיל לא שאם היסת, להישבע מחוייב שהנתבע הוסיף
יעדיף  שהרי הכל, בכופר היסת שבועת תתבטל שבועה
משנה). (מגיד משבועה פטור ויהיה יודע איני לטעון

במקצת,52) כמודה התורה שבועת אותו מחייבים אין ולמה
חמישים  בטוען כמו ישלם, - להישבע יכול שאינו ומתוך
ד  פרק לקמן כמבואר יודע, אינני וחמישים לך חייב אני
אלא  שבועה מחוייב אינו במקצת שמודה משום ח? הלכה
ח). הלכה ג פרק לקמן (ראה הטענה ממין לו בהודה

קמא 53) בבבא נתן בר רבה מדברי זה על משיג הראב"ד
מדמי  אף פטור בשעורים לו והודה בחיטים שטענו לה:
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מבאר  עצמו והמשיג (שם). עצמו רבינו פסק וכן שעורים.
אלא  נתן בר רבה אמר לא שלדעתו וכותב: רבינו שיטת
בשאינו  אבל (החיטים), התביעה את לגמרי מכחיש כשהוא
היסת  שבועת לחיוב ונכנס יודע איני טוען אלא מכחישה,
שהתכוון  ונראה שהודה. מה לשלם חייב - התביעה על
שם) קמא בבא ברא"ש (הובא הלוי מאיר רבינו של לנימוקו
שיכול  מפני פטור, בשעורים לו והודה בחיטים שטענו
חייב  אינני שעורים גם ולמעשה בך, הייתי משטה לטעון
(ראה  השטאה כאן אין יודע שאינו היסת כשנשבע אבל לך,
שם  ובסמ"ע לה). קטן סעיף פ"ח סימן משפט חושן ש"ך
שטעם  האומרים לשיטת שאפילו מסביר לא, קטן סעיף
השעורים  על אומרים: שאנו משום הוא משעורים הפטור
זכר  לא התובע שגם הדבר שאפשר משום חייב, כאן - מחל
חיטים, טען ולפיכך שעורים או השאילהו חיטים אם בדיוק
הפחות  לו לשלם צריך אחד מין ששאל הודה וכשהנתבע
בזה  שכתבנו מה (ראה השאר על ונשבע המינים שבשני

ו). הלכה ופיקדון שאלה בהלכות

.èE„Èa ÈÏ LÈ ‰Ó54‰È‰ Ôk :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È‡cÂa »∆≈ƒ¿»¿¿««¿«ƒ¿»≈≈»»
ÔÈ„Ú B‡ EÏ Èz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ¿¬«ƒ
Ú·Bz‰ Ú·MÈ ‡ÏÂ ;ÌlLÏ ·iÁ - EÏ Èz¯ÊÁ‰ ‡Ï…∆¡«¿ƒ¿«»¿«≈¿…ƒ»««≈«
È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ÈtÓ .˙q‰ ˙Úe·L elÙ‡ ,ÏÏk¿»¬ƒ¿«∆≈ƒ¿≈∆≈«¿««

‰Ê È¯‰Â ,·iÁ ‡e‰L55ÔÚBË56,È‡cÂ ˙ÚË B˙B‡ ∆«»«¬≈∆≈«¬«««
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËÙ ‡Ï B‡ ¯ËÙ Ì‡ ˜tzÒÂ¿ƒ¿«≈ƒƒ¿«…ƒ¿«¿≈…«≈»∆

Ú·Bz BÏ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡57:¯Ó‡Â BÓˆÚÓ ‰„B‰Â , ¬»ƒ≈≈«¿»≈«¿¿»«
,‰Ó ÈÏˆ‡ „È˜Ù‰ EÈ·‡ ,‰Ó È˙ÈÂÏ‰ B‡ EÈzÏÊb¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ»∆»ƒƒ¿ƒ∆¿ƒ»∆
·iÁ BÈ‡ - ÂÈz¯ÊÁ‰ ‡Ï B‡ ÂÈz¯ÊÁ‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡Â¿≈ƒ≈«ƒ∆¡«¿ƒ…∆¡«¿ƒ≈«»

ÌÈÓL È„È ˙‡ˆÏ ‡a Ì‡Â .ÌlLÏ58.ÌlLÏ ·iÁ - ¿«≈¿ƒ»»≈¿≈»«ƒ«»¿«≈

קיח.54) שם מודה.56)הנתבע.55)משנה כלומר,
וכן 57) תבע. לא או תבע בין ההבדל מבואר שם בגמרא

שם. הרי"ף אבל 58)פסק לשלם, מחייבו אינו דין בית
 ֿ הקדושֿברוך כלפי גם גזל מעוון נקי להיות מקפיד כשהוא
באומר  הדין והוא משלם. - לפניו וידוע גלוי שהכל הוא,
פסקו  וכן הלויתני. אם יודע איני אומר וזה בידך לי מנה
ע"ה  סימן משפט חושן ערוך ובשולחן שם והרא"ש הרי"ף
ואמר  ובא תבעו לא שאם עוד, כתב שם ברא"ש ט. סעיף
ידי  לצאת גם פטור - לא או הלויתני אם יודע איני מעצמו

י. סעיף שם ערוך בשולחן נפסק וכן שמים.

.éE„Èa ÈÏ ‰Ó59˙q‰ Ú·M‰ ;ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,60 »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿ƒ»«∆≈
˙q‰ ‰z‡ Ú·M‰ ,CÏÂ61ÏËÂ62ÈÈ‡ :Ú·Bz‰ ¯Ó‡Â ; »≈ƒ»««»∆≈»…¿»««≈«≈ƒ

,ÏËÂ Ú·M‰ :BÏ ¯ÓB‡ Úa˙p‰ È¯‰ - Ú·M‰Ï ‰ˆB¯∆¿ƒ»«¬≈«ƒ¿»≈ƒ»«»…
¯Á‡ Cet‰ ÌL ÔÈ‡Â .ÌeÏk ‡Ïa CÏz B‡63BÏ LÈÂ . ≈≈¿…¿¿≈»ƒ«≈¿≈

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï64.ÈÏ ÔzÈ ‡ÏÂ ÈÏ ·iÁ ‡e‰L ÈÓ ÏÚ ¿«¬ƒ¿»«ƒ∆«»ƒ¿…ƒ≈ƒ

מהפכים.59) היסת ששבועת ו) (הלכה למעלה נתבאר
כך.60) טוען הנתבע.61)התובע ואשלם 62)תשובת
אין 63)לך. - כן לא שאם מהופכת, שבועה מהפכים אין

סוף. הנתבע.64)לדבר שם הזכרת בלי

.àéÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ÏkL :È˙Ba¯ e¯B‰««∆»ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆
ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈ - ˙q‰ elÙ‡ ,Ì‰È¯·c ÏL ÔÈa ‰¯Bz»≈∆ƒ¿≈∆¬ƒ∆≈≈¿«¬ƒ

BÈ‡L ¯·c ÂÈÏÚ ÔÚËiL ÈÓ ÏÚ Ú·MiL Ì„˜ Ì˙Ò¿»…∆∆ƒ»««ƒ∆ƒ¿«»»»»∆≈
ÚÈaLn‰ ‰ÚÈÂ ,ÌpÁa B˙B‡ ÚÈaLiL È„k Ba ·iÁ«»¿≈∆«¿ƒ«¿ƒ»¿«¬∆««¿ƒ«

ÔÓ‡65È„k ,ÔÈÈ„ ÈÏÚ·Ï ‰·BË ‰w˙Â .Ú·MÈ ¯Á‡Â , »≈¿««ƒ»«¿«»»»¿«¬≈ƒƒ¿≈
ÌÈÓL ÌL ‡ÈˆB‰Ï eÓ¯‚È ‡ÏÂ ,¯˜L ˙ÚhÓ eÚniL∆ƒ»¿ƒ«¬«∆∆¿…ƒ¿¿¿ƒ≈»«ƒ

‰Ïh·Ï66‡ÂL ÚÓL e‡ÈOÈ ‡ÏÂ ,67. ¿«»»¿…«ƒ≈«»¿

כזה.65) לחרם הודאה משמעותה אמן עניית
שמים.66) שם הזכרת  יש לבית 67)בשבועה יסבירו לא 

תשא  לא א): כג, (שמות המקרא מלשון שקר. טענות דין
מבואר, ז הלכה סנהדרין מהלכות כ"א [בפרק שוא. שמע
שלא  דין לבית טענות השמעת גם כוללת זו שלאֿתעשה
טענת  להסביר יותר שנוח מובן השני. דין בעל בנוכחות

במקום. דבריו שיסתור מי כשאין שקר

.áéÈÓ Ïk68ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ·iÁ˙pL »ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
ÚÈaLn‰ ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ó - Ì‰È¯·c69‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ƒ¿≈∆¿«¿≈»»««¿ƒ«»«∆ƒ¿∆

Ák ÔÎÈ‰ „ÚÂ .ÔBÓÓ ·iÁ˙È Ô‰a ‰„BÈ Ì‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿«≈»¿«≈»…«
z¯kÓ ‡lL ,BÊ ‰Úe·L ÏÏÎ·e :¯Ó‡iL „Ú ?ÏebÏbƒ¿«∆…«ƒ¿«¿»∆…ƒ¿«¿»

ÈÏ70È¯·Ú „·Úa71‰z‡ Èc·Ú ÔÈ„ÚÂ72e¯‡a ¯·Îe .73 ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ«¿ƒ«»¿»≈«¿
¯ÈÎO‰ ÏÚ ÔÈÏbÏ‚Ó ÔÈ‡L74. ∆≈¿«¿¿ƒ««»ƒ

כז:68) גם 69)קידושין זו בשבועה שיכלול לדרוש יכול
מחייבים  אין דין שבית עליו, לו שיש אחרות תביעות

עליהן. כח.70)שבועה שש 71)שם לעבוד שמחוייב
עבד 72)שנים. כשטוען ודווקא השנים. שש נשלמו טרם

ואין  אותו מנדים - אתה כנעני עבד הטוען אבל אתה, עברי
מברייתא  למדו מח: ובשבועות כזו. שבועה מגלגל

דרבנן. בשבועה גם מהלכות 73)שמגלגלים י"א בפרק
ט. הלכה בעל 74)שכירות שאם ו, בהלכה שם נתבאר

תיקנו  קיבלתי, לא אומר והשכיר שכרך לך נתתי טוען הבית
כופר  שכל פי על אף וייטול השכיר שיישבע המשנה חכמי
למדו  גלגול דין שם). הערות (ראה ונפטר היסת נשבע הכל
ה, (במדבר תורה שכתבה הסוטה, משבועת שם בקידושין
אמן  נתפרש: זה לשון וכפל אמן" אמן האשה "ואמרה כב):
שבנוגע  פי על ואף אחר מאיש אמן שנחשדתי, זה מאיש
ודבי  זו, שבועה לידי המביאים התנאים חסרים האחר לאיש
טענות  גם שמגלגלים וחומר מקל שם למדו ישמעאל רבי
חלקו  לא שאם שחלקו, והשותפים האריסים כגון שמא

(ראה גלגול בלא אפילו אותם ב משביעים הלכה למעלה
אם  שגם מאליו ומובן א). הלכה שותפין מהלכות ט ופרק
- התובע של שמא טענת על היא העיקרית השבועה
(מגיד  שמא טענת על היא סוטה שבועת שהרי מגלגלים,
מגמרא  הוכיח יח סימן ח פרק שבועות [ברא"ש משנה).
טענת  טוען כשהנתבע אלא מגלגלים שאין צח: מציעא בבא
אני, טהורה וודאי: טענת טוענת שהיא סוטה כמו וודאי,
מגלגלים  אין - יודע איני טענת על היא כשהשבועה אבל
שאין  עוד, וכתב צד). סימן משפט חושן בטור פסק (וכן
כלומר, לדבר, רגליים כשיש אלא ספק טענת על מגלגלים
שנסתרה  בסוטה כמו הטענה, את המחזק יסוד איזה שיש
עימו]. תיסתר שלא לה) (קינא בה התרה שבעלה האיש עם

.âé‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ75ÏÈÁ˙‰Â ,˙q‰ elÙ‡ , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ
,Ì˙B‡ ÔÚË ‡lL ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·c ÂÈÏÚ ÏbÏ‚Ï Ú·Bz‰«≈«¿«¿≈»»¿»ƒ¬≈ƒ∆…»«»
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orhpeק oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn '` 'c mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ík Úa˙p‰ ‰‡¯Â‡l‡ ,Ú·M‰Ï ‰ˆB¯ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ¿»»«ƒ¿»»¿¿»«≈ƒ∆¿ƒ»«∆»
ÏÚ Èz·iÁ˙pL ‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ ÌlLÓ ÈÈ¯‰¬≈ƒ¿«≈««¬»»ƒ»∆ƒ¿««¿ƒ«

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Úe·L d˙¯ÈÙk76ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ; ¿ƒ»»¿»≈¿ƒ∆»¿ƒ
˙BÚhÓ EÈÏÚ ÏbÏbM ‰Ó Ïk BÏ Ôz B‡ :Úa˙pÏ«ƒ¿»≈»«∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

Ú·M‰ B‡ ˙Bi‡ce‰77.¯Ët‰Â ««»ƒƒ»«¿ƒ»≈

ז.75) פרק סוף שבועות בהלכותיו משום 76)הרי"ף
לו  שנודע אחר בו וחוזר להישבע והסכים שבועה שנתחייב

אחרות. שבועות עליו בירושלמי 77)שמגלגלים הכל. על
יוסי, ורבי קמא תנא בזה נחלקו א הלכה ג פרק מציעא בבא
"לא  אומר: יוסי ורבי בו לחזור יכול אינו אומר קמא תנא
שאם  להקל, אלא עליו להחמיר שבועה התורה אותו חייבה
כלומר, יישבע". להישבע רצה ואם ישלם. - לשלם רצה
לשלם. רוצה כשהוא להישבע אותו כופים אין לעולם
מקומו), מסר (לא ירושלמי מביא שם בשבועות והרי"ף
וקיבל  קמא. כתנא לידו שבא במעשה פסק זעירא שרב
הראב"ד  [כתב זעירא. רב של דינו פסק להלכה הרי"ף
העיקרית  השבועה את להפך יכול שאינו בהשגותיו,
יהפוך  או הכל על יישבע או אלא הגלגולים, מן ולהיפטר
סימן  משפט חושן ובטור הכל, וייטול התובע ויישבע הכל
היסת, עליו וגלגלו תורה של שבועה נתחייב שאם כתב, צד
והגלגולים  נשבע, אני דאורייתא שבועה לומר: הוא יכול
פרטי  בכל דעתו גילה לא ורבינו וייטול. התובע יישבע
זה]. קיצור על הראב"ד עליו השיג וכבר שהבאנו. הדינים

.ãéÔÚBh‰78ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ˙BÚË B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«¿≈≈«¿ƒƒ
‰ÚËÂ ‰ÚË Ïk ÏÚ B˙B‡79ÏÚ ˙Á‡ ‰Úe·L ‡l‡ , «»«¬»¿«¬»∆»¿»«««

Ïk‰80‰l˜ ,˙BÚË ÈzL ÏÚ ˙BÚe·L ÈzL ·iÁ˙ .81 «…ƒ¿«≈¿≈¿«¿≈¿»«»
‰¯eÓÁÂ82ÔÈÏbÏ‚Óe ,‰¯eÓÁ‰ ÏÚ B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - «¬»«¿ƒƒ««¬»¿«¿¿ƒ

.ÌÈ¯·c ¯‡L da»¿»¿»ƒ

שבועות.78) בשערי גאון האי טענה 79)רבינו לכל
עצמה. בפני בשבועה 80)שבועה הטענות כל כוללים

היסת.81)אחת. תורה,82)שבועת של כעין שבועה
תורה  של כעין לשבועה הדין והוא מהיסת. חמורה שהיא
סנהדין  במשנה לזה סימוכין מצא - ממש. התורה ושבועת
בחמורה". נידון - דין בית מיתות בשתי שנתחייב "מי פא.

.åè·iÁ BÈ‡ ‰„B‰ Ì‡L ‰ÚË B¯·Á ˙‡ ÔÚBh‰ Ïk»«≈∆¬≈«¬»∆ƒ»≈«»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÙkL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ ÌlLÏ¿«≈»««ƒ∆»«≈¿«¿ƒ
ÈÏ ÔzzL z¯Ó‡ ?„ˆÈk .Ì˙Ò Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰ ˙Úe·L¿«∆≈¿…≈∆¿»≈«»«¿»∆ƒ≈ƒ
B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰Ó»∆…»¿»ƒ≈»≈«¿ƒƒ
·iÁ BÈ‡ - ‰Ê ¯·„a ‰„B‰ el‡L ;Ì¯Á ‡ÏÂ ˙q‰∆≈¿…≈∆∆ƒ»¿»»∆≈«»

ÌeÏk83,Ú¯ ÌL ÈÏÚ ˙‡ˆB‰ ‰z‡ ,È˙B‡ zÏl˜ ‰z‡ . ¿«»ƒ«¿»ƒ«»≈»»«≈«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï84ÔÎÂ .‰Ê ÏÚ ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÈ‡ - …»¿»ƒ≈»≈«¬ƒƒ«∆¿≈

.el‡ ÌÈ¯·cÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆ƒ¿»ƒ≈

כאן):83) מיימוניות בהגהות (והובא שם גאון האי רב כתב
מתן  בשעת שלא דין בית בפני שלא ערב שהיה תבעו, אבל
והלכה  א הלכה ולווה מלוה מהלכות כ"ה פרק (ראה מעות
מחייב[ת] אין כפירתו אף מיחייב לא דבהודאתו כיוון ב),

הנתבע.84)שבועה". תשובת

.æè‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,Èa zÏ·Á ‰z‡«»»«¿»ƒ…»¿»ƒ≈»¬≈∆
˙q‰ ÚaL85Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ƒ¿»∆≈∆««ƒ∆≈¿«≈¿»«ƒ

BÓˆÚ86‡Ï ,ÈzLia ‰z‡ .˙L·e Èet¯Â ˙·L ÌlLÓ , «¿¿«≈∆∆¿ƒ∆«»ƒ«¿«ƒ…
Óa eÈ‰ Ì‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰Ba ÔÈ·BbL ÌB˜ »¿»ƒ≈»ƒ»¿»∆ƒ

‰È‰ - ‰„B‰ el‡L ;˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ ,˙BÒ¿̃»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆ƒ»»»
.˙La‰ ÌlLÓ¿«≈«∆

הכל.85) כופר נזקי 86)ככל מהלכות ב בפרק כמבואר,
כב, (שמות הכתוב מן למדו סד: קמא בבבא ח. הלכה ממון
ולא  - לרעהו" שניים ישלם אלוקים ירשיעון "אשר ח):
ו  הלכה ומזיק חובל מהלכות ה בפרק עצמו. את המרשיע
צער, נזק, דברים: חמישה משלם בחבירו שהחובל מבואר,
שוויו  את שמים - נזק הדברים: פירוש בושת. שבת, ריפוי,
שווה  הוא וכמה החבלה, לפני לעבד יימכר אם זה אדם של
כמשמעותו; - צער כנזק; מוגדר וההפרש החבלה, אחר
שנגרם  ההפסד - שבת ותרופות; רופא הוצאות - ריפוי
מתבייש  האדם - בושת ממלאכתו; שביטלו ידי על לנחבל
הוא  שהרי קנס, הוא שנזק רבינו, ודעת בו. כשחובלים
של  ממונו שחסר מפני בא שאינו תשלום וכל שבת, מקבל
חיסרו  לא שהרי - קנס הוא צער וכן קנס. זה הרי - אחר
רבינו  ביאר ממון? חיסרו לא הרי בושת, משלם ולמה ממון.
לו  גרמה היא דין בבית שהודאתו מפני ז), הלכה (שם
כאן  אין כן ואם עדים) בלי הייתה עצמה החבלה (כי הביוש
בית  בפני תביעה על הייתה ההודאה שהרי עצמו, הודאת

דין.

.æé?¯eËt - Ò˜a ‰„Bn‰L ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«∆ƒ¿»»
:¯Ó‡L ÔB‚k ,Ò˜ ÂÈÏÚ ·iÁL ¯·ca ‰„B‰Lk¿∆»«»»∆«»»»¿»¿∆»«
ÈÏÚ ‡È·‰Â ,‰Êa ÈzÏ·Á :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ;‰Êa ÈzÏ·Á»«¿ƒ»∆¬»ƒ»«»«¿ƒ»∆¿≈ƒ»«
È¯‰ - È˜Êa CÎÂ Ck ÔzÏ Èe·iÁÂ ,ÔÈc ˙È·a ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ≈»¿»¿ƒ¿ƒ¬≈

ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê87CÎÈÙÏ .88˙ÈaL :ÔÚBh‰ ÔÚË Ì‡ , ∆«»¿«≈¿ƒ»ƒ»««≈∆≈
,Èa zÏ·ÁL ÌeMÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ÈÏ ÌlLÏ Ee·iÁ ÔÈcƒƒ¿¿«≈ƒ≈»ƒ»ƒƒ∆»«¿»ƒ
ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â¿≈…»¿»ƒ≈»¬≈∆ƒ¿»

˙q‰89.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆≈¿≈…«≈»∆

(87- תשלומין חובת עליו והטילו דין בית שחייבוהו אחר
קנס. תורת עליו ואין ממון חיובי ככל חוב זה הרי

אותו.88) מחייבת שהודאה ממון 89)מפני כפר שהרי
חייב. היה בו הודה שאילו

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
חשודים.1) שניהם ודין השבועה, על חשוד דין מבאר

.à„eLÁ Ïk2‰Úe·M‰ ÏÚ3B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ - »»««¿»≈«¿ƒƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L ‡ÏÂ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L ‡Ï4‡ÏÂ …¿««»¿…¿»ƒƒ¿≈∆¿…

˙q‰ ˙Úe·L5ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ú·Bz‰ ‰ˆ¯ elÙ‡Â . ¿«∆≈«¬ƒ»»«≈«≈¿ƒ
BÏ6.

מד:2) שבועות על 3)משנה, חשוד נקרא מי יבואר לקמן
בנקי 4)השבועה. מצוה.שבועה של חפץ למד 5)טת

על  היסת שבועת הטילו שלא חשודים, שניהם מדין זה
תיקנו 6)הנתבע. לא היסת שבשבועת בה"ז, לקמן יתבאר

התובע  רוצה בוודאי כן ואם ויטול", ישבע "שכנגדו חכמים
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אמרו, ואףֿעלֿפיֿכן כלום, בלא ייפטר ולא ישבע שהנתבע
היסת. שבועת החשוד את משביעים שאין

.á„Á‡7Èeha ˙Úe·L ¯˜MÏ ÚaLp‰8˙Úe·L B‡ , ∆»«ƒ¿»«∆∆¿«ƒ¿«
˙e„Ú9ÔB„wt‰ ˙Úe·L B‡ ,10‡ÂL ˙Úe·L B‡ ,11- ≈¿««ƒ»¿«»¿

‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰12ÏeÒt‰ Ïk ÔÎÂ . ¬≈»««¿»¿≈»«»
ÔB‚k ,‰¯Bz ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,‰¯·Ú ÌeMÓ ˙e„ÚÏ¿≈ƒ¬≈»≈«¿»∆»¿
ÏL ˙eÏÒt ÔÈa ,ÔÈÏÊ‚Â ˙BÏ· ÈÏÎB‡Â ˙Èa¯ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ¿¿≈¿≈¿«¿»ƒ≈«¿»∆

Ì‰È¯·c13ÌÈBÈ ÈÁÈ¯ÙÓe ‡È·e˜a ˜ÁOÓ ÔB‚k ,14- ƒ¿≈∆¿¿«≈¿¿»«¿ƒ≈ƒ
.B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰ È¯‰¬≈»««¿»¿≈«¿ƒƒ

ובין.7) . . . בין = או . . . (ויקרא 8)אחד הכתוב מלשון
אדם  פירוש, בשפתים". לבטא תשבע כי "נפש ד): ה,
- לעשות שלא או עשה, ולא - דבר איזה לעשות הנשבע
או  שעשיתי שבועה כגון לשעבר, על נשבע אם וכן ועשה.

ושיקר. - עשיתי שלא בואו 9)שבועה לשנים, אמר
שאין  שבועה והשיבו: וכך, כך לי חייב שפלוני לי והעידו
עדות, לך יודעים אנו אין שאמרו: או עדות, לך יודעים אנו
לא:). שבועות (משנה, אמן - וענו עליכם, משביעני ואמר:

שבועה 10) (וענה) בידך, לי שיש פקדוני לי תן לו: "אמר
בידי". לך וכדומה.11)שאין אבן שהוא העץ על נשבע

ארבעה  מונה ז) ו, ה, ה"ד, (פ"א שבועות בהלכות [רבינו
שם]. ראה שוא. שבועת של סתם 12)סוגים כתב רבינו

לשעבר. על בין להבא על שבועה בין משמע ביטוי, שבועת
אינו  - להבא על שבועה שחילול כתב מו: שם רש"י אולם
הוא: להבא, ובין לשעבר בין ההבדל וטעם לשבועה. פוסל
בדעתו  היה שנשבע שבשעה אומרים אנו להבא, בשבועה
אינו  אבל עליה, ועבר יצרו שתקפו אלא השבועה לקיים
נחלקו  ורש"י [רבינו מפיו. שקר שבועת להוציא חשוד
מנתה  לא למה שם: שאלו מו: שם הגמרא דברי בפירוש
ביטוי. שבועת על העובר את גם החשודים בין המשנה
שנשבע  שבשעה השבועות את רק מונה שהמשנה ותירצו,
שאעשה  שבועה קתני) לא (בגמרא: מונה ואינה שקר, הן
(ושבועת  לקיימה התכוון שנשבע שבשעה אעשה, שלא או
במשנה). שנמנתה שוא בשבועת כלולה שעבר, על ביטוי
לשבועה  נפסל שלא מפני במשנה מנאוה שלא רש"י ופירש
אינה  שמשנתנו אומרת שהגמרא מפרש ורבינו עלֿידה,
ביניהן]. הבדל אין להלכה אבל כאלו, שבועות בסוג עוסקת

לעדות.13) אותם פסלו בגמרא 14)חכמים שם. משנה,
היונה  בעל הימור, א. פירושים: שני נאמרו כה. סנהדרין
יקבל  מסויימת למטרה בפריחה חבירו יונת את שתקדים
אדם  בני של יונים לצוד מלומדות יונים ב. כסף; סכום

בעליהן. לבית ולהביאן אחרים,

.âÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡B·iL „Ú „eLÁ ‰OÚ Ì„‡ ÔÈ‡≈»»«¬∆»«∆»»»≈ƒ
ÈtÓ ‰„Bn‰ Ï·‡ ;da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·Ú ‡e‰L∆»«¬≈»∆ƒ¿»»¬»«∆ƒƒ

BÓˆÚ15„eLÁ ‡e‰L16Û‡ ,da ÏÒÙpL ‰¯·Ú ¯·ÚLÂ «¿∆»¿∆»«¬≈»∆ƒ¿»»«
,‰lÁza „Ú B˙BOÚÏ Èe‡¯ ÔÈ‡Â BÏ ÔÈLLBÁL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ¿≈»«¬≈«¿ƒ»

B˙B‡ ÔÈÚÈaLÓ - ‰Úe·L ·iÁ˙ Ì‡17È¯‰L . ƒƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ∆¬≈
‡ÏÂ ,Ú·M‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ˙Ó‡ Ì‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒƒ¡∆«»≈ƒ»«¿…
Ì‡Â ;˙Ó‡a Ú·M‰Ï EÏ ¯eÒ‡ ‰¯·Ú z¯·ÚL ÈtÓƒ¿≈∆»«¿»¬≈»»¿¿ƒ»«∆¡∆¿ƒ

„LÁp‰ Ï·‡ .CÈc ÏÚ·Ï ‰„B‰ - ¯ÓB‡ ‰z‡ ¯˜L∆∆«»≈≈¿««ƒ»¬»«∆¿»
.Ú·MiL B˙B‡ ÌÈÈÓ‡Ó e‡ ÔÈ‡ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ≈»«¬ƒƒ∆ƒ»«

וקרוב 15) עצמו, אצל קרוב שאדם ט: בסנהדרין אומר רבא
עדות, פסולי בענין זה אמר רבא התורה. מן לעדות פסול
גאון, האי רב פסק וכן שבועה. לפסולי רבינו למד וממנו

שבועות'. ויטול.16)ב'שער שכנגדו זה שישבע וטוען
שאם 17) הלוי, מאיר רבינו בשם כתב צב סי' חו"מ ב'טור'

לו. שומעים - וליטול להישבע אני מסכים התובע אמר
אבל  אני, חשוד טוען כשהנתבע זה שכל שם, עוד וכתב
- אני חשוד ואומר ונוטלים מהנשבעים הוא כשהתובע
ולחשוד  עדים, כמאה בעלֿדין שהודאת משום לו, מאמינים
הלכה  לקמן שיתבאר כמו ויטול, שישבע חכמים תיקנו לא
ואומר: חייב, אינני וצווח: העומד בנתבע מהֿשאיןֿכן ה,
רוצה  אינו שהתובע אלא לו, ואשלם התובע יישבע

להישבע.

.ã‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz18ÔÓ ‰Úe·L ·iÁÓ‰ ÏkL : «»«¬»ƒƒ∆»«¿À»¿»ƒ
Ú·Bz‰ È¯‰ - „eLÁ ‰È‰ Ì‡ ,È‡cÂ ˙ÚË ÏÚ ‰¯Bz‰«»««¬«««ƒ»»»¬≈«≈«
Ì‰ÈL eÈ‰ .ÔÚhM ‰Ó ÏËBÂ Ì‰È¯·cÓ ÚaLƒ¿»ƒƒ¿≈∆¿≈«∆»«»¿≈∆

ÔÈ„eLÁ19,Úa˙p‰ ‡e‰L ,dÏ ·iÁÓÏ ‰Úe·L ‰¯ÊÁ - ¬ƒ»¿»¿»«¿À»»∆«ƒ¿»
ÌlLÓ Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡L CBzÓe20„eLÁ‰ ‰È‰ . ƒ∆≈»ƒ»«¿«≈»»∆»

BÈ‡ Bc‚kL - ·‚ B‡ ÔB„wt‰ „·‡L ÔÚËÂ ,¯ÓBL≈¿»«∆»««ƒ»ƒ¿«∆¿∆¿≈
È‡cÂ BÚBË BÈ‡ È¯‰L ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ»«¿ƒ…∆¬≈≈¬««

BÏÎ‡L21CÎÈÙÏ .22:¯Ó‡Â ÔB„wt‰ ÏÚa ÔÚË Ì‡ , ∆¬»¿ƒ»ƒ»««««ƒ»¿»«
„È ÁÏL ÈÙa23Ba ÚLt B‡ ÈB„˜Ùa24Ú·Bz‰ È¯‰ - ¿»«»«»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«≈«

.ÏËBÂ ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ÚaLƒ¿»¿«»«¬»ƒ¿≈

ושכנגדו 18) . . ונוטלין. נשבעין "ואלו מד: שבועות משנה,
השבועה". על מה:19)חשוד שם במשנה 20)משנה,

אומר  יוסי "רבי כתוב: שברי"ף במשנה גם וכן שבידינו,
אולם  יחלוקו", אומר מאיר רבי למקומה, שבועה חזרה
חזרה  אומר מאיר רבי נחמן: רב בשם אמרו מז. שם בגמרא
הלכה  וקבע יחלוקו. אומר יוסי ורבי למקומה, שבועה
ורבי  מאיר רבי שבידינו: לכלל בהתאם יחלוקו, - למעשה
ב'שער  גאון האי ורב מו:) (עירובין יוסי כרבי הלכה - יוסי
נחמן. כרב פסק שם) שבועות נסים, ברבינו (מובא שבועות'
למקומה, שבועה שחזרה פסק כאן בהלכותיו והרי"ף
לה  למחוייב היינו "למקומה" שם: אבא רבי של וכפירושו

משל  לישבע יכול שאינו ומתוך שרבא (לנתבע), משום ם,
וכלל  אבא, רבי לדעת הסכימו לב:) (שם אביי גם וכן שם,
של  רבו כרי"ף פסק ורבינו (כאחרון). כבתרא שהלכה בידינו
יוסף' ו'בית 'טור' (ראה מקום בכל כמעט כדרכו רבו,

יוד). אות צב, סי' מתוך 21)חושןֿמשפט אמרו ולא
ודאי  טענת טוען כשכנגדו אלא משלם – לישבע יכול שאינו
ישעיה  רבינו של דעתם מביא שם [ב'טור' חשוד. והוא
חדש' וב'בית וכו'. מתוך אמרו בזה שגם הלוי, מאיר ורבינו

רבינו]. ושיטת שיטתם מנמק של 22)שם שנימוקו משום
וש"ך  פד, ס"ק שם סמ"ע (ראה 'שמא' שטענו הוא: הפטור

יב). לצרכו.23)ס"ק בו כראוי 24)השתמש שמרו לא
שכירות  מהל' בפ"א [נתבאר ודאי. טענת כאן והרי וכדומה,

ובפשיעה]. יד בשליחות חייב חנם שומר שאפילו ה"ד,
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.äÔÓ ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰È¯·cÓ ‰Úe·L „eLÁ‰ ·iÁ˙ƒ¿«≈∆»¿»ƒƒ¿≈∆ƒ»»ƒ
ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰25‡l‡ ,ÏhÏÂ Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - «ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒ»«¿ƒ…∆»

¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ Bc‚kL Úa˙p‰26Ì‚Bt ÔÎÂ . «ƒ¿»∆¿∆¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈≈
B¯ËL27‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ28‰Âl‰ ÔÚËÂ ,„eLÁ ‰È‰L ¿»¿…«≈»∆∆»»»¿»««…∆

¯Ó‡Â ,BÚ¯tL29Ú·MÈ :30ÚaL Úa˙p‰ È¯‰ - ÈÏ ∆¿»¿»«ƒ»«ƒ¬≈«ƒ¿»ƒ¿»
¯ËtÈÂ ˙q‰31.¯ËM‰ ÔÓ ∆≈¿ƒ»≈ƒ«¿»

ונוטלים 25) הנשבעים אלה כל נמנו מד: שבועות במשנה,
על  חשוד שכנגדו נחבל, נגזל, שכיר, חכמים: מתקנת
אחד  כל רבינו עלֿידי ונתבארו פנסקו; על וחנווני השבועה

במקצת 26)במקומו. מודה מחשוד מקלֿוחומר נלמד
ויטול, ישבע שכנגדו חכמים יטול שתיקנו שלא ומכלֿשכן

גם  להסביר ואפשר (מגידֿמשנה). שבועה בלא החשוד
בשבועה  נוטלים אלה כל אין התורה מן אחר: באופן
ואין  ויטלו, שישבעו תיקנו חכמים אלא פטור, והנתבע
לכת  מרחיקה תקנה לחשוד שיתקנו הדעת על מתקבל הדבר

שבועה. בלי שיטול חלק 27)- שקבל שהודה מלוה
ה"א, ולווה מלוה מהל' בפי"ד למעלה נתבאר מהלוואתו.
להישבע. המלוה צריך כולה, פרעתי הלווה טען שאם

וחכמים 28) שבועה, בלי נוטל היה תורה שמדין תביעות
יתומים. מנכסי הנפרעים כגון שבועה, עליו הטילו

הקשה,30)הלווה.29) כה ס"ק צב סי' בסמ"ע המלוה.
אפילו  להישבע ביתֿדין אותו מחייבים שטרו הפוגם הלא
ותירץ  ישבע? "ואמר רבינו כתב ולמה הלווה. אמר לא
שטרו, את שבפוגם רבינו, בשם כתב שם וב'טור' בדוחק.
חשוד  והמלוה פרעתיך, שלא לי השבע טוען כשהלווה או
רבינו  בדברי שנוסחתו ונראה ונפטר. היסת הלווה נשבע -
(ראה  "ואמר" בספרינו כנדפס ולא אמר", "או היא:

ולחםֿמשנה). ורבינו 31)כסףֿמשנה הראב"ד עליו חלקו
נוטל  שהחשוד ודעתם לו, והדומה שטרו בפוגם הלוי מאיר
בלי  נוטלים חשודים לא גם התורה שמן משום שבועה, בלי
תיקנו  שלא אומרים, אנו - שיישבע תיקנו וחכמים שבועה,
אין  לו כשאיֿאפשר אבל להישבע, לו כשאפשר אלא
ואין  מקויים. שטר בידו כשיש מעותיו, אותו מפסידים
נוטלים  אינם תורה שמדין וכדומה, ונגזל לשכיר זה לדמות
תיקנו  לא אומרים: אנו ויטלו, שישבעו תיקנו וחכמים כלל,
את  שבפוגם מזה, ויוצא להישבע. שיכולים לאלה אלא
סי' שם [בשו"ע חשוד. בלתי מכח החשוד כח יפה - שטרו
כהראב"ד  המחבר פסק היורשים, מן נפרעים גבי ח סעיף פב
צב  בסי' עצמו דברי וסתר שם), וש"ך סמ"ע (ראה ורמ"ה

וצע"ג]. סי"ב,

.åÔÈÚaLp‰ ÔÓ „eLÁ‰ ‰È‰32˜ÙÒ ˙ÚËa33BÈ‡ - »»∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈≈
‰Ê ·iÁ˙ ‡lL ÈÙÏ ;ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡Â ,ÚaLƒ¿»¿≈∆¿∆¿ƒ¿»¿ƒ∆…ƒ¿«≈∆
˙ÚË BÚBË Ú·Bz‰ ÔÈ‡L ÈÙÏe ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»¿ƒ∆≈«≈«¬«¬«

È‡cÂ34.B˙ÚË ÏÚ Ú·MiL È„k ««¿≈∆ƒ»«««¬»

ואריסים.33)ונפטרים.32) שותפים רבינו 34)כגון
ב. התורה; מן שבועה כאן שאין א. טעמים: שני כאן כתב
רבינו, דברי מביא שם [ב'טור' לישבע. יכול אינו שהתובע
כתבו  זה דין התורה. שבועת כאן שאין הנימוק את והשמיט
ולא  התורה. שבועת שהיא בשומר בה"ד למעלה רבינו כבר

מתקנת  שהיא בשבועה שנית כאן נכתב למה לי נתבאר
התורה]. שבועת מדין הוא כלֿשכן הרי חכמים?

.æ·iÁ˙35ÚaL Bc‚kL ÔÈ‡ - ˙q‰ ˙Úe·L „eLÁ‰ ƒ¿«≈∆»¿«∆≈≈∆¿∆¿ƒ¿»
eOÚ ‡ÏÂ ,‡È‰ ‰wz dÓˆÚ ˙q‰ ˙Úe·ML .ÏËBÂ¿≈∆¿«∆≈«¿»«»»ƒ¿…»

˙¯Á‡ ‰wz dÏ36Úa˙p‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ú·Bz‰ Ú·MiL »«»»«∆∆∆ƒ»««≈«∆»¬≈«ƒ¿»
.‰Úe·L ‡Ïa ¯ËÙƒ¿»¿…¿»

מא.35) הגמרא:36)שבועות לשון תקנה. לאותה תקנה
עושים)". אנו (אין עבדינן לא לתקנתא "תקנתא

.ç·iÁ˙pL ÈÓ37„eLÁ Ú·Bz‰ ‰È‰Â ,˙q‰ ˙Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈¿»»«≈«»
‰Úe·M‰ ÂÈÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ Úa˙p‰ ÔÈ‡ -38ÔÈ‡ È¯‰L , ≈«ƒ¿»»«¬…»»«¿»∆¬≈≈

Ú·M‰Ï ÏBÎÈ39ÔÈ‡Â .˙q‰ Ú·MÈ B‡ ÌlLÈ ‡l‡ , »¿ƒ»«∆»¿«≈ƒ»«∆≈¿≈
ÈÓk ‰Ê È¯‰Â .¯LÙ‡ È‡L ¯·„a ˙BÏ˙Ï ‰ÊÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿¿»»∆ƒ∆¿»«¬≈∆¿ƒ
‡l‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ B˙Úe·L CÙ‰L∆»«¿»««»»∆≈¿ƒ∆»

.ÌlLÈ B‡ ˙q‰ Ú·MÈ B‡ƒ»«∆≈¿«≈

היא.37) עצמו וסברת מפורש, מקור זה לדין אין
מהפכים.38) היסת ששבועת ה"י, בפ"א ואין 39)נתבאר

אפטר  להישבע, יכול אינו שהוא מכיון לטעון: יכול הנתבע
ההלכה  (ראה חשוד בנתבע כמו היסת, שבועת בלי

הקודמת).

.è·iÁ˙pL ÈÓ40ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,‰Úe·L ƒ∆ƒ¿«≈¿»≈∆»≈∆
Ck ¯Á‡Â ,¯ËÙÂ ÚaL B‡ ÏËÂ ÚaLÂ ,Ì‰È¯·cƒ¿≈∆¿ƒ¿«¿»«ƒ¿«¿ƒ¿«¿««»
ÚaLpL B˙Úe·L ÔÈ‡ - „eLÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a»»»≈ƒ∆»≈¿»∆ƒ¿«

ÏËpM ‰Ó B„iÓ ‡ÈˆB‰Ï BÈc ÏÚ·Ï LÈÂ ,ÌeÏk41B‡ , ¿¿≈¿««ƒ¿ƒƒ»«∆»«
epnÓ ÏhÈÂ Bc‚kL ‰Ê Ú·MÈ42. ƒ»«∆∆¿∆¿¿ƒ…ƒ∆

עצמו.40) סברת זה  דין החשוד 41)גם היה אם
ה  שיטת הבאנו בה"ה [למעלה ונוטלים. ראב"ד מהנשבעים

יתומים  מנכסי הנפרע וכן שטרו, את הפוגם שחשוד והרמ"ה
נשבע  שאם וברור, נימוקם). שם (ראה שבועה בלי נוטל -
לשיטתו  רבינו שנטל. מה מחזיר אינו - חשוד שהוא ונודע
שנתחייב]. מי סתם: כתב ולפיכך נוטל, שאינו שם

ונפטר.42) נשבע כשהחשוד

.éÌÏBÚÏ43.ÔÈc ˙È·a ‰˜ÏiL „Ú ,„eLÁÏ ÔÈ„ ‰Êk ¿»»∆»ƒ∆»«∆ƒ¿∆¿≈ƒ
‰·eLz ‰OÚÂ ‰˜lL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ eÈ‰ Ì‡44¯ÊÁÈ - ƒ»»»≈ƒ∆»»¿»»¿»«¬…

.‰Úe·LÏ ÔÈa ˙e„ÚÏ ÔÈa B˙e¯LÎÏ¿«¿≈¿≈≈ƒ¿»

לפי 43) הוא שלפנינו והנוסח זו, להלכה נוסחאות כמה יש
וינציא. מחזירות 44)דפוס אינן בלבד שמלקות משמע

אולם  תשובה. שעשה עדים שיעידו עד לכשרותו, אותו
והעידו  שנים "ובאו רבינו: כתב ה"ג, עדות מהל' בפי"ב
משמע  כשר", זה הרי - שלקה או בו וחזר תשובה שעשה
שם  ובה"ד אותו. מכשירות לבדה תשובה וכן לבד שמלקות
בין  תשובה, שעשה בין מלקות, שנתחייב מי כל כתב:
עדי  בלי מלקות [דין לכשרותו. חוזר - בביתֿדין שלקה
- שלקה "כיוון כג.): (מכות המשנה מדרשת נלמד תשובה,
הלכות  שתי בין גלויה סתירה לפנינו הרי כאחיך"]. הוא הרי
בענין  שבועה, לפסולי עדות פסולי בין לחלק טעם ואין אלו.
ובין  לעדות "בין בפירוש, כאן כותב ורבינו לכשרותו. חזרה
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"ועשה  הך ושמא כתב: כאן ובלחםֿמשנה לשבועה".
תשובה. שעשה או לומר רצה ז"ל, רבינו שכתב תשובה"

.àéÔÚhL ÈÓ45ÔÈa ,ÚaLÂ Ba ¯ÙÎÂ ,B¯·Á ÏÚ ƒ∆»««¬≈¿»«¿ƒ¿«≈
e‡a Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Úe·L ÔÈa ‰¯Bz‰ ˙Úe·L¿««»≈¿«∆≈¿««»»
‰Ê È¯‰ - ÚaL ¯˜L ÏÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿≈ƒ»»∆«∆∆ƒ¿«¬≈∆

ÌlLÓ46e¯‡a ¯·Îe .‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ˜ÊÁ‰Â , ¿«≈¿À¿«»««¿»¿»≈«¿
˙BÚe·La47¯·Á ÔBÓÓ ÏÚ ÚaLp‰ ÏkL ,‰OÚÂ B ƒ¿∆»«ƒ¿»«»¬≈¿»»

LÓÁ ÛÈÒB‰Ï ·iÁ - ‰·eLz48. ¿»«»¿ƒ…∆

קו.45) רב,46)בבאֿקמא בשם הונא רב אמר שם
מתשלומין, פוטרת שהשבועה משום מלשלם, שפטור
. . . שניהם בין תהיה ה' "שבועת י): כב, (שמות שנאמר
את  התובע כשלקח פירוש, ישלם". ולא בעליו ולקח
חולק  שם נחמן רב אולם מתשלומין, הנתבע ונפטר השבועה

אחרון. הוא משום נחמן, כרב רבינו ופסק פ"ז 47)עליו.
עוד 48)ה"א. ולהוסיף בו, שכפר הסכום את לשלם עליו

הקרן  הכולל מהסכום מחמשה אחד שהוא מארבעה אחד
מלבר). חומשא הגמרא: (בלשון והתוספת

.áé:¯Ó‡Â ,ÔÈ˜Â ÌÈ„Úa BÏˆ‡ ·BÁ BÏ LiL BÚË¿»∆≈∆¿¿≈ƒ¿ƒ¿»¿»«
,ÌeÏk EÏ ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡L B‡ ,EÈzÚ¯Ùe ‰È‰ Ôk≈»»¿«¿ƒ∆»«≈ƒ«»¿¿
¯ËM‰ ‡ÈˆB‰ B‡ ,ÔÈw‰ È„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ¿ƒ¿«¿««»»≈≈«ƒ¿»ƒ«¿»

Ìi˜˙Â49ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ -50‡Ï È¯‰L ;„eLÁ BÈ‡Â ¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«≈¿≈»∆¬≈…
BÚ¯t ‡lL e„ÈÚ‰51eÈ‰ ‡Ï :Úa˙p‰ ¯Ó‡ ‡ÏÂ , ≈ƒ∆…¿»¿…»««ƒ¿»…»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„52‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .53. ¿»ƒ≈»¿≈…«≈»∆

נאמר 49) הלווה אין - קנין בעדי וכן בשטר, ובמלוה
פרעתי. כמבואר 50)לטעון: פוטרת, אינה השבועה

הקודמת. השטר 51)בהלכה של כוחו שיפה אףֿעלֿפי
פרעתי. הטוען את פוסל אינו - ממון ואלמלי 52)לענין

חשוד. ונעשה העדים עלֿידי מוכחש היה כך טען
אלא 53) הנשבע, טענת את מכחישים אינם כשהעדים

ביתֿדין  אין כך ומתוך שכנגדו, טענת מחזקת עדותם
טענתו. מקבלים

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ממין מבאר1) הודאה ודין והכפירה, הטענה שיעור דין

הטענה.

.à˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
ÛÒk ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎÈÂ ¯˙È B‡ ‰Ëe¯Ùa ‰„BiL3B‡ ∆∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ∆∆

ÏL ‰¯BÚO ÈˆÁ Ï˜LÓ ?‰Ëe¯t ‡È‰ ‰nÎÂ .¯˙È»≈¿«»ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ¿»∆
È˜ ÛÒk4ÌÈzL Ï˜LÓ ?ÔÈÚÓ ÈzL Ì‰ ‰nÎÂ . ∆∆»ƒ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿«¿«ƒ

˙B¯BÚO ÌÈLÏLe5.˜wÊÓ ÛÒk ¿ƒ¿∆∆¿À»

לט:2) שם רב, של כפירושו לח: שבועות משנה,
בשוה 3) וההודאה כסף, שתי "הטענה כתוב: במשנה

בפירושה: ושמואל רב נחלקו לט:) (שם ובגמרא פרוטה",
חייב  אינו פירוש, כסף". שתי - טענה "כפירת אמר רב
עצמה  הטענה זה, ולפי כסף. שתי כשכפר אלא שבועה
"טענה  אמר: ושמואל ופרוטה, כסף שתי להיות צריכה
ופסק  בפרוטה". אלא כפר לא אפילו כסף, שתי - עצמה

בדיני  כשמואל שהלכה שבידינו, הכלל נגד - כרב רבינו
סיוע  מ.) (שם חייא רבי ששנה משום והטעם, ממונות.
ובשיעור  שלנו. בסוגיא הרי"ף כתב וכן רב. לשיטת
משביעים, אין מפרוטה שבפחות מודים הכל ההודאה,

בה"ג. לקמן אחרת.4)כמבואר מתכת תערובת בלי
"חצי  משקל היא שפרוטה כתב, תקכט אות קידושין [ברי"ף
שעורה]. חצי משקל שם: נסים רבינו ופירש חכה",

במעה,5) איסרים שארבעה בברייתא, שנינו יב. קידושין
ושתים  שלושים היא שמעה יוצא, פרוטות. שמונה והאיסר
סי' חו"מ חדש' [ב'בית שעורות. עשרה שש שהן פרוטות
בשערים, הרי"ף בשם הארוך ב'מרדכי' שמצא כתב, פח
היא  שפרוטה נמצא שעורות, עשרה שש הן מעין ששתי

השעורה]. רביע

.áÛÒk Ïk6‡e‰Â ,L„w‰ Ï˜L ‡e‰ ‰¯Bza ¯eÓ‡‰ »∆∆»»«»∆∆«…∆¿
ÚaËnÓ - Ô‰È¯·c ÏL ÛÒk ÏÎÂ .‰ÚÓ ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»»¿»∆∆∆ƒ¿≈∆ƒ«¿≈«
ÛÒk Ba ‰BÓMÓ „Á‡ Ô‰lL ÚÏq‰ ‰È‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆»»«∆«∆»∆∆»ƒ¿»∆∆

e¯‡aL BÓk ,˙LÁ ¯‡M‰Â7‡È‰ ‰Ún‰ Ï·‡ , ¿«¿»¿∆¿∆≈«¿¬»«»»ƒ
ÏL ÛÒk ‡È‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa elÙ‡ È˜ ÛÒk ‰˙È‰»¿»∆∆»ƒ¬ƒƒ»«ƒ¿ƒ∆∆∆
‰Úh‰ ˙¯ÈÙk ˙BÈ‰Ï eÎÈ¯ˆ‰L ‰fL ÈÙÏe .ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ«««¬»

Ì‰È¯·cÓ ‡È‰ ÛÒk ÈzL8ÏL ÛÒk ÈzL d˙B‡ eOÚ , ¿≈∆∆ƒƒƒ¿≈∆»»¿≈∆∆∆
ÈL d˙B‡ eOÚ ‡ÏÂ ,ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰L ,ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆≈¿≈»ƒ¿…»»¿≈
¯eÚLa ‰‡¯p‰ ¯·c‰ e‰Ê .L„w‰ Ï˜La ÌÈÏ˜L¿»ƒ¿∆∆«…∆∆«»»«ƒ¿∆¿ƒ
‡È‰ ‰Úh‰ ˙¯ÈÙkL ,e¯B‰ È˙Ba¯Â .‰Úh‰ ˙¯ÈÙk¿ƒ«««¬»¿««∆¿ƒ«««¬»ƒ

‰¯BÚO ÈˆÁÂ ˙B¯BÚO ‰¯OÚ ÚLz Ï˜LÓ9ÔÓ ƒ¿«¿«∆¿≈¿«¬ƒ¿»ƒ
C¯c‰ d˙B‡ ¯zÒÏ ˙BÈ‡¯ ‰nk ÈÏ LÈÂ .ÛÒk‰«∆∆¿≈ƒ«»¿»ƒ¿…»«∆∆
‡e‰L ÈÏ ‰‡¯ÈÂ ,ÔBaLÁ‰ ‰Ê Ì‰Ï ‡ˆiL „Ú eÒÙzL∆»¿«∆»»»∆∆«∆¿¿≈»∆ƒ∆

.˙eÚË»

האמור 6) כסף כל אסי, רב אמר יהודה רב "אמר יא. שם
צורי, (כסף מדינה" כסף דבריהם: ושל צורי, כסף בתורה:
בכסף  משמונה אחד = מדינה וכסף הקודש. כשקל משקלו

ה"י.7)צורי). ומזיק חובל מהל' במגידֿמשנה 8)בפ"ג
ו): כב, (שמות הכתוב מן למדו ב עמוד שם שבגמרא מעיר
שנים, - כלים מה וכו'" כלים או כסף רעהו אל איש יתן "כי
פ"א  שבועות שבירושלמי עוד, להוסיף ויש שנים. - כסף אף
של  מטבע היא מעה פירוש, מטבע" סוף "מעה אמרו: ה"א
נמצא, מעה). = (גרה בתורה שנזכר ביותר הנמוך כסף
שהכוונה  למדנו ומההיקש מעה, היא שבתורה כסף שסתם
דרכו  ידועה מדבריהם? שזה רבינו כתב ולמה מעין. לשתי
דברים  "מדבריהם" או סופרים" כ"דברי להגדיר רבינו של
כללי  מלאכי' 'יד (ראה מדות משלושֿעשרה באחת שנלמדו

ז). אות הם 9)הרמב"ם שיטתם: מבאר [בכסףֿמשנה
כסף  דינרי לשני הכוונה כסף", "שתי ששנינו מה מפרשים
מעין, עשר או גרה עשר שהוא שקל, חצי היינו מדינה,
כסף, של הוא שבו השמיני החלק רק מדינה שבכסף ומפני
16 (המעה שעורות עשרים שהן ורביע, מעה כאן הרי
נשארו  - בפרוטה להודאה שעורה חצי מזה תוריד שעורות),
רבינו  עליהן ורמז זה, בחשבון רבות תמיהות וישנן וחצי. 19

לחםֿמשנה]. ראה כאן.

.âÔÈÚÓ ÈzL10È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ùe ¿≈»ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
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t ‡l‡˙BËe¯t ÈzL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ;·iÁ - ‰Ëe¯ ∆»¿»«»≈¿¿»ƒ∆»¿≈¿
ÈÏ ‰Ó .ÔÈÚÓ È˙MÓ ˙BÁÙa ¯ÙkL ÈtÓ ,¯eËt -»ƒ¿≈∆»«¿»ƒ¿≈»ƒ»∆ƒ
ÏkL ;¯eËt - ‰Ëe¯t ÈˆÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„È·¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬ƒ¿»»∆»
.ÌeÏk ‰„B‰ ‡Ï el‡k - ‰Ëe¯tÓ ˙BÁÙa ‰„Bn‰«∆¿»ƒ¿»¿ƒ…»¿

א.10) בהלכה למעלה נתבאר

.ã‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯Óz ‰‡Ó≈»¿»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÙkL ¯OÚ‰ ÌL ÔÈÂL eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡B¯ - ÌÈÚLzƒ¿ƒƒƒ»»ƒ»»∆∆∆»«

¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;ÚaL - ÔÈÚÓ ÈzL Ô‰a11‰MÓÁ . »∆¿≈»ƒƒ¿»¿ƒ»»¬ƒ»
‰ML B‡12‡l‡ [È„Èa] EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈÊB‚‡ ƒ»¡ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

;ÚaL - ‰Ëe¯t „Á‡‰ ‰ÂL Ì‡ :ÔÈ‡B¯ - „Á‡ ÊB‚‡¡∆»ƒƒ»∆»∆»¿»ƒ¿»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â13.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿ƒ»»¿≈…«≈»∆

מ:)11) (שם שאמרו משום כסף. משתי פחותה שהכפירה
(ראה  נשבע - פרוטה שוים אינם אפילו כלים, שני שבטענו
ככלים. ולא ככסף דינם שפירות רבינו מלמדנו ה"ה),

(12 ֿ ובמשנה וששה". "חמשה כתוב (ר"מ) רומא בדפוס
והחשבון  וששים, חמשה "צ"ל וכתב הגיה כאן למלך
למעלה  אמרנו להפליא. מדויק הוא וחשבונו מדוקדק".
פרוטות. 64 שהן שעורות 32 משקלן מעין ששתי (ה"א)
מזה, ויוצא ופרוטה. מעין שתי הן פרוטה וחמש וששים
כאן  יש - וארבע בששים וכפר אחד באגוז הודה שאם

בפרוטה. והודאה מעין בשתי כאן 13)כפירה שאין
אגוזים]. מאה כתוב: וינציא [בדפוס בפרוטה. הודאה

.ä?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14˙B¯BÁÒ ÈÈÓa B‡ ÛÒÎa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¿ƒ≈¿
˙‡ ÔÈ¯ÚLÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏk‰ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯Ùe≈¿«≈»∆¬»«≈ƒ≈¿«¬ƒ∆
ÈzL BÚËe ,‰Ëe¯Ùa ÔÈËÁÓ ¯OÚ Ô‰ elÙ‡Â ,Ô‰ÈÓc¿≈∆«¬ƒ≈∆∆¿»ƒƒ¿»¿»¿≈

·iÁ - ˙Á‡a ¯ÙÎÂ ˙Á‡a ‰„B‰ ,ÔÈËÁÓ15:¯Ó‡pL ; ¿»ƒ»¿««¿»«¿«««»∆∆¡«
ÛÒÎk ÌÈÏk‰ Ïk - ÌÈÏÎ B‡ ÛÒk16ÛÒk BÚË . ∆∆≈ƒ»«≈ƒ¿∆∆¿»∆∆

ÌÈÏÎÂ17‰¯ÈÙka LÈ Ì‡ :ÛÒka ¯ÙÎÂ ÌÈÏka ‰„B‰Â , ¿≈ƒ¿»«≈ƒ¿»««∆∆ƒ≈«¿ƒ»
¯eËt - Â‡Ï Ì‡Â ;·iÁ - ÔÈÚÓ ÈzL18ÛÒka ‰„B‰ . ¿≈»ƒ«»¿ƒ»»»«∆∆

·iÁ - ‰Ëe¯Ùa ‰„B‰ Ì‡ ,ÌÈÏka ¯ÙÎÂ19Ïk ÔÎÂ . ¿»««≈ƒƒ»ƒ¿»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שמואל,15)שם.14) אמר ענן רב "אמר שם: בגמרא
יצאו  לפיכך חייב, - מהן באחת לו והודה מחטין שתי טענו
כלים", או "כסף בתורה כתוב פירוש, שהן". למה כלים
"כלים"? תורה כתבה ולמה כסף, שוה גם כולל כסף והרי
מאוד  נמוך שוויים אפילו נשבעים כלים שעל ללמד, אלא
שאין  ללמד באה "כלים" שהמילה שם אמרו (אמנם
לכתוב  היה אפשר אבל משתיים, פחותה טענה על נשבעים
שם). (רש"י משניים פחות רבים ואין רבים, לשון "כספים"
כפירה  שאין ודעתם רבינו, על חולקים והרא"ש הרמב"ן
אפילו  מפרוטה פחותה הודאה ואין מפרוטה, פחותה
נאמר  ה"א. פ"ו שבועות הירושלמי על ומסתמכים בכלים,
מהן  באחת לו והודה מחטין שתי טענו אמר, "שמואל שם:
שיהא  פרוטות, שתי שוות שיהו והן חיננא, רב אמר חייב. –
שאמרו  מה מפרשים והם פרוטה". וההודאה פרוטה הטענה
שתי  של שווי צריכים שאין הכוונה שהן", "למה בבבלי
שרב  כתב, הרי"ף על נסים ורבינו פרוטה. ומספיקה מעין,

ועל  מפרוטה, פחות אפילו ממש, שהן כל מפרש גאון האי
שרבינו  פעמים, כמה כבר [נתבאר רבינו. מסתמך דעתו
שנחלקו  מקום בכל הירושלמי נגד כבבלי מכריעים ורבותיו

כסף 16)בהלכה]. כמו שבועה לענין דינו שהוא כלי כל
מעין. שתי שמשמעותו בתורה, רב 17)האמור של מימרא

שם. להיות 18)פפא, צריכה כסף, היא שהכפירה משום
מעין. משום 19)שתי שהיא, כל שהכפירה אףֿעלֿפי

בכלים. שכפר

.å„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ „ÈÚ‰20‰Ëe¯t ‡l‡ ¯Ùk ‡Ï elÙ‡ , ≈ƒ»»≈∆»¬ƒ…»«∆»¿»
B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ ÌÈML ÈÓ ÏkL ;ÚaL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆»ƒ∆¿«ƒ¿«¿ƒ

‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ21B‡ ‰Ëe¯t ?„ˆÈk . »∆»¿«¿¿»≈«¿»
„ÚÂ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰Ëe¯Ù ‰ÂL¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿≈
˙Úe·La ÔÎÂ .ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL „ÈÚÓ „Á‡∆»≈ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ¿«

BM‰‰ÂL B‡ ‰Ëe¯t BÏˆ‡ „È˜Ù‰ elÙ‡ ,ÌÈ¯Ó «¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ∆¿¿»¿≈
ÚaL - ‰„·‡L ÔÚËÂ ,‰Ëe¯Ù22˙BÁt ÏÎÂ . ¿»¿»«∆»¿»ƒ¿»¿»»

ÔÎÂ .BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â ,ÔBÓÓ BÈ‡ - ‰Ëe¯tÓƒ¿»≈»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ¿≈
‰Ëe¯tÓ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaL - ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿¿ƒƒ¿»

‰ÏÚÓÂ23. »«¿»

מ.20) שם שמואל, של פ"א 21)מימרא למעלה ראה
ואבידה.22)ה"א. מגניבה שפטור חנם, בשומר המדובר

באונס. ממנו שנגזלה שטען שכיר בשומר שהואֿהדין מובן
(ראה  שם לשבועות בפירושו מיגש, יוסף רבינו כרבו פסק

ה"ח). פ"ב שכירות בפחות 23)הלכות לא כלומר,
תתבאר  הבאה ובהלכה מחלוקת, כל בזה ואין מפרוטה
לחםֿמשנה  (עלֿפי כסף שתי כפירת שצריכה רבינו שיטת

כאן).

.æÈ˙Ba¯ e¯B‰24ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰L : ««∆«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ≈»¿ƒƒ
ÛÒÎ ÈzL ˙ÚË25Úa˙p‰ CÈ¯vL :¯ÓB‡ È‡Â . «¬«¿≈∆∆«¬ƒ≈∆»ƒ«ƒ¿»

˙w˙a Ú·Bz‰ Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzLa ¯tÎiL∆ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ¿««»ƒ»««≈«¿«»«
ÏhÈÂ ÌÈÓÎÁ26CÈ¯ˆ - ˜ÙÒ ˙ÚËa ÔÈÚaLp‰ È¯‰L . ¬»ƒ¿ƒ…∆¬≈«ƒ¿»ƒ¿«¬«»≈»ƒ

Ú·MÈ Ck ¯Á‡Â ,ÔÈÚÓ ÈzL ˙¯ÈÙk Ì‰ÈÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈≈∆¿ƒ«¿≈»ƒ¿««»ƒ»«
.˜ÙqÓƒ»≈

רבותי",24) "הורו רבינו שכתב מקום שבכל כבר, נתבאר
(הרי"ף). אלפי יצחק רבינו ורבו מיגש, יוסף לרבינו התכוון
הרב  רבותי בפירוש: כתב ה"ו, פ"ה ופקדון שאלה ובהלכות

ז"ל. ורבו הלוי יוסף בפירושו 25)ר' מיגש הר"י
כפירה  על נשבעים (שאין דינא האי כתב: מ. לשבועות
וכו' (בלבד) בלחוד במקצת במודה כסף) משתי פחותה
שבועת  מיחייב אחרים) (בענינים אחרינא במידי אבל הוא,
כסף. שתי בכפירה בה) (שאין ביה דלית ואףֿעלֿגב התורה,
על  נשבעים השומרים בשבועת שגם שם, מבאר והוא

סותר 26)פרוטה. רבינו שהרי זו, בהלכה התמיהות רבו
בדין  שם שכתב ה"א, פי"א שכירות בהלכות עצמו דברי
אלא  יטול לא אחת, פרוטה שכרו היה ש"אפילו שכיר
שבועת  גבי כתב שם ח הלכה ב ובפרק בשבועה".
או  המופקד או המושאל הדבר היה "אפילו השומרים:
וכן  עליו". נשבע השומר זה הרי - פרוטה שוה המושכר
הלכה  אותה של (מסיפא הקודמת בהלכה כאן רבינו כתב
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הר"י  והרי הלחםֿמשנה), עלֿפי שם שביארנו כמו קשה, לא
לנשבעים  שומרים מדמים בשיטתו וההולכים מיגש
הר"י  שכתב הנימוק מאותו נתמעטו ואלה שאלה ונוטלים,
כמה  נאמרו הוא". בלחוד במקצת במודה דינא "האי מיגש
דחה  סק"ב פט סי' בחושןֿמשפט והש"ך בזה. ישובים
צריכה  שבתחילה לומר, התכוון כאן שרבינו ופירש כולם,
לישבע, התובע את ביתֿדין מחייבים ואז כסף, שתי כפירה
וכשאין  אותה, נוטל - פרוטה על רק ישבע כשהתובע אבל
ואינו  משביעים ביתֿדין אין - כסף שתי על בתחילה כפירה
אבל  קצת, מעורפל הוא בש"ך הסגנון (אמנם כלום נוטל
ואם  זה, שבפירוש הדוחק מן להתעלם אין ברורה). כוונתו
מן  יותר ולתבוע להערים תובע כל יוכל - פירושו נקבל
(ראה  ויטול פרוטה על ישבע ואחרֿכך לו, המגיע

השלמות).

.çÔÈ‡27‰È‰zL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆ƒ¿∆
¯Bk ?„ˆÈk .‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰28ÈÏ LÈ ÌÈhÁ »»ƒƒ««¬»≈«ƒƒ≈ƒ

C˙Ï ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa29Ï·‡ .·iÁ - ÌÈhÁ ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»∆∆ƒƒ«»¬»
- ÌÈ¯BÚO ÏL ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«≈¿¿»ƒ∆»∆¿ƒ

¯eËt30ÔÈn‰Â ,Ba BÏ ‰„B‰ ‡Ï BÚhL ÔÈn‰L ; »∆«ƒ∆¿»…»¿«ƒ
·‰Ê ¯Èc .BÚË ‡Ï Ba BÏ ‰„B‰L31E„Èa ÈÏ LÈ ∆»…¿»ƒ«»»≈ƒ¿»¿

ÛÒk ‰ÚÓ ;ÛÒk ¯È„ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,ÔB„wtƒ»…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»ƒ«∆∆»»∆∆
- ‰Ëe¯Ù ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï ,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿…ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¿»

¯eËt32ÔÎÂ .¯Á‡ ÔÈÓa BÏ ‰„B‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ BÚhL ; »∆¿»ƒ∆»¿»¿ƒ«≈¿≈
,EÏˆ‡ Èz„˜Ù‰ ˙Bi¯ˆÓ ÌÈ¯È„ ‰¯OÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¬»»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

˙Bi¯Bˆ ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏˆ‡ z„˜Ù‰ ‡Ï33¯eËt -34. …ƒ¿«¿»∆¿ƒ∆»¬»»ƒ»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

לח:27) סאה.28)שם כור.29)שלשים חצי
שם 30) ראה שעורים. מדמי אפילו שפטור יתבאר ה"י לקמן

דבר. של וכסף,31)טעמו בזהב היא ראשונה דוגמא
ונחושת. בכסף "שתי 32)ושניה אמרו: - שם במשנה,

והקשו  פטור". פרוטה אלא בידי לך אין - בידך לי יש כסף
שתי  שבטוען שסובר שמואל על מזה לט:) (שם בגמרא
ששמואל  ותירצו חייב, - בפרוטה מודה והנתבע כסף מעות
וזה  כסף, מעין שתי משקל כסף כשטען המשנה את מפרש
שטענו  משום נשבע ואינו נחושת, שהיא בפרוטה הודה
לבדה  שהכפירה הסובר ולרב, בשעורים. לו והודה בחיטים
ההודאה, של מהפרוטה חוץ כסף שתי להיות צריכה
אלא  כסף, מתכת דוקא לאו (כלומר, בשוה המשנה תתפרש
כפר  שלא משום משבועה, ופטור מעין) שתי בשווי מטבע
- האלה הדינים ששני משמע, ולכאורה מלאות. כסף שתי
סתם  "כסף" של משמעותו ומאידך - מחד כסף שתי כפירת
רבינו  אולם בזה. זה תלויים שוויו, או דוקא כסף מתכת -
פסק  א בהלכה ולמעלה משמע. שדווקא כשמואל, כאן פסק
תלויים  הדינים אין שלדעתו ברור, כסף. שתי שכפירה כרב,
כשתבעו  המשנה את לפרש אפשר רב לשיטת וגם בזה, זה
שם). עיין הרשב"א. בשם כאן נסים (רבינו דווקא כסף
שמואל  על חולק שרב הרמב"ן, דעת מביא [בלחםֿמשנה
בהלוואה, זה וכל כרב. והלכה שנינו", "שוה וסובר בזה, גם
כאן  רבינו של ומלשונו תבע. שדווקא רב מודה בפקדון אבל
שהמדובר  כאן הדגיש שהרי כרמב"ן, שדעתו ללמוד, יש

צור.33)בפקדון]. מדינת "מצריות"34)של כשתבע
היא  שההודאה אףֿעלֿפי ולפיכך אמר, שדווקא דעתו גילה
לו  והודה חיטים כטענו זה הרי - שתבע המתכת באותה

בשעורים.

.è‰¯BÓ35‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ‰ÏB„‚ ¿»¿»≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ‰¯BÓ36‰¯BÓ BÚË Ì‡ Ï·‡ . ¿»¿«»¬≈∆»¬»ƒ¿»¿»

ÔÈ¯ËÈÏ LÓÁ ˙a ‰¯BÓa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÈ¯ËÈÏ ¯OÚ ˙a«∆∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«»≈ƒ¿ƒ
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -37d¯¯‚Ï ÏBÎiL ÈtÓ , ¬≈∆∆¿ƒ¿»ƒ¿≈∆»¿»¿»

LÓÁ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe38,ÏB„b ¯BÊ‡ BÚË Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¬ƒ»«»≈¿≈ƒ¿»≈»
¯eËt - ÔË˜ ¯BÊ‡ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â39. ¿»«≈¿¿»ƒ∆»≈»»»

BÏ ‰„B‰Â ,‰n‡ ÌÈ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯È BÚË Ì‡ Ï·‡¬»ƒ¿»¿ƒ»«∆¿ƒ«»¿»
ÏBÎiL ÈtÓ ,ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯OÚ ˙a ‰ÚÈ¯Èaƒƒ»«∆∆«¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»

¯OÚ ÏÚ d„ÈÓÚ‰Ïe dÎ˙ÁÏ40Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ..‰ ¿»¿»¿«¬ƒ»«∆∆¿≈…«≈»∆

מג.35) שם לזו.36)ברייתא זו דומות אינן וקטנה גדולה
תהיה 38)שם.37) אלא תבניתה, את תשנה לא והמנורה

שם. ממל בר אבא כרב ממנו 39)דקה. חלק יחתוך שאם
(רש"י  ניכרים האיזור ראשי שהרי החתך, מקום משתנה
הבדל  כל אין שם, הסוגיא מסקנת שלפי רבינו, [דעת שם).
מנורה, נקטה והברייתא וקטנה, גדולה למנורה איזור בין

איזור]. נלמד בד,40)וממנה בחתיכת שהמדובר נראה
לחםֿמשנה). (ראה תפר ללא פתוחות שקצותיה

.éÌÈhÁ ¯Bk41¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
¯ÓB‡ È¯‰L ;ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËt - ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«ƒ¿≈¿ƒ∆¬≈≈

ÌÈ¯BÚO E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :BÏ42ÈÓÏ ‰ÓB„ ‰Ê ‡ˆÓÂ , ≈ƒ¿»¿¿ƒ¿ƒ¿»∆∆¿ƒ
BÏ ¯ÓB‡Â ,È„Èa EÏ ‰Ó :ÔÈc ˙È·a B¯·ÁÏ ¯Ó‡L∆»««¬≈¿≈ƒ»∆¿¿»ƒ¿≈
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡L - E„Èa ÈÏ ÔÈ‡ :¯Á‡‰»«≈≈ƒ¿»¿∆≈≈ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈ¯BÚO‰ ÈÓc Ú·Bz‰ ÒÙz Ì‡Â .ÌeÏk BÏ ÔzÏƒ≈¿¿ƒ»««≈«¿≈«¿ƒ≈

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ43. ƒƒƒ»

לה:41) הנתבע 42)בבאֿקמא הודאת מבטלת זו והודאה
על  לו שמחל משום מפרשים: לימא, ד"ה שם (ב'תוספות'

מן 43)השעורים). זה דין מוכיח שם בהלכותיו הרי"ף
גילה  לא שרבינו דינים כמה עוד בפוסקים [נאמרו הגמרא.
התרומות' 'בעל בשם פח סי' בחו"מ ה'טור' א. בהם. דעתו
מדמי  פטור - שעורים על והעידו עדים באו שאפילו מוסיף,
שם  הרא"ש ב. עדים; כמאה בעלֿדין שהודאת שעורים,
וזה  זה ביום חיטים הלוויתיך כשאמר שהמדובר כתב,
אנו  ולפיכך היו, שעורים טוען: והנתבע וזו, זו ובשעה
שעורים, גם עצמה שעה באותה לו הלווה שאלמלי אומרים,
מסר  ולא סתם כשתבע אבל ושעורים, חיטים טוען היה
שלא  הודאה בזה לראות אין - המדויקת ההלוואה שעת
כל  אחת בבת תובע אדם אין שלפעמים שעורים, הלווה
שלא  הלוי, מאיר רבינו בשם כותב שם הרא"ש ג. תביעותיו;
לך  מגיע לא אחרֿכך: טוען כשהנתבע אלא פטור אמרו
אבל  בך, הייתי משטה - שעורים שאמרתי ומה כלום,
'בית  (ראה שהודה מה לשלם חייב - בהודאתו עומד כשהוא
בהגהות  מובא - התרומות' 'בעל ד. שם); חדש' ו'בית יוסף'
שמגיע  הדבר נכון התובע: ענה שאם כותב, - כאן מיימוניות
אחת  בבת הכל לתבוע רציתי שלא אלא שעורים, גם ממך לי
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שתי  כפירה צריכה היסת? שבועת של דינה מה ה. חייב; -
שתי  שצריכה כתב פ"ו בשבועות נסים רבינו - לא? או כסף
ישעיה  רבינו דעת וכן דאורייתא, שבועה כעין כסף, מעין
שתיקנו  מה כל ונימוקם: פח), סי' חו"מ יוסף' ב'בית (מובא
של  שבועה מצאנו ולא תיקנו, דאורייתא כעין - חכמים
אין  שממנה אחד, עד נגד משבועה חוץ מזה, בפחות תורה
ונלמדה  הכלל, מן יוצאת היא זו ששבועה משום ללמוד,
אחד  עד יקום "לא כו): יט, (דברים תורה שאמרה ממה
בענין  דבר. רבינו השמיענו לא הפרטים אלה מכל וכו'".
ששומרים  ו, בהלכה רבינו שלדעת להעיר יש היסת, שבועת

והר"י]. הר"ן של נימוקם בטל - פרוטה על נשבעים

.àéÔÚBh‰44Ô‰Ó „Á‡a ‰„B‰Â ,ÔÈÈÓ ÈL B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿≈ƒƒ¿»¿∆»≈∆
ÔB‚k ?„ˆÈk .ÚaLÂ ‰Úh‰ ÔÈnÓ ‰È„B‰‰ È¯‰ -¬≈«»»ƒƒ««¬»¿ƒ¿»≈«¿
È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ
¯Bk :¯Ó‡Â ÔÚBh‰ ÏÈÁ˙‰ .·iÁ - ÔÈhÁ ¯Bk ‡l‡∆»ƒƒ«»ƒ¿ƒ«≈¿»«
¯Bk :¯Ó‡ÈÂ ÂÈ¯·c ÌÈÏLiL Ì„˜Â ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁƒƒ≈ƒ¿»¿¿…∆∆«¿ƒ¿»»¿…«
È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈ¯BÚO¿ƒ≈ƒ¿»¿»««ƒ¿»≈¿¿»ƒ
ÔÚËp‰L ÔÈicÏ ‰‡¯ Ì‡ ,ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡∆»¿ƒƒƒ¿∆««»ƒ∆«ƒ¿»

ÌÈ¯Ú‰45‰Úe·L ·iÁ -46.¯eËt - Bnz ÈÙÏ Ì‡Â ; ∆¡ƒ«»¿»¿ƒ¿ƒÀ»

שמואל.44) של מימרא לט: להודות 45)שבועות מיהר
שלא  כוונה מתוך טענתו, ישלים שהתובע לפני בשעורים

שבועה. מ:46)יתחייב שם

.áé¯BÎÂ ,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈhÁ ¯Bkƒƒ≈ƒ¿»¿»«≈¿
‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯BÚO È„Èa EÏ ÔÈ‡ :BÏ ¯Ó‡ ,ÌÈ¯BÚO¿ƒ»«≈¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆
˙·a BÏ ¯Ó‡iL „Ú ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡Â ;¯eËt»¿≈∆∆¿ƒ¿»«∆…«¿«

˙Á‡47¯Ó‡ÈÂ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯BÚO ¯BÎÂ ÌÈhÁ ¯Bk : ««ƒƒ¿¿ƒ≈ƒ¿»¿¿…«
Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯BÚO ¯Bk ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :ÔÚËp‰ BÏ«ƒ¿»≈¿¿»ƒ∆»¿ƒ¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

פטור".47) - תומו לפי "ואם י"א בהלכה להאמור דומה זה
על  בבתֿאחת להיות צריכות וההודאה שהכפירה והטעם,

שטען התובע.מה

.âéÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ ‡BÏÓ48EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ¿¬»»«ƒ∆∆≈ƒ¿»¿≈¿
È¯‰L ;¯eËt - ÔÓL ‡Ïa ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬»»«ƒ¿…∆∆»∆¬≈
LÈ ÔÓL ÔÈck ‰¯OÚ .ÌÈÒ¯Áa BÏ ‰„B‰Â ,ÔÓL BÚË¿»∆∆¿»«¬»ƒ¬»»«ƒ∆∆≈
- ÔÈ˜È¯ ÔÈck ‰¯OÚ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»¬»»«ƒ≈»ƒ

‰„B‰Â ,ÔÓM‰Â ÔÈck‰ BÚË È¯‰L ;‰Úe·L ·iÁBÏ «»¿»∆¬≈¿»««ƒ¿«∆∆¿»
ÔÈcka49.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««ƒ¿≈…«≈»∆

שמן 48) כמות אלא כדים, תבע שלא משמע זה ולשון
קח:). (כתובות כדים עשרה כטענו 49)כמדת זה והרי

כתב  כאן מיימוניות [בהגהות בשעורים. לו והודה חיטים
חכמים, דעת נגד לח:) (שבועות במשנה כאדמון שפסק
אדמון. דברי את אני רואה אמר: גמליאל שרבן משום
בטענו  גם מחייב גמליאל רבן שהרי קצת, תמוהים ודבריו
מדבריו  ראיה כל אין ולפיכך בשעורים. לו והודה חיטים
תומך  גמליאל שרבן כוונתו, ואולי פטור. שבזה להסוברים
גם  שמן) כדים (עשרה זה בלשון שיש אדמון, של בשיטתו

הכדים]. תביעת

.ãéÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,‰‡ÂÏ‰ EÏˆ‡ ÈÏ ‰Ó50 »∆ƒ∆¿¿«¿»»…»¿»ƒ≈»
È„Èa EÏ LÈ ÔÈ¯Èc ÌÈMÓÁ Ï·‡ ,EnÓ È˙ÈÂÏ ‡ÏÂ¿…»ƒƒƒ¿¬»¬ƒƒƒ»ƒ≈¿¿»ƒ
‰fL :È˙Ba¯ e¯B‰ - Ba ‡ˆBiÎÂ ˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wtƒ»ƒ∆∆¿«≈««∆∆
BÏ ·iÁ ‡e‰L BÚË È¯‰L .Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ∆¿ƒ¿»¿ƒ»«∆¬≈¿»∆«»
·iÁ˙ Èl ‰Óe ,ÌÈMÓÁ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰„B‰Â ,‰‡Ó≈»¿»∆«»¬ƒƒ«ƒƒ¿«≈
?˜Ê ÌeMÓ B‡ ÔB„wt ÌeMÓ B‡ ‰‡ÂÏ‰ ÌeMÓ BÏƒ«¿»»ƒƒ»ƒ∆∆

‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ51. ¿»∆«¿ƒ»

הנתבע.50) והרשב"א,51)טענת הראב"ד עליו חלקו
הגמרא  על ומסתמכים הם, מינים שני ופקדון שמלוה ודעתם
אחת  ומתה פרה ושכר פרה שאל בדין צח: בבאֿמציעא
באונסין, חייב ושואל מתה שאולה המשאיל: וטען מהן,
ושנינו  מאונסין. פטור ושוכר מתה שכורה טוען: והנתבע
בגמרא: ושאלו מתה". ששכורה "ישבע צז:) (שם במשנה
לו  שהודה ומה לו, הודה לא - שטענו מה (למה)? "ואמאי
כשני  נידונות ושכירות ששאלה מזה מוכח טענו?". לא -
התרומות' וב'ספר ופקדון. למלוה דומה זה והרי מינים,
לא  שם שהרי זו, ראיה דחה כז) אות ח"ב שביעי (שער

משב  פטור הכול וכופר כלום, הנתבע שם הודה ופירש ועה.
ראיות  כמה עוד והביא שם). (עיין הגמרא כוונת בארוכה
כדעת  להלכה והעלה כולם, ודחה רבינו, על המשיגים של
מלוה  מנה טענו שגם כתב, כאן בהשגותיו [הראב"ד רבינו.
חו"מ  יוסף' וב'בית פטור. - מהם באחד והודה פקדון, ומנה
חיטים  לטענו דומה זה שאין הרשב"א, בשם מבאר פח ס'
משום  שבועה, שחייב מהן באחת לו והודה ושעורים,
כתביעה  נידונות ולפיכך שווים, דיניהן ושעורים שחיטים
שתי  כאן ויש שוים, דיניהם אין ומלוה פקדון אבל אחת,
שלדעת  מובן, תביעה. במקצת הודאה ואין שונות, תביעות
כתביעה  שתיהן את מגדיר הוא שהרי שבועה, חייב רבינו

אחת].

.åèÈÏk‰ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÈÏÎe ‰Ó»∆¿ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»«¿ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - EÏ ‡‰Â52BÏ ÔÈ‡L ˙q‰ ÚaLÂ , ¿≈¿¬≈∆»¿ƒ¿»∆≈∆≈

- ÈÏk‰ ‰Ê ÔÈ‡ :ÈÏk‰ ÏÚa ¯Ó‡ .‰Ê ‡l‡ BÏˆ‡∆¿∆»∆»««««¿ƒ≈∆«¿ƒ
B˙Úe·La ÏÏBk53‰Ê ÔÈ‡L ÔÚËp‰ ‰„B‰ .BÈÏk ‰fL ≈ƒ¿»∆∆ƒ¿»«ƒ¿»∆≈∆

‰Úe·L ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡a BÏ ÛlÁ˙Â BÈÏk54Ïk . ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«≈¬≈∆«»¿»»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯eËt ‰Ê ÔÈÚa ¯Ó‡pL ÌB˜Ó»∆∆¡«¿ƒ¿»∆»¬≈∆»
e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ˙Úe·L ·iÁÂ ,‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓƒ¿««»¿«»¿«∆≈¿∆≈«¿

.ÌÈÓÚÙ ‰nk«»¿»ƒ

הכל 52) ככופר דינו לך" ש"הא למדנו ה"ג) (פ"א למעלה
לבבות  מבוא כעין כאן זה דין וכפל משבועה, ופטור
אולם  חייב. - הילך אמר לא שאם משמע, מלשונו הבאות.
הילך  אמר לא אפילו שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן
אפילו  שבפקדון סוברים, והרשב"א הרמב"ן אולם חייב. -

מש  אמר, כאילו זה הרי - הילך אמר הוא לא שפקדון ום
(מגידֿמשנה. נמצא שהוא מקום בכל המפקיד של ברשותו

כסףֿמשנה). (פ"א 53)ראה למעלה שבועה. גלגול מדין
מגלגלים. היסת בשבועת שגם למדנו, מדין 54)הי"ב)

כאן, משמיענו מהם. באחד לו והודה ושעורים, חיטים טענו
זה  אין - הפקדון תמורת אחר כלי לו שנותן שאףֿעלֿפי

כהילך.
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ה'תשע"ו  מרחשון ב' ה' יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
דבר 1) שיטעון עד שבועה חייב במקצת מודה שאין מבאר

בהודאתו, אבידה משיב ודין ושבמניין, ושבמשקל שבמידה
מחוייב  ודין יודע, איני אמר והשאר במקצת מודה ודין

בזה. כיוצא וכל להישבע יכול ואינו שבועה

.àÔÈ‡2„Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L ·iÁ ˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»ƒ«»«
epÚËiL3ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa B‡ ‰cÓaL ¯·„a4 ∆ƒ¿»∆¿»»∆¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»
BÏ ‰„BÈÂ5.ÔÈÓaL B‡ Ï˜LÓaL B‡ ‰cÓaL ¯·„a ¿∆¿»»∆¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆¿ƒ¿»

‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ?„ˆÈk≈«¬»»ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»
‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ÌÈhÁ ¯Bk ;‰MÓÁ¬ƒ»ƒƒ≈ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ∆»

„Èa ÈÏ LÈ ÈLÓ ÏL ÔÈ¯ËÈÏ ÈzL ;C˙ÏEÏ ÔÈ‡ ,E ∆∆¿≈ƒ¿ƒ∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈¿
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏËB¯ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿¬≈∆«»¿≈…«≈»∆
‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‡ÏÓ ÒÈk :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«ƒ»≈ƒ»ƒ»«¿ƒ»…

ÌÈMÓÁ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ6‡Ï ,CÏ Èz¯ÒÓ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó ; »«¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈»ƒ»ƒ»«¿ƒ»…
ÔÈ¯Èc ÏL ¯B¯ˆ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ7Ô˙B‡ ˙ÈÓ ‡ÏÂ , »«¿»ƒ∆»¿∆ƒ»ƒ¿…»ƒ»»

ÈÙa8‰z‡ zÁp‰M ‰Óe ,Ba ‰È‰ ‰Ó Ú„BÈ ÈÈ‡Â , ¿»«¿≈ƒ≈«∆»»«∆ƒ«¿»«»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÏËB≈¬≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.2) שם וגמרא מב: שבועות שיתבע.3)משנה
המניין.4) או המידה או המשקל, התביעה: היקף יגדיר
שבמידה 5) דבר על אלא נשבעין "אין כתוב: במשנה

בלבדה, שהכפירה לפרש, ואפשר ושבמניין" ושבמשקל
אולם  ההודאה, ולא מסויימת להיות צריכה נשבעים שעליה
שיטעננו  עד אלא חייב אינו "לעולם כתוב: שם בברייתא
שבמשקל  בדבר לו ויודה ושבמניין שבמשקל בדבר

לא.6)ושבמניין. והטענה מסויימת היא ההודאה
לא.7) וההודאה מסויימת אימון 8)הטענה בי נתת כנראה

מלא.

.á‡Ï :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ Èz¯ÒÓ ‰‡e·z ‡ÏÓ ˙Èa«ƒ»≈¿»»«¿ƒ»¿«»≈…
Èz¯ÒÓ ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ;ÔÈ¯Bk ‰¯OÚ ‡l‡ ÈÏ z¯ÒÓ»«¿»ƒ∆»¬»»ƒ¬»»ƒ»«¿ƒ
,ÈÙa Ìz„„Ó ‡Ï È¯‰L ,Ì‰ ‰nk Ú„BÈ ÈÈ‡ ,EÏ¿≈ƒ≈««»≈∆¬≈…¿«¿»¿»«

¯eËt - ÏËB ‰z‡ zÁp‰M ‰Ó ‡l‡9. ∆»«∆ƒ«¿»«»≈»

איני 9) אומר והלה ... (תבואה) מלא "בית מב: שם משנה
זה  במקרה פטור". - נוטל אתה שהנחת מה אלא יודע,
ומכיוון  מסויים, בדבר אינן - וההודאה הטענה - שתיהן
כששתיהן  אלא נשבע שאינו א) (הלכה למעלה שלמדנו
בבות. שתי וכתב המשנה מלשון רבינו שינה מסויימות,
לשתי  ומחלקה עצמה המשנה את כך מפרש הוא ואולי
מסויימת  בלתי הודעה ב. מסויימת. בלתי טענה א. בבות:

משנה). לחם (ראה

.â‰Ê ˙Èa10ÊÈf‰ „Ú ‡ÏÓ11:¯ÓB‡ ‰l‰Â ,EÏ Èz¯ÒÓ «ƒ∆»≈««ƒ»«¿ƒ¿¿«»≈
·iÁ - ÔBlÁ‰ „Ú12.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ««««»¿≈…«≈»∆

שם.10) לכותל 11)משנה מחוץ הבולט הקורה חלק
הרי 12)הבית. - כורים כמה בדיוק מסר שלא פי על אף

צריך  בפיקדון שגם לשיטתו, רבינו מסויים. דבר נקרא זה
חייב  כאן ולפיכך הילך ויאמר התובע ליד ימסור שהנתבע

שם  [בתוספות הילך. אמר שלא מכיוון בפיקדון אפילו
בעין, אינם כשהפירות שהמדובר פירשו, זה המתחיל דיבור
לשיטת  זה לתירוץ צריכים אנו הילך. כאן אין כך ומשום
לא  אפילו שפיקדון א) הלכה ג פרק למעלה (ראה הרשב"א
סתם: כתוב במשנתנו משנה). (לחם כהילך דינו הילך אמר
הזכירה  ולא חייב", החלון עד אומר וזה הזיז עד אומר "זה
שהרי  רבינו, דברי ומסתברים זה": "בית באמר שהמדובר
בתים  שישנם משום הוא, מסויים שאינו דבר סתם" "בית

קטנים]. ובתים גדולים

.ã˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ÔÈ‡13¯·„a ‰„BiL „Ú ‰Úe·L ·iÁ ≈∆¿ƒ¿»«»¿»«∆∆¿»»
:¯Ó‡Â B¯·Á ÔÚhL ÈÓ ?„ˆÈk .Ba ¯tÎÏ BÏ ¯LÙ‡L∆∆¿»ƒ¿…≈«ƒ∆»«¬≈¿»«
‰Ê ¯ËLaL ÌÈMÓÁ ,EÏˆ‡ ÈÏ LÈ ÔÈ¯È„ ‰‡Ó≈»ƒ»ƒ≈ƒ∆¿¿¬ƒƒ∆ƒ¿»∆
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,¯ËL ‡Ïa ÌÈMÓÁÂ«¬ƒƒ¿…¿»≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ
ÏÈÚBz ‡Ï ¯ËM‰L ;˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ¯ËMaL∆«¿»≈∆∆¿ƒ¿»∆«¿»…ƒ
Ùk elÙ‡Â ,Ba ÔÈ„aÚLÓ ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â ,B˙¯ÈÙk Ba¯ ¿ƒ»«¬≈»¿»»¿À¿»ƒ«¬ƒ»«

˙q‰ ÚaL CÎÈÙÏ .ÌlLÏ ·iÁ ‰È‰ Ba14ÏÚ »»«»¿«≈¿ƒ»ƒ¿»∆≈«
ÌÈMÓÁ‰15. «¬ƒƒ

רמח.13) אות א פרק מציעא בבא רב 14)רי"ף מתקנת
חפץ. נקיטת בלי זה,15)נחמן דין מנמק שם ברי"ף

קרקעות  שעבוד והודאות כפירות על נשבעים שאין משום
נימוק  כאן הוסיף ורבינו ג). הלכה ה פרק לקמן (ראה
בפני  נימוק שכל ונראה, כפירתו". בו תועיל לא "שהשטר
כתב  [וכן במקצת. מודה משבועת לפטרו כדי מספיק עצמו
משום  זה על נשבעים שאין מבאר והוא משנה. בלחם
שגם  ודעתו כהילך. זה והרי כגבוי, הוא בשטר שמלוה
לקבל  וקשה הילך, מטעם הוא קרקעות שעבוד של  הפטור
שאין  למדנו מקומות ובכמה מב: בשבועות שהרי דבריו,
רבינו  של ומנימוקו וכלל] ופרט מכלל הקרקעות על נשבעים
חמישים  על הנתבע של ידו כתב התובע הוציא שאם יוצא,
תובע  והוא נפרעתי לא לומר נאמן יהיה שהמלוה בו וכתוב
פי  על ואף פטור, כן גם - כתב בלי שהלווה חמישים עוד
ש"ך  (ראה לכפור יכול אינו שהרי משועבדים, נכסיו שאין
הוציא  שאם משנה, במגיד וכתב נא). סימן משפט חושן
היא  כשההלוואה או נאמנות בו שאין הלווה של ידו כתב
על  אף החוב. את פרעתי לטעון הלווה יכול כן ואם בעדים
המלוה  חייב לוויתי, לא לטעון יכול אינו שהלווה פי
לוויתי  לא טען: אם אפילו לומר שהתכוון ונראה שבועה,

ח  פרעתי טען שאם חמישים, שחייב אלא פשיטא מישים
שם). (ראה

.ä¯ËL16‰ÂÏÓ ,ÔÈÓ ¯ÈkÊ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ Ba ·e˙kL ¿»∆»¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿»«¿∆
,Ba ÌÈ·e˙k‰ Ì‰ E„Èa ÈÏ LiL ÌÈÚÏÒ LÓÁ :¯ÓB‡≈»≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»¿≈«¿ƒ
ÌÈ·e˙k‰ Ì‰Â LÏL ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰Âl‰Â¿«…∆≈≈¿¿»ƒ∆»»¿≈«¿ƒ
‰Ê ¯ËLa B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËMa«¿»««ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿»∆

ÌÈzLa ‡l‡17da ¯tÎÏ ¯LÙ‡L ÚÏÒa ‰„B‰ È¯‰Â , ∆»ƒ¿«ƒ«¬≈»¿∆«∆∆¿»ƒ¿…»
¯eËt ‰Ê È¯‰ -18˙w˙Â ,‰„·‡ ·ÈLÓk ‡e‰L ÈtÓ ; ¬≈∆»ƒ¿≈∆¿≈ƒ¬≈»¿«»«

Ú·MÈ ‡Ï - ‰„·‡ ·ÈLiL ÏkL :‡È‰ ÌÈÓÎÁ19BÓk , ¬»ƒƒ∆…∆»ƒ¬≈»…ƒ»«¿
BÓB˜Óa e¯‡aL20ÔÎÂ .21ÈÏ ¯Ó‡ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ ∆≈«¿ƒ¿¿≈»≈«¬≈»«ƒ

È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,‰Ó E„Èa ÈÏ LiL ‡a‡«»∆≈ƒ¿»¿»∆¿«»≈≈¿¿»ƒ
‰„·‡ ·ÈLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡22¯eËÙe ,23Û‡ ∆»¬ƒƒ¬≈∆≈ƒ¬≈»»«
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orhpeקח oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'a 'd mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙q‰ ˙Úe·MÓ24BÓˆÚÓ ‰„B‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ƒ¿«∆≈¿≈»ƒ«ƒ»≈«¿
ÌÈMÓÁ BÏ Èz˙Â ,È„Èa EÈ·‡Ï ‰È‰ ‰Ó :¯Ó‡Â¿»«»∆»»¿»ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¬ƒƒ
˙Úe·MÓ Û‡ ¯eËt ‰fL - ÌÈMÓÁ BÏ ¯‡LÂ ,ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿ƒ¿«¬ƒƒ∆∆»«ƒ¿«
LiL È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯Ó‡Â ÔÚhL L¯BÈ Ï·‡ .˙q‰∆≈¬»≈∆»«¿»«¬ƒ≈«¿««∆≈
BÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,‰Ó EÈ·‡ „Èa B‡ E„Èa È·‡Ï¿»ƒ¿»¿¿«»ƒ»∆¿≈≈
ÌÈMÓÁ ‡l‡ È·‡ „Èa BÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈¿«»ƒ∆»¬ƒƒ

Ú·MÈÂ ,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ -25. ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ»«

ד.16) מציעא בבא בטענת 17)ברייתא כלל משגיחים אין
מניין  בשטר לכתוב דקדק שלא מכיוון חמש, שתובע המלוה
עוד  לתבוע שיכול (מובן לשתיים שהכוונה מסתבר מדויק,

פה). על כמלוה שהלכה 18)שלוש עקיבא, כרבי פסק
יחיד. דעת נגד מקום בכל האבידה 19)כמותו כשבעל

לי. משיב שאתה ממה יותר מצאת י"ג 20)טוען בפרק
נחייבהו  שאם ונימקו, כ. הלכה ואבידה גזילה מהלכות
עליו  יטילו שלא כדי מציאה, מלהגביה יימנע להישבע

לח:21)שבועה. שבועות יכול 22)משנה שהיה משום
מציעא  (בבבא אמרנו עצמו המלוה כשתבעו הכל. לכפור
בפני  אבל חובו, בעל בפני לשקר כך כל מעיז אדם שאין ג.)

יח:). (כתובות מעיז - בברייתא 23)בנו שנוי זה דין
וחכמים  חייב אומר יעקב בן אליעזר רבי יח.) (כתובות
כרבי  פסק קסב אלף אות ו פרק בשבועות והרי"ף פוטרים.
רבי  משנת סב.): (עירובין שאמרו מפני יעקב בן אליעזר
כנראה  משיטתו כאן נטה ורבינו ונקי. קב יעקב בן אליעזר
בעלי  בזה [האריכו חכמים. כשיטת היא משנה שסתם מפני
משנה  סתם נגד גם יעקב בן אליעזר כרבי הלכה אם הכללים
שהרי"ף  מבאר, משנה ובמגיד בזה]. להאריך מקום כאן ואין
מנה, לאבי חייב שאתה יודע אני ברי: שטוען ליורש התכוון
זו). בהלכה האחרונה הבבא (ראה מודה רבינו גם ובברי

פטור 24) וסתם פטור", זה "הרי רבינו: כתב הקודמת בבבא
משבועת  פטור משמעותו במקצת מודה בדיני האמור
ובמגיד  מהיסת. גם פטור וכאן היסת, נשבע אבל התורה
אבידה  משיב אינו סלעים גבי ההבדל: נימוק מבאר משנה
אותו  מחייבים ולפיכך ברי, טענת טוען המלוה שהרי ממש,
- מאביו ששמע מה על מסתמך שהוא היורש אבל היסת,

הכל  לכפור להעיז לנתבע קשה ולא שמא, טענת זו -הרי
משנה  ובכסף לגמרי. ופטור ממש אבידה משיב זה הרי
סלעים  גבי באמרו זה רמז שרבינו ואומר נופך מוסיף
כ"ף  בלי אבידה" "משיב כתב וביורש אבידה" "כמשיב
"כמשיב" שכתבה המשנה מלשון מופרכת סברתו (ולכאורה
שבתקופת  משום פירכא, מכאן אין אולם יורשים, גבי
הבדילו  לא כך ומשום היסת שבועת תוקנה טרם המשנה

ל"כמשיב"). "משיב" בן 25)בין אליעזר רבי גם בזה
ש"ך  ראה למעלה. שביארנו כמו משנה, (מגיד מודה יעקב

פב). קטן סעיף עה סימן משפט חושן

.å‰Ó26ÈÏÂÈÏÚ È„Èa EÏ ÔÈ‡ ,‰Ê ÔBkLÓ ÏÚ E„Èa »∆ƒ¿»¿««¿∆≈¿¿»ƒ»»
˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡27ÔÈ‡ Ì‡Â , ∆»¬ƒƒ¬≈∆∆¿ƒ¿»¿ƒ≈

‰Ê È¯‰ - ˙BÁt B‡ ÌÈMÓÁ ‡l‡ ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆∆»¬ƒƒ»¬≈∆
Ô‰a ‰„B‰L ÌÈMÓÁ‰ ÌlLÓe ,ÚaL28‰È‰ . ƒ¿»¿«≈«¬ƒƒ∆»»∆»»

ÏBÎÈ ‰ÂÏn‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯˙È B‡ ‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLn‰««¿»∆≈»»≈ƒ¿««¿∆»

ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ29ÚaL ‰ÂÏn‰ È¯‰ - ƒ¿…»»«¿≈»»¬≈««¿∆ƒ¿»
ÏËBÂ30ÚaL - ÌÈBÓL ‰ÂL ‰È‰ .ÔBkLn‰ ÈÓcÓ ¿≈ƒ¿≈««¿»»»∆¿ƒƒ¿»

ÔÓ ÔÏËBÂ ,ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰««¿∆∆≈»ƒ¿ƒ¿¿»ƒ
ÌÈ¯OÚ‰ ÏÚ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Âl‰ ÚaLÂ ,ÔBkLn‰««¿¿ƒ¿»«…∆ƒ«»«»∆¿ƒ

Ô‰a ¯ÙkL31‡l‡ ÔBkLÓ ‰Ê ÔÈ‡ :¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk . ∆»«»∆»««…¿»«≈∆«¿∆»
ÔÈ‡L ‰ÂÏn‰ ÚaL - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔB„wtƒ»¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿»««¿∆∆≈

ÌÈBÓMÓ ˙BÁt BÏ32ÏÚ ˙q‰ ‰Âl‰ ÚaLÂ , »ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«…∆∆≈«
ÌÈ¯OÚ‰33. »∆¿ƒ

המשכון 26) באבד דומים דינים נשנו מג. שבועות במשנה
סובר  ורבינו המלוה. ובין שוויו בין ההפרש את תובע ִולווה
שבהלכה  הדינים כל מסתעפים ומכאן כהילך, אינו שמשכון

כהילך,27)זו. אינו שמשכון כללי, דין משמיעה זו בבא
מדין  הנובעים המפורטים הדינים יתבארו הבאות ובבבות
בחמישים. והודה מנה כשתבעו בהם והמדובר זה. כללי

שוויו 29)פשוט.28) כדי עד סכום שהלווה לטעון יכול
בו. מחזיק שהוא משום המשכון, אינו 30)של והלווה

במקצת. מודה שבועת ידי על עצמו לפטור ואין 31)יכול
עליהם. משכון המלוה הקודמת.32)ביד בבבא כמו

למדנו,33) ג הלכה א פרק למעלה הכל. כופר שהוא משום
שיישבע  תיקנו וחכמים התורה משבועת פטור הכל שכופר

היסת.

.æE„Èa ÈÏ ‰Ó34LÈ È‡cÂ ÌÈMÓÁ :¯ÓB‡ ‰l‰Â , »∆ƒ¿»¿¿«»≈¬ƒƒ««≈
Ô‰a ·iÁ È‡ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡ ÌÈMÓÁ‰ Ï·‡ ,È„Èa EÏ¿¿»ƒ¬»«¬ƒƒ≈ƒ≈«ƒ¬ƒ«»»∆
‰„B‰L ÈtÓ ,‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï B‡»¬≈∆¿À»¿»ƒ¿≈∆»
,Ba ¯ÙkL ˙ˆ˜na Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿≈»¿ƒ»««ƒ¿»∆»«
‡Ïa ‰n‰ ÌlLÓ CÎÈÙÏ ,Ú„BÈ BÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈≈«¿ƒ»¿«≈«»∆¿…

‰Úe·L35ÌÈ¯Á‰Ï BÏ LÈÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .36ÏÚ ¿»¿≈…«≈»∆¿≈¿«¬ƒ«
·iÁ È‡L È‡cÂa Ú„BÈ BÈ‡L ¯·c ÈÏÚ ÔÚBhL ÈÓƒ∆≈»«»»∆≈≈«¿««∆¬ƒ«»

Ba37.

צח.34) מציעא בבבא רבא של מנוסח 35)מימרא זה כלל
ההלכה  (ראה משלם" לישבע יכול שאינו "מתוך בגמרא:

הגאונים.36)הבאה). בלי 37)מתקנת הוא והחרם
התובע. של שמו הזכרת

.ç‰Ó38,ÂÈÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ „Ú È¯‰Â ,E„Èa ÈÏ »∆ƒ¿»¿«¬≈≈∆»≈ƒ»»
„‚k ÈÏ ·iÁ ‰z‡ Ï·‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈≈¬»«»«»ƒ¿∆∆
,Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó B˙B‡»∆¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«

ÌlLÓe39‡e‰ È¯‰L ?Ú·MÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ‰Ó ÈtÓe . ¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ»«∆¬≈
˙‡„Ú‰a ÚaLp‰ ÔÈ‡Â ,„Ú‰ Ba „ÈÚ‰L ‰na ‰„BÓ∆«∆∆≈ƒ»≈¿≈«ƒ¿»¿«¬»«
B˙e„Úa ¯tÎÈÂ „Ú‰ ˙‡ LÈÁÎiL „Ú ÚaL „Á‡ „Ú≈∆»ƒ¿»«∆«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿…¿≈
,„Á‡ „Ú Ba LiL ¯ËL : CÎÈÙÏ .B˙¯ÈÙk ÏÚ Ú·MÈÂ¿ƒ»««¿ƒ»¿ƒ»¿»∆≈≈∆»

BÚ¯tL ÔÚËÂ40Ô¯Ùk ÔÎÂ ;41,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ ‡aL ¿»«∆¿»¿≈«¿»∆»»»≈∆»
·iÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÔB„wt‰ EÏ Èz¯ÊÁ‰ B‡ Ú¯tL ÔÚËÂ¿»«∆»«∆¡«¿ƒ¿«ƒ»¬≈∆¿À»
‰OÚÓ .ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L¿»¿≈»¿ƒ»«¿«≈«¬∆

„Á‡a42,„Á‡ „Ú ÈÙa B¯·ÁÓ ÛÒk ÔBLÏ ÛËÁL , ¿∆»∆»«¿∆∆≈¬≈ƒ¿≈≈∆»
e¯Ó‡Â ;ÈzÙËÁ ÈlLÂ ÈzÙËÁ :Ôk ¯Á‡ ¯Ó‡Â¿»«««≈»«¿ƒ¿∆ƒ»«¿ƒ¿»¿
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ÌÈÓÎÁ43,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰Úe·L ·iÁÓ ‰Ê È¯‰ : ¬»ƒ¬≈∆¿À»¿»¿≈»¿ƒ»«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌlLÓe¿«≈¿≈…«≈»∆

וידוע 38) לד. בתרא בבבא הוא זו שבהלכה הדינים מקור
אבא". דרב "נסכא בשם: ובפוסקים המדובר 39)בגמרא

זמן  תוך שהוא כגון פרעתי, לטעון יכול אינו כשהנתבע
הנתבע  או התובע מיד ידו זזה שלא מעיד כשהעד או פירעון
המקרים  משני אחד כשאין אבל עכשיו, עד ההלוואה משעת
שהרי  פרעתי, לטעון יכול שהיה במיגו הנתבע נאמן - האלו
בעדים, שלא פרעתי לטעון נאמן עדים שני בפני לווה אפילו
ואין  א. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א בפרק שנתבאר כמו
משום  העד, את להכחיש יכול שהיה למיגו זה מיגו לדמות

מ  (בשבועות למדנו אחד עד נגד הכתוב ששבועה מן (.
ולכל  עוון לכל באיש אחד עד יקום "לא טו): יט, (דברים
אמרו  לזה ובקשר לשבועה. הוא קם אבל - חטאת"
עד  - ממון אותו מחייבים ששניים מקום "כל בברייתא:
שבועה  בלי לפוטרו אפשר אי ולפיכך שבועה" מחייבו אחד
הלוואה  עדי שני אין שלפנינו, בנידון אבל העד, נגד
על  אין כך ומשום פרעתי טוען כשהוא ממון אותו מחייבים
רב  האמין לא ולמה משנה). (מגיד זו שבועה חובת הנתבע
משום  החזרתי? לטעון: שיכול מיגו מכוח החוטף את אבא
בעדים. שלא החזרתי לטעון נאמן אינו בעדים שהגוזל

כששטר 40) פרעתי, לומר נאמן היה לא עדים שני היו ואילו
התובע. ביד אחד 41)מקויים ובא לוויתי לא שטען כגון

במגיד  (ראה ופרעתי לוויתי וטען: הלווה וחזר שלווה והעיד
משנה). וכסף והסכימו 43)שם.42)משנה שם אבא רב

אבא" דרב "נסכא שמו: על זו הלכה ונקראה לדעתו אחרים
מהותך). כסף לשון = (נסכא

.èEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó44„Ú ‡È·‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï , »∆ƒ¿ƒƒ…»¿»ƒ≈»≈ƒ≈
‰È‰ ÌÈL eÈ‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÙa epnÓ ‰ÂlL „Á‡∆»∆»»ƒ∆¿»»ƒ¿ƒ»¿«ƒ»»

¯‡a˙iL BÓk ,ÌlLÓe Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ45ÚaL ‰Ê È¯‰ - À¿»«¿»¿«≈¿∆ƒ¿»≈¬≈∆ƒ¿»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÌÈML ÌB˜Ó ÏkL ;„Á‡ „Ú Èt ÏÚ«ƒ≈∆»∆»»∆¿«ƒ¿«¿ƒ
- ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁ .‰Úe·L B·iÁÓ „Á‡ - ÔBÓÓ»∆»¿«¿¿»»«¿»«»«¿ƒ

‰Úe·L ‡Ïa ÌlLÓ46e¯‡aL BÓk ,47. ¿«≈¿…¿»¿∆≈«¿

הקודמת.44) שבהלכה כפרן דין לבאר באה זו הלכה כל
א.45) הלכה ו פרק מחוייב 46)לקמן אינו התובע

י"א.47)שבועה. הלכה ולווה מלוה מהלכות י"ד בפרק

.éE„Èa ÈÏ ‰Ó48ÌÈ„Ú‰Â ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ , »∆ƒ¿»¿≈¿¿»ƒ¿¿»≈ƒ
e˜Òt - ÌÈMÓÁ BÏˆ‡ BÏ LÈ ÔÈ„ÚL ÂÈÏÚ ÔÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆¬«ƒ≈∆¿¬ƒƒ»¿
ÏÚ Ú·MÈÂ ÌÈMÓÁ ÌlLiL ,‰ÎÏ‰ ÌÈB‡b‰ Ïk»«¿ƒ¬»»∆¿«≈¬ƒƒ¿ƒ»««
˙‡„Ú‰Ó ‰ÏB„b ÂÈt ˙È„B‰ ‡‰z ‡lL ;¯‡M‰«¿»∆…¿≈»«ƒ¿»≈«¬»«

ÌÈ„Ú49. ≈ƒ

ג.48) מציעא מחייבת 49)בבא בחמישים פיו הודאת אם
כזו  עדים שהעדאת שכן כל שכפר, החמישים על שבועה

חייא). רבי תני (שם, שבועה מחייבת

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
כגון 1) התורה, מן עליהם נשבעים שאין הדברים כל מבאר

עם  כלים טענו ודין והקדשות, ושטרות ועבדים קרקעות

על  נשבעים ושאין עליהם, נשבעים שאין מהדברים אחד
וקטן. שוטה חרש טענת

.àÌÈ¯·„ el‡Â2‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L3: ¿≈¿»ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¬≈∆ƒ«»
ÏÚ Û‡ .˙BLc˜‰‰Â ˙B¯ËM‰Â ÌÈ„·Ú‰Â ˙BÚ˜¯w‰««¿»¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈««
B‡ ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ LiL B‡ ,˙ˆ˜Óa ‰„B‰L Ètƒ∆»¿ƒ¿»∆≈»»≈∆»

ÔÈ¯ÓBM‰ ˙ÚË ÔÚËÂ ¯ÓML4.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆»«¿»««¬««¿ƒ¬≈∆»
Lc˜‰Ï Ë¯t - e‰Ú¯ Ï‡ LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL5; ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ∆≈≈¿»¿∆¿≈
eLw‰L ÌÈ„·ÚÏÂ ˙BÚ˜¯˜Ï Ë¯t - ÌÈÏk B‡ ÛÒk6 ∆∆≈ƒ¿»¿«¿»¿«¬»ƒ∆À¿

˙BÚ˜¯˜Ï7ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,˙B¯ËL e‡ˆÈ ÔÎÂ ; ¿«¿»¿≈»¿¿»∆≈»»
Ô‰aL ‰È‡¯Ï ‡l‡ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏÎÎe ÛÒÎk8Ôlk ÏÚÂ . ¿∆∆¿≈ƒ¿≈»∆»»¿»»∆»∆¿«À»

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL9ıeÁ ;È‡cÂ ˙ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ¿»¿«∆≈ƒ»¿»»«¬«««
Ì‰ÈÏÚ ·iÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,˙BLc˜‰‰ ÔÓƒ«∆¿≈∆««ƒ∆≈«»¬≈∆
Ì‰ÈÏÚ Ú·MiL ÌÈÓÎÁ ewz ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰Úe·L¿»ƒ«»ƒ¿¬»ƒ∆ƒ»«¬≈∆

‰¯Bz ÏL ÔÈÚk10˙BLc˜‰a eÏÊÏÊÈ ‡lL È„k ,11. ¿≈∆»¿≈∆…¿«¿¿«∆¿≈

מב.2) שבועות שהיא.3)משנה, שבועה שומר 4)כל
נאנס. - שכיר שומר נאבד, או הפקדון נגנב שטען: חנם

אדם.5) בן של רעהו שאינו הקדש, הושוו.6)למעט
(את 7) אותם "והתנחלתם מ): כה, (ויקרא תורה כתבה

(שם) ודרשו אחוזה", לרשת אחריכם לבניכם העבדים)
כקרקע. היינו כאחוזה, דינם נגרם 8)שעבדים אם ואפילו

פטור. - השטר אבידת עלֿידי למפקיד ממון הפסד
ה"ו.9) לקמן חפץ.10)ראה בבאֿמציעא 11)בנקיטת

שעל  גאון, האי רב בשם כתב צה, סי' חו"מ [ב'טור' נח.
מבאר, שם חדש' (ב'בית היסת אפילו נשבעים אין הקדשות
פשע  שלא בשבועה אלא לגזברין" "נשבעין אמרו שלא
ברשותו). שאינה לשבועה מתכוון גאון האי ורב בשמירה,
פטור, שהוא הקדשות על ממונה בין מחלק ישעיה ורבינו

ההקדש]. מן שגזל אחר אדם ובין

.á˙B„O ÈzL12;˙Á‡ ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ ‡Ï ,ÈÏ z¯ÎÓ ¿≈»»«¿»ƒ…»«¿ƒ¿∆»««
EÏ ÔÈ‡ ,E„Èa ÈÏ LÈ ˙B¯ËL ÈL B‡ ÌÈ„·Ú ÈL¿≈¬»ƒ¿≈¿»≈ƒ¿»¿≈¿
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Á‡ „·Ú B‡ „Á‡ ¯ËL ‡l‡ È„Èa¿»ƒ∆»¿»∆»∆∆∆»¬≈∆ƒ¿»

ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ .˙q‰13B‡ ‰Ê „·Ú B‡ BÊ ¯ˆÁ :¯Ó‡Â ∆≈¿≈ƒ»«¿»«»≈∆∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ‡e‰ ÈlL E„Èa LiL ‰Ê ¯ËL¿»∆∆≈¿»¿∆ƒ¿«»¿«¿ƒ
‡È·‰L ÔÈa ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ÔÚËp‰Â¿«ƒ¿»≈…»¿»ƒ≈»≈∆≈ƒ

aL ‰Ê È¯‰ - ‡È·‰ ‡lL ÔÈa „Á‡ „Ú ÔÚBh‰˙q‰ Ú «≈≈∆»≈∆…≈ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈
¯ÙBÁ‰ ÔÎÂ .¯ËÙÂ14ÔÈÁÈL ˙B¯Ba B¯·Á ‰„Oa ¿ƒ¿»¿≈«≈ƒ¿≈¬≈ƒƒ

ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â ,‰e„ÈÒÙ‰Â ˙B¯ÚÓe15ÔÈa , ¿»¿ƒ¿ƒ»«¬≈«»¿«≈≈
BÚhL B‡ ,Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL BÚhL∆¿»∆»«¿≈…»«¿ƒ∆¿»
‡l‡ Èz¯ÙÁ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,˙B¯ÚÓ ÈzL ¯ÙÁL∆»«¿≈¿»¿≈…»«¿ƒ∆»
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,¯ÙÁL „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L B‡ ,˙Á‡««∆»»»≈∆»∆»«¿≈

Ïk‰ ÏÚ ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk Èz¯ÙÁ ‡Ï16. …»«¿ƒ¿¬≈∆ƒ¿»∆≈««…

הקודמת.12) בהלכה האמור את מבארת זו הלכה
דין 13) זו ובבא במקצת, מודה דין מבארת הקודמת בבא

אחד. עד  נגד ה.14)שבועה שהפסיד.15)שם מה
שזו 16) הבורות, את למלאות תבעו בין מחלק הראב"ד

תביעת  שהיא הנזק, בערך ממון תבעו ובין קרקע, תביעת
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פטור  התביעות ובשתי בכך, מחלק אינו ורבינו ממש. ממון
באה  הממון שתביעת משום התורה, משבועת - לדעתו -

(מגידֿמשנה). הקרקע מקלקול

.âBÚË17ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯˜Â ÌÈÏk ¿»≈ƒ¿«¿»≈∆»¿»
ÌÈÏk‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ˙BÚ˜¯w‰18ÏÎa ‰„B‰L ÔÈa , ««¿»¿»«¿»«≈ƒ≈∆»¿»

˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,˙BÚ˜¯w‰ ÏÎa ¯ÙÎÂ ÌÈÏk‰«≈ƒ¿»«¿»««¿»≈∆»¿ƒ¿»
˙BÚ˜¯w‰19el‡ ÏÎa - ÌÈÏk‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ ««¿»¿»«¿ƒ¿»»ƒ»«≈ƒ¿»≈

¯ÙÎÂ ÌÈÏk ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ .˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¬»ƒ»¿ƒ¿»≈ƒ¿»«
·iÁ ‡e‰L CBzÓ - ˙BÚ˜¯w‰ Ïk ÌÚ Ô˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»»ƒ»««¿»ƒ∆«»

Ô‰a ¯ÙkL ÌÈÏk‰ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Úe·L20Û‡ ÚaL , ¿»«ƒ¿»«≈ƒ∆»«»∆ƒ¿»«
˙Á‡ ‰ÚË Ïk‰L ,Ô‰nÚ BÚhL ˙BÚ˜¯w‰ ÏÚ21. «««¿»∆¿»ƒ»∆∆«…«¬»««

,˙B¯ËLe ÌÈÏk B‡ ÌÈ„·ÚÂ ÌÈÏk BÚËa ÔÈc‰ ÔÎÂ¿≈«ƒƒ¿»≈ƒ«¬»ƒ≈ƒ¿»
.‡e‰ „Á‡ ÔÈc Ïk‰«…ƒ∆»

לח:17) שבועות בדבר 18)משנה, כפירה כאן והרי
הפטור. בדבר והודאה שבועה, עליו כאן 19)שחייב ויש

החייב. בדבר והודאה הפטור, בדבר משום 20)כפירה
בכלים. והודאה כפירה כאן במשנתנו:21)שיש

(קושרים) זוקקים (מטלטלין) אחריות להן שאין "שהנכסים
ומבאר  עליהן". להישבע אחריות להן שיש הנכסים את
מנומק  מיוחד דין אלא שבועה, גלגול מדין זה שאין רבינו
כטענה  נידון והכלים) הקרקעות (פירוש, שהכל בסברא:
ואלמלי  המחייב. בדבר והודאה כפירה בה ויש אחת,
מחייב  שגלגול משום מיותר, נימוקו כל הרי לגלגול, התכוון
כמו  העיקרית, לתביעה קשר כל להן שאין תביעות אפילו
עליו  לגלגל יכול שהתובע הי"ב, בפ"א למעלה שנתבאר
גלגול  בין וההבדל עברי. לעבד לו נמכר שלא שבועה אפילו
מטיל  עצמו ביתֿדין – כאן שבנידון הוא, כאן האמור לבין
אין  בגלגול אבל הקרקעות, על השבועה את הנתבע על
זה. ועל זה על גם לי ישבע טוען: כשהתובע אלא משביעים
וב'טור' המשביע". עליו "מגלגל בפירוש: כתב שם ורבינו
הקרקעות". על שבועה עליו "מגלגלים כתב: צה סי' חו"מ

אחת". טענה "שהכל רבינו של סברתו קיבל שלא נראה

.ãÌÈ·Ú BÚË22‰L·È ‰‡e·˙e ¯ˆaÏ ˙B„ÓBÚ‰ ¿»¬»ƒ»¿ƒ»≈¿»¿≈»
- Ô˙ˆ˜Óa ¯ÙÎÂ Ô˙ˆ˜Óa ‰„B‰Â ,¯ˆw‰Ï ˙„ÓBÚ‰»∆∆¿ƒ»≈¿»¿ƒ¿»»¿»«¿ƒ¿»»

ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk Ì‰ÈÏÚ ÚaL ‰Ê È¯‰23‡e‰Â . ¬≈∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ¿
È¯‰ - ¯ˆa‰Ï „ÓBÚ‰ ÏkL ,Ú˜¯wÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒƒ««¿«∆»»≈¿ƒ»≈¬≈
eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰È„B‰Â ‰¯ÈÙk ÔÈÚÏ ¯eˆ·k ‡e‰¿»¿ƒ¿«¿ƒ»¿»»¬»ƒ»

¯·c ÏÎÏ Ú˜¯˜k Ô‰ È¯‰ - Ú˜¯wÏ ÌÈÎÈ¯ˆ24ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ««¿«¬≈≈¿«¿«¿»»»¿≈
.˙q‰ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚaLƒ¿»ƒ¬≈∆∆»∆≈

מג.22) וגמרא מב: שבועות כתוב 23)משנה, במשנה,
אלא  אינן אומר והלה לך, מסרתי טעונות גפנים "עשר סתם:
שהמדובר  חנינא, ברבי יוסי רבי מפרש שם ובגמרא חמש",
משום  שבועה שחייב מאיר רבי ואומר להיבצר, בעומדים
ונידונים  כבצורים שאינם אומרים וחכמים כבצורים, שהם

משבועה. פטור ולפיכך רבינו,24)כקרקע, דעת
יבצרו  לא שאם לקרקע, קצת בצריכות היא שמחלוקתם
כלל  צריכים כשאינם אבל להשביח, יוסיפו תיכף אותם
ובזה  (מגידֿמשנה). הם שכבצורים חכמים מודים - לקרקע

מאיר  כרבי רבינו פסק למה הראב"ד, של תרעומתו נסתלקה
שכירות  מהל' בפ"ב זה בדין שביארנו מה (ראה חכמים נגד

ה"ד).

.äzÎL ÌÈL„Á ÈL :BÏ ¯Ó‡Â B¯·Á ÏÚ ÔÚBh‰«≈«¬≈¿»«¿≈√»ƒ»«¿»
‡e‰Â ,ÌÈL„Á ÈL ¯ÎO ÈÏ ·iÁ ‰z‡Â ,È¯ˆÁa«¬≈ƒ¿«»«»ƒ¿«¿≈√»ƒ¿
‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡ L„Á ‡l‡ ÈzÎL ‡Ï :¯ÓB‡≈…»«¿ƒ∆»…∆∆»¬≈∆∆
ÈL ‰ÂL Ba ¯ÙkL L„Á‰ ¯ÎO ‰È‰ Ì‡Â ,˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»¿ƒ»»¿««…∆∆»«»∆¿≈

ÛÒk25‡l‡ ,Ú˜¯w‰ Ûe‚a ‰Úh‰ ÔÈ‡L ;ÚaL - ∆∆ƒ¿»∆≈««¬»¿««¿«∆»
ÔÈÏËÏhÓ ‡e‰L ,d¯ÎOa26. ƒ¿»»∆ƒ«¿¿ƒ

כפירה 25) על נשבעים שאין ה"א, פ"ג למעלה נתבאר
כסף. מעין משתי קרקע 26)פחותה ששכירות אףֿעלֿפי

השכירות, דמי היא שהתביעה משום כקרקע, היא
כבר  טוען שהמשכיר עצמה, בשכירות הן וכשטענותיהם
השכירות, תנאי לפי יאמר: והשכיר השכירות, תקופת עברה
קרקע  כתביעת זו הרי - מסוים זמן עוד לדור אני רשאי
חפירה  לטענת דומה זה ואין התורה. משבועת ופטור
ברשות  שלא עצמו הקרקע את שקלקל משום ב, שבהלכה
הרי  הקלקול, בעל דמים לו כשמשלם אפילו ולפיכך בעלים,
שלא  כאן, בנידון מהֿשאיןֿכן הם, ממש קרקע דמי אלה
עלֿמנת  הבית בעל ברשות ונכנס הקרקע מן כלום חיסר
ענין  הוא שביניהם הטיעון כל כך ומשום דמים, לו שישלם

(מגידֿמשנה). סופו ועד מתחילתו דמים של

.å¯ËL27Ba ÈÏ eÈ‰ ÔÈ¯È„ ‰¯OÚÂ EÏ Èz¯ÒÓ ¿»»«¿ƒ¿«¬»»ƒ»ƒ»ƒ
‰È‡¯28ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ,29˙q‰ Ú·MÈ -30. ¿»»…»¿»ƒ≈»ƒ»«∆≈

ÂÈÏÚ CÙ‰31‰È‡¯ Ba ‰˙È‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - »«»»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆»¿»¿»»
¯ËM‰ ˙„·‡a e„·‡Â ÌÈ¯È„ ‰¯OÚÏ32Ì‡Â .ÏhÈÂ , «¬»»ƒ»ƒ¿»¿«¬≈««¿»¿ƒ…¿ƒ

„·‡Â ,ÈÏ z¯ÒÓ ˙Ó‡ :Úa˙p‰ ¯Ó‡33¯eËt ‰Ê È¯‰ - »««ƒ¿»¡∆»«¿»ƒ¿»«¬≈∆»
,¯eËt - „·‡Â Ba ÚLt elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ Û‡«ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»«¿»«»

Ï·BÁ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk34. ¿∆≈«¿¿ƒ¿≈

בגמרא 27) מפורש מקור להם אין זו, שבהלכה הדינים
נתבארו. שכבר שונים פרטים על הם ומיוסדים ובגאונים,

דינרים.28) עשרה מפלוני לי שמגיע הוכחה, היה השטר
הנתבע.29) הי"א 30)תשובת שכירות מהל' בפ"ב נתבאר

שקיבל  מודה כשהנתבע רק נאמרו שומרים שדיני והי"ב,
כופר  ככל דינו - בזה כלל מודה כשאינו אבל השמירה, עליו
שם) וכסףֿמשנה מגידֿמשנה (ראה רגילה בתביעה הכל

היסת. וחייב שומרים משבועת פטור הנתבע 31)ולפיכך
ה"ו  פ"א למעלה נתבאר לו. ואשלם התובע ישבע טען:

מהפכים. היסת החוב,32)ששבועת את לגבות יכול אינו
תביעתו. מכחיש ושכנגדו - שטר בידו שאין משום

שטרות.33) השומר את פטרה והתורה כשומר, ודינו
חבירו 34) של שטרותיו "השורף רבינו: כתב ה"ט שם בפ"ז

לו  שיודה ובלבד . . בשטר. שהיה החוב כל לשלם חייב
השטר  גבי על אישר (ביתֿדין היה מקויים ששטר המזיק,
לא  אם אבל . . בו. כתוב היה וכך וכך העדים) חתימות את
דמי  אלא לו משלם אינו - כך) על לו הודה (לא האמינו
בשאינו  כאן שהמדובר המגידֿמשנה, ומפרש בלבד". הנייר
משבועת  גם ופטור ערך חסר נייר לו שמסר וטוען מאמינו,
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תיקנו  ולא שפשע, 'ברי' טוען אינו שהתובע משום היסת,
מאוד  דחוק זה [פירוש 'שמא'. טענת על שבועה חכמים
כתב  למה מאמינו, באינו המדובר אם א. טעמים: מכמה
הזיק  שאפילו להדגיש, לו היה בו"? פשע "אפילו רבינו:
בדיני  עוסקים אנו כאן ב. פטור; - ששרפו כגון ממש , בידים
למה  ג. שמירה; לענין קשר לו אין זה ודין בשטרות, שמירה
מקום  ונתן מאמינו, כשאינו שהמדובר רבינו פירש לא
בעקבותיו  ההולכים וכל שהמגידֿמשנה ברור לטעות?
לא  ששטרות רבינו סובר שלדעתם משום זה, לדוחק נכנסו
מהל' בפ"ב שכתב מה על והסתמכו פשיעה, מחיוב נתמעטו
הוכחנו  הלכה, לאותה שלנו בהשלמות אולם ה"ג. שכירות
סוגי  שני שישנם מיגש, הר"י רבו דעת קיבל שרבינו
מעולה  שמירה שמר שלא בשמירה, פשיעה א. פשיעה:
והדומה  בשטרות תורה פטרתו כזו מפשיעה הפקדון, ונגנב
מדיני  לא הוא והחיוב למזיק, הדומה פשיעה ב. סוג להם;
למה  ענין כל לזה אין ולפיכך מזיק, מדין אלא שמירה
יפה  תתפרש זה, ביאורנו ולפי שמירה. מדין תורה שמיעטה
למעלה, כבר נתפרשה להד"ם באומר א בבא זו. הלכה כל
רבינו  של שיטתם כבר שם (ונרמזה שומר דין לו שאין
יפה, רבינו ומנמק במאמינו, גם מתפרשת זו ובבא ורבו),
כאן  בה, חייב שהשומר רגילה פשיעה בו פשע שאפילו
בהל' שבארנו "כמו כאן שמסיים ומה פטור. - בשטרות
הכתוב  כל לשלם שחייבו הקודמת לבבא נמשך חובל"
בלבד, נייר פיסת שאיבד אףֿעלֿפי היזק גורם מדין בשטר
אין  ולמה רבה]. דעת נגד צח: בבבאֿקמא רפרם כדעת
היו  "לא (ראשיֿתיבות להד"ם לטוען שבועה בלא מאמינים
ואבד? השטר קיבלתי לטעון שיכול ב'מיגו' מעולם") דברים
לפטור  אלא משבועה לפטור 'מיגו' אומרים שאין משום
[הראב"ד  ה"ח). שכירות מהל' בפ"ב (רבינו מתשלומין
שאינו  שבועה חייב שהשומר ואומר רבינו, על משיג
ואין  ובמשנהֿלמלך, הלחםֿמשנה בזה והאריכו ברשותו.

בזה]. להאריך מקום כאן

.æÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„Èa ÈÏ LiL ¯ËL :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈¿»∆≈ƒ¿»¿¿≈ƒ
Ba35Ú„BÈ ÈÈ‡ B‡ ,È¯ËL ‡ÈˆBÓ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,¿∆≈≈ƒƒ¿»ƒ≈ƒ≈«

B‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈÙBk - ‡Ï B‡ ‰È‡¯ Ba EÏ LÈ Ì‡36. ƒ≈¿¿»»…ƒ¿ƒ

לזכותו.35) משהו בו ֿ 36)כתוב לבית השטר את להביא
דין.

.çÌ˙Ò Ì¯Á B˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ - ¯ËM‰ „·‡L ÔÚË37. »«∆»««¿»«¬ƒƒ≈∆¿»
Ba BÏ LiL ¯ËM‰L È‡cÂa Ú„BÈ ‡e‰L ,‰Ê ÔÚË»«∆∆≈«¿««∆«¿»∆≈
BÏˆ‡ BÈ‡L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - BÏˆ‡ ˙eÎÊ¿∆¿¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈∆¿

epnÓ „·‡LÂ38.È˙Ba¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ¿∆»«ƒ∆¿»∆««

הגאונים,37) תקנות הם החרמות שכל פעמים, כמה נתבאר
הדין. בעל שם להזכיר בלי היינו סתם כשאינו 38)וחרם

אותו, משביעין אין - בידך שהשטר בוודאי לי ידוע טוען
'שמא'. טענת על משביעים שאין משום

.èÔÈ‡39ÔÈÚaL40„Á‡ ,ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙ÚË ÏÚ ≈ƒ¿»ƒ««¬«≈≈∆¿»»∆»
BÓˆÚ ˙ÚËa ‡a‰41ÂÈ·‡ ˙ÚËa B‡42‰fL ÈÙÏ ; «»¿«¬««¿¿«¬«»ƒ¿ƒ∆∆

‰„·‡ ·ÈLÓk ‡l‡ BÈ‡ ÔËwÏ Ba ‰„B‰L ˙ˆ˜n‰43. «ƒ¿»∆»«»»≈∆»¿≈ƒ¬≈»
BÈ‡ - ÔËwÏ „ÈÚ‰Â „Á‡ „Ú ‡·e ,Ïka ¯Ùk Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««…»≈∆»¿≈ƒ«»»≈

ÔË˜ ˙ÚÈ·zL ,Ú·Bz ÌL ÔÈ‡Â ,„Á‡ „Ú ‰fL ;ÚaLƒ¿»∆∆≈∆»¿≈»≈«∆¿ƒ«»»
‰¯eÓ‚ ‰ÚÈ·z dÈ‡44¯Ó‡L ÔË˜ :¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . ≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈»≈»»∆»«

‰l‰Â ,E„Èa BÏ ‰È‰ ‡a‡ B‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÏB„bÏ¿»»∆ƒ¿»¿«»»»¿»¿¿«»
È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈMÓÁ ‡l‡ È„Èa EÏ ÔÈ‡ :¯ÓB‡≈≈¿¿»ƒ∆»¬ƒƒ≈¿¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰ - BÏ LiL B„ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ÌeÏk¿¿≈∆»¿ƒ∆≈¬≈∆»

‰¯Bz‰ ˙Úe·MÓ45„·‡L ÔÚËÂ ÔË˜Ï ¯ÓL Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿««»¬»ƒ»«¿»»¿»«∆»«
˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ -ÚaL BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔÈ¯ÓBM‰ ¬≈∆ƒ¿»¿««¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ¿»

‰ÚË ˙ÓÁÓ46B‡ ÔË˜Ï ÛzL ‰È‰L ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¬««¬»¿≈ƒ»∆»»À»¿»»
ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈc ˙Èa e„ÈÓÚÈ - ÂÈÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿»»«¬ƒ≈ƒ«¿

ÛzM‰ Ú·MÈÂ ,ÔËwÏ47.‡nL ˙ÚËa Ba ‡ˆBiÎÂ «»»¿ƒ»««À»¿«≈¿«¬«∆»

לח:39) שבועות במקצת.40)משנה, מודה שבועת
מנה.41) ממני בידך.42)לקחת לאבא נתבאר 43)מנה

ה"ה. פ"ד 'שמא'.44)למעלה כטענת נראה,45)ודינה
לאבא  מנה חייב שאתה לי ברי אמר אפילו קטן, שביורש
ומה  פטור, - התביעה מאשר אחד עד או במקצת והודה
בוודאי  יודע אני טען שאם ההלכה) בסוף (שם רבינו שאמר
כאן  מיימוניות הגהות (ראה גדול ביורש המדובר חייב, -

ז). טענה,46)אות מחמת אינה שומרים שבועת שכל
נגנב  לא הפקדון שמא או פשעת שמא טוען המפקיד שהרי
על  שבועה התורה הטילה ואףֿעלֿפיֿכן בידך, והוא
הר"י  דעת וכן קטן. טענת על גם נשבע ולפיכך השומר,

תוקנה 47)מיגש. ואפוטרופוסים שותפים ששבועת משום
פ"ו  שם [הרא"ש ה"ב). פ"א למעלה (ראה 'שמא' טענת על
שבועת  לקטן נשבעים שאין הרמב"ן, בשם כתב כב אות
מהכתוב  מב.) (שם נתמעטה קטן שטענת מפני שומרים,
איש, אינו וקטן וכו'", רעהו אל איש יתן "כי ז): כב, (שמות

ב  פסק וכן שומרים. בשבועת נאמר זה סי'ופסוק חו"מ 'טור'
צו].

.éÈ˙Ba¯ e¯B‰48ÔË˜ ˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaL ÔÈ‡L : ««∆≈ƒ¿»ƒ««¬«»»
‰¯Bz ÏL ‰Úe·L49ÔÈÚaL - ˙q‰ ˙Úe·L Ï·‡ ,50. ¿»∆»¬»¿«∆≈ƒ¿»ƒ

- ÔzÓe ‡OÓ ÔÈÚÏ ÛÈ¯Á BÈ‡L ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»»»∆≈»ƒ¿ƒ¿««»«»
B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÔÈÚaL51ÏËB ‰Ê ‰È‰È ‡lL . ƒ¿»ƒ∆≈««¬»∆…ƒ¿∆∆≈

,‰ËB ÈzÚc ‰ÊÏÂ .ÌpÁa BÏ CÏÈÂ ÔË˜ ‡e‰Lk BBÓÓ»¿∆»»¿≈≈¿ƒ»¿»∆«¿ƒ»
ÏÚ ÔÚhL ÔËw‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .‡e‰ ÌÏBÚ Ôew˙Â¿ƒ»ƒ¿≈»»≈∆«»»∆»««
ÔÈa ,Ïka ¯ÙkL ÔÈa ˙ˆ˜Óa ‰„B‰L ÔÈa ,ÏB„b‰«»≈∆»¿ƒ¿»≈∆»««…≈
ÚaL ‰Ê È¯‰ - „Ú ÌL ‰È‰ ‡lL ÔÈa „Ú ÌL ‰È‰L∆»»»≈≈∆…»»»≈¬≈∆ƒ¿»
ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡L ,ÔËw‰ ÏÚ CÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â .˙q‰∆≈¿≈»«¬…««»»∆≈«¿ƒƒ
ÈÙÏ ,Ïa˜Ó BÈ‡ Ì˙Ò Ì¯Á elÙ‡Â ,ÏÏk ÔËw‰ ˙‡∆«»»¿»«¬ƒ≈∆¿»≈¿«≈¿ƒ

‰Úe·M‰ LÚ Ú„BÈ BÈ‡L52. ∆≈≈«…∆«¿»

מיגש.48) שום 49)הר"י נשבעים שאין לומר התכוון לא
הקודמת  בהלכה שהרי קטן, טענת על תורה של שבועה
שבועת  וכן שומרים, שבועת לקטן שנשבעים בפירוש כתב
נשבעים  אין שאמרו במקום וכוונתו: ואריסים, שותפים
היסת  אבל תורה, של בשבועה אלא אמרו לא - לקטן

וה'טור'50)נשבעים. והרא"ש הרמב"ן לו הודו זה בדין
שאין 51)שם. ודעתם והרא"ש, הרמב"ן עליו חלקו

ואינו  הפעוטות, לעונת הגיע שלא קטן טענת על משביעים
ומתן. משא בטיב ט 52)בקי אות כאן מיימוניות בהגהות
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מוסרים  אלא איש, אשת משביעים שאין גאונים, בשם כתב
תישבע. - תתגרש או תתאלמן שאם התובע, ביד פסקֿדין
אות  יוסף' ו'בית שם 'טור' (ראה דעתם קיבל לא והרא"ש

כ).

.àéÏB„b‰ BÚhL ÔË˜53BÏ LiL ¯·„a BÚË Ì‡ : »»∆¿»«»ƒ¿»¿»»∆≈
- ÔËw‰ ‰„B‰Â ,ÔzÓe ‡OÓ ˜ÒÚ ÔB‚k ,ÔËwÏ ‰È‰¬»»«»»¿≈∆«»«»¿»«»»

ÂÈÒÎpÓ ÔÈÚ¯Ù54BÏ ‰È‰iL „Ú ÔÈzÓÈ - BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . ƒ¿»ƒƒ¿»»¿ƒ≈«¿ƒ«∆ƒ¿∆
,ÏÈc‚iL „Ú ÔÈÈzÓÓ - ÔËw‰ ¯Ùk Ì‡Â .ÌlLÈÂƒ«≈¿ƒ»««»»«¿ƒƒ«∆«¿ƒ
,‰È‰ ÔËwÏ ÔÈ‡L ¯·„a BÚË Ì‡Â .˙q‰ Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆≈¿ƒ¿»¿»»∆≈«»»¬»»

˙BÏaÁÂ ÔÈ˜Ê ÔB‚k55Èt ÏÚ Û‡Â ‰„BnL Èt ÏÚ Û‡ , ¿¿»ƒ¿¬»««ƒ∆∆¿««ƒ
.ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,¯eËt - ÌlLi ‰nÓ BÏ LiL∆≈ƒ«¿«≈»«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
¯ÈÎO‰ ÔB‚k ,ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ ÔÓ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«≈«ƒ«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ
- ¯ÈÎO BÏ ¯kzOiL ÔËwÏ ‰È‰ LiL ,Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈∆≈¬»»«»»∆ƒ¿«≈»ƒ
ÚaLpL ÈÂÁ Ï·‡ .ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»¿≈ƒ«»»¬»∆¿»ƒ∆ƒ¿»

BÒ˜t ÏÚ56ÔÈ‡L ;ÔËw‰ ÔÓ ÏËBÂ ÚaL BÈ‡ - «ƒ¿»≈ƒ¿»¿≈ƒ«»»∆≈
ÔÈÚaLÂ ÂÈÏÚBÙÏ ÔzÏ ·iÁ È¯‰L ,‰È‰ ‰Êa ÔËwÏ«»»»∆¬»»∆¬≈«»ƒ≈¿¬»¿ƒ¿»ƒ
Ô˙pL BLÙ ÏÚ „ÈÒÙ‰ ÈÂÁ‰ ‰ÊÂ ,epnÓ ÔÈÏËBÂ¿¿ƒƒ∆¿∆«∆¿»ƒƒ¿ƒ««¿∆»«

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÔË˜ Èt ÏÚ BBÓÓ»«ƒ»»¿≈…«≈»∆

והלכה 53) קטן. הוא כשהתובע מדובר הקודמות, בהלכות
קטן. בנתבע עוסקת מכירה,54)זו מהל' בפכ"ט נתבאר

מקחו  ומתן משא בטיב הבקי ולמעלה שש מבן שקטן
תקנת  כט.) גיטין וגמרא (משנה במטלטלין קיימים וממכרו
ימנעו  שלא להתפרנס, לקטן לאפשר כדי היא, חכמים

ממנו. וליקח לו מלמכור או 55)אנשים ממון שהזיק קטן
וקטן  שוטה "חרש פז. בבבאֿקמא שנינו - פטור באדם, חבל
- באחרים שחבלו והם חייב, בהן החובל רעה, פגיעתן -
הניגוד  ואת פטור. - שיגדיל שלאחר שגם משמע פטורין".
הגאונים: הסבירו הנ"ל, בגיטין למשנה זו משנה שבין
לא, או לקטן הנאה מביא הענין אם העובדה שמכריעה
וחבלות. לנזקין דומים - הנאה בהם לקטן שאין שדברים

ונוטל,56) נשבע פנקסו על שחנווני מח. בשבועות שנינו
משנה  ומבאר מביא ה"ה, ולוה מלוה מהל' בפט"ז ורבינו
וטען  וכך, כך שלי לפועל תן לחנווני שאמר הבית בעל זו:
לא  אומר והפועל הבית, מבעל ותובע נתתי, החנווני:
שם  (ראה מבעלֿהבית ונוטלים נשבעים שניהם - קיבלתי
תקנה  חכמים עשו שלא כאן, רבינו ומלמדנו זה). דין נימוק

קטן. הוא כשהנתבע לחנווני זו

.áéL¯Á‰57 ÔÈ‡ - ‰ËBM‰ÂÔ‰Ï ÔÈ˜˜Ê58ÏÎÏ «≈≈¿«∆≈ƒ¿»ƒ»∆¿»
ÌÈ¯Á‡ ˙ÚËÏ ‡ÏÂ ÌÈ¯Á‡ ÏÚ Ô˙ÚËÏ ‡Ï ,‰ÚË«¬»…¿«¬»»«¬≈ƒ¿…¿«¬«¬≈ƒ
‰Úe·L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ‰l˜ ‰Úe·LÏ ‡Ï ,Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…ƒ¿»«»¿≈»ƒ«¿»

ÔÈÓeÏLz B‡ ‰¯eÓÁ59‡e‰ È¯‰ - ‡Óeq‰ Ï·‡ . ¬»«¿ƒ¬»«»¬≈
¯·c ÏÎÏ ‡È¯·k60ÈÈÓ Ïk ÚaLÂ ,el‡ ÌÈÈÚa ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿»ƒ≈¿ƒ¿»»ƒ≈

.B˙ÚË ÏÚ ÔÈÚaLÂ ,˙BÚe·L¿¿ƒ¿»ƒ««¬»

שומע 57) אינו משמעותו: מקום בכל האמור חרש סתם
מדבר. לדיון.58)ואינו נכנס אינו ֿ 59)ביתֿדין ואףֿעל

מהל' בפכ"ט כמבואר קיימים, וממכרו מקחו שחרש פי
הי"ב. פכ"ט פסול 60)מכירה אבל ממון, תביעות לענין

מהל' ופ"ב הי"ב, פ"ט עדות הל' (ראה ולדון להעיד
ה"ט). סנהדרין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
ודין 1) כפרן, הוחזק לא או בטענתו כפרן הוחזק מבאר

בניו. או עצמו להשביע עשוי אדם ושאין בך אני משטה

.à:¯Ó‡Â „Á‡‰ ÔÚË ,ÔÈc ˙È·Ï e‡aL ÔÈÈ„ ÈÏÚa«¬≈ƒƒ∆»¿≈ƒ»«»∆»¿»«
,BÏˆ‡ Èz„˜Ù‰L B‡ ,ÂÈ˙ÈÂÏ‰L ,‰Ê Ïˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó»∆≈ƒ≈∆∆∆ƒ¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆¿
Ïk ÔÎÂ ,È¯ÎOa BÏˆ‡ ÈÏ LiL B‡ ,ÈpnÓ ÏÊbL B‡∆»«ƒ∆ƒ∆≈ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿≈…
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ·ÈL‰Â ,‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿≈ƒ«ƒ¿»¿»«≈ƒ«»¿
BÊ ÔÈ‡ - ÔÚBË ‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡≈¿¿»ƒ¿∆∆«»≈≈
·L‰ :ÔÚËpÏ ÔÈc ˙Èa ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ;‰BÎ ‰·eLz¿»¿»∆»¿ƒ≈ƒ«ƒ¿»»≈

‰·eLz‰ L¯Ùe ,B˙ÚË ÏÚ2,B˙ÚË ‰Ê L¯tL BÓk ««¬»»≈«¿»¿∆≈≈∆«¬»
B‡ EÏˆ‡ „È˜Ù‰ ,˙ÈÂÏ ‡Ï Ì‡ epnÓ ˙ÈÂÏ Ì‡ ¯Ó‡Â∆¡…ƒ»ƒ»ƒ∆ƒ…»ƒ»ƒ¿ƒ∆¿¿
‡Ï B‡ Bz¯ÎO ,BzÏÊ‚ ‡Ï B‡ BzÏÊb ,„È˜Ù‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿«¿…¿«¿¿«¿…
ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ‰Ó ÈtÓe .˙BÚh‰ ¯‡L ÔÎÂ ,Bz¯ÎO¿«¿¿≈¿»«¿»ƒ¿≈»≈¿«¿ƒ
‡B·ÈÂ ,BzÚ„a ‡e‰ ‰ÚBË ‡nL ?BÊ ‰·eLz epnÓƒ∆¿»∆»∆¿«¿¿»
,ÔÚhL BÓk e‰ÂÏ‰L ¯LÙ‡ È¯‰L .¯˜L ÏÚ Ú·M‰Ï¿ƒ»««∆∆∆¬≈∆¿»∆ƒ¿»¿∆»«
BÏ Ô˙pL B‡ ,BzL‡Ï B‡ B·Ï ·BÁ‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ∆∆«ƒ¿¿ƒ¿∆»«
.·BÁ‰ ÔÓ ¯ËÙpL BzÚ„a ‰n„ÈÂ ,·BÁ‰ „‚k ‰zÓa¿«»»¿∆∆«ƒ«∆¿«¿∆ƒ¿«ƒ«
,ÌeÏk ·iÁ ÈÈ‡ ¯Ó‡z C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿ƒ≈«…«≈ƒ«»¿
;Ú„BÈ ‰z‡ ÔÈ‡Â ÌlLÏ ÔÈc‰ ÔÓ ·iÁ˙Ó ‰z‡ ‡nL∆»«»ƒ¿«≈ƒ«ƒ¿«≈¿≈«»≈«
Ì‡ EeÚÈ„BÈ Ì‰Â ,ÌÈ¯·c‰ Le¯t ÔÈicÏ Ú„B‰ ‡l‡∆»«««»ƒ≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ
ÏB„b ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ B‡ ·iÁ ‰z‡3, «»«»≈«»«»«¬ƒ»»»»»

,B˙ÚË ÏÚ ·ÈLzL „ÒÙ‰ EÏ ÔÈ‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ≈¿∆¿≈∆»ƒ««¬»
ÚÈ„B˙ÂeÈ‰ ‡lL ÈtÓ ,BÏ ·iÁ ‰z‡ ÔÈ‡ „ˆÈk e ¿ƒ≈≈«≈«»«»ƒ¿≈∆…»

e‡ È¯‰L ,BÏ z¯ÊÁ‰Â eÈ‰L ÈtÓ B‡ ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»ƒ¿≈∆»¿∆¡«¿»∆¬≈»
ÌB˜Ó ÏÎa ¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓa ÔÈ„4ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ . »ƒ¿ƒ∆»«¿»»¿≈ƒ»«

BÏˆ‡ ÈÏ LÈ ‰Ó B‡ ,‰Ó ÈÏ ·iÁ ‰Ê :¯Ó‡Â ÔÚBh‰«≈¿»«∆«»ƒ»∆»∆≈ƒ∆¿
B‡ ,B˙B‡ ˙ÈÂÏ‰ ?ÌÈt ‰Ê È‡Ó :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -¿ƒ≈≈∆»ƒƒ¿ƒ»
·iÁ˙ C‡È‰ ¯Ó‡ ?EBÓÓ ˜Èf‰ B‡ ,BÏˆ‡ z„˜Ù‰ƒ¿«¿»∆¿ƒƒ»¿¡…≈«ƒ¿«≈
‡e‰Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L BÏ ‰ÓciL ¯LÙ‡ È¯‰L .EÏ¿∆¬≈∆¿»∆ƒ»∆∆«»¿
Ôz‡L :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,B·bL B„LÁL ÔB‚k .·iÁ BÈ‡≈«»¿∆¬»∆¿»∆»«∆∆≈

ÂÈÏÚ ÔÚhL È¯‰ .‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,‰Ó EÏ5e‰ÂÏ‰L ¿»∆¿«≈»∆¬≈∆»«»»∆ƒ¿»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :BÏ ¯Ó‡Â ‰Ê ·ÈL‰Â ,‰Ó»∆¿≈ƒ∆¿»«…»¿»ƒ≈»
¯ÊÁÂ ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â¿««»≈ƒ«≈≈ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»«
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÈzÚ¯Ùe È˙ÈÂÏÂ ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰«ƒ¿»¿»«≈»»¿»ƒƒ»«¿ƒ≈¿«¿ƒ

epnÓ6Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡l‡ ,7ÌlLÓe8:·ÈL‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ∆∆»À¿««¿»¿«≈¬»ƒ≈ƒ
‰z‡ ¯˜L B‡ ,ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡ B‡ ,·iÁ ÈÈ‡≈ƒ«»≈¿¿»ƒ¿∆∆«»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Â Ú·Bz‰ CÏ‰Â ,‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÚBË≈¿≈…«≈»∆¿»««≈«¿≈ƒ≈ƒ
Ï·‡ ,‰È‰ Ôk :Úa˙p‰ ¯Ó‡Â ,Ì‰ÈÙa e‰ÂÏ‰L∆ƒ¿»ƒ¿≈∆¿»««ƒ¿»≈»»¬»
˜ÊÁ‰ ‡Ï - B·BÁ ÂÈzÚ¯t B‡ BB„˜t BÏ Èz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒƒ¿¿«¿ƒ…À¿«

Ô¯Ùk9.¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ , «¿»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

כט.)2) (סנהדרין ששנינו העדים, מבדיקת זה דין למד
חייב  שזה יודע אתה האיך "אמור לעד: אומרים שביתֿדין
 ֿ שבעל וכלֿשכן בדין, טועה הוא שמא החשש מפני לזה",
לעצמו. חובה רואה אדם אין שהרי לפרש, צריך דין
מקומות  מכמה ראיות מביא א, אות כאן מיימוניות [בהגהות
חתימת  שאחר ומבאר סתמית, טענה על שמשביעים בגמרא
בירור  לדרוש הגאונים תיקנו - הרמאים משרבו הגמרא,
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בסוף  כן פסק מרוטנבורג) (הר"מ רבו שגם ומסיים הטענות,
הלכה.3)ימיו]. לפסוק כוונת 4)ויודע להבין קשה

לברר  הנתבע מפחד שלפעמים מפרש, בלחםֿמשנה רבינו.
לא  ביתֿהדין שמא הוא שחושש משום האמיתית טענתו
אינה  זו וטענה ופרעתי, לוויתי היא: שטענתו כגון לו, יאמין
לפרש, שלא הוא מעדיף ולפיכך להד"ם, טענת כמו חזקה
דנים  אנו "שהרי לו: אומרים זה, חשש מלבו להוציא וכדי
ב'מיגו' פרעתי לטענת מאמינים אנו פירוש וכו'", במתוך
את  מניח אינו זה פירוש גם אולם להד"ם. לטעון שיכול
התכוון  ואולי 'מיגו'. דיני גם יודע גדול חכם שהרי הדעת,
מקבלים  אין למה הדין, לעיקר נמשך זה שנימוק לומר
הוא, גדול מחכם גם שדורשים הדבר וטעם סתמית, הכחשה
לא. ומי גדול חכם נקרא מי גבולות לקבוע שאין

יז.5) בבבאֿמציעא יוחנן, רבי של אין 6)מימרא
כלל. לו כפרן 7)מאמינים "הוחזק כתוב שם בגמרא

אחרות. לתביעות לא אבל משמע, ממון". בלי 8)לאותו
על  לחשוד דומה זה ואין ה"ג). לקמן (ראה התובע שבועת
נשבע  שהתובע ה"ד) בפ"ב (למעלה שאמרנו השבועה,
שקרנותו  עלֿידי נתערער טענתו שתוקף משום ונוטל,
והרשב"א) הרז"ה בשם שם יוסף' ('נמוקי תביעה באותה

להישבע. צריך שהתובע שם, רש"י לפרש 9)ודעת יכול
לומר: שהתכוון כלום" בידי לך "אין הראשונה טענתו
גאון. האי רב בשם מיימוניות בהגהות כתב וכן פרעתי.
הוחזק  כלום... בידי לך אין אמר "והלה אמרו: שם [בגמרא
עמד  הגמרא. לשיטת מנוגדים רבינו דברי ולכאורה כפרן".
יוחנן, רבי דברי מפרש שרבינו וביאר, המגידֿמשנה זה על
התביעה  בשעת עכשיו לו חייב שהוא מעידים כשהעדים
וכן  שפרע, ראו ולא מידו ידם זזה שלא כגון בביתֿהדין,
שיש  אותו מעידים "והעדים יוחנן: רבי של מלשונו משמע
לו  מאמינים אין ממון, לאותו כפרן שהוחזק ומכיוון לו",
אותו  חייב שביתֿהדין אחר לו פרעתי יטעון אם בשבועה
עדותם  אין - מנה שלווה רק מעידים העדים אם אבל לשלם,
כלום", בידי לך "אין הנתבע: של הסתמית טענתו מכחישה
ואם  כפרן, הוחזק לא כך ומשום ופרע, שלווה אפשר שהרי
נאמן  - לשלם ביתֿדין אותי שחייב אחר פרעתי יטעון
שער  התרומות' וב'ספר הלחםֿמשנה). של ביאורו (עלֿפי
בטוען  שגם כתב, עט) סי' חו"מ ב'טור' (מובא א חלק יב
העדאתם  ואחר שלווה, מעידים ועדים כלום בידי לך אין
כפרן, הוחזק - כלום בידי לך אין שטענתי אחר פרעתי טען
כלום. בידי לך אין כשאמר ששיקר בעצמו שהודה משום
אדם  שאין המגידֿמשנה, של דעתו מסביר ובלחםֿמשנה
וכאן  עדים, העדאת עלֿידי אלא עצמו עלֿפי כפרן נעשה
אפשר  שהרי כלום, חייב שאינו טענתו מכחישים העדים אין

עצמו]. את מכחיש הוא אלא שפרע,

.áÌÈ„Ú e‰e‡¯10,Ô‰ ‰Ó eÚ„È ‡ÏÂ ˙BÚÓ BÏ ‰nL »≈ƒ∆»»»¿…»¿»≈
,EÈ˙ÈÂÏ‰L È˙BÚÓ ÈÏ Ôz :BÏ ¯Ó‡Â ÔÈca BÚ·˙e¿»«ƒ¿»«≈ƒ¿«∆ƒ¿ƒƒ
,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - eÈ‰ ÔBÚ¯t B‡ ÈÏ z˙ ‰zÓ :¯Ó‡Â¿»««»»»«»ƒ≈»»¬≈∆∆¡»
,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaLÂ¿ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»»«…»¿»ƒ≈»
˜ÊÁ‰ - Ì‰ÈÙa BÏ ‰nL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ∆»»ƒ¿≈∆À¿«
¯tÎiL „Ú Ô¯Ùk ˜ÊÁÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏe .Ô¯Ùk«¿»¿»≈»»À¿»«¿»«∆ƒ¿…

ÔÈc ˙È·a11‰na e‰eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú ÈL e‡B·ÈÂ ¿≈ƒ¿»¿≈≈ƒ¿«¿ƒ«∆
.¯ÙkL∆»«

לד:10) דאישתעי 11)שבועות "והיכא לא. בבאֿבתרא
וטוען, דחוזר - וטען דינא לבי ואתא טען, ולא אבראי מילי
דינא" לבי אלא טענתיה מגלי דלא אינש עביד טעמא? מאי
שם  טען ולא לביתֿדין מחוץ דברים כשסיפר (בעברית:
- בחוץ) אמרם שלא (דברים וטען לביתֿדין ובא טענותיו,
לגלות  לא אדם של דרכו ולמה? מתקבלות. טענותיו
ב'בית  (הובא שם חו"מ [וב'טור' לביתֿדין). אלא טענותיו
בפני  שלא אפילו עדי" "אתם אמר שאם כתב, שם) יוסף'
לא  האומר שכל פרעתי, ולטעון בו לחזור יכול אינו ביתֿדין
אבל  פרע. למה - לווה לא שאם פרעתי, לא כאומר - לוויתי
אלא  כפרן הוחזק שלא משום אחרֿכך, פרעתי לטעון נאמן

ביתֿדין. בפני כששיקר

.âEÈ˙ÈÂÏ‰ ‰Ó12eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·a ¯Ùk , »∆ƒ¿ƒƒ»«¿≈ƒ¿»«…»
‰Ó epnÓ ‰ÂlL ÌÈ„Ú ÈL e‡·e ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈»»¿≈≈ƒ∆»»ƒ∆»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÈzÚ¯Ù ‡Ï :¯ÓB‡ ‰ÂÏn‰Â ,BÚ¯Ùe¿»¿««¿∆≈…ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«»

ÌlLÏ13‰ÂlL ÌÈ„Ú e‡·e ,È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓB‡‰ ÏkL ; ¿«≈∆»»≈…»ƒƒ»≈ƒ∆»»
ÈÓc ÈzÚ¯t ‡Ï ¯ÓB‡k -14‡Ï ¯ÓB‡ ‰Âl‰ ‡ˆÓÂ , ¿≈…»«¿ƒ»≈¿ƒ¿»«…∆≈…

ÏÚa ˙‡„B‰ - BÚ¯tL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ∆¿»»«««
c ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÔÈc‰Úe·L ·iÁ ‰ÂÏn‰ ÔÈ‡Â .ÈÓ15, ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈««¿∆«»¿»

‰Ê ˜ÊÁ‰ È¯‰L16ÔÎÂ .Ô¯Ùk17·˙k ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ∆¬≈À¿«∆«¿»¿≈ƒƒ»»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡Â ,BÏ ·iÁ ‡e‰L B„È»∆«»¿»«…»¿»ƒ≈»
B‡ ÔÈc ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁ‰ Ì‡ ,È„È ·˙k BÈ‡ ‰ÊÂ¿∆≈¿«»ƒƒÀ¿«¿«»¿≈ƒ
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‰Ê È¯‰ - B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆¿«»¬≈∆À¿««¿»

ÌlLÓe18. ¿«≈

מא:12) שם.13)שבועות -14)כרבא, לוה לא שאם
פרע. נפרע.15)למה סוף 17)הלווה.16)שלא רי"ף

תתקסב. אות מקום 18)בבאֿבתרא שבכל רבינו, דעת
כמו  שבועה, בלא התובע נוטל - כפרן הוחזק שהנתבע
כאן, מהנידון זה נלמד ז. הערה א בהלכה למעלה שביארנו
משלם? כאן בנידון למה שבועה, חייב שהתובע נאמר שאם
מכחישים  שעדים משום לישבע, יכול אינו התובע הרי
אחר  טענתו הלווה שינה שאם בלחםֿמשנה, [כתב טענתו?
שבועה  מחוייב המלוה ופרע, שלוה וטען העדים העדאת
אינו  - עדים נגד להישבע יכול שאינו ומכיון פרע, שלא
לויתי  לא האומר "שכל באמרו: רבינו נתכוון ולזה נוטל,
מדובר  כלומר, דמי", פרעתי לא כאומר שלוה, עדים ובאו
ובהסתמך  טענתו. מכחישים ועדים זו, בטענתו עומד כשהוא
על  הראב"ד של השגתו ליישב לי נראה אלה, דבריו על
"אין  שכתב: כפרן", זה הוחזק "שהרי רבינו: של נימוקו
אין  זה טעם שבלי לומר, שהתכוון ברור הטעם". לזה צורך
דברי  ולפי אותו. מכחישים שעדים משום נשבע, התובע
אינו  הנתבע אם שהרי זו, להשגה מקום אין הלחםֿמשנה
יכול  שאינו ומשום שבועה, מחוייב התובע היה כפרן,

נוטל]. אינו - להישבע

.ã‰Ó19:ÔÚËp‰ BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‡e‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰ »∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»««ƒ¿»
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t ‡BÏ‰Â20 «¬¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
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;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :e¯Ó‡Â¿»¿…»¿»ƒ≈»…À¿««¿»
Ba ÌÈ„Ú Ì‰L ¯·„ ‡l‡ ÔÈ¯ÎBÊ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L21. ∆≈»≈ƒ¿ƒ∆»»»∆≈≈ƒ

.¯ËtÈÂ ˙q‰ ‰Âl‰ Ú·MÈÂ ,Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…À¿««¿»¿ƒ»««…∆∆≈¿ƒ»≈
Ba ‡ˆBik22„ˆa z„ÓÚ ‰z‡Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ÈÏ Ôz : «≈≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ¿«»»«¿»¿«

‰Ê „enÚ „ˆa Èz„ÓÚ ‡Ï :ÔÚËp‰ ¯Ó‡Â ,‰Ê „enÚ«∆¿»««ƒ¿»…»«¿ƒ¿««∆
ÔÈ‡L ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - „ÓÚL ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÏBÚÓ≈»»≈ƒ∆»«…À¿««¿»∆≈
Ïk ÔÎÂ .LnÓ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„Ï BzÚc ÌÈOÓ Ì„‡»»≈ƒ«¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆«»¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

שם.19) העדים 20)שבועות, אותם כלומר העדים, צ"ל
ופלוני]. פלוני ובאו תימן: "אמר 21)[בכת"י שם: בגמרא

אדעתיה  לאו - דאינש עליה רמיא דלא מילתא רבא:
לב  שם אינו - לזוכרו האדם על מוטל שאינו דבר (בעברית:
כלֿכך  לב שם שלא ללווה, שהכוונה רש"י ופירש אליו)".
חבירו  את שהמלוה מפני לא, או שפרע בשעה עדים היו אם
שטעה. אפשר ולפיכך בעדים, לפרעו צריך אינו - בעדים
לומר  שהתכוון ונראה לעדים. שהכוונה מפרש רבינו אולם
(ראה  להעיד עליהם שהטילו לדברים רק לב שמים שהעדים

ו). כרב 22)הלכה שפסק מציין, [במגידֿמשנה לד: שם
שהרי  תמוהים, ודבריו ממונות. בדיני כמותו שהלכה נחמן
של  ודרכו כפרן, הוחזק נחמן רב אמר שם אחרון בלשון
כרבא, פסק שרבינו ונראה אחרון. לשון להעדיף רבינו
- ראשון שבלשון ועוד, נחמן. רב לגבי אחרון שהוא משום

כך]. סובר נחמן רב גם

.äÈÏ Ôz23¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰Ó ≈ƒ»∆∆ƒ¿ƒƒ«¬≈»≈ƒ¿»«
:‰ÂlÏ ÔÈ¯ÓB‡ - ÈBÏÙe ÈBÏt ÈÙa EÈzÚ¯t :ÔÚËp‰«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆

¯Ët‰Â Ì‡È·‰24eÎÏ‰L B‡ e˙nL B‡ e‡a ‡Ï . ¬ƒ≈¿ƒ»≈…»∆≈∆»¿
e‡ ÔÈ‡L .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈ - ˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆ƒ»«∆≈∆¿»∆≈»

‰Ï B˙B‡ ÌÈÎÈ¯ˆÓ¯Ët‰Ïe ÂÈ¯·c ¯¯·Ï ‡l‡ Ô‡È· «¿ƒƒ«¬ƒ»∆»¿»≈¿»»¿ƒ»≈
BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏn‰L ;‰Úe·MÓ Û‡«ƒ¿»∆««¿∆∆¬≈¿≈ƒ≈

e¯‡aL BÓk ,ÌÈ„Úa BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ25. »ƒ¿»¿¿≈ƒ¿∆≈«¿

קע.23) יצחק 24)בבאֿבתרא רב ואמר שהיה, מעשה
(שם  ובמסקנא ויעידו", ופלוני פלוני "יבואו (שם) נפחא
אני  (גם קאמינא לברר נמי "אנא יצחק: רבי ביאר ב) עמוד
רבינו, ומפרש לברר)". כדי העדים את להביא התכוונתי
לפטרו  יועיל והבירור שפרע, להישבע צריך - יברר לא שאם
יברר  לא שאם רש"י, בשם פירש שם [וברשב"ם משבועה.
או  באו "לא שכתב: רבינו של מלשונו יפסיד]. - בעדים
באו  שאם משמע, אחרת" למדינה שהלכו או שמתו
לדבריו  מנוגד זה ולכאורה לשלם. חייב - והכחישוהו
בין  מחלק שרבינו במגידֿמשנה, ומבאר הקודמת. בהלכה
פרעתיך" "והלא בין או בעדים, שלא לבין בעדים מלוה
לא  ואמרו באו שאפילו כתב, ובכסףֿמשנה "פרעתיך". לבין
בהלכה  להאמור בהתאם ויפטר, היסת ישבע - בפנינו פרע
בזה). שהאריך ע ס' חו"מ יוסף' 'בית (ראה הקודמת

ה"א.25) ולוה מלוה מהל' בפי"א

.åBÏ ¯Ó‡26:BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa »«ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿»«
‰hLÓ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ÔÈca BÚ·z ¯ÁÓÏ ,Ô‰≈¿»»¿»«ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿»«¿«∆

È˙ÈÈ‰Ea27˙q‰ ÚaLÂ ,¯eËt - ÌeÏk È„Èa EÏ ÔÈ‡Â »ƒƒ¿¿≈¿¿»ƒ¿»¿ƒ¿»∆≈

ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk B„Èa ÔÈ‡L∆≈¿»¿«¬ƒ»«…»¿»ƒ
ÌÏBÚÓ28È„Ú Ìz‡ :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï È¯‰L .29¯·„Â , ≈»∆¬≈…»«»∆«∆≈«¿»»

B¯ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡ ˙e„Ú BÈ‡L30‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ CÎÈÙÏe , ∆≈≈≈»»¿¿ƒ»ƒ»«…
Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰31. »¿»ƒ≈»…À¿««¿»

כט.26) כתשובה 27)סנהדרין "הן", אמרתי בצחוק
מצחיקה. הוא 28)לטענה כן אם והרי הן, אמרתי: לא

עדים. עלֿידי שבשעת 29)מוכחש מעידים אינם העדים
עדי. אתם הנתבע: להם אמר שנתבאר 30)ההלוואה כמו

הקודמת. שהעדים 31)בהלכה האפשרות לשלול שאין
שהתכוון  להישבע שחייב כתב, פא ס' חו"מ [ה'טור' טעו.
הר"מ  בשם כאן מיימוניות בהגהות כתוב וכן בו. לשטות

גאון]. סעדיה רבי על שהסתמך מרוטנבורג

.æ„BÚ ‡ÏÂ32È¯BÁ‡ ÌÈ„Ú BÏ ÔÈÓË‰ elÙ‡ ‡l‡ , ¿…∆»¬ƒƒ¿ƒ≈ƒ¬≈
¯„b‰33,Ô‰ :BÏ ¯Ó‡ ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â , «»≈¿»«»∆ƒ¿»¿»«≈

‡nL ,‡Ï :BÏ ¯Ó‡ ?ÈBÏÙe ÈBÏt Ea e„ÈÚiL EBˆ¿̄¿∆»ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«…∆»
¯ÁÓÏe ,EÏ Ôz‡ ‰Ó ÈÏ ÔÈ‡Â ¯ÁÓÏ ÔÈca ÈtÎzƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿≈ƒ»∆≈¿¿»»
‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚhL ÔÈa ,ÌÈ„Ú‰ el‡a ÔÈca BÚ·z¿»«ƒ¿≈»≈ƒ≈∆»«¿»«¿«∆
È¯‰ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡L ÔÈa ,Ba È˙ÈÈ‰»ƒƒ≈∆»«…»¿»ƒ≈»¬≈
¯Ó‡iL „Ú ,˙e„Ú Ô‡k ÔÈ‡L .¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL ‰Ê∆ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»≈«∆…«
‰Âl‰ ÈÙa ‰ÂÏn‰ ¯Ó‡È B‡ ,È„Ú Ìz‡ :‰Âl‰«…∆«∆≈«…«««¿∆ƒ¿≈«…∆
.Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ‡Ï ‰f‰ ˙e„Úa Ï·‡ ,‰Âl‰ ˜zLÈÂ¿ƒ¿…«…∆¬»»≈«∆…À¿««¿»

„Á‡a ‰OÚÓ34eL¯ ·˜ B˙B‡ ÔÈ¯B˜ eÈ‰L ,35. «¬∆¿∆»∆»ƒ«¿
‡e‰ ÈÓ :¯Ó‡ .‰a¯‰ ˙B·BÁ ÂÈÏÚ LiL ,¯ÓBÏk¿«∆≈»»«¿≈»«ƒ
,BÚ·˙e ÈBÏt B˙B‡ ‡·e .ÈBÏt ‡l‡ ,BÏ ·iÁ È‡L∆¬ƒ«»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
:ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .ÌeÏk BÏ ·iÁ ÈÈ‡ :‡e‰ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ«»¿¿»¿¬»ƒ

ÔÎÂ .¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈ36ÂÈÏÚ ÌÈ¯ÓB‡ eÈ‰ „Á‡ ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿≈∆»»¿ƒ»»
ÔBÓÓ ÏÚa ‡e‰L37‰È‰ el‡ :¯Ó‡ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa . ∆««»ƒ¿«ƒ»»«ƒ»»

?ÈBÏÙÏÂ ÈBÏÙÏ BÚ¯Bt È˙ÈÈ‰ ‡Ï ,ÔBÓÓ ÈÏ38¯Á‡Â ƒ»…»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿««
ÔÈ‡ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â .Úa˙Ï ÈBÏÙe ÈBÏt e‡a B˙˙ÈÓƒ»»¿ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿¬»ƒ≈

BÓˆÚ ˙B‡¯‰Ï ÈeOÚ Ì„‡‰L ;ÌeÏk Ì‰Ï39BÈ‡L »∆¿∆»»»»¿«¿«¿∆≈
ÔBÓÓ ÈÏÚa ÂÈa ÁÈp‰ ‡lLÂ ,ÔBÓÓ ÏÚa40ÏÎÂ . ««»¿∆…ƒƒ«»»«¬≈»¿…

.el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBik«≈ƒ¿»ƒ≈

השיחה 33)שם.32) את שומעים שהם ידע לא והנתבע
התובע. ובין ב.34)שבינו עמוד (מדה 35)שם קב מלא

מתרגם  ב) טו, (דברים ברעהו" ישה "אשר חובות. גדולה)
מו:) (בבאֿקמא ובגמרא בחבריה". ירשי "די אונקלוס:

אפרע". פארי רשוותך גדול.37)שם.36)"ממרי עשיר
חייב 38) שאני מה פורע הייתי לא האם תמיהה: בלשון

רשו.39)להם. קב לדין שניה.40)נימוק לבבא נימוק
ורבי  עצמו, את להשביע שלא עשוי אדם הגמרא: לשון
יתבאר  הבא [בפרק בניו. את להשביע שלא מוסיף: חייא
אלא  עצמו את להשביע שלא עשוי אדם אמרו שלא
עדים  בפני לו והודה חבירו תבעו אם אבל מעצמו, כשהודה

זו. טענה מקבלים אין - התובע בנוכחות

.çÔÎÂ ,˙e„Ú dÈ‡ - ÌÈ„Ú ÔÈÓËn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««¿ƒ≈ƒ≈»≈¿≈
¯ÓB‡‰ ÔÎÂ ,B˙B‡ ÔÈÚÓBL ÌÈ„ÚÂ BÓˆÚÓ ‰„Bn‰«∆≈«¿¿≈ƒ¿ƒ¿≈»≈
- Ô‰ :BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :ÌÈ„Ú ÈÙa B¯·ÁÏ«¬≈ƒ¿≈≈ƒ»∆ƒ¿»¿¿»«≈
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,ÔÈc ˙È·Ï e‡B·iLk ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯·c‰ ÏÎa¿»«¿»ƒ¿«≈»∆¿∆»¿≈ƒ
?EÏˆ‡ BÏ LiM ‰Ó Ôz˙ ‡Ï ‰nÏ :Úa˙pÏ ÔÈ¯ÓB‡¿ƒ«ƒ¿»»»…ƒ≈«∆≈∆¿¿
‰z‡ ‡BÏ‰Â :BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡ :¯Ó‡»«≈∆¿ƒ¿¿ƒ«¬«»
Ì‡ !EÓˆÚÓ ˙È„B‰ B‡ ,CÎÂ Ck el‡ ÈÙa z¯Ó‡»«¿»ƒ¿≈≈»¿»≈»≈«¿¿ƒ

Â ;·ËeÓ - ÌlLÂ „ÓÚÔÈÚBË ÔÈ‡ - ÔÚË ‡Ï Ì‡ »«¿ƒ≈»¿ƒ…»«≈¬ƒ
BÏ41‡Ï B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰hLÓ :¯Ó‡Â ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¿»«¿«∆»ƒƒ…

ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï ‡lL B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙q‰ ÚaLÂ ¯eËt - Èzek˙ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿∆≈«¿

התכוון 41) שלא ראיה הבא לתובע: אומרים ביתֿדין אין
טענת  לגבי זה דין אמרו שם כט.). (סנהדרין בך להשטות
לו. טוענים אין להשביע טענת שגם סובר ורבינו משטה,
"שלא  לנתבע שטוענים כתבו כך, ד"ה שם וב'תוספות'
אדם  נחמן, רב "אמר אמרו: שם בגמרא שהרי להשביע",
כך. טען שהנתבע נרמז ולא עצמו", את להשביע שלא עשוי
כ'תוספות'. שדעתו כתב ס אות כאן מיימוניות [בהגהות

רבינו]. בדברי לו היתה אחרת גירסא כנראה

ה'תשע"ו  מרחשון ג' ו' יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודין 1) הגמרא), בלשון ("אודיתא" הודאה דיני מבאר

צא  ואמרו כך על דין בית וציווהו שבועה או ממון נתחייב
נשבעתי, או פרעתי ואמר וחזר ויצא לו הישבע או לו תן

אחרת. טענה וטוען וחוזר טוען ודין

.à,‰Ó BÏˆ‡ ÈBÏÙÏ LiL ÌÈL ÈÙa ‰„Bn‰«∆ƒ¿≈¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ∆¿»∆
‰È„B‰ C¯„a Ô‰Ï ¯Ó‡Â2Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÈO C¯„ ‡Ï , ¿»«»∆¿∆∆»»…∆∆ƒ»««ƒ

BnÚ Ú·Bz‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,È„Ú Ìz‡ :¯Ó‡ ‡lL∆…»««∆≈«¿««ƒ∆≈«≈«ƒ
˙e„Ú ‰Ê È¯‰ -3eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ ,ÔÈca BÚ·z . ¬≈∆≈¿»«ƒƒ»«…»

BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„4.Ì‰Èt ÏÚ ÌlLÓe , ¿»ƒ≈»≈¿ƒ¿«≈«ƒ∆
ÚaL - „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡Â5C¯c ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ»»≈∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆∆

‰È„B‰6‡lL :¯Ó‡Â ÌÈ„Ú‰ el‡ e‡aLk ÔÚË . »»»«¿∆»≈»≈ƒ¿»«∆…
Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - È˙È„B‰ ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaO‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ≈ƒ∆¡»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - BnÚ Ú·Bz‰ ‰È‰ Ì‰ÈÙa ‰„B‰Lk¿∆»ƒ¿≈∆»»«≈«ƒ≈»ƒ¿…

È˙È„B‰ ¯ÈLÚ ÈÈ‡L ˙B‡¯‰Ï È„k :¯ÓBÏÂ7Ì‡ Ï·‡ ; ¿«¿≈¿«¿∆≈ƒ»ƒ≈ƒ¬»ƒ
Ô˙pL ÔÚË8.˙q‰ ÚaLÂ ÔÓ‡ - »«∆»«∆¡»¿ƒ¿»∆≈

בפניכם.2) מודה הריני שאמר עדי 3)כגון, אתם כשאמר
הטיל  שזה מפני כראוי, זוכרים אינם שמא אומרים אין

ו). הלכה ו פרק (ראה להעיד לומר 4)עליהם נאמן ואינו
בך. הייתי ששניים 5)משטה מקום שכל הכלל, לפי

בהמאור  (והרז"ה שבועה מחייבו אחד - ממון מחייבים
כלום. אינו בהודאה אחד שעד כתב, כט. סנהדרין הגדול

פא). סימן משפט חושן טור שם:6)ראה בסנהדרין שנינו
כלום  אמר לא ... מנה לפלוני חייב שהוא לנו אמר "הוא
"שאמר  שם: רבינו ומפרש לו", הודה בפנינו שיאמר: עד
עדים". ומסירת הודאה דרך לנו אמר או עדים עלי הוו לנו
שאמרו  ומה דברים. וסיפור שיחה דרך משמע - "אמר"
שיאמר  צריך רב אמר יהודה לרב ליה "מסייע שם בגמרא

דרך  אבל בפניכם, מודה הריני אמר כשלא היינו, עדי". אתם
מאיר  רבינו בשם הטור כתב וכן עדי. כאתם נידון הודאה
מירושלמי  זה לדין הוכחה מביא משנה ובכסף הלוי.

שם). (ראה ג פרק להשביע 7)סנהדרין שלא טענת
כשתבעו  לא אבל התובע, בפני שלא כשהודה רק מתקבלת
ממה  זאת הוכיחו כך, המתחיל דיבור שם בתוספות והודה.
מיתה, בשעת משטה אדם אין (קעה.) בתרא בבבא שאמרו
היורשים  מחוייבים מיתה בשעת הודה אם כך ומשום
כך. בניו את להשביע שלא אומרים אין למה וקשה לשלם,
משנה  (בכסף כשתבעו. שהמדובר שם בתוספות ומבארים
הקודם  בפרק עצמו דברי סותר שרבינו מעיר ו הלכה סוף
- בידך לי מנה עדים: בפני לחבירו האומר "וכן ח: הלכה
וכו' בו הייתי משטה ואמר טען אם אבל וכו' הן לו: ואמר
היסת". ונשבע פטור - נתכוונתי עצמי את להשביע שלא או
"וכן  בבא על נאמר לא להשביע שלא שדין בדוחק, ומיישב
דברים  היו "לא או משטה לטוען רק ונמשכת האומר"

בלבד). פרעתי.8)מעולם"

.á‰„Bn‰ Ïk9:¯ÓBÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌÈL ÈÙa »«∆ƒ¿≈¿«ƒ≈»«¬…¿«
hLÓÈÙa ‰„B‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ba È˙ÈÈ‰ ‰ ¿«∆»ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ»ƒ¿≈

‰LÏL10ÏkL .ÂÈt ˙È„B‰a ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ Ï·‡ , ¿»¬»¿«¿ƒƒ≈¿»«ƒ∆»
.È„Ú Ìz‡ :¯ÓB‡k ‰Ê È¯‰ - ‰È„B‰ C¯„a ¯ÓB‡‰»≈¿∆∆»»¬≈∆¿≈«∆≈«

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡11e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¬»≈¿ƒ∆»ƒ≈»«»∆ƒ¿
BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ12Ba CÏn‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆe .13BÓk , ¿ƒ¿¿¿ƒƒ¿ƒ»≈¿

e¯‡aL14,BÏ eÁÏML ¯Á‡ ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ . ∆≈«¿¿≈ƒ»¿≈ƒ««∆»¿
¯‡a˙iL BÓk15˙Èa eÈ‰iL ‡e‰Â .ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰ - ¿∆ƒ¿»≈¬≈≈¿ƒ¿∆ƒ¿≈
ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈc16Ì‰ÈL ˙‡17Ì‰ÈL eÓÈ¯ÚÈ ‡lL È„k , ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈∆…«¬ƒ¿≈∆

.¯Á‡ LÈ‡ ·iÁÏ¿«≈ƒ«≈

הקודמת.9) בהלכה דין.10)נתבאר כבית הם שלושה
הודאה.11) כט:12)שטר צריכים 13)שם שכתבו אחר

למסור. אם הלווה את שנית י"א 14)לשאול בפרק
א. הלכה ולווה מלוה הבאה.15)מהלכות בהלכה

קסז:16) בתרא בבא לא 17)משנה והלווה. המלוה
ראה  המלוה. את מכירים כשאין להערים אפשר מה נתברר

ג. הלכה כ"ד פרק ולווה מלוה בהלכות בזה שכתבנו מה

.âÔÈc ˙Èa18ÔÓˆÚÓ ÔÈ·LBÈ eÈ‰L ‰LÏL ÏL ≈ƒ∆¿»∆»¿ƒ≈«¿»
Ì‰ÈÙÏ Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ô‰Ï Úe·w‰ ÌB˜na19, «»«»«»∆»«≈«¿»«ƒ¿≈∆

- Ì‰ÈÙa ‰„B‰Â ‡·e ,Úa˙p‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿»»¿»ƒ¿≈∆
‡Ï Ì‡ Ï·‡ .BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ÔÈ·˙Bk el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ¿««ƒ¬»ƒ…
·ÈLB‰Â Ô˙B‡ ıa˜ elÙ‡ ,BÏ eÁÏL ‡ÏÂ ÔÈÚe·˜ eÈ‰»¿ƒ¿…»¿¬ƒƒ≈»¿ƒ
,ÔÈic ÈÏÚ eÂ‰ :Ô‰Ï ¯Ó‡Â Ô‰ÈÙa ‰„B‰Â ‰LÏM‰«¿»¿»ƒ¿≈∆¿»«»∆¡»««»ƒ
ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â Ú·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡·e»««»«≈«¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈

ÔÈ·˙Bk20BÏ ÔzÈ ‡nL ;21B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓÂ ¿ƒ∆»ƒ≈¿ƒ¿»∆≈«
¯ËMa22Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .23 «¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»

˙BÚ˜¯wa ‰„B‰ Ì‡24Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL ÈÙa elÙ‡ , ƒ»««¿»¬ƒƒ¿≈¿«ƒ««ƒ
È¯‰ - e˙e e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„iÓ e˜ ‡lL∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈
BÏ ÔzÈ ‡nL LÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ;ÔÈ˙BÂ ÌÈ·˙Bk el‡≈¿ƒ¿¿ƒ∆≈»»…∆»ƒ≈

‰iL ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓÂ25. ¿ƒ¿»¿««¿ƒ»
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orhpeקטז oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'b 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שם.18) ואינו 19)סנהדרין כסף לפלוני שהלווה התלונן
שם 20)משלם. הרי"ף פסק וכן שם. אשי רב בר כמר

בתוספות  כתבו וכן גאון. האי רב דעת גם היא שזו והוסיף,
של  (בפירושו חננאל. רבינו בשם מר המתחיל דיבור שם
הלכתא  "ולית כתוב: שלנו בגמרות הנדפס חננאל רבינו
ובהגהה  אשי)" רב בר כמר הלכה (ואין אשי רב בר כמר
כמר  לן וקיימא להיות וצריך היא, סופר טעות "ואולי שם:

אשי"). רב בעדים.21)בר שלא הלווה לו ישלם שמא
כשהודה 22) אבל פרעתי, לטעון נאמן הלווה יהיה ולא

יכתבו  לא ואפילו שטר תוקף זו להודאה יש דין, בית בפני
כלום  מפסיד הלווה אין ולפיכך פרעתי, לטעון נאמן אינו

הכתיבה. ידי בקרקע 24)שם.23)על מוחזק היה
(רש"י  התובע של רכושו הוא זה שקרקע לתובע והודה

מסויימת.25)שם). שדה חלקת תבעו שהרי

.ã‰È„B‰ ¯ËL26‡ˆiL27¯Ó‡ :Ba ·e˙k ‰È‰ ‡ÏÂ , ¿«»»∆»»¿…»»»»«
‰˜ÊÁL ;¯Lk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k eÏ»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆»≈∆¬»»
‡Ï - e˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k :Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï el‡L ,‡È‰ƒ∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…
eÈÙa ÈBÏt ‰„B‰ :¯ËMa ·e˙k ‰È‰ .ÔÈ˙B eÈ‰»¿ƒ»»»«¿»»¿ƒ¿»≈
ÌÈ¯·„ B‡ ,‰LÏL eÈ‰L Ba ·e˙k ÔÈ‡ Ì‡ ,ÔÈc ˙Èa≈ƒƒ≈»∆»¿»¿»ƒ

ÔÏÏkÓ ÔÈÚÓBML28‡nL ÔÈLLBÁ - ‰LÏL eÈ‰L ∆¿ƒƒ¿»»∆»¿»¿ƒ∆»
˙È·a ‰È„B‰ ÌÈLa ‰È„B‰‰L en„Â eÚËÂ ,eÈ‰ ÌÈL¿«ƒ»¿»¿ƒ∆«»»ƒ¿«ƒ»»¿≈

ÔÈc29¯ËL ÔÈ„ Ba ÔÈc ÔÈ‡ CÎÈÙÏe ,30. ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿»

הייתה 27)שם.26) שההודאה בו וכתוב המלוה יד מתחת
דין. בית מהם.28)בפני להבין שם 29)שיש במסקנא

טועין". דין לבית "חיישינן בו 30)(ל.): גובים אין
פרעתי. - לטעון הלווה ונאמן הלקוחות

.äe¯‡a ¯·k31˙È·a ˙e„Ú B‡ ÔÈc ˙È·a ‰È„B‰L , ¿»≈«¿∆»»¿≈ƒ≈¿≈
¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk - ÔÈc32ÔÈ·˙Bk CÎÈÙÏe , ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿»¿ƒ»¿ƒ

BÈc ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ33‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¿¿ƒ¿««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
BÓk ,e‰e‡È·‰Â eÁÏML „Ú ÔÈc‰ ˙‡ Ïaƒ̃≈∆«ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿

e¯‡aL34Ô‰Ó „Á‡ Ú·˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ÌÈL Ï·‡ ; ∆≈«¿¬»¿«ƒ∆»«ƒ¿»«∆»≈∆
:Úa˙p‰ BÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰Ó :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡∆¬≈¿»«»∆ƒ¿»¿¿»««ƒ¿»
ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :ÔÈic‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,È„Èa EÏ LÈ Ô‰≈≈¿¿»ƒ≈∆»¿««»ƒ«»«»ƒ≈

BÏ35‡ˆÈÂ ,BÏ Ôz ‡ˆ :e¯Ó‡L ÔÈa ,36ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â37 ≈∆»¿≈≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡ -38Ú·Bz‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÚ¯tL ˙q‰ Ú·MÈÂ , ∆¡»¿ƒ»«∆≈∆¿»¿ƒ»ƒ«≈«

ÌÈicÏ ¯ÊÁ39ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - È˙È„B‰ ÈÏ e·˙k :¯Ó‡Â »«««»ƒ¿»«ƒ¿ƒ»»ƒ≈¿ƒ
BÚ¯t ‡nL ,BÏ40ÔÎÂ .41˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙pL ÈÓ ∆»¿»¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿≈

ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡Â ,ÔÓ‡ - ÈzÚaL :¯Ó‡Â ‡ˆÈÂ ,ÔÈcƒ¿»»¿»«ƒ¿«¿ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ
ÚaLpL B˙B‡42ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ .43‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ∆ƒ¿«»»≈ƒ¿ƒƒ∆…

ÔÓ‡ BÈ‡Â ,‰Úe·L d˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ÚaLƒ¿«À¿««¿»¿»¿»¿≈∆¡»
B‡ BÈc ÏÚa BÏ ‰„BiL „Ú ,ÈzÚaL ¯ÓBÏ ÌÏBÚÏ¿»«ƒ¿«¿ƒ«∆∆««ƒ

.Ì‰ÈÙa ÚaLpL ÌÈ„Ú ‡È·È»ƒ≈ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

א.31) הלכה ולווה מלוה מהלכות י"א גובה 32)בפרק
פרעתי. לומר נאמן הלווה ואין הלקוחות למלוה,33)מן
יתירה. זכות למלוה מוסיף אינו השטר בהלכה 34)שהרי

בפירוש 35)ג. עליו ציוו לא אבל הדין, את לו הודיעו
(רי"ף).36)לשלם. הדין את עליו אחר 37)וקיבל

הדין. בבית יז.38)שחוייבתי מציעא בבבא זביד כרב
עימו.39) הנתבע כאן.40)ואין הרי"ף פסק וכן
שבועה 41) לחבירו חייב "היה יוחנן: רב אמר שם בגמרא

נשבע, שלא אותו מעידים והעדים נשבעתי, ואמר דין בבית
הוחזק  - העדים) ידי על שהוכחש (אחר נשבעתי ואמר וחזר
במימרא  עדים). (בפני להישבע וחייב שבועה לאותה כפרן
לאותה  כפרן הוחזק לא שאם שם) (בהלכותיו הרי"ף דייק זו

נאמן. - האי 42)שבועה רב בשם כתב כאן יוסף בנימוקי
במחוייב  אבל היסת, שבועת במחוייב שהמדובר גאון
היסת  אותו משביעים במקצת, מודה כגון התורה, שבועת
וכתב  והרשב"א. הרמב"ן דעת וכן התורה. שבועת שנשבע
נשבעים  אבל ונפטרים, בנשבעים נאמר זה שכל שם עוד

שנשבעו. ראייה להביא צריכים - מבואר 43)ונוטלים
הקודמת. ההערה בתחילת

.åÌÈL44e¯Ó‡Â ,ÈMÏ „Á‡‰ ·iÁ˙Â ,ÔÈcÏ e‡aL ¿«ƒ∆»«ƒ¿ƒ¿«≈»∆»«≈ƒ¿»¿
BÏ45ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ ,BÏ Ô˙Â ‡ˆ :≈¿≈¿»»¿»«¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ

BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÌÈ„ÈÚÓ46B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ - ¿ƒƒ∆…¿»À¿««¿»¿
ÔBÓÓ47BÏ ÔzÏ ‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ .48¯ÊÁÂ ,‡ˆÈÂ , »»¿«»«»ƒ≈¿»»¿»«

‡Ï - BÚ¯t ‡lL B˙B‡ ÔÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ ,ÈzÚ¯t :¯Ó‡Â¿»«»«¿ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ∆…¿»…
Ô‰Ó ËÓL ‰fL ;Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰49BÈ„ e¯˜ÁiL „Ú50. À¿««¿»∆∆ƒ¿»≈∆«∆«¿¿ƒ

ÔBÓn‰ ‰Ê BÚ¯tL ÔÚËÂ ˙¯Á‡ ÌÚt ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««««∆∆¿»«∆¿»∆«»
ÔÈLÈÁÎnL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰ ‡ÏÂ ,Ì‰ÈÙa Ba ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿…»»≈ƒ∆«¿ƒƒ
,BÚ¯tL ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt B˙B‡««¿ƒ»¬≈∆ƒ¿»∆≈∆¿»
‰„BiLk ,„¯ÙÒaL ˙Úc‰ È‡È˜a eÈ‰ CÎÈÙÏ .¯ËÙÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿ƒ≈«««∆ƒ¿»«¿∆∆
ÈÙa BÏ ¯ÓB‡ ,ÔÈc ˙È·a ‰Úe·L ·iÁ˙iLk B‡ ‰Âl‰«…∆¿∆ƒ¿«≈¿»¿≈ƒ≈ƒ¿≈
Ú·MÈ ‡lL B‡ ÈÚ¯ÙÈ ‡lL ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÈ‰ :ÔÈc ˙Èa≈ƒ¡»«≈ƒ∆…ƒ¿»≈ƒ∆…ƒ»«

ÌÈ„Ú ÈÙa ‡l‡ ÈÏ51. ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ

שם.44) לנתבע.45)גמרא הדין שלא 46)בית מעידים,
שפרע. ראו ולא הנתבע או התובע יד מתחת ידם זזה

ש 47) שנתחייבתי אחר פרעתי לומר נאמן ידי ואינו על נית
דין. ציווי:48)בית בלשון אמרו ולא הדין את הודיעוהו

לו. לפי 49)תן הפירעון את ולדחות להשתמט כוונתו
הטילו 50)שעה. ולא הואיל זה, במשפט לעסוק ימשיכו

יזכוהו. ואולי החלטי, צו לשיטתו 51)עליו רבינו
לאחר  שאפילו א), הלכה ט"ו פרק ולווה מלוה (בהלכות
בעדים  אלא יפרע שלא המלוה, של תנאו מועיל מעות מתן

שם). הערות (ראה

.æ‰„B‰L ÈÓ52Ú·Bz‰ ‰ÊÏ ·iÁ È‡L :ÔÈc ˙È·a ƒ∆»¿≈ƒ∆¬ƒ«»¿∆«≈«
‰Ê B·BÁ BÏ ÈzÚ¯tL Èz¯kÊ :¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰Ó»∆¿««»»«ƒ¿«¿ƒ∆»«¿ƒ∆
˙ÏÚBÓ ˙e„Ú ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú È¯‰Â ,Ba È˙È„B‰L∆≈ƒ«¬≈≈ƒ¬≈∆≈∆∆

Ì‰Èt ÏÚ ÔÈOBÚÂ53ÂÈ„Ú LÈÁÎ‰ ‡Ï È¯‰L ;54BÈ‡Â , ¿ƒ«ƒ∆∆¬≈…ƒ¿ƒ≈»¿≈
ÌÏBÚÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï :¯ÓB‡k55. ¿≈…»ƒƒ≈»

עצמו 52) וסברת זה, לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא
משנה). (מגיד בעל 53)היא הודאת בזה אומרים אנו ואין

דמי. עדים כמאה שהעידו 54)דין לפני בו חזר שהרי
בפרק 55)העדים. שאמרנו ופרע שלווה עדים ובאו

וחייב  פרעתי לא כאומר לוויתי לא שהאומר ו, הלכה הקודם
י"ד  (בפרק עצמו לדברי סתירה זה בדין ראו [רבים לשלם.
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קיז orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'b 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ועדים  מחצה פרעתי באומר ד) הלכה ולווה מלוה מהלכות
במקצת, כמודה שיישבע שם שפסק כולו, שפרעו מעידים
העדים? כדברי כולו פרעתי ויטעון בו יחזור לא  ולמה
נאמן  אינו - מעולם דברים היו לא ואמר כשהכחיש בשלמא
אבל  ו) הלכה ו פרק (ראה כפרן שהוחזק משום פרעתי  לומר
משנה  במגיד כפרן? הוחזק לא הרי מחצה פרעתי כשטוען
רק  שפרע בטענתו, עומד כשהלווה המדובר שם מתרץ,

מחצה].

.çLÈ56ÔÚBhÏ57˙¯Á‡ ‰ÚË ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÔÈc ˙È·a ≈«≈¿≈ƒ«¬…¿ƒ¿…«¬»«∆∆
B˙ÚË ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ ,‰BL‡¯‰ ‰Úh‰ LÈÁÎ‰Ï¿«¿ƒ««¬»»ƒ»¿¿ƒ««¬»

‡Ï˙Ó‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .‰B¯Á‡‰58‰ÚhÏ »«¬»¿««ƒ∆…»«¬«¿»««¬»
‰BL‡¯‰59LÈ - ¯ÊÁÂ ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡Â . »ƒ»¿««ƒ∆»»ƒ≈ƒ¿»«≈

„Ú ,‰ˆ¯iL ˙BÚh‰ Ïk Ct‰Ïe ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ BÏ«¬…¿ƒ¿…¿«≈»«¿»∆ƒ¿∆«
eLÈÁÎÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·iL ¯Á‡Ó Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL∆»≈ƒ¬»≈««∆»≈ƒ¿«¿ƒ
B‡ÈO‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - ‰ÈÏÚ CÓqL ‰B¯Á‡‰ B˙ÚË60 «¬»»«¬»∆»«»∆»≈»¿«ƒ

‰ÚhÏ ‡Ï˙Ó‡ Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,˙¯Á‡ ‰ÚËÏ¿«¬»«∆∆∆»ƒ≈»«¬«¿»««¬»
‰ÈÏÚ CÓqL61dÚÓLÓa LÈÂ ,62˙‡Êa ‡ÈO‰L BÓk ∆»«»∆»¿≈¿«¿»»¿∆ƒƒ¿…

Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .˙¯Á‡‰ ‰Úh‰««¬»»«∆∆¿∆…»»ƒ≈ƒ¬»ƒ
e‡aL ¯Á‡ ÔÚËÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - ÔÈc ˙ÈaÓ ‡ˆÈ»»ƒ≈ƒ≈»«¬…¿ƒ¿…««∆»

Ú¯ ÌÈL‡ ‡nL ;ÌÈ„ÚÏL ˙BÚË e‰e„nÏ ÌÈ ≈ƒ∆»¬»ƒ»ƒƒ¿¿»∆
¯˜L63.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆∆¿≈…«≈»∆

לא.57)רשאי.56) בתרא טען 58)בבא למה הסבר
לא]. אמת - [=אמתלא אחרת. טענה בגמרא 59)תחילה

בפירוש: כתב שם וברי"ף אמתלא. כשנתן המדובר שם
שאין  מפרש, רבינו אולם לטענתיה". אמתלא דיהיב "והוא
טענתו  והכחישו עדים כשבאו אלא באמתלא, צורך
זמן  כל אבל שם, בגמרא שהובא במעשה כמו הראשונה
לחזור  יכול עדים ידי על הראשונה טענתו הוכחשה שלא
עם  זהה רבינו ששיטת שם, יוסף בנימוקי וכתב מטענתו. בו
שם, בגמרא שנאמרו ההגבלות שכל מיגאש, הר"י רבו דעת

עדים. ידי על טענתו כשהוכחשה רק פירוש,60)נאמרו
אחר" לדבר "השיאו כט: זרה עבודה משנה (ראה להפנותו

השיאו). המתחיל דיבור לד: שם כרי"ף 61)ותוספות
למעלה. במעשה 62)שהבאנו הקודמת. הטענה של

עדים  ובאו היא, אבותי של זו שדה אחד טען שם בגמרא
שהתכוון  הראשון, ופירש דינו, בעל אבות של רכושם שהיא
ירשתי  כאילו זו שדה על בבעלותי כך כל בטוח אני לומר:

מאבותי. אותה
שם.63) גמרא

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולהשכיר 1) להשאיל העשויים במטלטלין חזקה דיני מבאר

לכך. עשויים ושאינם

.àÔÈÏËÏhn‰ Ïk2Û‡ ,B„È ˙Áz Ô‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa »«ƒ«¿¿ƒ¿∆¿«∆∆≈««»«
eÏl‰ ÔÈÏËÏhn‰L ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ‡È·‰L Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ«≈«≈ƒ∆«ƒ«¿¿ƒ«»

BÏ ÔÈÚe„È3B‡ E„ÈaL ‰Ê ÈÏk B‡ ‰Ê „‚a ?„ˆÈk . ¿ƒ≈«∆∆∆¿ƒ∆∆¿»¿
B‡ EÏˆ‡ e‰Èz„˜Ù‰ B‡ ,‡e‰ ÈlL E˙Èa CB˙aL∆¿≈¿∆ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿

e‰ÈzÏ‡L‰4B˙B‡ ÔÈÚ„BÈ Ô‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÏ ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»≈ƒ∆≈¿ƒ
‰z‡ ‡l‡ ,Èk ‡Ï :¯ÓB‡ Úa˙p‰Â ,È˙eL¯a Ì„wÓƒ…∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»≈…ƒ∆»«»

Úa˙p‰ ‰Ê È¯‰ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«»»¬≈∆«ƒ¿»
¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL5. ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»

מז:2) שלו.3)שבועות שהם הדבר טען 4)ידוע או
הגבלות 5)השאלתיהו. כמה תתבארנה הבאות בהלכות

זה. לדין

.áÔÚË6È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ - B„Èa ÔBkLÓ ‡e‰L »«∆«¿¿»»ƒ¿…«¿≈
ÂÈÓ„7e¯‡aL BÓk ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ ,8. »»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆≈«¿

בחפץ.6) המשכון.7)המחזיק של בפי"ג 8)שוויו
של  כעין נשבע במשכון שהמחזיק ה"ג, ולווה מלוה מהל'
ולמה  בידי. הוא לקוח לטעון: שיכול ב'מיגו' ונוטל תורה,
וישבע  עצמו זה ב'מיגו' חמורה משבועה אותו פוטרים אין
משבועה  לפטור 'מיגו' אומרים שאין שם רבינו ביאר היסת?

המשכון. מהחזרת היינו מממון, לפטרו אלא

.â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na9ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ
LÈÓLz ÈÏÎe ˙B¯Ùe ÌÈ„‚a ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿¿»ƒ≈¿≈«¿ƒ
ÌÈ¯·c Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰¯BÁÒ ÏL ÌÈ¯·„e ˙Èa‰««ƒ¿»ƒ∆¿»¿«≈»∆¬»¿»ƒ
˙Áz Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆≈««
‡ÏÂ ‰Ê ÈÏk BÏÈ‡L‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê ÏL B„È»∆∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ∆¿…

Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ„Úa BÏ B¯ÈkO‰10. ƒ¿ƒ¿≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»¿ƒ∆»¿«¿ƒ
B˙B‡ È¯‰Â ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ¿≈≈ƒ∆»««¬≈
B‡ Ïe‡L ‡e‰L ÔÚBË Ô·e‡¯e ,ÔBÚÓL „È ˙Áz ÈÏk‰«¿ƒ«««ƒ¿¿≈≈∆»
Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¯eÎO»¿ƒ¿≈«»¿«¿ƒ«»¿«

ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa BzkLÓ ‰z‡ ,‰zÓa ÈÏ11‡l‡ ; ƒ¿«»»«»ƒ¿«¿¿»ƒ≈∆¡»∆»
,BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯.ÔBÚÓL ˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»∆≈««¬«ƒ¿

BÈÏk ÏËB Ô·e‡¯ È¯‰ - ÔBÚÓL ˙Ó elÙ‡Â12e¯B‰Â . «¬ƒ≈ƒ¿¬≈¿≈≈ƒ¿¿
˙q‰ Ú·MiL :ÌÈB‡b‰13.L¯BÈÏ ÔÈÚBhL , «¿ƒ∆ƒ»«∆≈∆¬ƒ¿≈

והסתמך 10)שם.9) השביעי', ב'שער שם הרי"ף כדעת
"דברים  שם): (גמרא אבין בר הונא רב ששלח מה על
אינו  - בידי הן לקוחין ואמר ולהשכיר להשאיל העשויין

ואין 11)נאמן". התובע, של שהם מעידים העדים שהרי
מפני  זו, הלכה בראש האמורה החזקה על לסמוך
או  שהשאיל התובע של טענתו הדעת על שמתקבלת
לו  אין "אומן מה.): (בבאֿבתרא שאמרו ומה השכיר.
עדים  לתובע כשאין מדובר חזקה, לו יש אחר אבל חזקה"
שיכול  ב'מיגו' נאמן ולפיכך הנתבע, ביד זה כלי שראו

א). אות כאן מיימוניות (הגהות להד"ם שם:12)לטעון
(הוציא  דאגדתא וספרא דסרבלא זוגא מיתמא אפיק "רבא
וספר  ה"י) (ראה סרבל עושי של מספרים זוג יתומים מידי

ולהשכיר". להשאיל העשויים בדברים ֿ 13)אגדה) אף
לקמן  המוריש. בידי הם לקוחים טוען היורש שאין עלֿפי

שם). (ראה לזה נוטה דעתו שאין רבינו, כותב ה"ה פ"ט

.ã?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na14‰‡¯ ‰Ê ÈÏk ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿ƒ∆ƒ¿∆
„ÓBÚÂ15¯Ó‡Â ÔÚË Ô·e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ;ÔBÚÓL „Èa ¿≈¿«ƒ¿¬»ƒ¿≈»«¿»«

,‡e‰ ¯eÎOÂ E„Èa ÈÏ LÈ ÈBÏt ÈÏk :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»¿¿»
¯Ó‡Â ,ÈÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ÈÏ LÈ È¯‰Â ,ÈÏ‡ B‡ÈˆB‰ƒ≈««¬≈≈ƒ≈ƒ∆»«ƒ¿»«
- ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔBÚÓL BÏƒ¿«»¿«¿ƒ«»¿«ƒ¿«»»
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ÏBÎiL CBzÓ .¯ËÙÂ ˙q‰ ÔBÚÓL ÚaLÂ ,ÔÓ‡∆¡»¿ƒ¿»ƒ¿∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ16ÌeÏk È„Èa ÔÈ‡Â17, «…»¿»ƒ≈»¿≈¿»ƒ¿

.ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡Â ÈÏˆ‡ BLiL :¯ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«∆∆¿∆¿ƒ¿«»¿«¿ƒ

מה:14) עכשיו.15)בבאֿבתרא אותו עדים ראו
שכרתי.16) ולא שאלתי לקמן 17)לא והחזרתי. שאלתי

לטעון  נאמן אומן שאפילו בפירוש, רבינו כתב ה"ב פ"ט
החזרתי. של ב'מיגו' קניתי,

.äÔÈ‡18ÏÚa ‰È‰L ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ el‡‰ ÌÈ¯·c‰ Ïk ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»∆»»««
e‰ÈzÏ‡L‰ B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ È‡ :ÔÚBË ÈÏk‰«¿ƒ≈¬ƒƒ¿«¿ƒ∆¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
B‡ ·‚Â ÈlL ‰È‰ ‰Ê ÈÏkL :ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ;EÏˆ‡∆¿¿¬»ƒ»«∆¿ƒ∆»»∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÊÂ ,BÏ Úe„È ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,ÏÊ‚ B‡ „·‡»«ƒ¿«¿≈ƒ≈ƒ∆»«¿∆

Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ B„È ˙ÁzL19e‰e¯ÎÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ , ∆««»≈≈ƒ≈«¬»¬≈ƒ¿»
ÌÈ¯·cÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa ÈÏ e‰e˙ B‡ ÈÏƒ¿»ƒ¿«»»««ƒ∆ƒ¿»ƒ
„Èa B˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚL∆¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬ƒƒ¿«

B„Èa ‡e‰L ‰Ê20BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÏÏk ÚaL BÈ‡Â , ∆∆¿»¿≈ƒ¿»¿»∆¬≈≈
ÔÚBË21. ≈

קיד:18) בבאֿקמא אלה.19)משנה כלים ממך נגנבו אם
לאחר 20) השכרתים או השאלתים טוען התובע אם ואפילו

ונימוקו  כליו. למכור עשוי כשאינו ואפילו לך, מכרם והוא
בשער  פ"ז ראש שבועות ברי"ף מבואר זה דין של העיקרי
אנו  (אין מחזיקינן לא - בגנבי אינשי "אחזוקי הששי:
גנב  שיד הוכחה שאין זמן וכל כגנבים)", אנשים מחזיקים

גניבה. טענת מקבלים אין - של 21)באמצע טענתו
מודה  הוא שהרי בידו, שהכלים לזה נוגעת אינה התובע
מתקבלת  אינה גניבה וטענת לו, השכירם ולא השאילם שלא

ולחםֿמשנה). מגידֿמשנה (ראה

.åe·‚pL Ô‰ÈÏkÓ ‰˜ÊÁ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ‡ˆÈ22 »»«¿»ƒ»ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿¿
‰Ê Ú·MÈ -23ıÙÁ ˙ËÈ˜a24ÏhÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰nk25, ƒ»«∆ƒ¿ƒ«≈∆«»ƒ¿ƒ…

e¯‡aL BÓk ,ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ÈÏk‰ ¯ÊÁÈÂ¿«¬…«¿ƒ«¿»ƒ»ƒƒ¿∆≈«¿
‰·b ˙BÎÏ‰a26ÈÏ Bz˙ B‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË . ¿ƒ¿¿≈»»««»¿«¿ƒ¿«ƒ

‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa¿«»»««ƒ∆»»≈¿≈»ƒ…»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ27‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆

ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .B„Èa ÈÏk‰ „ÓÚÈÂ ,˙q‰ ÚaLƒ¿»∆≈¿«¬…«¿ƒ¿»ƒ»«»»≈¿»
:¯ÓBÏ ÏBÎiL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa ÔÈÏËÏhÓ BÏ LiL ÈÓƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ¿»««ƒ∆»«

¯Ó‡ Ì‡ ,¯ËtÈÂ ˙q‰ Ú·MÈÂ ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜lL28: ∆¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈ƒ»«
·‡ ,Ô‰ ElL˙ËÈ˜a Ú·MÈ - CÎÂ Ck ÈÏ ‰z‡ ·iÁ Ï ∆¿≈¬»«»«»ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ«

ıÙÁ29.ÔÈÏËBÂ ÔÈÚaLp‰ Ïk ÔÈ„k ,ÏhÈ Ck ¯Á‡Â ≈∆¿««»ƒ…¿ƒ»«ƒ¿»ƒ¿¿ƒ

טוען:22) והנתבע התובע, של כלים שנגנבו הדבר ידוע
אותם. תובע שאתה הכלים לי מכר אחר הנתבע.23)אדם

ונוטל.24) נשבע הדמים 25)ככל לו יחזיר התובע
ה"ב.26)שהוציא. עשוי 27)פ"ה כשאינו ואפילו

מפלוני  טוען בין ההבדל את כאן מדגיש רבינו כליו. למכור
מאחרים, קניה בטענת לי. מכרת אתה טוען: לבין קניתי,
שהרי  ששילם, הדמים חזרה ויקבל הכלים את לתובע יחזיר
שזה  הדעת על ומתקבל מהתובע, כלים שנגנבו הדבר ידוע
כשטוען  אבל גנובים. שהכלים ידע לא ואולי הגנב, מיד קנה
כליו  למכור רגיל אינו שהתובע ואףֿעלֿפי לי, מכרת אתה

משמע, רבינו [מדברי (מגידֿמשנה). נאמן. זה הרי -
לומר  נאמן אינו - ולהשכיר להשאיל העשויים שבדברים
הוא  מה בזה, לעיין ויש נגנבו. טוען: כשזה לי, מכרת
טוען: כשהתובע עשויים, אינם לבין עשויים בין ההבדל
ואולי  גניבה). שם יצא בלא יט הערה למעלה (ראה גנובים?
השכרתי  או השאלתי לטעון: שיכול ב'מיגו', נאמן התובע

וצ"ע]. אמר.28)לך. אלא כך, טען נפטר 29)לא ואינו
בידי. לקוחים לטעון: שיכול ב'מיגו' הקלה, היסת בשבועת
'מיגו' אומרים שאין רבינו, שיטת פעמים כמה כבר נתבארה

מממון. לפטור אלא משבועה לפטור

.æB„Èa eÈ‰L ÈÓ30ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ƒ∆»¿»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
È‡ Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈkO‰Ïe¿«¿ƒ««ƒ∆»¿»«≈«¬ƒ

ElL Ì‰L31ÈÏ Ì˙ B‡ ÈÏ Ì¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ , ∆≈∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿»»ƒ
B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰zÓa32‰Ê ‡È·‰ elÙ‡ . ¿«»»≈ƒƒ»ƒ»¬ƒ≈ƒ∆

˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ Ì„‡L .BÏ ÔÈÚe„È eÈ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿ƒ∆»»»ƒ¿…∆
ÂÈÏk33. ≈»

והתובע 30) גניבה, שם לו יצא כשלא מדובר, זו בהלכה
ואפילו  נגנבו. אלא לך, השכרתים או השאלתים טוען אינו
שהמוכר  גנובים, כטוען זה הרי אחר, לאדם השאלתים טוען

גנבו. כאילו - בידו שאול שלך.31)כלי שהיו
מחזיקינן.32) לא - בגנבי אינשי שאחזוקי למעלה, נתבאר
ובכל 33) כליו, למכרו עשוי אדם שכל משמע, מלשונו

העשוי  אדם בין פעם אף הבדיל לא זה שבפרק הדינים
מו: בשבועות אולם לכך, עשוי שאינו אדם ובין כליו למכור
אלה. שני בין הבדילו כנפיו, תחת טמונים וכלים יצא בדין
לא  למה להסביר וקשה ה"ג). פ"ט (לקמן רבינו פסק וכן
ראב"ד  (ראה שלפנינו שבפרק בדינים זה הבדל אמרו

ומגידֿמשנה).

.çB‡ EÏ ÌÈz¯kO‰ È‡L :¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ‰Ê ÔÚË»«∆»»¿»«∆¬ƒƒ¿«¿ƒ¿
EÏ ÌÈzÏ‡L‰34B„iÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ -35eÈ‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»¿ƒ»

È¯‰ - ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬≈
‰Ê36,BÏ ¯ÈkO‰ ‡ÏÂ BÏ ÏÈ‡L‰ ‡lL ˙q‰ ÚaL ∆ƒ¿»∆≈∆…ƒ¿ƒ¿…ƒ¿ƒ

B„Èa ÂÈÏk „ÈÓÚÈÂ ,Á˜Ï ÈBÏtÓ ‡l‡37. ∆»ƒ¿ƒ»«¿«¬ƒ≈»¿»

בדברים 34) ומדובר שלפניה, ההלכה המשך היא זו הלכה
של  היו שהכלים מודה והנתבע ולהשכיר, להשאיל העשויים

אחר. מאדם שקנאם וטוען - פשוט,35)התובע זה
ג. שבהלכה קניתים ממך מטוען: הוא, וכלֿשכן

לי.37)הנתבע.36) מכרתם אתה בטוען כמו

.èÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c ÔÈa ‰ÚËz Ï‡«ƒ¿∆≈¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯cL ÌÈ¯·„Ï ¯ÈkO‰Ïe38BÓk , ¿«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ ÌÈ¯·c‰ ÏkL .ÌÈÏB„‚e ÌÈa¯ eÚhL∆»«ƒ¿ƒ∆»«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
BÚvÓe Ì„‡ ÏL B˜eÏÁ elÙ‡ ,ÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„Â¿«¿»¿«¿ƒ¬ƒ¬∆»»«»
ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¯ B˙hÓeƒ»¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ
‰È„Ó d˙B‡ ÈaL ÌÈÏk‰ Ì‰ ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈«≈ƒ∆¿≈»¿ƒ»
ÔÏÈ‡L‰Ï È„k Ô˙iOÚ ˙lÁzÓ Ô˙B‡ ÔÈOBÚƒ»ƒ¿ƒ«¬ƒ»»¿≈¿«¿ƒ»

Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ïe39BÓk .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ È¯‰Â , ¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»«¬≈≈¿«¿≈∆¿
ÌÈÏk‰ el‡ Ck ,Ìi˜ Ûeb‰Â ‰È˙B¯t ÏÎB‡L ,Ú˜¯«̃¿«∆≈≈∆»¿««»»≈«≈ƒ
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קיט orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'b 'e mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

˙B¯Bi‰ ÔB‚k .Ô¯ÎOa ˙B‰Ï È„k Ô˙iOÚ ¯wÚƒ«¬ƒ»»¿≈≈»ƒ¿»»¿«
˙È·a Ô‰a ÔÈÏM·nL ˙LÁ ÏL ˙BÏB„b‰«¿∆¿∆∆¿«¿ƒ»∆¿≈
ÔÈ¯ÎBOL ·‰Êa Áeh‰ ˙LÁ ÈÏk ÔB‚Îe ,˙B‡zLn‰«ƒ¿»¿¿ƒ¿∆««¿»»∆¿ƒ
ÔÈ‡ ÌÈÏk‰ el‡ ˙iOÚL .Ba ËM˜˙‰Ï ‰lkÏ B˙B‡««»¿ƒ¿«≈∆¬ƒ«≈«≈ƒ≈»
˙Èa‰ ÏÚa Ô‰a LnzL‰Ï ‡ÏÂ ,ÔÓˆÚ ˙¯ÈÎÓÏƒ¿ƒ««¿»¿…¿ƒ¿«≈»∆««««ƒ
,Ôc‚k ˙B‰Ï È„k ÌÈ¯Á‡Ï ÔÏÈ‡L‰Ï ‡l‡ ,B˙È·a¿≈∆»¿«¿ƒ»«¬≈ƒ¿≈≈»¿∆¿»
¯‡MÓ Ì„‡Ï ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ô¯ÎO ÏhÏÂ Ô¯ÈkO‰Ï B‡¿«¿ƒ»¿ƒ…¿»»¿≈ƒ»»¿»»ƒ¿»
„ÈÓz B¯ÈkOÓ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ,ÌÈÏk‰«≈ƒ¿≈≈ƒ∆«¿ƒ»ƒ

kO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ‡e‰L BÏ ˜ÊÁ‰Â ,BÏÈ‡LÓe- ¯È «¿ƒ¿À¿«∆¿«¿ƒ¿«¿ƒ
.¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰¬≈≈¿≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

להשאיל 38) "עשויים המשפט: שכוונת תחשוב אל
ולהשכיר. להשאיל דרכם - היא דברי 39)ולהשכיר"

נוסף. ביאור צריכים ואינם ברורים, רבינו

.éÔÈ„Èt˜Ó Ì„‡ È·e ,B¯ÎOÓ ‰a¯Ó B„ÒÙ‰L ÈÏÎe¿ƒ∆∆¿≈¿À∆ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ
ÂÈÏÚ40BÈ‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - e‰eÏÈ‡LÈ ‡lL »»∆…«¿ƒ¬≈¿∆¿«∆≈

.‰ËÈÁL ÏL ÔÈkÒ ÔB‚k ,¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ»¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ∆¿ƒ»
B‡ BÏÈ‡L‰L e„ÈÚ‰Â Ì„‡ Èa e‡a elÙ‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»¬ƒ»¿≈»»¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ

‰Ê B¯ÈkO‰41Ô˙˜ÊÁ Ô‰a ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ -42È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿ƒ∆≈¿«¿ƒ»∆∆¿»»∆»¬≈
ÌÈÏk‰ ÏÎk Ô‰43eÈ¯·„Ï ‰È‡¯ .44‡·¯ È¯‰L : ≈¿»«≈ƒ¿»»ƒ¿»≈∆¬≈»»

‡ÈˆB‰45Ïa¯q‰ Ba ÔÈOBÚL ‚BÊ46‰„b‰ ¯ÙÒÂ ƒ∆ƒ««¿»¿≈∆«»»
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·„a47ÈÏeÏÂ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈

ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ Ô‰L ÌÈ„Úa BÏ ¯¯a˙pL∆ƒ¿»≈¿≈ƒ∆≈ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
˙B‚Bf‰ ¯‡L ‡‰ .ÌÈÓB˙È È„È ˙ÁzÓ ‡ÈˆB‰ ‡Ï…ƒƒ««¿≈¿ƒ»¿»«
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ÔÈc ÏÏÎa ÔÈ‡ - ÌÈ¯Ùq‰ ¯‡Le¿»«¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆««ƒ∆≈
,ÔÈca ÏB„b ¯wÚ ‰Ê ¯·„Â .¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈe‡¿̄ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»∆ƒ»»«ƒ
,Ba Ôe„ÏÂ ÂÈÏÚ CÓÒÏ Èe‡¯L ÌÚË ÏL ¯·„ ‡e‰Â¿»»∆««∆»ƒ¿…»»¿»
B˙B‡ ÌeOÏ ÔicÏ Èe‡¯Â ,˙Ú„ È‡ˆBÓÏ ‡e‰ ¯e¯·e»¿¿≈««¿»««»»

.ÊBlÈ ‡ÏÂ ÂÈÈÚ „‚Ï¿∆∆≈»¿…ƒ

שלא 40) מקפידים אדם שבני רבא, אמר קטז. בבבאֿמציעא
נפגמת. שהיא משום שחיטה, של סכין כמה 41)להשאיל

אותם.42)פעמים. משאילים שאין שאינם 43)החזקה
ולהשכיר.עש  להשאיל לעיקר 44)ויים נמשך זה

שבהלכה  ולהשכיר להשאיל עשויים של המשמעות
משכרו. מרובה הפסד לדין ולא שם.45)הקודמת,

עליון 46) (מלבוש סרבל לעשיית מיוחד מספריים זוג
דסרבלא 47)חשוב). זוגא אפיק "רבא הגמרא: לשון

להשאיל  העשוים בדברים מיתמי, דאגדתא וספרא
להשאיל  העשויים "בדברים שהדגישו: ומזה ולהשכיר".
אינם  כלל בדרך אלה שדברים רבינו, מדייק ולהשכיר"
זה  שבמקרה אלא ולהשכיר, להשאיל עשויים בסוג כלולים
(ב'תוספות' להשאיל היה דרכו שאביהם לרבא היה ידוע
מוכיח  ומכאן זאת). ידע שרבא כן, גם פירשו מו: שבועות
להשאיל  הראויים דברים א. ט: שבהלכה הדינים שני רבינו
בסוג  כלולים אינם - לכתחילה לכך עשויים ואינם ולהשכיר
היה  רגיל הכלים שבעל לכך, הוכחה יש אם ב. "עשויים";
דינם  הרי - נידונים שעליהם אלה, כלים להשאיל
לרבינו  לייחס צורך כל אין זה, הסבר לפי כ"עשויים".

מגידֿמשנה. כדברי שלנו בסוגיא אחרת גירסא

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יוצא 1) ודין אומן, בני ודין חזקה לו שאין אומן דין מבאר

אלך  אומר ודין כנפיו, תחת טמונים וכלים חבירו מבית
שניים  ודין שדה, פירות אוכל או פלוני של דקל ואכרות
טוען  אחד וכל בהמה, גבי על רוכבים או בטלית אוחזין

שלו. שהם

.àÔn‡‰2„Á‡ .B„È ˙ÁzL ÌÈÏka ‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - »À»≈¬»»«≈ƒ∆««»∆»
¯‡L „Á‡Â ¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈÏk≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿»

ÌÈÏk3ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯ ?„ˆÈk . ≈ƒ≈«»»ƒ¿¿«»À»¿≈ƒ≈ƒ
:¯ÓB‡Â ÔÚBË ‡e‰Â ,BlL ‰Ê ÈÏk‰L ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆«¿ƒ∆∆¿≈¿≈
‡l‡ È„ÈÏ ‡a ‡Ï :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,EÏ ÂÈz˙ Ôw˙Ï¿«≈¿«ƒ¿¿»À»≈…»¿»ƒ∆»
‰z‡ ,ÈÏ Bz˙ ‰z‡ :ÔÚhL B‡ ,‰zÓ B‡ ‰¯ÈÎÓaƒ¿ƒ»«»»∆»««»¿«ƒ«»
B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,Bw˙Ï È„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÈÏ Bz¯ÎÓ¿«¿ƒ««∆»¿»ƒ¿«¿««ƒ∆¿»

ÔÓ‡ ÈÏk‰ ÏÚa - ÌÈ„Úa ‡lL BÏ4B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓe , ∆…¿≈ƒ«««¿ƒ∆¡»ƒƒ
Â ,Ôn‡‰ „iÓLÈÂ .B˙ÚË ÏÚ ˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MÈ ƒ«»À»¿ƒ»«««««ƒ∆≈««¬»¿≈

ÌÈB‡b5˙Èa‰ ÏÚa ‡È·‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ :ecL ¿ƒ∆»««ƒ∆…≈ƒ««««ƒ
,Ôn‡‰ „Èa BÈÏk ‰‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,BlL ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú≈ƒ∆∆«¿ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿¿«»À»
ÔÓ‡ - BÏ B¯ÎÓe BlL ‰È‰L BÏ ‰„BÓ Ôn‡‰ È¯‰Â6. «¬≈»À»∆∆»»∆¿»∆¡»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7‡e‰ ÈlLÂ , ¬»ƒ»«…»¿»ƒ≈»¿∆ƒ
ÏÚa ‡È·‰ Ì‡Â .˙q‰ ÚaLÂ Ôn‡‰ ÔÓ‡ - ÈÏk‰«¿ƒ∆¡»»À»¿ƒ¿»∆≈¿ƒ≈ƒ««
.ÔÓ‡ Ôn‡‰ ÔÈ‡ - BÏ Úe„È ‰f‰ ÈÏk‰L ÌÈ„Ú ˙Èa‰««ƒ≈ƒ∆«¿ƒ«∆»«≈»À»∆¡»

‰Ê ÔÈ„Â8ÈÈÚa ‡e‰ ‡Ït9. ¿ƒ∆∆∆¿≈»

ומו.2) מה שם הגמרא וסוגיית מב. בבאֿבתרא משנה
לתיקון.3) האומן לידי נמסרים כאלה כלים גם שהרי
(למעלה 4) אומן בשאינו ולהשכיר להשאיל בעשויים כמו

שלו, הם אלה שכלים עדים כשהביא ודווקא ה"ג). פ"ח
אתה  לומר נאמן האומן - שלו שהכלי עדים לו כשאין אבל
ולא  הוא שלי הזה הכלי לטעון שיכול ב'מיגו' לי, מכרתו
מיגש]. הר"י רבו דעת [עלֿפי מידך. בכלל קיבלתיו

שם.5) בבאֿבתרא בהלכותיו שאין 6)הרי"ף הכלי, בעל
לידו  בא שהכלי מודה כשהוא ב'מיגו', אפילו נאמן אומן

הזה.7)מהתובע. הכלי את בכלל לידי מסרת לא
שלו.8) שהכלי עדים הביא כשלא אפילו נאמן הכלי שבעל
להד"ם.9) טענת של ב'מיגו' לאומן נאמין לא למה

אותו  מעמידים - שלו הוא שהכלי עדים מביא כשהתובע
ולהשכיר  להשאיל בעשויים כמו הראשונים, בעליו בחזקת
מידו, שמוציאים אבין בר הונא רב ששלח אומן, בשאינו
ברור  א. הכלי: בעל של לזכותו נימוקים שני שיש משום
באומן  והרי ולהשכיר, להשאיל עשוי ב. שלו; היה שהכלי
עדים  כשאין אבל ולהשכיר, להשאיל כעשוי נידון דבר כל
ומשום  בחזקתו, שהכלי לומר אין התובע, של הוא שהכלי

ב'מיגו'. לאומן להאמין יש זה

.áÈÏk :¯Ó‡Â ÔÚË ‡l‡ ,Ôn‡‰ „Èa ÈÏk‰ ‰‡¯ ‡Ï…»»«¿ƒ¿«»À»∆»»«¿»«¿ƒ
Bz¯ÎÓe z¯ÊÁ :¯ÓB‡ Ôn‡‰Â ,Ôw˙Ï BÏ ÂÈz˙ ÈBÏt¿ƒ¿«ƒ¿«≈¿»À»≈»«¿»¿«¿
ÏBÎiL CBzÓ ,¯ËÙÂ ˙q‰ ÚaL Ôn‡‰ - ÈÏ Bz˙ B‡¿«ƒ»À»ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»ƒ∆»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï :¯ÓBÏ10Ôw˙Ï B¯ÒÓ elÙ‡Â . «…»¿»ƒ≈»«¬ƒ¿»¿«≈
;Èz¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,ÔÓ‡ Ôn‡‰ - ÌÈ„Úa¿≈ƒ»À»∆¡»ƒ∆»«∆¡«¿ƒ
¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ„Úa B¯·Á Ïˆ‡ „È˜Ùn‰L∆««¿ƒ≈∆¬≈¿≈ƒ≈»ƒ¿«¬ƒ
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ÌÈ„Úa BÏ11ÔÈ‡Â ,¯ËÙÂ ˙q‰ Ôn‡‰ ÚaL CÎÈÙÏ . ¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿»»À»∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÏÈ‡B‰ ,B‡ÈˆB‰ Ì‡Â .ÈÏk‰ ‡ÈˆB‰Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒƒ
BlL ‡e‰L ÌÈ„Ú ‡È·Ó ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - ‰‡¯Â¿ƒ¿»¬≈««««ƒ≈ƒ≈ƒ∆∆
BÓk ,ÌÈ„Ú ‡Ïa BÏ B¯ÒnL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏËBÂ¿¿««ƒ∆¿»¿…≈ƒ¿

e¯‡aL12ÌÈzL :¯Ó‡Â Ôn‡‰ ÔÚË Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆≈«¿¿ƒ»ƒ»«»À»¿»«¿«ƒ
È¯ÎOa ÈÏ zˆˆ˜13Èzˆˆ˜ ‡Ï :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e , »«¿»ƒƒ¿»ƒ««««ƒ≈…»«¿ƒ

Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ‰È‰ Ì‡ ,˙Á‡ ‡l‡ EÏ14- ¿∆»««ƒ»»«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆
ÔÚËÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ‰˜ÊÁ Ba BÏ ÔÈ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»À»≈¬»»¿≈»ƒ¿…
˙ËÈ˜a ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ ,B„Èa Áe˜Ï ‡e‰L∆»«¿»¬≈««««ƒƒ¿»ƒ¿ƒ«

˙e¯ÈÎOa e¯‡aL BÓk ,‰ˆÈˆw‰ ÏÚ ıÙÁ15;Ô˙BÂ , ≈∆««¿ƒ»¿∆≈«¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔÓ‡ Ôn‡‰Â ÏÈ‡B‰ - Ì‰ÈÙa ‰‡¯ ÈÏk‰ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈«¿ƒƒ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿»À»∆¡»
,ÂÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï :¯ÓBÏ«»«¿»ƒ»ƒ¿…«¿≈»»
ÔÈÚaLp‰ Ïk C¯„k ,ÏËBÂ ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaLÂ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿∆∆»«ƒ¿»ƒ

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÏËBÂ16. ¿¿ƒ¿∆≈«¿

שלו 10) שכלי להוכיח יכול אינו הרי הכלי, ראה כשלא
שלו, הוא שהכלי עדים אין כמו זה והרי האומן, ביד נמצא
תובע  שהוא כזה כלי לו שהיה מעידים שעדים אףֿעלֿפי

נאמן. אינו ולפיכך במלוה 11)מהאומן, גם רבינו פסק וכן
ה"א). ולווה מלוה מהל' (בפי"א בעדים עלֿפה

א.12) וקבעו 13)בהלכה לתיקון, הכלי שקיבל מודה הוא
דינרים. שני מלאכה בעל 14)שכר של שהוא והוכח

שישבע 15)הבית. חכמים תיקנו שלא ז, הלכה יא, פרק
לא  אבל פרעתי, טוען הבית כשבעל אלא ויטול השכיר

השכר. רמת ה"ב.16)בטענת פ"ח למעלה

.âÔn‡17B˙en‡Ó „¯iL18Ôn‡‰ Ô·e ,19Ô‰ È¯‰ - À»∆»«≈À»∆»À»¬≈≈
,ÔÈÏËÏhn‰ ÏÎa ‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈÂ ,Ì„‡ Ïk ¯‡Lkƒ¿»»»»¿≈»∆¬»»¿»«ƒ«¿¿ƒ

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

מז.17) בבאֿבתרא באומנותו.18)ברייתא לעסוק הפסיק
ד"ה 19) שם ב'תוספות' [כתבו שם. יוחנן רבי של מימרא

בכלים  אפילו אדם כל כשאר דינו מאומנותו שיורד ירד,
דרכם  שאין רב, זמן בידו ונשתהו שירד לפני לידו שנמסרו
פסק  (וכן שירד אומן בידי כלים להשאיר אדם בני של
עצמו: טענת כשטוען מדובר אומן, ובבן שם)]. הרא"ש
(גמרא  כאומן נידון - מאביו שירשו בטוען אבל לי", "מכרת
אביו  שולחן על הסמוך שבן משמע שם ובברייתא שם).
סתם  שרבינו הדבר ותמוה כאביו. דינו - באומנותו לו ועוזר

כלום. ביאר ולא

.ãÒÎpL ÈÓ20,˙Èa‰ ÏÚa ÈÙa B¯·Á ÏL B˙È·Ï ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈ƒ¿≈««««ƒ
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„Ú‰Â ,ÂÈÙk ˙Áz ÔÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆÈÂ¿»»¿≈ƒ¿ƒ««¿»»¿»≈ƒƒ
¯ÊÁ‰ :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa BÚ·z ÔÓÊ ¯Á‡Ïe ,B˙B‡¿««¿«¿»««««ƒ¿»««¬≈
:¯ÓB‡ ‡e‰Â ,ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,EÈzÏ‡L‰L ÌÈÏk ÈÏƒ≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¬≈»≈ƒ¿≈
˙Èa‰ ÏÚa ÚaLÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï¿ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»¿ƒ¿»««««ƒ
˙Èa e¯ÈÊÁÈÂ ,Ô˙ ‡ÏÂ Ô¯ÎÓ ‡lL B˙ÚË ÏÚ ˙q‰∆≈««¬»∆…¿»»¿…¿»»¿«¬ƒ≈
ÏÚ·a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .˙Èa‰ ÏÚ·Ï ÌÈÏk‰ ÔÈcƒ«≈ƒ¿««««ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿««
‡ÈˆB‰L ‰ÊÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ BÈ‡L ˙Èa‰««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿∆∆ƒ

ÚÈˆ‰Ï Bk¯c ÔÈ‡ ÂÈÙk ˙Áz ÌÈÏk‰21Ô˙B‡Â , «≈ƒ««¿»»≈«¿¿«¿ƒ«¿»
·iÁ CÎÈÙÏ ;ÔÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk‰«≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿ƒ»«»

Ô‰a ¯tÎÏ ‡l‡ ÔÚÈˆ‰ ‡lL ÈÙÏ ,¯ÈÊÁ‰Ï22Ï·‡ . ¿«¬ƒ¿ƒ∆…ƒ¿ƒ»∆»ƒ¿…»∆¬»
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ‰ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»ƒ¿…∆≈»««ƒ∆≈
˙Áz ÔÈÓË‰Ï ÌÈÏk‰ Ô˙B‡ C¯c ÔÈ‡Â Úeˆ ‰Ê∆»«¿≈∆∆»«≈ƒ¿«¿ƒ»««
ÔÎÂ .B„Èa ÔÈÁe˜Ï Ô‰L ˙q‰ ÚaL ‰Ê È¯‰ - ÌÈÙk‰«¿»«ƒ¬≈∆ƒ¿»∆≈∆≈¿ƒ¿»¿≈
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„Ú ÈÙa ÔÈl‚Ó Ô‰a ‡ˆÈ Ì‡ƒ»»»∆¿Àƒƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈
ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¬≈∆∆¡»

È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯ÓBÏ23˙BÚÓ BÏ eÎ¯Ëˆ ‡nL ; «¿ƒ≈¿»ƒ∆»ƒ¿»¿»
„·Ï·e .¯ÎÓe24ÌÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ eÈ‰È ‡lL »«ƒ¿«∆…ƒ¿ƒ¿»ƒ»¬ƒ

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·c Ï·‡ ;¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï¿«¿ƒ¿«¿ƒ¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ ÌÏBÚÏ - ¯ÈkO‰Ïe25BÓk , ¿«¿ƒ¿»≈¿∆¿««¿≈∆¿

Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÈl‚Ó Ô‡ÈˆB‰L Èt ÏÚ Û‡Â .e¯‡aL∆≈«¿¿««ƒ∆ƒ»¿Àƒ¿««ƒ
ÈeOÚ ‰f‰ ˙Èa‰ ÏÚaL26LÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ∆««««ƒ«∆»ƒ¿…∆≈»ƒ¿≈

¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÈeOÚ‰ ÈÏk‰ ‰fL ÌÈ„Ú BÏ≈ƒ∆∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
„·Ïa27BÏ ‡e‰ Úe„È28ÏÚ ‰Ê „iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ¿«»«ƒƒƒ«∆«

BÏ B˙ B‡ BÏ B¯ÎnL ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú ,ÌÈt Ïk»»ƒ«∆»ƒ¿»»∆¿»¿»
˙BÚ˜¯˜ ÔÈ„k ,‰zÓa29. ¿«»»¿ƒ«¿»

חילופי 20) שם ויש מו. שבועות יהודה, רב של מימרא
כאן. כדבריו גורס ורבינו מתבייש 21)גירסאות, אינו

מגולים. כלים בשוק בשם 22)לשאת במגידֿמשנה כתב
הנתבע, ביד עכשיו הכלי כשנראה נאמר זה שדין הרמב"ן,
החזרתי. של ב'מיגו' לקוח, לומר נאמן - נראה כשלא אבל

כל.23) לעיני אותם מגלה היה לא לכפור, התכוון שאילו
לומר 24) נאמן שהוא למעלה שאמרנו המקרים בכל כלומר,

בידי. הם ורבינו 25)לקוחים גאון האי רב גירסת עלֿפי
"ובכולהו  בטוענו): ד"ה שם ב'תוספות' (מובאת שם חננאל
עשויים  שאינם בדברים אלא נאמן שהוא אמר לא נמי
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים אבל ולהשכיר, להשאיל
שנאמרו  הדברים כל ישנם אם ואפילו פירוש, נאמן". אינו -
אלא  נאמן שהוא אמרנו לא הנתבע, של לטובתו למעלה
בעשויים  אבל ולהשכיר, להשאיל עשויים שאינם בדברים

שם). ראה אחרת, גירסא (לרש"י נאמן רצוי 26)אינו
העשוי. בפרק 27)לגרוס: שביאר למה כאן רומז רבינו

אלא  ולהשכיר להשאיל עשוי נקרא שאינו ה"ט, הקודם
כך. לשם מתחילה [מלשון 28)כשנעשה שלו. שהוא ידוע

שהמדובר  המגידֿמשנה למד הכלי", "שזה כאן: רבינו
בשמו]. למעלה שכתבנו כמו בידו, הכלי עתה כשנראה

שיתבאר 29) כמו הראשונים, בעליהם בחזקת תמיד שהם
פי"א. לקמן

.äelÙ‡30È ˙Áz ÈÏk‰L ‰Ê ˙ÓB˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - B„ ¬ƒ≈∆∆«¿ƒ««»ƒƒ
ÂÈ·‡Ï ÔÈ‡L ÔÂÈkL ;‰Úe·L ‡Ïa L¯Bi‰ „iÓƒ««≈¿…¿»∆≈»∆≈¿»ƒ

ÔÚËÏ31‰Ê ÔÈ‡ Ck ,ÔBkLÓ ‡e‰L B‡ BÁ˜lL32ÏBÎÈ ƒ¿…∆¿»∆«¿»≈∆»
BÚÈaL‰Ï33:¯Ó‡Â È‡cÂ ˙ÚË L¯Bi‰ ÔÚË Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿ƒ»««≈«¬«««¿»«

ÚaL ˙Èa‰ ÏÚa È¯‰ - BÏ B¯ÎÓ B‡ È·‡Ï B˙ ÈÙa¿»«¿»¿»ƒ¿»¬≈««««ƒƒ¿»
ÔÈÚaLp‰ Ïk ¯‡Lk ,˙q‰34e¯‡a ¯·Îe .35ÈÓ LiL , ∆≈ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ¿»≈«¿∆≈ƒ

¯ÈÊÁÈ Ck ¯Á‡Â ,˙q‰ ˙Èa‰ ÏÚa Ú·MiL :‰¯B‰L∆»∆ƒ»«««««ƒ∆≈¿««»«¬ƒ
L¯Bi‰ „iÓ BÈÏk36.‰ÊÏ ‰ËB ÈzÚc ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒ««≈¿≈«¿ƒ»»∆

היורש,30) מיד שמוציאים ה"ג הקודם בפרק כבר נתבאר
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שבועה". "בלא הוסיף תתקבל.31)וכאן לא טענתו
'שמא'.33)היורש.32) טענת על היסת משביעים שאין
כעין 34) שבועה במיוחד להם תיקנו שחכמים מאלה חוץ

במקומם. שנתבארו תורה, משיג 35)של [הראב"ד שם.
כל  כדין חפץ, בנקיטת שבועה מחוייב שהתובע ואומר,
מובן  ונפטר. בנשבע אלא היסת שבועת אמרו ולא נוטל.
ובמגידֿמשנה  'ברי'. וטוען חי כשהנתבע שכלֿשכן מאליו
מד: בשבועות זה דין נמנה לא למה הראב"ד לדעת שואל:

ונוטלים?]. הנשבעים הקודמת 36)בין לבבא נמשך
ספק. בטענת

.åÁ˜lL ÈÓ37BÏ˜c ¯Ê‚Ï CÏB‰ ÈÈ¯‰ :¯Ó‡Â Ìc¯˜ ƒ∆»««¿…¿»«¬≈ƒ≈ƒ¿…ƒ¿
‰Ê È¯‰ - Ï˜c‰ ˙¯ÎÂ ,ÈÏ B¯ÎnL ÈBÏt ÏL∆¿ƒ∆¿»ƒ¿»««∆∆¬≈∆
BÈ‡L ÔÏÈ‡ ˙¯BÎÂ ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;B˙˜ÊÁa¿∆¿»∆≈»»≈≈»»¿≈ƒ»∆≈

BlL38‰Ê ÚaL - e‰e¯ÎÓ ‡lL ÌÈÏÚa‰ eÚË Ì‡Â . ∆¿ƒ»¬«¿»ƒ∆…¿»ƒ¿»∆
¯ËÙÂ ,BlL ‡e‰L ˙q‰ ˙¯Bk‰39- ˙¯ÎpL ÔÂÈÎÂ . «≈∆≈∆∆¿ƒ¿»¿≈»∆ƒ¿«

„¯Bi‰ ÔÎÂ .ÔÈÏËÏhn‰ Ïk ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰40‰„OÏ ¬≈ƒ¿»»«ƒ«¿¿ƒ¿≈«≈ƒ¿≈
ÌÈÏÚa‰Â ,ÌÈ˙L B‡ ‰L ‰È˙B¯t ÏÎ‡Â B¯·Á¬≈¿»«≈∆»»»¿»«ƒ¿«¿»ƒ
È¯‰Â ,ÏÎ‡Â ‡e‰ ÔÏÊ‚Â ˙eL¯a ‡lL „¯È ‰fL ÔÈÚBË¬ƒ∆∆»«∆…ƒ¿¿«¿»¿»««¬≈
ÏÎ‡Ï Èz„¯È E˙eL¯a :¯ÓB‡ „¯Bi‰Â ,ÏÎ‡L ÌÈ„Ú‰»≈ƒ∆»«¿«≈≈ƒ¿¿»«¿ƒ∆¡…
;Ck ÏÚ ˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ÏÎB‡‰ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙B¯t≈∆»¬≈∆»≈∆¡»¿ƒ¿»∆≈«»
ÔÈ‡L ˙B¯t ÏÎB‡Â ÂÈt ÊÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‡È‰ ‰˜ÊÁ¬»»ƒ∆≈»»≈≈»»¿≈≈∆≈»

BlL41ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ú˜¯w‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆««ƒ∆««¿«¿∆¿««¿≈∆≈
˙B¯t ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÌÈÏÚa‰ ˙˜ÊÁa ˙B¯t‰«≈¿∆¿««¿»ƒ∆≈»»≈≈

E¯ËL ‡·‰ :ÏÎ‡L ‰ÊÏ ¯Ó‡pL È„k ¯ËLa e‰„O42. »≈ƒ¿»¿≈∆…«»∆∆»«»≈¿»¿
˙Ba¯ ÌÈL ‰È˙B¯t ÏÎ‡ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â43- ¿≈»ƒ«∆ƒ»«≈∆»»ƒ«

È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBznL44ÔÓ‡ , ∆ƒ∆»«¿»ƒ¿»ƒ∆¡»
.˙q‰ Ú·MÈÂ ,Èz„¯È ˙B¯ÙÏ :¯ÓBÏ«¿≈»«¿ƒ¿ƒ»«∆≈

לג:37) "איזיל 38)בבאֿבתרא שם: בגמרא רבינו גירסת
פלוני)" של הדקל ואקצוץ (אלך דפלניא לדיקלא ואגזריה
גורסים  שם ו'תוספות' [רש"י בהלכותיו. הרי"ף גרס וכן
התמרים  את אלקט פירוש ואקטוף)", (אלך איגדריה "איזיל
שבידינו]. הנדפסים בספרים הגירסא היא וכן הדקל. שעל
שמי  צא:) (בבאֿקמא שאמרו מזה רבינו, על הקשו רבים
או  השור בעל וטען: דקלו, קצץ או חבירו של שור שהרג
להריגה  עומד אינו והשור זאת, לעשות לי אמר הדקל
פסק  עצמו (ורבינו נאמן אינו - לקציצה עומד אינו והדקל
שהוא  כאן פסק ולמה הי"ג), ומזיק חובל מהלכות בפ"ז כך
והרשב"א  לקציצה? בעומד שהמדובר התנה ולא נאמן
מכיון  כאן, שבנידון מתרץ, כאן) במגידֿמשנה (מובא
אדם  שאין אומרים אנו לקצוץ, שהולך מתחילה שהודיע
הדבר  יוודע שמא חושש והיה כוונתו, לפרסם כלֿכך מעיז

מלקצוץ. וימנעהו הדקל הדקל 39)לבעל בעל בא ואם
שדקל  משום נאמן, - מכרתי לא ואומר הקציצה, לפני
זמן  כל בעלים, בחזקת שעומד כקרקע דינו לקרקע המחובר
של  מלשונו משמע (כן שמכרוהו מכרעת הוכחה שאין

הדקל"). "וכרת  שאמר ולפיכך,41)שם.40)רבינו,
טענת  של 'מיגו' כאן ואין הפירות שאכל עדים יש אפילו
הרשב"א  בשם למעלה אמרנו דקל [בקציצת נאמן. - להד"ם
לקצוץ, שהולך ברבים מתחילה כשהודיע אלא נאמן שאינו

בלי  גם מעיז" "אינו חזקת על סומכים פירות באכילת ולמה
בלחםֿמשנה  (מובא בחידושיו הרמב"ן מוקדמת? הודעה
במשך  אחרים של פירות שאכילת ותירץ, זה על עמד כאן)
כלֿכך]. מעיז אדם ואין ואעשה, אלך כאומר הוא רב זמן
השדה  שבעל מכיון כבר, שאכל פירות על אלא נאמן ואינו
אינו  אבל מעיז, שאינו החזקה מועילה - מידו להוציא בא
בפירות  מדובר אם השואל: ישאל ואם ולהבא. מכאן נאמן
להשאיל  עשויים שאינם מטלטלין אלו הרי כבר, שלקט
(ובפרט  שדותיו פירות להשאיל עשוי אדם שאין - ולהשכיר
"עשויים  המונח בהגדרת ה"ט פ"ח למעלה רבינו לשיטת
בידי, הם לקוחים לומר נאמן שהנתבע ולהשכיר") להשאיל
במקרה  מועילה זו שחזקה לו, נבאר מעיז? אינו חזקת בלי
מוחזק  אינו ולכן לרשותו, הכניסם וטרם הפירות שלקט
לו  מאמינים היינו לא - מעיז אינו חזקת ואלמלא בהם,
קלז). סי' חו"מ 'טור' וראה טעין. ואי ד "ה שם ('תוספות'

שם.42) בגמרא מבואר זה שנים 43)נימוק משלוש
מיחה. לא הקרקע ובעל פי"א 44)ולמעלה, לקמן יתבאר

במשך  אחר אדם בחזקת שהיא שדה פירות שהאוכל ה"ב,
ולא  למחות אפשרות השדה לבעל והיתה שנים, שלוש

בידי. היא לקוחה לטעון: הפירות אוכל נאמן - מיחה

.æÌÈL45ÔÈ·ÎB¯ eÈ‰L B‡ ,„Á‡ ÈÏÎa ÔÈÊÁB‡ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¬ƒƒ¿ƒ∆»∆»¿ƒ
„Á‡Â ·ÎB¯ „Á‡ ‰È‰L B‡ ,˙Á‡ ‰Ó‰a Èab ÏÚ««≈¿≈»««∆»»∆»≈¿∆»
˙BÁpÓe ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú „ˆa ÔÈ·LBÈ B‡ ,‚È‰Ó«¿ƒ¿ƒ¿«¬≈»∆ƒƒÀ»

Ì‰ÈL ÏL ¯ˆÁa B‡ ‡ËÓÒa46Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰Ê , ¿ƒ¿»¿»≈∆¿≈∆∆≈«…
ÚaL Ô‰ÈMÓ „Á‡ Ïk - ÈlL Ïk‰ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL∆ƒ¿∆≈«…∆ƒ»∆»ƒ¿≈∆ƒ¿»
,BÈˆÁÓ ˙BÁt ¯·c‰ ‰Êa BÏ ÔÈ‡L ıÙÁ ˙ËÈ˜aƒ¿ƒ«≈∆∆≈¿∆«»»»≈∆¿

e˜ÏÁÈÂ47È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz BÊ ‰Úe·Le .‡48‡lL È„k , ¿«¬…¿»«»«¬»ƒƒ¿≈∆…
‡Ïa ÏËBÂ B¯·Á ÏL B˙ÈlËa ÒÙBz „Á‡ Ïk ‰È‰Èƒ¿∆»∆»≈¿«ƒ∆¬≈¿≈¿…

.‰Úe·L¿»

ב.45) בבאֿמציעא לזכות 46)משנה יכול מהם אחד כל
נידונים  שניהם ולפיכך אלה, במקומות המונחים בדברים

בחיטים. ברשות 47)כמוחזקים נמצאת כשהערימה אבל
שיתפוס  מי הוא: והדין בה, מוחזקים אינם שניהם - הרבים
בספינה  לה.) (בבאֿבתרא נחמן רב פסק כך יזכה. - קודם
במקח  ד"ה שם בבאֿמציעא [רש"י שלי. כולה טענו ששניים
לומר  כשאפשר אלא יחלוקו אמרו שלא כתב וממכר,
הגביהו  שניהם שאולי במציאה כגון רמאים, אמנם ששניהם
או  אחת בשנייה הקדים שהוא נדמה אחד ולכל אחת, בבת
מעות  נטל שהמוכר אפשר וממכר במקח וכן ממנה, בחלק
שבוודאי  ארגתיו, אני אומר אחד וכל בבגד אבל משניהם,
את  ויברר אליהו שיבוא עד מונח יהא כולו - משקר האחד
שגם  ודעתו לזה, זה בין מבדיל אינו שרבינו ונראה האמת.
יוסף' ב'בית כתב וכן (מגידֿמשנה, חולקים - רמאי כשיש

קלח). סי' ג.48)שם שם יוחנן, רבי של מימרא

.ç¯ÓB‡ ‰Ê49ÈlL dÈˆÁ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :50 ∆≈À»∆ƒ¿∆≈∆¿»∆ƒ
˙BÁt da BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dlk ¯ÓB‡‰ -»≈À»∆ƒƒ»«∆≈»»
BÏ ÔÈ‡L Ú·MÈ ÈlL dÈˆÁ ¯ÓB‡‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏMÓƒ¿»¬»ƒ¿»≈∆¿»∆ƒƒ»«∆≈

ÚÈ·¯Ó ˙BÁt da51‰ÊÂ ,ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÏËB ‰ÊÂ , »»≈¿ƒ«¿∆≈¿»¬»ƒ¿∆
,ÏhÏ ÔÈÚaLp‰ ÏÎÏ „ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÚÈ·¯ ÏËB≈¿ƒƒ»«»»≈¿»«ƒ¿»ƒƒ…
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ÚaL BÈ‡L ,‰¯eÓÁ ‰Úe·L ÔÈa ‰l˜ ‰Úe·L ÔÈa≈¿»«»≈¿»¬»∆≈ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËBpM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÔÚBhM ‰Ó ÏÚ««∆≈∆»««∆≈««ƒ

.¯˙BÈ ÔÚBhL∆≈≈

ב.49) שם מחצית 50)משנה, על הוא הטיעון כן, ואם
הבהמה. או הקשו:51)הכלי וזה, ד"ה שם ב'תוספות'

ב'מיגו' שלו שחציה לו נאמין בלבד? רביע נוטל למה
'מיגו' אומרים שאין ותירצו, שלי? כולה לטעון היה שיכול
מיימוניות  ובהגהות בו. מוחזק שהוא דבר אחר מיד להוציא
באותו  אלא 'מיגו' שייך לא תירוץ: עוד מביא ט אות כאן
דבר  על טענה מאמינים ואין עליו, טוען שהוא עצמו דבר
(חציו  אחר דבר על לטעון יכול שהיה ב'מיגו' חצי) (כגון זה
שבדבר  כאן) במגידֿמשנה (מובא הרשב"א [וכתב השני).
יכול  חיטים, ערימת או בד חתיכת כגון להיחלק, הניתן

מחצי  ליטול שלי כולה הוא הטוען ואחרֿכך שבועה בלי תו
רביע. ונוטל השני חציו ממחצית פחות לו שאין נשבע
לשכנגדו  ולוותר השבועה מן להסתלק יכול שהוא ונראה
של  כעין שבועה שמהפכים הסוברים ולדעת הרביע. את
השבועה, את להפוך יכול - ה"ז) פ"א למעלה (ראה תורה

המחצית. כל ויטול חבירו וישבע

.èeÈ‰52,ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰Ê ,˙ÈlËa ÔÈ˜e„‡ ÌÈL »¿«ƒ¬ƒ¿«ƒ∆≈À»∆ƒ
B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰Ê - ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈À»∆ƒ∆≈«»∆»
¯‡M‰Â ,˙ÚbÓ B„iL ÌB˜Ó „Ú ÏËB ‰ÊÂ ,˙ÚbÓ«««¿∆≈«»∆»«««¿«¿»

ÔÈÚaLpL ¯Á‡ ‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ53„Á‡ ÏÎÏ LÈÂ . ¿ƒ¿»∆««∆ƒ¿»ƒ¿≈¿»∆»
B¯·Á ÏÚ ÏbÏ‚Ï54ÏËpM ‰Ó ÏkL ,55.ÏË ÔÈck - ¿«¿≈«¬≈∆»«∆»««ƒ»«

מערבא.52) בר תחליפא רב תני ז. הוסיף 53)שם שם,
השאר, על שנשבעים רבינו ומפרש "ובשבועה". אבהו: רב
בעל  כתבו וכן שבועה. בלי אחד כל נוטל שבידו החלק אבל
מחוי, ד"ה שם [ב'תוספות' גאון. האי ורב גדולות' 'הלכות
שם  הרא"ש דעת וכן שבידו, מה על גם שנשבע כתבו

ה]. ס"ק שם ש"ך ראה קלח. סי' חו"מ דיני 54)וה'טור'
הי"ב. פ"א למעלה נתבארו שבועה החלק 55)גלגול גם

שבועה? גלגול לבין שבועה בין ההבדל ומהו בידו. שהיה
ושבועה  המושבע, על עצמו ביתֿהדין מטיל - שבועה

בעלֿהדין. של מפורשת דרישה עלֿפי רק היא מגולגלת

.é‰È‰56‰ÊÂ ,˙Èlh‰ ˙ÙOaL ÔÈËeÁa ÊÁB‡ ‰Ê »»∆≈«ƒ∆ƒ¿«««ƒ¿∆
¯Á‡ ‰ÂLa dlk ÔÈ˜ÏBÁ - ˙¯Á‡‰ ‰ÙOaL ÔÈËeÁa«ƒ∆«»»»«∆∆¿ƒÀ»¿»∆««
‡Ï ,ÌÈÓ„a - Ô‡k ‰¯eÓ‡‰ ‰wÏÁ ÏÎÂ .ÔÈÚaLpL∆ƒ¿»ƒ¿»¬À»»¬»»¿»ƒ…
e˙ÈÓiL B‡ ˙ÈlË ÏL B‡ ÈÏk ÏL BÓˆÚ e„ÈÒÙiL∆«¿ƒ«¿∆¿ƒ∆«ƒ∆»ƒ

.‰Ó‰a‰«¿≈»

וכו'56) ישבע "זה במשנה: שאמרו מה פירשו שם בגמרא
היוצאים  בנימים באוחזים היינו ויחלוקו", וכו' ישבע וזה

מהטלית.

.àé„Á‡‰ ÊÁB‡ ‰È‰57BnÚ ˜a‡˙Ó ‰ÊÂ ,dlk ˙‡ »»≈»∆»∆À»¿∆ƒ¿«≈ƒ
.dlk ˙‡ ÊÁB‡‰ ˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - da ‰Ï˙Â¿ƒ¿∆»¬≈¿∆¿«»≈∆À»

שם.57) גמרא

.áéda ÔÈ˜e„‡ Ì‰ÈL e‡a58„iÓ „Á‡‰ dËÓLe , »¿≈∆¬ƒ»¿»»»∆»ƒ«

eÈÙa B¯·Á59¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈM‰ ˜˙LÂ , ¬≈¿»≈¿»««≈ƒ««ƒ∆»«
ÁÂˆÂ60˜˙ML ÔÂÈk ;B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ¿»«≈ƒƒ»ƒ»≈»∆»«

Ê È¯‰ ,‰lÁzaBÏ ‰„BÓk ‰61ÈM‰ ¯ÊÁ .62dÙ˜˙e «¿ƒ»¬≈∆¿∆»««≈ƒ¿»»
ÁÂˆ (‡Ï) ÔBL‡¯‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBL‡¯Ó63‰lÁzÓ ≈ƒ««ƒ∆»ƒ…»«ƒ¿ƒ»

ÛBÒ „ÚÂ64ÔÈ˜ÏBÁ -65. ¿«¿ƒ

נפשטה.58) שלא שם, זירא רבי של בפני 59)בעיא
מביתֿהדין.60)ביתֿהדין. שיצאו זירא 61)לפני רבי

מוכיחה  ששתיקתו לומר אפשר בעייתו: את שם מנמק
שחשב  משום ששתק לומר ואפשר חבירו, לטענת שהודה
מידו  שכנגדו הוציא שבאלימות רואים עצמם הדיינים שהרי
המוחזק  מיד מספק מוציאים שאין רבינו ופסק החפץ. את
שלא  בעיא כל - כספק דן שרבינו פעמים, כמה כבר (בארנו
 ֿ [במגיד כמי). הלכה בה נאמר שלא מחלוקת או נפשטה,
 ֿ "אםֿתמצי שם: שאמרו משום נימוק, עוד מוסיף משנה
 ֿ כאם לפסוק רבינו של ודרכו וכו'" מוציאים אין לומר
כן: גם אמרו שם בגמרא שהרי תמוהים, ודבריו תמציֿלומר.
משם]. הוכחה כל אין ובכן מוציאים", "אםֿתמציֿלומר
פוסקים  נחלקו בעדים, אלא ביתֿדין בפני שלא תקפו ואם
מיד  מוציאים שאין כלֿשכן שלא סובר, הרמב"ן בדבר:
רואים. עצמם הדיינים הרי הנימוק: כאן אין שהרי התוקף,
השתיקה  לומר שייך לא לביתֿדין שמחוץ הרשב"א, ודעת
לגלות  אדם בני של דרכם שאין משום כהודאה, היא

לביתֿדין. מחוץ צווח.62)טענותיהם ולבסוף ששתק זה
המלה 63) את מוחקים [ויש המגידֿמשנה. גירסת היא כך

כלל.64)"לא"]. צווח לא שלא 65)כלומר, משמיענו,
מוציאים  אין שאמרנו כשם השני, מיד מוציאים אין תאמר
של  וטעמו צווח. ולבסוף שתק כשהשני אפילו הראשון מיד
לראשון  כן לפני הודה השני הרי לומר: שאפשר מפני דבר,
פנים  שיש ומפני בו. לחזור יכול ואינו תחילה צווח כשלא
המגידֿמשנה  וכתב השקול. בספק נידון - ולכאן לכאן
וחולקים  מידו מוציאים כן גם מתחילה, השני צווח שאפילו
שם  ערוך' ב'שולחן אולם ו). ס"ק שם חו"מ ש"ך (ראה

) צווח אפילו חולקים.הגירסא - סוף ועד מתחילה הראשון)
שתקף  אחר הראשון בו שזכה מכיון תאמר שלא ומשמיענו,
זה  אומרים אנו אלא כלל, מועילה השני של תקיפתו אין -
ביאר  לא בתחילה. שהיה כמו הדין וחזר תקף, וזה תקף
ואחרֿכך  סוף ועד מתחילה השני כששתק הדין מה רבינו
מדייק  ז ס"ק שם [בש"ך ולכאן. לכאן פנים ויש תקף.
חזר  אפילו ולפיכך לו, שהודה ברור שבזה הגמרא, מלשון
רבינו  דברי להעמיד עלינו זה, ולפי מידו. מוציאים - ותקף

בלבד]. צווח ולבסוף בשתק כאן

.âéÌ‰ÈL e‡a66e‡ˆ :Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,˙Èlha ÔÈ˜e„‡ »¿≈∆¬ƒ««ƒ¿»«¿»∆¿
„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â e¯ÊÁÂ e‡ˆÈ ,‰ÈÓc ˙‡ e˜lÁÂ¿«¿∆»∆»»¿¿»¿«¬≈ƒ«««

‰Ê ,Ô‰Ó „Á‡67‰„B‰ ÔÚBË68‰ÊÂ ,‰pnÓ ˜lzÒÂ ∆»≈∆∆≈»¿ƒ¿«≈ƒ∆»¿∆
BÏ ÂÈz¯ÎnL :ÔÚBË69ÈÏÚ ¯ab˙ B‡ ,70- dÙËÁÂ ≈∆¿«¿ƒƒ¿«≈»««¬»»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰71‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; «ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ËtÈÂ BlL ‡È‰L ‰Ê Ú·MÈ -ƒ»«∆∆ƒ∆¿ƒ»≈¿≈…«≈»∆

שם.66) שהטלית 68)המחזיק.67)גמרא הודה השני
שלי. השכרתיו.69)היא רבינו 70)צ"ל הוסיף זה דין
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שאנו 71)מדעתו. שם, בגמרא נימקו השכרתיו, בטוען
ועכשיו  גזלן, הוא דינך שבעל טענת כן לפני לו: אומרים
למה  טעמו ביאר לא [רבינו בעדים? שלא הטלית לו השכרת
ד"ה  שם ה'תוספות' ודעת עלי. נתגבר לומר נאמן אינו
והרמב"ן  שם. הרא"ש כתב וכן נאמן, שהוא אגרת,
דעת  כן גם קיבלו במגידֿמשנה) (הובאו והרשב"א
ב'מיגו' השכרתיו לטעון נאמן שאינו והוסיפו ה'תוספות',
כעדים  שאנחנו עדים, במקום כ'מיגו' שזה משום תקפה, של
שאם  יוצא, ומזה למעלה. שנתבאר מהנימוק לו השכיר שלא
נאמן  הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני השכרתיה טען

זה. ב'מיגו'

ה'תשע"ו  מרחשון ד' ש"ק יום

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אלא 1) שמורים, שאינם חיים (בעלי שהגודרות מבאר

שניים  ודין חזקה, להם אין ורועים) למקום ממקום הולכים
ספינה. על לבעלות טוענים

.à‰Ó‰a2˙Îl‰Ó ‡l‡ ,‰¯eÓL dÈ‡L ‰iÁ B‡ ¿≈»«»∆≈»¿»∆»¿«∆∆
dÒÙzL ‰Ê ˙˜ÊÁa dÈ‡ - ‰ÚB¯Â ÌB˜Ó ÏÎa3, ¿»»¿»≈»¿∆¿«∆∆¿»»

Ú·Bz‰ ‡È·‰ ?„ˆÈk .ÌÈÏÚaÏ ‰Úe„È ‡È‰L ¯Á‡Ó≈««∆ƒ¿»«¿»ƒ≈«≈ƒ«≈«
BÏ ‰Úe„È ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰L ÌÈ„Ú4:ÔÚBË ÒÙBz‰ ‰ÊÂ , ≈ƒ∆«¿≈»«…¿»¿∆«≈≈

ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ ,ÈÏ dz˙ ‰z‡«»¿«»ƒ«»¿«¿»ƒ≈∆¡»∆≈
‡È‰ È¯‰L ,‰È‡¯ B„È ˙Áz d˙BÈ‰5dÓˆÚÓ ‰ÎÏ‰ ¡»««»¿»»∆¬≈ƒ»¿»≈«¿»

¯ÊÁz - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .B˙eL¯a ‰ÒÎÂ¿ƒ¿¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ…≈ƒ¿»»«¬…
Ú·MÈÂ ,‰ÈÏÚ·Ï ‰Ó‰a‰6.BÊ ‰ÚË ÏÚ ˙q‰ «¿≈»ƒ¿»∆»¿ƒ»«∆≈««¬»

לו.2) בתרא הגודרות 3)בבא לקיש: ריש של מימרא
מקום  בכל מזון לעצמם ולחפש ללכת שדרכם (צאן

חזקה. להם אין שלו.4)שימצאו) שהיא הדבר ידוע
היה.5) שכך לשלול הבהמה.6)שאין בעל

.á‰¯eÓL ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰7‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ B‡8Û‡ , »¿»«¿≈»¿»¿»¿∆«
‰Ê ‡È·‰L Èt ÏÚ9‰ È¯‰ - BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú‡È «ƒ∆≈ƒ∆≈ƒ∆ƒ∆¬≈ƒ

dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚË Ì‡Â ;B„È ˙Áz ‡È‰L ‰Ê ˙˜ÊÁa¿∆¿«∆∆ƒ««»¿ƒ»««»¿«¿»
BlL ‡È‰L ˙q‰ ÒÙBz‰ Ú·MÈ - ÈÏ dz˙ B‡¿«»ƒƒ»««≈∆≈∆ƒ∆

¯ËtÈÂ10. ¿ƒ»≈

עליה.7) לשמור בעליה של אותה 8)דרכו שמוציא
עליה. ומשגיח מרעה לו.9)למקום ידועה שהיא

של 10) תבואה הזיקו שעיזים שהיה, במעשה שם בגמרא
הנזק. תשלום ותבע העיזים את ותפס הניזק ובא אחרים
שוויים  כדי עד לתבוע נאמן שהוא שמואל, של אביו ופסק
בגמרא  והקשו לי. מכרתם לטעון שיכול במיגו העיזים של
ותירצו  א), (הלכה למעלה שהבאנו לקיש ריש מדברי
לרועה  מסורה שבבהמה ומכאן, לרועה. מסורים שעיזים

לי. מכרתה אתה לטעון המחזיק יכול

.â‰¯eÓL ‰˙È‰L B¯·Á ˙Ó‰a ÒÙzL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆»«∆¡«¬≈∆»¿»¿»
dÓˆÚÓ ˙‡ˆÈ ‡È‰ :ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÚB¯ „Èa B‡¿«∆¿«¿»ƒ¬ƒƒ»»≈«¿»
‡È‰ ‰Ïe‡L B‡ ,E„Èa ‡È‰ ÔB„wt B‡ ,EÏˆ‡ ‰‡·e»»∆¿¿ƒ»ƒ¿»¿¿»ƒ
‰z‡ Ï·‡ ,ÈlL dÈ‡ ,‡e‰ Ôk :¯ÓB‡ ÒÙBz‰Â ,EÏ¿¿«≈≈∆≈»∆ƒ¬»«»

,CÎÂ Ck ÏÚ È„Èa dzkLÓ ‰z‡ B‡ ,CÎÂ Ck ÈÏ ·iÁ«»ƒ»¿»«»ƒ¿«¿»¿»ƒ«»¿»
ÏBÎÈ - CÎÂ Ck ÌlLÏ ·iÁ ‰z‡L ˜Ê È˙B‡ z˜f‰ B‡ƒ«¿»ƒ∆∆∆«»«»¿«≈»¿»»
‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ,‰ÈÓ„ È„k „Ú ÔÚËÏƒ¿…«¿≈»∆»ƒ∆»«¿»

È„Èa ‡È‰11ıÙÁ ˙ËÈ˜a Ú·MÈÂ .12.ÏhÈÂ ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿ƒ…

שמכירה 11) ומשמע ז, ובהלכה ו בהלכה שכתב כמו נתבאר
בהלכה  מהאמור כמחאה, נחשבת כן גם שטר בלא בעדים

היסת 12)הקודמת. שנשבע רבינו כתב הקודמים בהדינים
של  טעמו תורה. של כעין שבועה עליו הוטל כאן ובנידון
ג: הלכה ולוה מלוה מהלכות י"ג בפרק רבינו ביאר ההבדל
- בה מוחזק והוא שלו היא עצמה שהבהמה טוען כשהוא
כדין  תורה של כעין אותו משביעים - וליטול להישבע ועליו

ונוטל. נשבע

.ãÌÈ„·Ú‰ ÔÎÂ13‰Ê ˙˜ÊÁa ÔÈ‡ - Cl‰Ï ÔÈÏBÎiL ¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ¿«≈≈»¿∆¿«∆
‰fL ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰L ÔÂÈk ‡l‡ .B„È ˙Áz Ô‰L∆≈««»∆»≈»∆≈ƒ«≈≈ƒ∆∆
,ÈÏ Bz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË ‰l‰Â ,Bc·Ú ‡e‰L Úe„È»«∆«¿¿«»≈«»¿«¿ƒ
„·Ú‰ ¯ÊÁÈÂ ;ÔÓ‡ BÈ‡ - ‰zÓa ÈÏ Bz˙ ‰z‡«»¿«ƒ¿«»»≈∆¡»¿«¬…»∆∆

ÔÚBh‰ Ú·MÈÂ ,ÂÈÏÚ·Ï14‡È·‰ .Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»»¿ƒ»««≈∆…»«¿…»«≈ƒ
BÏˆ‡ „·Ú‰ ‰ÊÏ LiL ÌÈ„Ú „·Ú‰ ÒÙzL ÔÚËp‰ ‰Ê∆«ƒ¿»∆»«»∆∆≈ƒ∆≈¿∆»∆∆∆¿
Ba LnzLÓ ‡e‰Â ,ÌBÈÏ ÌBiÓ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL»»ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈
‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Ôa¯ ˙‡ ÔÈLnLÓ ÌÈ„·Ú‰L C¯„k¿∆∆∆»¬»ƒ¿«¿ƒ∆«»ƒ¿…ƒ»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈM‰ el‡ ÏÎa Ba15ÔÈ„ÈÓÚÓe , ¿»≈«»ƒ¬≈∆∆¡»«¬ƒƒ
B˙ B‡ epnÓ BÁ˜lL ˙q‰ Ú·MiL ¯Á‡ B„Èa B˙B‡¿»««∆ƒ»«∆≈∆¿»ƒ∆¿»

ÔË˜ „·Ú Ï·‡ .‰zÓa BÏ16ÏÚ Cl‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ¿«»»¬»∆∆»»∆≈»¿«≈«
,ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ - B˙eË˜ ÈtÓ ÂÈÏ‚«̄¿»ƒ¿≈«¿¬≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ
,B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - B˙eL¯a ‰È‰iL ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¬≈¿∆¿»

.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

שנים"13) שלוש "חזקתן ... והעבדים שנינו: כח. שם
הגודרות  שאמר: לקיש ריש על מכאן הקשו לו. שם ובגמרא
דרכם  עבדים והרי א) הלכה למעלה (ראה חזקה להן אין
חזקה  להן "אין רבא: ומפרש שמירה? בלי מקום לכל ללכת
שנים". שלוש אחר חזקה להן יש אבל לאלתר,

היסת.14) בקרקע 15)שבועת בהחזיק כמו נאמן הנתבע
פרק  לקמן שנתבאר כמו מיחו, לא והבעלים שנים שלוש
משמע, הגמרא [מלשון שם). הערתנו (ראה ג הלכה י"א
שם  כתב (וכן שנים שלוש לאחר חזקה להן יש גודרות שגם

פ  וכן בפירוש, קלה,הרשב"ם סימן משפט חושן הטור סק
לאלתר  בין בבהמה חילק לא ורבינו שם). חדש בית ראה
לבהמה  שאין משנה, במגיד למד ומזה שנים. שלוש ובין
לא  שהרי מסייעתו, המשנה שלשון ומעיר, לעולם. חזקה
הוא  שנים. שלוש שחזקתם אלה בין בהמה כלל  הזכירה
שלוש  אחר חזקה להן יש "אבל רבא: שאמר מה מפרש
זכר  בלשון גם השתמשו (בגמרא לעבדים הכוונה שנים"

לרבים)]. נון למקום.16)באות ממקום ללכת יכול שאינו
אימו  אותו הביאה שמא חוששים שאין רבא, ומשמיענו

אותו. ושכחה והלכה הנתבע של לביתו

.äÔÚBh‰17„·Ú B‡ ‰Ó‰a B‡ „‚a :¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ «≈∆¬≈¿»«∆∆¿≈»∆∆
B‡ ,ÏeÊ‚ B‡ Ïe‡L B‡ ,‡e‰ ÈlL E„ÈaL ‰Ê∆∆¿»¿∆ƒ»»
,Èk ‡Ï :¯Ó‡ ÔÚËp‰Â ,EÏ ¯eÎO B‡ EÏˆ‡ ÂÈz„˜Ù‰ƒ¿«¿ƒ∆¿¿»¿¿«ƒ¿»»«…ƒ
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e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú ÔÚBh‰ ‡È·‰Â ,È˙M¯ÈÂ ÈBÓÓ ‰Ê ‡l‡∆»∆»ƒƒÀ»ƒ¿≈ƒ«≈≈ƒ∆≈ƒ
‰Úe„È ‰Ó‰a‰ B‡ „·Ú‰ B‡ ıÙÁ‰ ‰fL ÔÈÚ„BÈ Ô‰L∆≈¿ƒ∆∆«≈∆»∆∆«¿≈»¿»
,ElL ‰È‰ Ôk :¯Ó‡Â ÔÚËp‰ ¯ÊÁ ,‰ÊÏ ‰˙È‰ ‡È‰L∆ƒ»¿»»∆»««ƒ¿»¿»«≈»»∆¿
Èz¯Ó‡L ‰ÊÂ ,ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ÈÏ Bz˙ ‰z‡ Ï·‡¬»«»¿«ƒ¿«¿ƒ¿∆∆»«¿ƒ
ÈlL ‡e‰L ‡l‡ ,È˙B·‡Ó ÂÈzL¯iL ‡Ï - È˙M¯È¿À»ƒ…∆¿«¿ƒ≈¬«∆»∆∆ƒ
¯·kL .˙q‰ ÚaLÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÂÈzL¯È el‡k¿ƒ¿«¿ƒ¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»∆≈∆¿»

e¯‡a18ÚÓLp‰ ¯·c ÔÚËÏ ¯ÊÁÏ ÔÚBhÏ LiL ,19. ≈«¿∆≈«≈«¬…ƒ¿…»»«ƒ¿»

וטוען 17) וחוזר טוען עולא ופסק שהיה, מעשה לא. שם
וטוען. וחוזר טוען הלכתא אמרו: למעלה 18)ובמסקנא

ח. הלכה ז הראשונה 19)פרק טענתו כך לפרש שאפשר
באו  שלא זמן שכל נתבאר, ושם העדים. ידי על שהוכחשה
- הדין מבית יצא לא וגם האחרונה טענתו והכחישו עדים
מכחישה  היא ואפילו אחרת טענה ולטעון לחזור הוא יכול
שביאר  מה על וסמך קיצר וכאן הראשונה. טענתו לגמרי

שם.

.å‰ÈÙÒ20‰Ê ,‰ÈÏÚ ÔÈ˜ÏÁ ÌÈL eÈ‰L da ‡ˆBiÎÂ ¿ƒ»¿«≈»∆»¿«ƒ∆¡»ƒ»∆»∆
ÈlL dlk :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÈlL dlk :¯ÓB‡21e‡·e , ≈À»∆ƒ¿∆≈À»∆ƒ»

¯Ó‡Â ÔÈc ˙È·Ï22ÌÈ„Ú ‡È·‡L „Ú ‰eÒÙz :„Á‡23 ¿≈ƒ¿»«∆»ƒ¿»«∆»ƒ≈ƒ
d˙B‡ ÔÈÒÙBz ÔÈ‡ -24CÏ‰Â ,ÔÈc ˙Èa ‰eÒÙz Ì‡Â . ≈¿ƒ»¿ƒ¿»»≈ƒ¿»«

¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,eÈÈa ‰eÁÈp‰ :¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú ‡ˆÓ ‡ÏÂ¿…»»≈ƒ¿»««ƒ»≈≈¿»«ƒ¿«≈
Ô‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - Ì„wÓ dÈ„ ‰È‰Lk ,ÏhÈ25ÔÈ‡Â ; ƒ…¿∆»»ƒ»ƒ…∆≈¿ƒ»∆¿≈

B‡ ÌÈ„Ú e‡È·iL „Ú Ô„iÓ ÔÈc ˙Èa d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ»≈ƒƒ»»«∆»ƒ≈ƒ
BÓk ,‰Úe·L·e ÌBˆ¯a e˜ÏÁÈ B‡ ‰ÊÏ ‰Ê e„BiL „Ú«∆∆»∆«¿¿ƒ¿»ƒ¿»¿

e¯‡aL26. ∆≈«¿

לד:20) בפרק 21)שם ולקמן בה. מוחזק מהם אחד ואין
בדבר  מחזיק אדם שאין מקום שבכל יתבאר, ד הלכה ט"ו
המתגבר  "וכל בידיהם הדבר את מניחים - עליו שנטענים
ועליו  מידו המוציא האחר ויהיה הנטענת) (בשדה בה ירד
למעלה  בזה שכתבנו מה וראה שם. רבינו (לשון הראייה"
"כל  כחוק: ופוסקים בתלמוד ידוע זה [דין ז). הלכה ט פרק

גבר"]. - יתפוס 23)להדיינים.22)דאלים שלא כדי
מידו. להוציאה יהיה וקשה השני, בינתיים ואם 24)אותה

משנה). (כסף לתפוס הדיינים רשאים - שניהם הסכימו
שלא 25) דין בית תפסוה אם ואפילו מסכימים שניהם אפילו

מתחת  מוציאים אין - תפסו כדין ושלא שניהם בהסכמת
שלא  בין ברשות בין - דין בית ליד שבא דבר שכל ידם,
בהוכחה  או בעדים הדבר שיתברר עד להוציא אין - ברשות
אות  עז כלל בתשובותיו והרא"ש הר"ן). בשם (שם אחרת
יכול  ואינו תפס, שכדין להישבע חייב שהתופס כתב, א
כל  שפסקו: דין, בית החלטת בתוקף בזה זכיתי הרי לטעון
הדין  בית כי בספק, מוטל עדיין הדבר ונימוקו: גבר. דאלים
אלא  הנטען, הדבר של החוקי בעליו התופס שזה קבע לא
לפניהם. הניחוהו - הבעלים הם מי לברר יכול שלא

[לא 26) מוחזקים. שניהם בדין ז הלכה ט פרק למעלה
המקרים  שלושת בכל זו. שבועה של פירושה לי נתברר
עליהם  מטילים למה הדדי הסכם או הודאה עדים, האלה:
האחרונה  לבבא נמשכת "ובשבועה" שהמלה ונראה שבועה.
שלא  כדי לחלוקה, שניהם הסכימו שאם רבינו, וכוונת בלבד

החלוקה  את לפועל הדין בית מוציא - הדין בית ביד יישאר
שאינו  דבר נטל שלא יישבע שהשני לדרוש יכול אחד וכל

שלו].

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
המחאה.1) ודין קרקעות, חזקת דין מבאר

.à˙BÚ˜¯w‰ Ïk2Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ·Ï ˙BÚe„È‰ »««¿»«¿¿«¿≈∆««ƒ∆≈
.Ô‰ÈÏÚa ˙˜ÊÁa Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ „È ˙Áz ‰zÚ«»«««¬≈ƒ¬≈≈¿∆¿««¿≈∆
ÌÚ‰L C¯„k ¯ˆÁa LnzLÓ ‰È‰L Ô·e‡¯ ?„ˆÈk≈«¿≈∆»»ƒ¿«≈¿»≈¿∆∆∆»»
,ÌÈ¯Á‡Ï d¯ÈkOÓe ,da ¯c :Ô‰È˙B¯ˆÁa ÌÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«¿≈∆»»«¿ƒ»«¬≈ƒ
¯Ó‡Â ÂÈÏÚ ÔÚËÂ ÔBÚÓL ‡a ÔÓÊ ¯Á‡Â ,¯˙BÒÂ ‰B·e∆¿≈¿««¿«»ƒ¿¿»«»»¿»«
E„Èa ‡È‰ ‰¯eÎOe ,‡È‰ ÈlL E„È ˙ÁzL BÊ ¯ˆÁ :BÏ»≈∆««»¿∆ƒƒ¿»ƒ¿»¿
‰z‡Â ,‰˙È‰ ElL :Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ,‰Ïe‡L B‡¿»∆¡ƒ¿≈∆¿»¿»¿«»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ ,‰zÓa ÈÏ dz˙ B‡ ÈÏ dz¯ÎÓ¿«¿»ƒ¿«»ƒ¿«»»ƒ≈≈ƒ
˙q‰ Ô·e‡¯ ÚaL - BÏ ‰Úe„È ‰˙È‰L ÔBÚÓLÏ3 ¿ƒ¿∆»¿»¿»ƒ¿»¿≈∆≈

BÓB˜Óa „ÓÚÈÂ4¯ˆÁL ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿«¬…ƒ¿¬»ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ∆»≈
ÔÈ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ‰˙È‰ BlL BÊ∆»¿»¬≈ƒ¿∆¿«ƒ¿¿¿ƒ
Ì‡Â ;CÏ d˙ B‡ EÏ d¯ÎnL ‰È‡¯ ‡·‰ :Ô·e‡¯Ïƒ¿≈»≈¿»»∆¿»»¿¿»»»¿ƒ
ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ - ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï…≈ƒ¿»»¿«¿ƒƒ∆»«¬ƒƒ
‰„BÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÚÓLÏ d˙B‡»¿ƒ¿««ƒ∆≈¿≈∆
.ÔBÚÓLÏ ÌÈ„Ú LÈ È¯‰L ,BlL ‰˙È‰ ‡È‰L ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿∆ƒ»¿»∆∆¬≈≈≈ƒ¿ƒ¿

בחזקת 2) "קרקע קב:) (בבאֿמציעא נחמן רב של מימרא
הבתים  "חזקת (כח.): בבבאֿבתרא ושנינו עומדת". בעליה
שלוש  אדם בהם החזיק אם פירוש, שנים", שלש חזקתן וכו'
הם  הרי - ובגמרא במשנה שם המבוארים התנאים כפי שנים
חזקה. דין אין שנים משלוש בפחות אבל בחזקתו,

רק 3) נתמעטו שקרקעות ה"א), פ"ה (למעלה רבינו שיטת
הקרקעות. על גם נשבעים היסת אבל התורה, משבועת

שם,4) בהלכותיו הרי"ף כתב כן בידו. תישאר החצר
כמותו. פסק הרא"ש וגם שם. הגמרא מסוגיית זאת ומוכיח

.áÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na5‡È·‰Ï Ô·e‡¯ ÔÈÎÈ¯ˆnL «∆¿»ƒ¬ƒ∆«¿ƒƒ¿≈¿»ƒ
;‰a¯Ó ÔÓÊ da LnzL ‡lLa ?˜lzÒÈ B‡ ‰È‡¿̄»»ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿«≈»¿«¿À∆
ÌÈL LÏL Ú˜¯˜ ˙B¯t ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ≈ƒ≈ƒ∆»«≈«¿«»»ƒ
d˙B‡a Ì„‡ Ïk ÔÈ‰pL C¯„k dlÎa ‰‰Â ,˙BÙeˆ¿̄¿∆¡»¿À»¿∆∆∆∆¡ƒ»»»¿»

Ú˜¯˜6‡e‰Â ,7ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚaÏ ¯LÙ‡ ‰È‰iL «¿«¿∆ƒ¿∆∆¿»«¿»ƒ»ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - Ba eÁÓ ‡ÏÂ ˜ÈÊÁ‰L ‰Êa eÚ„iL∆≈¿»∆∆∆¡ƒ¿…ƒ«¬ƒƒ»

˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈÂ ,Ô·e‡¯ „Èa8ÔBÚÓL BÏ d¯ÎnL ¿«¿≈¿ƒ»«¿≈∆≈∆¿»»ƒ¿
Ì‡ :ÔBÚÓLÏ BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ÈtÓ .¯ËtÈÂ BÏ d˙ B‡¿»»¿ƒ»≈ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ

 ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL ÔÚBË ‰z‡ ˙Ó‡‰Ê ‰È‰ ‰ÓÏ ,z˙ ¡∆«»≈∆…»«¿»¿…»«»»»»»∆
‡Ï ÂÈÏÚ EÏ ÔÈ‡Â ,EÚ˜¯˜a ‰L ¯Á‡ ‰L LnzLÓƒ¿«≈»»««»»¿«¿»¬¿≈¿»»…
Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ,‰BkLÓ ¯ËL ‡ÏÂ ˙e¯ÈÎO ¯ËL9. ¿«¿ƒ¿…¿««¿»¿…ƒƒ»

¯Ó‡Â ÔÚË10¯·c‰ ÈÏ‡ ÚÈb‰ ‡lL ÈtÓ :11È¯‰L , »«¿»«ƒ¿≈∆…ƒƒ«≈««»»∆¬≈
‡lL ¯LÙ‡ È‡ :ÌÈ¯ÓB‡ - ‰˜BÁ¯ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰»ƒƒƒ¿ƒ»¿»¿ƒƒ∆¿»∆…
‰È‰ EÏ ÚÈb‰L ÔÂÈÎÂ ;ÌÈL LÏLa ¯·c‰ E„ÈÏ ÚÈbÈ«ƒ«¿»¿«»»¿»»ƒ¿≈»∆ƒƒ«¿»»

ÌÈ„Ú ÈÙa ˙BÁÓÏ EÏ12ÏÊ‚ ÈBÏtL :Ì˙B‡ ÚÈ„B˙Â , ¿ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ«»∆¿ƒ»«
‰z‡ ,˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔÈca epÚa˙‡ ¯ÁÓÏe È˙B‡ƒ¿»»∆¿»∆«ƒƒ¿…ƒƒ»«»
‰ÓÁÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿¿ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»»
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קכה orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oeygxn 'c w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈ·e Ô·e‡¯ Ba ‰È‰L ÌB˜n‰ ÔÈa ÌÈÎ¯c LeaLÂ¿ƒ¿»ƒ≈«»∆»»¿≈≈
ÔBÚÓL Ba ‰È‰L ÌB˜n‰13¯OÚ Ô·e‡¯ dÏÎ‡ elÙ‡ , «»∆»»ƒ¿¬ƒ¬»»¿≈∆∆

,ÔBÚÓLÏ ˙¯ÊBÁÂ B„È ˙ÁzÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL»ƒƒƒ»ƒ««»¿∆∆¿ƒ¿
LnzLÓ ‰fL ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»«…»«¿ƒ∆∆ƒ¿«≈

ÈÚ˜¯˜a14. ¿«¿»ƒ

שם.5) וגמרא אותה 6)משנה קיבל או אותה שקנה וטוען
שטרו. ואבד (בתנאי).7)במתנה נאמר כתב 8)וזה

בשדה  החזיק שאם וסוברים חולקים שיש במגידֿמשנה,
חו"מ  ערוך' 'שולחן (ראה להישבע. צריך אינו שנים שלש

סק"ג). שם וסמ"ע ב סעיף קמ אמרו 9)סי' זה נימוק
שם. לח.10)בגמרא שם וגמרא ידעתי 11)משנה לא

שלי. שדה פירות אוכל אפילו 12)שזה מועילה שמחאה
ה. הלכה לקמן שיתבאר כמו המחזיק, בפני ואין 13)שלא

לזו. זו ממדינה הולכות "שלש 14)שיירות שם: שנינו
חזקה  אינה וכו' והגליל הירדן ועבר יהודה לחזקה, ארצות
"בשעת  שם: בגמרא וביארו אחת". במדינה עמו שיהא עד
מצב  כשקיים זו במשנה המדובר פירוש, שנו". חירום,

המדינות. שתי בין מלחמתי

.â‡È·‰15‰L ÏÎa ‡a ÔBÚÓL ‰È‰L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»»»
˙BÁt B‡ ÌBÈ ÌÈLÏL ‰Ê ÌB˜Óa „ÓBÚÂ16ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈¿»∆¿ƒ»¿ƒ

z„a‡ ?˙‡aLk ˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ó ÈtÓ :ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿ƒ¿≈»…ƒƒ»¿∆»»ƒ«¿»
E˙eÎÊ17˜eMa È˙ÈÈ‰ „e¯Ë :¯Ó‡Â ÔBÚÓL ÔÚË .18, ¿¿»«ƒ¿¿»«»»ƒƒ«

‰fL ÈzÚ„È ‡ÏÂ19È¯ˆÁ CB˙a20;‰ÚË BÊ È¯‰ - ¿…»«¿ƒ∆∆¿¬≈ƒ¬≈«¬»
‰È‰È ÌBÈ ÌÈLÏL ÏkL21Ì‡Â .˜eMa „e¯Ë Ì„‡ ∆»¿ƒƒ¿∆»»»«¿ƒ

.B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈLÏMÓ ¯˙BÈ „ÓÚ»«≈ƒ¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈∆¿
ÌÚ‰L ,ÌÈ¯Ùka ‡l‡ BÈ‡ ‰Ê ÔÈc‰L ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ¿≈»∆ƒ∆«ƒ∆≈∆»«¿»ƒ∆»»

.Ô‰lL ÌÈ˜ÂMa ÔÈ„e¯Ë¿ƒ«¿»ƒ∆»∆

ל.15) במקום 16)שם שנשתהה שהיה, מעשה מובא שם
"או  המילים את רבינו והוסיף שנה. בכל יום שלשים
זו. בתוספת משמיענו מה לי נתבאר ולא פחות".

ביד 17) תשאר והשדה לערער, זכותך אבדת כך ומשום
סחורה.18)המחזיק. לקנות או סחורתו למכור

בשוקאי 20)ראובן.19) שם: שאמרו מה הרי"ף פירש כך
זמן  לי היה ולא הייתי טרוד פירש, ורשב"ם טרידנא. הוה

הגולה. מאור גרשום רבינו פירש וכן מתקבל 21)למחות,
גאון, האי רב בשם הרי"ף [וכתב שיהיה. הדעת על
לא  אפילו חירום, בשעת שלא אבל חירום, בשעת שהמדובר
לערער, יכול אינו - בה נמצאת שהשדה למדינה כלל בא

מקומות]. ובכמה הקודמת בהלכה רבינו פסק וכן

.ã‰Ó ÈtÓe22¯·c‰ ˙Ó‡ Ì‡ :Ô·e‡¯Ï ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ƒ¿≈»≈¿ƒƒ¿≈ƒ¡∆«»»
¯ËMa z¯‰Ê ‡Ï ‰nÏ ,‰zÓa EÏ Ô˙ B‡ EÏ ¯ÎnL∆»«¿»«¿¿«»»»»…ƒ¿«¿»«¿»
Ïk CÏB‰Â B¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ?ElL∆¿ƒ¿≈∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»¿≈»
LÏL „Ú ‡l‡ ¯ËLa ¯‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁÂ ,ÂÈÓÈ»»«¬»»∆≈»»ƒ¿»ƒ¿»∆»«»
·eL - Ba ‰ÁÓÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ‰‡B¯L ÔÂÈÎÂ ,ÌÈL»ƒ¿≈»∆∆∆≈»»¿«∆

.¯‰Ê BÈ‡≈ƒ¿»

כט.22) שם רבא,

.ä‰ÁnL È¯‰23‰˜BÁ¯ ‰È„Óa ÔBÚÓL24‰Ó ÈtÓ , ¬≈∆ƒ»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿≈»

:¯Ó‡ÈÂ Ô·e‡¯ ÔÚËÈ ‡ÏÈ„k Èa ‰ÁnL ÈzÚÓL ‡Ï …ƒ¿«¿≈¿…«…»«¿ƒ∆ƒ»ƒ¿≈
BÏ ÔÈ¯ÓB‡L ÈtÓ ?¯ËMa ¯‰f‡L25BÏ LÈ E¯·Á : ∆∆»≈«¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¬≈¿≈

¯·Á26EÈÏ‡ ÚÈb‰L ‰˜ÊÁÂ ,¯·Á BÏ LÈ B¯·ÁÂ , »≈«¬≈≈»≈«¬»»∆ƒƒ«≈∆
,ÌÈL LÏL CB˙a Ea ‰ÁnL zÚ„iL ÔÂÈÎÂ ;¯·c‰«»»¿≈»∆»«¿»∆ƒ»¿¿»»ƒ

˙Ó‡a Ì‡27‰z‡ ,Ba z¯‰Ê ‡ÏÂ ¯ËL EÏ ‰È‰ ƒ∆¡∆»»¿¿»¿…ƒ¿«¿»«»
.EÓˆÚ ÏÚ z„ÒÙ‰ƒ¿«¿»««¿¿

לח:23) כלל.24)שם בה היה לא שמעון 25)שראובן
לטעון. לחברו.26)יכול מספר אחד אמת 27)וכל אם

הדבר.

.åCÎÈÙÏ28:Ì‰Ï ¯Ó‡Â ÌÈ„Ú ÈÙa ÔBÚÓL ‰ÁÓ Ì‡ , ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ¿»«»∆
‰‡ÁÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÎÈtÓ ‰Ê ¯·„ e‡ÈˆBz Ï‡29Ï·‡ . «ƒ»»∆ƒƒ∆≈∆∆»»¬»

eÈtÓ ‡ˆBÈ ‰Ê ¯·c ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ Ì‡ƒ»¿»≈ƒ≈«¿»≈»»∆≈ƒƒ
ÂÈÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡ ÔÈ‡L ¯·c‰L ;‰‡ÁÓ BÊ Ì‚ È¯‰ -¬≈«∆»»∆«»»∆≈»»¿À∆»»

‰eÎa ‡lL B¯ÓB‡30¯Ó‡Â ÌÈ„ÚÏ ‰eˆ Ì‡ ÔÎÂ . ¿∆…¿«»»¿≈ƒƒ»¿≈ƒ¿»«
e‰eÚÈ„Bz Ï‡ :Ì‰Ï31ÔÈ‡ :ÔÓˆÚÓ Ô‰ e¯Ó‡L B‡ , »∆«ƒ∆»¿≈≈«¿»≈
B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ e‡32Èt ÏÚ Û‡ ;‡È‰ ‰‡ÁÓ BÊ Ìb - »ƒƒ«∆»»ƒ««ƒ

¯·„Â ,ÌÈ¯Á‡Ï Ì‰ ÔÈÚÈ„BÓ ,B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ÔÈ‡L∆≈»ƒƒƒƒ≈«¬≈ƒ¿»»
.ÂÈÏ‡ ÚÈbÈ ‰Ê∆«ƒ«≈»

בפני 28) שלא שמחאה הקודמת, בהלכה שאמרנו משום
עלֿידי  לידיעתו מגיעה שהמחאה ונימקנו מועילה, המחזיק

המחאה.29)חבריו. את פרסמו לא העדים שהרי
יפרסם,30) שלא כך לפני שאמר למה לב שם אינו

דרכו  שאין יגלו, שלא המוחה עליהם כשציווה מהֿשאיןֿכן
שלא  בצדם וציוו לו, שנמסרו דברים לגלות הגון אדם של

לט. שם יהושע, רב בר הונא כרב פסק כרב 31)לגלותם.
אבל  למחזיק, יגלו שלא משמעותו זה שסגנון שם, פפא

לגלות. רשאים כבר 32)לאחרים שהרי מיותרת, זו בבא
זו  הרי - מפינו יוצא זה דבר אין אמרו שאפילו אמרנו,
היא  שדעתו פפא, רב בשם זה דין נאמר שם [בגמרא מחאה.
- מפינו יוצא זה דבר אין מעצמם: העדים אמרו אם שגם
ולפיכך  הבטחתם, יקיימו שהעדים משום מחאה, זו אין
יאמרו  שלא רק שהבטיחו משום שלפנינו הדין לנמק הוצרך
יספרו  האחרים והרי יאמרו, לאחרים אבל עצמו, למחזיק
לדעת  אבל המחזיק, לאזני הדבר ויגיע הלאה וכן לחבריהם
לב  שם אדם שאין יהושע, רב בר הונא כרב שפסק רבינו
דין  הרי - מאחרים זה על שנצטווה בלי מעצמו שאמר למה

לגמרי]. מיותר זה

.æ¯ÓB‡ ?‰‡Án‰ „ˆÈk33‡e‰L ÈBÏt :ÌÈL ÈÙa ≈««∆»»≈ƒ¿≈¿«ƒ¿ƒ∆
È‡ „È˙ÚÏÂ ,‡e‰ ÔÏÊb È„Oa B‡ È¯ˆÁa LnzLÓƒ¿«≈«¬≈ƒ¿»ƒ«¿»¿∆»ƒ¬ƒ
‡È‰ ‰¯eÎO :Ì‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz≈««ƒ¿≈ƒ»«»∆¿»ƒ
,Èz˙ B‡ Èz¯ÎnL ÈÏÚ ÔÚËÈ Ì‡Â ,‰BkLÓ B‡ B„Èa¿»«¿»¿ƒƒ¿«»«∆»«¿ƒ»«ƒ
BÊ È¯‰ - ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÔÈca B˙B‡ Ú·Bz È‡¬ƒ≈««ƒ¿≈…«≈»∆¬≈

‰‡ÁÓ34˜ÈÊÁ‰L BÊ ‰È„Óa ‰ÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . ∆»»««ƒ∆…ƒ»ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒ
È¯ˆÁa LnzLnL ÈBÏt :Ô‰Ï ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Ê da»∆¬»ƒ»«»∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈ƒ
:¯ÓB‡ Ô·e‡¯ È¯‰L ;‰‡ÁÓ BÊ ÔÈ‡ - ‡e‰ ÔÏÊb«¿»≈∆»»∆¬≈¿≈≈
CÎÈÙÏe ,„·Ïa È˙B‡ Û¯Á ‡nL Èz¯Ó‡ ÈzÚÓMLk¿∆»«¿ƒ»«¿ƒ∆»≈≈ƒƒ¿«¿ƒ»

.È¯ËLa Èz¯‰Ê ‡Ï…ƒ¿«¿ƒƒ¿»ƒ
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לח:33) שם זביד, רב של משמע,34)מימרא מלשונו
דעת  וכן מחאה. זו אין בדין" "ואתבענו סיים: לא שאם
שם  וב'תוספות' קמו). סי' שם ב'טור' (מובאה חננאל רבינו
אלא  כך, סיים לא שאפילו ר"י, בשם כתבו ולמחר, ד"ה
מחאה. זו הרי - שדי פירות שאוכל גזלן הוא פלוני אמר
שם  יוסף' [ב'בית כר"י. פסקו אביו, והרא"ש שם וה'טור'
שפירשו  כמו רבינו, דברי גם לפרש שאפשר כתב,
נקיטנא  "ולמחר שאמר: זביד, רב דברי והרא"ש ה'תוספות'
כמובן  זה אלא אמר, דווקא שלאו ופירשו, בדינא" ליה
הוכרח  שרבינו להוסיף, לי ונראה בדין. שיתבענו מאליו
פירות  אוכל שזה הדגיש שלא משום בדין" "ואתבענו לסיים
שהוא  "פלוני אמר: אלא (בגזלנותא) כדין שלא שדהו
למסור  שרצה לפרש, ואפשר הוא". גזלן - בחצרי משתמש
לאדם  שהכוונה סימן ונתן מחרף, הוא מי את בדיוק
החצר, את שגזל לומר כלל התכוון ולא בחצרו, המשתמש
אבל  בדין", "ואתבענו אמר לא אם מחאה זו אין ולפיכך
רבינו  מודה - בגזלנות שלי שדה פירות אוכל הוא כשאמר:

מחאה. שזו

.ç‰‡ÁÓ35‰‡ÁÓ - ÌÈL ÈÙa36ÎÂ ;ÔÈ·˙B37Û‡ , ∆»»ƒ¿≈¿«ƒ∆»»¿¿ƒ«
e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡lL Èt ÏÚ38‰ÁnL ÔÂÈÎÂ .39‰La «ƒ∆…»«»∆¿…¿≈»∆ƒ»¿»»

.‰LÂ ‰L ÏÎa ˙BÁÓÏÂ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰BL‡ƒ̄»≈»ƒ«¬…¿ƒ¿¿»»»¿»»
LÏL ‰‡ÁÓÏ ‰‡ÁÓ ÔÈa ‰È‰È ‡lL CÈ¯ˆ Ï·‡¬»»ƒ∆…ƒ¿∆≈∆»»¿∆»»»
LÏL Ïk ÛBÒa ˙BÁÓÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .˙B¯eÓb ÌÈL»ƒ¿¿ƒ»»ƒƒ¿¿»»

ÌÈL40¯Á‡Â ,˙B¯eÓb ÌÈL LÏL „ÓÚÂ ,‰ÁÓ Ì‡Â . »ƒ¿ƒƒ»¿»«»»ƒ¿¿««
.‰‡ÁÓ dÈ‡ - ‰ÁÓ Ck»ƒ»≈»∆»»

מ.35) - לט צריך 36)שם ואינו מחאה, תוקף לה יש
של  בשיטתו שם אמוראים מחלוקת שלושה. בפני למחות

נחמן. ורב כרבא רבינו ופסק יוחנן, העדים 37)רבי
למוחה, הכתב את ומוסרים בפלוני מיחה שפלוני כותבים,

הוכחה. בידו ה"38)שתהיה ולוה מלוה מהל' ה,בפכ"ג
האדם  בפני שלא שטר כותבים שאין אמרנו ה"א, ובפכ"ד
בפני  שלא מחאה כותבים ולמה לחובתו, הוא שהשטר
אינה  בכתב עדות הרי הכתב? יועיל מה ועוד, המחזיק?
חכמים  שתקנת ביארו מחאה, ד"ה שם ב'תוספות' עדות?
בעליה. לידי הקרקע ולהחזיר שהוא, בכל החזקה לבטל היא
את  זוכרים אינם העדים שלפעמים עוד, לתרץ ואפשר
מקבלים  וביתֿדין ידם, כתב את כשרואים ונזכרים המחאה,
[בגמרא  וה"ה. ה"א פ"ח עדות בהלכות כמבואר כזו, עדות
בפני  להיות צריכה שמחאה שמואל, בשם אמרו לח: שם
זקנים. או חולים להוציא למחזיק, להודיע היכולים עדים
"חברך  ה"ה: למעלה כתב שהרי כמותו, פוסק אינו ורבינו
יוכלו  עצמם המחאה שעדי צורך ואין וכו'", חבר לו יש
בדיני  כשמואל הלכה בידינו: שכלל ואףֿעלֿפי לו. למסור
אחרונים  שאמוראים מפני כמותו, הלכה אין כאן - ממונות

שם)]. (רא"ש בה"ה כמבואר עליו, שם 39)חולקים כרב,
כל 40)לט: בסוף למחות צריך הלכתא: רבא: אמר שם,

פקפק  שם יוחנן רבי אמנם קפרא). (כבר ושלש שלש
(ראה  בפירוש עליה חלק לא אבל קפרא, בר של בשמועתו

ח). אות כאן מיימוניות הגהות

.è‡È·‰41Ô·e‡¯42‰„O‰ ÏÚa ÔBÚÓL ‰fL ,ÌÈ„Ú ≈ƒ¿≈≈ƒ∆∆ƒ¿«««»∆

„Èa ‰„O‰ „ÓÚz - BÏ Ì˙e BÊ ‰„O ˙B¯t ıaƒ̃≈≈»∆¿»»«¬…«»∆¿«
BÏ Ô˙ B‡ BÏ d¯ÎÓ ÔBÚÓML ÔÚË elÙ‡Â ,Ô·e‡¿̄≈«¬ƒ»«∆ƒ¿¿»»»«

ÌBi‰43˙‡ LnLÓ ‰È‰ ‡Ï ,Ô˙ B‡ ¯ÎÓ ‡Ï el‡L ; «∆ƒ…»«»«…»»¿«≈∆
‰È˙B¯t BÏ Ô˙BÂ BÊ ‰„Oa Ô·e‡¯44. ¿≈¿»∆¿≈≈∆»

גורס 41) (במגידֿמשנה לה: שם אבא, רב של מימרא
שנים.43)המחזיק.42)"רבינא"). שלש החזיק ולא

שם.44)

.éÔÚË45¯·c‰ ‰È‰ ˙Ó‡ :¯Ó‡Â ÔBÚÓL46˙B¯ÙÏe , »«ƒ¿¿»«¡∆»»«»»¿≈
ÂÈz„¯B‰47BlLÂ ,Ûeb‰ Ï·‡ ,˙B¯t‰ eÈ‰48‡Ï «¿ƒ¿∆»«≈¬»«…

dÏÎ‡ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊBÁÂ ,ÔÓ‡ - Èz¯ÎÓ»«¿ƒ∆¡»¿≈¿ƒ¿∆»ƒ≈¬»»
BÓk ,Ba ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÌÈL LÏL ÂÈÙa Ô·e‡¿̄≈¿»»»»ƒ¿…ƒ»¿

e¯‡aL49. ∆≈«¿

שם.45) זביד, לקחת 46)כרב לראובן עזרתי בעצמי שאני
הפירות. הפירות.47)את את במתנה לו נתתי או מכרתי

עצמה.48) וה"ב.49)השדה ה"א למעלה

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
ודין 1) חזקה. שני הם וכמה חזקה שני אכילת דין מבאר

החזיק  אחד ודין בכל, החזיק שלא אחד בחלק מחזיק
בפירות. ואחד בקרקע

.àÌÈL LÏL2eÈ‰ elÙ‡ .ÌBÈÏ ÌBiÓ - e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿ƒ¿¬ƒ»
.‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓe ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - „Á‡ ÌBÈ ÌÈ¯ÒÁ¬≈ƒ∆»…∆¡ƒ¿«¿ƒƒ∆»

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na3˙B¯t ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÚ˜¯˜a «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆≈ƒ≈
„ÈÓz4ÌÈza‰ ÔB‚k ,5ÔÈÁÈM‰Â ˙B¯Ba‰Â ,˙B¯ˆÁ‰Â »ƒ¿«»ƒ¿«¬≈¿«¿«ƒƒ

˙B˜ct‰Â ˙BiÁ‰Â ,˙B¯Ún‰Â6,˙B‡ˆÁ¯n‰Â ¿«¿»¿«¬À¿«À¿»¿«∆¿¬»
˙BÎ·BM‰Â7ÔÈca‰ Èz·e8ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ‰„Oe , ¿«»»≈««ƒ¿≈≈««¿ƒ

˙Bpb‰Â ,ÔÈÚËBÂ da ÔÈÚ¯BÊÂ „ÈÓz d˙B‡ ÔÈ˜LnL∆«¿ƒ»»ƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««
ÔÈÒc¯t‰Â9e¯‡aL BÓk ,ÔÈÎl‰Ó‰ ÌÈ„·Ú ÔÎÂ ,10. ¿««¿≈ƒ¿≈¬»ƒ«¿«¿ƒ¿∆≈«¿

„·Ïa ÌÈÓL‚ ÈnÓ ‰˙BL ‡È‰L ,ÏÚa‰ ‰„O Ï·‡11, ¬»¿≈«««∆ƒ»ƒ≈¿»ƒƒ¿«
ÔÏÈ‡ ‰„Oe12BÏÎ‡L ÔÂÈk ‡l‡ ;ÌBÈÏ ÌBiÓ dÈ‡ - ¿≈ƒ»≈»ƒ¿∆»≈»∆¬»

˙B‡e·z LÏL13.ÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - „Á‡ ÔÈnÓ »¿ƒƒ∆»¬≈≈¿»»ƒ
¯„‚Â ÌÈ¯Óz ‰„O ‰˙È‰ ?„ˆÈk14B‡ ,˙B¯È„b LÏL ≈«»¿»¿≈¿»ƒ¿»«»¿ƒ

ÌÈ˙ÈÊ ‰„O B‡ ,˙B¯Èˆa LÏL ¯ˆ·e ÌÈ·Ú ‰„O¿≈¬»ƒ»«»¿ƒ¿≈≈ƒ
˜ÒÓeÌÈL LÏLk el‡ È¯‰ - ˙B˜ÈÒÓ LÏL15, »«»¿ƒ¬≈≈¿»»ƒ

‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈÙeˆ¯ ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰ elÙ‡Â .˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ«¬ƒ»»ƒ»¿ƒ¿…»»
Èe‡¯k ‰˜Á¯‰ Ô‰ÈÈa16L·ÈÏ ÔÙBÒ È¯‰L ,17ÏÈ‡B‰ , ≈≈∆«¿»»»»∆¬≈»ƒ«ƒ

˜ÈÊÁ‰ - ˙B‡e·z LÏL ÔÏÎB‡Â18. ¿¿»»¿∆¡ƒ

כח.2) שם שלא 3)משנה, דברים כמה כאן מונה רבינו
שהוא  דבר "וכל ששנו: הכלל מן ונלמדים במשנה, נמנו

תדיר". פירות בלבד.4)עושה מסוימות תקופות ולא
דירה.5) שכר מלונות.6)שמכניסים אכסניות,
רווח 7) ומביאות בהם, וגדלות ורבות פרות והיונים

השנה. תקופות בכל זיתים 8)לבעליהן בהם שסוחטים
שמנם. כל 9)להוציא במשך הבעלים עסוקים אלה בכל

ה"ד.10)השנה. פ"י אינם 11)למעלה והבעלים
שנת  בתחילת וזריעה חרישה בתקופת אלא בה טורחים

היבול. איסוף ובשעת אילנותיה 12)העבודה שפירות
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אחד. בפרק האילן 13)נקטפים פירות יבולים. שלושה
"ותבואת  כב): (דברים שנאמר תבואה, כן גם נקראים

-14)הכרם". ענבים של גדירה, נקרא תמרים קטיף
מסיקה. - זיתים ושל עברו 15)בצירה, שטרם ואףֿעלֿפי

רבינו, ופירש חכמים. בדעת לו: שם כשמואל שנים. שלש
שלושה  שמספיקים ואמר שנים, משלוש לגרוע בא ששמואל
אלא  לגרוע בא לא ששמואל מפרשים, [ויש יבולים.
כל  פירות עושים שאינם אילנות פירות אכל שאם להוסיף,
כאן  אין - יבולים שני רק ולקט שנים שלש ועברו שנה,
זו  שאין לרב מודה - שנים משלוש בפחות אבל חזקה,
שם). רשב"ם (ראה ויותר יבולים שלושה אכל אפילו חזקה,
זה, פירוש קיבלו קמא סי' חו"מ ה'טור' וכן  והרא"ש
חזקה  אין אילן ובשדה הבעל בבית שגם פסקו לכך ובהתאם

ליום]. מיום שנים משלוש אילנות,16)בפחות כשנוטעים
יניקה, שטח כדי לאילן, אילן בין פנוי מקום משאירים
מחמת  מתייבשים - מתאים פנוי שטח ביניהם וכשאין

מזון. חמרי אותם.17)מחסור שם.כרבא,18)ויעקור

.áÌÈ„Ú ‡È·‰19B‡ ÌÈL LÏL BÊ ¯ˆÁa ¯„ ‰È‰L ≈ƒ≈ƒ∆»»»¿»≈»»ƒ
d¯ÈkO‰L20ÏÚa ÔÚË .‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÌÈL LÏL ∆ƒ¿ƒ»»»ƒ¬≈¬»»»«««

¯ˆÁ‰21‰ÏÈl·e ÌBia da ÔÎL ‡Ï ‡nL :¯Ó‡Â22, ∆»≈¿»«∆»…»«»«««¿»
ÌBia da eÎL ‡Ï Ì‰Ï d¯ÈkO‰L el‡ ‡nL B‡∆»≈∆ƒ¿ƒ»»∆…»¿»«
‡È·z B‡ :˜ÈÊÁnÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ;‰ÚË BÊ È¯‰ - ‰ÏÈl·e««¿»¬≈«¬»¿¿ƒ««¬ƒ»ƒ
.˜lzÒ‰ B‡ ‰ÏÈl·e ÌBia ˙B¯eÓb el‡ ÌÈML ÌÈ„Ú≈ƒ∆»ƒ≈¿«««¿»ƒ¿«≈
da e¯„ e‡Â ¯ÈkO‰ eÏ :e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú e‡a elÙ‡¬ƒ»≈ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»«¿»
ÌÈ„Ú e‡È·È :¯Ó‡Â ‰„O‰ ÏÚa ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e ÌBia«««¿»¿»««««»∆¿»«»ƒ≈ƒ
ÔÈ¯ÎBO‰ el‡ ÔÈÎÈ¯ˆ - ‰ÏÈl·e ÌBia da e¯cL∆»»«««¿»¿ƒƒ≈«¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ï23ÈeÏz ¯·c‰ ‰fL ;„ÈÓz da e¯cL ¿»ƒ¿»»∆»»»ƒ∆∆«»»»
BÏ e„ÈÚiL È„k ˜ÈÊÁn‰ ˙ÚËa ÈeÏz ÔÈ‡Â ,Ô‰a24. »∆¿≈»¿«¬«««¬ƒ¿≈∆»ƒ

כט.19) את 20)שם השכיר הוא  פירוש שהשכירה, צ"ל
שנים. שלש בה דרו והם לאחרים, זוטרא,21)החצר כמר

תרי 22)שם. ליתי ואמר טעין "ואי אמר: שם זוטרא מר
- ובלילא ביממא שני תלת ביה דדר ליה  לאסהודי סהדי
עדים  שני יבואו ואמר טען ואם (בעברית: טענה טענתיה
רבינו  ומפרש טענה)". טענתו - ובלילה ביום בה שדר ויעידו
שאין  מפרש, שם [והרשב"ם 'שמא'. לטענת שהכוונה
בלילה, גם בחצר שדר עדים להביא המחזיק את מחייבים
אבל  בלילה, דר שלא 'ברי' טענת טוען שהמערער אלא
דעת  קיבל והרא"ש זה. לענין טענה אינה 'שמא' טענת
אין  - טען לא ואם קמ]. סי' שם ה'טור' פסק וכן הרשב"ם,

הבאה). ההלכה (ראה לו טוענים עדותם 23)ביתֿדין
(בלשון  בדבר מעוניינים כשאינם אפילו מספיקה אינה
דמי  עדיין שילמו שלא כגון בעדותם), נוגעים הגמרא:
או  למחזיק - לשלם למי הדיינים את ושואלים השכירות
יזכה  ואם למחזיק, כבר כששילמו ומכלֿשכן למערער,
השכירות  דמי שנית לו לשלם עליהם יהיה בדין המערער
רבינו  כספם. להם שיחזיר המחזיק את לדין לתבוע ולטרוח
שם, רבא לדברי בקשר דבריו אמר זוטרא שמר מפרש,
דמי  עדיין שילמו כשלא להעיד יכולים שהשוכרים
זוטרא, מר הוסיף זה ועל בעדותם, נוגעים ואינם השכירות

ביום  בחצר שדר עדים המחזיק יביא המערער: טען שאם
שילמו  כשלא שאפילו משמע טענתו, מקבלים - ובלילה
כשלא  גם יפה שכוחו נימוק רבינו הוסיף ולפיכך עדיין,

וכו'". הדבר "שזה כוונת 24)שילמו: ביאר בלחםֿמשנה
אין  - עשו בעצמם שהם מה מעידים שהם מכיון רבינו,
אישית  מעוניינים שאינם ואףֿעלֿפי זו, לעדות תוקף
אחרים. מעשי על אלא עצמו, על מעיד אדם שאין בעדותם,
מעיד  ששוכר ה"ה, עדות מהלכות בפט"ו רבינו שכתב ומה
שזה  שראה כשמעיד המדובר שכירות, דמי ששילם לפני
על  במעיד אבל עצמו, מעשה על מעיד שאינו שכר, או קנה
זו  בסוגיא שונות גירסאות [ישנן נאמן. אינו החזקה
'תוספות' ראה לבארם. המקום כאן שלא שונים, ופירושים

קמ]. סי' חו"מ יוסף' ו'בית אמר, ד"ה שם

.â‰È‰25ÔÓ da e¯cL ÌÈ„Ú‰ B‡ ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê »»∆««¬ƒ»≈ƒ∆»»ƒ
ÔÈÚBË - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B¯ÈÚa ÔÈ¯fÁÓ‰ ÔÈÏÎB¯‰»¿ƒ«¿«¿ƒ»¬»¿«≈»∆¬ƒ

B˙B‡26BÏ ¯ÓB‡ ,‰˜ÊÁ È„Ú ‡È·iLÎe ,‰lÁzÎÏ27: ¿«¿ƒ»¿∆»ƒ≈≈¬»»≈
‰na .‰ÏÈl·e ÌBia da ˜ÈÊÁÓ ˙ÈÈ‰L ÌÈ„Ú ‡·‰»≈≈ƒ∆»ƒ»«¬ƒ»«««¿»«∆
Ô‰L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈz·e ˙B¯ˆÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ«¬≈»ƒ¿«≈»∆∆≈
˙BiÁ‰ Ï·‡ ;‰ÏÈl·e ÌBia ÔÎB˙a ¯e„Ï ˙BÈeOÚ28 ¬»¿»«««¿»¬»«¬À

ÌBia ‡l‡ Ô‰a ÔÈ¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯bz ÏL∆«»ƒ¿«≈»∆∆≈»ƒ»∆∆»«
.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ ÌBia ÌÈL LÏL da ¯cL ÔÂÈk -≈»∆»»»»ƒ«¬≈¬»»

המחזרין 25) ברוכלין זוטרא מר "ומודה אמרו: ב, עמוד שם
מפרש 26)בעיירות". זוטרא", מר "ומודה שאמרו מה

מודה  לו, טוענים ביתֿדין שאין שאמר שאףֿעלֿפי רבינו,
שם. רשב"ם פירש וכן לו. שטוענים ברוכלים, הוא
מפרשים  נסים ורבינו יונה רבינו שגם כתב, יוסף' [וב'נמוקי
שזה  הדבר, אפשר ברשב"ם: מבואר דבר, של וטעמו כך].
רב  זמן לעירו מחוץ להיות דרכו שהרוכל יודע  המחזיק
בבית  מחזיק הוא ולפיכך קצר, זמן בביתו ולהתעכב
לעיר, בא כשזה אותו ועוזב לעיר מחוץ הוא כשהרוכל
בביתו. מחזיק שמישהו הרוכל הרגיש לא כך ומשום

למחזיק 27) אומרים הדיינים היינו לו, אומרים שצ"ל: נראה
ובלילה. ביום שהשתמש עדים להביא שם 28)שצריך

הונא  רב פירוש, דמחוזא". בחנותא הונא, רב "ומודה אמרו:
ברציפות  שנים שלש שהשתמש עדים להביא שצריך שאמר
בלבד, בימים בהן להשתמש שעשויות בחנויות מודה -
שנים. שלש במשך ביום שימוש של עדות שמספיקה
שש  של חזקה שצריך פירשו ומודה, ד"ה שם [ב'תוספות'
אמרו  שלא שלימות, שנים לשלוש ויצטרפו ביום, שנים
בלתי  אלא מספיקות, שלימות) (בלתי מקוטעות שלוש

כאן]. בהשגותיו הראב"ד לדעתם והסכים רצופות.

.ãÌÈL LÏL29BÊ ˙BÙeˆ¯ eÈ‰iL CÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L »»ƒ∆»«¿»ƒ∆ƒ¿¿
d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰„Oa ˜ÈÊÁ‰L È¯‰ .BÊ ¯Á‡30 ««¬≈∆∆¡ƒ¿»∆¿»»»»¿ƒ»

L‰nk Ôk ‰OÚ elÙ‡ ,‰L d¯È·B‰Â ‰L dÚ¯Êe ‰»»¿»»»»¿ƒ»»»¬ƒ»»≈«»
ÌÈL31ÌB˜n‰ B˙B‡ Èa ÏL Ôk¯„ ‰È‰ .˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - »ƒ…∆¡ƒ»»«¿»∆¿≈«»

¯È·B‰Ï32‰L ¯Á‡ ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿»»¿ƒ»»««»»
‰Ê È¯‰ - ‰L ÔÈ¯È·BÓe ‰L ÔÈÚ¯BÊ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»»¬≈∆
‡l‡ d˙B‡ Èz¯·B‰ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ∆¬≈≈…«¿ƒ»∆»

‰ÚÈ¯f‰ ˙La ‰a¯‰ ‰OÚzL È„k33. ¿≈∆«¬∆«¿≈ƒ¿««¿ƒ»
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זרעה.30)שם.29) שלש 31)לא זרעה אם אפילו
מדי.32)שנים. יותר הקרקע את להכחיש שלא כדי
שאחריה 33) בשנה מוציאה אחת, שנה נזרעה שלא שדה

- שמובירים במקום שאפילו הרשב"ם, וכתב מוגדל. יבול
 ֿ ובמגיד החזקה. שני בחשבון מובאת ההוברה שנת אין
להחזיק  שצריך ומכאן, כך, רבינו דעת שגם מבאר, משנה
וחמישית  שלישית ראשונה ויזרע שנים, מחמש פחות לא בה

שם). 'טור' (ראה

.äÔÈÙzL ÈL34„Á‡‰ ,ÌÈL LL ‰„Oa e˜ÈÊÁ‰L ¿≈À»ƒ∆∆¡ƒ¿»∆≈»ƒ»∆»
dÏÎ‡ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ ˙ÈLÈÏLe ‰BL‡¯ dÏÎ‡¬»»ƒ»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿«≈ƒ¬»»
„Á‡Ï ‰˜ÊÁ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ˙ÈMLÂ ˙ÈÚÈ·¯e ‰iL¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ…»¿»¬»»¿∆»
È˙È‡¯ ‡lL ÔÂÈk :¯ÓB‡ Ú˜¯w‰ ÏÚa È¯‰L ;Ì‰Ó≈∆∆¬≈««««¿«≈≈»∆…»ƒƒ
,‰L ¯Á‡ ‰L „Á‡ Ì„‡ da ˜ÈÊÁ‰L ÈzÚÓL ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ∆∆¡ƒ»»»∆»»»««»»

È˙ÈÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓ35el‡ e·˙k Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿≈∆…ƒƒƒ¿ƒ»ƒ»¿≈
‰L ¯Á‡ ‰L da eLnzLiL Ô‰ÈÈa ¯ËL ÔÈÙzM‰«À»ƒ¿»≈≈∆∆ƒ¿«¿»»»««»»

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ‰˙ÏÚ ÌÈL LÏL e¯·ÚL ÔÂÈk -36; ≈»∆»¿»»ƒ»¿»»∆¬»»
ÏB˜ BÏ LÈ ¯ËM‰L37„a‡ - ‰ÁÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰Â , ∆«¿»≈¿ƒ¿…ƒ»ƒ≈

,ÌÈL Ba e˜ÈÊÁ‰L „·ÚÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .B˙eÎÊ¿¿«ƒ¿∆∆∆∆¡ƒ¿«ƒ
Ô‰ÈÈa ¯ËL e·˙k Ì‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L Ba eLnzLÂ¿ƒ¿«¿»»««»»ƒ»¿¿»≈≈∆

.e˜ÈÊÁ‰ È¯‰ -¬≈∆¡ƒ

שהיה.34) מעשה ב, עמוד שאין 35)שם שראיתי משום
רבא: נימק שם, בגמרא המחזיקים. כדרך בה משתמש איש
אחד  בה יחזיק שלא כדי לסירוגין, בה השתמשו השותפים
וכשם  שותפי, חלק קניתי ויטעון רצופות שנים בשלוש מהם
לגבי  חזקה זו אין כך חבירו, נגד לשותף חזקה כאן שאין
משפטי, נימוק בזה רבינו ראה לא כנראה הקרקע. בעל
שם  משנה, (ראה זה על זה חזקה להם אין השותפים שהרי
ולכן  השותפים, של דעתם להפיס הגיוני הסבר אלא מב.)
של  ההגיוני הסברו שולל שאינו ומובן אחר. נימוק כאן מסר

כתיב 36)רבא. "אבל סתם: נאמר שם, בגמרא שם.
שנים  כמה אחר נתבאר ולא ליה". אית קלא (=שטר) עיטרא
א. בדבר: שיטות שלש מביא שם ברשב"ם חזקה. זו הרי
ונחתם  שנכתב שמע שבוודאי משום מיחה, לא אם לאלתר,
ב: שיטה למחות; לו והיה שלו, שדה על שותפות שטר
שלש  יחזיק אחד ששותף כדי חמש), נכון: (יותר שש אחר
החזיק  שלא מכיון חזקה, כאן אין השטר ואלמלא שנים,
והרא"ש  יונה רבינו רבינו, שיטת והיא - ג שיטה רצופות;
והביאו  מספיקות. שנים ששלוש - קמ סי' חו"מ וה'טור'
ואמר  מצטרפין", לקוחות "שלושה מא: שם מברייתא ראיה

ו). הלכה (ראה בשטר וכולן - הקרקע 37)רב בעל וידע
ברציפות. בשדה ומחזיקים הם, ששותפים

.ådÏÎ‡38Á˜Bl‰ dÏÎ‡Â ,d¯ÎÓe ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‰L ¬»»»»∆««¬ƒ¿»»«¬»»«≈«
¯ÎÓe ‰L39‰Ê e¯ÎÓ Ì‡ :‰L dÏÎ‡Â ,ÈL Á˜BÏÏ »»»«¿≈«≈ƒ«¬»»»»ƒ»¿∆

,‰˜ÊÁ BÊ È¯‰Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÏL - ¯ËLa ‰ÊÏ»∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»¿ƒ«¬≈¬»»
‰ÁÓ ‡lL ÈtÓ40dÈ‡ - ¯ËLa ‡lL e¯ÎÓ Ì‡Â ; ƒ¿≈∆…ƒ»¿ƒ»¿∆…ƒ¿»≈»

‡lL ÔÂÈk :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰L ;‰˜ÊÁ¬»»∆«¿»ƒ»ƒƒ¿ƒ≈»∆…
ÈzÎ¯ˆ‰ ‡Ï ,ÌÈL LÏL „Á‡ LÈ‡ da „ÓÚ»«»ƒ∆»»»ƒ…À¿«¿ƒ

˙BÁÓÏ41. ƒ¿

הקודמת.38) בהלכה הובאה שם, הלוקח.39)ברייתא
באו.40) אחד מכוח ששלשתם וידע קול, לו יש ושטר
שני.41) ללוקח מכר והלוקח לזה, מכר שזה ידעתי ולא

.æ·‡‰ dÏÎ‡42Ôa‰Â ,‰L43,ÌÈzL ·‡‰ ;ÌÈzL ¬»»»»»»¿«≈¿«ƒ»»¿«ƒ
Ôa‰ ÔÓ Á˜Bl‰Â ,‰L Ôa‰Â ,‰L ·‡‰ ;‰L Ôa‰Â¿«≈»»»»»»¿«≈»»¿«≈«ƒ«≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L44¯ËLa Á˜lL ‡e‰Â .45. »»¬≈¬»»¿∆»«ƒ¿»

מב.42) שם אביו.43)ברייתא את רבינו 44)שירש
בזה  ואין קטן. ובין גדול בין ומשמע "והבן", סתם: כתב
משום  לקטן, חזקה שאין ה"ב) (פי"ג לקמן להאמור סתירה
ממשיך  שהבן יודעים והכל לאכול, האב התחיל שכאן

(מגידֿמשנה). אביו של יצא 45)כיורשו לא שטר שבלי
בין  קשר שיש השדה בעל ידע ולא מכירה, לאותה קול
בשנה  המחזיק ובין הקודמות בשנתיים המחזיקים

השלישית.

.ç·‡‰ ÈÙa dÏÎ‡46,‰„O‰ ÏÚa ‰È‰L ,,‰L ¬»»ƒ¿≈»»∆»»«««»∆»»
Ôa‰ ÈÙ·e ,ÌÈzL ·‡‰ ÈÙa B‡ ;ÌÈzL Ba ÈÙ·eƒ¿≈¿¿«ƒƒ¿≈»»¿«ƒƒ¿≈«≈
ÈÙ·e ,‰L Ba ÈÙ·e ,‰L ·‡‰ ÈÙa B‡ ;‰L»»ƒ¿≈»»»»ƒ¿≈¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰L Ôa‰ ÔÓ Á˜BÏ47‡e‰Â .48¯ÎnL49 ≈«ƒ«≈»»¬≈¬»»¿∆»«
ÂÈ˙B„O ÏÏÎa ‰„O‰ BÊ Ôa‰50¯Èk‰ ‡Ï È¯‰L , «≈«»∆ƒ¿«¿»∆¬≈…ƒƒ

‰¯kÓpL ˜ÈÊÁn‰51Ï·‡ ;B¯ËLa ¯‰Ê ‡Ï CÎÈÙÏe ««¬ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ»…ƒ¿«ƒ¿»¬»
‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa BÊ ‰„O Ôa‰ ¯ÎÓ Ì‡ƒ»««≈»∆ƒ¿≈«¿»≈¿∆»»

BfÓ ‰ÏB„‚52. ¿»ƒ

אין 47)שם.46) קטן הוא אם אבל גדול, כשהבן ודווקא
ה"ז), פי"ד (לקמן קטן בנכסי מחזיקים אין שהרי חזקה, זו
לדין  דומה זה ואין האב. בחיי לאכול שהתחיל ואףֿעלֿפי
שהרי  לקטן, גדול בן בין חילקנו ושלא הקודמת, שבהלכה
גדול. הוא המערער השדה ובעל המחזיק, הוא הקטן שם
אבל  לקטן, גדול בין חילק ולא כאן גם סתם רבינו אמנם
מפורשת  גמרא שהרי שפירשנו, כמו לפרש אנו מוכרחים
יהיה  שלא אפשרות (תמצאו לה משכחת יז:): (כתובות היא
שלש  בה שהחזיק אףֿעלֿפי השדה את קניתי לטעון נאמן
וכדרב  הבן, בחיי ואחת האב בחיי שתיים כשאכלה שנים)
(ראה  קטן בנכסי מחזיקים אין הונא: רב דאמר הונא,

ולחםֿמשנה). שם.49)בתנאי.48)מגידֿמשנה
זו 50) שדה שגם פירש ולא סתם, שדותיו כל מכר כלומר,

- הבן אם ואפילו זו, את גם קניתי טוען והלוקח מכר,
מודה. שמכרת 51)המוכר דעתי על עלה לא לטעון ויכול

[ב'טור' שם). רשב"ם פירוש (ע"פ מאביך שקניתי זו שדה
אחרות  בין זו שדה גם כשפירש אפילו כתב, קמד סי' שם

שם]. ב"ח ראה זו, שדה על הקול יצא לא כשמכר 52)-
כדין. שלא בה מחזיק שזה דעתו גילה לאחרים, השדה
ובה"ז, בה"ו שכתב כמו בשטר, שמכר כאן התנה לא רבינו
כמחאה. נחשבת כן גם - שטר בלא בעדים שמכירה ומשמע
והסברא  והרמ"ה, הר"י פסקו שכן כתב, שם וה'טור'
מועילה  עדים שני בפני מחאה שהרי לשיטתם מסייעת

כסףֿמשנה). ראה (מגידֿמשנה. שטר בלי ואפילו

.èd¯53ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL ‰nk elÙ‡ ,‰L ¯Á‡ ‰L »»»»««»»¬ƒ«»»ƒƒ
‰˜ÊÁ dÈ‡ - da ‰‰ ‡ÏÂ54da Á˙t Ì‡ ÔÎÂ .55 ¿…∆¡»»≈»¬»»¿≈ƒ»«»
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ÌÈn‰ ÈÏÈ·L56„cOÂ ÁzÙe57ÏÎ‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·Ïa ¿ƒ≈««ƒƒ«¿ƒ≈ƒ¿«ƒ¿…»«
.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ˙B¯t≈≈»¬»»

ואמוראים.54)חרשה.53) תנאים מחלוקת לו: שם
רב  ואחריהם עקיבא, ורבי ישמעאל שרבי אמרו, ובמסקנא

חזקה. אינה ניר הכריעו: רב 55)ושמואל של מימרא
א. עמוד שם השדה.56)נחמן, את פרר 57)להשקות

החקלאים  המחרישה. שהוציאה הגדולים הרגבים את
(משדדה). לכך מיוחד בכלי משתמשים

.édÚ¯Ê58¯Bk ÛÒ‡Â ¯Bk Ú¯Ê ‡l‡ ,ÌeÏk ÁÈÂ¯‰ ‡ÏÂ ¿»»¿…ƒ¿ƒ«¿∆»»«¿»«
.‰‰ ‡Ï È¯‰L ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -…∆¡ƒ∆¬≈…∆¡»

שם.58)

.àédÏÎ‡59˙ÁL60˜ÈÊÁ‰ ‡Ï -61ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â . ¬»»««…∆¡ƒ¿ƒ»»«»
ÔÈ¯˜È ÂÈÓcL ÈtÓ ˙ÁLÏ Ú¯ÊÏ Ôk¯c62.‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - «¿»ƒ¿…«¿««ƒ¿≈∆»»¿»ƒ¬≈¬»»

שם.59) יוסף, רב של לפני 60)מימרא התבואה את קצר
לבהמה. להאכילה כדי בעל 61)שבשלה, היה סבור

מפני  העולם, כדרך בשדה להשתמש מפחד שזה השדה,
לא  ולפיכך קניתיה, שיטעון: חשש ולא בגזלנות לה שירד

רבא 62)מיחה. נתן שם, בגמרא ביוקר. השחת זה במקום
עשירים  היו שתושביה מחוזא, מושבו מקום את דוגמא

ביוקר. המספוא ולפיכך בהמות, הרבה ומקיימים

.áédÏÎ‡63‰Ï¯Ú64˙ÈÚÈ·L65ÌÈ‡ÏÎÂ66Èt ÏÚ Û‡ , ¬»»»¿»¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ««ƒ
‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ‰¯·Úa ‰‰pL67. ∆∆¡»«¬≈»¬≈¬»»

שם.63) השנים 64)ברייתא בשלוש האילן פירות
- ונקראים ובהנאה, באכילה אסורים לנטיעתן, הראשונות
את  ערלתו וערלתם כג): יט, (ויקרא הכתוב מלשון ערלה,

ואין 65)פריו. הפקר, והם השמיטה בשנת שגדלו פירות
מלאחרים. זכות יותר בהם השדה תבואה 66)לבעל

באכילה  והזרעים הגפן פירות נאסרו בכרם, שנזרעה
שם 67)ובהנאה. רשב"ם זו: בברייתא גירסאות שתי

שבידינו), הגמרא בספרי נדפס (וכן חזקה" "אינה גורס:
"הוה  גורס: הכי) ד"ה שם ב'תוספות' (מובא חננאל ורבינו
זו  ולגירסא חננאל. רבינו גירסת קיבל שרבינו ברור חזקה".
באיסור  אכילה שמפרשים שם ה'תוספות' פירושים: שני
דקים  (ענפים הזמורות כשאכל כאן והמדובר חזקה, אינה
ובכלאים  הערלה. בשנות שמותרים בהמה) למאכל הראויים
הוסיפו  כשלא המדובר כו:), (פסחים אסורים הזמורות שגם
לפני  בהן שהיה ממאתיים אחד הזריעה אחר הזמורות
שכלאי  כה. בפסחים כמבואר ההוספה, ובטלה הזריעה,
מאתיים  הוסיפו והפירות היתר, של במאתיים בטלים הכרם
על  מרובה הפירות של ההוספה שיחס טבעי, והדבר ונאסרו.
אלו  שדות פירות שכל ומשום הזמורות. הוספת יחס
אכילתן  - הזמורות מאשר בהיתר אחרת הנאה ואין אסורים,

ד  זה ואין חזקה, הקודמת,היא שבהלכה שחת לאכלה ומה
הראב"ד  דעת היא (וכן התבואה ולאכול להמתין שאפשר
מפרש  ורבינו כמותם). פסק שם ה'טור' וגם בהשגותיו,
שיטתו, מסביר ובמגידֿמשנה חזקה. היא איסור שאכילת
ושביעית  מערלה אחר באופן הכרם כלאי לפרש הוא שדוחק
נראה  לא וגם באיסור. גדלו הזמורות כשכל בהן שהמדובר

לא. והזמורות מאתים הוסיפו שהפירות לומר, בעיניו

.âéÌB˜n‰ ‰È‰68LÈÓlÁ B‡ ÚÏÒ Ba ˜ÈÊÁ‰L69, »»«»∆∆¡ƒ∆««»ƒ
Èe‡¯‰ ¯·„a Ba ˙B‰Ï CÈ¯ˆ - ‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»¿»»»»
‰Ó‰a Ba „ÈÓÚÈ B‡ ˙B¯t‰ Ba ÁËLiL ÔB‚k ,BÏ¿∆ƒ¿««≈«¬ƒ¿≈»
LÏM‰ Ô˙B‡ ÏÎa Ba ‰‰ ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿ƒ…∆¡»¿»»«»

.˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - BÏ Èe‡¯‰ ¯·„a ÌÈL»ƒ¿»»»»…∆¡ƒ

כט:68) שדה 69)שם פירוש: "צונמא", כתוב: בגמרא
את  מתרגם עוזיאל בן [יונתן לזריעה. כלל ראויה שאינה
מחלמיש  ושמן מסלע דבש "ויניקהו יג: לב, (דברים הכתוב
זה  תרגום תקיפין. טינרין = צור חלמיש כיפין, = צור"
'ערוך  ראה מאד. קשה אדמה משמעותו שחלמיש מלמדנו,

טנר]. ערך השלם'

.ãé„ÈÓÚÓ ‰È‰70ÌiÒÓ ÌB˜Óa ‰Ó‰a71¯ˆÁÓ »»«¬ƒ¿≈»¿»¿À»≈¬«
ÌL „ÈÓÚÓ B‡ ,ÔÈÏB‚¯z ÌL Ïc‚Ó ‰È‰L B‡ ,B¯·Á¬≈∆»»¿«≈»«¿¿ƒ«¬ƒ»
ÔÈa ,BÏ·Ê ÌL Ô˙pL B‡ ,ÌÈÁ¯Â ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆»«»ƒ¿≈

‰ˆÈÁÓ ÌL „ÈÓÚ‰L72Ì‡ ,„ÈÓÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡ƒ»¿ƒ»≈∆…∆¡ƒƒ
ÌBia ÌÈL LÏL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·„a LnzLƒ¿«≈ƒ¿»ƒ≈¿«≈»∆»»ƒ«
ÈÏ z˙ ‰z‡ :¯Ó‡Â ¯ˆÁ‰ ÏÚa ÏÚ ÔÚËÂ ,‰ÏÈl·e««¿»¿»««««∆»≈¿»««»»«»ƒ

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - ÈÏ Bz¯ÎÓ B‡ ‰Ê ÌB˜Ó73. »∆¿«¿ƒ¬≈¬»»

נז.70) שם וגמרא, החצר.71)משנה בכל השתמש ולא
לשאר 72) בו משתמש שהוא החלק בין מבדיל גדר או קיר

ללא 73)החצר. מחיצה העמיד בין חילקו שם, במשנה
הוא  כשהמחזיק שהמדובר שם, בגמרא וביארו העמיד.
על  להקפיד לא שותפים של ודרכם חצר, באותה שותף
מחיצה  העמדת ועל חזקה, זו אין ולפיכך אלה, תשמישים
בחזקת  שהמדובר שם, מיגש הר"י ופירש מקפידים.
חילק  ובזה זה, מקום לי נתת או מכרת בטוען ולא השימוש,
- מחיצה העמיד אפילו זר שבאדם זר, לאדם שותפים בין
כשהעמיד  שימוש חזקת יש ולשותף שימוש, חזקת לו אין
נתינה  או מכירה בטענת שנים שלש חזקת אבל מחיצה,
פירושו, קיבל ורבינו זר. באדם ובין בשותפים בין מועילה
חבירו  "בחצר ה"ה: שכנים מהלכות מהל' בפ"ה וכתב
החזיק", לא - מחיצה לו ועשה בהמתו העמיד אפילו
או  מכירה בטענת עוסקים אנו וכאן שימוש, לחזקת והכוונה
שותפים  בין הבדל כל אין ובזה שנים, שלש וחזקת נתינה
- העמיד ללא מחיצה העמיד בין לא וגם שותפים, לא או
שהמדובר  פירש שם [ורשב"ם החזקה. מועילה אופן בכל
יוסף']. וב'בית קמ סי' שם 'טור' ראה ונתינה. מכירה בטענת

.åè‰„O74da ˜ÈÊÁ‰L ‰Ê ‡·e ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L »∆∆ƒÀ∆∆»≈»∆∆∆¡ƒ»
Û‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó ÏÎa ‰‰Â ¯„bÏ ıeÁ Ú¯ÊÂ¿»««»≈¿∆¡»¿»»∆≈»«
.‰˜ÊÁ BÏ ‰˙ÏÚ ‡Ï - ‰L ¯Á‡ ‰L BÏÎ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆¬»»»««»»…»¿»¬»»
Ú¯BfL eÈ‡¯L ÔÂÈk :ÔÈ¯ÓB‡Â ÔÈÚBË ÌÈÏÚa‰L∆«¿»ƒ¬ƒ¿¿ƒ≈»∆»ƒ∆≈«
‰„O‰ ˙iÁ - Ú¯fM ‰Ó Ïk :e¯Ó‡ ,¯˜ÙÓ ÌB˜Óa¿»À¿»»«¿»«∆»««««»∆
Ú¯Bf‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .È˙ÈÁÓ ‡Ï CÎÈÙÏe ,epÏÎ‡z…¿∆¿ƒ»…ƒƒƒ¿«ƒ¿»«≈«
Ì„‡ Ïk „ÈÂ ‰iÁ Ï‚¯ ‡l‡ ,¯eÓL BÈ‡L ÌB˜Ó»∆≈»∆»∆∆«»¿«»»»

.Ba ÔÈÈeˆÓ¿ƒ

לו.74) שם יהודה, רב של מימרא
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.æèdlk dÏÎ‡75Ú·¯ ˙ÈaÓ ıeÁ76dlÎa ˜ÈÊÁ‰ - ¬»»À»ƒ≈…«∆¡ƒ¿À»
Ba ‰‰ ‡lL Ú·¯ ˙Èa B˙B‡Ó ıeÁ77‰È‰ elÙ‡ . ≈≈…«∆…∆¡»¬ƒ»»

‰„O‰ CB˙a LÈÓlÁ78Ba LnzL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«»∆ƒ¿…ƒ¿«≈
BÏ Èe‡¯k79.‰˜ÊÁ Ba ‰ÊÏ ÔÈ‡ - »»≈»∆¬»»

כט:75) שם רבא, של רובע 76)מימרא בו שזורעים שטח
תבואה. בטל 77)הקב כזה קטן ששטח אומרים אנו ואין

- ממנו פחות שטח אבל רובע, בבית ודווקא השדה. לגבי
קמא). סי' שם ('טור' בו גם החזיק וכאילו השדה, לגבי בטל

לזריעה.78) ראוי וכדומה 79)ואינו פירות לשטיחת כגון
הי"ג). למעלה (ראה

.æé˜ÈÊÁ‰80„Á‡Â ,Ô‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a „Á‡ ∆¡ƒ∆»»ƒ»¿»«≈≈∆¿∆»
„Á‡ ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â dÚ¯Êe Ú˜¯wa ˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ««¿«¿»»¿»«≈∆»¿»∆»
‰Ê - ÂÈzÁ˜Ï È‡Â ÈlL Ïk‰L :ÔÚBË Ì‰ÈMÓƒ¿≈∆≈∆«…∆ƒ«¬ƒ¿«¿ƒ∆
BÏ LÈ - ÌÈL LÏL ÔÏÎ‡Â ˙BÏÈ‡a ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ»ƒ»«¬»»»»ƒ≈
‰¯B‡‰ ‡BÏÓk ‡e‰Â ,BÏ ÔÈÎÈ¯vL Ú˜¯˜Â ˙BÏÈ‡‰»ƒ»¿«¿«∆¿ƒƒ¿ƒ¿»∆

BlÒÂ81‰ˆeÁ82˜ÈÊÁ‰L ‰ÊÂ ,ÔÏÈ‡Â ÔÏÈ‡ ÏÎÏ ¿«»¿»ƒ»¿ƒ»¿∆∆∆¡ƒ
.Ú˜¯w‰ ¯‡L BÏ LÈ - Ú˜¯wa««¿«≈¿»««¿«

לז.80) והסל 81)שם הפירות את המלקט שתופס המקום
מיני  לכל שהואֿהדין מובן תאנים, קוטף = ("אורה" שבידו.
- בוצר בתאנים; - אורה מבאר: פכ: שם רש"י פירות.
בזיתים; - מוסק בתמרים; - גודר בתבואה; - קוצר בענבים;

פירות). בשאר - שתופסים 82)מלקט למקום מחוץ
פפא: רב אמר שם, בגמרא הפירות. מהם שמלקט הענפים
ומפרש  קרקע", חצי קנה וזה קרקע, וחצי אילנות קנה "זה
וסלו  אורה כמלא הכוונה קרקע" "וחצי שאמר מה רבינו
"קנה  פא.) (שם ששנינו משום שם), רשב"ם פירש (וכן
פב:) (שם יוחנן רבי ומפרש קרקע", קנה - (אילנות) שלשה
בין  רבינו מחלק מכירה, מהלכות בפכ"ד וסלו. אורה כמלא
קרקע, לו אין - שנים שלשה: למוכר אילנות שני מוכר
שנים  בין חילק לא לקוחות, בשני וכאן לו. יש - שלשה
כתב  וכן קרקע. לו יש אילנות בשני שגם ונראה לשלושה,
בשני  אפילו שלפנינו שבנידון ומבאר שם, רשב"ם גם
קונה  אומר - לקוחות שבשני משום קרקע, קנה אילנות
גם  כך יפה, בעין מכר שלך כשם הקרקעות: לקונה האילנות
עקירת  גבי לז: שם נאמרה זו (סברא יפה בעין מכר לי
האילנות  שמכר שבמשנה בדין אבל שיבשו), אחר האילנות
רעה  בעין "מוכר אומרים אנו לעצמו, הקרקע והשאיר
אילנות, שני כשמכר הקרקע כל את לעצמו והשאיר מוכר",
ולפיכך  אילן, שדה כמוכר זה הרי אילנות, שלושה וכשמכר

שם). מכירה הלכות (ראה קרקע קנה

.çéÔÎÂ83ÔÏÈ‡ ˙B¯t Ïk ÏÎB‡‰84ÔÚËÂ ,ÌÈL LÏL ¿≈»≈»≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ï z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÏÈ‡‰ ÏÚa ÏÚBÚ˜¯˜Â ‰Ê ÔÏÈ‡ È85 «««»ƒ»«»»«¿»ƒƒ»∆¿«¿»

ÔÏÈ‡‰ È·Úk Ú˜¯˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ -86ÌB‰z‰ „Ú87. ¬≈∆≈«¿«»√ƒ»ƒ»««¿

ולח.83) לז: אחד.84)שם אילן לי 85)אפילו מכרת
האי  שתחת הקרקע את גם ששנינו 86)לן.בפירוש ומה

כלל, קרקע לו אין אילנות שני כשמכר שאפילו פא.) (שם
נוטל  אלא במקומו אחר לנטוע יכול אינו האילן וכשיתייבש
כשהלוקח  אבל סתם, אילן כשקנה היינו - שקנה האילן את

שלוש  ואכלתי שטרי ואבד הקרקע את גם בשטר קניתי טוען
"מה  שם: בגמרא ושאלו הקרקע. וקנה נאמן זה הרי - שנים
הקרקע  בעל לעשות יכול מה פירוש: למיעבד?" ליה הוה
יבוא  אם הלוקח טענת לסתור כדי קרקע, בלא אילן שמכר
חזקה? לי ויש הקרקע גם קניתי ויטען: שנים שלש אחר
גמר  לפני עדים בפני למחות צריך שהמוכר שם, ופירשו
בלי  בלבד האילן את שמכרתי דעו, ולהצהיר, שנים שלש
זה  כי מיחה, כשלא שהמדובר פירש ולא קיצר רבינו קרקע.

מועילה. כזו שמחאה מאליו -87)מובן האילן ייבש ואם
כנגד  לחפור רשאי אינו הקרקע ובעל במקומו, אחר יטע

רב. בעומק אפילו האילן

.èéÔÏÈ‡ ‰„O88˙Èa CB˙a ˙BÏÈ‡ ÌÈLÏL Ba eÈ‰L ¿≈ƒ»∆»¿ƒƒ»¿≈
ÔÈ‡Ò LÏL89‰BL‡¯ ‰La ‰¯OÚ ÏÎ‡Â ,90‰¯OÚÂ , »¿ƒ¿»«¬»»¿»»ƒ»«¬»»

.Ïka ˜ÊÁ‰ - ˙ÈLÈÏL ‰La ‰¯OÚÂ ,‰iL ‰La¿»»¿ƒ»«¬»»¿»»¿ƒƒÀ¿««…
‡e‰Â91LÏM‰ ˙Èa ÏÎa ˙B¯fÙÓ ÏÎ‡L ‰¯OÚ eÈ‰L ¿∆»¬»»∆»«¿À»¿»≈«»
ÔÈ‡Ò92Ì‡ Ï·‡ ;˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ , ¿ƒ¿…ƒ¿»»ƒ»≈¬»ƒ

˜ÊÁ‰ ‡Ï - ÔÏÎ‡ ‡ÏÂ ˙B¯t ˙BÏÈ‡‰ ¯‡L e‡ÈˆB‰ƒ¿»»ƒ»≈¿…¬»»…À¿«
ÏÎ‡L ‰na ‡l‡93. ∆»«∆∆»«

ולז.88) לו: סאים 89)שם שלש בו שזורעים שטח
סאה  בית הוא אילנות לנטיעת המקובל (השטח תבואה
ממטע). ד"ה שם 'תוספות' ראה אילנות. לעשרה

מהשלישי.90) וארבעה מזה שלושה זה, סאה מבית שלושה
(בתנאי).91) נאמר שדה 92)וזה הוא סאה בית שכל

אכל  שלא סאה בבית החזיק לא ולפיכך עצמו, בפני שלם
שמדובר  חננאל, רבינו בשם שם הרשב"ם [כתב פירותיו.
שלישית  שנה בשלים שפירותיהן תאנים (מין שוח בבנות
זו  בשנה פירות שהוציאו שהאילנות ואפשר לחניטתם),
שחנטו  פירות אכל שאחריה ובשנה שנתיים, לפני חנטו
שחנטו  הפירות הבשילו ובשלישית הקניה, שאחרי בשנה

הקניה]. שלו 93)בשנת אינה שהשדה משום אומרים, אנו
שראה  משום מיחה, לא הקרקע ובעל הפירות. כל אכל לא -

שם). (רשב"ם השדה כל בעל כדרך אוכל אינו שזה

.ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na94˙ˆ˜Ó ‡e‰ ÏÎ‡La «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«ƒ¿»
˙B¯t‰ ¯‡L ÌÚ‰ eÊÊ·e ˙B¯t‰95ÁÈpÓ Ì‡ Ï·‡ ; «≈»¿»»¿»«≈¬»ƒ«ƒ«

ÔÏÈ‡Â Ô‡kÓ ÔÏÈ‡ ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ô‰ÈÏÚ Ô‰È˙B¯t≈≈∆¬≈∆ƒ¿»«ƒ»ƒ»¿ƒ»
Èt ÏÚ Û‡ ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÈÊÁ‰ - ‰„O‰ ÏkÓ Ô‡kÓƒ»ƒ»«»∆∆¡ƒ¿»«»∆««ƒ

‰È˙B¯t Ïk ÛÒ‡ ‡lL96. ∆…»«»≈∆»

השדה?94) בכל הוחזק לא הפירות, כל אכל לא שאם
ולתת 95) פירותיו להפקיר השדה בעל של דרכו אין

אותם. לקטוף "והוא 96)לאחרים אמרו: שם בגמרא
שלא  הפירות את העם שבזזו רבינו, ופירש באזוזי". דבאזי
שאמרו  מה פירש זה, לפירושו ובהתאם המחזיק, לקט
וכן  והרשב"ם, בכולו? החזיק לא אימתי הכוונה: "והוא",
פירוש, בזויי" "דבזו חזקה? זו אימתי מפרשים: הראב"ד
היינו  הסאה, בתי שלושת מכל שאכל מפוזרים, שאכלם כגון
בקיעה  קריעה, = (בזיעה וארבעה שלושה שלושה,
דיליה, פורפורין בזע ח: ו, ויקרא רבה במדרש בארמית.
עשרה  כל כשאכל אבל שלו), ארגמן לבוש קרע בעברית:
מקום  אלא קנה לא - משניים או אחד סאה מבית האילנות
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למעלה  כמפורש רבינו, גם מודה עצמו זה לדין שאכל.
שם, ב'טור' [כתב מפירושם. שנטה אףֿעלֿפי זו, בהלכה
לא  - אילנות לעשרה סאה מבית יותר מפוזרים היו שאם
רשב"ם, בשם עוד וכתב לאילנות. הצריך אלא הכל קנה
סאה  לבית אילנות מעשרה יותר בצפיפות נטועים היו שאם

חולק, הלוי מאיר ורבינו שהחזיק. במה אלא קנה לא -
הרי  אילן לכל אמות ארבע עד צפופים היו שאפילו ודעתו
משום  כעקורים, נידונים אמות מארבע בפחות אבל חזקה, זו
בדינים  דעתו גילה לא ורבינו קצר. בזמן להתייבש שסופם

אלה].



meil cg` wxt m"anx ixeriye"ryz oeygxn 'cÎixyz g"k -

ה'תשע"ו  תשרי כ"ח ראשון יום

-dyecwxtq
dhigW zFkld¦§§¦¨

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
כל 1) כיצד; – ועיקור הגרמה חלדה, דרסה, שהייה, יבאר

נבלות  שש נבילה; היא אם פסולה, שחיטה שנאמר מקום
הוושט. ובדיקת מחיים;

.à¯wÚÂ ,‰ËÈÁM‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÒÙÓ ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ¬ƒ»¿»ƒ«¿ƒƒ∆«¿ƒ»¿ƒ«
:Ô‰ el‡Â .Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÎa ¯‰f‰Ï ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ƒ¿¿ƒ»¿ƒ»≈¿»««≈∆¿≈≈

.¯ewÚÂ ‰Ó¯‚‰ ,‰„ÏÁ ,‰Ò¯c ,‰i‰L¿ƒ»¿»»¬»»«¿»»¿ƒ

.áB„È dÈa‚‰Â ËÁLÏ ÏÈÁ˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk ‰i‰L¿ƒ»≈«¬≈∆ƒ¿ƒƒ¿…¿ƒ¿ƒ«»
‚‚BLa ÔÈa ,‰‰LÂ ‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚iL Ì„˜2„ÈÊÓa ÔÈa …∆∆ƒ¿…«¿ƒ»¿»»≈¿≈≈¿≈ƒ

:‰ËÈÁM‰ ˙‡ ¯Ó‚Â ¯Á‡ B‡ ‡e‰ ¯ÊÁÂ ,Ò‡a ÔÈa≈¿…∆¿»««≈¿»«∆«¿ƒ»
ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡ dÈa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«∆«¿≈»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿
- ‰Ê È„kÓ ˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;‰ÏeÒt B˙ËÈÁL -¿ƒ»¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈∆

.‰¯Lk B˙ËÈÁL¿ƒ»¿≈»

השוחט.2) ודעת בכוונת תלוי שאינו

.âdÈa‚iL È„k d˙i‰L ¯eÚL - ‰w„ ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»«»ƒ¿ƒ»»¿≈∆«¿ƒ«
- ‰q‚ ‰˙È‰ Ì‡Â .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿¿ƒ»¿»«»
È„k - ÛBÚ·e .ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿≈

.ËBÁLÈÂ ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰w„ ‰Ó‰a dÈa‚iL∆«¿ƒ«¿≈»«»¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿

.ã‰‰LÂ ËÚÓ ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,ËÚÓ ‰‰LÂ ËÚÓ ËÁL»«¿«¿»»¿«¿»«¿»«¿«¿»»
˙Á‡ ÌÚÙa ‰‰L ‡ÏÂ ,‰ËÈÁM‰ ¯ÓbL „Ú ,ËÚÓ¿««∆»««¿ƒ»¿…»»¿««««
˙Bi‰M‰ ÔÓÊ Ïk ·LÁzLk Ï·‡ ,‰i‰M‰ ¯eÚLƒ«¿ƒ»¬»¿∆«¿…»¿««¿ƒ

‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰i‰L ¯eÚL ÔlkÓ Û¯ËˆÈ3ÔÎÂ . ƒ¿»≈ƒÀ»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿≈
ËÁLiL È„Îe ‰pˆÈa¯ÈÂ ‰p‰Èa‚iL È„k ‰‰L Ì‡ƒ»»¿≈∆«¿ƒ∆»¿«¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿«
‰ËÈÁL ËÁLiL È„k ‡Ï ,„·Ïa ÔÈÓÈq‰ ËeÚÓ BÓk¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿«…¿≈∆ƒ¿«¿ƒ»

‰¯eÓ‚4.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿≈¿≈»

או 3) מצטרפות שהיות אם נפשטה שלא בעייא היא שזו
נבילה. ספק היא ולכן ואם 4)לא, הסימנים. רוב היינו

נבלה. ספק כן גם מחצה שישחוט כדי שהה

.äÛ‡ ,‰Ó‰·a ÌÈL ·¯ B‡ ÛBÚa „Á‡ ·¯ ËÁL»«…∆»¿…¿«ƒƒ¿≈»«
ÔÈÓÈq‰ ˙ÎÈ˙Á ¯Ó‚Â ¯ÊÁÂ ÌBi‰ ÈˆÁ ‰‰ML Èt ÏÚ«ƒ∆»»¬ƒ«¿»«¿»«¬ƒ««ƒ»ƒ

‰Ê È¯‰ ,¯eÚMk da ËÁLpL ¯Á‡Ó ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆≈««∆ƒ¿«»«ƒ¬≈∆
CzÁÓk5.‰ËeÁM‰ ¯Oa ƒ¿«≈¿««¿»

כשר.5) שהה אפילו ולפיכך שחיטה, גמר זה ואין

.åBc·Ï ‰wa ËÁL6BÈˆÁ7ÔÓÊ ‰‰LÂ ,BËeÚÓ B‡ »««»∆¿«∆¿ƒ¿»»¿«
CÎa ÔÈ‡Â ‰ËÈÁM‰ ¯ÓB‚Â ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰a¯Ó¿À∆¬≈∆≈¿≈«¿ƒ»¿≈¿»

‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .ÌeÏk8ËLea ·wpL B‡9 ¿¬»ƒ»«…«»∆∆ƒ≈«≈∆
‰ËÈÁM‰ ¯Ó‚Â ¯ÊÁL ÔÈa ,¯eÚMk ‰‰LÂ ‡e‰L Ïk»∆¿»»«ƒ≈∆»«¿»««¿ƒ»
- ¯Á‡ ÌB˜Óa ‰¯eÓ‚ ‰ËÈÁL ËÁML ÔÈa ÏÈÁ˙‰L∆ƒ¿ƒ≈∆»«¿ƒ»¿»¿»«≈
·¯ ˜ÒÙpL ÛBÚ‰ B‡ ‰Ó‰a‰L ÈtÓ ;‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»ƒ¿≈∆«¿≈»»∆ƒ¿«…
ÔÈ‡Â ,‰Ï· - e‰MÓa ËLe‰ ·wpL B‡ dlL ‰w‰«»∆∆»∆ƒ««≈∆¿«∆¿≈»¿≈

.¯‡a˙iL BÓk ,da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆∆»¿∆ƒ¿»≈

הקנה 6) בידו שתפס כגון בוושט, נגע שלא בוודאי שיודע
בו. ושחט מכיון 7)לבדו שחיטה. אינה הקנה חצי חיתוך

בעור  כמחתך הוא ולפיכך רובו כשנפסק רק נטרף שקנה
הסימנים.8)הצוואר. שני שחיטת שצריכה בבהמה

בעוף.9) בין בבהמה בין

.æ.ÏÏk ÛBÚa ‰wa ‰i‰L ÔÈ‡L ,EÏ ¯‡a˙ ‰p‰ƒ≈ƒ¿»≈¿∆≈¿ƒ»«»∆¿¿»
;B˙ËÈÁL ‰¯Ó‚ ¯·k - ‰‰LÂ ‰w‰ ·¯ ËÁL Ì‡L∆ƒ»«…«»∆¿»»¿»ƒ¿¿»¿ƒ»

.‡e‰ ¯Oa CzÁÓ - ¯Ó‚Â ¯ÊÁLkËeÚÓa ËÁL Ì‡Â ¿∆»«¿»«¿«≈»»¿ƒ»«¿ƒ
‰w‰10ÔÓÊ Ïk ËÁBLÂ ¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ‰‰LÂ «»∆¿»»¬≈∆≈¿≈»¿«

·¯ ˜ÒtiL „Ú ‰Ï· ÌeMÓ ˙¯Ò‡ dÈ‡L ;‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆∆≈»∆¡∆∆ƒ¿≈»«∆ƒ»≈…
.‰w‰«»∆

בחציו.10) אפילו או

.çËÁL11Ba ‰‰LÂ ÛBÚ‰12Ú„BÈ BÈ‡Â ,13·w Ì‡ »«»¿»»¿≈≈«ƒƒ«
ÌB˜Óa Bc·Ï ‰w‰ ËÁBLÂ ¯ÊBÁ - ·w ‡Ï B‡ ËLe‰«≈∆…ƒ«≈¿≈«»∆¿«¿»

¯Á‡14ÌÈÙaÓ ËLe‰ ˜„B·e ,˙eÓiL „Ú BÁÈpÓe ,15. «≈«ƒ«∆»≈«≈∆ƒƒ¿ƒ
,·w ‡lL Úe„Èa - Ìc ˙tË Ba ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ƒ…ƒ¿»ƒ«»¿»«∆…ƒ«

.‰¯LÎe¿≈»

בקנה.11) לשחוט הראשון.12)התחיל בחציו
בדיקה.13) עושין ספק ידי שוחטים 14)לצאת לא אבל

מפני  רובו. עד עליו להוסיף כלומר, מקום, באותו הקנה את
קל  מקום באותו לשחוט התחיל שכבר שמתוך לחוש שיש
עכשיו  נעשה שהוא יאמר נקב וכשימצא בוושט לפגוע יותר
או  כדין. שלא להכשיר ויבוא מקודם, היה ולא זו בשחיטה
ויבוא  וינקבו בוושט עתה יפגע פן היא טובה עצה להיפך,
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מקודם. נקוב היה שהוושט שיחשוב כדין, שלא לפסול
מפני 15) במשהו, שנקיבתו לוושט, בדיקה אין ומבחוץ

הוושט  של החיצון בעור ניכרת האדומה הדם טיפת שאין
ואפילו  לבן הוושט של הפנימי העור אבל אדום, שהוא

בו. ניכרת אדומה קטנה דם טיפת

.è‰„ÏÁ16ÔÓÈÒ ÔÈa ÔÈkq‰ ÒÈÎ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¬»»≈«¿∆ƒ¿ƒ««ƒ≈ƒ»
ÔÈa ,‰ÏÚÓÏ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓÈq‰ ˜ÒtL ÔÈa ,ÔÓÈÒÏ¿ƒ»≈∆»««ƒ»»∆¿¿«¿»≈
È¯‰ - ‰ËÈÁL C¯„ ‡È‰L ,‰hÓÏ ÔBzÁz‰ ËÁML∆»«««¿¿«»∆ƒ∆∆¿ƒ»¬≈

.‰ÏeÒt BÊ¿»

ומתכסה.16) מתחבאת שהסכין

.éÌÈÓÈq‰ ÈL ËÁLÂ ¯BÚ‰ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ∆««ƒ««»¿»«¿≈«ƒ»ƒ
B‡ ,CaÒÓ ¯Óˆ ˙Áz ÔÈkq‰ ˙‡ „ÈÏÁ‰L B‡ ,Ôk¯„k¿«¿»∆∆¡ƒ∆««ƒ««∆∆¿À»

˙ÈÏËÓ Ò¯tL17˙Áz ËÁLÂ ¯‡ev‰ ÏÚÂ ÔÈkq‰ ÏÚ ∆»««¿ƒ«««ƒ¿«««»¿»«««
˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ÈeÏb ÔÈkq‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙ÈÏËn‰««¿ƒƒ¿≈««ƒ¿»¬≈¿≈
¯Ó‚Â ,‰„ÏÁ‰a ÌÈÓÈq‰ ËeÚÓ ËÁL Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï·¿≈»¿≈ƒ»«ƒ«ƒ»ƒ¿«¿»»¿»«

.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰„ÏÁ‰a ‡lL ‰ËÈÁM‰«¿ƒ»∆…¿«¿»»¬≈¿≈¿≈»

על 17) מטלית שפרס והיינו מהו? מטלית תחת שם, בעיא
הצוואר. ועל הסכין

.àé‰Ò¯c18,¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkÒa ‰k‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ¿»»≈«¿∆ƒ»¿«ƒ«««»
‡Ïa ˙Á‡ ˙·a ÔÈÓÈq‰ C˙ÁÂ ,ÛÈÒa ÔÈknL C¯„k¿∆∆∆«ƒ¿«ƒ¿»««ƒ»ƒ¿«««¿…

‰‡·B‰ ‡ÏÂ ‰ÎÏB‰19¯‡ev‰ ÏÚ ÔÈkq‰ ÁÈp‰L B‡ ; »»¿…»»∆ƒƒ«««ƒ«««»
„Ú ,˙eM˜ B‡ ÔBˆ C˙BÁk ,‰hÓÏ C˙ÁÂ ˜Á„Â¿»«¿»«¿«»¿≈¿ƒ«

.‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔÈÓÈq‰ C˙ÁL∆»««ƒ»ƒ¬≈¿»

ופוסק.18) בכוח הסכין את זו 19)שדוחק לא עשה שלא
הוליך, ולא הביא או הביא ולא הוליך שאילו זו, ולא

כשרה. שחיטתו

.áé‰ÏÚÓÏ ‰wa ËÁBM‰ ‰Ê ?„ˆÈk ‰Ó¯‚‰20 «¿»»≈«∆«≈«»∆¿«¿»
LÈ ÌÈhÁ ÈL BÓÎe .‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»ƒ¿ƒ»¿¿≈ƒƒ≈

‰w‰ ÛBÒa21CB˙a ËÁL .‰ÏB„b ˙ÚaËa ‰ÏÚÓÏ ¿«»∆¿«¿»¿«««¿»»«¿
‰ÏÚÓÏ ‡e‰L Ïk Ô‰Ó ¯iL Ì‡ :ÌÈhÁ‰22BÊ È¯‰ - «ƒƒƒƒ≈≈∆»∆¿«¿»¬≈

Ú·Bk ÈetMÓ ËÁL È¯‰L ;‰¯Lk23‰hÓÏe24‡e‰Â , ¿≈»∆¬≈»«ƒƒ«¿«»¿
,ÌeÏk Ô‰Ó ¯iL ‡Ï Ì‡Â ;‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓƒ«»»»ƒ¿ƒ»¿ƒ…ƒ≈≈∆¿
.‰ÏeÒÙe ˙Ó¯‚Ó BÊ È¯‰ - Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ËÁL ‡l‡∆»»«¿«¿»≈∆¬≈À¿∆∆¿»

לשחיטה.20) ראוי שאינו הוא 21)במקום שהקנה דע
האחרות  אבל שלימה היא העליונה והטבעת טבעות טבעות
את  ומחברת אותן מסבבת בשר של ורצועה שלימות אינן
יש  העליונה הטבעת על הקנה, ובראש הטבעות. קצות שתי
הקול  ומשם ומחודד משופע והוא בשר של כובע כמין
בשר  של גרעינים שני כמין יש זה כובע שיפוי ובסוף יוצא.

חיטים. נקראין  הראש.22)והם  אותו 23)לצד  זה אין
כמין  אלא הקול, את לעכב הקנה פי על שנופל קטן בשר
וכלה  הולך ולמעלה ומאמצעיתו עשוי הוא ממש כובע
כובע. שיפוי נקרא שיפוי ואותו קולמוס, כמין חדוד ונעשה

ולעלות.24) לשפע הכובע שיתחיל קודם

.âé„Á‡‰ ·¯ ËÁL25ÌÈM‰ ·¯ B‡26ÌÈÏL‰Â , »«…»∆»…«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰Ó¯‚‰a B‡ ‰Ò¯„a ‰ËÈÁM‰27; «¿ƒ»ƒ¿»»¿«¿»»¬≈¿≈»
,LÈÏL ‰lÁza ÌÈ¯‚‰ .Èe‡¯k ¯eÚM‰ ËÁL È¯‰L∆¬≈ƒ¿««ƒ»»ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿ƒ

‰¯Lk BÊ È¯‰ - ÌÈLÈÏL ÈL ËÁLÂ28,LÈÏL ËÁL . ¿»«¿≈¿ƒƒ¬≈¿≈»»«¿ƒ
- ÔB¯Á‡‰ LÈÏL ËÁLÂ ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰Â¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»«¿ƒ»«¬

‰¯Lk29ÌÈ¯‚‰Â ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ËÁLÂ ,LÈÏL ÌÈ¯‚‰ . ¿≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«¿ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ
‰ÏeÒt BÊ È¯‰ - ÔB¯Á‡‰ LÈÏL30B‡ Ò¯c Ì‡Â . ¿ƒ»«¬¬≈¿»¿ƒ»«

- ÈÚˆÓ‡‰ LÈÏMa ÔÈa ÔBL‡¯‰ LÈÏMa ÔÈa ,„ÈÏÁ‰∆¡ƒ≈«¿ƒ»ƒ≈«¿ƒ»∆¿»ƒ
.‰ÏeÒt BÊ È¯‰¬≈¿»

בבהמה.26)בעוף.25) הסימנים שני למד 27)של
אחד  סימן רוב שחיטת אחרי שהה שאם משהייה, רבינו
השיעור  שנשחט משום כשרה בבהמה, שניים או בעוף
שחיטת  אחרי שכשר ודרסה, בהגרמה הדין והוא כראוי,
הסוברים, פוסקים ויש בחלדה. גם הדין והוא הרוב.
ורק  נבלה ספק האחרון במיעוט וחלדה ודרסה ששהייה
של  וטעמו כשרה. הרוב, שנשחט אחרי נעשית אם הגרמה
שחיטה, במקום הם חלדה וכן ודרסה ששהייה משום דבר,
היא  הרי בפסול, קצתה נעשית השחיטה שמעשה ומכיון
שחיטה  במקום שאינה בהגרמה כן שאין מה נבלה, ספק
אחרי  מותר וזה ברגלה, או בידה מחתך כאילו הוא והרי

כראוי. השיעור הרוב 28)שנשחט שחט סוף סוף שהרי
אבל  בקנה, אמורים? דברים במה שחיטה. במקום כדרכו

פסול. אלא 29)בוושט אחת, ובבת רצוף רוב צריך שאין
היא  הרי הסימנים, של בהיקפם שחוט רוב שיש מכיון

כשרה. בשחיטה.30)שחיטה רוב כאן שאין

.ãé˙¯b¯b‰ ‰¯˜ÚpL ÔB‚k ?„ˆÈk ¯ewÚ31‡È‰Â , ƒ≈«¿∆∆∆¿»««¿∆∆¿ƒ
Ô‰Ó „Á‡ ËÓLÂ ,ËLe‰ B‡ ,‰w‰32Ì„˜ Ô‰ÈL B‡ «»∆«≈∆¿ƒ¿«∆»≈∆¿≈∆…∆

ÛBÚa „Á‡ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .‰ËÈÁL ¯Ób33,Ba¯ B‡ ¿«¿ƒ»¬»ƒ»«∆»¿À
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ÈM‰ ÔÓÈq‰ ËÓL Ck ¯Á‡Â34. ¿««»ƒ¿««ƒ»«≈ƒ¿ƒ»¿≈»

רובם.31) או כולם הסימנים ממקומו.32)שנתדלדלו
שחיטה, בשעת כן הדבר יקרה שאם מסיני, למשה והלכה
אפשר  אי שעה באותה שנשמט הואיל פסולה, השחיטה
הסימנים. מתנדנדים העיקור שמחמת בהכשר, לשחוט

פוסל.33) סימנים עיקור בעוף נשחט 34)שגם שכבר
פוסל. אינו השחיטה שלאחר והשימוט כראוי שיעורו

.åè- ÈM‰ ˙‡ ËÁL Ck ¯Á‡Â Ô‰Ó „Á‡ ËÓLƒ¿«∆»≈∆¿««»»«∆«≈ƒ
‰ÏeÒt B˙ËÈÁL35M‰ ‡ˆÓÂ Ô‰Ó „Á‡ ËÁL .È ¿ƒ»¿»»«∆»≈∆¿ƒ¿»«≈ƒ

¯Á‡ B‡ ËÓL ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ËeÓL»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»ƒ¿«««
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»

את 35) ששחט פי על אף נשמט, השחיטה וקודם הואיל
הנשמט. את ולא האחר הסימן

.æèËeÓL ËeÁM‰ ÔÓÈq‰ ‡ˆÓ36‰¯Lk BÊ È¯‰ -37. ƒ¿»«ƒ»«»»¬≈¿≈»
Ì„˜ ¯˜Ú el‡L ;¯˜Ú ‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL∆««««¿ƒ»∆¡«∆ƒ∆¡«…∆

.ËÁL ‡ÏÂ ÏcÏc˙Ó ‰È‰ - ‰ËÈÁL¿ƒ»»»ƒ¿«¿≈¿…ƒ¿»

שלא 36) הסימן כשנשמט מדובר, הקודמת ההלכה בסוף
שתיעשה 37)נשחט. לשמוטה אפשר "אי האומר: כרב,

למטה  יורד היה השחיטה לפני הסימן נשמט שאם שחוטה",
נשחט. היה ולא
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.æéÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38B„Èa ÔÈÓÈq‰ ÒÙz ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««ƒ»ƒ¿»
ËÁMzL ¯LÙ‡ - ËÁLÂ ÔÒÙz Ì‡ Ï·‡ ;ËÁMLk¿∆»«¬»ƒ¿»»¿»«∆¿»∆ƒ»≈

˙‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏe .¯ewÚ‰ ¯Á‡39‰ËeÓL ««»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈¿»
.‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰ËeÁLe¿»¬≈¿≈¿≈»

שחוטה.38) נעשית שמוטה ואינו 39)שאין זמן לאחר
לא  או שחיטה קודם ונשמטו בידו הסימנים תפס אם יודע

נשמטו. השחיטה ואחר תפס,

.çéBÊ È¯‰ - '‰ÏeÒt' ‰ËÈÁLa e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿ƒ¿ƒ»¿»¬≈
‰Ï·40ÏÎB‡ ÌeMÓ ‰˜BÏ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ¿≈»¿ƒ»«ƒ∆»¿«ƒ∆ƒ≈

,‰¯Lk ‰ËÈÁL ‡l‡ ‰Ï· È„ÈÓ ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L .‰Ï·¿≈»∆≈ƒƒ≈¿≈»∆»¿ƒ»¿≈»
.e¯‡aL BÓk ,ÌBÏM‰ ÂÈÏÚ ea¯ ‰LÓ ‰eˆ ¯L‡k«¬∆ƒ»∆«≈»»«»¿∆≈«¿
ÏÎB‡‰Â ,‰Ï· ˜ÙÒ ‡e‰ È¯‰ - ‰ËÈÁLa ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈ƒ¿ƒ»¬≈¿≈¿≈»¿»≈

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰pnÓ41. ƒ∆»«ƒ«««¿

נבלה.40) בשחיטתה שנפסלה על 41)כל העובר ככל
סופרים. דברי על מהעובר וחומר קל תורה של ספק

.èé„Ú ,dnÚ dÏÏÁÂ dlL C¯È ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ«»≈∆»«¬»»ƒ»«
ıa¯zLk ‰¯ÒÁ ‰‡¯zL42BÓk ,‰Ï· BÊ È¯‰ - ∆≈»∆¬≈»¿∆ƒ¿«¬≈¿≈»¿

CzÁpL43‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â ,˙BÙe‚ ÈLÏ ‰˜ÏÁÂ dÈˆÁ ∆∆¿«∆¿»¿∆¿¿»ƒ¿≈¿≈«¿ƒ»
¯Oa ·¯Â dz˜¯ÙÓ ‰¯aL Ì‡ ÔÎÂ .da ˙ÏÚBÓ∆∆»¿≈ƒƒ¿¿»«¿«¿»¿…»»

dnÚ44·¯ ˜ÒÙpL B‡ ,‚„k dabÓ ‰Ú¯˜pL B‡ , ƒ»∆ƒ¿¿»ƒ«»¿»∆ƒ¿«…
Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa ËLe‰ ·wpL B‡ ,‰w‰«»∆∆ƒ««≈∆¿»∆¿»»»

‰ËÈÁLÏ45ÌÈiÁÓ ‰Ï· BÊ È¯‰ -46‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»≈«ƒ¿≈«¿ƒ»
ÛBÚ‰ „Á‡Â ‰Ó‰a‰ „Á‡Â .da ˙ÏÚBÓ47ÏÎa ∆∆»¿∆»«¿≈»¿∆»»¿»

.‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈∆

רש"י:42) ופירש אלעזר ר' של המימרא את רבא מפרש כך
וזו  ברביצתה יריכה ומתכסה יריכה על לרבוץ הבהמה דרך

רבוצה. כשהיא חסרונה הירך 43)ניכר ניטל דין כלומר,
נתכוון  לא אבל נבלה, שתיהן חצייה, נחתכה לדין שווה

חצייה. נחתך עם זהה הירך שניטל לומר, נפסק 44)רבינו
הצוואר. שאחורי בשר רוב בתורבץ 45)עמה נקב אבל

נבילה. ולא טריפה היא הרי הדברים,46)הוושט בשאר
מטמאה  שאינה הוושט ונקובת הגרגרת בפסוקת לא אבל

כנגדן 47)בחיים. בבהמה, חכמים שמנו טרפות לוי, תני
טריפה). כן (גם בעוף

.ëÈÓÈt‰Â ,Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :ËLeÏ BÏ LÈ ˙B¯BÚ ÈL¿≈≈«≈∆«ƒ»…¿«¿ƒƒ
‰¯Lk - „·Ïa Ô‰Ó „Á‡‰ ·w .Ô·Ï48Ô‰ÈL e·w ; »»ƒ«»∆»≈∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿¿≈∆

.‰Ï· BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Óa ‡e‰L ÏÎa¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»
·˜p‰ ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈ·e49ÌB˜Óa ‰ËÁLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿¬»ƒ¿«∆∆≈∆ƒ¿¬»¿»

‰Ê Ì‰ÈL e·w .da ˙ÏÚBÓ ‰ËÈÁM‰ ÔÈ‡ - ¯Á‡«≈≈«¿ƒ»∆∆»ƒ¿¿≈∆∆
‰Ï· - ‰Ê „‚k ‡lL50. ∆…¿∆∆∆¿≈»

מגין.48) ניקב שלא שהשני כשר, זה בלא שמא 49)זה
שחיט. קא נקב אחרים 50)במקום שבאיברים פי על ואף

כשניקבו  כשרה וכו', ריאה מוח, כגון עורות, שני בעלי
להתפשט  שדרכו בוושט - כאן זה, כנגד שלא זה שניהם
כנגד  זה הנקבים שני יזדמנו פן חוששים תכופות, ולהתכווץ

מגין. עור יהיה ולא זה

.àëÌe¯w‰ ÔÈ‡ - BÓ˙Òe Ìe¯˜ Ba ‰ÏÚÂ ËLe‰ ·wƒ««≈∆¿»»¿¿»≈«¿
ÌeÏk51„ÓBÚ ıB˜ ‡ˆÓ .‰È‰Lk ·e˜ ‡e‰ È¯‰Â ,52 ¿«¬≈»¿∆»»ƒ¿»≈

‰ÏÚÂ ËLe‰ ·w ‡nL ;‰Ï· ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ËLea«≈∆¬≈¿≈¿≈»∆»ƒ««≈∆¿»»
Ìe¯˜53‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ .‰‡¯ BÈ‡Â ·˜p‰ ÌB˜Óa ¿ƒ¿«∆∆¿≈ƒ¿∆¬»ƒƒ¿»

Bk¯‡Ï ıBw‰54·¯L ;BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ËLea «¿»¿«≈∆≈¿ƒ∆…
.„ÈÓz ÌÈˆBw‰ ˙BÏÎB‡ ˙Bi¯a„n‰ ˙BÓ‰a‰«¿≈«ƒ¿»ƒ¿«ƒ»ƒ

מתקיימת.51) אינה עבה סתימה אפילו ונסתם ניקב אם
קוץ 52) לו ישב שם: בגמרא בכת"י). (רדב"ז תחוב כלומר

הוושט  לתוך ונתחב קוץ שאכלה כגון רש"י ופירש בוושט,
מבחוץ. נקיבתו נראה דם 53)ואינו קורט אין אפילו

הבריא, שמא חוששין אין שאומר שם, כעולא שלא בוושט.
וברש"י  מכה. מחמת קרום שעלה והבריא נקוב היה שמא
וברא  מלשון ניקב, שמא הבריא": ל"שמא פירוש עוד שם

בחרבותם. בוושט.54)אותהן תחוב ואינו

.áëıeÁaÓ ‰˜È„a BÏ ÔÈ‡ - ËLÂ55ÌÈÙaÓ ‡l‡ ,56. ≈∆≈¿ƒ»ƒ«∆»ƒƒ¿ƒ
- Ìc ˙tË ÂÈÏÚ ‡ˆÓ Ì‡ .˜„B·e BÎÙB‰ ?„ˆÈk≈«¿≈ƒƒ¿»»»ƒ«»

.·e˜ ‰È‰L Úe„Èa¿»«∆»»»

בין 55) בו, ניכרת קטנה דם טיפת ואין אדום החיצון העור
עד  טריפה שאינה הסימנים כנגד בצוואר דרוסה לעניין

עצמם. הסימנים לבן 56)שיאדימו שלו הפנימי העור
כלשהו. אדמימות בו וניכרת

.âëdÏÏÁ ·¯ ˜ÒÙpL ˙¯b¯b57Èe‡¯‰ ÌB˜Óa «¿∆∆∆ƒ¿«…¬»»¿»»»
‰ËÈÁLÏ58‰Ï· BÊ È¯‰ -59¯q‡k ‰·w Ì‡ ÔÎÂ .60. ƒ¿ƒ»¬≈¿≈»¿≈ƒƒ¿»¿ƒ»

ÌÈpË˜ ÌÈ·˜ ‰·w61ÔB¯qÁ Ô‰a ÔÈ‡L ÌÈ·˜ Ì‡ : ƒ¿»¿»ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆ƒ»
da¯Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ - Ì‰62Ì‰a LiL ÌÈ·˜ Ì‡Â ; ≈ƒ¿»¿ƒ¿À»¿ƒ¿»ƒ∆≈»∆

‰pnÓ ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .¯q‡ÎÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔB¯qÁƒ»ƒ¿»¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»ƒ∆»
‰Úeˆ¯63¯q‡ÎÏ ˙Ù¯ËˆÓ -64ÛBÚ·e .65el‡L Ïk - ¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»»…∆ƒ

ÔB¯qÁ Ô‰a LiL ÌÈ·˜p‰ B‡ ‰Úeˆ¯‰ Ït˜Ó66ÔÁÈpÓe ¿«≈»¿»«¿»ƒ∆≈»∆ƒ»«ƒ»
Ba¯ ˙‡ ‰ÙBÁ Ì‡ :‰w‰ Èt ÏÚ67Â‡Ï Ì‡Â ,‰Ï· - «ƒ«»∆ƒ∆∆À¿≈»¿ƒ«
.‰¯Lk -¿≈»

הטבעות 57) וכל רך, מעצם טבעות טבעות עשוייה הגרגרת
הסמוכה  העליונה שהיא הגדולה מהטבעת חוץ כולן,
של  ורצועה הגרגרת, כל מקיף הרך העצם אין כובע, לשיפוי
קצות  את מחברת (הקנה) הגרגרת כל את המסובבת בשר
סמוך  הרך והעצם למפרקת סמוכה רצועה ואותה הטבעות.
ודק  לעור הסמוך בצד מלמעלה עב הקנה ונמצא לעור,
ולרוחב  ולצוואר, העור מן הוא הגרגרת ועובי השני. בצידו
העור  מצד הגרגרת וכשנפסקה הגרגרת, רוחב הוא הצוואר
עב  הגרגרת שדופן מפני רובה, נפסק החלל, שליש עם
דק, קרום אלא אינו הצוואר ולצד העור, מצד מלמעלה
היא  למפרקת מעור בכיוון הגרגרת כשנפסקה וסתמא
ובמיעוט  לרוב, משלים הרך העצם עובי כן ואם נפסקת,
שאינה  לן משמע וקא רובו. או החלל חצי נשאר התחתון
אינו  (תנוך) הרך העצם ועובי החלל, רוב שייפסק עד נבלה

לרוב. כגון 58)משלים לשחיטה, ראוי שאינו במקום אבל

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



dhigyקלד zekld - dyecw xtq - ixyz h"k ipy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

טריפה. היא הרי ולמטה הריאה כנף כתב 59)מראש כבר
לחדש  בא ולא נבלה, הגרגרת שפסוקת פעמים כמה רבינו
ופסק  הפסיקה. שיעור הוא כמה הלכה להורות אלא זה
ברוב  ולא חללה ברוב שמשערים שם, חנה בר בר כרבה

בנקובת 60)עובייה. מטריף אינו רבינו וכנראה האיטלקי.
כפסוקה  כבר זהו כאיסר ניקבה אם אלא נקובה, משום הקנה

רבינו  נבלה. נקראת מצומצם והיא כאיסר שאפילו פוסק,
מכאיסר. יתר צריך ואין כנפה.61)נבלה ניקבה

הגרגרת 62) ופסוקת - כלום חסר ואינו הואיל פסיקה, שזהו
שום  מגופה חסר לא "אם לרבינו: המשנה ובפירוש ברובה.
אם  מצטרפין נקבים אותם כל בעור מחט שנוקב כמי דבר
"טריפה" שכתב מה טריפה". גרגרת רוב שיעור בכולם יש
מקומות  בכמה שכתב מה על וסמך שאסורה, לומר נתכוון
רב  של מימרא נבילה. הגרגרת שפסוקת זו, הלכה בסוף וגם
בהם  ושאין לכאיסר מצטרפין חיסרון בהם שיש נקבים שם:

לרובה. מצטרפין חיסרון.63)חיסרון בה ויש לאורכה
נבלה.64) היא איסר, כשיעור יהיה אותה כשמעגלים אם
אין 65) העוף גרגרת שבכל מפני כאיסר לשיעור מקום שאין

השיעור 66)כאיסר. בהם שגם קטנים נקבים בניקבה
כאיסר. בעוף 67)בבהמה הקנה רוב ושיעור חללו. רוב

וקטנו. גודלו לפי הוא

.ãë‰È„„ˆ ÈMÓ LlÙÓ ·˜ ˙¯b¯b‰ ‰·w68È„k ƒ¿»««¿∆∆∆∆¿À»ƒ¿≈¿»∆»¿≈
BaÁ¯Ï ¯q‡ ÒkiL69dk¯‡Ï ‰˜cÒ .‰Ï· -70, ∆ƒ»≈ƒ»¿»¿¿≈»ƒ¿¿»¿»¿»

‰ËÈÁLÏ da Èe‡¯‰ ÌB˜n‰ ÔÓ ¯izL ‡Ï elÙ‡71 ¬ƒ…ƒ¿«≈ƒ«»»»»ƒ¿ƒ»
.‰¯Lk - ‰hÓÏ e‰MÓe ‰ÏÚÓÏ e‰MÓ ‡l‡∆»«∆¿«¿»«∆¿«»¿≈»

כגון 68) הרי"ף, ופירש "נפחתה" גרסינן: שם בגמרא
חיסרון. בו שיש מפולש נקב יורה 69)שניקבה [בטור

כעובי  הוא שהשיעור רבינו כוונת פירש לד, סימן דעה
לכל  איסר הנקבים בשני להכניס אפשר אם [איסר], (דינר)
ולא  בבהמה מדברת זו שהלכה ונראה נבילה.]. - רחבו

מתוך 70)בעוף. לרוחבה נפסקה אם קל. יותר והוא
לגמרי  ניתק למעלה מושך והצוואר למטה מושכת שהריאה
שהצוואר  כמה כל לאורכה, נסדקה אבל ומחלים, חוזר ואינו

ומחלים. וחוזר והולך סוגר הוא באותה 71)נמשך
העוף. או הבהמה

.äë‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰·wpL ˙¯b¯b«¿∆∆∆ƒ¿»¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»
‰zÚ d˙B‡ ÔÈ·˜B - ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰·wƒ¿»««¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ»«»

·˜pÏ ·˜p‰ ÔÈn„Óe ,¯Á‡ ÌB˜Óa72- BÏ ‰Ó„ Ì‡ . ¿»«≈¿«ƒ«∆∆«∆∆ƒƒ¿∆
˙¯zÓ73‰ÏB„‚ ‡ÈÏÁÓ ‡l‡ ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â .74‡ÈÏÁÏ À∆∆¿≈¿«ƒ∆»≈À¿»¿»¿À¿»

.‰ÏB„‚Ï ‰pËwÓ ‡Ï Ï·‡ ,‰pË˜Ï ‰pËwÓ B‡ ‰ÏB„‚¿»ƒ¿«»ƒ¿«»¬»…ƒ¿«»ƒ¿»
‡ÈÏÁÂ ‡ÈÏÁ Ïk ÔÈ·e ,‡e‰ ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰w‰ ÏkL∆»«»∆À¿À¿≈»À¿»¿À¿»

‰k¯Â Ô‰È˙MÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‡ÈÏÁ75. À¿»««¿«»ƒ¿≈∆¿«»

או 72) פסוקה נמצאת אם הדין והוא בקנה". "מקיפין
שחיטה  קודם נעשה זה אם יודעים אנו ואין כאיסר קדורה

שחיטה. לאחר השחיטה 73)או שקודם הנקבים שאין
השחיטה, אחר שנעשו בבשר לנקבים במראיהם דומים

שחיטה. אחר נעשה זה נקב גם ולפירוש 74)ובוודאי
- חוליא פירש, שם, רש"י אבל טבעת. היא חוליא רבינו

טבעות. בלשון 75)שלוש הטבעות. שבין העור פירוש:
חוליא". "בר הגמרא:

ה'תשע"ו  תשרי כ"ט שני יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שחיטה 1) אצל מצויין ושרוב לשחוט; הראוי הוא מי יבאר

סוף; ועד מתחילה לשחיטה ישנה אם ודין הם; מומחין
מותרת. אם ובייתוסי, צדוקי שחיטת

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à˙‡ ÔÈ„ÈÒÙnL ÌÈ¯·„ ‰MÓÁ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈≈«¬ƒ»¿»ƒ∆«¿ƒƒ∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰ËÈÁM‰2e¯‡aL ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰Ó3, «¿ƒ»¿«≈»∆≈ƒ¿¿ƒ»∆≈«¿
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁLÂ4,B˙ËÈÁMÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ¿»«≈¿≈«¿»∆¡…ƒ¿ƒ»

‡e‰ ‡Ï5‰Ï· ˜ÙÒÏ ‰·B¯˜ BÊ È¯‰Â .ÌÈ¯Á‡ ‡ÏÂ6. …¿…¬≈ƒ«¬≈¿»ƒ¿≈¿≈»
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ˙ÈÊk ‰pnÓ ÏÎB‡‰Â7. ¿»≈ƒ∆»¿«ƒ«ƒ«««¿

פגומה.2) בסכין ישחוט שלא כדי הסכין, בדיקת כגון
כשרה, שחיטתו שחיטה, דקדוקי כל יודע שאינו ואףֿעלֿפי
הלכה  סוף להלן וראה ספקותיו. על לחכם לשאול יודע אם

כגֿכד.3)ב. הלכות א ופרק א, הלכה ג אם 4)פרק אבל
ובמגידֿמשנה  משחיטתו. לאכול מותר גביו על עומד חכם
לו  למסור מותר לכתחילה שאפילו הרשב"א, בשם כתב,

גביו. על עומד כשחכם שאחר 5)לשחוט, ואףֿעלֿפי
ולא  שהיתי שלא לי ברי אומר שחיטה, הלכות שלימדוהו
שהה  שמה שלימדוהו, לפני ששחט מה לאכול אסור דרסתי,
שחיטה. הלכות אז ידע שלא מכיון הרגיש, ולא ודרס

בשחיטה,6) רגיל בלתי מה דבר כשנולד הוא, נבילה ספק
כאן  אבל לאו, אם פסול ההוא הדבר אם יודעים אנו ואין
או  שהה שמא חוששים שאנו אלא זה, כעין דבר נולד לא
כתב  שחיטה,לפיכך הלכות ידע שלא מתוך הרגיש ולא דרס

נבילה. לספק קרובה כמו 7)רבינו, איסור, ספק ככל
פעמים. כמה שנתבאר

.áÌÈÓÚt LÓÁÂ Úa¯‡ eÈÙa ËÁL elÙ‡Â8 «¬ƒ»«¿»≈«¿«¿»≈¿»ƒ
È¯‰Â ,‰¯Lk ‰ËÈÁL9ÔÈ·Ï BÈa ËÁML BÊ ‰ËÈÁL ¿ƒ»¿≈»«¬≈¿ƒ»∆»«≈¿≈

‰pnÓ ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ - ‰¯eÓ‚e ‰BÎ ‰ËÈÁL BÓˆÚ10. «¿¿ƒ»¿»¿»»∆¡…ƒ∆»
„ÈÒÙiL ¯LÙ‡ ,ÌÈ„ÈÒÙn‰ ÌÈ¯·c Ú„BÈ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈«¿»ƒ««¿ƒƒ∆¿»∆«¿ƒ

Ú„BÈ BÈ‡ ‡e‰Â ‰ËÈÁM‰11Ò¯„È B‡ ‰‰LiL ÔB‚k , «¿ƒ»¿≈≈«¿∆«¿∆ƒ¿…
.B˙ek ‡Ïa el‡a ‡ˆBiÎÂ ‰Óe‚t ÔÈkÒa ËBÁLÈ B‡ƒ¿¿«ƒ¿»¿«≈¿≈¿…«»»

פעמים.8) ושלש שתים הדעת.כלו 9)שם: על מתקבל מר,
דרסתי.10) ולא שהיתי שלא לי ברי אומר הוא אם ואפילו
בהלכה 11) שנתבאר כמו שחיטה, הלכות ידע שלא מפני

הקודמת.

.â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BiL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆≈«ƒ¿¿ƒ»¬≈∆…
ÈÙa ËBÁLiL „Ú ,‰lÁzÎÏ BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËBÁLÈƒ¿≈¿≈«¿¿«¿ƒ»«∆ƒ¿ƒ¿≈

˙Ba¯ ÌÈÓÚt ÌÎÁ12ÊÈ¯ÊÂ ÏÈ‚¯ ‰È‰iL „Ú13Ì‡Â . »»¿»ƒ««∆ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ
¯Lk B˙ËÈÁL - BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ‰lÁz ËÁL‰14. »«¿ƒ»≈¿≈«¿¿ƒ»¿≈»

מוחזק.12) בתלמוד: נקרא בשחיטתו.13)וזה יתעלף ולא
לכתחילה  לו למסור שלא שמחמירים הוא בעלמא וחומרא

להתעלפות,14)לשחוט. חוששים אנו שאין בדיעבד,
בדיקה. צריך אינו לפנינו ישנו אם ואפילו

.ã„Ú ÌÎÁ ÈÙa ËÁLÂ ‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„Bi‰«≈«ƒ¿¿ƒ»¿»«ƒ¿≈»»«
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‰ÁÓÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÏÈ‚¯ ‰OÚpL15ÔÈÁÓn‰ ÏÎÂ . ∆«¬»»ƒ«ƒ¿»À¿∆¿»«À¿ƒ
ÌÈL elÙ‡Â .ÔÓˆÚ ÔÈ·Ï ÔÈa ‰lÁzÎÏ ÔÈËÁBL¬ƒ¿«¿ƒ»≈»¿≈«¿»«¬ƒ»ƒ

ÌÈ„·ÚÂ16ÔÈËÁBL el‡ È¯‰ - ÔÈÁÓÓ eÈ‰ Ì‡ , «¬»ƒƒ»À¿ƒ¬≈≈¬ƒ
.‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»

(15 ֿ לחם וראה ומוחזק". "מומחה נקרא: זה הגמרא לפי
כיוון 16)משנה. עבדות, לשם וטבלו שמלו כנענים עבדים

כנשים. דינם - כנשים במצוות שחייבים

.äL¯Á17‰ËBL18BzÚ„ ‰ÏaÏa˙pL ¯BkLÂ ÔË˜Â19 ≈≈∆¿»»¿ƒ∆ƒ¿«¿¿»«¿
,˙Úc Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,‰ÏeÒt Ô˙ËÈÁL - eËÁML∆»¬¿ƒ»»¿»ƒ¿≈∆≈»∆««

eÏ˜Ï˜È ‡nL20,Ú„Bi‰ ÈÙa eËÁL Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ∆»¿«¿¿¿ƒ»ƒ»¬ƒ¿≈«≈«
‰¯Lk Ô˙ËÈÁL - Ô‚‰k eËÁML Ô˙B‡ ‰‡¯Â21. ¿»»»∆»¬«…∆¿ƒ»»¿≈»

מדבר.17) ואינו שומע מסימנים 18)שאינו אחד בו שיש
כסותו, מקרע הקברות, בבית לן בלילה, יחידי יוצא אלו:

לו. שנותנים מה לוט.19)מאבד של לשכרותו שהגיע היינו
יב. הלכה ב פרק כיון 20)ראה קלקלו, שמא הכוונה

נקט  אלא פסולה. שחיטתו שחט שאם בדיעבד שמדובר
שמרמז  ואפשר יקלקלו". "שמא חולין בריש המשנה לשון
בראש  המשנה בדברי יב: חולין הגמרא לדיוק רבינו, בזה
וכו', יקלקלו שמא אלא קתני, לא קלקלו "שמא הפרק
אפילו  לכתחילה", חולין להם מוסרים שאין זאתֿאומרת
שאחרים  במקום כגון כשרה, שחיטתן שבדיעבד במקום
בל  על שעובר משום דבר: של טעמו כפירש"י. אותם רואים
וראה  לאכילה, הבהמה ותיפסל לקלקל שדרכם תשחית,

טעמים. עוד את 21)במגידֿמשנה לאמן כשיודע דוקא קטן,
שביודע  אומרים ויש . מב: בסוכה כמבואר בשחיטה ידו
אם  לשחוט, לכתחילה אפילו לו מוסרים ידו את לאמן

אותו. רואים אחרים

.åeÏˆ‡ Úe„È BÈ‡L ÈÓ22BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁML ƒ∆≈»«∆¿≈∆»«≈¿≈«¿
B˙B‡ ÔÈÏ‡BL -23˙BÎÏ‰ È¯wÚ Ú„BÈ ‡ˆÓ Ì‡ . ¬ƒƒƒ¿»≈«ƒ»≈ƒ¿

.‰¯Lk B˙ËÈÁL - ‰ËÈÁL¿ƒ»¿ƒ»¿≈»

שחיטה.22) בהלכות בקיא הוא בודקים 23)אם כלומר,
מומחים  שחיטה אצל מצויים רוב דקי"ל ואףֿעלֿגב אותו.
לברר  ואפשר לפנינו וישנו הואיל ז), הלכה (לקמן הם
או  שחיטה הלכות יודע אם בדיקה חכמים הצריכו הדבר,
רגיל, שהוא לנו ידוע אינו אם אפילו מוחזק, לענין אבל לא.
ואפילו  נתעלף, שמא חוששים אין עצמו לבין בינו ושחט
המצויים  שרוב מפני אותו, לשאול צריך אין לפנינו הוא אם

מתעלפים. אינם שחיטה אצל

.æ˜BÁ¯Ó ÈÏ‡¯OÈ eÈ‡¯L È¯‰24,BÏ CÏ‰Â ËÁML ¬≈∆»ƒƒ¿¿≈ƒ≈»∆»«¿»«
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡ Ú„BÈ Ì‡ eÚ„È ‡ÏÂ¿…»«¿ƒ≈«ƒ≈≈«¬≈À∆∆
‰Ó‰a‰ ‡ˆÓe ,ÈÏ ËBÁLe ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈ƒ¿≈¿ƒ»»«¿≈»

¯Á‡ B‡ dËÁL BÁeÏL Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ËeÁL25- ¿»¿≈»«ƒ¿¿»»«≈
ÔÈÈeˆn‰ ·¯L .˙¯zÓ BÊ È¯‰26ÔÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ¬≈À∆∆∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ
.Ô‰≈

שחיטה 24) אצל מצויים רוב על סומכים לפנינו, שאינו כיון
שחיטה  הלכות עיקרי הם יודעים כלומר, הם. מומחין

בשחיטה. עושה 25)ורגילים שליח חזקה אמרו לא שהרי

להחמיר. אלא להקל, באיסוריןֿ אם 26)שליחותו ואפילו
מותרת. היא השליח, לא שחטה, שאחר הוברר

.ç- ˙Èaa ËeÁL B‡ˆÓe ,ÏB‚¯z B‡ È„‚ BÏ „·‡»«¿ƒ«¿¿¿»»««ƒ
B‡ˆÓ .Ô‰ ÌÈÁÓÓ ‰ËÈÁL Ïˆ‡ ÔÈÈeˆn‰ ·¯L ;¯zÓÀ»∆…«¿ƒ≈∆¿ƒ»À¿ƒ≈¿»

˜eMa27Ïa˙ ‡nL ;¯eÒ‡ -28ÔÎÂ .CÏL‰ CÎÈÙÏe , «»∆»ƒ¿«≈¿ƒ»À¿«¿≈
˙ÈaaL ‰tL‡a B‡ˆÓ Ì‡29.¯eÒ‡ - ƒ¿»»«¿»∆««ƒ»

בבית 27) שאסור, מודים הכל שבשוק באשפה שם: בגמרא
ור' יהודה ר' נחלקו שבבית ובאשפה שמותר, מודים הכל
אפילו  שבשוק רבינו, ודעת הגלילי. יוסי ר' של בנו חנינא
דעת  גם וכן כמותו. ופסק יהודה, ר' אוסר - באשפה לא

פליגי. כי דיבורֿהמתחיל שם אומרים 28)ה'תוספות' ואין
בחוץ. שהושלך מכיון מומחים, שחיטה אצל מצויין שרוב
שם. השליכה ולפיכך בשחיטה, נתנבלה ודאי פירש: ורש"י

שם,29) שבבית, באשפה נבילתו להטיל עשוי שאדם
שבשוק. באשפה וכלֿשכן

.èÓÓ˜zzLpL ‰Á30BzÚ„Â ÚÓBLÂ ÔÈ·Ó ‡e‰ È¯‰Â , À¿∆∆ƒ¿«≈«¬≈≈ƒ¿≈«¿«¿
‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰BÎ31BÈ‡L ÈÓ ÔÎÂ . ¿»¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿≈ƒ∆≈

ÚÓBL32ËÁBL ‰Ê È¯‰ -33. ≈«¬≈∆≈

מדבר.30) ואינו שומע כי 31)היינו מברכים, כשאחרים
אחרים  אין ואפילו ברכה. בלי לשחוט אסור לכתחילה

מומחה. והוא הואיל מותר, אותו, מדבר.32)רואים אבל
שדייק 33) הרא"ש, בשם מביא והמגידֿמשנה לכתחילה.

בבבא  כמו "לכתחילה" כאן סיים שלא רבינו מלשון
שאינו  מפני לשחוט, לו אין שלכתחילה שמעֿמינה ראשונה,
לאזניו, הברכה להשמיע צריך המברך שהרי לברך, יכול
ד', פרק תרומות בהלכות (וראה יצא. לא שומע אינו ואם
לכתחילה, לתרום להם שאסור החמישה בין רבינו שמנה
שנינו  וכך לברך, יכול שאינו מפני שומע, ואינו המדבר את
האלם". וכו' יתרומו לא "חמשה ו: משנה א פרק בתרומות
ולדעת  לברך, יכול שאינו מפני הטעם מפורש ובירושלמי
בין  גדול הבדל לתרומה? שחיטה בין מה קשה הכסףֿמשנה
גם  הוא יכול מברך, כשאחר בתורם, לתרומה. שחיטה
יודע  אדם כל לא בשחיטה, אבל האלם. יתרום ולמה לתרום
לו  מוסרים ומוחזק, מומחה אלם וכשלפנינו לשחוט,
אשר"י  והגהות רא"ש וראה יברך. ואחר לשחוט לכתחילה
כאן, כסףֿמשנה שם, יוםֿטוב' ו'מעדני חולין מסכת ריש

א). סימן יורהֿדעה וביתֿיוסף

.éËBÁLÈ ‡Ï - ‡Óeq‰34Ôk Ì‡ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ «»…ƒ¿¿«¿ƒ»∆»ƒ≈
‰¯Lk B˙ËÈÁL - ËÁL Ì‡Â ;B˙B‡ ÌÈ‡B¯ ÌÈ¯Á‡35. ¬≈ƒƒ¿ƒ»«¿ƒ»¿≈»

יקלקל.34) שמא יג: חולין אצל 35)משנה שרגיל כיון
שחט. כהלכה בוודאי שחיטה,

.àéÈÙa ËÁML Èt ÏÚ Û‡ ,ËÁML ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ∆»«««ƒ∆»«ƒ¿≈
‰È‰ elÙ‡Â ,‰ÙÈ ÔÈkÒa Ï‡¯OÈ36ÔË˜37B˙ËÈÁL - ƒ¿»≈¿«ƒ»»«¬ƒ»»»»¿ƒ»

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ ,‰Ï·38:¯Ó‡pL .‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈»¿∆«¬ƒ»»ƒ«»∆∆¡«
ÏÎ‡È ‡nL ¯È‰Ê‰L ¯Á‡Ó .BÁ·fÓ zÏÎ‡Â EÏ ‡¯˜Â¿»»¿¿»«¿»ƒƒ¿≈««∆ƒ¿ƒ∆»…«

¯eÒ‡ BÁ·fL „ÓÏ ‰z‡ ,BÁ·fÓ39‰ÓB„ BÈ‡Â . ƒƒ¿«»»≈∆ƒ¿»¿≈∆
‰ËÈÁL ˙BÎÏ‰ Ú„BÈ BÈ‡L Ï‡¯OÈÏ40. ¿ƒ¿»≈∆≈≈«ƒ¿¿ƒ»
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זה,37)הגוי.36) דין למד רבינו עבודהֿזרה. עובד ואינו
"עובד  אמרו ולא סתם, נכרי" "שחיטת ששנינו ממה

בהנאה 38)עבודהֿזרה". אסורה אינה אבל כנבילה,
מחשבת  שסתם שם, בגמרא כמבואר עבודהֿזרה, כתקרובת
ב  פרק למעלה מדבריו יוצא וכן לעבודהֿזרה. אינה גוי
ולא  בהנייה", מותרים בעזרה, חולין ששחט "וגוי ב: הלכה

גוי. ששחטם מפני בהנאה אסור,39)נאסרו שזבחו וכיון
נבילה. משום עליו ולוקה כראוי, נזבח לא כאילו הוא הרי
זו  הרי גוי שחיטת שונים: אנו חולין בראש ובתוספתא
ואכלת, וזבחת שנאמר פסולה, זו הרי הקוף ושחיטת פסולה,

נכרי. שזבח נבילה"40)ולא לספק קרובה "רק ששחיטתו
שחיטתו  אותו, רואה החכם גביו.ואם על עומד חכם כשאין
כשישראל  אפילו נבילה שחיטתו ששחט, גוי אבל כשרה.

אותו. רואה

.áéÌÈ·ÎBk „·BÚ elÙ‡L ,¯·ca e¯„b ÏB„b ¯„‚Â41 ¿»≈»»¿«»»∆¬ƒ≈»ƒ
.‰Ï· B˙ËÈÁL - ‰¯Ê ‰„B·Ú „·BÚ BÈ‡L∆≈≈¬»»»¿ƒ»¿≈»

בפירוש,41) כתוב אחרות ובמהדורות תושב, גר גוי כגון
שבע  לשמור עליו שקיבל גוי פירוש, תושב", גר "כגון
מדרבנן, רק שאסור ומשמע נח. בני עליהן שנצטוו מצוות
מרדות. מכת לוקה והעובר גדרו" גדול "וגדר כתב: שהרי
הקודמת, בהלכה בפירוש רבינו כתב קטן, בגוי (אבל
יעבוד  קטן גוי כי דבר, של וטעמו התורה. מן שלוקה

תושב. גר מהֿשאיןֿכן כשיגדל, עבודהֿזרה

.âéÔÈÓÈÒ ËeÚÓ ËÁLÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒ»≈»ƒƒ¿…ƒƒ»ƒ
„·BÚ‰ ¯Ó‚Â Ï‡¯OÈ ÏÈÁ˙‰ B‡ ,Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â¿»«ƒ¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈¿»«»≈
„ÚÂ ‰lÁzÓ B˙ËÈÁLÏ dLÈ .‰ÏeÒt - ÌÈ·ÎBk»ƒ¿»∆¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿«

ÛBÒ42BÈ‡L ¯·c ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ËÁL Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈»ƒ»»∆≈
,„·Ïa ˙¯b¯b‰ ÈˆÁ ËÁML ÔB‚k ,‰Ï· B˙B‡ ‰OBÚ∆¿≈»¿∆»«¬ƒ««¿∆∆ƒ¿«

.‰¯Lk BÊ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ¯Ó‚Â43 ¿»«ƒ¿»≈¬≈¿≈»

ואם 42) מהשחיטה, חלק הוא השחיטה תחילת כלומר,
שם, סבא לוי לדעת ואפילו פסולה. - גוי בידי נעשתה
אין  ישראל ידי על וכשנגמרה לבסוף, אלא לשחיטה שאינה
של  רובו שחט שהגוי כאן הגוי, שם על נקראת השחיטה
או  הגרגרת כפסוקת זה שהרי פסולה, בוושט, משהו או קנה
של  מימרא כשרה, שחיטה של בדרך שלא הוושט נקובת
רש"י  ראה וכו'", טריפה מעשה בה נעשה "שהרי שם: רבא

למעלה 43)שם. ונתבאר מאליה, מנפסקה יותר גרוע שאינו
עליו  והוסיף נקוב, קנה חצי היה שאם יא, הלכה א בפרק
בה  שחט א: א, פרק חולין ובתוספתא כשר. שהוא, כל
- וגמרה ישראל ובא טריפה, אותו עושה שאינו דבר (הגוי)

באכילה. מותרת

.ãé‰¯·ÚÏ ¯ÓeÓ Ï‡¯OÈ44˙B¯·Ú‰ ÔÓ45‰È‰L ƒ¿»≈»«¬≈»ƒ»¬≈∆»»
‰ÁÓÓ46Ï‡¯OÈ CÈ¯ˆÂ .‰lÁzÎÏ ËÁBL ‰Ê È¯‰ - À¿∆¬≈∆≈¿«¿ƒ»¿»ƒƒ¿»≈

‰Ê ¯ÓeÓÏ ‰pzÈ Ck ¯Á‡Â ÔÈkq‰ ˙‡ ˜c·Ï ¯Lk»≈ƒ¿…∆««ƒ¿««»ƒ¿∆»¿»∆
˜c·Ï Á¯BË BÈ‡L B˙˜ÊÁL ÈtÓ ,da ËÁLÏ47Ì‡Â . ƒ¿…»ƒ¿≈∆∆¿»∆≈≈«ƒ¿…¿ƒ

‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ B‡ ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÓeÓ ‰È‰48 »»»«¬»»»¿«≈«»¿«¿∆¿»
ÒB¯B˜Èt‡ B‡49,ea¯ ‰LÓ·e ‰¯Bza ¯ÙBk‰ ‡e‰Â , ∆ƒ¿«≈«»¿∆«≈

·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‰·eLz ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk„ ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»¬≈¿≈
.‰Ï· B˙ËÈÁLe ÌÈ·ÎBk»ƒ¿ƒ»¿≈»

והרגל 44) בזדון עבירה אותה לעשות שהוחזק אחת,
הקלות. מן היתה אפילו בה, ד.45)ונתפרסם שם בגמרא

דין רבא לתיאבון".אמר נבלות אוכל מומר "ישראל זה
מכל  אחרת לעבירה במומר שהואֿהדין סובר, ורבינו
נבילות  לאכילת מומר שאפילו משמיענו, ורבא העבירות.
לתיאבון, העושה במומר רק וזה בשחיטתו. לאכול מותר
אבל  אסור, דבר בידו כשיש המותר דבר לחפש טורח שאינו
מועילה  - ההיתר את מעדיף הוא והיתר איסור כשבידו
ה', את להקניט כלומר, להכעיס, מומר אבל הסכין. בדיקת
ששחיטתו  זו, הלכה בסוף הנזכר אפיקורוס בכלל הוא הרי

פסולה. אופן מומחה 46)בכל הוא אם ידוע אין אם אבל
מצויין  רוב במומר אומרים שאין אותו, לבדוק צריך לא, או

הם. מומחים שחיטה שמא 47)אצל חוששים אין אבל
אין  כשרה ששחיטה מכיוון בכוונה, שחיטתו יקלקל
ואכיל  היתרא שביק "לא פסולה משחיטה מרובה טירחתה
האסור). את ויאכל המותר את יעזוב (לא איסורא"

ה.48) שם לעבודהֿזרה, כמומר בנוסחאות 49)שהוא
מנה  לא ז, הלכה ב פרק תשובה בהלכות מין. או אחרות:
לו  קבע אלא "אפיקורסים" בסוג בתורה הכופר את רבינו
מכחישי  את מגדיר הוא שם ח ובהלכה עצמו, בפני סוג
טז, בהלכה כאן ואילו בתורה, ככופרים שבעלֿפה תורה
 ֿ ובלחם גביהם. על עומד כשישראל שחיטתם מתיר הוא

נכון. יישוב מצא ולא אלה, ניגודים על העיר כאן משנה

.åè‰¯·Úa ˙e„ÚÏ ÏeÒt ‡e‰L ÈÓ50ÏL ˙B¯·Ú‰ ÔÓ ƒ∆»¿≈«¬≈»ƒ»¬≈∆
BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa ËÁBL ‰Ê È¯‰ - ‰¯Bz51‰È‰ Ì‡ , »¬≈∆≈≈¿≈«¿ƒ»»

‰ÁÓÓ52ÁÈpÓ BÈ‡L ;53.¯eq‡ ¯·c ÏÎB‡Â ¯zÓ ¯·c À¿∆∆≈«ƒ«»»À»¿≈¿«ƒ
.Ô‰Ó ÌÈÚL¯‰ elÙ‡Â ,Ï‡¯OÈ Ïk ÏÚ ‡È‰ ‰˜ÊÁ BfL∆¬»»ƒ«»ƒ¿»≈«¬ƒ»¿»ƒ≈∆

על 50) לעבור ומועד מומר ואינו עבירה, עשה אחת שפעם
מצוה. אחרים.51)אותה ידי על הסכין לבדיקת צריך ואינו

אין 52) אם אבל מומחה. שהוא בו יודעים אם משמע,
הם, מומחים שחיטה אצל מצויים רוב אומרים אין יודעים,

הקודמת. בהלכה בשחיטה 53)ראה יקלקל לא כן, ואם
הסכין. את יבדוק וגם בכוונה,

.æèÔÈ˜B„v‰ el‡54ÏÎÂ Ô‰È„ÈÓÏ˙Â ÔÈÒBzÈa‰Â ≈«¿ƒ¿««¿ƒ¿«¿ƒ≈∆¿»
‰t ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡L Ô‰È¯Á‡ ÌÈÚBh‰«ƒ«¬≈∆∆≈»«¬ƒƒ«»∆¿«∆
BÊ È¯‰ - eÈÙa eËÁL Ì‡Â .‰¯eÒ‡ Ô˙ËÈÁL -¿ƒ»»¬»¿ƒ»¬¿»≈¬≈
,eÏ˜Ï˜È ‡nL ‡l‡ Ô˙ËÈÁL ¯eq‡ ÔÈ‡L .˙¯zÓÀ∆∆∆≈ƒ¿ƒ»»∆»∆»¿«¿¿
ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‰ËÈÁM‰ ˙¯B˙a ÔÈÈÓ‡Ó ÔÈ‡ Ì‰Â¿≈≈»«¬ƒƒ¿««¿ƒ»¿ƒ»≈»

.eÏ˜Ï˜ ‡Ï :¯ÓBÏ ÔÈÓ‡∆¡»ƒ«…ƒ¿«¿

כתוב 54) שאינו במה מאמינין שאינם הכותים כדין דינם
כגוים  ועשאום עליהם שגזרו ולפני ג. חולין בתורה, בפירוש
לא  הצדוקים כי ו. שם יונה. לדמות שעבדו מפני גמורים.
בשחיטתם  בפנינו שחטו אם ולכן עבודהֿזרה, על נחשדו

יד. בהלכה למעלה שכתבנו מה וראה מותרת.

.æé˙ËÈÁLa eeËˆ ‡Ï ¯a„na Ï‡¯OÈ eÈ‰Lk¿∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»…ƒ¿«ƒ¿ƒ«
ÔÈ¯ÁB eÈ‰ ‡l‡ ,ÔÈlÁ‰55ÔÈÏÎB‡Â ÔÈËÁBL B‡ «Àƒ∆»»¬ƒ¬ƒ¿¿ƒ
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‰ˆB¯‰ ÏkL ,¯a„na eeËˆÂ .˙Bn‡‰ ¯‡Lkƒ¿»»À¿ƒ¿««ƒ¿»∆»»∆
ËÁLÏ56LÈ‡ :¯Ó‡pL .ÌÈÓÏL ‡l‡ ËBÁLÈ ‡Ï - ƒ¿……ƒ¿∆»¿»ƒ∆∆¡«ƒ

Ï‡Â ,¯ÓB‚Â ¯BL ËÁLÈ ¯L‡ Ï‡¯OÈ ˙ÈaÓ LÈ‡ƒƒ≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿«¿≈¿∆
,¯ÓB‚Â e‡È·È ¯L‡ ÔÚÓÏ ,¯ÓB‚Â „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∆«…∆≈¿≈¿««¬∆»ƒ¿≈
¯ÁÏ ‰ˆB¯‰ Ï·‡ .¯ÓB‚Â ÈÈÏ ÌÈÓÏL ÈÁ·Ê eÁ·ÊÂ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ«»¿≈¬»»∆ƒ¿…

ÏÎ‡ÏÂ57.¯ÁB ‰È‰ - ¯a„na ¿∆¡…«ƒ¿»»»≈

יז.55) שם עקיבא ר' כשרה.56)דברי חולין.57)שחיטה

.çéBÊ ‰ÂˆÓe58¯a„na ‡l‡ ,˙B¯B„Ï ˙‚‰B dÈ‡ ƒ¿»≈»∆∆¿∆»«ƒ¿»
eÒkiLkL ,ÌL eeËˆÂ .‰¯ÈÁp‰ ¯z‰ ˙Úa „·Ïaƒ¿«¿≈∆≈«¿ƒ»¿ƒ¿«»∆¿∆ƒ»¿
‡l‡ ÔÈlÁ eÏÎ‡È ‡ÏÂ ,‰¯ÈÁp‰ ¯Ò‡z ı¯‡Ï»»∆≈»≈«¿ƒ»¿……¿Àƒ∆»
.‰¯ÊÚÏ ıeÁ ÌÏBÚÏ ÌB˜Ó ÏÎa eËÁLÈÂ ,‰ËÈÁLaƒ¿ƒ»¿ƒ¿¬¿»»¿»»¬»»
zÁ·ÊÂ ,¯ÓB‚Â EÏ·b ˙‡ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ·ÈÁ¯È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ¿»¡…∆∆¿À¿¿≈¿»«¿»

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈ Ô˙ ¯L‡ E‡vÓe E¯˜aÓ59BÊÂ . ƒ¿»¿ƒ…¿¬∆»«¿»¡…∆¿≈¿
Ck ¯Á‡Â ËÁLÏ :˙B¯B„Ï ˙‚‰Bp‰ ‰Âˆn‰ ‡È‰ƒ«ƒ¿»«∆∆¿ƒ¿…¿««»

ÏÎ‡È60. …≈

לשוחטם.58) שרוצים הבהמות את לשלמים, להקדיש
כנראה 59) "אלהיך", המלה בלי לך" ה' נתן "אשר בפסוק

כאן. נפלה בשר,60)טעותֿסופר לאכול ירצה אם כלומר,
א. פרק למעלה וראה לשחוט. מצוה

ה'תשע"ו  תשרי ל' שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
בסיני;1) למשה לו נאמרו טרפות מיני ששמונה יבאר

מותרת. או אסורה ספיקה ואם כיצד? דרוסה

.à‰Ù¯h‰L ,˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿≈»
¯Ó‡ ‡ÏÂ .˙eÓÏ ‰ËBp‰ ‡È‰ ‰¯Bza ‰¯eÓ‡‰»¬»«»ƒ«»»¿…∆¡«
È¯‡ dÙ¯hL ÔB‚k ,‰Â‰a ·e˙k‰ ¯acL ‡l‡ ,‰Ù¯Ë¿≈»∆»∆ƒ≈«»«…∆¿∆¿»»¬ƒ

.‰˙Ó ‡Ï ÔÈ„ÚÂ d¯·LÂ Ba ‡ˆBiÎÂ¿«≈¿¿»»«¬«ƒ…≈»

.á·LÁz - dÏ eÚ¯‡È Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡ÏÁ ÌL LÈÂ¿≈»√»ƒ¬≈ƒƒ∆∆¿»≈»≈
ÈÈÓ ‰BÓLe .ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ Ô‰Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈¬»»¿∆ƒƒ«¿»ƒ≈
,‰Òe¯c :Ô‰ el‡Â ,ÈÈÒa ‰LÓÏ BÏ e¯Ó‡ ˙BÙ¯Ë¿≈∆∆¿¿∆¿ƒ«¿≈≈¿»
‰ÏeÙ ,‰Úe¯˜ ,‰˜eÒt ,‰ÏeË ,‰¯ÒÁ ,‰·e˜¿»¬≈»¿»¿»¿»¿»

.‰¯e·Le¿»

.âÏÈ‡B‰ ,Ô‰ ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ÔlkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¬»»¿∆ƒƒ«≈ƒ
,da e¯ÈÓÁ‰ - ‰Òe¯„ ‡l‡ ‰¯Bza Le¯Ùa EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿¿≈«»∆»¿»∆¿ƒ»
‰Ú·L ¯‡Le .¯eÒ‡ - ‰Òe¯„a ˜tzÒiL ˜ÙÒ ÏÎÂ¿»»≈∆ƒ¿«≈ƒ¿»»¿»ƒ¿»
.¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ˜ÙÒ Ô‰a LÈ - ˙eÙ¯Ë ÈÈÓƒ≈«¿≈»∆¿≈ƒÀ»ƒ¿∆ƒ¿»≈

.ã‰Ó‰a‰ Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡‰ Û¯ËiL ‡e‰ ‰Òe¯c‰«¿»∆ƒ¿…»¬ƒ¿«≈«¿≈»
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯Lp‰Â ıp‰ Ò¯„È B‡ ,B„Èa ‰ÈÏÚ Ò¯„ÈÂ¿ƒ¿…»∆»¿»ƒ¿…«≈¿«∆∆¿«≈»∆
‰q‚ ‰iÁ·e ‰q‚ ‰Ó‰·a ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .ÛBÚ‰ ÏÚ«»¿≈¿ƒ»ƒ¿≈»«»¿«»«»
·‡f‰ ÔÓ - ‰w„ ‰Ó‰··e ;„·Ïa È¯‡Ï ‡l‡∆»»¬ƒƒ¿«ƒ¿≈»«»ƒ«¿≈
ÏÚeLÂ Ïe˙Á elÙ‡ ,ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚·e ;‰ÏÚÓÏe¿»¿»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¬ƒ»¿»

ÔkL ÏÎÂ ,‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰iÓe¿ƒ»¿«≈»∆≈»∆¿ƒ»¿»∆≈
.˙BÙBÚa¿

.ä.epnÓ ÏB„b ÛBÚa elÙ‡Â ,‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ - ıp‰Â¿«≈≈¿ƒ»«¬ƒ¿»ƒ∆
ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï LÈ - ÌÈÒ¯Bc‰ ˙BÙBÚ ¯‡L Ï·‡¬»¿»«¿ƒ≈»∆¿ƒ»¿
.Ô‰Ó ÏB„‚ ‡e‰L ÛBÚa ‰ÒÈ¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô˙BÓkL∆¿»¿≈»∆¿ƒ»¿∆»≈∆

.åBÏ ÔÈ‡ - ·ÏÎÂ .˙BÙBÚa ‰ÒÈ¯„ ‰cÏÁÏ LÈÂ¿≈¿À¿»¿ƒ»¿¿∆∆≈
ıp‰Â .‰iÁÂ ‰Ó‰·· ‡ÏÂ ÛBÚa ‡Ï ,¯wÚ Ïk ‰ÒÈ¯„¿ƒ»»ƒ»…¿¿…ƒ¿≈»¿«»¿«≈
·wiL ‡e‰Â .ÌÈ‡ÏËe ÌÈÈ„‚a ‰ÒÈ¯„ BÏ LÈ -≈¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ…

.ÏÏÁ‰ ˙È·Ï ÂÈ¯tˆa¿ƒ»¿»¿≈∆»»

.æÔÈ‡ - ÂÈÏ‚¯a Ï·‡ ,Û¯Bh‰ „Èa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»¿««≈¬»¿«¿»≈
- ÔMa Ï·‡ ,Ô¯tva ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .dÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»«ƒ…∆¬»«≈
,ÏÏÁ‰ ˙Èa „Ú ·w Ôk Ì‡ ‡l‡ .dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡≈¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ««≈∆»»
˙Ù¯ËpL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ „Á‡ ·w ‡nL ÔÈ˜„Ba¿ƒ∆»ƒ«∆»ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿∆∆
Ì‡ Ï·‡ .Û¯Bh‰ ˙eÎa ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .Ô˙·È˜aƒ¿ƒ»»¿≈¿ƒ»∆»¿«»««≈¬»ƒ
BÊ ÔÈ‡ - Û¯Ëpa ÂÈ¯tˆ eÚwzLÂ Ò¯Bc‰ ÏÙ»««≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈
Ò¯c Ì‡ Ï·‡ .ÌÈiÁÓ ‡l‡ ‰ÒÈ¯c ÔÈ‡Â .‰ÒÈ¯„¿ƒ»¿≈¿ƒ»∆»≈«ƒ¬»ƒ»«
‰pnÓ ÂÈ¯tˆ ËÓL ‡ÏÂ ,‰Òe¯ca B„È ÔÈ„ÚÂ ,‚¯‰Â¿∆¡««¬«ƒ»«¿»¿…»«ƒ»¿»ƒ∆»

.dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - B˙BÓ ¯Á‡ ‡l‡∆»««≈¿ƒ»

.çÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk ?‰Òe¯c‰ ÔÈc „ˆÈÎÂ¿≈«ƒ«¿»»»∆»«¿¿ƒ
BlL ÏÏÁ‰ Ïk ÔÈ˜„B·e Û¯Ëp‰ ˙‡ ÔÈËÁBL - 'dÏ»¬ƒ∆«ƒ¿»¿ƒ»∆»»∆
ÏkÓ ‰ÓÏL dlk ˙‡ˆÓ Ì‡ .„˜„w‰ „Ú C¯i‰ ÛkÓƒ««»≈««»¿…ƒƒ¿≈À»¿≈»ƒ»
BÊ È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ ‡ÏÂ ,˙BÙ¯Ë ÈÈÓƒ≈¿≈¿…ƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈
BÊ È¯‰ - ‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ da ‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿»»∆«¿ƒ»¬≈

.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰¯eÒ‡Â ,‰Ù¯Ë¿≈»«¬»ƒ«»

.è„‚k ¯Oa‰ ÌÈc‡iL ?‰ÒÈ¯c‰ ÌL¯ ‡e‰ ‰Ê È‡≈∆∆«¿ƒ»∆«¿ƒ«»»¿∆∆
„Ú ÌÈÚÓ Èa „‚k ¯Oa‰ ˜Bn Ì‡Â .ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ¿ƒƒ«»»¿∆∆¿≈≈«ƒ«
ÔÈ‡B¯ - ‰¯e·Á‰ ÔÓ B¯¯B‚ ‡ÙB¯‰L ¯Oak ‰OÚpL∆«¬»«»»∆»≈¿ƒ«¬»ƒ

.‰Ù¯Ëe ,¯ÒÁ el‡k ¯Oa‰ B˙B‡«»»¿ƒ»≈¿≈»

.éÔ˙ÒÈ¯„e .‰Ù¯Ë - eÓÈc‡iMÓ ,ÔÈÓÈqa Ò¯c Ì‡Â¿ƒ»««ƒ»ƒƒ∆«¿ƒ¿≈»¿ƒ»»
‰ÒÈ¯c ˙ÓÁÓ ‡e‰L Ïk Ô‰a ÌÈc‡‰L ÔÂÈk ,e‰MÓa¿«∆≈»∆∆¿ƒ»∆»∆≈¬«¿ƒ»

.‰Ù¯Ë -¿≈»

.àé‰Òe¯„k ˜„azL „Ú ‰¯eÒ‡ - ‰Òe¯c ˜ÙÒ¿≈¿»¬»«∆ƒ»≈ƒ¿»
Ô¯tˆ ‡ˆÓÂ ,ÌÈ¯ÂL ÔÈ·Ï ÒÎpL È¯‡ ?„ˆÈk .˙È‡cÂ«»ƒ≈«¬ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ…∆
ÔÈ‡Â ,BÒ¯„ È¯‡ ‡nL ÔÈLLBÁ - Ô‰Ó „Á‡ ÏL Ba‚a¿«∆∆»≈∆¿ƒ∆»¬ƒ¿»¿≈
‰iÓ B‡ ÏÚeL ÔÎÂ .CkÁ˙ Ï˙ka ‡nL ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆»«…∆ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ»
- ÔÈ¯˜¯˜Ó Ô‰Â ˜˙BL ‡e‰Â ,˙BÙBÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL∆ƒ¿«¿≈»¿≈¿≈¿«¿¿ƒ
Ì‰Â Ì‰B ‡e‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .Ò¯„ ‡nL ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»»«¬»ƒ»»≈¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .ÔÈ¯˜¯˜Ó Ô‰ B˙ÓÈ‰pÓe B˙‡¯iÓ - ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ¿≈ƒ
˜˙L Ì‡ ÔÎÂ .BÊ‚¯ Á ‰p‰ - Ô‰Ó „Á‡ L‡¯ ÚË»̃«…∆»≈∆ƒ≈»»¿¿≈ƒ»«
eÈ‰ - ˜Èf‰ el‡L ;ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ì‰Â ‡e‰»≈≈¿ƒ∆ƒƒƒ»

.ÔÈ¯˜¯˜Ó¿«¿¿ƒ
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dhigyקלח zekld - dyecw xtq - oeygxn '` iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.áéeÈ‡¯L B‡ ,ÒÎ ‡Ï B‡ Û¯BË Ô‡ÎÏ ÒÎpL ˜ÙÒ»≈∆ƒ¿«¿«≈…ƒ¿«∆»ƒ
ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ BÈ‡ B‡ ÔÈÙ¯Bh‰ ÔÓ ‰Ê Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ¿…«ƒ∆ƒ«¿ƒ≈ƒ«¿ƒ
ÔÈ·Ï B‡ ÌÈˆÚ‰ ÔÈ·Ï ÒÎpL ÛBÚ ÔÎÂ .ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«¿≈»≈ƒ¿≈
ÔÈ‡ - B¯‡eˆ B‡ Ìc ÛhÓ BL‡¯Â ‡ˆÈÂ ,ÌÈw‰«»ƒ¿»»¿…¿«≈»«»≈
ÌÈˆÚa ‡nL ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,Û¯Ë ‡nL BÏ ÔÈLLBÁ¿ƒ∆»ƒ¿«∆»¿ƒ∆»»≈ƒ

.˜fƒ»

ה'תשע"ו  מרחשון א' רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מחט 1) שייך; איברים ובכמה כיצד נקובה טרפות יבאר

מעיים  הבני ניקבו קטנה; או גדולה הכבד בחיתוך שנמצאת
מעים  הבני נתהפכו אחריה; או השחיטה קודם אם ידוע ואין
היתר  וכל אבר; חסר נברא או ניטל ניקבו; שלא אע"פ

דמי. כנטול

.à·w Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ¯OÚ „Á‡ ?„ˆÈk ‰·e˜¿»≈«««»»≈»ƒ≈∆ƒƒ«
BÏÏÁÏ Ô‰Ó „Á‡2ıa¯z :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa ∆»≈∆«¬»¿«∆¿≈»¿≈≈«¿«

L‡¯‰ ÁÓ ÏL Ìe¯˜e ,ËLe‰3,BlL ‰w‰ ÌÚ ·l‰Â , «≈∆¿∆…«»…¿«≈ƒ«»∆∆
„·k‰ ‰˜e ,‰¯n‰Â4Ò¯k‰Â ,‰·w‰Â ,5ÒÒn‰Â ,6, ¿«»»¿≈«»≈¿«≈»¿«»≈¿«∆∆

˙BÒBk‰ ˙È·e7ÔÈwc‰Â ,8‡¯‰Â ,dlL ‰w‰ ÌÚ ‰9. ≈«¿««ƒ¿»≈»ƒ«»∆∆»

חללו,2) לבית הלב ניקב שנינו: מב. חולין במשנה
הלב  בבשר עמוק נקב בו שיש פי על שאף אותנו ומשמיעה
איברים  ובשאר חללו. לבית שיינקב עד טריפה אינה העבה
לעבר. מעבר שיינקבו עד טריפה שאינה שכן כל דקים שהם

למוח.3) הסמוך לחזה 4)תחתון מתחת המתפצל הקנה
לסמפונות. בתוכו ומתחלק הכבד אל במשנה 5)ופורש

"כרס", וכתב סתם ורבינו שניקבה. הפנימית הכרס שנינו:
החיצונה  וכרס הפנימית. הכרס היא זו לדעתו הכרס שכל

הכרס. רוב את החופה בשר הכרס 6)הוא בסוף מקום
הכוסות  מבית המאכל יוצא שדרכו הכוסות, לבית מחובר
שבו  שם על המסס ונקרא לדקין. ומהקיבה לקיבה

האוכלין. וככוס 7)מתמסמסים ככובע עשוי הכרס סוף
וסביב  בו מחובר והמסס דפנות. כשני עבה לו סביב ודופנו
לזה  ודופן לזה דופן יש מבדילם כשאתה לחיבורם סביב
מבית  נכנס והמאכל זה לתוך זה שופכין הן ובאמצע

כו'. להמסס מעיים",8)הכוסות "בני הגמרא: בלשון
הדקין. וגם הכרס גם לחזה 9)שכולל מתחת היורד הקנה

לסימפונות. בתוכה ומתחלק הריאה אל ופורש ומתפצל

.áÌB˜n‰ ‡e‰LÂ ,B¯eÚL e¯‡a ¯·k - ËLe‰ ıa¯z«¿««≈∆¿»≈«¿ƒ¿∆«»
.ËLe‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L ËLe‰ ÔÓƒ«≈∆∆≈»ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ«≈∆

.‰Ù¯Ë - ‡e‰M ‰Óa BÏÏÁÏ ·w Ì‡ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

.âÔBÈÏÚ‰ ·w Ì‡ .L‡¯aL ÁnÏ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL¿≈¿≈«…«∆»…ƒƒ«»∆¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·Ïa ÌˆÚÏ CeÓq‰10·w Ì‡Â ; «»»∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆¿ƒƒ«

ÁnÏ CeÓq‰ ÔBzÁz‰11Án‰ ÏÈÁ˙iMÓe .‰Ù¯Ë - ««¿«»«…«¿≈»ƒ∆«¿ƒ«…«
˙lÁz Ô‰L ÔÈÏBtÏ ıeÁÓ ‡e‰Â ,‰¯„MÏ CLn‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ∆≈¿ƒ«

¯Á‡ ÔÈ„ BÓe¯˜Ï ‰È‰È ,Û¯Ú‰12ıeÁ ·w Ì‡Â . »…∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ«≈¿ƒƒ«
.¯zÓ - ÔÈÏBtÏ«ƒÀ»

הוא 10) קיים הוא שאם לפי בתחתון תלוייה שהטרפות
המוח. על אף 11)מגין לבד התחתון ניקב שאם משמע

המוח  על ההגנה שעיקר מפני טרפה. קיים, שהעליון פי על
בתחתון. בנפסק 12)תלוייה רק ונטרף השדרה חוט שזהו
בניקב. ולא רובו

.ã- Ìi˜ Ìe¯w‰Â CÚÓ˙ B‡ ·wpL BÓˆÚ Án‰«…««¿∆ƒ«ƒ¿«≈¿«¿«»
‰Ù¯Ë - ‚Bck ÒÓ B‡ ÌÈnk CtL Ì‡Â .‰¯Lk13. ¿≈»¿ƒƒ¿«««ƒ»«««¿≈»

להינקב.13) הקרום עתיד זה להפסד שמגיע שכל מפני

.äÏB„b ÏÏÁÏ ÔÈa ,BÏÏÁ ˙È·Ï ·wpL ·l‰«≈∆ƒ«¿≈¬»≈¿»»»
Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÔÈÓiaL ÔË˜ ÏÏÁÏ ÔÈa Ï‡ÓOaL∆«¿…≈¿»»»»∆«»ƒ¿≈»¬»ƒ
,·l‰ ‰˜e .¯zÓ - BÏÏÁÏ ÚÈb‰ ‡ÏÂ ·l‰ ¯Oa ·wƒ«¿««≈¿…ƒƒ««¬»À»¿≈«≈

ÏB„b‰ ˜¯Ên‰ ‡e‰Â14‡e‰ È¯‰ - ‰‡¯Ï epnÓ ‡ˆBiL ¿«ƒ¿»«»∆≈ƒ∆»≈»¬≈
.‰Ù¯Ë - e‰MÓa BÏÏÁÏ ·w Ì‡Â ,·lk«≈¿ƒƒ««¬»¿«∆¿≈»

ריאה.14) דופני גבי שעל הלב קנה

.å˙¯zÓ - dÓ˙BÒ „·ÎÂ ‰·wpL ‰¯Ó15‡Ï Ì‡Â . »»∆ƒ¿»¿»≈¿»À∆∆¿ƒ…
.‰Ù¯Ë - „·kÏ CeÓÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·˜p‰ ÌzÒƒ¿««∆∆««ƒ∆»«»≈¿≈»

את 15) סותם הכבד וחיבור בכבד דיבוקה במקום שנקובה
הנקב.

.æ‰ÈÊ16ÏL ‰ÈÚ¯‚ BÓk ‰˙È‰ Ì‡ :‰¯na ˙‡ˆÓpL «¿»∆ƒ¿≈«»»ƒ»¿»¿«¿ƒ»∆
˙¯zÓ - „Á dL‡¯ ÔÈ‡L ,‰¯Óz17„Á dL‡¯ Ì‡Â ; ¿»»∆≈…»«À∆∆¿ƒ…»«

d˙B‡ ‰·w È¯‰L ,‰¯eÒ‡ - ˙Èf‰ ˙ÈÚ¯‚k¿«¿ƒ«««ƒ¬»∆¬≈ƒ¿»»
„Ï‚‰L ÈtÓ ,·˜p‰ ‰‡¯È ‡lL ‰ÊÂ ;‰ÒÎpLk18Èt ¿∆ƒ¿¿»¿∆∆…≈»∆«∆∆ƒ¿≈∆À¿«ƒ

.‰kn‰««»

דרך 17)גרעין.16) לצאת יכולה שאינה פי על ואף
איך  כן ואם צר, שהסימפון להוציאה, כשרוצים הסימפון
שעל  לומר, אפשר שניקבה? לא אם להיכנס יכולה הייתה
מעט  נכנסה רבים ימים בהליכתה הבהמה שנענעה נענוע ידי

לצאת. עכשיו יכולה שאינה דחוק במקום שעלה 18)מעט
מגין. ואינו קרום אינו מכה מחמת שעלה קרום וכל קרום

.ç„·k‰ È˜19Ìc‰ Ô‰aL BaL ÔÈ˜¯Ên‰ Ô‰Â , ¿≈«»≈¿≈«ƒ¿»ƒ∆∆»∆«»
‰Ù¯Ë - e‰MÓa Ô‰Ó „Á‡ ·w Ì‡ ,ÏMa˙Ó20. ƒ¿«≈ƒƒ«∆»≈∆¿«∆¿≈»

„·k‰ CezÁa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ ,CÎÈÙÏ21‰˙È‰ Ì‡ : ¿ƒ»««∆ƒ¿≈¿ƒ«»≈ƒ»¿»
ÌÈÙÏ dlL „Á‰ ‰ˆw‰ ‰È‰Â ,‰ÏB„b ËÁÓ22- ««¿»¿»»«»∆««∆»ƒ¿ƒ

Úe„Èa23‰·wpL24Ï‚Ú‰ L‡¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ;‰ÒÎpLk ¿»«∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»…∆»…
ÌÈÙÏ25‰ÎÏ‰ ˙BBtÓÒ C¯„ :ÔÈ¯ÓB‡ -26.˙¯zÓe , ƒ¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»¿»À∆∆

לסימפונות,19) בתוכו ומתפצל לכבד ויורד הפורש קנה
המזרקים. הם על 20)שהם חולקים והראשונים והראב"ד

עד  לכבד מחוץ הנמצא הקנה חלק שרק וסוברים, רבינו,
הסימפונות  אבל טריפה, במשהו ניקב אם בתוכו נכנס אשר
הכבד  ניטל לן קיימא שהרי כשרה, ניקבו אם הכבד שבתוך
רק  זה כשרה הכבד ניטל שאמרו שמה רבינו, ודעת כשרה.
שנשפכה  בריאה כמו וקיימים, שלמים הסמפונות נשארו אם

הדקים.21)כקיתון. מסמפונות באחד שנמצאה כגון
ולא22) הבהמה הקנה.לחלל פי לוודאי.23)לצד קרוב
פי 24) על ואף כניסתה. עם הכבד קני את החד בראשה
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שעלה  וקרום וסתם, שעלה הוא קרום נקב, שם רואים שאין
מגין. אינו מכה ואם 25)מחמת הקנה לפי החד והקצה

ניקבה. לא על 26)כן הרי הכבד בבשר נמצאה ואם
טריפה. - רבינו ולדעת מהסמפונות, אחד ניקב כורחך

.è‰Ù¯Ë ‰Ê È¯‰ - ‰pË˜ ËÁÓ ‰˙È‰27ÈML ÈtÓ ; »¿»««¿«»¬≈∆¿≈»ƒ¿≈∆¿≈
ÔBtÓqa ˙‡ˆÓ Ì‡Â .‰·w È‡cÂ ,ÔÈcÁ ‰ÈL‡»̄∆»«ƒ««ƒ¿»¿ƒƒ¿≈«ƒ¿
BaL ÚˆÓ‡aL ·Á¯‰ ‰w‰ ‡e‰Â ,„·kaL ÏB„b‰«»∆«»≈¿«»∆»»»∆»∆¿«∆
„·k ¯O·e .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - „·kÏ ÏÎ‡n‰ ÒÎƒ¿»««¬»«»≈¬≈À∆∆¿«»≈

ÚÈÏ˙‰L28˙¯zÓ -29. ∆ƒ¿ƒ«À∆∆

לפנים.27) העגול הראש אם אפילו אופן, בכל
תולעים.28) בו ניקבו 29)שנתהוו שמא חוששים ואין

הסמפונות.

.é¯B‰Ë ·ÏÁÂ ,‰·wpL ‰·˜30- ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ ≈»∆ƒ¿»¿≈∆»≈∆«∆∆
˙¯zÓ31¯Oa‰L ·˜ Ïk ÔÎÂ .32·ÏÁ‰ B‡33¯zn‰ À∆∆¿≈»∆∆∆«»»«≈∆«À»

·ÏÁÓ ıeÁ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ Ì˙BÒ ‰ÏÈÎ‡a«¬ƒ»≈¬≈∆À»≈≈∆
·l‰34ÚˆÓ‡aL ‰ˆÈÁn‰Â ;Blk ·l‰ ÏÚL Ìe¯w‰Â «≈¿«¿∆««≈À¿«¿ƒ»∆¿∆¿«

,‰ÓÈLp‰ È¯·È‡Â ÏÎ‡n‰ È¯·È‡ ÔÈa ˙Ïc·n‰ ÔËa‰«∆∆««¿∆∆≈≈¿≈««¬»¿≈¿≈«¿ƒ»
‡È‰Â ,‰‡¯‰ ‰‡¯z Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈÚ¯BwL ‡È‰Â¿ƒ∆¿ƒ»¿««»≈»∆»≈»¿ƒ

dÚˆÓ‡aL Ô·l‰ ÌB˜n‰Â ;„·k‰ Lt¯Ë ˙‡¯˜p‰35; «ƒ¿≈«¿≈«»≈¿«»«»»∆¿∆¿»»
ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰ ·ÏÁÂ36,ÔÈp‚Ó ÔÈ‡ el‡ ÌÈ¯·È‡aL . ¿≈∆«¿ƒ»«¬∆¿≈»ƒ≈≈¿ƒƒ

ÌÈL˜ Ô‰L ÈÙÏ37BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡a ÌzÒpL ·˜Â ; ¿ƒ∆≈»ƒ¿∆∆∆ƒ¿«¿∆»≈∆≈
‰iÁ ·ÏÁÂ .Ìe˙Òk38BÈ‡ - ¯eÒ‡ ‰Ó‰·a Bc‚kL ¿»¿≈∆«»∆¿∆¿ƒ¿≈»»≈

Ì˙BÒ39.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈««ƒ∆À»«¬ƒ»

יש 30) אבל מותר, והוא יתר כמו כחוט המשוך החלב היינו
חלב  ונקרא אסור והוא קשת כמו עקום חלב הקיבה על

יפה.31)טמא. וסותם מהודק טהור שחלב לפי
דסביך 32) והוא כשרה סותמתה ודופן שניקבה ריאה

שמהודק 33)בבישרא. סותמן ושומן הדקין שניקבו כגון
תמיד. סותם.34)בהם ואינו ככובע שעשוי החלב וזהו

סותם.35) אינו טהור חלב שהוא פי על כרכשתא,36)אף
קרטים  קרטים עשוי והוא רעי. המוציאה חלחולת שעל חלב

כובע. כמו עגולים והקרטים חיטים, כל 37)כעין כלומר,
ככובע. העשויים בהמה 38)אלו חלב רק אסרה התורה

ועוף. חיה של לא תלוי 39)אבל אכילה בהיתר שלא
בבהמה  טהורים שהם שאלו החלבים, של בטבע אלא הדבר
בבהמה  הטמאים וחלבים יפה, ומגינים וסותמים מהודקים
בחיה, ולא בבהמה לא היטב הדוקים שאינם שלהם מטבע
זה  אפילו עוף, וחלב מגינים. ואינם סותמים אינם ולפיכך

סותם. אסור, בבהמה שכנגדו

.àé·wpL Ò¯k40ÌzÒiL ¯·„ BÏ ÔÈ‡Â .‰Ù¯Ë - »≈∆ƒ«¿≈»¿≈»»∆ƒ¿…
˙È·e ÒÒn‰ ÔÎÂ .¯eÒ‡ ÂÈÏÚL ·ÏÁ‰ È¯‰L ,B˙B‡∆¬≈«≈∆∆»»»¿≈«∆∆≈
·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ıeÁÏ Ô‰Ó „Á‡ ·wpL ˙BÒBk‰«∆ƒ«∆»≈∆«¿≈»¿ƒƒ«

˙¯zÓ - B¯·Á ÏÏÁ CB˙Ï Ô‰Ó „Á‡41. ∆»≈∆¿¬«¬≈À∆∆

הכרס 40) כל זהו פנימית כרס מפרש ורבינו הפנימית. הכרס
הכרס. רוב את החופה בשר היא זו החיצונה וכרס כולו.

עליו.41) מגין שחברו

.áé˙BÒBk‰ ˙Èa È·Úa ˙‡ˆÓpL ËÁÓ42- „Á‡ „vÓ ««∆ƒ¿≈»√ƒ≈«ƒ«∆»
LlÙÓ ·˜ ‰·w Ì‡Â .‰¯Lk43˙Èa ÏÏÁ CB˙Ï ¿≈»¿ƒƒ¿»∆∆¿À»¿¬«≈

˙BÒBk‰44Ìc ˙tË ˙‡ˆÓÂ ,45·˜p‰ ÌB˜Óa46- «¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿«∆∆
Ìc ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .·w ‰ËÈÁL Ì„˜ È‡ceL ;‰Ù¯Ë¿≈»∆««…∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ≈»
‰ËÈÁL ¯Á‡ È‡ceL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ·˜p‰ ÌB˜Óa47 ƒ¿«∆∆¬≈∆À»∆««««¿ƒ»

.‰·wÂ ËÁn‰ ‰˜Á„»¬»«««¿ƒ¿»

ונמצא 42) ודבוקים כפולים כפלים שני נמצאים שפתו סביב
ניקב  שלא אפשר עוביו ומתוך עובי, באותו תחובה מחט

צדדים.43)כולו. עליה.44)משני מגינה שחברתה
אפילו  הכוסות בית של אחד עור רק עברה שאם משמע
וכשרה. אחד מצד זהו לחלל מפולש לא אבל כולו עברה
כדין  החלל, כל בדיקה שצריך אלא החיצון. כשניקב ואפילו

הגוף. בחלל שנמצא נמצא 45)מחט טריפה. צדדים משני
רבינו  ומפרש שחיטה. שלפני בידוע דם קורט עליה
דם. קורט עליו כשנמצא רק טריפה צדדים משני שבניקבה
וראה  דם. קורט ונמצא אחד מצד בניקב הדין מה פירש ולא
דם  קורט נמצא שם, רבינו לדעת שכתב משנה, בלחם

אחד. מצד בניקב גם פי 46)טריפה כנגד פירש ורש"י
בחוץ. להימצא צריכה הדם שטיפת פוסק והראב"ד המחט.

דם 47) קורט כשנמצא רק טריפה כאן למה שאלו: בגמרא
ותירצו, דם? קורט כשאין אפילו טריפה אחרים ובנקובים
דם  שם וכשאין וסביבתה, בה ונדבק נאחז הדם מחט כשיש
קוץ  או מחט שם כשאין אבל שחיטה. לאחר שניקבה בידוע

הדם. את העבירה שהלחלוחית אפשר

.âéÔB‚k ,‰ÈÚÓ Èa ·˜BpL ¯·c dËÈÚÏ‰L ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿ƒ»»»∆≈¿≈≈∆»¿
˙ÈzÏÁ ÏL Ë¯˜48.·˜B È‡ceL ,‰Ù¯Ë - Ba ‡ˆBiÎÂ …∆∆ƒ¿ƒ¿«≈¿≈»∆««≈

·˜B ˜ÙÒ ‰È‰ Ì‡Â49˜„az - ·˜B BÈ‡ ˜ÙÒ50Ïk . ¿ƒ»»»≈≈»≈≈≈ƒ»≈»
,Ô‰a ˙··BÒ ÏÎ‡n‰ ˙ÏÒtL ÌÈÚn‰ Èa ÔÓ „Á‡∆»ƒ¿≈«≈«ƒ∆¿…∆««¬»∆∆»∆

‰Ù¯Ë - ·wpL ,ÔÈwc ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â51Ô‰Ó LÈÂ . ¿≈«ƒ¿»ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈»¿≈≈∆
LÁ BÓk ,ÏebÚa BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÔÈÙwÓe ÔÈÙtÏÓ¿À»ƒÀ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»»
·w Ì‡ .‰zÎ„ ‡¯„‰ ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,C¯ÎpL∆ƒ¿«¿≈≈«ƒ¿»ƒ»¿»¿«¿»ƒƒ«

B¯·ÁÏ Ô‰Ó „Á‡52.ÂÈÏÚ Ô‚Ó B¯·Á È¯‰L ,‰¯Lk - ∆»≈∆«¬≈¿≈»∆¬≈¬≈≈≈»»

כשרה.48) - העלין אכלה אבל שלה כלומר,49)עיקרין
לא  או נוקב הוא אם לנו שספק אחר, עשב מין הלעיטה אם

תיבדק. לא.50)- או המעיים ניקבו אם הבהמה
מהדקין 51) אחד כל פירושו במשנה ששנינו הדקין וניקבו

ניקב 52)שניקב. שלא לחבירו שבינו צד באותו שניקב
שבכולן. החיצון

.ãé‰ÁÏÂ e·wpL ÌÈÚÓe53ÔÈ‡L ;‰Ù¯Ë - ÔzÓ˙BÒ ≈«ƒ∆ƒ¿¿≈»¿«»¿≈»∆≈
˙„ÓBÚ ‰ÓÈ˙Ò BÊ54·Ïk B‡ ·‡Ê ‡aL ÌÈÚÓ Èa . ¿ƒ»∆∆¿≈≈«ƒ∆»¿≈∆∆
ÔÏËe Ô‰a ‡ˆBiÎÂ55ÔÁÈp‰L ¯Á‡ ÔÈ·e˜ Ô‰ È¯‰Â , ¿«≈»∆¿»»«¬≈≈¿ƒ««∆ƒƒ»

ÌB˜Óa ‡nL :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,˙¯zÓe Ba ÔÈÏBz -ƒÀ∆∆¿≈¿ƒ∆»ƒ¿
·˜56ÔÈ·e˜ e‡ˆÓ .·w57Ì„˜ Ì‡ Ú„B ‡ÏÂ , ∆∆ƒ≈ƒ¿¿¿ƒ¿…«ƒ…∆

·˜ Ô‰a ÔÈ·˜B - ‰ËÈÁL ¯Á‡ Ì‡ e·w ‰ËÈÁL¿ƒ»ƒ¿ƒ««¿ƒ»¿ƒ»∆∆∆
- B˙BÓk ÔBL‡¯‰ ·˜p‰ ‰È‰ Ì‡ :BÏ ÔÈn„Óe ¯Á‡«≈¿«ƒƒ»»«∆∆»ƒ¿

‰¯Lk58,·w ‰ËÈÁL Ì„˜ - ÈepL Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â ; ¿≈»¿ƒ»»≈≈∆ƒ…∆¿ƒ»ƒ«
˜Ùq‰ ·˜a ÌÈ„i‰ eLÓLÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ëe59Ck - ¿≈»¿ƒƒ¿¿«»«ƒ¿∆∆«»≈»
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ÔÈÎ¯BÚ Ck ¯Á‡Â ,BÏ ÔÈn„nL ·˜pa LÓLÓÏ CÈ¯ˆ60 »ƒ¿«¿≈«∆∆∆¿«ƒ¿««»¿ƒ
.‰ÊÏ ‰Ê∆»∆

ובדוחק 53) בהם דבוק סמיך ריר יש המעיים בפנים
אותו. למקום.54)מוציאים ממקום נודדת אלא

השחיטה.55) השחיטה 56)אחר לפני מתחילה שהיה
בהמה  הכלל פי על הטעם, מפרש שם בגמרא הזאב. נקב
ריעותא  כאן שיש פי על ואף עומדת, היתר בחזקת שנשחטה
אוסרין  אין השחיטה, לפני הנקב היה ואולי נמצאו שנקובים

היתר. בחזקת הבהמה את ומעמידים היה 57)מספק ולא
בהם. לתלות היה שאפשר זאב או כלב שאין 58)כאן

אחר  שנעשה לנקב השחיטה לפני שנעשה הנקב דומה
בו, מסופקים שאנו לנקב דומה החדש הנקב ואם השחיטה,

שחיטה. לאחר נעשה הוא שגם שמשמוש 59)בוודאי
הנקב. צורת את משנה ומדמים.60)הידים מסדרים

.åèÌ‡Â .˙¯zÓ - e·w ‡ÏÂ ıeÁÏ e‡ˆiL ÌÈÚÓ Èa¿≈≈«ƒ∆»¿«¿…ƒ¿À∆∆¿ƒ
eÎt‰˙61È‡L ;‰Ù¯Ë - e·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«¿««ƒ∆…ƒ¿¿≈»∆ƒ

eÈ‰L ˙BÓk e¯ÊÁiL ¯LÙ‡62dÈ‡Â ,eÎÙ‰pL ¯Á‡ ∆¿»∆«¿¿¿∆»««∆∆∆¿¿≈»
‰iÁ63. «»

מקצתם.61) ובין כולם בין למטה, וסופה 62)עליונים
נקובה. מטעם טרפה ולפיכך ולהינקב, "ברא 63)לירקב

יכול  אינו מהן אחת נהפכה שאם כונניות באדם  הקב"ה
לחיות".

.æè‡e‰Â ,ÌewÚ Ba ÔÈ‡Â ‰ÂL ‡e‰L ,ÔB¯Á‡‰ ÈÚn‰«¿ƒ»«¬∆»∆¿≈ƒ¿
È¯˜Ú ÔÈa ˜e·„ ‡e‰Â ,‰Â¯Ú‰ ÔÓ Ba ‡ˆBÈ ÈÚ¯‰L∆»¿ƒ≈ƒ»∆¿»¿»≈ƒ»≈

˙ÏÁÏÁ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ÌÈÎ¯È‰64- e‰MÓa ·w Ì‡ . «¿≈«ƒ«ƒ¿»«¿…∆ƒƒ«¿«∆
·wpL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÚn‰ ¯‡Lk ,‰Ù¯Ë¿≈»ƒ¿»«≈«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ«

ÔËa‰ ÏÏÁÏ65- ÌÈÎ¯Èa ˜e·c‰ ÌB˜na ·w Ì‡ Ï·‡ ; «¬««∆∆¬»ƒƒ««»«»«¿≈«ƒ
˙¯zÓ66;˙¯zÓ - Blk ˜·c‰ ÌB˜Ó epnÓ Ïh elÙ‡Â . À∆∆«¬ƒƒ«ƒ∆¿«∆∆ÀÀ∆∆

˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ BÓk ¯BLa Bk¯‡Ó ¯izLiL ‡e‰Â67. ¿∆ƒ¿«≈≈»¿¿¿«¿«∆¿»

שם.64) מחלחל לבין 65)שהרעי חוץ למקום כלומר,
אותה.66)הירכיים. מעמידות וירכיים וכן 67)הואיל

כאצבע  נשתייר שאם סובר שם רש"י אבל הרי"ף, פירש
ובבהמות  שם. נחמן רב שאמר תפיסה" "כדי היא וזו כשרה,

לשור. ביחס גודלן לפי משערים אחרות

.æé˙Èa ‡ÏÂ ÒÒÓ‰ ‡ÏÂ Ò¯k BÏ ÔÈ‡ - ÛBÚ‰»≈»≈¿…∆¿≈¿…≈
˜ÙÊ Ôc‚k BÏ LÈ Ï·‡ ;˙BÒBk‰68ÏÎÂ .Ô·˜¯˜Â «¬»≈¿∆¿»∆∆¿À¿¿»¿»

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰·a Ô‰ ˙BÂL ˙BÙ¯h‰69·wpL ˜ÙÊÂ . «¿≈»≈ƒ¿≈»«»»¿∆∆∆ƒ«
‰Ê ?˜ÙÊ ÏL Bb‚ e‰Ê È‡Â .‰Ù¯Ë - e‰MÓa Bbb«¿«∆¿≈»¿≈∆«∆∆∆∆
¯‡L Ï·‡ .B¯‡eˆ ÛBÚ‰ CÈ¯‡iLk ËLe‰ ÌÚ Á˙niL∆ƒ»«ƒ«≈∆¿∆«¬ƒ»«»¬»¿»

.¯zÓ - ·wpL ˜Ùf‰«∆∆∆ƒ«À»

שם.68) נקבץ שהאוכל חכמים 69)כיס שמנו טריפות
האיברים, אותם בהם יש אם ועוף, בחיה גם בהמה. באיברי

טריפה.

.çé,¯Oa BÓk Ì„‡ ÔBˆÈÁ‰ :Ô·˜¯wa LÈ ÔÈÒÈk ÈL¿≈ƒƒ≈«À¿¿»«ƒ»…¿»»
„Ú ,˙¯zÓ - ‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w .¯BÚ BÓk Ô·Ï ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»»¿ƒ«∆¿…∆À∆∆«

‡lL ‰Ê Ô‰ÈL e·w Ì‡Â .e‰MÓa Ô‰ÈL e·˜piL∆ƒ»¿¿≈∆¿«∆¿ƒƒ¿¿≈∆∆∆…
¯zÓ - ‰Ê „‚k70. ¿∆∆∆À»

כנגד 70) שלא זה העורות ניקבו שאם לוושט דומה ואינו
נכנסים  ואוכלין הואיל ומתרחב מתכווץ שהוושט נבילה, זה
כן  שאין מה זה, כנגד זה שיזדמנו להיות ויכול הוושט דרך
תמיד  זה כנגד שלא זה ניקב ואם נח הוא שתמיד בקורקבן,
המגיד  וכתב חבירו. על מגין האחד והעור זה במצב נמצאים
אם  רק כשר החיצון שבניקב והר"ן הרשב"א בשם משנה
כדין  טריפה, מחט או קוץ ידי על אבל מחלה, מחמת בא

הגוף. בחלל מחט

.èé,e‰MÓa Ô˙·È˜pL ÔÈ¯·È‡‰ ÔÓ BÈ‡ ÏBÁh‰«¿≈ƒ»≈»ƒ∆¿ƒ»»¿«∆
·˜pÏ LÈ ‡l‡ .ÔÏÏÎa ÌÈÓÎÁ B˙B‡ eÓ ‡Ï CÎÈÙÏe¿ƒ»…»¬»ƒƒ¿»»∆»≈«∆∆
- ÏBÁh‰ ?„ˆÈk .BlÎa ‰ÂL BÈ‡L ¯eÚL BlL∆ƒ∆≈»∆¿À≈««¿

‰Â ,‰·Ú „Á‡‰ BL‡¯Ì‡ .ÔBLl‰ ˙i¯·k ,˜c ÈM …»∆»»∆¿«≈ƒ«ƒ¿ƒ««»ƒ
‰·Ú‰ L‡¯a ·w71·w Ì‡Â .‰Ù¯Ë - LlÙÓ ·˜ ƒ«»…∆»∆∆∆¿À»¿≈»¿ƒƒ«

ÏL ¯È„ È·Úk ÂÈzÁz ¯‡L Ì‡ :LlÙÓ BÈ‡L ·˜∆∆∆≈¿À»ƒƒ¿««¿»»√ƒƒ»∆
·‰Ê72LlÙÓk ‡e‰ È¯‰ - Ô‡kÓ ˙BÁt ;¯zÓ - »»À»»ƒ»¬≈ƒ¿À»

‰¯Lk - ˜c‰ ·w Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ëe73. ¿≈»¬»ƒƒ«««¿≈»

טריפה,71) הטחול ניקב שפסק עוירא כר' הלכה אין אמרו:
טריפה". בסומכיה אבל בקולשיה, מילי "והני ומסיימים:
העבה  בחלק אבל הדק, בחלק נאמרו אלה ודברים פירוש:
ראש  בכלל הוא לבטן שדבוק שכל מפרשים ויש טריפה.

דינר 72)העבה. כעובי שיעור הנקב. נגד הגנה יש כן ואם
עבה  זהב של דינר הטחול. של עוביו מחצי פחות זהו זהב

כסף. משל כלל.73)כפליים טריפות אין עוף של ובטחול

.ëe‰MÓa ·w Ì‡L :Ba ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ¯·‡ Ïk»≈∆∆»¿¬»ƒ∆ƒƒ«¿«∆
‰Ù¯Ë - Blk Ïh Ì‡ Ck ,‰Ù¯Ë -74ÏhpL ÔÈa . ¿≈»»ƒƒ«À¿≈»≈∆ƒ«

„È· B‡ ÈÏÁa75¯ÒÁ ‡¯·pL ÔÈa76‡¯· Ì‡ ÔÎÂ . ¿…ƒ¿»≈∆ƒ¿»»≈¿≈ƒƒ¿»
- ¯˙i‰ ÏkL ;‰Ù¯Ë - ¯·‡ B˙B‡Ó ÌÈ¯·È‡ ÈLaƒ¿≈≈»ƒ≈≈∆¿≈»∆»«»≈

·eLÁ ‡e‰ ÏeËk77B‡ ÌÈÚn‰ ÔÓ „Á‡ Ïh ?„ˆÈk . ¿»»≈«ƒ«∆»ƒ«≈«ƒ
‰¯n‰78Ô‰a ‡ˆBiÎÂ79- ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa , «»»¿«≈»∆≈¿≈ƒ¿≈»

ÌÈÚÓ ÈL B‡ ˙B¯¯Ó ÈzL Ô‰a ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒƒ¿»»∆¿≈¿≈¿≈≈«ƒ
ÏBÁh‰ Ïh Ì‡ Ï·‡ .Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈…«≈»∆¬»ƒƒ««¿

ÔÈÈen‰ ÏÏÎa BÈ‡L ;˙¯zÓ - ÌÈL e‡ˆÓpL B‡80. ∆ƒ¿¿¿«ƒÀ∆∆∆≈ƒ¿««¿ƒ

שכל 74) כתבו, שם ובתוספות ניקבה. כמו חיסרון שהוא
טריפה. ניטלו, אם שכן מכל הטריפות, בין שנמנו הנקובים

נטולה.75) משום חסירה.76)טריפה משום טריפה
משום 77) וטריפה שניהם ניטלו כאילו כנטול מפרש, רבינו

ויש 78)חסרה. למעלה. כמבואר טריפה, ניקבה שאם
המרה  כי כשרה, מר, טעם בו נמצא ואם הכבד את לטעום

חסרה. בכלל זה ואין בכבד שאם 79)נבלעת באיברים
טריפה. במשהו, טריפה.80)ניקבו שניקבו האיברים עם

.àë¯˙i‰ ‡e‰ ‰Ó‰a‰ Ba Û¯hzL ¯˙i‰ ÈÚn‰«¿ƒ«»≈∆ƒ»≈«¿≈»«»≈
„ˆa ‰Ê ÌÈÚÓ ÈL e‡ˆÓpL „Ú ,BÙBÒ „ÚÂ B˙lÁzÓƒ¿ƒ»¿««∆ƒ¿¿¿≈≈«ƒ∆¿«
ÈÚn‰ ‰È‰L B‡ ;ÛBÚ‰ ÈÚÓk ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿ƒ»∆»»«¿ƒ
ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰Â „a‰ ÔÓ ÛÚk ‡ˆBÈ≈¿»»ƒ«««¬≈À¿»≈¿≈
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‰OÚÂ ÈÚn‰ ÌÚ ·¯Ú˙Â ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ó‰·aƒ¿≈»¬»ƒ»«¿ƒ¿»≈ƒ«¿ƒ¿«¬»
- ÚˆÓ‡a ÔÈÏc·Ó Ì‰ÈL È¯‰Â ,ÂÈL‡¯ ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈»»«¬≈¿≈∆À¿»ƒ»∆¿«

.¯˙È Ô‡k ÔÈ‡Â ,˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆¿≈»»≈

ה'תשע"ו  מרחשון ב' חמישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ולמטה;1) החזה מן שנקב והקנה הריאה, נקובת יבאר

אותו; בודקין וכיצד בריאה אטום לדופן; הסרוכה ריאה
ואם  אבעבועות בה שנמצאו ריאה כקיתון; שנשפכה וריאה
נקב  בין ודמיון שנתמסמסה ריאה כשתים; ונראית אחת היא
שנפל  ועוף הריאה; מראות בריאה; שנמצאת ומחט לנקב;
ושט  ודין מעיים; בני כמראה הכבד שנמצא או לאור;

אדום. והפנימי לבן החיצון עור שנמצא

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
.à‰Ê ‡Ïa ‰Ê ·w Ì‡ .‰‡¯‰ ÏÚ LÈ ˙BÓe¯˜ ÈL2 ¿≈¿≈«»≈»ƒƒ«∆¿…∆

‰Ù¯Ë - Ô‰ÈL e·w Ì‡Â ;˙¯zÓ -3„Ï‚ elÙ‡ .4 À∆∆¿ƒƒ¿¿≈∆¿≈»¬ƒƒ¿«
ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯w‰5·wpL ‰w‰Â .˙¯zÓ - BÏ CÏ‰Â Blk «¿»∆¿À¿»«À∆∆¿«»∆∆ƒ«

‰Ù¯Ë - e‰MÓa ‰hÓÏe ‰ÊÁ‰ ÔÓ6ÌB˜n‰ ‡e‰Â . ƒ∆»∆¿«»¿«∆¿≈»¿«»
.‰hÓÏ ‰wa ‰ËÈÁLÏ Èe‡¯ BÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ»«»∆¿«»

העליון.2) או התחתון הריאה,3)או ניקבה ששנינו כמו
טריפה,5)נקלף.4)שם. - התחתון שנגלד ובמקרה

הריאה. חסרה שבוודאי לא 6)מפני כריאה, שנידון
מה. שם גמרא כגרגרת,

.á‰·w Ck ¯Á‡Â ‰w‰ Ïk ËÁLÂ ‰ËÈÁLa ÏÈÁ˙‰ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿»«»«»∆¿««»ƒ¿»
,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰ËÈÁM‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ‰‡¯‰»≈»¿««»»««¿ƒ»¬≈¿≈»

‰ËÈÁL ¯Ób Ì„˜ ‰·wÂ ÏÈ‡B‰7‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿ƒ¿»…∆¿«¿ƒ»¿≈…«≈
‰Êa8. »∆

תלויה 7) שהריאה ואע"פ שם, לקיש כריש הלכה שאין
אףֿעלֿפי  כלומר, חיות. לחצי טרפות יש וקיימאֿלן בקנה
בהמה  כמו נטרפת היא חיותה, חצי כבר איבדה שהבהמה

מעיים 8)חיה. בני ניקבו ואחרֿכך הושט את ששחט כגון
תלויים  מעיים בני שחיי אף טריפה. השחיטה, גמר ואח"כ
בעוף  אבל בבהמה, זה וכל חיות. לחצי טרפות יש בוושט,
ואין  השחיטה נגמרה רובו, או אחד סימן ששחט כיון

אחריה. טרפות

.âB¯·ÁÏ ·w elÙ‡ ,·wpL ‰‡¯ ÈBtÓqÓ „Á‡9- ∆»ƒƒ¿≈≈»∆ƒ«¬ƒƒ««¬≈
‰Ù¯Ë10ÌzÒÂ ‰kna Ìe¯˜ ‰ÏÚÂ ,‰·wpL ‰‡¯Â . ¿≈»¿≈»∆ƒ¿»¿»»¿««»¿ƒ¿«

ÌeÏk BÈ‡ - ·˜p‰11‰‡¯ ÏL ÌB‡‰ ‰·w .12Û‡ , «∆∆≈¿ƒ¿»»∆≈»«
‰Ù¯Ë - dzÓ˙BÒ ÔÙcL Èt ÏÚ13ÌB˜Óa ‰·w Ì‡Â . «ƒ∆…∆«¿»¿≈»¿ƒƒ¿»ƒ¿

˙Bp‡‰ CezÁ14ÂÈÏÚ ˙ˆ·B¯L ÌB˜n‰ ‡e‰Â ,dlL15 ƒ»À∆»¿«»∆∆∆»»
.‰¯Lk -¿≈»

ניקב 9) אם ומכלֿשכן הנקב, פי את הסותם שני לסמפון
הסמפון  כניסת לפני שניקב כגון סתימה, כל שאין במקום
מגין  הבשר הריאה, לבשר ניקב אם אבל הריאה, לבשר
לקמן  גם וראה וכסףֿמשנה. מגידֿמשנה גם וראה וכשרה.

י. הסמפון 10)הלכה שדופן הואיל עליו, מגין אינו וחברו
הנקב. סותם אינו ופירש"י 11)קשה, קרום, אינו בגמרא:

ליסתר. הריאה.12)שסופו היא והיא שלה העיקר
שם. 'תוספות' ראה אומא, בארמית: לו קוראים והראשונים

הדופן. מן רחוקה שוכבת והאומה 13)והיא הואיל
מתפרקת. הסתימה הדופן, מן רחוקה בחלל למעלה הגדולה

שלוש 14) הריאה, מן יוצאות אזנים כמו בליטות חמש
אונות, ונקראות השמאלית מהאום ושתים הימנית מהאום

א. הלכה ח בפרק גדלים 15)כמבואר והדופן הריאה
ואינה  קיימת הדופן וסתימת תמיד, וסמוכים כאחד

מתפרקת.

.ã·˜p‰ ÌB˜Ó Ì˙qLk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿«∆∆
¯Oa ˙Bp‡aL16BÈ‡ - ÌˆÚÏ ·˜p‰ CÓÒ Ì‡ Ï·‡ ; ∆»À»»¬»ƒƒ¿««∆∆¿∆∆≈

- ¯O··e ÌˆÚa ˜e·c ˙Bp‡‰ ·˜ ‰È‰ Ì‡Â .Ô‚Ó≈≈¿ƒ»»∆∆»À»¿∆∆¿»»
˙¯zÓ17. À∆∆

בשר,16) סתימת צריך ממש, נקב שיש כיון שם. סוגיא
סותמת. עצם ואין סותמת סירכא שהבשר 17)שאין מפני

מלהתפרק. העצם את מונע

.äÔÙcÏ ‰ÎeÓÒ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ ÏL ÌB‡‰18ÔÈa , »∆≈»∆ƒ¿≈¿»«…∆≈
˙ÏÚ‰L19ÌÈÁÓˆ20dÏ ÔÈLLBÁ - ˙ÏÚ‰ ‡lL ÔÈa ∆∆¡»¿»ƒ≈∆…∆¡»¿ƒ»

‰·w ‡nL21ÔÓ d˙B‡ ÔÈ˜¯ÙÓ ?da ÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ . ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ»¿»¿ƒ»ƒ
·˜pz ‡lL da ÔÈ¯‰ÊÂ ,ÔÙc‰22,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ . «…∆¿ƒ¿»ƒ»∆…ƒ»≈ƒƒ¿≈¿»

ÔÈÏBz - ·˜p‰ ÌB˜Óa ‰kÓ ÔÙca ‡ˆÓÂ23‰kna24 ¿ƒ¿»«…∆«»ƒ¿«∆∆ƒ««»
;‰kn‰ ÔÓ ‰˜¯ÙpLk ‰·w ‰ËÈÁL ¯Á‡ :ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ««¿ƒ»ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»ƒ««»

‰Ê ·˜pL Úe„Èa - ÔÙca ‰kÓ ÔÈ‡ Ì‡Â25‰È‰ ‰‡¯a ¿ƒ≈«»«…∆¿»«∆∆∆∆»≈»»»
.‰Ù¯Ëe ,‰ËÈÁM‰ Ì„…̃∆«¿ƒ»¿≈»

סרוכה.18) אבעבועות 20)הריאה.19)והואֿהדין
לדופן. סמיכתה מקום סביבות מוגלה למראה הדומים

ריעותא.21) בה שנמצאה סכינא 22)כיון מייתי בגמרא:
שלא  יפה, וחותך ודק חדוד פיו ופירש"י פומיה, דחליש

הדופן. מן אותו במושכו הריאה קרום דוקא 23)יקרע
אם  אבל במכה, תולין כולו הנקב מקום נגד היא כשהמכה
המכה  תועיל מה כי טריפה, למכה וחוץ במכה סרוכה היתה

כנגדה. שאינו הנקב חלק נמצאה 24)לאותו אם אף
אין  נקובה, נמצאת שאם הראב"ד, ודעת נקובה. הריאה
דוקא  המגידֿמשנה, כתב באומד. ולהכשיר במכה לתלות
וליחותו  רחב שהדופן לפי בה, תולין בדופן מכה נמצאת אם
אין  איברים, בשאר במכה אבל אליו. הריאה ונקלטת מרובה

כלל. בה כאן 25)תולין סתם רבינו נקב. נמצא אם והיינו
צריך  אם מכה, ולא נקב נמצא לא אם הדין מה פירש ולא
וראה  לא. או יא, בפרק כמ"ש בנפיחה הריאה את לבדוק

כאן. וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.å‡e‰L Ïk ÌeË‡ ÌB˜Ó da ‡ˆÓpL ‰‡¯‰26ÔÈ‡L »≈»∆ƒ¿»»»»»∆∆≈
,‰·e˜Î BÊ È¯‰ - Át˙ BÈ‡Â Ba ˙ÒÎ Áe¯‰»«ƒ¿∆∆¿≈ƒ¿»¬≈ƒ¿»

‰Ù¯Ëe27‡lL ÌB˜n‰ ÔÈÚ¯B˜ ?B˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ . ¿≈»¿≈«¿ƒ¿ƒ«»∆…
‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ Ì‡ .‰ÁÈÙ ˙ÚLa Át˙28;˙¯zÓ - ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿≈≈»À∆∆

‡Ï Ì‡Â .Áe¯‰ ÌL ‰ÒÎ ‡Ï ‰Ál‰ ˙ÓÁnL∆≈¬««≈»…ƒ¿¿»»»«¿ƒ…
ÂÈÏÚ ÔÈ˙B - ‰ÁÏ Ba ˙‡ˆÓ29B‡ Ô·z B‡ ˜¯ ËÚÓ ƒ¿≈≈»¿ƒ»»¿«…∆∆
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- „„˙ Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ûk»»¿«≈»∆¿¿ƒ»ƒƒ¿«¿≈
˙ÒÎ Áe¯‰ ÔÈ‡L ,‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â ;‰¯Lk¿≈»¿ƒ«¿≈»∆≈»«ƒ¿∆∆

ÌLÏ30. ¿»

עולה 26) שאינו אלא אחר, שינוי כל בו ניכר שאין מז: שם
נקובה.27)בנפיחה. בגמרא.28)מטעם על 29)מוגלא,

שנקרע. לאחר כמבואר 30)האטום כנקובה, היא והרי
למעלה.

.æ‰¯·‰ da ÚÓMzL ‰‡¯31Ì‡ :d˙B‡ ÔÈÁÙBpLk ≈»∆ƒ»«»¬»»¿∆¿ƒ»ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈLBÓ - ‰¯·‰‰ ÚÓMz epnnL ÌB˜n‰ ¯kƒ»«»∆ƒ∆ƒ»««¬»»ƒƒ»»

Ba ‡ˆBiÎÂ Ô·z B‡ ˜¯32‡È‰L Úe„Èa - „„˙ Ì‡ . …∆∆¿«≈ƒƒ¿«¿≈¿»«∆ƒ
ÔÈ·ÈLBÓ - ÌB˜n‰ ¯k ‡Ï Ì‡Â .‰Ù¯Ëe ,‰·e˜¿»¿≈»¿ƒ…ƒ»«»ƒƒ
˜a˜a Ì‡ .d˙B‡ ÔÈÁÙBÂ ÔÈ¯LBt ÌÈÓa d˙B‡33 »¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ»ƒƒ¿≈

‰Ù¯Ë - ÌÈn‰34ÔBzÁz‰ Ìe¯wL Úe„Èa - Â‡Ï Ì‡Â ; ««ƒ¿≈»¿ƒ«¿»«∆¿««¿
‚‰z Áe¯‰Â ,·w „·Ïa35ÈtÓe ,˙BÓe¯w‰ ÈL ÔÈa ƒ¿«ƒ«¿»«ƒ¿«≈¿≈«¿ƒ¿≈

.‰ÁÈÙ ˙ÚLa ‰ÓÓc ÏB˜ da ÚÓMÈ ‰Ê∆ƒ»«»¿»»ƒ¿«¿ƒ»

נוצה.31) בצבץ",32)כגון "אם אחרת: גירסא  כשכש.
נדנוד. נקובה.33)מלשון שהיא שם.35)הולכת.34)בידוע

בפשורי. ליה בדיק יוסף בר נחמיה רב

.çE„Èa ‰È‰È ÏB„b ¯wÚ ‰Ê36ÔÈÁÙBpL ‰‡¯ ÏkL : ∆ƒ»»ƒ¿∆¿»¿∆»≈»∆¿ƒ
‰ÓÏL ‡È‰ È¯‰ - ÌÈn‰ ˜a˜·È ‡ÏÂ ÔÈ¯LBÙa d˙B‡»¿¿ƒ¿…¿«¿≈««ƒ¬≈ƒ¿≈»

.·˜ ÏkÓƒ»∆∆

וכלֿשכן 36) ג, בהלכה למעלה טריפה, הסמפון ניקב שהרי
נימוח.

.èÌi˜ dlL ÔBÈÏÚ‰ Ìe¯˜e ,ÔB˙È˜k ‰ÎtLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿ƒ¿»∆¿∆»«»
ÌÓB˜Óa ÌÈ„ÓBÚ ˙BBtÓq‰ Ì‡ :·˜ ‡Ïa ÌÏL»≈¿…∆∆ƒ«ƒ¿¿ƒƒ¿»
„Á‡ ÔBtÓÒ elÙ‡ ÁBn Ì‡Â ;‰¯Lk - eÁBn ‡ÏÂ¿…ƒ¿≈»¿ƒƒ«¬ƒƒ¿∆»

‰Ù¯Ë -37ÔÈÎÙBLÂ d˙B‡ ÔÈ·˜B ?ÔÈOBÚ „ˆÈk . ¿≈»≈«ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
¯·‡a ÚeL ‡e‰L ÈÏÎa d˙B‡38Ì‡ .Ba ‡ˆBiÎÂ »ƒ¿ƒ∆««¬»¿«≈ƒ

,˙BBtÓq‰ e˜BnpL Úe„Èa - ÔÈ·Ï ÔÈËeÁ da ‰‡¯ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿»«∆ƒ«ƒ¿
,˜BnpL ‡e‰ „·Ïa ‰‡¯‰ ¯Oa - Â‡Ï Ì‡Â ;‰Ù¯Ëe¿≈»¿ƒ«¿«»≈»ƒ¿«∆ƒ

‰¯LÎe39. ¿≈»

וחלק.37) עופרת וקרום 38)מחופה שנימוקה ריאה שם:
כשרה. קיים, צמחים.39)שלה העלתה מח. שם

.é˙BÚeaÚ·‡ da e‡ˆÓpL ‰‡¯40ÌÈ‡ÏÓ eÈ‰ Ì‡ : ≈»∆ƒ¿¿»¬«¿ƒ»¿≈ƒ
‡ˆBiÎÂ L·„k ˙ÎLÓp‰ ‰ÁÏ B‡ ,ÌÈkÊ ÌÈÓ B‡ ,Áe¯««ƒ«ƒ≈»«ƒ¿∆∆ƒ¿«¿«≈

Ô·‡k elÙ‡ ‰L˜Â ‰L·È ‰ÁÏ B‡ ,Ba41BÊ È¯‰ - ≈»¿≈»¿»»¬ƒ»∆∆¬≈
ÌÈÓ B‡ ‰Áe¯Ò ‰ÁÏ Ô‰a ˙‡ˆÓ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿≈»∆≈»¿»«ƒ
‡ÈˆBnLÎe .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ÔÈ¯eÎÚ B‡ ÔÈÁe¯Ò¿ƒ¬ƒ¬≈¿≈»¿∆ƒ
ÔBtÓq‰ ˜c·Ï CÈ¯ˆ - d˙B‡ ˜„B·e ‰Ál‰«≈»≈»»ƒƒ¿…«ƒ¿

‰ÈzÁzL42.‰Ù¯Ë - ·e˜ ‡ˆÓ Ì‡ . ∆«¿∆»ƒƒ¿»»¿≈»

כאבן.40) קשים כלומר טינרי, שם: שתחת 41)בגמרא
שמא  לחשוש יש מקולקל, מקום שהוא הואיל האבעבוע,
בריאה  וכמו עליו. מגין בריא בשר שם ואין הסמפון, ניקב
קושיית  מסולקת ובזה הקודמת, בהלכה כקיתון שנשפכה

במגידֿמשנה. ראה ה"ה. יא פרק לקמן לא 42)הראב"ד
שהן  ודוקא סרוחים. מים שנא לא זכים, מים מלאים שנא
סמוכים  אפילו כאבן, קשים צמחים אבל ועומדים. נפוחים

(מ"מ). כשרה אהדדי

.àéBÊ ˙BÎeÓÒ ˙BÚeaÚ·‡ ÈzL da e‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿¿»¿≈¬«¿¿
‰Ù¯Ë - BÊÏ43·˜ LiL ‰a¯‰ ·B¯˜ ¯·c‰L ; »¿≈»∆«»»»«¿≈∆≈∆∆

‰‡¯Â ˙Á‡ ‰˙È‰ .‰˜È„a C¯c Ô‰Ï ÔÈ‡Â ,Ô‰ÈÈa≈≈∆¿≈»∆∆∆¿ƒ»»¿»««¿ƒ¿∆
- ˙¯Á‡‰ dÏ ‰ÎÙL Ì‡ .˙Á‡‰ ÔÈ·˜B - ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»««ƒ»¿»»»«∆∆

˙¯zÓe ‡È‰ ˙Á‡44.‰Ù¯Ë - Â‡Ï Ì‡Â , ««ƒÀ∆∆¿ƒ«¿≈»

כשתים.43) ונראים באמצעיתה, סדק כמין אין 44)יש אם
עכורים. או סרוחים מים לחה, בהם

.áé‰Ù¯Ë - ‰ÒÓÒÓ˙pL ‰‡¯‰45ÔB‚k ?„ˆÈk . »≈»∆ƒ¿«¿¿»¿≈»≈«¿
Ït˙Â C˙Áz - d˙B‡ ÔÈÏBzLÎe ,‰ÓÏL ˙‡ˆÓpL∆ƒ¿≈¿≈»¿∆ƒ»≈»≈¿ƒ…
„iL ÌB˜Óa ‰·e˜ ˙‡ˆÓpL ‰‡¯ .˙BÎÈ˙Á ˙BÎÈ˙Á¬ƒ¬ƒ≈»∆ƒ¿≈¿»¿»∆«
„iÓ :ÔÈ¯ÓB‡Â B„Èa ÔÈÏB˙Â ,˙¯zÓ - LÓLÓÓ Áah‰««»¿«¿≈À∆∆¿ƒ¿»¿¿ƒƒ«
ÌB˜Óa ·˜p‰ ‡ˆÓ .‰ËÈÁM‰ ¯Á‡ ‰·w Áah‰««»ƒ¿»«««¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»
‰ËÈÁL ¯Á‡ B‡ ‰ËÈÁL Ì„˜ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,¯Á‡«≈¿≈»«ƒ…∆¿ƒ»««¿ƒ»

ÔÈn„Óe ¯Á‡ ·˜ da ÔÈ·˜B -46ÌÈOBÚL ÌLk , ¿ƒ»∆∆«≈¿«ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈÚÓ È·a47. ƒ¿≈≈«ƒ

גורדו 45) שרופא כל שזהו ט, הלכה ה פרק וראה נג: שם
והמגידֿמשנה  חסר. כאילו הבשר את ורואים החבורה מן
חז"ל  שאמרו מקום שכל יודע, והוי כתב: יט הלכה ו פרק
שהרופא  רך בשר נמצא אם הואֿהדין טריפה, ניקב אם

כנקוב. ליה חשבינן לנקב.46)גורדו, פרק 47)נקב למעלה
הנקב  היה אם לו, ומדמין אחר נקב נוקבים יד: הלכה ו
שחיטה  קודם שינוי, ביניהן היה ואם כשרה, כמותו הראשון

וטריפה. ניקב

.âé‰w„ ‰Ó‰a ÏL ‰‡¯Ó ÔÈn„Ó ÔÈ‡Â48ÏL ‰‡¯Ï ¿≈¿«ƒ≈≈»∆¿≈»«»¿≈»∆
‡ˆÓ .‰q‚Ï ‰qbÓe ‰w„Ï ‰wcÓ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a¿≈»«»∆»ƒ«»¿«»ƒ«»¿«»ƒ¿»

˙BÚeaÚ·‡‰ ÔÓ „Á‡a ·˜p‰49ÔÈ‡Â ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - «∆∆¿∆»ƒ»¬«¿¬≈¿≈»¿≈
.¯k ¯·c‰ ÔÈ‡L ,C¯ÚÂ ¯Á‡ ÚeaÚ·‡ ·w :ÔÈ¯ÓB‡¿ƒƒ…¬«¿««≈¿«¬…∆≈«»»ƒ»

רש"י 48) אבל לגסה. מדקה ולא לדקה מגסה לא אבל שם:
שהיא  אונא והיינו בריאה, הדק החלק - דקה שם פירש
גדולה. שהיא האומא והיינו הגס, החלק וגסה קטנה.

בועה 49) ופירש"י: בבועי, מקיפין אין מו: שם בגמרא
ואין  ממשמשת, הטבח יד שאין במקום בריאה שניקבה
או  שחיטה קודם ניקבה אם ידוע ואין הטבח, ביד לתלות
אותה  ולנקוב להקיף אחרת בועה מביאין אין שחיטה, לאחר
העשויה  שבבועה שוים, הנקבים מראה אם ולראות
אחר  מראה שמא לחשוש יש ושעה, שעה בכל להשתנות

ניכר. הדבר שאין רבינו, שמסיים וזהו ונשתנה. היה

.ãé‰‡¯a ˙‡ˆÓpL ËÁÓ50d˙B‡ ÔÈÁÙB -51‡Ï Ì‡ . ««∆ƒ¿≈»≈»¿ƒ»ƒ…
˙BBtÓÒ C¯c ËÁn‰ ˙‡fL Úe„Èa - Áe¯ ‰pnÓ ‡ˆÈ»»ƒ∆»«¿»«∆…«««∆∆ƒ¿

‰ÒÎ52‰ÁÈÙ Ì„˜ ‰‡¯‰ ‰ÎzÁ˙ Ì‡Â .‰·w ‡ÏÂ ƒ¿¿»¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»»≈»…∆¿ƒ»
‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ËÁn‰ da ˙‡ˆÓÂ53·B¯˜ ¯·c‰L ; ¿ƒ¿≈»«««¬≈¬»∆«»»»

‰·wpL54.‰ÒÎpLk ∆ƒ¿»¿∆ƒ¿¿»
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היד.50) במשמוש בה והרגישו שלימה, שם 51)כשהיא
וכן  הריאה, נפיחת ידי על ודוקא המכשירים. כרבנן מח:

הרי"ף. של 52)כתב החד קצה אם אפילו ענין, בכל וכשרה
ו  פרק למעלה שפסק לכבד, דומה ואינו לפנים. המחט
דוודאי  טריפה לפנים המחט של החד קצה שאם ט, הלכה
והריאה  רחבים הריאה שסמפוני משום כשנכנסה, ניקבה
נכנסת  המחט לחלל, העגול הראש אם ואפילו לקנה, קרובה
הריאה  של הבשר לתוך ונכנסת דוחקת ומשם הסמפון, לתוך

רך. החד 53)שהוא והקצה לפנים, העגול הראש אפילו
טריפה. - הקנה 54)לחוץ דרך ואין לבלוע, הושט שדרך

וניקבה. באה הושט ודרך יותר, המצוי בדבר תולין לבלוע,

.åè‰‡¯‰ È¯‰Â ,‰‡ˆÈÂ ‰·wÂ ‰‡¯a ‰˙È‰L ˙ÚÏBz««∆»¿»»≈»¿ƒ¿»¿»¿»«¬≈»≈»
¯Á‡L d˙˜ÊÁ ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙ÚÏB˙a ‰·e˜¿»¿««¬≈À∆∆∆¿»»∆««

ÌL LÈ .‡ˆ˙Â ·wz ‰ËÈÁL55‰pzL Ì‡L ,˙B‡¯Ó ¿ƒ»ƒ…¿≈≈≈»«¿∆ƒƒ¿«»
.·e˜k ‡e‰ È¯‰ - Ú¯‰ ‰‡¯n‰ B˙B‡Ï ¯·‡‰ ‰‡¯Ó«¿≈»≈∆¿««¿∆»«¬≈¿»
˙Ók - ‰Ê ‰‡¯ÓÏ ÂÈ‡¯Ó epzLpL ¯Oa‰ B˙B‡L∆«»»∆ƒ¿««¿»¿«¿∆∆¿≈

e‰·eLÁ ‡56BÈ‡ BÈÚ Ct‰pL ¯Oa‰ ‡e‰ el‡Îe , »¿ƒ«»»∆∆¿«≈≈
ÌBÈ·e .˙‡Oa ÈÁ ¯Oa ˙ÈÁÓe :¯ÓB‡ ‡e‰ ÔÎÂ .ÈeˆÓ»¿≈≈ƒ¿«»»««¿≈¿
‰pzLpL ¯Oa‰ ¯‡ML ,ÏÏkÓ .ÈÁ ¯Oa Ba ˙B‡¯‰≈»»»«ƒ¿»∆¿»«»»∆ƒ¿«»

.ÈÁ BÈ‡≈«

הלכות 55) ראה רבינו, של מסגנונו וזהו במציאות, יש כמו
א. הלכה א פרק התורה לכל 56)יסודי כולל טעם זהו

הסמוכות. בהלכות שיבואו האסורות המראות

.æè‰‡¯Ó ÔÈa dlk ‰‡¯Ó ÔÈa ,‰È‡¯Ó epzLpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿««¿∆»≈«¿≈À»≈«¿≈
˙ÈpzL elÙ‡ ,¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ :d˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»¬ƒƒ¿«≈
Ïk elÙ‡ ,¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ˙pzL Ì‡Â ;˙¯zÓ - dlkÀ»À∆∆¿ƒƒ¿«»¿«¿∆»»¬ƒ»
‡e‰ ·˜k ¯eÒ‡‰ ‰‡¯n‰L ;‰Ù¯Ë - ‡e‰L∆¿≈»∆««¿∆»»¿∆∆

·eLÁ57e¯‡aL BÓk ,58. »¿∆≈«¿

שהוא.57) בכל אפילו פסול הקודמת.58)ונקב בהלכה

.æé:Ô‰ el‡Â ,‰‡¯a LÈ ˙B¯eÒ‡ ˙B‡¯Ó LÓÁÂ¿»≈«¿¬≈»≈»¿≈≈
‰w¯È B‡ ,BÈ„k ‰¯ÁL59ÔBÓÏÁ ÔÈÚk B‡ ,˙eLk ÔÈÚk ¿…»ƒ¿¿À»¿≈¿¿≈∆¿

‰ˆÈa60ÚÈ¯Á ÔÈÚk B‡ ,61ÚÈ¯ÁÂ .¯Oa‰ ‰‡¯Ók B‡ , ≈»¿≈»ƒ«¿«¿≈«»»¿»ƒ«
‰ÓB„ ‡e‰Â ,ÌÈ„‚a‰ Ba ÌÈÚ·BvL Ú·v‰ ‡e‰«∆«∆¿ƒ«¿»ƒ¿∆

.‰˜B¯ÈÏ ˙BËBÂ ËÚÓ ˙Bn„‡ ˙B¯ÚOÏƒ¿»¬À¿«¿ƒ»

כולל 59) ורבינו התלמוד. בלשון "ירוק" המונח מז: חולין
כתום, ירוק, נקראים: המדוברת שבשפתנו גוונים, כמה
"שחור  לשחור, מדמים כהה וכחול בהיר. וכחול צהוב
הנוטה  שכל האחרונים, הפוסקים דעת ולהלכה, ככחול".

כשרה. - וכחול וירוק טריפה, - וצהוב שהוא 60)לכתום
שם. ירוק, שם 61)מראה רש"י והנה מוריקא. בגמרא:

וכן  כרכום. חריע פירש נא: ובנדה כרכום, מוריקא פירש,
חריע  מאי לירושלמי: מתאים וזה בעוקצין. הרא"ש פירש
כתב: ה משנה פ"ג לעוקצין המשניות ובפירוש מוריקא.
אל  בערב הנקרא הוא חריע כי לנו ביאר "והירושלמי

קרטום".

.çéÏ˜c ÏL ˙Bi¯Á ÔÈÚk ˙‡ˆÓ62d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ - ƒ¿≈¿≈¬ƒ∆∆∆¿ƒ»

˜ÙqÓ63¯eÒ‡‰ ‰‡¯ÓÏ ·B¯˜ ‰fL ,64˙B‡¯n‰ ÏÎÂ . ƒ»≈∆∆»¿«¿∆»»¿»««¿
Ò¯ÓÓe d˙B‡ ÌÈÁÙBpL „Ú Ì‰a ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ el‡‰»≈≈¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿»≈

zÓ - ¯zn‰ ‰‡¯ÓÏ ˙ÈpzL Ì‡ .B„Èa da˙¯65Ì‡Â ; »¿»ƒƒ¿«≈¿«¿∆«À»À∆∆¿ƒ
.‰¯eÒ‡ - dÈÚa ‰„ÓÚ»¿»¿≈»¬»

ומפרש 62) טריפה", לאופתא דדמיא ריאה האי מז: בחולין
מפרש  רש"י אבל דקל. של חריות כעין "אופתא" רבינו

בקעת. - אופתא מקומות לשונות 63)בכמה שתי שיש
או  במראהו דומה אם "דמיא", המילה בפירוש בגמרא

כמי. הלכה הוכרעה ולא מעט 64)במישוש, נוטה
לצהוב. או גאון:65)לאדמימות האי רבינו בשם כתוב כן

מתהפכת  אותה כשנופחין בריאה אסורות מראות וששאלתם
במראה  או ראשון במראה עושין, מראה באיזה בשר למראה
על  אויר להניף נפוחה הבהמה בחיי הריאה כי פשיטא שני?

עושין. נפוחה כשהיא שנראית וכמו הלב,

.èé‰¯BÁL :Ô‰ el‡Â ,da LÈ ˙B¯zÓ ˙B‡¯Ó Úa¯‡«¿««¿À»≈»¿≈≈¿»
ÏBÁÎk66¯ÈˆÁk ‰w¯È B‡ ,67‰n„‡ B‡ ,68‰‡¯Ók B‡ , ƒ¿¿À»¿»ƒ¬À»¿«¿≈

ÌÈ‡ÏË ÌÈ‡ÏË dlk ‰‡¯‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â .„·k‰«»≈«¬ƒ»¿»»≈»À»¿»ƒ¿»ƒ
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - el‡ ˙B‡¯Ó Úa¯‡Ó ˙Bc˜ ˙Bc˜¿À¿À≈«¿««¿≈¬≈À∆∆

לאזור.66) כמראה כחול ככרתי,67)צבע שם בגמרא
כרתי. חציר של נראה 68)ותרגום וכן מקצתה. בין כולה בין

וכו', כולה הריאה היתה ואפילו שכתב: רבינו דברי מסיום
בכל  האסורות שמראות רבינו דעת טז בהלכה למעלה וראה
טריפה  שאינה ואומר, עליו חולק והראב"ד טריפה. שהוא,

כולה. בריאה המראה נשתנה אלאֿאםֿכן

.ë¯e‡Ï ÏÙpL ÛBÚ69BaÏ ˜È¯B‰Â70B„·k B‡71B‡ ∆»«»¿ƒƒ¿≈
¯˜ÌÈÚn‰ eÓÈc‡‰L B‡ B·˜72‡e‰L ÏÎa BlL73- À¿¿»∆∆¿ƒ«≈«ƒ∆¿»∆

ÌÈn„‡‰ B‡ eÓÈc‡‰L ÌÈw¯È‰ ÏkL .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆»«¿Àƒ∆∆¿ƒ»¬Àƒ
,eÏhpL ÈÓk Ô‰ È¯‰ - ÛBÚa ¯e‡‰ ˙ÓÁÓ e˜È¯B‰L∆ƒ≈¬«»¿¬≈≈¿ƒ∆ƒ¿

‰Ù¯Ëe74e˜ÏML ¯Á‡ ‰Ê ‰‡¯Óa e„ÓÚiL ‡e‰Â . ¿≈»¿∆««¿¿«¿∆∆««∆»¿
ËÚÓ Ô˙B‡75Ô‰a ÔÈÒ¯ÓÓe76. »¿«¿»¿ƒ»∆

לאור 69) נפלה וכו' בעוף טרפות ואלו נו. שם משנה
מעיו  בני מראה נשתנו אם עוף ודוקא מעיה. בני ונחמרו
בפירוש  וכ"כ כשרה. בבהמה אבל טריפה, האור מחמת
לפי  הרא"ש שכתב כמו הדבר וטעם יא. הלכה י פרק לקמן
מעיה  בני וגם עליה, מגינים הצלעות עובי וגם קשה, שעורה
עורה  ישרפו האש, מן יחמרו בטרם כי להיחמר, קשים

והוריקו.70)ובשרה. אדומים, הם שמתחילתם האיברים
במשהו 71) ואף להם, אחד דין וקורקבן וכבד שלב משמע

מחוור, שאינו כתב: הבית' ב'תורת הרשב"א אבל טריפה.
במשה  אמרו וכמו שלא בו, פוסל שהנקב במקום אלא ו

שאין  כבד אבל נקיבתן, כשיעור ירקותן שיעור שאמרו:
הוריקה  אלאֿאםֿכן במשהו ירקותה אין בה, פוסל הנקב
אלא  מעיים בני כנגד ושלא מרה כנגד שלא אבל מרה, כנגד
חיותה, מקום כל כנגד שהוריקה עד לא, חיותה מקום כנגד
ואפשר  ממקומה. תלושה תהא ירקותה מקום כל ינטל שאם
לפרש  ואפשר לפרש. לו שהיה אלא רבינו, נתכוין שלזה
שהאדימו. מעיים לבני מתייחסות שהוא" "בכל שהמלים
ששיעור  משום שיעור, שום כתב לא וכבד, לב גבי כאן אבל
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למטה. שכתבנו מה וראה וכבד. בלב שונה הירוקות
ירוקים.72) הם ירוקתן 73)שמתולדותם שיעור שם: בגמרא

במשהו. ירוקתן אף במשהו, נקובתן מה נקובתן. כשיעור
שזהו 7)4 משום טריפה המראה שינוי טעם  זו, גירסא לפי

וסופו  מעט, מעט ומתחלחל האבר כל שלקה ונטול, כחסר
ברבינו: גורס שהוא נראה מהרשב"א אבל ויינטל. שיירקב
לשיעור  ירוקתן שיעור יוחנן ר' שדמה וכמו שניקבו. כמי
כמו  ברבינו שהגירסא המגידֿמשנה מביא וכן נקובתן,
המראה  שינוי של הטריפות טעם כן, אם וטריפה. "שניקבו"
כנקוב  לינקב העומד וכל לינקב, שעומד מפני נקובה, משום
שאין  היא, פשוט) (דבר פסיקתא מילתא ודאי אלא דמי.
לחלל, שיעבור עד טריפה אינה דבנקב לנקב, דומה הירוקות
מהֿשאיןֿכן  ולחיות, להתרפאות יכולה לחלל עבר לא שאם
ואע"פ  מעט, מעט מתחלחל האבר, שלקה כיון בהוריקו
למטה  לרדת עשויה האש מכות עכשיו, לחלל הגיע שלא
וקורקבן  בלב זה, ניכר.ולפי אינו שעתה אלא ולנקוב, למטה

מבחוץ. עליהם רק היא הירקות אפילו גמרא 75)טריפה
רבינו  אבל כשרים, והוריקו ושלקן שהאדימו ירוקים שם:
והאדימו  וחזרו ושלקו שהוריקו אדומים שהואֿהדין מפרש
מחמת  בא המראה ששינוי גופא, טעמא האי משום כשרים,
מאדומים  ולפעמים אדומים, מירוקים עושה שהעשן העשן,

מגידֿמשנה. ראה פן 76)ירוקים, בהם ממשמשים כלומר,
ממשמש  נ. משם מקורו והראה כסףֿמשנה. המראה. יעבור

ואידמו. בהו

.àëÈa ‰‡¯Ók BlL „·k‰ ˙‡ˆÓpL ÛBÚ Ïk»∆ƒ¿≈«»≈∆¿«¿≈¿≈
ÌÈÚÓ77ÔÈepLa e„ÓÚÂ ,ÌÈÚÓ Èa ¯‡L epzLpL B‡ , ≈«ƒ∆ƒ¿«¿»¿≈≈«ƒ¿»¿¿ƒ»

ÏÙpL Úe„Èa - e¯‡aL BÓk ‰ÒÈ¯Óe ‰˜ÈÏL ¯Á‡««¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿¿»«∆»«
¯e‡Ï78‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .‰Ù¯Ëe ,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ »¿∆¿¿¿≈≈»¿≈»¿…∆»

ÈepL Ì‰a ‡ˆÓ ‡lL ÛBÚ ÏL ÌÈÚÓ Èa79, ¿≈≈«ƒ∆∆…ƒ¿»»∆ƒ
e˜È¯B‰Â ÌÈw¯È‰ eÓÈc‡‰Â epzL e˜ÏLpLÎe¿∆ƒ¿¿ƒ¿«¿∆¿ƒ«¿Àƒ¿ƒ
,ÂÈÚÓ Èa e¯ÓÁÂ ¯e‡Ï ÏÙpL Úe„Èa - ÌÈn„‡‰»¬Àƒ¿»«∆»«»¿∆¿¿¿≈≈»
Ô·Ï BlL ÔBˆÈÁ‰ ¯BÚ‰ ‡ˆÓpL ËLe‰ ÔÎÂ .‰Ù¯Ëe80 ¿≈»¿≈«≈∆∆ƒ¿»»«ƒ∆»»

‡e‰ È¯‰ - ‰Ó‰·a ÔÈa ÛBÚa ÔÈa ,Ì„‡ ÈÓÈt‰Â¿«¿ƒƒ»…≈¿≈ƒ¿≈»¬≈
BÈ‡ el‡k81.‰Ù¯Ëe , ¿ƒ≈¿≈»

מעיים".77) בני כנגד הכבד "הוריקה נו: שם בגמרא
ודומה  מעיים בני כמראה מעיים, בני כנגד רבינו ומפרש
ממש, "כנגד" פירשו אחרים מפרשים וכמה רש"י אבל להם.

המעיים. כנגד שמקומו הכבד חלק ואפילו 78)היינו שם,
"בידוע  שם: בגמרא גורס (רבינו לאור שנפלה ראינו לא
שנפלה  ראינו שלא שאע"פ ומשמע וכו'" לאור שנפלה
והר"ן  והרשב"א הרא"ש אבל הרי"ף, גירסת היא וכן לאור.
שהמדובר  ומפרשים מעיים, בני שנחמרו בידוע גורסים:
הוריק, המעיים בני שכנגד והכבד לאור, שנפלה כשנודע
נודע  כשלא אבל מראיהם, נשתנה לא עצמם והמעיים

לדעתם). כשרה - לאור יצחק 79)שנפלה בר נחמן רב דברי
והוריקו  ושלקו הוריקו שלא אדומים נאמר, אנו "אף שם:
הגאונים  כתבו וכן לאור. שנפל נודע לא ואפילו טריפה",

הרי"ף. אדום 80)בדעת והחיצון לבן, הפנימי ומתולדתו
ושט  שלגבי - בבהמה בין בעוף בין מג. שם מראהו, ונשתנה

לבהמה. עוף בין הבדל מטעם 81)אין לא שטריפה משמע,
הקודמת. בהלכה למעלה וראה חסרה, מטעם אלא נקובה

ה'תשע"ו  מרחשון ג' שישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
באונות;1) סריך או חליף או ויתור כיצד; חסירה יבאר

בהמה  נפוחה; שנמצאת או שלה ריאה שצמקה בהמה
ידים; שלוש לה היו ואם יתירה או רגל חסרת שהיתה
ותחיה  מכאן ושתחתך ושיעורן; הגידין וצומת כיצד? נטולה
או  לקתה ואם כשרה; שתהיה הכוליא שיעור ותמות; ומכאן

ליחה. בה נמצאת

.àÌÈnÓ ¯ÒÁ Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ÈL ?„ˆÈk ‰¯ÒÁ¬≈»≈«¿≈≈»ƒ≈∆ƒ»≈ƒƒ¿»»
LÈ ˙Bp‡ LÓÁÂ .ÌÈÏ‚¯‰Â ‰‡¯‰ :Ô‰ el‡Â .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈≈»≈»¿»«¿«ƒ¿»≈À≈
„‚k ‰‡¯ ÈÙe B„Èa Ì„‡ d˙B‡ ‰Ï˙iLk .‰‡¯Ï»≈»¿∆ƒ¿∆»»»¿»¿≈≈»¿∆∆
„ˆ·e .Ï‡ÓO‰ ÔÓ ÌÈzLe ,ÔÈÓi‰ ÔÓ LÏL - ÂÈt»»»ƒ«»ƒ¿«ƒƒ«¿…¿«
LÈÂ .˙Bp‡‰ „ˆa dÈ‡Â ,‰pË˜ ÔÊ‡ BÓk ‰pnÓ ÔÈÓÈ»ƒƒ∆»¿…∆¿«»¿≈»¿«»À¿≈
BÊ ÔÊ‡Â .ÒÈk‰ CB˙a ‡È‰Â ,dÓˆÚ ÈÙa ÒÈk BÓk dÏ»¿ƒƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿…∆
.„¯ÂÏ ‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,‡c¯Â ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ ‰pË˜‰«¿«»ƒ«ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈∆ƒ»¿∆∆
- ‡c¯e‰ ˙‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈn‰ ÔÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«ƒ¿»¿ƒ»ƒ…ƒ¿≈««¿»
,Ì‰a ‡ˆnz ˙BÓ‰a LÈ :dk¯„ ‡È‰ CkL .˙¯zÓÀ∆∆∆»ƒ«¿»≈¿≈ƒ»≈»∆
Û‡ ,‰·e˜ ˙‡ˆÓ Ì‡Â .Ì‰a ‡ˆnz ‡Ï ˙BÓ‰a LÈÂ¿≈¿≈…ƒ»≈»∆¿ƒƒ¿»¿»«
.‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ·˜p‰ ˙‡ Ì˙BÒ dlL ÒÈk‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«ƒ∆»≈∆«∆∆¬≈¿≈»

.áB‡ Ï‡ÓO‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡ˆÓÂ ˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁ»«ƒ¿«»À¿ƒ¿≈««ƒ«¿…
ÔÈÓi‰ ÔÓ ÌÈzLÔÈÓia ÌÈzL e‡ˆÓ Ì‡Â .‰Ù¯Ë - ¿«ƒƒ«»ƒ¿≈»¿ƒƒ¿¿¿«ƒ«»ƒ

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‡c¯e‰ ˙‡ÊÂ¿…««¿»¬≈À∆∆

.âÌÈzLe Ï‡ÓO‰ ÔÓ LÏL e‡ˆÓÂ ,˙Bp‡‰ eÙlÁ˙ƒ¿«¿»À¿ƒ¿¿»ƒ«¿…¿«ƒ
„ˆa LÏM‰ ÌÚ „¯e‰ ‰È‰L B‡ ,„¯Â ‡Ïa ÔÈÓi‰ ÔÓƒ«»ƒ¿…∆∆∆»»«∆∆ƒ«»¿«
.ÔÈÓi‰ „vÓ ‰¯ÒÁ ‡È‰L ,‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - Ï‡ÓO¿…¬≈¿≈»∆ƒ¬≈»ƒ««»ƒ

.ã‰¯˙È‰ ÔÊ‡‰ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈÓa ˙Bp‡‰ eÙÒBzƒ¿»À¿ƒ¿»»ƒ»¿»»…∆«¿≈»
- ·l‰ ˙nÚ ‡e‰L ,‰‡¯‰ ÈÙlÓ B‡ ˙Bp‡‰ „ˆa¿«»Àƒƒ¿≈»≈»∆À««≈
- ˙BÚÏv‰ ˙nÚÏ ‡e‰L ,dab ÏÚ ‰˙È‰ Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¿»««»∆¿À««¿»
BÓk ‰È‰zL ‡e‰Â .¯ÒÁk ¯˙i‰L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»∆«»≈¿»≈¿∆ƒ¿∆¿
.˙¯zÓe ÔÊ‡ dÈ‡ - ‰fÓ ˙BÁt Ï·‡ ;Ò„‰ ÏL ‰ÏÚ»∆∆¬«¬»»ƒ∆≈»…∆À∆∆

.ä- dÏ ‰ÎeÓq‰ dz¯·Áa ‰˜e·c ˙‡ˆÓpL ÔÊ‡…∆∆ƒ¿≈¿»«¬∆¿»«¿»»
‰ÎÓÒpL ÔB‚k ,¯„q‰ ÏÚ ‡lL eÎÓÒ Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ¿¿∆…««≈∆¿∆ƒ¿¿»

.‰Ù¯Ë - ˙ÈLÈÏLÏ ‰BL‡ƒ̄»ƒ¿ƒƒ¿≈»

.å˙B‡¯ ÔÈ‡Â ˙Á‡ ‰p‡k ˙Bp‡‰ ÈzL e‡ˆÓƒ¿¿¿≈»À¿À»««¿≈»ƒ¿
,Ò„‰‰ ‰ÏÚ BÓk Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ :˙B˜e·c ÌÈzLkƒ¿«ƒ¿ƒ»»≈≈∆¿¬≈«¬«
Ô‰L ¯kiL È„k ,ÔÙBÒa ÔÈa ÔÚˆÓ‡a ÔÈa Ô¯wÚa ÔÈa≈¿ƒ»»≈¿∆¿»»≈¿»¿≈∆À«∆≈
‰¯ÒÁ BÊ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓ - ˙B˜e·c ÌÈzL¿«ƒ¿À∆∆¿ƒ«¬≈¬≈»

.‰Ù¯Ëe¿≈»

.æÌÈÊ‡ CezÁ dÏ ÔÈ‡Â ,˙B‚e¯Ú ÈzL dlk ˙‡ˆÓƒ¿≈À»¿≈¬¿≈»ƒ»¿«ƒ
‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯‰ Ûeb ¯ÒÁ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë -¿≈»¿≈ƒ»≈»≈»««ƒ∆…
.‰Ù¯Ëe ˙Bp‡‰ ÔÈÓ ¯ÒÁL ÈÓk BÊ È¯‰ - ‰·wƒ¿»¬≈¿ƒ∆»≈ƒ¿«»À¿≈»
C¯tiL „Ú L·È ÌB˜Ó ‰pnÓ ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒƒ¿»ƒ∆»»»≈«∆ƒ»≈
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קמה dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'b iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ù‡Â ,‰Ù¯Ëe ¯ÒÁk BÊ È¯‰ - Ô¯tvaÏk ‰È‰ el «ƒ…∆¬≈¿»≈¿≈»«¬ƒ»»»
.‡e‰L∆

.çÏ˜c ÏL ˙BÈ¯Á ¯wÚ BÓk ‰ÁeÙ ˙‡ˆÓpL ‰‡≈̄»∆ƒ¿≈¿»¿ƒ«¬»∆∆∆
,dÙe‚· ‰pLÓ ˙ÙÒBz BfL .˜ÙqÓ d˙B‡ ÔÈ¯ÒB‡ -¿ƒ»ƒ»≈∆∆∆¿À»¿»
.ÔÈna ¯Ó‡L BÓk ,ÔB¯qÁk Ûeba ˙ÙÒBz‰ ‡nLÂ¿∆»«∆∆«¿ƒ»¿∆»««ƒ¿»

.èdlL ‰‡¯‰ ‰˜ÓvL „Ú ‰‡¯ÈÂ ‰„ÁtL ‰Ó‰a‰«¿≈»∆»¬»¿»¿»«∆»¿»»≈»∆»
ÔB‚k ,ÌÈÓL È„Èa ‰„Át Ì‡ :‰L·È ˙BÈ‰Ï ‰·¯˜Â¿»¿»ƒ¿¿≈»ƒ»¬»ƒ≈»«ƒ¿
- ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ÌÈwÈÊ ‰˙‡¯ B‡ ÌÚ¯ ÏB˜ ‰ÚÓML∆»¿»««»¬»ƒƒ¿«≈»∆
‰ÈÙÏ eËÁML ÔB‚k ,Ì„‡ È„Èa ‰„Át Ì‡Â ;˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»¬»ƒ≈»»¿∆»¬¿»∆»
.‰Ù¯Ëe ‰¯ÒÁk BÊ È¯‰ - ‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ˙¯Á‡ ‰Ó‰a¿≈»«∆∆¿«≈»∆¬≈«¬≈»¿≈»

.éÌÈÓa ‰‡¯‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ?d˙B‡ ÔÈ˜„Ba „ˆÈk≈«¿ƒ»ƒƒ∆»≈»¿«ƒ
d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ - ¯w‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .˙ÚÏ ˙ÚÓ≈≈¿≈¿ƒ»»¿««…ƒƒ»
BabÓ ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ÈÏÎ·e ,ÔÈ¯LBt ÌÈÓa¿«ƒ¿ƒƒ¿ƒ∆≈««ƒƒ¿«ƒƒ«
ÌÁ‰ ÔÓÊ ‰È‰ Ì‡Â .‰¯‰Óa eBvÈ ‡lL È„k ,ÌÈÏÊBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒƒ¿≈»¿ƒ»»¿««…
ÔÈvÓ˙Ó ÌÈn‰L ÈÏÎa ,ÔBˆ ÌÈÓa d˙B‡ ÔÈ·ÈLBÓ -ƒƒ»¿«ƒƒƒ¿ƒ∆««ƒƒ¿«ƒ
È¯‰ - d˙i¯·Ï ‰¯ÊÁ Ì‡ .ÌÈ¯˜ e¯‡MiL È„k ,BabÓƒ«¿≈∆ƒ»¬»ƒƒ»¿»ƒ¿ƒ»»¬≈
Ì„‡ È„Èa - ‰¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â ;˙¯zÓe ÌÈÓL È„Èa BÊƒ≈»«ƒÀ∆∆¿ƒ…»¿»ƒ≈»»

.‰Ù¯Ëe ‡È‰ƒ¿≈»

.àé- d˙i¯a ˙lÁ˙a Ï‚¯ ‰¯ÒÁ ‰˙È‰L ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¬≈»∆∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»
¯ÒÁk - ¯˙i‰ ÏkL ;Ï‚¯ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë¿≈»¿≈ƒ»¿»¿≈»∆∆∆»«»≈¿»≈
- ˙Á‡ „È B‡ ÌÈ„È LÏL dÏ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .‡e‰¬»ƒ»»»»«ƒ»««
CzÁ .˙¯zÓ - dlL „i‰ CzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒ»ƒ∆¿««»∆»À∆∆∆¿«
‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ;‰Ù¯Ë - ‰ÏÚÓÏe ‰aÎ¯‡‰ ÔÓ :Ï‚¯‰»∆∆ƒ»«¿À»¿«¿»¿≈»ƒ»«¿À»
‰aÎ¯‡a ?e¯Ó‡ ‰aÎ¯‡ BÊ È‡a .˙¯zÓ - ‰hÓÏe¿«»À∆∆¿≈«¿À»»¿»«¿À»

.ÛebÏ CeÓq‰ C¯i‰ ÛBÒ ‡e‰L∆«»≈«»«

.áéBlk ‡ˆÈ Ì‡ :‰aÎ¯‡‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌˆÚ‰ ¯aLƒ¿«»∆∆¿«¿»ƒ»«¿À»ƒ»»À
a¯ B‡;‰Ù¯Ëe ,ÏÙÂ CzÁpL ‰Ók ‰Ê È¯‰ - ıeÁÏ B À«¬≈∆¿»∆∆¿«¿»«¿≈»

BÙw‰ ·¯Â BÈ·Ú ·¯ ‰ÙBÁ ¯BÚ‰ B‡ ¯Oa‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«»»»∆…»¿¿…∆≈
˙ˆ˜Ó ÏÙ elÙ‡Â .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯aLpL ÌˆÚ ÏL∆∆∆∆ƒ¿«¬≈À∆∆«¬ƒ»«ƒ¿»
ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡ ÌÈk¯‰ ÌÈ„È‚Â .BÏ CÏ‰Â ¯aLpL ÌˆÚ‰»∆∆∆ƒ¿«¿»«¿ƒƒ»«ƒ≈»¬ƒ

.¯O·k¿»»

.âé·˜Ú‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰iÁ·e ‰Ó‰aa Ô‰ ÔÈ„Èb‰ ˙Ó…̂∆«ƒƒ≈«¿≈»««»¿«¿»ƒ∆»≈
‰LÏL Ô‰Â .‰Ó‰a‰ ÌÈÁah‰ Ba ÔÈÏBzL ÌB˜na«»∆ƒ««»ƒ«¿≈»¿≈¿»
ÌB˜nÓe .ÌÈwc ÌÈLe ,‰·Ú „Á‡ :ÌÈ·Ï ÔÈ„È‚ƒƒ¿»ƒ∆»»∆¿«ƒ«ƒƒ»
Ô‰Ó Ô·l‰ ¯eÒiL „Ú ÌÈ·Ïe ÌÈL˜ Ô‰Â ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ«∆»«…∆≈∆
.ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‡e‰ - Ck¯˙‰Ïe Ìc‡˙‰Ï eÏÈÁ˙ÈÂ¿«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈…∆«ƒƒ

.¯BLa ˙BÚaˆ‡ ‰¯OÚ LL C¯‡k ‡e‰Â¿¿…∆≈∆¿≈∆¿»¿

.ãé.ÔÈ„Èb ¯OÚ ‰ML - ÛBÚa el‡ ÌÈ„Èb ÔÈÓeƒ¿«ƒƒ≈¿ƒ»»»ƒƒ
ÛBÒ „Ú ‰¯˙È Úaˆ‡Ó ‰hÓ ÏL ÌˆÚ‰ ÔÓ Ô˙lÁz¿ƒ»»ƒ»∆∆∆«»≈∆¿«¿≈»«

.ÌÈO˜O˜ ÌÈO˜O˜ ÈeOÚ ‡e‰L Ï‚¯‰»∆∆∆»«¿«ƒ«¿«ƒ

.åè- ÔÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óa ‰ÈÏ‚¯ eÎzÁpL ‰Ó‰a¿≈»∆∆¿¿«¿∆»ƒ¿…∆«ƒƒ
‰ÏÚÓÏ C˙Áz „ˆÈk :¯Ó‡˙Â dÓ˙z Ï‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿«ƒ¿«¿…«≈«≈»≈¿«¿»
ÔÓ ‰ÏÚÓÏ C˙ÁzL „Ú ,˙¯zÓ ‡È‰Â ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¿ƒÀ∆∆«∆≈»≈¿«¿»ƒ
‰hÓÏ CzÁ Ì‡Â ,e¯‡aL BÓk ,‰BÈÏÚ‰ ‰aÎ¯‡‰»«¿À»»∆¿»¿∆≈«¿¿ƒ∆¿«¿«»
Ô‡kÓ C˙Áz ,˙BÙ¯haL ?‰¯eÒ‡ - ÌÈ„Èb‰ ˙ÓvÓƒ…∆«ƒƒ¬»∆«¿≈≈»≈ƒ»
ÈtÓ BÊ ‰Ó‰a ‰¯Ò‡ ‡ÏÂ .˙eÓ˙Â Ô‡kÓe ,‰ÈÁ˙Â¿ƒ¿∆ƒ»¿»¿…∆∆¿»¿≈»ƒ¿≈
eÎzÁpL ÈtÓ ‡l‡ ,‰Ê ÌB˜nÓ Ï‚¯ ˙Îe˙Á ‡È‰L∆ƒ¬«∆∆ƒ»∆∆»ƒ¿≈∆∆¿¿
.¯‡a˙iL BÓk ˙BÙ¯h‰ ÏÏkÓ Ô˙ÎÈ˙ÁL ,ÔÈ„Èb‰«ƒƒ∆¬ƒ»»ƒ¿««¿≈¿∆ƒ¿»≈

.æè- eÏh Ì‡L ,Ô‰ ÌÈ¯·È‡ ‰LÏL ?„ˆÈk ‰ÏeË¿»≈«¿»≈»ƒ≈∆ƒƒ¿
ÔÈc ‡ÏÂ ·˜ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ù¯Ë¿≈»¿««ƒ∆≈»∆ƒ∆∆¿…ƒ
ÈÁÏe ,„·k‰Â ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ :Ô‰ el‡Â .ÔB¯qÁƒ»¿≈≈…∆«ƒƒ¿«»≈¿ƒ

.ÔBÈÏÚ‰»∆¿

.æéÛBÚ‰ ÔÎÂ dÏ‚¯ CzÁpL ‰Ó‰a‰L ,e¯‡a ¯·Îe¿»≈«¿∆«¿≈»∆∆¿««¿»¿≈»
ÈtÓ ‡l‡ ‰Ù¯Ë eOÚ ‡Ï ,ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ÌB˜Óaƒ¿…∆«ƒƒ…«¬¿≈»∆»ƒ¿≈
Ìc·Ï ÌÈ„Èb‰ eÎzÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÔÈ„Èb‰ eÎzÁpL∆∆¿¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ∆¿¿«ƒƒ¿«»
.ÌÈ„Èb‰ ˙Óˆ ‰Ïh È¯‰L ,‰Ù¯Ë - ˙Ói˜ Ï‚¯‰Â¿»∆∆«∆∆¿≈»∆¬≈ƒ¿»…∆«ƒƒ

.çé;˙¯zÓ - Bc·Ï ‰·Ú‰ „Á‡‰ ‰Ó‰aa CzÁ∆¿««¿≈»»∆»∆»∆¿«À∆∆
;˙¯zÓ - ÔÈwc‰ ÌÈM‰ eÎzÁ .ÌÈL e¯‡L È¯‰L∆¬≈ƒ¿¬¿«ƒ∆¿¿«¿«ƒ««ƒÀ∆∆
Ïk Ïh ‡Ï È¯‰Â ,Ô‰ÈMÓ ÏB„b ‰·Ú‰ „Á‡‰ È¯‰L∆¬≈»∆»∆»∆»ƒ¿≈∆«¬≈…ƒ«»
- Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏL Ba¯ CzÁ .dËeÚÓ ‡l‡ ˙Óv‰«…∆∆»ƒ»∆¿«À∆»∆»≈∆
.Ôlk eÏh B‡ Ôlk eÎzÁpL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ;‰Ù¯Ë¿≈»¿≈»ƒ«∆∆¿¿À»ƒ¿À»

.èéÔÓ „Á‡ (Ïk) ÏL Ba¯ CzÁ elÙ‡ ,ÛBÚ·e»¬ƒ∆¿«À∆»∆»ƒ
.‰Ù¯Ë - ¯OÚ ‰MM‰«ƒ»»»¿≈»

.ëeÎzÁpL ‰Ó‰·k ,¯zÓ - ÂÈt‚‡ e¯azLpL ÛBÚÂ¿∆ƒ¿«¿¬«»À»ƒ¿≈»∆∆¿¿
.‰È„È»∆»

.àë‰pnÓ ¯izL Ì‡Â .‰Ù¯Ë - dlk ‰ÏhpL „·k»≈∆ƒ¿»À»¿≈»¿ƒƒ¿«≈ƒ∆»
- ‰¯Ó ÌB˜Óa ˙ÈÊÎe Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L ÌB˜na ˙ÈÊk¿«ƒ«»∆ƒ¿»¿«ƒƒ¿»»
‰¯ÚÓ ‡È‰ È¯‰Â „·k‰ ‰ÏcÏc .˙¯zÓ BÊ È¯‰¬≈À∆∆ƒ«¿¿»«»≈«¬≈ƒ¿…»
‡È‰L ÌB˜Ó ‰pnÓ Ïh .˙¯zÓ - dlL Lt¯ha««¿≈∆»À∆∆ƒ«ƒ∆»»∆ƒ
Ìi˜ ¯‡M‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰¯n‰ ÌB˜Óe Ba ‰ÈeÏz¿»¿«»»¿««ƒ∆«¿»«»

.‰Ù¯Ë - ‡e‰L BÓk¿∆¿≈»

.áëÌB˜na ˙ÈÊÎe ‰¯Ó ÌB˜Óa ˙ÈÊk da ¯‡Lƒ¿«»¿«ƒƒ¿»»¿«ƒ«»
ËÚÓ ¯fÙÓ ‰È‰ Ï·‡ .‰¯Lk - Ba ‰ÈeÏz ‡È‰L∆ƒ¿»¿≈»¬»»»¿À»¿«
C¯‡ ‰È‰L B‡ ,„c¯Ó ‰È‰L B‡ ,Ô‡Îa ËÚÓe Ô‡Îa¿»¿«¿»∆»»¿À»∆»»»…

¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ‰Úeˆ¯k.‰¯eÒ‡ ‡È‰L ,ÈÏ ‰‡ ƒ¿»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆ƒ¬»

.âëÏh Ì‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - ÏhpL ÔBÈÏÚ‰ ÈÁÏ¿ƒ»∆¿∆ƒ«¿≈»¬»ƒƒ«
e¯˜Ú ‡ÏÂ ÔÈÓÈq‰ ÌB˜Ó „Ú ÌÓ‚pL ÔB‚k ,ÔBzÁz‰««¿¿∆ƒ¿««¿«ƒ»ƒ¿…∆∆¿

.˙¯zÓ BÊ È¯‰ -¬≈À∆∆

.ãë,‰Ù¯Ë - ¯ÒÁ ‰È‰ Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ïk»≈∆∆…«∆ƒ»»»≈¿≈»
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dhigyקמו zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

Ïh Ì‡ :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ Ï·‡ .‰Ù¯Ë - Ïh Ì‡ Ck»ƒƒ«¿≈»¬»≈∆∆…«ƒƒ«
;¯·‡ B˙B‡ CzÁ Ì‡ ‡l‡ ˙¯Ò‡ dÈ‡ ,‰Ù¯Ë -¿≈»≈»∆¡∆∆∆»ƒ∆¿«≈∆
.˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ¯·‡ B˙B‡ ‰¯ÒÁ ˙‡¯· Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿»¬≈»≈∆¬≈À∆∆
.˙Á‡ ‰ÏeËp‰Â ‰¯ÒÁ‰ ˙‡ˆÓ ,Ôk ¯Ó‡z ‡Ï Ì‡L∆ƒ……«≈ƒ¿≈«¬≈»¿«¿»««
¯ÓÁÂ Ï˜ ,˙¯zÓ - Ïh Ì‡L :Ba ¯Ó‡pL ¯·‡ ÏÎÂ¿»≈∆∆…«∆ƒƒ«À∆∆«»…∆
.˙¯zÓ ‡È‰L - ‡¯· ‡ÏÂ d˙i¯a ˙lÁzÓ ¯ÒÁ Ì‡ƒ»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ»»¿…ƒ¿»∆ƒÀ∆∆

.äëB‡ ,ÌÁ¯‰ ˙Èa ‡e‰Â ,dlL Ì‡‰ ‰ÏhpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿»»≈∆»¿≈»∆∆
˙‡¯· Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ˙BÈÏk‰ eÏhpL∆ƒ¿«¿»¬≈À∆∆¿ƒ»ƒƒ¿»
‰·w Ì‡ ÔÎÂ .˙¯zÓ - ˙BÈÏk LÏLa B‡ ˙Á‡ ‡ÈÏÎa¿À¿»««¿»¿»À∆∆¿≈ƒƒ¿»

.˙¯zÓ - ‡ÈÏk‰«À¿»À∆∆

.åë,˙¯zÓ - ‰¯ÒÁ B‡ ‰ÏhpL ‡ÈÏk‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«À¿»∆ƒ¿»»¿»À∆∆
ÏBÙk „Ú ‰w„a ‰pËw‰Â ,¯˙BÈa ‰pË˜ ˙‡ˆÓ Ì‡ƒƒ¿≈¿«»¿≈¿«¿«»¿«»«¿
,‡ÈÏk‰ ‰˙˜Ï Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë - ·Úk „Ú ‰q‚·e¿«»«¿≈»¿≈»¿≈ƒ»¿»«À¿»
¯Á‡ LÈ‡·‰L ˙n‰ ¯O·k d¯Oa ‰OÚiL ‡e‰Â¿∆≈»∆¿»»ƒ¿««≈∆ƒ¿ƒ««
ÚÈb‰Â ,ÏtÈÂ ÒÓÒÓ˙È B˙ˆ˜Óa ÊÁ‡z Ì‡L ,ÌÈÓÈ»ƒ∆ƒ∆¡…¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈¿ƒ…¿ƒƒ«
.‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‡ÈÏk‰ CB˙aL Ô·l‰ „Ú ‰Ê ÈÏÁ√ƒ∆««»»∆¿«À¿»¬≈¿≈»
dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÁÏ ‡ÈÏka ˙‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿≈«À¿»≈»««ƒ∆≈»
- ÌÈÁe¯Ò B‡ ÔÈ¯eÎÚ ÌÈÓ da e‡ˆÓpL B‡ ,‰Áe¯Ò¿»∆ƒ¿¿»«ƒ¬ƒ¿ƒ
È¯‰ - ÌÈkÊ ÌÈÓ da e‡ˆÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰¬≈¿≈»¬»ƒƒ¿¿»«ƒ«ƒ¬≈

.˙¯zÓ BÊÀ∆∆

ה'תשע"ו  מרחשון ד' קודש שבת יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
גבי 1) על שנחבט עוף כיצד; נפולה, קרועה, פסוקה, יבאר

קשה. דבר

.à‰˜eÒt2¯BÚ‰ ˜ÒÙpL ‰¯„M‰ ËeÁ ?„ˆÈk ¿»≈««ƒ¿»∆ƒ¿«»
‰Ù¯Ë - Án‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰3;BÙw‰ ·¯ ˜ÒtiL „·Ï·e . «∆∆«…«¿≈»ƒ¿«∆ƒ»≈…∆≈

¯BÚ‰ ˜cÒ Ì‡ Ï·‡4·w B‡ Bk¯‡Ï5ÔÎÂ .˙¯zÓ - ¬»ƒƒ¿«»¿»¿ƒ«À∆∆¿≈
dlL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡ÏÂ ‰¯„M‰ ‰¯aL Ì‡6B‡ , ƒƒ¿¿»«ƒ¿»¿…ƒ¿««∆»

„„˙Â ËeÁ‰ CB˙aL Án‰ CÚÓ˙pL7B¯BÚÂ ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«≈«…«∆¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙¯zÓ BÊ È¯‰ - Ìi˜8. «»¬≈À∆∆

מסיני.2) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
קיים.3) שהמוח פי על מגרגרת 4)אף זה לומדים

כלומר, כשרה. לאורכה ובנסדקה טרפה ברובה שנפסקה
מסיני  למשה האמורה פסוקה בכלל אינו לאורכה שנסדקה

כשרה. ויש 5)ולפיכך ברובו. שייפסק עד טרפה שאינה
נבילה  זו הרי מפולש נקב ניקבה בגרגרת מדוע לשאול
בכל  ומכשיר רבינו סתם וכאן כד, הלכה ג בפרק כמבואר
לאורכה. נסדקה בעניין משנה הכסף הקשה וכן נקב.
ובחוט  למטה ומשהו למעלה משהו שיישאר צריך שבגרגרת

עיון. וצריך אופן. בכל כשר שנינו:6)השדרה במשנה
טריפה. שלה החוט ונפסק השדרה לא 7)נשברה אבל

מוריד.8)נמס. ולא מעלה לא זה מוח שאמרו: וכמו

.á„Ú ,ÒÓpL ‚B„k B‡ ÌÈnk CtLÂ Án‰ C¯Ó‰À¿««…«¿ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆»≈«

BÊ È¯‰ - „ÓBÚ BÈ‡ B„ÈÓÚnLk ËeÁ‰ ‡ˆniL∆ƒ»≈«¿∆«¬ƒ≈≈¬≈
BÊ È¯‰ - Bc·Î ÈtÓ „BÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‰Ù¯Ë¿≈»¿ƒ≈»«¬ƒ¿≈»¿¬≈

˜ÙÒ9. »≈

הוא.9) חולי מחמת אם

.âÔÈÏBtÏ ıeÁaÓ B˙lÁz ?‰¯„M‰ ËeÁ ÔÎÈ‰ „Ú«≈»«ƒ¿»¿ƒ»ƒ««ƒ
¯‡MÈ ‡lL ,‰iL ‰L¯t ÛBÒ „Ú ,Û¯Ú‰ ˙lÁ˙aL∆ƒ¿ƒ«»…∆«»»»¿ƒ»∆…ƒ»≈
˙lÁ˙Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈLÈÏL ‰L¯t ‡l‡ ‰È¯Á‡«¬∆»∆»»»»¿ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ«

.‰ÈÏ‡‰»«¿»

.ã˙BÓˆÚ ‰LÏL :Ô‰ el‡Â ,Ô‰ ˙BiL¯t LÏLÂ¿»»»ƒ≈¿≈≈¿»¬»
ËeÁÂ .‰¯„L ÏL ˙BÈÏÁÓ ‰hÓÏ ‰Êa ‰Ê ÔÈ˜e·c¿ƒ∆»∆¿«»≈À¿∆ƒ¿»¿

ÌÈt‚‡ ÔÈa „Ú - ÛBÚa ‰¯„M‰10‰hÓÏ Ï·‡ . «ƒ¿»»«≈¬««ƒ¬»¿«»
CLÓp‰ ËeÁ‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - el‡ ˙BÓB˜nÓƒ¿≈≈«¿ƒƒ«««ƒ¿»

.Án‰ C¯ÓpL ÔÈa B¯BÚ ˜ÒÙpL ÔÈa ,ÌLÏ¿»≈∆ƒ¿«≈∆ƒ¿««…«

ויש 10) לגוף. מתחברים העוף שאגפי מקום מפרשים, יש
הגוף. על האגפים שכיבת מקום האגפים בין מפרשים,

ספק. בזה שיש כתבו, שם ובתוספות

.ä‰Úe¯˜11Ò¯k‰ ·¯ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa ?„ˆÈk12, ¿»≈«»»«∆∆…«»≈
ÌB˜n‰ ‡e‰Â13Ò¯k‰ ‡ˆÈ Ú¯wÈ Ì‡L ÔËa‰ ÔÓ14, ¿«»ƒ«∆∆∆ƒƒ»«≈≈«»≈

ÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .‰Ù¯Ë - ‰Ê ¯Oa Ú¯˜ Ì‡ƒƒ¿«»»∆¿≈»««ƒ∆…ƒƒ«
È·Ú ·¯ Ú¯˜pL ÔÂÈk ‡l‡ ,˙È‡¯pL „Ú Ò¯kÏ Ú¯w‰«∆««»≈«∆ƒ¿≈∆»≈»∆ƒ¿«…√ƒ

‰f‰ ¯Oa‰15Ú¯w‰ ¯eÚL ‰nÎÂ .‰Ù¯Ë - Ïh B‡ «»»«∆ƒ«¿≈»¿«»ƒ«∆«
Ú¯˜Â ‰pË˜ ‰Ó‰a ‰˙È‰ Ì‡Â .ÁÙË C¯‡ ?Bk¯‡a¿»¿…∆∆«¿ƒ»¿»¿≈»¿«»¿ƒ¿«
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ò¯k‰ ˙‡ ‰ÙBÁ‰ ¯Oa‰ C¯‡ ·…̄…∆«»»«∆∆«»≈««ƒ∆≈
.da¯ Ú¯˜Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ù¯Ë - ÁÙË Ú¯w‰ C¯‡a¿…∆«∆«∆«¿≈»ƒ¿ƒ¿«À»

בסיני.11) למשה לו שנאמרו טריפות מיני משמונה אחד
רוב 12) שנקרע או שניקבה הפנימית הכרס שנינו: במשנה

הפנימי  כרס כולו הכרס כל ובגמרא: טריפה. החיצונה
הכרס. רוב את החופה בשר החיצון כרס ואיזהו

וקורין 13) החלל כל על העובר עב קרום פירש שם ורש"י
פנצא  הקרוי והכרס הירכיים ועד החזה מן וישנו טינפא לו
קרום. אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו

כשרה.14) ולמטה כלה שהכרס ממקום אם ולא 15)אבל
טריפה. כן גם לעבר מעבר נקרע

.å¯c˜16‰È‰ Ì‡ ,C¯‡a B‡ ÏebÚa ‰f‰ ¯Oa‰17¯˙È ƒ¿««»»«∆¿ƒ¿…∆ƒ»»»≈
BÊ ‰¯Óz ÈÈÚ¯b LÏL Ba ÒkiL È„k ‡e‰Â ,ÚÏÒkÓƒ¿∆«¿¿≈∆ƒ»≈»«¿ƒ≈¿»»
‰Ê Ú¯˜ Á˙nÈ Ì‡L ;‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ˜Á„a BÊ „ˆa18 ¿«¿…«¬≈¿≈»∆ƒƒ»«∆«∆

.ÁÙË ÏÚ „ÓÚÈ -«¬…«∆«

הקדירה.17)נחתך.16) את 18)חסרון המקיף חוט
שליש  הסלע רוחב ונמצא טפח יהיה לכשימתח הקדירה

טפחים). ג' בהיקפו יש טפח ברוחבו שיש (שכל טפח

.æ„ia Ú¯˜pL ÔÈa ,Blk ‰ÈÏÚL ¯BÚ‰ ËLÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿«»∆»∆»À≈∆ƒ¿«¿»
‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯BÚ ‡Ïa ¯Oa ‡ˆÓÂ ,ÈÏBÁ· B‡19. ¿ƒ¿ƒ¿»»»¿…¬≈¿≈»

‰„eÏb ˙‡¯˜pL ‡È‰ BÊÂ20¯BÚ‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡Â .21 ¿ƒ∆ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«ƒ»
ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,‰¯„M‰ Ïk Èt ÏÚ ÚÏÒ ·Á…̄«∆««¿≈»«ƒ¿»¿…«∆««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57



קמז dhigy zekld - dyecw xtq - oeygxn 'c ycew zay mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚ ÚÏÒ ·Á¯Â ,¯eah‰««¿…«∆««»≈≈»∆»¬≈
,‰¯„M‰ Èt Ïk ÏÚÓ ÚÏÒ ·Á¯k Ïh Ì‡Â .˙¯zÓÀ∆∆¿ƒƒ«¿…«∆«≈«»¿≈«ƒ¿»

ÚÓ B‡Ïk ¯‡Le ,‰È¯·È‡ ÈL‡¯ ÏÚÓ B‡ ,¯eah‰ Ï ≈«««≈«»≈≈»∆»¿»»
ÔÈ¯ÈznL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ .˜ÙÒ BÊ È¯‰ - Ìi˜ ¯BÚ‰»«»¬≈»≈¿≈»∆ƒ∆«ƒƒ

d˙B‡22. »

קרועה.19) מסוג הפוסלים.20)וזה כחכמים והלכה
חיים 21) לבעלי ההכרחיים מהדברים שהעור ספק אין

היה  אבל להתקיים. חיים לבעלי אפשר אי כולו וכשנפשט
במקום  כסלע יישאר שאם התלמוד, חכמי בידי מקובל
עד  מעט מעט להתפשט ויחזור ארוכה העור יעלה מסויים
כגזע  הוא סלע ואותו לחיות, ויכולה כולה שתתכסה
ונחלקו  בו. תלוי האילן כל שחיות האילן וכשורש
ארוכה. מעלה שמשם הסלע מקום היכן בדבר האמוראים
הטבור; על ב. השדרה; כל לאורך א. בדבר: שיטות ושלוש
ולפיכך  כולם לסברת חושש ורבינו האברים. ראשי כל על ג.

המקומות. שלושת בכל סלע שיישאר עד אף 22)החמיר
פסק  לחומרא דאורייתא וספק הבעיא נפשטה שלא פי על
ורבי  רב דעת מובאת שם שבסוגיא מכיון להיתר, רבינו
כולו  בעור המקומות בשאר כסלע נשאר שאפילו יוחנן
לסמוך  יש זאת בכל מהלכה, נדחו דבריהם כי ואם מציל,
רק  אסורה וגלודה ... אחד. ספק עוד שיש במקום דעתם על
הנוצה  או הגסים אגפיה נמרטו אפילו בעוף אבל בבהמה,

עליה. ומגן קיים שהעור כשרה, הגסה

.ç‰ÏeÙ23ÌB˜nÓ ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙpL È¯‰ ?„ˆÈk ¿»≈«¬≈∆»¿»«¿≈»ƒ»
ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·bL ,dB·b24¯·‡ ˜q¯˙Â ,¯˙È B‡ »«∆»¿¬»»¿»ƒ»≈¿ƒ¿«≈≈∆

?˜eq¯‰ ‡e‰ „ˆÈÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ‰È¯·È‡Ó≈≈»∆»¬≈¿≈»¿≈«»ƒ
„ÒtzL „Ú ‰ÏÈÙp‰ ˙ÓÁÓ ‰ÏÁÈÂ ¯·‡‰ ıˆB¯˙iL∆ƒ¿≈»≈∆¿∆¡∆≈¬««¿ƒ»«∆ƒ»≈

B¯‡˙Â B˙¯eˆ25‡ÏÂ ˜cÒ ‡ÏÂ ·w ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . »¿»√««ƒ∆…ƒ«¿…ƒ¿«¿…
B‡ Ô·‡a d˙B‡ ‰k‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ - ¯aLƒ¿«¬≈¿≈»¿≈ƒƒ»»¿∆∆
ÌÈ¯·È‡ ‰Ê È‡a .‰Ù¯Ë - ‰È¯·È‡Ó ¯·‡ ıˆ¯Â ‰hÓa¿«∆¿»«≈∆≈≈»∆»¿≈»¿≈∆≈»ƒ

.Ûeb‰ ÏÏÁaL ÌÈ¯·È‡a ?e¯Ó‡»¿»≈»ƒ∆«¬««

מסיני.23) למשה לו שנאמרו טריפות סוגי משמונה אחד
מעשרה.24) פחות חבטה בהגהות 25)אין כתב

שם  במשנה כתב ורש"י מסיני. למשה הלכה כן מיימוניות:
ואין  אבריה, ונתפרקו שנתרסקו "חוששין הגג: מן נפלה גבי

הן". מסיני למשה שהלכה בטריפות טעם

.èÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÎÏ‰ Ì‡ :‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙpL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»ƒ««ƒ»¿»≈¿ƒ
dÏ26dÏ ÔÈLLBÁ - ‰ÎÏ‰ ‡ÏÂ ‰„ÓÚ Ì‡Â ;27‰ˆÙ˜ . »¿ƒ»¿»¿…»¿»¿ƒ»»¿»

dÓˆÚ ˙ÓÁÓ28dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -29dÁÈp‰ . ≈¬««¿»≈¿ƒ»ƒƒ»
‰ÏÚÓÏ30‰hÓÏ d‡ˆÓe31‡nL dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¿«¿»¿»»¿«»≈¿ƒ»∆»

‰ÏÙ32. »¿»

בדיקה.26) צריכה בדיקה.27)ואינה וצריכה
לפני 29)מעצמה.28) נפשה אומדת הקופצת שכל

איבריה. תרסק שלא הגג.30)הקפיצה על 31)על
לדעת 32)הארץ. עצמה את הפילה שהיא אומרים אלא

וכשרה. נפשה ואמדה

.éÌÈ¯ÎÊ33Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÁbÓ‰34; ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆∆∆≈¿ƒ»∆

Ô‰Ï ÔÈLLBÁ - ı¯‡Ï eÏÙ35‰˙È‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ . »¿»»∆¿ƒ»∆¿≈¿≈»∆»¿»
‚ÓÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰ÈÏ‚¯ ˙¯¯36e˜q¯˙ ‡nL dÏ ¿»∆∆«¿∆»≈¿ƒ»∆»ƒ¿«¿

.d¯„L ÏL ËeÁ‰ ˜ÒÙ ‡nL B‡ ‰È¯·È‡≈»∆»∆»ƒ¿««∆ƒ¿»

שוורים.33) או איברים.34)אילים וכתבו 35)לריסוק
טפחים  עשרה מגובה נפלו לא שאפילו שם, התוספות
כי  בכוח. אותה מפילים כשאחרים איברים לריסוק חוששים
כך. רבינו דעת שגם ונראה קשה. יותר היא כזו חבטה

כאב 36) לה שיש מחזיקים שאנו מפני שנפלה, נודע לא אם
הירך.

.àéÈ¯BÁ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓe ÌÈ‡Ïh‰ ÔÈ·BbL ÌÈ·pb«»ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿ƒƒ»«¬≈
ÈtÓ ,ÌÈ¯·È‡ ˜eq¯ ÌeMÓ Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ¯Èc‰«ƒ≈¿ƒ»∆ƒƒ≈»ƒƒ¿≈
Ì‡Â .e¯azLÈ ‡lL ‰eÎa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÎÈÏLÓ ÔÈ‡L∆≈«¿ƒƒ»∆»¿«»»∆…ƒ¿«¿¿ƒ

‰‡¯È ˙ÓÁÓ :¯ÈcÏ ÌeÎÈÏL‰Â Ìe¯ÈÊÁ‰37ÔÈLLBÁ - ∆¡ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ≈¬«ƒ¿»¿ƒ
ÈtÓ ,Ô‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰·eLz ˙ÓÁÓ ;Ô‰Ï»∆≈¬«¿»≈¿ƒ»∆ƒ¿≈

.Ô˙ÎÏL‰a e¯‰fÈÂ ÌÈÓÏL Ì¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈek˙nL∆ƒ¿«≈¿«¬ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»¬¿«¿»»»

אחריהם.37) רודפים שהיו כגון

.áéÏÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ËÈÁLÏ e‰eˆÈa¯‰L ¯BL∆ƒ¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ∆»«
- B˙B‡ ÔÈÏÈtnL ˙Úa ÏB˜ dÏ LiL ‰ÏB„‚ ‰ÏÈÙ¿ƒ»¿»∆≈»¿≈∆«ƒƒ

BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡38ÂÈ¯tˆ ıÚBpL ÈtÓ ,39˜fÁ˙Óe ≈¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ»¿»ƒ¿«≈
.ı¯‡Ï ÚÈbnL „Ú«∆«ƒ«»»∆

טפחים.38) עשרה של מגובה פי 39)ואפילו על ואף
רוצים  אדם שבני מרגיש כשהוא בכוח אותו שמפילים
ציפורניו, ונועץ נפשו אומד הוא ראשונה משעה להפילו
אחד  כל שם כי זה, את זה המנגחים לזכרים דומה זה ואין
היא  הנפילה ולכן לנפילה מתכונן ואינו יפיל שהוא חושב

פתאומית.

.âéÈtÏk ‰kn‰ dÏ ‰ÎÏ‰Â dL‡¯ ÏÚ ‰Ó‰a‰ ‰k‰ƒ»«¿≈»«…»¿»¿»»««»¿«≈
elÙ‡Â ,dL‡¯ ÈtÏk dÏ ‰ÎÏ‰Â d·Ê ÏÚ B‡ ,d·Ê¿»»«¿»»¿»¿»»¿«≈…»«¬ƒ
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰¯„M‰ Ïk ÏÚ ‰hÓa d˙B‡ ‰k‰ƒ»»¿«∆«»«ƒ¿»≈¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ ‰hna LÈ Ì‡Â .dÏ»¿ƒ≈««∆À¿À¿¿ƒ»
ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ˙ˆ˜ÓÏ ‰hn‰ L‡¯ ÚÈb‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ«…««∆¿ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ
.dÏ ÔÈLLBÁ - ‰¯„M‰ ·Á¯Ï dk‰ Ì‡ ÔÎÂ .dÏ»¿≈ƒƒ»¿…««ƒ¿»¿ƒ»

.ãéÌÈhÁ ÏL È¯k ÔB‚k ,‰L˜ ¯·c ÏÚ ËaÁpL ÛBÚ∆∆¿««»»»∆¿¿ƒ∆ƒƒ
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜L ÏL ‰t˜ B‡40˜eq¯Ï ÔÈLLBÁ - À»∆¿≈ƒ¿«≈»∆¿ƒ¿ƒ

‰ÏeÙk ˙eÒk ÔB‚k ,C¯ ¯·c ÏÚ ËaÁ Ì‡Â .ÌÈ¯·‡¬»ƒ¿ƒ∆¿««»»«¿¿¿»
.BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¯Ù‡‰Â Ô·z‰Â¿«∆∆¿»≈∆¿«≈»∆≈¿ƒ

הוא 40) ונכבש מחליק שאינו כל שם: בסוגיא הכלל פי על
איברים. ריסוק משום וחוששין קשה דבר

.åèÂÈÙk e˜a„41ËaÁ˙Â ‰„Èˆ ˙ÚLa ˜·„a42: ƒ¿¿¿»»¿∆∆ƒ¿«≈»¿ƒ¿«≈
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÊÁ‡ ˙Á‡ ÛÎa Ì‡43ÊÁ‡ Ì‡Â ; ƒ¿»»««∆¡«≈¿ƒ¿ƒ∆¡«

BÏ ÔÈLLBÁ - BÙe‚a ËaÁ˙Â ÂÈÙÎ ÈzLa44. ƒ¿≈¿»»¿ƒ¿«≈¿¿ƒ

נדבק 41) והעוף קטן דף על מרוח שהדבק רש"י פירש
ומתחבט. ונופל קצת ופורח ונחבט.42)ומתאמץ ונפל

לאט.43) לאט ונופל בשנייה כן 44)שפורח אם אלא
והלך. עמד
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.æèÌÈn‰ Èt ÏÚ ËaÁ45B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ËL Ì‡ : ∆¿««¿≈««ƒƒ»¿…»
BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ ˙nÚÏ ‰ÏÚÓÏ ‰hnÓ46; ƒ«»¿«¿»¿À«««ƒ≈¿ƒ

- ÌÈn‰ Cel‰ ÌÚ ‰hÓÏ ‰ÏÚnÓ ËL Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ«¿»¿«»ƒƒ««ƒ
B˙B‡ ÔÈÎÈÏBn‰ Ì‰ ÌÈn‰ ‡nL ,BÏ ÔÈLLBÁ47Ì‡Â . ¿ƒ∆»««ƒ≈«ƒƒ¿ƒ

L˜ B‡ Ô·˙Ï Ì„˜48È¯‰ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ ÔÈÎl‰nL »«¿∆∆«∆¿«¿ƒ««≈««ƒ¬≈
BÓˆÚ ˙ÓÁÓ ËL ‰Ê49BÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,50. ∆»≈¬««¿¿≈¿ƒ

הנהר.45) פני על כורחו על נפל רש"י שזהו 46)ופירש
בדיקה. צריכה ואינה הם 47)כהליכה אם אבל בזוחלים.

לומר  חוששין אין למטה מלמעלה שט אפילו עומדים מים
אותו. מוליכים המים מהתבן 48)כאן מהר יותר שט

אותו.49)והקש. מוליכים המים ולא עצמו מכוח
בדיקה.50) צריכה ואינה כהליכה שהוא

.æé¯zÓ - 'dÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡' e¯Ó‡L ÌB˜Ó Ïk»»∆»«¿≈¿ƒ»À»
.¯·‡ ˜q¯˙ ‡nL ˜c·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,„iÓ ËÁLÏƒ¿…ƒ»¿≈»ƒƒ¿…∆»ƒ¿«≈≈∆
- dËÁL Ì‡ ,'dÏ ÔÈLLBÁ' e¯Ó‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ¿»»∆»«¿¿ƒ»ƒ¿»»

L‡¯‰ „˜„wÓ Blk ÏÏÁ‰ Ïk „‚k ˜c·Ï CÈ¯ˆ51„Ú »ƒƒ¿…¿∆∆»∆»»Àƒ»¿…»…«
B‡ ,eÈnL ˙BÙ¯h‰ ÔÓ ‰Ù¯Ë da ‡ˆÓ Ì‡ .C¯i‰«»≈ƒ»»»¿≈»ƒ«¿≈∆»ƒ
B˙¯eˆ ‰„ÒÙÂ ÌÈÙaL ÌÈ¯·È‡‰ ÔÓ ¯·‡ ˜q¯˙pL∆ƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»»

˜q¯˙ elÙ‡ .‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -52È‡‰ ÔÓ ¯·‡ÌÈ¯· ¬≈¿≈»¬ƒƒ¿«≈≈∆ƒ»≈»ƒ
BÊ È¯‰ - ˙BÈÏÎe ÏBÁË ÔB‚k ,‰¯Lk eÏh Ì‡L∆ƒƒ¿¿≈»¿¿¿»¬≈

ÌÁ¯‰ ˙ÈaÓ ıeÁ ;‰Ù¯Ë53BÊ È¯‰ - ˜q¯˙ Ì‡L , ¿≈»ƒ≈»∆∆∆ƒƒ¿«≈¬≈
.˙¯zÓÀ∆∆

בדיקה.51) צריך המוח מקום צורתו.52)גם והפסיד
בו 53) אין הרחם "בית שם. נחמן רב מאמר מפרש רבינו

מפני  לו חוששין אין נתרסק שאפילו איברים", ריסוק משום
איברים  מרסקת אינה וכן מזיק אינו וריסוקה רכה שהרחם
רב  של המימרא מבארים מפרשים ושאר רש"י אבל אחרים.
שמא  חוששין אין כן פי על ואף צר הרחם בית נחמן:
ואינו  הדחק מפני לידתו בשעת הוולד של אבריו נתרסקו

בדיקה. צריך

.çéÔÈÓÈq‰Â54‰˜È„a ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡55ÔÈ‡L ,Ô‡Îa ¿«ƒ»ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»¿»∆≈
.Ô˙B‡ ˙ÎÚÓÓ ‰ÏÈÙp‰«¿ƒ»¿«∆∆»

וקנה.54) וושט השחיטה, הם 55)סימני קשים שהסימנים
נפילה. אצל

.èéd˙B‡ ËÁLÏ ¯eÒ‡ - ‰„ÓÚ ‡ÏÂ ‚b‰ ÔÓ ‰ÏÙ»¿»ƒ««¿…»¿»»ƒ¿…»

˙ÚÏ ˙ÚÓ ‰‰LzL „Ú56‰Ê ÔÓÊ CB˙a ËÁL Ì‡Â ; «∆ƒ¿∆≈≈¿≈¿ƒ»«¿¿«∆
‰Ù¯Ë BÊ È¯‰ -57˙ÚÏ ˙ÚÓ ¯Á‡ d˙B‡ ËÁBMLÎe . ¬≈¿≈»¿∆≈»««≈≈¿≈

.e¯‡aL BÓk ‰˜È„a ‰ÎÈ¯ˆ -¿ƒ»¿ƒ»¿∆≈«¿

(5624 של [=המתנה לעת מעת צריכה אינה עמדה שם.
לעת  (מעת לעת מעת צריכה עמדה לא (אבל) הא שעות].
והטעם  בדיקה, מועילה אינה לעת מעת ובתוך יממה). =
כל  שאז לעת מעת שתשהה עד לאלתר ניכר הריסוק שאין

צורתו. תיפסד ריסוק בו שיש רק 57)אבר נאמר זה דין
להם  "שחוששין" המקרים בכל אבל שנפלה, כשראינו
תוך  אפילו הבדיקה מועילה הקודמות בהלכות שנתבארו

וכו'. שתשהה עד רבינו שם כתב לא ולפיכך לעת מעת

.ëÛBÚ‰ ÏÚ BÏ‚¯a Ò¯cL ÈÓ ÔÎÂ58ezÒ¯cL B‡ , ¿≈ƒ∆»«¿«¿«»∆¿»«
- Òk¯ÙÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ï˙kÏ BÙ¯hL B‡ ,‰Ó‰a¿≈»∆¿»«…∆«¬≈¿«¿≈

˙ÚÏ ˙ÚÓ B˙B‡ ÔÈ‰LÓ59B˙B‡ ÔÈËÁBL Ck ¯Á‡Â «¿ƒ≈≈¿≈¿««»¬ƒ
.e¯‡aL C¯ck B˙B‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ«∆∆∆≈«¿

לעניין 58) הלשון משנה ורבינו בהמה. לעניין שם, משנה
יותר. שמצוי חוששין 59)עוף אלו אופנים שלושה שבכל
איברים. לריסוק

.àë‡lL elÙ‡Â ,‰Ù¯Ë - Ôa¯ eÏcÏcpL ÌÈÓÈÒƒ»ƒ∆ƒ«¿¿À»¿≈»«¬ƒ∆…
eÏt˜˙ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏÈÙ ˙ÓÁÓ60ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡ È¯‰L , ≈¬«¿ƒ»¿≈ƒƒ¿«¿∆¬≈≈»¿ƒ

‰ËÈÁLÏ61ÔÓ ËLe‰ ıa¯z ·¯ ˜¯t˙ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ»¬»ƒƒ¿»≈…«¿««≈∆ƒ
ÈÁl‰62Èe‡¯ ıa¯z‰ ÔÈ‡L ;˙¯zÓ BÊ È¯‰ - «¿ƒ¬≈À∆∆∆≈««¿«»

‰ËÈÁLÏ63.e¯‡aL BÓk , ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿

הצוואר.60) באורך מהם אחד של רובו או שניהם שנעקרו
אלא 61) הקיפול, עצם מפני ממש טריפה אינה בנתקפלו

של  שיטתו היא כך נאסרה, לשחיטה ראויים שאינן מתוך
גדולות. הלכות באורך 62)בעל מחוברים הסימנים אבל

לזה. זה מחוברים וגם עיקור 63)הצוואר כאן אין כן ואם
הואיל  ואסורה, עיקור זה הרי כולו נתפרק ואם סימנין.
הסימנים  נעקרו שלא אפשר אי הלחי מן נעקר כולו ותרבץ

הצוואר. באורך חיבורם ממקום
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ה'תשע"ו  תשרי כ"ח ראשון יום
יום ראשון ֿ שני כ "ח ֿ כ "ט תשרי 

.ÂÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ו הּלוההּמצוה ּגם ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

מּללות לּלוה לאו ּבא לא ׁשאּלּו לפי ּברּבית. ְְְְִִִִִִִִֶֶַָָֹֹֹֹמּללות
מּפני עֹובר הּמלוה ׁשּיהא לסּבר אפׁשר היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּברּבית
להיֹות הסּכים רק הּוא ּכי עֹובר, הּלוה ואין חֹומס ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַֹׁשהּוא
לא המאּנה, ׁשעֹובר לאֹונאה ּדֹומה זה והיה ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנחמס,
ּברּבית, ילוה ׁשּלא לּלוה ּגם הּלאו ּבא לפיכ ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּמתאּנה.
נׁש ּכסף נׁש לאחי תּׁשי ֿ "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹוהּוא

k)אכל" ,bk mixac).לאחי ּתּנׁש לא הּפרּוׁש: ּובא , ְִִֵֵֶַָָָֹֹ
מציעא ּבבא ּבגמרא אמרּו עֹובר(dr:)ּובפרּוׁש "לוה : ְְְְִִֵֵֶָָָָָָֹ

מכׁשל" תּתן לא עּור ולפני ּומּׁשּום תּׁשי ֿ לא ְְְִִִִִִִֵֵֵַֹֹֹמּׁשּום
(ci ,hi `xwie)מצוה אֹותּה ּכׁשּנזּכיר ׁשּנבאר ּכמֹו ,`l) ְְְְְִִֵֶֶַָָָ

(hvx dyrz.

ה'תשע"ו  תשרי כ"ט שני יום

.ÊÏ¯ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הרל"ז מּלהתעּסקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
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לאחד נערב ׁשּלא והּמלוה, הּלוה ּבין הרּבית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹּבהלואת
ּבמה ׁשטר ּביניהם נכּתב ולא להם. נעיד ולא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹמהם,
יתעּלה: אמרֹו והּוא הרּבית, מעניני עליו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשהסּכימּו

"נׁש עליו ֿ תׂשימּון ck)"לא ,ak zeny)ּגמרא ּולׁשֹון . ְְְִֶֶָָָָֹ
מציעא אּלא(dr.)ּבבא עֹוברין אינם ועדים "ערב : ְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף ,"נׁש עליו ֿ תׂשימּון "לא ְִִִֶֶֶַַָָָֹמּׁשּום:
ֿ הּמלוה, את ּגם ּכֹולל הּוא הרי ― ּביניהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּבּמתעּסקים

עֹובר ּברּבית הּמלוה יהיה לאוין:ּולפיכ ׁשּׁשה על ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכסּפ ֿ את ― והּׁשני ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה לא ― ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹהאחד
ֿ תּתן לא ּובמרּבית ― והּׁשליׁשי ,ּבנׁש לֹו ֿ תּתן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַֹֹלא
― והחמיׁשי ,נׁש מאּתֹו ֿ ּתּקח אל ― והרביעי ,ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָאכל
ֿ תּתן לא עּור ולפני ― והּׁשּׁשי ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלא
הּמלוה, ֿ תעׂשה: ּבלא עֹוברין "ואּלּו אמרּו: וׁשם ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹמכׁשל.
הּסֹופר אף אֹומרים: וחכמים והעדים; הערב, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוהּלוה,
ועל מּמּנּו, ֿ ּתּקח ּבל ועל ֿ ּתּתן, ּבל על עֹוברין ―ְְְִִִִֵֶַַַַַַ
ועל ,נׁש עליו ֿ תׂשימּון לא ועל ּכנׁשה, לֹו ֿ תהיה ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָֹֹֹלא
מלוה אּבּיי: "אמר ּובּגמרא: מכׁשל". תּתן לא עּור ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֹולפני
לא עּור ולפני תּׁשי ֿ לא מּׁשּום עֹובר לוה ּבכּלן, ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָֹֹֹֻעֹובר
מּׁשּום אּלא עֹוברים אין ועדים ערב מכׁשל: ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹתּתן

זה לאו על והעֹובר ."נׁש עליו ֿ תׂשימּון (delndלא ְְִֵֶֶֶַָָָָֹ
(ziaixaקצּוצה רּבית היא אם ―Ð ewqty ,ynn ziaix) ְִִִִָ

("ziaix wa`" znerl .y`xn dxeriy z` Ð "evvw"―
נלקחה ׁשּמּמּנּו לזה ּומחזירים מּידֹו אֹותּה ְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָמֹוציאים

ִִָהרּבית.

ה'תשע"ו  תשרי ל' שלישי יום
יום שלישי ֿ שבת קודש ל 'תשרי ֿ ד 'מרחשון 

.Áˆ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הקצ"ח מןהּמצוה רּבית לבּקׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַָ

אּלא נחנהּו ולא לֹו נעזֹור ׁשּלא ּכדי נלוהּו, ואז ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּגֹוי
ׁשהזהרנּו ּכזה עליו ׁשּנתנה ּברּבית ּבהלואה אפּלּו ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻנּזיקֹו,
"לּנכרי יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, עם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָמּלעׂשֹותֹו

"תּׁשי(`k ,bk mixac)המקּב הּפרּוׁש לנּו ׁשּבא לפי ל, ְְִִֵֶַַַָָָֻ

ּבספרי אמרם והּוא רׁשּות. לא ּצּוּוי, vz`ׁשּזה ik zyxt) ְְְְְִִֵֶֶָָֹ
(myתּׁשי לא ּולאחי עׂשה; מצות זֹו ― תּׁשי "לּנכרי :ְְְֲִִִִִֵַַַַָָֹ

ּתנאים יׁש זֹו למצוה וגם ֿ תעׂשה". לא מצות זֹו ―ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
(zelabd)ּבמּסכת נתּבארּו ׁשּכבר מציעא(aa`)מּדרּבנן, ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

(:r).

ה'תשע"ו  מרחשון א' רביעי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הרמ"ו טֹועןהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַָָ

אׁשר וגֹו' "על-ּכל-ּדבר-ּפׁשע יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָונטען,
זה" ּכי-הּוא g)יאמר ,ak zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .zyxt) ְְְִִֶַַָֹ

(my mihtynּבמקצת ׁשּיֹודה עד ― זה "ּכי-הּוא :eaeg) ְְִִֶֶֶַָ
(dreay aiig Ðּבני ּבין ּׁשּיּפֹול ּכל-מה נכלל זה ּובדין ."ְְְִִִֵֵֶֶַָָ

הֹודאה ּבהן ׁשּיׁש זה, על זה להם ׁשּיׁש הּטענֹות מן ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאדם
מ ג' ּבפרק זה ּדין מׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר (aa`)והּכחׁשה. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָ

ּובריׁש ּופרק(aa`)קּמא ה' ּבפרק וגם ח', ּובפרק מציעא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
מפּזרֹות רּבֹות ׁשאלֹות זה ּומענין מּׁשבּועֹות. ז' ּופרק ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻו'

ּבּתלמּוד. רּבים ְְִִַַַּבמקֹומֹות

ה'תשע"ו  מרחשון ב' חמישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ג' שישי יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»

ה'תשע"ו  מרחשון ד' קודש שבת יום

.ÂÓ¯ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ· ‰ÒÙ„ Â"Ó¯‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»»
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אגרות קודש

]ט' מרחשון, ה'תשל"ב[

מקום וסברא חזקה לומר – שזה שאמה תי' מטפלת )כפי אפשריותה( בבנה )אחי'( שי' – נותן 

לה כח וחיזוק. ובאם יפרידו ביניהם – קשה לשער התוצאות.

ולכן תקל על אמה כפי האפשרי, אבל לא להפריד כו'.

בדה"מ בבית אמה.

אזכיר עה"צ.
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ãé:eñeðé Böøà-ìà Léàå eðôé Bnò-ìà Léà õa÷î ïéàå ïàöëe çcî éáök äéäååèø÷cé àöîpä-ìk §¨¨Æ¦§¦´ª½̈§−Ÿ§¥´§©¥®¦³¤©Æ¦§½§¦¬¤©§−¨«¨©¦§−̈¦¨¥®
:áøça ìBté ätñpä-ìëåæè:äðáëMz (äðìâùú) íäéLðe íäéza eqMé íäéðéòì eLhøé íäéììòå §¨©¦§¤−¦¬¤¨«¤§Ÿ§¥¤¬§ª§−§¥«¥¤®¦©ÆÆ¨«¥¤½§¥¤−¦¨©«§¨

æé:Bá-eötçé àì áäæå eáLçé àì óñk-øLà éãî-úà íäéìò øéòî éððäçéäðLhøz íéøòð úBúL÷e ¦§¦²¥¦¬£¥¤−¤¨¨®£¤¤Æ¤Æ´Ÿ©§½Ÿ§¨−̈¬Ÿ©§§«§¨−§¨¦´§©©®§¨
:íðéò ñeçú-àì íéða-ìò eîçøé àì ïèá-éøôeèéíécNk ïBàb úøàôz úBëìîî éáö ìáá äúéäå §¦¤Æ¤Æ´Ÿ§©¥½©¨¦−«Ÿ¨¬¥¨«§¨§¨³¨¤Æ§¦´©§¨½¦§¤−¤§´©§¦®

:äøîò-úàå íãñ-úà íéäìà úëtäîkëéáøò íL ìäé-àìå øBãå øBc-ãò ïkLú àìå çöðì áLú-àì §©§¥©´¡Ÿ¦½¤§−Ÿ§¤£Ÿ̈««Ÿ¥¥´¨¤½©§¬Ÿ¦§−Ÿ©´¨®§«Ÿ©¥¬¨Æ£¨¦½
:íL eöaøé-àì íéòøåàëíéøéòNe äðòé úBða íL eðëLå íéçà íäézá eàìîe íéiö íL-eöáøå §Ÿ¦−Ÿ©§¦¬¨«§¨§¨´¦¦½¨§¬¨¥¤−Ÿ¦®§¨³§¨Æ§´©«£½̈§¦¦−

:íL-eãwøé§©§¨«
i"yx

.‰È‰Â („È):בבל Á„ÂÓ.יושב È·ˆÎ:ממקומו
.‡ˆÓ‰ ÏÎ (ÂË):ידקר ‰ÙÒ‰.בחוץ ÏÎÂ בני על

כשתלכד  בחרב יפול במצור עמהם נקלט להיות העיר
הרוה ספות לשון נספה כד)העיר, על (דברים שנה ספו

כט)שנה זבחיכם(לקמן על ז)ספו אקוייליי''ר (ירמיה
תרטשנה:Â˘ËÂ¯È.(ÊË)בלע''ז: נערים וכן יתבקעו

.È„Ó ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÚÓ È‰ (ÊÈ) הרג המדי דריוש
קטיל  בליליא ביה אומר הוא וכן בלשאצר את

ה)בלשאצר מלכותא(דניאל קביל מדאה ו)ודריוש :(שם
.Â· ÂˆÙÁÈ ‡Ï ·‰ÊÂ להרוג אם כי חוששי' אין

לכל  בבל מלכי עשו אשר הרעה כל על ולהנקם
Â˙˘˜Â˙.העמים: (ÁÈ):מדי בני של ÌÈ¯Ú.של

יורו ˙¯˘Ë‰.בבל: אשר בחציהם תבקענה
·ÔË.בקשתותיהם: È¯ÙÂ:דקים È‰Â˙‰עוללים (ËÈ)

.Ï·· הרג דריוש שנים בשתי לה באו פורעניות שתי
כמהפכת  נהפכה השנייה ולשנה שנה ומלך בלשאצר

עולם בסדר שנינו וכן השמים מן נא)סדום ובא (ירמיה
השמועה  בשנה ואחריו דריוש של השמועה בשנה
וראש  מצב שהיתה וגו', ממלכות צבי בבל והיתה
והיתה  עתה כשדים גאון תפארת ושהיתה הממלכות

סדום: È·¯Ú.כמהפכת Ì˘ Ï‰È ‡ÏÂ (Î) לא כמו
לישב  שדרכם ערבי אפי' אהל שם יפרוש לא יאהל
חן  תמצא לא למקו' ממקום מקניהם ולהסיע באהלי'
לא  צאן למרעה אף כי אהליהם שם לקבוע בעיניהם
כאילו  הנבאר יהל לא על תתמה ולא ראויה תהיה
קול  שהברת יש מקומות הרבה כי אל''ף בו היתה

וכן אות במקום לה)האות ארץ (איוב מבהמות מלפנו
וכן מאלפנו יז)כמו כמו (משלי הות לשון על מזין שקר

מאזין: ˆÌÈÈ.שקר (‡Î) נמיות הם תמון ת''י
בלע''ז: חיה ‡ÌÈÁÂ.מרטרינ''ש מין מה ידעתי לא

ודרדרים): וחוחים קוצים לשון (אוחים ÌÈ¯ÈÚ˘Â.הם,
שדים:

cec zcevn
(„È).'ÂÎÂ ‰È‰Âאשר הנכרי העם אז בבל  על  הרעה בבוא

רץ שהוא רודפים  ידי על  ממקומו המודח כצבי יהיה בבבל
בחיפזון יצאו אחר מעם בבבל  אשר כן כוחו בכל מפניהם
מהעדר הנדחה כצאן עוד  ישובו ולא וכו ' עמו אל איש מתוכה 

מקבצם : מי ‰Óˆ‡.(ÂË)ואין ÏÎידקר בתוכה  הנמצא  כל  כי
נכרי: מעם  הוא ואם ‰ÙÒ‰.בחרב  ÏÎÂבני על  הנוסף  כל

במ''ש : ענין  כפל  והוא  בחרב יפול  עמהם להיות (ÊË)העיר
.Ì‰ÈÏÏÂÚÂ:למחות ידם לאל  ואין לעיניהם  יתבקעו קטניהם

.Ì‰È˙· ÂÒ˘È:נשיהם ויאנסו בתיהם  וישללו ‡˙(ÊÈ)יבוזו
.È„Ó:לבדו אותו הזכיר לזה ביותר אכזר שהוא Ï‡לפי

.Â·˘ÁÈ: נפש בפדיון בו:ÊÂ‰·.לקחת  יחפצו לא  זהב ואף 
(ÁÈ).˙Â˙˘˜Âנערי את תבקענה ומדי פרס אנשי של  הקשתות

עליהם: יורו אשר  בחיציהם ·ÔË.בבל È¯ÙÂ:דקים עוללים 
.ÌÈ· ÏÚ: קטנים בנים ÂÎÏÓÓ˙.(ËÈ)ר ''ל  È·ˆ: הממלכות כל  תאר היא אנשיה˙Ù‡¯˙.אשר כשדים לבני  תפארת  היא אשר 

בה: ומתגאים  מתפארים היו וכו':ÎÙ‰ÓÎ˙.כי סדום את ה' הפך  אשר כמהפכת תהיה  עתה ˙˘·.(Î)בבוא ‡Ïתהיה לא
במ ''ש: הדבר וכפל  הדורות  ימי סוף עד  אדם מבני שכונה  תהיה לא  תשכון ולא עולם עד Ï‰È.מיושבת  ‡ÏÂהשוכן הערבי אף

השממון: לגודל  אהלו שם  יטה לא השדה  פני על ˘Ì.באהלים  ÂˆÈ·¯È ‡Ï: מקניהם ˘Ì.(Î‡)את Âˆ·¯Âהשממון לגודל 
היער: חיות שם  ירבצו

oeiv zcevn
(ÂË).¯˜„Èאלי והביטו כמו בגוף  חרב  ותחיבת  נעיצה ענין

יב ): (זכריה  דקרו  אשר אםÂ˘Ë¯È.(ÊË)את וכן בקיעה ענין
י ): (הושע רטשה  בנים  ושלל:ÂÒ˘È.על  בזה ˙˘‚Ï‰.ענין 

ומשכב : משגל  התעוררות :ÈÚÓ¯.(ÊÈ)מלשון (ÁÈ)מלשון
.ÒÂÁ˙:(עב (תהלים  דל  על יחוס כמו  חמלה  ˆ·È.(ËÈ)ענין 

ג): (ירמיה גוים  צבאות צבי נחלת כמו ופאר  הדר ‚‡ÔÂ.ענין
גאוה: וכןÏ‰È.(Î)מלשון האל ''ף  ונפלה יאהל כמו

תאמרו: ומשפטו יט) (ש ''ב תמרו עניןÂˆ·¯È.ולעמשא
לנוח: חיות :ˆÌÈÈ.(Î‡)השכיבה מיני שמות ·Â˙אוחים,

.‰ÚÈ:היענה בת עוף הנראיםÌÈ¯ÈÚ˘Â.שם  השדים הם
יקרא רעהו  על ושעיר וכן בהם  שמאמין למי שעירים בדמות 

לד ): ודלוג:Â„˜¯È.(לקמן קפיצה  ענין

`kÎk wxt ilyn - miaezk

ë éìùîlÎbk

âë:áBè-àì äîøî éðæàîe ïáàå ïáà äåäé úáòBzãë:Bkøc ïéái-äî íãàå øáâ-éãòöî äåäéî £©´§−¨¤´¤¨¨®¤Ÿ§¥−¦§¨´Ÿ«¥§¨¬¦§£¥¨®¤§¹¨À̈©¨¦¬©§«
äë:øwáì íéøãð øçàå Lã÷ òìé íãà L÷Bîåëøæî:ïôBà íäéìò áLiå íëç Cìî íéòLø äæëøð ¥´¨ −¨¨´©®Ÿ¤§©©−§¨¦´§©¥«§¨¤´§−¨¦¤´¤¨¨®©−̈¤£¥¤´¨«¥´

:ïèá-éøãç-ìk Nôç íãà úîLð äåäéçë:Bàñk ãñça ãòñå Cìî-eøvé úîàå ãñçèëúøàôz §−¨¦§©´¨¨®¹Ÿ¥À¨©§¥¨«¤¤´¤¤−¡¤¦§¤®¤§¨©−©¤´¤¦§«¦§¤´¤
:äáéN íéð÷æ øãäå íçk íéøeçaì:ïèá-éøãç úBkîe òøa ÷eøîz (÷éøîú) òöt úBøaç ©¦´Ÿ¨®©£©−§¥¦´¥¨«©ª´¤ −©©§´§¨®¹©À©§¥¨«¤

àë éìùîeÎ`

à:ephé õtçé øLà-ìk-ìò äåäé-ãéa Cìî-áì íéî-éâìtá:äåäé úBaì ïëúå åéðéòa øLé Léà-Cøc-ìk ©§¥©´¦¤¤−¤§©§¨®©«¨£¤−©§´Ÿ©¤«¨«¤¤¦ −¨¨´§¥¨®§Ÿ¥−¦´§¨«
â:çáfî äåäéì øçáð ètLîe ä÷ãö äNòã:úàhç íéòLø øð áì-áçøe íéðéò-íeøäúBáLçî £−Ÿ§¨¨´¦§¨®¦§−̈©¨´¦¨«©¥−©¦§©¥®¦−§¨¦´©¨«©§§´

:øBñçîì-Cà õà-ìëå øúBîì-Cà õeøçåìa úBøöBà ìòt:úåî-éL÷áî ócð ìáä ø÷L ïBL ¨ −©§¨®§¨¹̈À©§©§«´Ÿ©−¨¦§´¨®¤¤¬¤¦¹À̈§©§¥¨«¤
i"yx

(‰Î).˘„Â˜ ÚÏÈ Ì„‡ ˘˜ÂÓ ונוקש נכשל כשאדם
ולעו ושתו כמו קדושתו את מקלקל א)בעבירו' :(עובדיה

.¯˜·Ï ÌÈ¯„ ¯Á‡Â'קרבנו אחר לחזור אדם צריך
נפשו: על ולבקש ולהביא ¯˘ÌÈÚ.(ÂÎ)לנדור ‰¯ÊÓ

וחילו: ÌÎÁ.פרעה ÍÏÓ:הקב''ה.ÔÙÂ‡ Ì‰ÈÏÚ ·˘ÈÂ
בכבדות וינהגהו עליהם השיב מדתם יד)גלגל (שמות

לבו את והכבד ה)כנגד ‡„Ì.(ÊÎ):(שם ˙Ó˘ '‰ ¯
בדין: עליו מעידה שבקרבו ˙Ù‡¯˙(ËÎ)הנשמה

.ÌÁÎ ÌÈ¯ÂÁ· הדרת כן כחם בחורים שתפארת כמו
שיבה: ÚˆÙ.זקנים ˙Â¯Â·Á דרשו ברע. תמרוק

לידי  בא סוף עבירה לדבר עצמו הממרק רבותינו
וחבורות: ·ÔË.פצעים È¯„Á ˙ÂÎÓÂ:(הדרוקן (זה

(·).ÔÎÂ˙Â ÂÈÈÚ· ¯˘È ˘È‡ Í¯„ ÏÎ:'ומונ(„)ÌÂ¯
.ÌÈÈÚ:הרוח Ï·.גסות ·Á¯Â לבו תאות למלאות חפץ

הוא  ומחשבותם חרישותם רשעים של ניר הוא
ıÂ¯Á.(‰)חטאתם: ˙Â·˘ÁÓ המתהלך ישר אדם

חרוץ: ובמשפט ÂÓÏ˙¯.באמת Í‡ ולריוח להצלחה
‡ı.באות: ÏÎÂ:השעה את ‡Â¯ˆÂ˙.(Â)דוחק ÏÚÂÙ

שקר: בלשון הון: Â‚Â'.להרבות Û„ Ï·‰ס''א מוקשי)

לו:מבקשי) הם מות

cec zcevn
(‚Î).Ô·‡Â Ô·‡הגדולה את מראה וקטנה גדולה משקל אבן 

בקטנה: לשקול ÈÊ‡ÓÂ.ושוקל  בהם  לרמות העשוים מאזנים
במ ''ש: הדבר וכפל ה' בעיני טוב לא Ó‰'.(Î„)בפחות

יבין מה עצמו האדם אבל  מה ' הוא  האדם רגלי כף  מדרכי 
מה ונחנו  כמו  כלל  ידע  לא ר''ל יז):דרכו ÂÓ˜˘(Î‰)(שמות

.Ì„‡ותקנתו האדם קדושת  משחית  עבירה  מוקש  מכשול 
נפשו: על  לבקש  לה ' ולזבוח נדרים אחר  ÊÓ¯‰.(ÂÎ)לבקר

אחת בחבורה יהיו  לבל  הרשעים את  לפזר  דרכו חכם  מלך 
כאופן במדה  מדה  גמול  להם  ומשיב רשע עצת  להמתיק
למען המעשה אל הגמול  ישוב  כן למקומו ושב המתגלגל 

‰'.(ÊÎ)יוסרו: ¯הנר ע''י  בחושך לחפש האדם  שדרך  כמו
היא כי האדם נשמת  ע''י בטן  חדרי מחשבות  כל  ה' חופש כן 

בדין: עליו ומעידה  הכל Ó‡Â˙.(ÁÎ)יודעת „ÒÁ:נפשו ושומרים אוהביו מרובים בזה  כי אותו  שומרים  הם  המלך  יעשה אשר 
.„ÚÒÂ:עמדו על  לעמוד  מלכותו כסא  תמך  שעשה שיבת˙Ù‡¯˙.(ËÎ)בחסד כן לתפארת להם הוא הבחורים שכח כמו 

להדר: להם  היא ÚˆÙ.(Ï)הזקנים ˙Â¯Â·Á יקבל באלה כי  העון עכירת  ממנו להעביר  רע  באיש  המזככים הם ופצעים החבורות
העון: ותלך  העון:ÂÎÓÂ˙.הגמול  יזככו בטן בחדרי מכות  ÌÈÓ.(‡)גם  È‚ÏÙמקום אל  להטותם  האדם  ביד  המה  מים  פלגי  כמו 

יחפוץ: אשר  כל אל  להטותו ה' ביד המלך לב כן  חריצים חפירות ע ''י ·ÂÈÈÚ.(·)הנרצה ¯˘È:לעצמו חובה  רואה אינו כי
.ÔÎÂ˙Â: לא או  דרכו ישר  אם הוא ויודע לבו  בתוך  הוא זבח :Ú˘‰.(‚)ה ' מהבאת  ה' בעיני נבחר ומשפט צדקה עשיות

(„).ÌÈÈÚ ÌÂ¯: לארץ למטה עיניהם המשפילים  כענוים לא  מעלה כלפי עיניהם להרים הרוח גסי  Ï·.דרך  ·Á¯Âבקשות ענין
להם: והתאוה  הרבה ¯˘ÌÈÚ.תענוגים  ¯:לחטאת ויחשבו הרשעים  מחשבות המה  הלא האלה בהםÂÓÏ˙¯.(‰)הדברים אין

מה : יתרון להביא  אך  בטל  ‡ı.דבר  ÏÎÂ: מה חסרון עוד  להביא אך  ריוח דבר בהם  אין במעשיו  המאסףÏÚÂÙ.(Â)הממהר
ידם: על  למות סיבה המה  כי  המות את  עוד ויבקשו בידו יתקיימו  לא  כי נדף הבל  המה שקר לשון ע''י אוצרות

oeiv zcevn
(„Î).È„ÚˆÓצעדו כי ויהי כמו הרגל  ו):מדרך  ב' (שמואל

(‰Î).ÚÏÈלעו דברי כן על כמו  ובלבול  השחתה (איוב ענין

יבקרÏ·˜¯.ו): לא כמו וחפוש דרישה יג):ענין (ויקרא

(ÂÎ).‰¯ÊÓ יקבצנו ישראל  מזרה כמו פזור לח):ענין (ירמיה

.ÔÙÂ‡: גלגל(Ï).˜Â¯Ó˙מרקו כמו ובהירות זכוך ענין
מו):הרמחים ÌÈÓ.(‡)(שם È‚ÏÙ:המים מל 'ÔÎÂ˙Â.(·)אמת 

נירÈ¯.(„)תוך : לכם  נירו  כמו  חרישה  ד)ענין והוא(שם
אל  כמ''ש חרישה ל ' לה שהושאל  כמו המחשבה על  מושאל 

רעה רעך  על  ג):תחרוש וישר:ıÂ¯Á.(‰)(לעיל ענין‡ı.זרוז 
לבוא אץ ולא כמו י'):מהירות  דחיפהÛ„.(Â)(יהושע ענין

רוח  תדפנו כמו א):ומוכה (תהלים



קני bi wxt diryi - mi`iap

äéòùéâé`kÎci

ãé:eñeðé Böøà-ìà Léàå eðôé Bnò-ìà Léà õa÷î ïéàå ïàöëe çcî éáök äéäååèø÷cé àöîpä-ìk §¨¨Æ¦§¦´ª½̈§−Ÿ§¥´§©¥®¦³¤©Æ¦§½§¦¬¤©§−¨«¨©¦§−̈¦¨¥®
:áøça ìBté ätñpä-ìëåæè:äðáëMz (äðìâùú) íäéLðe íäéza eqMé íäéðéòì eLhøé íäéììòå §¨©¦§¤−¦¬¤¨«¤§Ÿ§¥¤¬§ª§−§¥«¥¤®¦©ÆÆ¨«¥¤½§¥¤−¦¨©«§¨

æé:Bá-eötçé àì áäæå eáLçé àì óñk-øLà éãî-úà íäéìò øéòî éððäçéäðLhøz íéøòð úBúL÷e ¦§¦²¥¦¬£¥¤−¤¨¨®£¤¤Æ¤Æ´Ÿ©§½Ÿ§¨−̈¬Ÿ©§§«§¨−§¨¦´§©©®§¨
:íðéò ñeçú-àì íéða-ìò eîçøé àì ïèá-éøôeèéíécNk ïBàb úøàôz úBëìîî éáö ìáá äúéäå §¦¤Æ¤Æ´Ÿ§©¥½©¨¦−«Ÿ¨¬¥¨«§¨§¨³¨¤Æ§¦´©§¨½¦§¤−¤§´©§¦®

:äøîò-úàå íãñ-úà íéäìà úëtäîkëéáøò íL ìäé-àìå øBãå øBc-ãò ïkLú àìå çöðì áLú-àì §©§¥©´¡Ÿ¦½¤§−Ÿ§¤£Ÿ̈««Ÿ¥¥´¨¤½©§¬Ÿ¦§−Ÿ©´¨®§«Ÿ©¥¬¨Æ£¨¦½
:íL eöaøé-àì íéòøåàëíéøéòNe äðòé úBða íL eðëLå íéçà íäézá eàìîe íéiö íL-eöáøå §Ÿ¦−Ÿ©§¦¬¨«§¨§¨´¦¦½¨§¬¨¥¤−Ÿ¦®§¨³§¨Æ§´©«£½̈§¦¦−

:íL-eãwøé§©§¨«
i"yx

.‰È‰Â („È):בבל Á„ÂÓ.יושב È·ˆÎ:ממקומו
.‡ˆÓ‰ ÏÎ (ÂË):ידקר ‰ÙÒ‰.בחוץ ÏÎÂ בני על

כשתלכד  בחרב יפול במצור עמהם נקלט להיות העיר
הרוה ספות לשון נספה כד)העיר, על (דברים שנה ספו

כט)שנה זבחיכם(לקמן על ז)ספו אקוייליי''ר (ירמיה
תרטשנה:Â˘ËÂ¯È.(ÊË)בלע''ז: נערים וכן יתבקעו

.È„Ó ˙‡ Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÚÓ È‰ (ÊÈ) הרג המדי דריוש
קטיל  בליליא ביה אומר הוא וכן בלשאצר את

ה)בלשאצר מלכותא(דניאל קביל מדאה ו)ודריוש :(שם
.Â· ÂˆÙÁÈ ‡Ï ·‰ÊÂ להרוג אם כי חוששי' אין

לכל  בבל מלכי עשו אשר הרעה כל על ולהנקם
Â˙˘˜Â˙.העמים: (ÁÈ):מדי בני של ÌÈ¯Ú.של

יורו ˙¯˘Ë‰.בבל: אשר בחציהם תבקענה
·ÔË.בקשתותיהם: È¯ÙÂ:דקים È‰Â˙‰עוללים (ËÈ)

.Ï·· הרג דריוש שנים בשתי לה באו פורעניות שתי
כמהפכת  נהפכה השנייה ולשנה שנה ומלך בלשאצר

עולם בסדר שנינו וכן השמים מן נא)סדום ובא (ירמיה
השמועה  בשנה ואחריו דריוש של השמועה בשנה
וראש  מצב שהיתה וגו', ממלכות צבי בבל והיתה
והיתה  עתה כשדים גאון תפארת ושהיתה הממלכות

סדום: È·¯Ú.כמהפכת Ì˘ Ï‰È ‡ÏÂ (Î) לא כמו
לישב  שדרכם ערבי אפי' אהל שם יפרוש לא יאהל
חן  תמצא לא למקו' ממקום מקניהם ולהסיע באהלי'
לא  צאן למרעה אף כי אהליהם שם לקבוע בעיניהם
כאילו  הנבאר יהל לא על תתמה ולא ראויה תהיה
קול  שהברת יש מקומות הרבה כי אל''ף בו היתה

וכן אות במקום לה)האות ארץ (איוב מבהמות מלפנו
וכן מאלפנו יז)כמו כמו (משלי הות לשון על מזין שקר

מאזין: ˆÌÈÈ.שקר (‡Î) נמיות הם תמון ת''י
בלע''ז: חיה ‡ÌÈÁÂ.מרטרינ''ש מין מה ידעתי לא

ודרדרים): וחוחים קוצים לשון (אוחים ÌÈ¯ÈÚ˘Â.הם,
שדים:

cec zcevn
(„È).'ÂÎÂ ‰È‰Âאשר הנכרי העם אז בבל  על  הרעה בבוא

רץ שהוא רודפים  ידי על  ממקומו המודח כצבי יהיה בבבל
בחיפזון יצאו אחר מעם בבבל  אשר כן כוחו בכל מפניהם
מהעדר הנדחה כצאן עוד  ישובו ולא וכו ' עמו אל איש מתוכה 

מקבצם : מי ‰Óˆ‡.(ÂË)ואין ÏÎידקר בתוכה  הנמצא  כל  כי
נכרי: מעם  הוא ואם ‰ÙÒ‰.בחרב  ÏÎÂבני על  הנוסף  כל

במ''ש : ענין  כפל  והוא  בחרב יפול  עמהם להיות (ÊË)העיר
.Ì‰ÈÏÏÂÚÂ:למחות ידם לאל  ואין לעיניהם  יתבקעו קטניהם

.Ì‰È˙· ÂÒ˘È:נשיהם ויאנסו בתיהם  וישללו ‡˙(ÊÈ)יבוזו
.È„Ó:לבדו אותו הזכיר לזה ביותר אכזר שהוא Ï‡לפי

.Â·˘ÁÈ: נפש בפדיון בו:ÊÂ‰·.לקחת  יחפצו לא  זהב ואף 
(ÁÈ).˙Â˙˘˜Âנערי את תבקענה ומדי פרס אנשי של  הקשתות

עליהם: יורו אשר  בחיציהם ·ÔË.בבל È¯ÙÂ:דקים עוללים 
.ÌÈ· ÏÚ: קטנים בנים ÂÎÏÓÓ˙.(ËÈ)ר ''ל  È·ˆ: הממלכות כל  תאר היא אנשיה˙Ù‡¯˙.אשר כשדים לבני  תפארת  היא אשר 

בה: ומתגאים  מתפארים היו וכו':ÎÙ‰ÓÎ˙.כי סדום את ה' הפך  אשר כמהפכת תהיה  עתה ˙˘·.(Î)בבוא ‡Ïתהיה לא
במ ''ש: הדבר וכפל  הדורות  ימי סוף עד  אדם מבני שכונה  תהיה לא  תשכון ולא עולם עד Ï‰È.מיושבת  ‡ÏÂהשוכן הערבי אף

השממון: לגודל  אהלו שם  יטה לא השדה  פני על ˘Ì.באהלים  ÂˆÈ·¯È ‡Ï: מקניהם ˘Ì.(Î‡)את Âˆ·¯Âהשממון לגודל 
היער: חיות שם  ירבצו

oeiv zcevn
(ÂË).¯˜„Èאלי והביטו כמו בגוף  חרב  ותחיבת  נעיצה ענין

יב ): (זכריה  דקרו  אשר אםÂ˘Ë¯È.(ÊË)את וכן בקיעה ענין
י ): (הושע רטשה  בנים  ושלל:ÂÒ˘È.על  בזה ˙˘‚Ï‰.ענין 

ומשכב : משגל  התעוררות :ÈÚÓ¯.(ÊÈ)מלשון (ÁÈ)מלשון
.ÒÂÁ˙:(עב (תהלים  דל  על יחוס כמו  חמלה  ˆ·È.(ËÈ)ענין 

ג): (ירמיה גוים  צבאות צבי נחלת כמו ופאר  הדר ‚‡ÔÂ.ענין
גאוה: וכןÏ‰È.(Î)מלשון האל ''ף  ונפלה יאהל כמו

תאמרו: ומשפטו יט) (ש ''ב תמרו עניןÂˆ·¯È.ולעמשא
לנוח: חיות :ˆÌÈÈ.(Î‡)השכיבה מיני שמות ·Â˙אוחים,

.‰ÚÈ:היענה בת עוף הנראיםÌÈ¯ÈÚ˘Â.שם  השדים הם
יקרא רעהו  על ושעיר וכן בהם  שמאמין למי שעירים בדמות 

לד ): ודלוג:Â„˜¯È.(לקמן קפיצה  ענין

`kÎk wxt ilyn - miaezk

ë éìùîlÎbk

âë:áBè-àì äîøî éðæàîe ïáàå ïáà äåäé úáòBzãë:Bkøc ïéái-äî íãàå øáâ-éãòöî äåäéî £©´§−¨¤´¤¨¨®¤Ÿ§¥−¦§¨´Ÿ«¥§¨¬¦§£¥¨®¤§¹¨À̈©¨¦¬©§«
äë:øwáì íéøãð øçàå Lã÷ òìé íãà L÷Bîåëøæî:ïôBà íäéìò áLiå íëç Cìî íéòLø äæëøð ¥´¨ −¨¨´©®Ÿ¤§©©−§¨¦´§©¥«§¨¤´§−¨¦¤´¤¨¨®©−̈¤£¥¤´¨«¥´

:ïèá-éøãç-ìk Nôç íãà úîLð äåäéçë:Bàñk ãñça ãòñå Cìî-eøvé úîàå ãñçèëúøàôz §−¨¦§©´¨¨®¹Ÿ¥À¨©§¥¨«¤¤´¤¤−¡¤¦§¤®¤§¨©−©¤´¤¦§«¦§¤´¤
:äáéN íéð÷æ øãäå íçk íéøeçaì:ïèá-éøãç úBkîe òøa ÷eøîz (÷éøîú) òöt úBøaç ©¦´Ÿ¨®©£©−§¥¦´¥¨«©ª´¤ −©©§´§¨®¹©À©§¥¨«¤

àë éìùîeÎ`

à:ephé õtçé øLà-ìk-ìò äåäé-ãéa Cìî-áì íéî-éâìtá:äåäé úBaì ïëúå åéðéòa øLé Léà-Cøc-ìk ©§¥©´¦¤¤−¤§©§¨®©«¨£¤−©§´Ÿ©¤«¨«¤¤¦ −¨¨´§¥¨®§Ÿ¥−¦´§¨«
â:çáfî äåäéì øçáð ètLîe ä÷ãö äNòã:úàhç íéòLø øð áì-áçøe íéðéò-íeøäúBáLçî £−Ÿ§¨¨´¦§¨®¦§−̈©¨´¦¨«©¥−©¦§©¥®¦−§¨¦´©¨«©§§´

:øBñçîì-Cà õà-ìëå øúBîì-Cà õeøçåìa úBøöBà ìòt:úåî-éL÷áî ócð ìáä ø÷L ïBL ¨ −©§¨®§¨¹̈À©§©§«´Ÿ©−¨¦§´¨®¤¤¬¤¦¹À̈§©§¥¨«¤
i"yx

(‰Î).˘„Â˜ ÚÏÈ Ì„‡ ˘˜ÂÓ ונוקש נכשל כשאדם
ולעו ושתו כמו קדושתו את מקלקל א)בעבירו' :(עובדיה

.¯˜·Ï ÌÈ¯„ ¯Á‡Â'קרבנו אחר לחזור אדם צריך
נפשו: על ולבקש ולהביא ¯˘ÌÈÚ.(ÂÎ)לנדור ‰¯ÊÓ

וחילו: ÌÎÁ.פרעה ÍÏÓ:הקב''ה.ÔÙÂ‡ Ì‰ÈÏÚ ·˘ÈÂ
בכבדות וינהגהו עליהם השיב מדתם יד)גלגל (שמות

לבו את והכבד ה)כנגד ‡„Ì.(ÊÎ):(שם ˙Ó˘ '‰ ¯
בדין: עליו מעידה שבקרבו ˙Ù‡¯˙(ËÎ)הנשמה

.ÌÁÎ ÌÈ¯ÂÁ· הדרת כן כחם בחורים שתפארת כמו
שיבה: ÚˆÙ.זקנים ˙Â¯Â·Á דרשו ברע. תמרוק

לידי  בא סוף עבירה לדבר עצמו הממרק רבותינו
וחבורות: ·ÔË.פצעים È¯„Á ˙ÂÎÓÂ:(הדרוקן (זה

(·).ÔÎÂ˙Â ÂÈÈÚ· ¯˘È ˘È‡ Í¯„ ÏÎ:'ומונ(„)ÌÂ¯
.ÌÈÈÚ:הרוח Ï·.גסות ·Á¯Â לבו תאות למלאות חפץ

הוא  ומחשבותם חרישותם רשעים של ניר הוא
ıÂ¯Á.(‰)חטאתם: ˙Â·˘ÁÓ המתהלך ישר אדם

חרוץ: ובמשפט ÂÓÏ˙¯.באמת Í‡ ולריוח להצלחה
‡ı.באות: ÏÎÂ:השעה את ‡Â¯ˆÂ˙.(Â)דוחק ÏÚÂÙ

שקר: בלשון הון: Â‚Â'.להרבות Û„ Ï·‰ס''א מוקשי)

לו:מבקשי) הם מות

cec zcevn
(‚Î).Ô·‡Â Ô·‡הגדולה את מראה וקטנה גדולה משקל אבן 

בקטנה: לשקול ÈÊ‡ÓÂ.ושוקל  בהם  לרמות העשוים מאזנים
במ ''ש: הדבר וכפל ה' בעיני טוב לא Ó‰'.(Î„)בפחות

יבין מה עצמו האדם אבל  מה ' הוא  האדם רגלי כף  מדרכי 
מה ונחנו  כמו  כלל  ידע  לא ר''ל יז):דרכו ÂÓ˜˘(Î‰)(שמות

.Ì„‡ותקנתו האדם קדושת  משחית  עבירה  מוקש  מכשול 
נפשו: על  לבקש  לה ' ולזבוח נדרים אחר  ÊÓ¯‰.(ÂÎ)לבקר

אחת בחבורה יהיו  לבל  הרשעים את  לפזר  דרכו חכם  מלך 
כאופן במדה  מדה  גמול  להם  ומשיב רשע עצת  להמתיק
למען המעשה אל הגמול  ישוב  כן למקומו ושב המתגלגל 

‰'.(ÊÎ)יוסרו: ¯הנר ע''י  בחושך לחפש האדם  שדרך  כמו
היא כי האדם נשמת  ע''י בטן  חדרי מחשבות  כל  ה' חופש כן 

בדין: עליו ומעידה  הכל Ó‡Â˙.(ÁÎ)יודעת „ÒÁ:נפשו ושומרים אוהביו מרובים בזה  כי אותו  שומרים  הם  המלך  יעשה אשר 
.„ÚÒÂ:עמדו על  לעמוד  מלכותו כסא  תמך  שעשה שיבת˙Ù‡¯˙.(ËÎ)בחסד כן לתפארת להם הוא הבחורים שכח כמו 

להדר: להם  היא ÚˆÙ.(Ï)הזקנים ˙Â¯Â·Á יקבל באלה כי  העון עכירת  ממנו להעביר  רע  באיש  המזככים הם ופצעים החבורות
העון: ותלך  העון:ÂÎÓÂ˙.הגמול  יזככו בטן בחדרי מכות  ÌÈÓ.(‡)גם  È‚ÏÙמקום אל  להטותם  האדם  ביד  המה  מים  פלגי  כמו 

יחפוץ: אשר  כל אל  להטותו ה' ביד המלך לב כן  חריצים חפירות ע ''י ·ÂÈÈÚ.(·)הנרצה ¯˘È:לעצמו חובה  רואה אינו כי
.ÔÎÂ˙Â: לא או  דרכו ישר  אם הוא ויודע לבו  בתוך  הוא זבח :Ú˘‰.(‚)ה ' מהבאת  ה' בעיני נבחר ומשפט צדקה עשיות

(„).ÌÈÈÚ ÌÂ¯: לארץ למטה עיניהם המשפילים  כענוים לא  מעלה כלפי עיניהם להרים הרוח גסי  Ï·.דרך  ·Á¯Âבקשות ענין
להם: והתאוה  הרבה ¯˘ÌÈÚ.תענוגים  ¯:לחטאת ויחשבו הרשעים  מחשבות המה  הלא האלה בהםÂÓÏ˙¯.(‰)הדברים אין

מה : יתרון להביא  אך  בטל  ‡ı.דבר  ÏÎÂ: מה חסרון עוד  להביא אך  ריוח דבר בהם  אין במעשיו  המאסףÏÚÂÙ.(Â)הממהר
ידם: על  למות סיבה המה  כי  המות את  עוד ויבקשו בידו יתקיימו  לא  כי נדף הבל  המה שקר לשון ע''י אוצרות

oeiv zcevn
(„Î).È„ÚˆÓצעדו כי ויהי כמו הרגל  ו):מדרך  ב' (שמואל

(‰Î).ÚÏÈלעו דברי כן על כמו  ובלבול  השחתה (איוב ענין

יבקרÏ·˜¯.ו): לא כמו וחפוש דרישה יג):ענין (ויקרא

(ÂÎ).‰¯ÊÓ יקבצנו ישראל  מזרה כמו פזור לח):ענין (ירמיה

.ÔÙÂ‡: גלגל(Ï).˜Â¯Ó˙מרקו כמו ובהירות זכוך ענין
מו):הרמחים ÌÈÓ.(‡)(שם È‚ÏÙ:המים מל 'ÔÎÂ˙Â.(·)אמת 

נירÈ¯.(„)תוך : לכם  נירו  כמו  חרישה  ד)ענין והוא(שם
אל  כמ''ש חרישה ל ' לה שהושאל  כמו המחשבה על  מושאל 

רעה רעך  על  ג):תחרוש וישר:ıÂ¯Á.(‰)(לעיל ענין‡ı.זרוז 
לבוא אץ ולא כמו י'):מהירות  דחיפהÛ„.(Â)(יהושע ענין

רוח  תדפנו כמו א):ומוכה (תהלים
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תשט"ז

ברוקלין

שלום וברכה!

בעתו קבלתי הידיעה הראשונה ואח"כ הבשורה טובה אשר נתוח של זוגתו תחי' מרת... עלה 

בסדר ובהצלחה, ויה"ר מהשי"ת הרופא כל בשר ומפליא לעשות אשר תחזור לאיתנה בקרוב ומכאן 

ואילך אך טוב וחסד יבשר תכה"י.

וכבר ידוע הפירוש במאמר רז"ל כל שנה שהיא רשה בתחלתה מתעשרת בסופה, שהחילוק הוא 

מקודם התקיעות והתפלות, ולאחריהם, כי מקודם להם עדיין נמצאים בדין ומשפט וע"י התקיעות 

ועמך כולם  בני ישראל  וכל  ויושב על כסא רחמים,  דין  פועלים אשר הקב"ה עומד מכסא  והתפלות 

צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר בספרן של צדיקים. ובמשך השנה הנה כל יומא ויומא עביד עבידתי' 

לעשות כלים להמשכת וקבלת הטוב שנפסק לו בר"ה, אשר כלים אליו הם עניני תורה ומצות ואחד 

מהם השפעה על הזולת, ובפרט מי שחננו השי"ת לכשרון לחנך, שינצל את כל האפשריות במילואה 

ברכה  רוב  וממשכת  מסייעתו  הרבים  וזכות  מצות,  ומקיימי  תורה  לומדי  יר"ש  תלמידים  להעמיד 

והצלחה בהנוגע לו ולכל ב"ב שיחיו.

בברכה המחכה לבשו"ט.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: מתרצת ב: עמוד פא àäדף ,àéL÷ àì,מדובר בברייתא -aפלפליàúáéèø Ÿ©§¨¨§§¦§¨

חייב. הכפורים ביום מהם האוכל ואכן למאכל, וראויים לחים עדיין כשהם -àäå ורבא - §¨
לתבלין àúLéáéפלפלי aדיבר, אלא למאכל עוד ראויים ואינם שהתייבשו לאחר - §§¥§¨

פטור. הכפורים ביום מהם שהאוכל אמר לפיכך בלבד,

רבא: דברי  על נוספת øîéøîì,קושיא àðéáø déì øîà שהכס רבא אמר כיצד ¨©¥¨¦¨¦§¥©
אכילתו, דרך זה שאין לפי פטור, הכפורים ביום [חי] éàäזנגביל ,ïîçð áø øîàäå§¨¨©©©§¨©

àzìîéä,בדבש מתובלים כתושים בשמים ממיני העשוי מאכל -éàecðä éaî éúàc ¥©§¨§¨¥¦¥¦§¥
כוש, מארץ הבא -àéøL כיון נכרים, בישולי משום בו חוששים ואין לאכלו. מותר - ©§¨

טעם  נותן שהוא כיון נכרים, גיעולי משום חוששים אין ואף חי. שהוא כמות נאכל שהוא

äîãàä'.לפגם. éøt àøBa' déìò ïðéëøáîe,חי שהוא כמות נאכל שהוא ומכיון §¨§¦©£¥¥§¦¨£¨¨
הכפורים. ביום עליו חייב שאינו רבא אמר ומדוע אכילתו, דרך זו הרי

הגמרא: àäמתרצת ,àéL÷ àì דיבר לאכילה, ראוי שזנגביל שאמר נחמן רב - Ÿ©§¨¨
aזנגבילäå ,àúáéèøà זה אין כי פטור הכפורים ביום זנגביל שהכוסס שאמר ורבא - §§¦§¨§¨

דיבר אכילתו, למאכל.àúLéáéזנגבילaדרך ראוי אינו שאכן §§¥§¨
íéð÷ éìò ìëà ,ïðaø eðz,הכיפורים אבל øeèt,ביום לאכילה. ראויים שאינם לפי ¨©¨¨¨©£¥¨¦¨

íéðôbאכל éáìeì,מאוד רכים בעודם הגפנים ענפי בראשי העולים פרחים -.áéiç §¥§¨¦©¨
הגמרא: íéðôbמבארת éáìeì ïä elà.הכפורים ביום אכילתם על øîàשחייבים ¥¥§¥§¨¦¨©

eáìálL ìk ,äàìcâî ÷çöé éaø ש בימים לחנוט החלו -íBé ãòå äðMä Làøî ©¦¦§¨¦§§¨¨¨¤¦§§¥Ÿ©¨¨§©
,íéøetkä וראויים הם רכים ועדיין חניטתם, מתחילת ימים עשרה עליהם עברו שלא ©¦¦

לאכילה. ראויים ואינם הם וכעץ התקשו, כבר השנה, ראש לפני חנטו אם אבל לאכילה .

ìL ìk ,øîà àðäk áøåíBé íéL.לאכילה ראויים הם עדיין שלבלבו àéðzמעת §©©£¨¨©¨§Ÿ¦©§¨
.áéiç íéðôb éáìeìå ,øeèt íéð÷ éìò ìëà ,äàìcâî ÷çöé éaøc déúååk§¨¥§©¦¦§¨¦§§¨¨¨©£¥¨¦¨§§¥§¨¦©¨

.íéøetkä íBé ãòå äðMä Làøî eáìálL ìk ,íéðôb éáìeì ïä elà¥¥§¥§¨¦¨¤¦§§¥Ÿ©¨¨§©©¦¦
במשנה: øeèt.שנינו ,ñééøeî Bà øéö äúL:הגמרא חי õîBçשתהàäמדייקת ¨¨¦§¨¨¨¤

הכפורים ביום במים] מזוג לשתיה.áéiç,[שאינו הוא ראוי épîכי ïéúéðúî בשיטת - ©¨©§¦¦©¦
נאמרה, Lôpäמי úà áéLî õîBç ,øîBà éaø ,àéðúc .àéä éaø מן ומבטל ©¦¦§©§¨©¦¥¤¥¦¤©¤¤

חייב. הכפורים ביום ממנו השותה לפיכך העינוי, את האדם

הכפורים: ביום חומץ שתיית בענין Løðcהוראה éøéaî äMðî øa ìcéb áø Løc̈©©¦¥©§©¤¦¦¥§¤¤
עירו, אנשי éaøk,לפני äëìä ïéà.פטור הכפורים ביום חומץ השותה äðMìאלא ¥£¨¨§©¦©¨¨

àîìò[הבאה], élek é÷ôð ו הכפורים חמיצותו,eâæîביום להפיג בחומץ eúLåמים ¨§¥¥¨§¨¨§§¨
àlç.גידל רב הוראת פי ìcébעל áø òîL,ממעשיהםãt÷éàå.עליהם,øîà ©¨¨©©¦¥§¦§©¨©

àðà éøîàc øîéàלענין רק כרבי, הלכה חטאת,ãáòécשאין חייב אינו שתה שאם - ¥©§¨§¦£¨¦£©
להתיר éøîàלשתותälçzëìאבל éî,ועוד כזה. דבר אמרתי האם -éøîàc øîéà §©§¦¨¦¨§¦¥©§¨§¦

àðàכששתה אלא אמרתי לא פטור, שתהàzøetשבדיעבד אם אבל מעט, -àáeèהרבה -éøîà éî.,ועודéøîàc øîéà £¨§¨¨¦¨§¦¥©§¨§¦
àðàחומץ כששתה רק פטור, בדיעבד שתה éç,שכששתה אם אבל בשתייתו, מתיישבת אדם של דעתו ואין לשתיה ראוי שאינו £¨©

éøîàבמיםâeæîחומץ éî.לפטרו ¨¦¨§¦
ב: עמוד פב גדולים äðùîדף הם הרי שערות, שתי שהביאו אחד, ויום שנה עשרה שתים ובת אחד, ויום שנה עשרה שלש בן

התורה מן הכפורים ביום ומתענים המצוות, בכל להתענות וחייבים ולהרגילם התינוקות את לחנך חייבו חכמים אולם, מו.). נדה (ראה

לפרקם. סמוך

זה: בחיוב עוסקת ïúBàמשנתינו ïépòî ïéà ,úB÷Bðézäמאכל מהן למנוע חייבים אין -ïúBà ïéëpçî ìáà .íéøetkä íBéa ©¦¥§©¦¨§©¦¦£¨§©§¦¨
ש  הכפורים ביום אחדות, שעות íééúðLלהתענות éðôìå äðL éðôì,לפרקן úBöîa.הסמוכות ïéìéâø eéäiL ìéáLa ¦§¥¨¨§¦§¥§¨©¦¦§¦¤¦§§¦¦§¦§

i"yx

àúìîéä :á ãåîò àô óã.
minya minhtny d''bixehil

:yaca miyezkéàåãðä éáî.
:yek ux`nàéøùmeyn ea oi`e .

`edy zenk lk`py mixkp ileyia
ozepc mixkp ilerib meyn `le ig
meyn ea oi` xn`wcne mbtl mrh
ezlik` jxc n''y mixkp ileyia

:ig `edykíåé ãò ä''øî
íéøåôëäd''x mcew ealal la` .

`nlra ure miyw eyrp xak
:edpipùôðä úà áéùîz` lhane .

:iepirdåâæîyizdl min ea epzp .
:egk

ïéðòî ïéà 'éðúî .à ãåîò áô óã
ïúåàodn repnl oiaiig oi` .

:lk`nïúåà ïéëðçîiptl zeryl .
owxit owxitl dkenq `idy dpy
rax`e dawpl dxyr yly oa ied
`iadl zewepiz jxcy xkfl dxyr
meie dxyr mizya zexry izy
`ide b''i zpy jeza epiidc cg`
meie b''ia wepize oiyperl dwxit
oiyperl ewxt c''i zpy `vnp cg`
ewxtl dkenqd dpy `id b''i zpye
dpy iptl dpy `id a''i zpye

:ewxtl dkenqdéúù éðôì åà
íéðùjenq mipy izy iptl `idy .

iptl mipy yly epiidc ewxtl
iptl `zyd jixt `xnbae owxt
zxn` mipy 'b epiidc mizy
mizy epiidc dpy iptl ,oikpgn

:`irain



xcde"קס fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc xifp(oey`x meil)

,éñBé éaø øîà,aiy` `l m`eøîàé,áëL øéàîepi`e ,enler zial ¨©©¦¥Ÿ§¥¦¨©
,aiydl lekiñòk äãeäé,xi`n iax lr dywde÷úL éñBé`le §¨¨©¥¨©

,`iyewl dcedy rnyn ,uxiz,äøBzjxev yiy xi`n iax xn`y ¨
,'znd lr' mb zepyléìò àäz äîä.dyxti in -okleéaø øîà ©§¥¨¤¨¨©©¦

äëøöð àì ,éñBédfa dpyndì àlàlr mby epcnlåéìò ïéàL úî ¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨
,øNa úéæklwn cnlp df oi`e ,xifpd glbn ,yegke ohw ltp oebk ©©¦¨¨

.xya zifkn xnege
:`xnbd dywnøîàé ïééãòåyi df xac mby ,dywie dcedi iax ©£©¦Ÿ©

m`y ,xnege lwa cenllçlâî epnî øáà ìòeilr oi`y elit` ©¥¤¦¤§©¥©
,xya zifkìòznd,Blek,df ltp oebkeïkL ìk àì,eilr glbiy ©Ÿ¨¤¥

.dkixv dpi`y dpyn `id 'znd lr'y dyw oiicre
:xg` ote`a dcedi iax ziiyew z` zvxzn `xnbdàlàdn ¤¨

uxzl yi ,znd lr glbny xi`n iax dpyyïðçBé éaø øîàãklr ¦§¨©©¦¨¨
zeld`a dpynd(`"n a"t)mi`nhnd mixacd md dn da epipyy

'znd'y dyw my mbe ,'znd on zifk'e 'znd' my epipye ,ld`a
y ,opgei iax uxize ,'znd on zifk'n oky lkn ,xzeinäëøöð àì- Ÿ¦§§¨

z`f zepWl jixv `lì àlàa epcnlìôðen` ezlitdy xaer - ¦§¤¨§¥¤
LoiicråøM÷úð àlexagzp `l -ïéãéâa åéøáàz` mixyewd ¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

ly mly xa` ea oi`e xg`ne ,oicibd exvep `l cery ,mixai`d
k ea oi` oke ,zenvre micib xya`l ld`a `nhn epi` ,xya zif

`edy zepyl jixv jkle ,'xya zifk' meyn `le 'xa`' meyn
,mly zn `edy oeikn `nhnénð àëäyi epizpyna mb jk - ¨¨©¦

glbn xifpdy epcnll ,'znd lr' xi`n iax dpyy dn ok ayiil
`nhp m` mb,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL ìôðazn'l `nhp ixdy §¥¤¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

.'mly
äëøöð àì ,øîà àáø'znd lr' zepyl epizpynàlàepcnll ¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨

ìzenvra `nhp m` glbny xifpBðééða áBømc`d daeb lyìexifp §¦§¨§
zenvra `nhpyBðééðî áBøoipa aex ody zenly zenvry - ¦§¨

s` znd ly eizenvr oipn aex ody e` ,zenvrdïäa ïéàLxeriy ¤¥¨¤
lyòáBøawdúBîöòxifpde ,mly znk ze`nhn od mewn lkn , ©£¨

:mdilr glbn
:dpyna epipyìòz`nehìöð úéfk ìòå ,úî úéfkz`veid dgil - ©©©¦¥§©©©¦¥¤

zeyxtdd od el` zxxan `xnbd .glbn xifpd ,znd xyan
:ze`nhne znd xyan ze`veid

ïðaø eðz],[`ziixaaìöð eäæéàålyznd`nhndxifpe ld`a ¨©¨¨§¥¤¥¤
,eilr glbnL únä øNae xfge awxpå ,Løwok¯ ìäBîdgild §©©¥¤¨©§©

znd on d`viyçézøäLyxwp `ly s`e ,draray cr dnnig - ¤¦§¦©
:`xnbd zl`ey .envrnéîc éëéäji` -xaecn,`ziixaaàîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

`l` ,znd seb cil ldend z` ep`vny xn`p m` -ïðéòãé àìc§Ÿ©§¦¨
àeä déãéãczegildn e` ,znd xyan `ed m` mircei ep` oi`y - §¦¥

elit` ok m` ,ze`nhn opi`y ,eripe egik enk ,zndn ze`veidék¦
éåä éàî Lø÷.wtqdn `ivedl icka jka yi dn -àlàxaecn ¨©©¨¥¤¨

àeä déãéãc ïðéòãéc,znd ly exyan `edy i`cea mircei ep`y - §©§¦¨§¦¥
ok m`eLø÷ àìc áb ìò óà.ez`neh lr xifpd glbie `nhi ©©©§Ÿ¨©

:`xnbd zvxzníúña ,äéîøé éaø øîà`ed m` mircei oi`yk - ¨©©¦¦§§¨¦§¨
xxal dgizxd e` dyixwd dliren ,sebay zegildn e` exyan

,z`fLø÷ éà,ìäBîxyadn `veidàeä,p edfeglbn xifpdy lv ¦¨©©
m`e ,eilrLø÷ àìwtzqdl oiicr yiàîìc[`ny-]Bòéðå Bçék Ÿ¨©¦§¨¦§¦

àeämpi`y [mhegd zgil `ed eripe ,dtd wex `ed egik-]
.mi`nhn

:dndan lvpa oecl dtiqen `xnbddépéî àòal`y -äaøî éiaà, §¨¦¥©©¥¥©¨
m`dLéoic,äîäáì ìöðcr genipe awxpy dliap xya zifky ¥¥¤¦§¥¨

,dliapk `ynae rbna `nhi ,dgilk dyrpyïéà Bàoicìöð ¥¥¤
,äîäáì.llk `nhn epi`e dxyak epi`yïðéøîà éîxn`p m`d - ¦§¥¨¦©§¦¨

ék]éøéîb [enk aygp lvpy ipiqn dynl dkldd dlawzpy dn - ¦§¦¥
a wx `ed ,`nhne xyaéúàc ìöð`ay -íãàî,ìáàlvpéúàc ¥¤§¨¥¥¨¨£¨§¨¥

àì äîäaîxg`ne ,dxn`pepi` genipyepi`e xyak`nhn ¦§¥¨Ÿ
,dliapkàðL àì àîìc Bàoeike ,mdipia wlgl oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

,xyak epic lvpy mc` xya iab ipiqn dynl dkld dxn`py
.dndaa oicd `ed

àçéðä,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` xnelk -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
z`nhn dliapy dny [`ct xa-] xne`y inl -,äøeîç äàîeè§¨£¨

wx `ed ,d`yepde da rbepd mc`d z` `nhl epiidcãò`idy ©
dlik`l die`xøbìcer die`x dpi`y xzei dawxpyne ,ayez ©¥

,`ynae rbna zeliap z`neh z`nhn dpi` mc` zlik`l
äl÷ äàîeèåmdn dviak xeriyy mi`nhd milke` x`ye - §§¨©¨

,mc`l mie`x mpi`e eawxpy s` ,rbna miwyne milke` `nhn
mi`nhn md oiicrãòelqtiyáìkìmdy jezn mda dvex epi`y ©©¤¤

,xzeia migexq¯ øétL,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` ok` ©¦
zlik`l ie`x epi` xake awxp xyady xg` xvep lvpde xg`ny

.dxeng d`neh `nhn `ed oi`y i`cee ,mc`øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©
`nhn dliap xyay ,xn`y opgei iaxlãò äøeîç äàîeè`ly §¨£¨©

xyad ie`x `diøîéîì àkéà éàî ,áìkì-dn wtzqdl yiåoicd ©¤¤©¦¨§¥©
.dfa

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àziabl `ziixaa epipy ¨§©
m`y xedh ser zlap ly oneyøeàa eäeçîäoneyd z` jtd - ¦§¨

oneyd oiicr ,y`a menig ici lr lfeplàîèdzeyd z` `nhne ¨¥
epi` dkzday ,xedh ser zlap oick drilad ziaa `edyk epnn

edgnd m` la` ,mc` zlik`n lqtpänça,ynyd meg ici lr - ©©¨
Bäè,ømc` zlik`l ie`x epi`e gixqn `ed f`y iptndwlzqpe ¨

.ez`neh epnnäîäáì ìöð Léc] Czòc à÷ìñ éàå[xyak epice §¦¨§¨©§¨§¥¥¤¦§¥¨
d`neh `nhnedxengãòlek`ln lqtiy,áìkìmb `ed oke ©©¤¤

y ,dyw ,xedh ser zlapeléôàoneyl ekizd m`énð ,änça-mb £¦©©¨©¦
jkne .alk zlik`l ie`x `ed oiicr ixdy ,`nh zeidl el did ok
dgec .dndal lvp oi`y epcnl ,xedh oneyd dngay epipyy

:`xnbdà÷] úîéàdéì éçîî [,oneyd z` dkizn ynyd izni` - ¥©¨§©¥¥
wxänça çeøñàc øúaynya onf daxd yaiizdy ixg` - ¨©§©§©©©¨

,gixqdeçøñàc ïåéke c`n cr `ed yi`andéì äåä-`ed ixd ¥¨§©§©£¨¥
køôò.ixnbl `ed xedh jkitle ,alk zlik`l elit` ie`x epi`y ¨¨

zexdh zkqna(h"n g"t)dlrnln `ad geliw-] wevipy ,epipy
xeaig epi` ,[afxna rwxwl bbdn micxeid mink ,dtiwfa dhnl
e` ,`nh ilk jezl mixedh miwyn jty m`y ,xnelk .d`nehl
dwynd z` hlw m` ,uxyd lr mixedh miwyn jty m` elit`
mi`vnp oiicry miwyndy oky lke ,xedh dwynd ,xie`a ecera
[mi`nhd miwynd lr e` uxyd lr epnn dxrny-] oeilrd ilka

.d`nehl xeaig wevip oi`y ,md mixedh
`ed wevipd mday mixac da x`eany dpyn d`ian `xnbd

:xeaigíúä] ïðz[oixiykn zkqna -(h"n d"t),ìkxedh dwyn §©¨¨¨
÷Bvpämiwyn jezl dhnl dlrnln eze` jteye dxrny - ©¦

,mi`nh,øBäèoezgzd dwynd oia xagne sxvn geliwd oi`y ¨
oke ,oeilrd ilkd jeza x`ypy dn z` `nhl oeilrd dwynl

,xedh envr geliwdíéôéfä Lácî õeç,eze` mitiifny yac - ¦§©©¦¦
,ekkxl min ea mitiqene ,icn xzei dar `edyúéçétväåyac - §©©¦¦

yac ipin jtey m`e .deryd mr axern zxeekdn eze` micexy
`edy jezny ,`nh wevipd ,mi`nh miwyn ea yiy ilk l` el`
df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aygp `ed ar
yac la` .jtey `ed epnny oeilrd ilkay dn mb `nhpe ,dfa

`y libx.miwynd lkak xedh eay wevipd ,lelv `l` ,ar epi
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miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtxifp
çìâî åðîî øáà ìò øîàé ïééãòåeilr oi`y it lr s`e ,ie`xk xya eilr `diy calae Ð

oky lk `l elek zn lr ,xya zifk?øîàã àéää éë çìâî úî ìòã øéàî éáø øîà éë
'åë ìôðì àìà äëøöð àì ïðçåé éáøexywzp `ly ltpa inp ikde .i`w oileg zkqnae Ð

.xya eilr oi`y it lr s`e ,`nhinc xi`n iax xn` dti dti oiciba eixa`øîà àáøå
e` zn ly epiipa aexa Ð xi`n iax xn` ik Ð

elek oia oi`e xya zifk odilr oi`y epiipn aexa

ied `l `nlrac ab lr s`c .zenvr awd raex

oda `diy ok m` `l` ld` z`neh oiprl aiyg

,mly znk aeyg ied xifp iab ,zenvr raex

`edy epiipn aex e` epiipa aex dia zi`c li`ed

.mdilr glbne eilr `nhinùø÷ùgenipy Ð

.yxw jk xg`eçéúøäù ìäåîåxyan `viy Ð

zegizx ici lr yxwil gizxde min oink znd

xifpe inc znd xyak lvp ipd lkc .gizxdy

.eilr glbnìöðlvie" enk ,yxtd oeyl Ð

.(`l ziy`xa) "midl`àìã àîéìéà éîã éëéä
ïðéòãé,znd on ied yxwc dwyn `idd i` Ð

.`ed znn e`lc i`ce opircic xnelkùø÷ éë
àîèéî éàîà.`ed znn e`lc opirci `d Ðéàå
àåä úîä ïîi`n` yxw `l elit` ,i`cea Ð

`nhn `l?íúñá äéîøé éáø øîà,xnelk Ð

i` ,jkld .`l i` ied znc i` ol `wtqn iwetq

egik `le `ed zn ly ditebn i`ce Ð yxw

,`ed eripe egik `nlc Ð yxw `l i`e ,eripe

miwynd lkc ,`nh zna eripe egik `kil `dc

.mcd on ueg ,oixedh znn mi`veidéøéîâ éëÐ

lvp la` ,mc`n iz`c `edd Ð `nhn lvpc

.dlapk `nhn `l dndan iz`càì àîìã åà
àçéðäå àðùzi` irainl dil jixhvi` `lc Ð

d`nehc xn`c o`nc `ail` Ð `l e` lvp dil

ied dlap z`nehc xnelk ,dxenglk mlerl

`l `ed lvpc oeik jkld ,xbl dlik`l ifgc onf

.`nhn `l mc` zlik`l ifgøîàã ïàîì àìà
ìñôéîã ãò àåä íìåòì äøåîç äàîåèã

éàî àëä áìë úìéëàîoeik :opixn` in Ð

zifk `nhn izk` Ð alk zlik`l ifg izk`c

`nlra `xtrk Ð genpc oeik `nlc e` ,dlap

.dlw d`neh `nhn `le ,incáìëì ãòdpi`y ,alk zlik`n lqtiz `ly onf lk Ð

.dlke`l dvex epi` alkdy jk lk zgxqenòîù àú= xe`a edgndy dlap alg Ð

.xe`a ekizdyàîè.`ed ie`x lke` oiicrc Ðøåäè äîçá åäçîä.ez`neh dgxtc Ð

êúòã à÷ìñ éàå.yxwe xfg ik `nh iedil dnga edgnd elit` ,dndal lvp yic Ð

äîäáì ìöð ùéã êì àîéà íìåòìzni`c ,xedh dnga edgnd ikc `nrh epiid `kde Ð

,alk zlik`l elit` ifg `l ez Ð gxq`c oeike ,gxq`c xzal Ð dng dil ignn `w

.dlw d`neha elit` `nhn epi`e ,xedh ikd meyneøåäè ÷åöéðä ìë íúä ïðúlk Ð

Ð dtyl dtyn cxei geliwe oezgz `nhpy it lr s` ,ilk l` ilkn oiwixny oiwyn

.oeilrd `nhl ick xeaig dyrp `líéôéæä ùáãî õåç,dar `edy yac eze`n Ð

dheq zkqna yxtnck ,seif oeyl rnyn "mitif"e .mixg` oiwyn ea axrl etiifl oilekie

.(a,gn) `xza wxtaúéçéôöäåy"ixwyixa = (fh zeny) "yaca zigitvk" enk Ð

dhnl cxeid geliwdy ,oeilrl xaegn enk oezgz dyrp ,oiar ode li`ede .f"rla

` .oeilrd elit`e ,`nh elek dyrp oi`nh oiwynlli`ed ,ar epi`y ,eply yac la

oiwynd lkk ,xedh eay wevip Ð `ed lelve
úéá
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àáøzenvr raex mda oi`y epipn aexle epipa aexl `l` dkxvp `l xn`lr" epiide Ð

le .mly xa` `kilc ,oizipznc ipzwc "znd,"zenvr raex mda oi`y" hwp `zeax

glbn `ed zenvr raex ea oi`y it lr s`c (`zeaxl `l`) ,aw ivga `ed xifpc `xeriyc

`l` glbn epi` oipnd aex e` oipad aex ea oi` m` la` ,oipnd aex e` oipad aex ea yiy oeik

oi`c oizipzna opixn`ck ,aw ivg ea yi ok m`

:iqxbc mixtq zi`e .zenvr raex ld` lr glbn

raex ea oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l

:jixt (`,bp) onwl oiwxta inp ikde .zenvr

zeblebe dxcyl `l` dkxvp `l `ax xn`de

`ax xn`y epivn `le .zenvr raex ea oi`y

`le .ok mixtqa edibd jkle ,o`k `l m` `nlra

"znd lr"c xninl opivn ikidc ,dil opiqxb

ipzw `de ?zleblebe dxcya ixii` oizipznc

!zleblebd lre dxcyd lre :`icda oizipzna

`ipz `lc ,oipa aexl [`l`] :qexbl yi jkl

i`n` `gip inp `nrh i`dne .yexita oizipzna

`kd ipynck zeld`c oizipzn` `ax ipyn `l

,epipn aexl e` epipa aexl mzd ipzwc "znd lr"

aex lr :`icda ipzw zeld`ac oizipznac meyn

`kil jkld .ld`a `nhnc oipn aex lr e` oipa

ok m`e .opgei iaxk `l` "znd lr" mzd iyextl

aexe epipa aex oizipzna xiiye `pz opgei iaxl

.ediilr glbn xifpc dil `xiaq i` ,epipn

åðúyxwy znd xya lvp edfi` opax`id jk Ð

xyad genipy Ð yxwy znd xya :`ziixa

Ð gizxdy lden oke .yxw jk xg`e dlgzn

dlrde ,xe`a egizxde ,znd on `veid lden

.ld`a `nhn Ð zifke ,lvp epiid Ð zegizx

éëéä`ed dicicc opirci `l i` inc,xnelk Ð

znd xyan dfd ldend m` mircei ep` oi`y

yixw ik ,mixedh ody eripe egikn e` ,genipy

opircic i`e ?wtqd lr glbn ikid ?ied i`n

dnle ,inp yixw `lc ab lr s`e Ð `ed dicicc

?znd xyan `edy opircic oeik ,yixwc il

øîàmzqa dinxi iax`ac opircic ,xnelk Ð

e` exyan df lden opirci `l la` ,znd dfn

,znd xyan `ad `ed lden i`ce Ðyxiw .egikn

gizxd ike ,opirci `lc ,gizxd iab yxtl yi inp ikde .`ed eripe egik Ð yxiw `l i`e

.`ed eripe egik Ð gizxd `l lvp edfe ,`ed zndn `ad lden i`ce Ð zegizx dlrdeùé
dndal lvp`n awxpy dlapd on zifk Ð`le ?e`l e` `ynae rbna `nhn in ,genipe eil

.iraw xifpc gelib oiprläàîåèdxengrbna mc` `nhl ,zeliap z`neh epiid Ð

.`ynaeãòxbljixrya xy` xbl" (ci mixac) aizkck ,xbl lek`ln lqtzy cr Ð

die`x dpi`y oeik ,`kde .`ynae rbna `nhl dliap diexw xbl die`xd Ð "dlk`e dppzz

Ð dndal lvp yic xnel ivniz m` elit`c ,lvp yi i` icin irainl `kile .`nhn `l Ð

.xb zlik`n dlqtp xakc oeik ,dxedh `kdäàîåèådlwopi`y ,oilke` x`y :yexit Ð

zlik`n elqtiy cr oilke` z`neh oi`nhne ,oiwyne oilke` x`yl dviak `l` oi`nhn

.dihwp `yix ab` `l` ,ocic `ibeql icin `wtp `l `neiq i`dne .alkàìàxn`c o`nl

i`n alkl cr dxeng d`nehaiyg dnda ly ied in :irainl `ki` dicicl ,xnelk Ð

lvp ixinb `l e` .`ed alkl ie`x izk` ixdy ,`ynae rbna mc`l d`nhne ,dlap xyak

.`nhn epi`e ,ied `nlra `xtrÐ alkl ie`xc ab lr s`e ,xyak aygdl dndaàúrny

`nh xe`a edgndser zlap ly oneyl edgnd :(`,kw oileg) `ipzin xedh ser zlap iab Ð

oney zegndl jxcc ,`xwirnck alkl lek`ln lqtp `l ikd meync ,`nh xe`a xedh

.xe`aäîçáxedhdnga elit` Ð xedh ser zlapl oicd `ede ,dndal lvp yi jzrc `wlq i`e .xedh `ed jkle ,mc` zlik`l ie`x epi`e ynyd megn gixqn `ed dnga genipykc Ð

zni` :ipyne .envrn dgnpe awxpyk `l` ied `lc ,lvpn sicr Ð micia edgndy oeik ,`din xe`a la` .xedh `ed jkle ,lvp oi`c dpin rny `l` .alkl ie`x `ed izk`c ,`nhil inp

.alkl izk` ie`xe ,dng `la dgnpy dndac lvpl inc `le .ie`x epi` alkl s`c ,`xtrk dil dedc ,c`nl yi`an Ð dngd gkn gxq`c xzae ,gxqn `wc xzal Ð egnn `wïðúzdm

.dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevpc ,mixedhd e`nhp `l Ð dhnl dlrnln oi`nh oiwyn jezl mixedh oiwyn dxire wvi m`y ,xedh wevpd lk :oixiyknc [iying] wxta Ðõåç
mitifd yac onmy lr :xne` yiwl oa oerny iax .xkip epi`e min ea oiniyne ,i`cn xzei ar `edy itl ,eze` oitiifny yac Ð mitif i`n :opgei iax yxtn (a,gn) dheqc `xza wxta Ð

`edy jeznc ,`nh wevp el`a .yaca zpbehny dqir :yxit jexrae .deryd mr axern zxeekd on eze` dcexy xnelk ,yaca zigitvk enk Ð zigitve ."zelrae mlhe sif" xn`py ,enewn

.xeaig ied wevpd jkle ,dfa df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aiyg Ð [daxd] ar
zia
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,ñòk äãeäé ,áëL øéàî ,eøîàé :éñBé éaø øîà̈©©¦¥Ÿ§¥¦¨©§¨¨©
:éñBé éaø øîà ?äéìò àäz äî äøBz ,÷úL éñBé¥¨©¨©§¥¨¤¨¨©©¦¥
¯ .øNa úéfk åéìò ïéàL úîì àlà äëøöð àìŸ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨©©¦¨¨
ìk àì Blek ìò ,çlâî epnî øáà ìò :øîàé ïééãòå©£©¦Ÿ©©¥¤¦¤§©¥©©Ÿ¨
ìôðì àlà äëøöð àì :ïðçBé éaø øîàãk àlà ?!ïkL¤¥¤¨§©£©©¦¨¨Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤
àlL ìôða ¯ éîð àëä ,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨©¦§¥¤¤Ÿ
àlà äëøöð àì :øîà àáø .ïéãéâa åéøáà eøM÷úð¦§©§¥¨¨§¦¦¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨
.úBîöò òáBø ïäa ïéàL Bðééðî áBøìe Bðééða áBøì§¦§¨§¦§¨¤¥¨¤©£¨

ìò"øNa ¯ ìöð eäæéàå ."ìöð úéfk ìòå úî úéfk ©©©¦¥§©©©¦¥¤§¥¤¥¤§©
àîéìéà ?éîc éëéä ¯ .çézøäL ìäBîe ,LøwL únä©¥¤¨©©¤¦§¦©¥¦¨¥¦¥¨
àlà ?éåä éàî Lø÷ ék ,àeä déãéãc ïðéòãé àìc§¨¨§¦©§¦¥¦¨©©¨¥¤¨
¯ !Lø÷ àìc áb ìò óà ¯ àeä déãéãc ïðéòãéc§¨§¦©§¦¥©©©§¨¨©
àì ,àeä ìäBî ¯ Lø÷ éà ,íúña :äéîøé éaø øîà£©©¦¦§§¨¦§¨¦¨©©Ÿ
ééaà dépéî àòa .àeä Bòéðå Bçék àîìc ¯ Lø÷̈©¦§¨¦§¦§¨¦¥©©¥

öð Lé :äaøîéî ?äîäáì ìöð ïéà Bà äîäáì ì ¥©¨¥¥¤¦§¥¨¥¥¤¦§¥¨¦
äîäaî éúàc ìáà ,íãàî éúàc ìöð éøéîb :ïðéøîà̈§¦©§¦¦¥¤§¨¥¥¨¨£¨§¨¥¦§¥¨
øîàc ïàîì àçéðä ?àðL àì àîìc Bà .àì ¯¨¦§¨¨§¨¨¦¨§©§¨©
¯ áìkì ãò äl÷ äàîeèå ,øbì ãò äøeîç äàîeè§¨£¨©©¥§§¨©¨©©¤¤
áìkì ãò äøeîç äàîeè øîàc ïàîì àlà .øétL©¦¤¨§©§¨©§¨£¨©©¤¤
¯ øeàa eäeçîä :òîL àz ?øîéîì àkéà éàî ¯©¦¨§¥©¨§©¦§¨
áìkì ãò Czòc à÷ìñ éàå .øBäè ¯ änça ,àîè̈¥©©¨¨§¦¨§¨©§¨©©¤¤
øúa ¯ déì éçîî úîéà ¯ !éîð änça eléôà ¯£¦©©¨©¦¥©§©¥¥¨©
:ïðz .øôò déì äåä ¯ çøñàc ïåék ,änça çeøñàc§©§©©©¨¥¨§©§©£¨¥¨¨§©
.úéçétväå íéôéfä Lácî õeç ,øBäè ÷Bvpä ìk̈©¦¨¦§©©¦¦§©©¦¦

úéá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



קסי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr p sc xifp(oey`x meil)

,éñBé éaø øîà,aiy` `l m`eøîàé,áëL øéàîepi`e ,enler zial ¨©©¦¥Ÿ§¥¦¨©
,aiydl lekiñòk äãeäé,xi`n iax lr dywde÷úL éñBé`le §¨¨©¥¨©

,`iyewl dcedy rnyn ,uxiz,äøBzjxev yiy xi`n iax xn`y ¨
,'znd lr' mb zepyléìò àäz äîä.dyxti in -okleéaø øîà ©§¥¨¤¨¨©©¦

äëøöð àì ,éñBédfa dpyndì àlàlr mby epcnlåéìò ïéàL úî ¥Ÿ¦§§¨¤¨§¥¤¥¨¨
,øNa úéæklwn cnlp df oi`e ,xifpd glbn ,yegke ohw ltp oebk ©©¦¨¨

.xya zifkn xnege
:`xnbd dywnøîàé ïééãòåyi df xac mby ,dywie dcedi iax ©£©¦Ÿ©

m`y ,xnege lwa cenllçlâî epnî øáà ìòeilr oi`y elit` ©¥¤¦¤§©¥©
,xya zifkìòznd,Blek,df ltp oebkeïkL ìk àì,eilr glbiy ©Ÿ¨¤¥

.dkixv dpi`y dpyn `id 'znd lr'y dyw oiicre
:xg` ote`a dcedi iax ziiyew z` zvxzn `xnbdàlàdn ¤¨

uxzl yi ,znd lr glbny xi`n iax dpyyïðçBé éaø øîàãklr ¦§¨©©¦¨¨
zeld`a dpynd(`"n a"t)mi`nhnd mixacd md dn da epipyy

'znd'y dyw my mbe ,'znd on zifk'e 'znd' my epipye ,ld`a
y ,opgei iax uxize ,'znd on zifk'n oky lkn ,xzeinäëøöð àì- Ÿ¦§§¨

z`f zepWl jixv `lì àlàa epcnlìôðen` ezlitdy xaer - ¦§¤¨§¥¤
LoiicråøM÷úð àlexagzp `l -ïéãéâa åéøáàz` mixyewd ¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

ly mly xa` ea oi`e xg`ne ,oicibd exvep `l cery ,mixai`d
k ea oi` oke ,zenvre micib xya`l ld`a `nhn epi` ,xya zif

`edy zepyl jixv jkle ,'xya zifk' meyn `le 'xa`' meyn
,mly zn `edy oeikn `nhnénð àëäyi epizpyna mb jk - ¨¨©¦

glbn xifpdy epcnll ,'znd lr' xi`n iax dpyy dn ok ayiil
`nhp m` mb,ïéãéâa åéøáà eøM÷úð àlL ìôðazn'l `nhp ixdy §¥¤¤Ÿ¦§©§¥¨¨§¦¦

.'mly
äëøöð àì ,øîà àáø'znd lr' zepyl epizpynàlàepcnll ¨¨¨©Ÿ¦§§¨¤¨

ìzenvra `nhp m` glbny xifpBðééða áBømc`d daeb lyìexifp §¦§¨§
zenvra `nhpyBðééðî áBøoipa aex ody zenly zenvry - ¦§¨

s` znd ly eizenvr oipn aex ody e` ,zenvrdïäa ïéàLxeriy ¤¥¨¤
lyòáBøawdúBîöòxifpde ,mly znk ze`nhn od mewn lkn , ©£¨

:mdilr glbn
:dpyna epipyìòz`nehìöð úéfk ìòå ,úî úéfkz`veid dgil - ©©©¦¥§©©©¦¥¤

zeyxtdd od el` zxxan `xnbd .glbn xifpd ,znd xyan
:ze`nhne znd xyan ze`veid

ïðaø eðz],[`ziixaaìöð eäæéàålyznd`nhndxifpe ld`a ¨©¨¨§¥¤¥¤
,eilr glbnL únä øNae xfge awxpå ,Løwok¯ ìäBîdgild §©©¥¤¨©§©

znd on d`viyçézøäLyxwp `ly s`e ,draray cr dnnig - ¤¦§¦©
:`xnbd zl`ey .envrnéîc éëéäji` -xaecn,`ziixaaàîéìéà ¥¦¨¦¦¥¨

`l` ,znd seb cil ldend z` ep`vny xn`p m` -ïðéòãé àìc§Ÿ©§¦¨
àeä déãéãczegildn e` ,znd xyan `ed m` mircei ep` oi`y - §¦¥

elit` ok m` ,ze`nhn opi`y ,eripe egik enk ,zndn ze`veidék¦
éåä éàî Lø÷.wtqdn `ivedl icka jka yi dn -àlàxaecn ¨©©¨¥¤¨

àeä déãéãc ïðéòãéc,znd ly exyan `edy i`cea mircei ep`y - §©§¦¨§¦¥
ok m`eLø÷ àìc áb ìò óà.ez`neh lr xifpd glbie `nhi ©©©§Ÿ¨©

:`xnbd zvxzníúña ,äéîøé éaø øîà`ed m` mircei oi`yk - ¨©©¦¦§§¨¦§¨
xxal dgizxd e` dyixwd dliren ,sebay zegildn e` exyan

,z`fLø÷ éà,ìäBîxyadn `veidàeä,p edfeglbn xifpdy lv ¦¨©©
m`e ,eilrLø÷ àìwtzqdl oiicr yiàîìc[`ny-]Bòéðå Bçék Ÿ¨©¦§¨¦§¦

àeämpi`y [mhegd zgil `ed eripe ,dtd wex `ed egik-]
.mi`nhn

:dndan lvpa oecl dtiqen `xnbddépéî àòal`y -äaøî éiaà, §¨¦¥©©¥¥©¨
m`dLéoic,äîäáì ìöðcr genipe awxpy dliap xya zifky ¥¥¤¦§¥¨

,dliapk `ynae rbna `nhi ,dgilk dyrpyïéà Bàoicìöð ¥¥¤
,äîäáì.llk `nhn epi`e dxyak epi`yïðéøîà éîxn`p m`d - ¦§¥¨¦©§¦¨

ék]éøéîb [enk aygp lvpy ipiqn dynl dkldd dlawzpy dn - ¦§¦¥
a wx `ed ,`nhne xyaéúàc ìöð`ay -íãàî,ìáàlvpéúàc ¥¤§¨¥¥¨¨£¨§¨¥

àì äîäaîxg`ne ,dxn`pepi` genipyepi`e xyak`nhn ¦§¥¨Ÿ
,dliapkàðL àì àîìc Bàoeike ,mdipia wlgl oi` `ny e` - ¦§¨Ÿ§¨

,xyak epic lvpy mc` xya iab ipiqn dynl dkld dxn`py
.dndaa oicd `ed

àçéðä,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` xnelk -øîàc ïàîì ¨¦¨§©§¨©
z`nhn dliapy dny [`ct xa-] xne`y inl -,äøeîç äàîeè§¨£¨

wx `ed ,d`yepde da rbepd mc`d z` `nhl epiidcãò`idy ©
dlik`l die`xøbìcer die`x dpi`y xzei dawxpyne ,ayez ©¥

,`ynae rbna zeliap z`neh z`nhn dpi` mc` zlik`l
äl÷ äàîeèåmdn dviak xeriyy mi`nhd milke` x`ye - §§¨©¨

,mc`l mie`x mpi`e eawxpy s` ,rbna miwyne milke` `nhn
mi`nhn md oiicrãòelqtiyáìkìmdy jezn mda dvex epi`y ©©¤¤

,xzeia migexq¯ øétL,dndal lvp yi m` wtql mewn oi` ok` ©¦
zlik`l ie`x epi` xake awxp xyady xg` xvep lvpde xg`ny

.dxeng d`neh `nhn `ed oi`y i`cee ,mc`øîàc ïàîì àlà- ¤¨§©§¨©
`nhn dliap xyay ,xn`y opgei iaxlãò äøeîç äàîeè`ly §¨£¨©

xyad ie`x `diøîéîì àkéà éàî ,áìkì-dn wtzqdl yiåoicd ©¤¤©¦¨§¥©
.dfa

:wtqd z` heytl dqpn `xnbd,òîL àziabl `ziixaa epipy ¨§©
m`y xedh ser zlap ly oneyøeàa eäeçîäoneyd z` jtd - ¦§¨

oneyd oiicr ,y`a menig ici lr lfeplàîèdzeyd z` `nhne ¨¥
epi` dkzday ,xedh ser zlap oick drilad ziaa `edyk epnn

edgnd m` la` ,mc` zlik`n lqtpänça,ynyd meg ici lr - ©©¨
Bäè,ømc` zlik`l ie`x epi`e gixqn `ed f`y iptndwlzqpe ¨

.ez`neh epnnäîäáì ìöð Léc] Czòc à÷ìñ éàå[xyak epice §¦¨§¨©§¨§¥¥¤¦§¥¨
d`neh `nhnedxengãòlek`ln lqtiy,áìkìmb `ed oke ©©¤¤

y ,dyw ,xedh ser zlapeléôàoneyl ekizd m`énð ,änça-mb £¦©©¨©¦
jkne .alk zlik`l ie`x `ed oiicr ixdy ,`nh zeidl el did ok
dgec .dndal lvp oi`y epcnl ,xedh oneyd dngay epipyy

:`xnbdà÷] úîéàdéì éçîî [,oneyd z` dkizn ynyd izni` - ¥©¨§©¥¥
wxänça çeøñàc øúaynya onf daxd yaiizdy ixg` - ¨©§©§©©©¨

,gixqdeçøñàc ïåéke c`n cr `ed yi`andéì äåä-`ed ixd ¥¨§©§©£¨¥
køôò.ixnbl `ed xedh jkitle ,alk zlik`l elit` ie`x epi`y ¨¨

zexdh zkqna(h"n g"t)dlrnln `ad geliw-] wevipy ,epipy
xeaig epi` ,[afxna rwxwl bbdn micxeid mink ,dtiwfa dhnl
e` ,`nh ilk jezl mixedh miwyn jty m`y ,xnelk .d`nehl
dwynd z` hlw m` ,uxyd lr mixedh miwyn jty m` elit`
mi`vnp oiicry miwyndy oky lke ,xedh dwynd ,xie`a ecera
[mi`nhd miwynd lr e` uxyd lr epnn dxrny-] oeilrd ilka

.d`nehl xeaig wevip oi`y ,md mixedh
`ed wevipd mday mixac da x`eany dpyn d`ian `xnbd

:xeaigíúä] ïðz[oixiykn zkqna -(h"n d"t),ìkxedh dwyn §©¨¨¨
÷Bvpämiwyn jezl dhnl dlrnln eze` jteye dxrny - ©¦

,mi`nh,øBäèoezgzd dwynd oia xagne sxvn geliwd oi`y ¨
oke ,oeilrd ilkd jeza x`ypy dn z` `nhl oeilrd dwynl

,xedh envr geliwdíéôéfä Lácî õeç,eze` mitiifny yac - ¦§©©¦¦
,ekkxl min ea mitiqene ,icn xzei dar `edyúéçétväåyac - §©©¦¦

yac ipin jtey m`e .deryd mr axern zxeekdn eze` micexy
`edy jezny ,`nh wevipd ,mi`nh miwyn ea yiy ilk l` el`
df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aygp `ed ar
yac la` .jtey `ed epnny oeilrd ilkay dn mb `nhpe ,dfa

`y libx.miwynd lkak xedh eay wevipd ,lelv `l` ,ar epi
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miwxt dyelya` cenr p sc ± iriax wxtxifp
çìâî åðîî øáà ìò øîàé ïééãòåeilr oi`y it lr s`e ,ie`xk xya eilr `diy calae Ð

oky lk `l elek zn lr ,xya zifk?øîàã àéää éë çìâî úî ìòã øéàî éáø øîà éë
'åë ìôðì àìà äëøöð àì ïðçåé éáøexywzp `ly ltpa inp ikde .i`w oileg zkqnae Ð

.xya eilr oi`y it lr s`e ,`nhinc xi`n iax xn` dti dti oiciba eixa`øîà àáøå
e` zn ly epiipa aexa Ð xi`n iax xn` ik Ð

elek oia oi`e xya zifk odilr oi`y epiipn aexa

ied `l `nlrac ab lr s`c .zenvr awd raex

oda `diy ok m` `l` ld` z`neh oiprl aiyg

,mly znk aeyg ied xifp iab ,zenvr raex

`edy epiipn aex e` epiipa aex dia zi`c li`ed

.mdilr glbne eilr `nhinùø÷ùgenipy Ð

.yxw jk xg`eçéúøäù ìäåîåxyan `viy Ð

zegizx ici lr yxwil gizxde min oink znd

xifpe inc znd xyak lvp ipd lkc .gizxdy

.eilr glbnìöðlvie" enk ,yxtd oeyl Ð

.(`l ziy`xa) "midl`àìã àîéìéà éîã éëéä
ïðéòãé,znd on ied yxwc dwyn `idd i` Ð

.`ed znn e`lc i`ce opircic xnelkùø÷ éë
àîèéî éàîà.`ed znn e`lc opirci `d Ðéàå
àåä úîä ïîi`n` yxw `l elit` ,i`cea Ð

`nhn `l?íúñá äéîøé éáø øîà,xnelk Ð

i` ,jkld .`l i` ied znc i` ol `wtqn iwetq

egik `le `ed zn ly ditebn i`ce Ð yxw

,`ed eripe egik `nlc Ð yxw `l i`e ,eripe

miwynd lkc ,`nh zna eripe egik `kil `dc

.mcd on ueg ,oixedh znn mi`veidéøéîâ éëÐ

lvp la` ,mc`n iz`c `edd Ð `nhn lvpc

.dlapk `nhn `l dndan iz`càì àîìã åà
àçéðäå àðùzi` irainl dil jixhvi` `lc Ð

d`nehc xn`c o`nc `ail` Ð `l e` lvp dil

ied dlap z`nehc xnelk ,dxenglk mlerl

`l `ed lvpc oeik jkld ,xbl dlik`l ifgc onf

.`nhn `l mc` zlik`l ifgøîàã ïàîì àìà
ìñôéîã ãò àåä íìåòì äøåîç äàîåèã

éàî àëä áìë úìéëàîoeik :opixn` in Ð

zifk `nhn izk` Ð alk zlik`l ifg izk`c

`nlra `xtrk Ð genpc oeik `nlc e` ,dlap

.dlw d`neh `nhn `le ,incáìëì ãòdpi`y ,alk zlik`n lqtiz `ly onf lk Ð

.dlke`l dvex epi` alkdy jk lk zgxqenòîù àú= xe`a edgndy dlap alg Ð

.xe`a ekizdyàîè.`ed ie`x lke` oiicrc Ðøåäè äîçá åäçîä.ez`neh dgxtc Ð

êúòã à÷ìñ éàå.yxwe xfg ik `nh iedil dnga edgnd elit` ,dndal lvp yic Ð

äîäáì ìöð ùéã êì àîéà íìåòìzni`c ,xedh dnga edgnd ikc `nrh epiid `kde Ð

,alk zlik`l elit` ifg `l ez Ð gxq`c oeike ,gxq`c xzal Ð dng dil ignn `w

.dlw d`neha elit` `nhn epi`e ,xedh ikd meyneøåäè ÷åöéðä ìë íúä ïðúlk Ð

Ð dtyl dtyn cxei geliwe oezgz `nhpy it lr s` ,ilk l` ilkn oiwixny oiwyn

.oeilrd `nhl ick xeaig dyrp `líéôéæä ùáãî õåç,dar `edy yac eze`n Ð

dheq zkqna yxtnck ,seif oeyl rnyn "mitif"e .mixg` oiwyn ea axrl etiifl oilekie

.(a,gn) `xza wxtaúéçéôöäåy"ixwyixa = (fh zeny) "yaca zigitvk" enk Ð

dhnl cxeid geliwdy ,oeilrl xaegn enk oezgz dyrp ,oiar ode li`ede .f"rla

` .oeilrd elit`e ,`nh elek dyrp oi`nh oiwynlli`ed ,ar epi`y ,eply yac la

oiwynd lkk ,xedh eay wevip Ð `ed lelve
úéá
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àáøzenvr raex mda oi`y epipn aexle epipa aexl `l` dkxvp `l xn`lr" epiide Ð

le .mly xa` `kilc ,oizipznc ipzwc "znd,"zenvr raex mda oi`y" hwp `zeax

glbn `ed zenvr raex ea oi`y it lr s`c (`zeaxl `l`) ,aw ivga `ed xifpc `xeriyc

`l` glbn epi` oipnd aex e` oipad aex ea oi` m` la` ,oipnd aex e` oipad aex ea yiy oeik

oi`c oizipzna opixn`ck ,aw ivg ea yi ok m`

:iqxbc mixtq zi`e .zenvr raex ld` lr glbn

raex ea oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l

:jixt (`,bp) onwl oiwxta inp ikde .zenvr

zeblebe dxcyl `l` dkxvp `l `ax xn`de

`ax xn`y epivn `le .zenvr raex ea oi`y

`le .ok mixtqa edibd jkle ,o`k `l m` `nlra

"znd lr"c xninl opivn ikidc ,dil opiqxb

ipzw `de ?zleblebe dxcya ixii` oizipznc

!zleblebd lre dxcyd lre :`icda oizipzna

`ipz `lc ,oipa aexl [`l`] :qexbl yi jkl

i`n` `gip inp `nrh i`dne .yexita oizipzna

`kd ipynck zeld`c oizipzn` `ax ipyn `l

,epipn aexl e` epipa aexl mzd ipzwc "znd lr"

aex lr :`icda ipzw zeld`ac oizipznac meyn

`kil jkld .ld`a `nhnc oipn aex lr e` oipa

ok m`e .opgei iaxk `l` "znd lr" mzd iyextl

aexe epipa aex oizipzna xiiye `pz opgei iaxl

.ediilr glbn xifpc dil `xiaq i` ,epipn

åðúyxwy znd xya lvp edfi` opax`id jk Ð

xyad genipy Ð yxwy znd xya :`ziixa

Ð gizxdy lden oke .yxw jk xg`e dlgzn

dlrde ,xe`a egizxde ,znd on `veid lden

.ld`a `nhn Ð zifke ,lvp epiid Ð zegizx

éëéä`ed dicicc opirci `l i` inc,xnelk Ð

znd xyan dfd ldend m` mircei ep` oi`y

yixw ik ,mixedh ody eripe egikn e` ,genipy

opircic i`e ?wtqd lr glbn ikid ?ied i`n

dnle ,inp yixw `lc ab lr s`e Ð `ed dicicc

?znd xyan `edy opircic oeik ,yixwc il

øîàmzqa dinxi iax`ac opircic ,xnelk Ð

e` exyan df lden opirci `l la` ,znd dfn

,znd xyan `ad `ed lden i`ce Ðyxiw .egikn

gizxd ike ,opirci `lc ,gizxd iab yxtl yi inp ikde .`ed eripe egik Ð yxiw `l i`e

.`ed eripe egik Ð gizxd `l lvp edfe ,`ed zndn `ad lden i`ce Ð zegizx dlrdeùé
dndal lvp`n awxpy dlapd on zifk Ð`le ?e`l e` `ynae rbna `nhn in ,genipe eil

.iraw xifpc gelib oiprläàîåèdxengrbna mc` `nhl ,zeliap z`neh epiid Ð

.`ynaeãòxbljixrya xy` xbl" (ci mixac) aizkck ,xbl lek`ln lqtzy cr Ð

die`x dpi`y oeik ,`kde .`ynae rbna `nhl dliap diexw xbl die`xd Ð "dlk`e dppzz

Ð dndal lvp yic xnel ivniz m` elit`c ,lvp yi i` icin irainl `kile .`nhn `l Ð

.xb zlik`n dlqtp xakc oeik ,dxedh `kdäàîåèådlwopi`y ,oilke` x`y :yexit Ð

zlik`n elqtiy cr oilke` z`neh oi`nhne ,oiwyne oilke` x`yl dviak `l` oi`nhn

.dihwp `yix ab` `l` ,ocic `ibeql icin `wtp `l `neiq i`dne .alkàìàxn`c o`nl

i`n alkl cr dxeng d`nehaiyg dnda ly ied in :irainl `ki` dicicl ,xnelk Ð

lvp ixinb `l e` .`ed alkl ie`x izk` ixdy ,`ynae rbna mc`l d`nhne ,dlap xyak

.`nhn epi`e ,ied `nlra `xtrÐ alkl ie`xc ab lr s`e ,xyak aygdl dndaàúrny

`nh xe`a edgndser zlap ly oneyl edgnd :(`,kw oileg) `ipzin xedh ser zlap iab Ð

oney zegndl jxcc ,`xwirnck alkl lek`ln lqtp `l ikd meync ,`nh xe`a xedh

.xe`aäîçáxedhdnga elit` Ð xedh ser zlapl oicd `ede ,dndal lvp yi jzrc `wlq i`e .xedh `ed jkle ,mc` zlik`l ie`x epi`e ynyd megn gixqn `ed dnga genipykc Ð

zni` :ipyne .envrn dgnpe awxpyk `l` ied `lc ,lvpn sicr Ð micia edgndy oeik ,`din xe`a la` .xedh `ed jkle ,lvp oi`c dpin rny `l` .alkl ie`x `ed izk`c ,`nhil inp

.alkl izk` ie`xe ,dng `la dgnpy dndac lvpl inc `le .ie`x epi` alkl s`c ,`xtrk dil dedc ,c`nl yi`an Ð dngd gkn gxq`c xzae ,gxqn `wc xzal Ð egnn `wïðúzdm

.dxdhl `le d`nehl `l xeaig epi` wevpc ,mixedhd e`nhp `l Ð dhnl dlrnln oi`nh oiwyn jezl mixedh oiwyn dxire wvi m`y ,xedh wevpd lk :oixiyknc [iying] wxta Ðõåç
mitifd yac onmy lr :xne` yiwl oa oerny iax .xkip epi`e min ea oiniyne ,i`cn xzei ar `edy itl ,eze` oitiifny yac Ð mitif i`n :opgei iax yxtn (a,gn) dheqc `xza wxta Ð

`edy jeznc ,`nh wevp el`a .yaca zpbehny dqir :yxit jexrae .deryd mr axern zxeekd on eze` dcexy xnelk ,yaca zigitvk enk Ð zigitve ."zelrae mlhe sif" xn`py ,enewn

.xeaig ied wevpd jkle ,dfa df cgi oiaxern oezgzde oeilrd eli`ke ,lke` aiyg Ð [daxd] ar
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miwxtקסב dyelyaa cenr p sc ± iriax wxtxifp
ïéñéøâ ìù äô÷î ÷åöð óà íéøîåà éàîù úéá.mipyl ewlgpe yzkna eyzkpy oilet Ð

[ìåô ìùå].zenly oilet ly Ðäéøåçàì úãìåñl` ilkn eze` oiwixny dryay Ð

rbepe xfegke ,eixeg` itlk dlrnl el dlere wevpd y`x xfeg Ð wevpd z` wqete ilk

.oi`nh eede ,inc mipeilrlïéìëåàì ÷åöð ùély e` miycr ly dtwn wixn did Ð

mipezgz e`nhpe ,dlrnl oexcn mewna mipet`

e` oi`nh mipeilrd oiied in ,dkity zrya

`l?zi` `nrh i`n zigitve mitifd yac iab

.zecleqc ,ixix eda zi`c meyn Ð wevp eda

mipeilr oiiede ,ixix eda zil Ð oilke` ipde

i`n zigitve mitif iab `nlc e` .mixedh

ody ,oikinqc meyn Ð `nh odly wevp `nrh

.`nh odly wevp iedile ,oikinq inp ipde ,miar

àîè úî ìù áìç òîù àú,zifk ea yie Ð

Ð zagna lblbzpy it lr s` .zagna ekizde

.`nhe ,cxetn dyrp `lãøåôî äéäeze` Ð

cgia xagzpy it lr s` ,ekizde ,znd on zifk

Ð `xwirn cxetn dil dedc oeik .xedh Ð

`l cgia exag xcdc i`de ,d`neh dipin dgxt

.xeaig ied `l mc` icia xeaigc ,xeaig iedéàå
ïéìëåàì ÷åöð ïéà êúòã à÷ìñmly `ed ik Ð

dil lblbnc oeikc ,xdhil inp zagna ekizde

dia ied `le ,dfn df cxtp Ð ef ziefl ef ziefn

ilkn ewixde ekizdykl ,inp i` .qpekna zifk

e`l `l` .xdhile cxetnk iedil Ð ilk l`

.`ed xeaige ,wevp yic dpin rnyéáø øîà
àøéæ`de ,oilke`l wevp oi` jl `ni` mlerl Ð

`kdc oizipzn`piaxc dixa xne `p` Ð

wxed `ly oebk Ð opiwqr i`na `kdc `pinbxz

.llk ilka erprp `l mlerne ,ilk l` ilkn

äéì çúøîã éãäáãmewna zagna ekizdy Ð

`wc icdal alg `edde ,llk erprp `le cg`

,`pnc dinetl `xepc `cenr wlq dil jzdn

wevp ied `le ,`kdl `le `kdl `l [ribn] `le

enewna yxwe ,iccd icda ded dilekc ,llk

.`nh ikd meyn ,o`kl `le o`kl xftzp `le

ìù äô÷î óà íéøîåà éàîù úéá òîù àú
ïéñéøâ.oilke`l wevp yic `nl` Ðàéøéà éãéî

`ed ikde ,wevp oi` jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

zekenqc oeik (opixn` in) ,miycr oebk oilke` x`y iabc opixn` in :dil `irain `wc

zi`c meyn `l` `nrh ded `l mzd ,`nlc e` .xeaig ied Ð oiqixb ly dtwn oebk

`pyil .wevp ded `l Ð ixix eda zilc oilke` x`ya la` ,oiqixb ly dtwna ixix dil

ded `lc `nl` Ð odixeg`l oicleq ody iptn 'ek mixne` i`ny zia rny `z :`pixg`

`l Ð ixix eda zilc li`ed oilke` x`y iabe ,ixix dia zi`c meyn `l` wevpc `nrh

`ixi` icin .wevp ied?`ail` Ð ol `irain `w ike ,oilke`l wevp yi jl `ni` mlerl

`nrh Ð mitifd yac iab wevp iedc ixn`c opaxc ediinrh :ol `irainw ikde ,opaxc

`ail` la` .wevp edl zi` Ð miycr oebk ,oikinqc oilke` lk jklde ,oikinqc meyn

x`y eli`e ,ixix meyn `l` wevp iedc ixn` `l edpi`c ,ol `irain `l i`ny ziac

.l`yinl ol jixhvi` `l Ð ixix edl zilc oilke`ãååøú.sk =ãé úñéô àìî`la Ð

.zerav`åéðôç àìî.eizerav` icda Ðéøù÷ éàäã éàîîåäìòîìå åéúåòáöàÐ

diwfgl dipin zazen ikd meyne ,xn`w eizerav` y`x itlk xn`wc?dhnl `nlc

.xi`n iaxk diwfyiy ,diwfgc dizeek ,xn`wc `ed ci zqit itlk `nlc Ð cin
åäæéà
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úéáoiqixb ly dtwn s` mixne` i`ny,minly let lye ,zeqexb ly migixa eyzkpy Ð

Ð dixeg`l zcleq `idy iptn .xeaig iede lke` aiyg ok enk ,liyaz mdn dyere

jezn ,eixeg`l xfege cleq Ð cenrd jetyln wqete dtwn ly liyazd jtdpyk

.cgi zeidl lke`d mixagn mde ,ixix dia [zi`e] ar liyazdyùéoilke`l wevpoebk Ð

opaxle .mi`nh oilke` jezl edxire oney dgnd

eda zi`c meyn oepi` opixn` in .dil `irainw

exn` zigitvde mitifd yac :yexit Ð ixix

xnelk ,ixix eda zi`c meyn xeaig eedc minkg

ibiltc ab lr s`e .mdixeg`l micleq ody

aiyg `l Ð ixix edl zi`c oiqixb ly dtwn`

edl zilc ab lr s` ixaq i`ny ziae .`nw `pzl

,oezgzl oeilrd xagl iaiyg ,ixix i`d ilek

eda jiiy `l jklde ,ixix eda zil oilke` x`ye

oikinqc meyn `nw `pzc `nrh :`nlc e` .wevp

.oikinq inp milke` x`ye ,miar mdy meyn Ð

:xn`wcnc ,dil `irain `w `l i`ny zial la`

ediinrh ok m` Ð odixeg`l oicleq ody iptn

.ixix meynàúmly `edy znd alg rnyÐ

:enk Ð ekizd .`nh Ð ekizde ,mly zifk :yexit

,`xwirnck Ð `nh .xe`a edgndy ,ekzig

elek epyi oiicre ,mly zifk ea did `xwirnc

.xeaig ied wevpc meyn e` ,jenqa yxtnck cgia

jklddid `l m`y elit` ,ekizd ik elit`

`ly meyn i`e ,wevp ici lr [`l`] cgia xaegn

.`iiepiya yxtnck ,dfn df mlern cxtpäéä
did `ly ,znd alg ly oixexit Ð xxetn

dyrpe xe`a okizdc ab lr s` ,mly zif `xwirn

`ztqeza miiqnck ,xedh Ð zg` dkizg lkd

epi` mc` xeaigy iptn :iriax wxt zeld`c

,cgi xaegn zifk did `l ekizdy mcewe .xeaig

rbepd elit` [e`] ,zvwna rbepd `nhn did `le

ik ,jkl .rbepe xfege rbep dil zilc o`nl eleka

df xeaigy oeik ,mly zif aiyg `l inp Ð ekizd

d`ad mc ziriaxc ab lr s`e .mc` ici lr `a

m` yi] dil zi`c o`nl `nhn mizn ipyn

oixcdpq) ["zn zeytp lk lr" aizkc ,`xwnl

,`nhc ,mizn ipyn mizif i`vg ipy oke ,(`,c

:xnel yi Ð (c wxt `ztqeza) zeld` zkqna

`l Ð dribpa la` ,cgi oi`vgd ipy lr lid`dl ie`xy itl ,ld` oiprl `wec epiidc

dlapd on mizif i`vg ipya rbepd :(b dpyn) zeld`c [iyily] wxta opixn`c `de .`nhn

ipyn `peeb i`d ike .cgi mxagnd odipia ccexn xya yiy ixiin mzdc :xnel yi !`nh

!xeaig epi` mc` ixeaigc `kdn heytz :xn`z m`e .(a,ckw oileg) "ahexde xerd" wxta

,mixg` `nhl zifkl etxvl epnn d`a d`nehdy ,zn z`neha `wec epiid :xnel yie

mzd Ð `nlrn dviaka d`neh lawl oilke`d sxvl la` .dlawd oky zeidl xyt`e

.dviakl oitxhvn oilke`d lkc jd ik ,xeaig ied mc` xeaig

éàåxdhil inp ekizde mly oilke`l wevp oi` jzrc `wlqy`d lr oipzepyk alg zifk Ð

.xeaig oi` wevp i` ,dkzdd zngn dxeaig mewnn zg` dth dcxtp `ly xyt` i`

Ð xeaig aiyg `l i`c .wevp ici lr algd x`yl zxaegn dpi` dth dze`y xyt` i`c

.zifk o`k oi`e ,dthd dcxtp ixdïåâëyxiwe `pnc dinetl cenr wilq dil gzxnc icda

iccd iab dilek dizi`czaa `pnc `netl zifk dlr Ð gizxde y`d iab lr ozpyk Ð

,`pnc `net` yxiwc xnel jixve .iccd iab dilek dizi` `zydc ,yxiwe y`d gkn zg`

y`d gk oi`y ,wevp jxc `l` ,cgi ltep oi` Ð enewnl ltpe xfg `l` yxw `l eli`c

k letil riiqn.wevp jxc litp Ð litp ike ,zg` zaa wilq Ð wilq ike ,edlrny enàú
[biptn let lye oiqixb ly dtwn s` rnymdixeg`l micleq [ody] (miciy)ira `nw `pzc `l` ,ixix meyn `nw `pzc `nrh `xazqn inp ikd .ixix meyn i`nyc `nrh [`nl`] Ð

.wevp oi` Ð ixix mdl oi`c oilke` x`ylc heytze .`aeh ixixéãéîikinqc meyn mzd `ixi``dae .ixix meyn `le ,ikinqc meyn epiid Ð opaxl xeaig iedc zigitve mitif ly yac Ð

.cixen `le dlrn `l ixix `nw `pzle .oiqixb ly dtwn oebk ,ixix `ki`c oeik ,xeaig ied ikinq `l ik s` :ixaq i`ny ziac ;ibiltàìîci zqit.rexfd cr zerav`d weqit zligzn Ð

ïðùédlrnle zerav` xwirn.zerav`d iy`x cr Ðãç`ed `xeriy.eci zqita enk zerav`a wifgn jk Ð

øîàiniy ax dil"dlrnl"e ,cil dl oixaegny mewn zerav` xwir Ð ixwc "dhnl" `nlc ?dpin zkxtc ,eizerav` iy`xl epiid dlrnle eizerav` ixyiwn i`dc i`nn ,`ed `iiepy Ð

."ewiz" opiqxb `l !ci zqit ynn epiidc ,rexfd wxt cr sebd cvl epiid Ð xn`wc
edfi`
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`la eci zqit zcink dwifgn zerav`d zciny ,md cg` xeriy

.zerav`d
:sqep uexizéàäc éànî ,àtt áøì àcà øa éîéL áø déì øîà- ¨©¥©¦¦©©¨§©¨¨¦©§©
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kãiä úqét àìî.diwfg xn`ye÷éz: §Ÿ¦©©¨¥
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אגרות קודש

]ה' מרחשון, ה'תשל"ב[

ענין  כללות  שתוכנו  לפ"ד  בפרטים  המדבר  פ"ג  שהקדים  באגה"ת  הפרקים  בסדר  לשאלתו 

התשובה –

הטעם כי בפ"ד מתחיל הרחבת הביאור לאחרי סיום הענין בקצרה וכו'.

בנוגע לסדר לימודו וכו' – יתדבר עם המשפיע שי' וכו'.



xcde"קסד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `p sc xifp(ipy meil)

wx `edy s` ,`nhn znd on `ad awxy ipiqn dynl dkld
ie`x did `le aiwxdy xg`l znd sebn zxzepd zixextr
dxn`p mday mi`pzd zece` `ziixa d`ian `xnbd .`nhiy

:ef dkldBì LiL úî eäæéà ,ïðaø eðzz`neh oic,á÷øøa÷pL úî ¨©¨¨¥¤¥¤¥¨¨¥¤¦§©
íBøòe ,mikixkz `ll -,íéðáà ìL ätöø éab ìò Bà LéL ìL ïBøàa ¨§¨¤©¦©©¥¦§¨¤£¨¦

,á÷ø Bì LiL úî eäæeziaeawxa daxrzp `ly xexa dfay ¤¥¤¥¨¨
.znd sebn dpi`y zixextrBúeñëa øa÷ðe` ,mikixkza -ïBøàa ¦§¨¦§§¨

,á÷ø Bì ïéàL úî eäæ ,íéðáì ìL ätöø éab ìò Bà õò ìLxg`n ¤¥©©¥¦§¨¤§¥¦¤¥¤¥¨¨
e` ,micban ziaeawx mb da yiy ,znd sebn ziaeawxd lk oi`y
oi`e ,xxetzdle wgydl okxcy mipald ztvxn e` urd oex`n
zryn ,sqep xac ea axrzp `l xy`k `l` `nhn znd awx

.awxd zexveeid zry cre ezzin
:znd awx ipica sqep oic zx`an `xnbdïéà àìeò øîàoicá÷ø ¨©¨¥¨¨

úBîöòä ïîe íéãébä ïîe øNaä ïî àaä àlà`a m` j` ,znd ly ¤¨©¨¦©¨¨¦©¦¦¦¨£¨
`ax .`nhn epi` ,ocal oicibe zenvrd on e` ,ecal xyad on

:`ler ly epic lr dywn,àìeòì àáø déáéúéà`ziixaa epipy ¥¦¥¨¨§¨
yøBäè øNaä ïî àaä á÷øwiicne .awx ipic ea oi`y ,xnelk - ¨¨©¨¦©¨¨¨

,`axàäwxa`adàîè íöòä ïî,`edøNa àkéìc áb ìò óàå ¨¦¨¤¤¨¥§©©©§¥¨¨¨
,`lerk `ly `ziixad ixacn gikedl yi ok m`e ,mvrd mr
zvxzn .eicgi zenvre micib xyan `eal awxd lry xaeqd

:`xnbdéëä àîéày xnel `ziixad zpeek -øNaä ïî àaä á÷ø ¥¨¨¦¨¨©¨¦©¨¨
caløBäè,`edøNaa íöò LiL ãòoicl epyi mdipy sexivay ¨©¤¥¤¤©¨¨

.awx oic ea oi` xya `ll mvrn `ad awx j` ,awx
,`ler ixacl zayiizn ef `ziixa oi` oiicry :`xnbd aey dywn

c,íéãéb àkéì àäjixv `l` zenvre xyaa ic oi` `ler zrcle ¨¥¨¦¦
:`xnbd zvxzn .micibd on s` awxd `eaiyøNáì øLôà éà¦¤§¨§¨¨

,íéãéb àìa úBîöòìåmr xyad z` mixyewd md micibdy xg`n §©£¨§Ÿ¦¦
xyad on `eal awxd lry `ziixad ixaca x`azpy oeike ,mvrd

.micibd on s` ea yi gxkda ,zenvrde
:awx z`neh ipica sqep oic zx`an `xnbdøa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©

äæì äæ ïéìbìb eNòð äæ íò äæ ïøáwL íéúî éðL ,ïðçBé éaø øîà àaà©¨¨©©¦¨¨§¥¥¦¤§¨¨¤¦¤©£©§©¦¤¨¤
dkldy xg`n ,dfn df awx z`neh oic md milhan ,xnelk -
`le ,ecal xawpyk `l` `nhn znd awx oi`y ipiqn dynl `id

:dywn `xnbd .xg` znn awx enr axrzp xy`k,ïúð áø áéúî̈¦©¨¨
`ziixaa epipy,àîè íéúî éðMî àaä á÷ødxn`p `ly gkene ¨¨©¨¦§¥¥¦¨¥

:`xnbd zvxzn .cg` zna `weec awx z`neh,àáø øîàxaecn ¨©¨¨
àìî ìò eãîòå ,eáé÷øäå ,Bîöò éðôa äæå Bîöò éðôa äæ eøáwL¤¨§¤¦§¥©§§¤¦§¥©§§¦§¦§¨§©§Ÿ

,á÷ø ãååøzzn lkn x`yp `le yr olk` eawxpy xg`ly xnelk ©§¨¨¨
eid `l ozxeaw zryay oeike ,awx ceexz ivg xeriy `l`
ivg xeriy lehil ozipe ,awx z`neh oic mdilr dlg ,miaxern

.`nhnd ceexz xeriyl cgi mtxvle cg` lkn ceexz
:awx ipica sqep oicææb ,ïðçBé éaø øîà äðç øa øa äaø øîàmc` ¨©©¨©©¨¨¨©©¦¨¨¨©

z`BøòNznd lyBøá÷ecgiBì äNòð ,Bnòxriyd,ïéìbìbepi`y §¨§¨¦©£¨©§©¦
z`neh `nhn epi`e ,axrznd xg` xack `ede epnn wlgk aygp

wx.a
:zn z`neh oipra `ira dax ixacn heytl dqpn `xnbdïðz§©

íúäzeld` zkqna(b"n b"t),àîè úîaL ìkixai` lk ,epiidc - ¨¨¨¤§¥¨¥
,eteba mixaegn mpi` xy`k s` zn z`neh oic mda yi zndõeç

ïøBtväå øòNäå íépéMä ïî,znd sebn eylzp m`ïøeaéç úòLáe ¦©¦©¦§©¥¨§©¦¤¦§©¦¨
znlïéàîè ïlekdpc `xnbd .`nhp ,oixaegn odyk mda rbepde ¨§¥¦

:ffbdl micnerd oxetive xryaçlâì ãîBòä BøòN ,äi÷æç éòä¥¦§¦¨§¨¨¥§©¥©
e,ææbéì ãîBòä ïøBtö,ezzin mcew mikex` eidy oebkéàî,m`d ¦¤¨¥¦¨¥©

.`nhp ,znl mixaegn mcera mda rbepdãîBòä ìk ïðéøîà éî¦©§¦¨¨¨¥
,éîc æeæâk ææbéìmi`nhn mpi` dfk ote`ae xak effbp eli`ke ¦¨¥§¨¨¥
,dpyna x`eankïéøaeçî àä àäéî àzLä àîìc Bàlre ,znl md ¦§¨©§¨¦¨¨§¨¦

.mi`nhne envr znk mpic ok
:lirl dax ixacn ef `irai` heytl dqpn `xnbddéì èBLôéðå§¦§¥

äðç øa øa äaøcî,awx iabl ffbpy xrya ocyàîòèdn lk - ¦§©¨©©¨¨©§¨
`ed ocyææâc íeMî,xryd z`àì ,ææb àì àäoic epnn lhazi ¦§¨©¨Ÿ¨©Ÿ

miaygpy meyn `edy gxkdae ,ffbil md micneryk s` awx
md mi`nhny ,zn z`neh ipicl s` jkn heytl ozipe ,znd sebk

:`xnbd dgec .envr znkøîà÷ éëäm` ,daxææbheyt xacd ¨¦¨¨©¨©
yíéìbìb äæ éøäm` j` ,awx oic ea oi`edéì éòaéî ææb àìwtzqp - £¥¤©§©¦Ÿ¨©¦¨¥¥

eixacn heytl ozip `l ok lre ,dfk dxwna wqr `le xaca dax
.zn z`neh md mi`nhn m`d

:awx z`neh ipica `irai`á÷òä ïî àaä á÷ø ,äéîøé éaø éòaly ¨¥©¦¦§§¨¨¨©¨¦¤¨¥
,lbxdeäîiccv .znd ixai` x`yak awx z`neh oic ea didiy ©
:wtqdïðéøîb ékoicá÷øawxa `weec ,znd ixai`adélekî àaä ¦©§¦©¨¨©¨¦¥

úîmda yi mc`d zeig zryay ,mixai`d x`y lkn epiidc - ¥
,enr md mizn ezen zryae zeigìáàawxaá÷ò ïî éúàclbxd £¨§¨¥¦¨¥

,àì,znd xyak `ed awrd xya mc`d zeig zrya s`y xg`n Ÿ
,àðL àì àîìc Bà.`nhne ¦§¨Ÿ§¨

:lirlc `ziixad ixacn ef `irai` heytl dqpn `xnbdàz̈
íéúî éðMî àaä á÷ø ,àéòLBà éaøa ïúð áø éðúc ,òîLexawpy §©§¨¥©¨¨§©¦©§¨¨¨©¨¦§¥¥¦

ivg xeriy `l` cg` lkn xzep `le ,eawxpe envrl cg` lk
pe ,awx ceexzxeriyl dtxive mdipy ziaeawx z` mc` lh

,ceexzCzòc à÷ìñ éàå .àîèawxyàì á÷òä ïî àaäoic ea didi ¨¥§¦¨§¨©§¨©¨¦¤¨¥Ÿ
ok m` ,awxá÷ò Cøc àîìc àëäå éúà÷ á÷ò Cøc àîìc àëä ìéæ¦¨¨¦§¨¤¤¨¥¨¨¥§¨¨¦§¨¤¤¨¥

éúà÷ici lr lk`p awxd aexe xg`ny yeygl mewn yi ixd - ¨¨¥
df xeriy `ny ,cg` lkn ceexz ivg xeriy `l` xzep `le yr
`ad awx s`y ,gxkdae .awx z`neh oic ea oi`y awrd on epid

.d`neh oic ea yi awrd on
:`xnbd dgecénð éëä á÷ò Cøc éúà÷å úî délek áé÷øéàc éà- ¦§¦§¦¥¥§¨¨¥¤¤¨¥¨¦©¦

znd lk awxpy dfk ote`ay `ziixad ixacn gikedl ozip ,ok`
iax wtzqp `l dfae ,awrd on `ad awxa s` d`neh oic yi

e ,dinxiéàî á÷ò Cøc éúà÷å øáà ãç áé÷øéàc ïBâk àëä àlà- ¤¨¨¨§§¦§¦©¥¤§¨¨¥¤¤¨¥©
,cala lbxd `l` sebd lk awxp `ly ote`a `ed wtqd `l`
awr mxbp lbxd xyaa oeawixdy zelzl yi m`d `ed oecipde
awx oic xn`p `l dfk ote`ae ,zeig ea oi`y awrd oeawx

.`l e` ,`nhnde÷éz. ¥
:awx z`neh ipica zewitq dnk,äMà éòîa øaeò ,äéîøé éaø éòä¥©¦¦§§¨¨¦§¥¦¨

,dirna ecera dxawpe dznyíéìbìb éåäawx oic dpnn lhalBà ¨¥©§©¦
.àì,md wtqd iccvøî øîàc ïåéky zenewn dnkaøaeòaygp Ÿ¥¨§¨©©¨

k,Bnà CøéeCkìäkàeä dôebaygpïéìbìb éåä àìåoic dpnn lhal ¤¤¦¦§¨¨§Ÿ£¥©§©¦
,dfc ïåék àîìc Bàdid dligzndpéî Léøt Løôéî ,úàöì BôBñ ¦§¨¥¨§¨¥¦§©¨¦¦¨

,cgi exawpy mizn ipyk miaygpe dtebn wlgk aygp epi` -
.awx z`neh oic mda oi`y lirl x`azpy

øîBì éöîz íàåyøaeòoeikdpéî Léøt Løôéî úàöì BôBñcepi` - §¦¦§¥©¨§¨¥¦§©¨¦¦¨
,dfn df awx oic md milhane ,en` sebn wlgl aygp
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ויהי רצון אשר עוד כמה וכמה מהם יצאו בקרוב ממש מצרה ושבי' לרווחה לאורה ולגאולה 

ויחוגו שמחת תורה הבע"ל בבתי כנסיות ובבתי מדרשות מתוך הרחבה ושמחה אמיתית ומלאה.

בכבוד ובברכה ובפ"ש חבריו שיחיו.

המשך מעמוד געב

miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtxifp
'åë íåøò øá÷ð á÷ø úøåú åì ùéù úî åäæéàoex`a elit` ,ezeqka xawp m` la` Ð

oi` ep`e ,zeaexrz el ziyrp enr zawxpy ezeqky itl ,awx zxez el oi` Ð yiy ly

.zeaexrz `la envr znd on `ad awx `l` `nhn awx `diy ipiqn dynl dkld epl

oex`de li`ed ,mipal ly dtvx iab lr e` ,mexr elit`e ,ur ly oex`a xawp m` oke

oiyrp Ð awxil oieyr mipal ly oazde ur ly

.awx zxez el oi`e ,zeaexrz eläæ íéìâìâ åùòð
äæìdf oi`e ,dfa df eaxrzpy ink dyrp Ð

,dfl df lblbnd xnelk Ð oilblb .xenb awx

e` zeqk enr axrzpyke .df mr df axrzpe

oex`a minexr exawp elit`e ,inc xg` oeawx

.cg` znc awx ied `lc li`ed ,yiy lyøîà
àáømizn ipyn `ad awxc mzd ipzw ik Ð

ipta dfe envr ipta df exawy oebk Ð `nh

lr cnre ,envr ipta cg` lk eaiwxde ,envr

znne ,ceexz ivg df znn Ð awx ceexz `ln

li`ed ,ceexz `lnl oitxhvn Ð ceexz ivg df

drya ,dligzn dfl df oilblb eyrp `le

Ð df mr df exawpc `kid la` .eaiwxdy

el oi`e ,dfl df oilblb eyrpc jl `ni` mlerl

.awx zxezïéìâìâ åì äùòð åîò åøá÷å åøòù ææâ
Ð `edy enk xaegn egipde ,ffb `l ik la` Ð

.oilblb el dyrp `lææâéì ãîåòä åøòùmcew Ð

,inc fefbk Ð exry eilr ciakdy oebk ,dzin

.awx el oi`e ,oilblb el dyrpeàì ææâ àì àä
.ffbil cnerc ab lr s`e Ðææâ øîà÷ éëä àì

ïéìâìâ éåä`kil dpg xa xa daxcn ,xnelk Ð

ikc xn` dpg xa xa daxc `dc ,icin rnynl

`le dia xn` `l Ð ffb `l la` ,oilblb ied ffb

iraiz izk`e ,icin.jlá÷òä ïîon Ð

xn`w ik .dhnle mipznn xnelk ,eizelbxn

dilekn iz`c `kid Ð `nh awx ceexz `lnc

.ea sebd xwirc ,dlrnly diieb itlkn znéàå
êúòã à÷ìñied `l awrd on `ad awx Ð

awx i`dl `nh i`n` mizn ipyn `a ik ,`nh?
awr jxc `nlicc xninl `ki` Ð `kdl [lif]

`nlic Ð zn jci` iab ,`kdl inp oke ,iz`w

`lcn `l` !awx zxez el oi`e ,iz`w awr jxc

yi awrd on `ad awxc dpin rny Ð ikd xn`

.awx zxez elúî äéìåë áé÷øéàã éà éîã éëéä
on `ay awxc jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

i` (ceexz) :jpin `piraw ikde .xedh awrd

awx [ceexz] `ln `edde ,zn dlek aiwxi`c

itlk cr awr jxc dil `z` dipin zilwyc

`ki`c inp ikd Ð zn ly elek ipt lr ,y`xd

iedc `irye` xa ozp axc `iddn hytinl

oebk `kd dil `irain `w ik `l` .`nh

aiwx`c envr xa` `edde ,xa` cg aiwx`c

in :ol `irainw ikde .cala awr jxc dil `z`

seb lkn iz`c oebk Ð awx ixinb ik opixn`

,`l Ð dicegl awr on iz`c `kid la` ,znc

`py `l `nlc e`?
úáëù
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åäæéàawx el yiy zn.eilr glbn xifpe ,ld`a `nhn awx ceexz `ln Ð

øá÷ðùmipa` ly dtvx iab lr e` yiy ly oex`a mexr,zwgyp dpi`y Ð

.zn ly seb awxa m` ik ,xg` xtra wtzqdl oi`eøá÷ðyiy ly oex`a elit`e ezeqka

mipal ly dtvx iab lr e` ur ly oex`a mexr e`Ð odil`n yzkile wgyil zegepy Ð

yng e` rax` gwl elit`e .awx el oi`y zn edf

ceexz `ln o`k yi i`ceay ,ely awx on oiceexz

"zltnd" wxta opixn`ck .xedh Ð znd sebn

el dyrp xg` xac ezligz dn :(a,fk dcp)

m`y ,biltc o`n `kil `dac rnyn ,oilblb

.`nhn epi` Ð ezligza enr xg` xac axrzp

øîàone xyad on `ad `l` awx oi` `ler

zenvrd one oicibd.awxd `diy jixv mlekn Ð

àämvrd on.`nh ,cegl Ðàäåoicib `kil

xyad one :xn`w ikdc iiepyl ivn ded `le Ð

icda oicibe mvr awx `diy cr xedh dicegl

,xedh mvre xyad on :ipzil ok m`c .xya

.ediicda oicib `ki`c cr opiwiiceéàxyt`

micib `la zenvre xyalxikfdy `lere Ð

exywzp `ly ltp iwet`l jixhv` Ð micib

`l` ,ikda ixiin `l `ziixae .miciba eixa`

.xnbp cleaéðùeyrp df mr df exawpy mizn

dfl df oilblbopiqxb (my) "zltnd" wxtae Ð

milblb :yxit jexra mbe .o`libpb :mixtqd lka

xac oeyl ,xg` mewnn axerny `ed xtr Ð

= oilblb :jexra yxit cere .lblbznd

zn ly `l` awx ixinb `lc .f"rla `"niixhew*

.ea axern xg` zn yiy `le ,cg`áéúîax

`nh mizn ipyn `ad awx ozp`wlq `we Ð

.cgi exawpy ixiinc jzrc

åá÷øðåceexz `ln lr ecnreolk`y xg` Ð

ivg `l` cg` lka x`yp `le ,yr

yi Ð exawpyk icigi cg` lk didy oeike .ceexz

`ln lr ecnre hwp dnl :dniz yie .awx oic odl

:xnel yie ?xiizyp `ly ,cg` awx ceexz

`l` mdipya oi` ik [elit`c] ,dihwp `zeaxlc

Ð awrd on awx `zyd `ki`c ,cg` ceexz

opihyt onwlc .ceexzk xeriy ied ikd elit`

itl mbc ,edn awrd on `ad awxc `ira dpin

sxhvn `din dilek aiwx`c znc opirny iegicd

.ceexzl ziaeawx x`yl awrd awxïðúmzd

znay lk :(b dpyn iyily wxt) zeld` zkqna

dcp) "dcp mc" wxta da ibilte .xerd mbe ,`nh

o`nl `ki`e ,opaxc xn`c o`nl `ki` ,(`,dp

.`ziixe`c xn`cõåçxryde mipiyd on

oxetvde.opaxcn s` oixedhy Ð

úòùáåe` rbepdy ,oi`nh olek znl oxeaig

eedc znd lr lid`n e` rbep `ed mdilr lid`n

.znd z`nehl ciéòáffbil cnerd exry diwfg

edne` ,`nhe znl oixeaig [x`yk] ied in Ð

e` ,znl xaegna s` zna `nhn `le inc fefbk

miyxtn yie ?ea xaegn ecera `nhn `nlc

dyrpe inc fefbk ;dil `irain `w oilblb oiprlc

."`nh znay lk"c oizipzn` i`wc ,`xazqn `nw [yexitk] ,edine ?`l e` oilblbàîòèffbc`lc xn`we .ffbil cnerd xryn s` ,oipr lka ixiine ,`l Ð ffb `l `d ,oilblb ied f` Ð

.etebk iedc ,`nh exeaig zryac `nip inp ikd Ð oilblb ied `lc ffbàìjl iraiz ffb`ed `wec fefbac ,ffb hwp ikdle ,ffb `lc `kid dil `irain `w diteb dpg xa xa daxl ,xnelk Ð

.dil `hiytc

á÷øedn awrd on `ad.`l e` awx dia ixinb i` dil `iraine ,zeig ea oi`y xya iaer ea yi mc` ly eawray itl Ðàáäzn dilekn.zeig ea yiy xyad lkn ,xnelk Ð
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קסה miwxt dyelya` cenr `p sc ± iriax wxtxifp
'åë íåøò øá÷ð á÷ø úøåú åì ùéù úî åäæéàoex`a elit` ,ezeqka xawp m` la` Ð

oi` ep`e ,zeaexrz el ziyrp enr zawxpy ezeqky itl ,awx zxez el oi` Ð yiy ly

.zeaexrz `la envr znd on `ad awx `l` `nhn awx `diy ipiqn dynl dkld epl

oex`de li`ed ,mipal ly dtvx iab lr e` ,mexr elit`e ,ur ly oex`a xawp m` oke

oiyrp Ð awxil oieyr mipal ly oazde ur ly

.awx zxez el oi`e ,zeaexrz eläæ íéìâìâ åùòð
äæìdf oi`e ,dfa df eaxrzpy ink dyrp Ð

,dfl df lblbnd xnelk Ð oilblb .xenb awx

e` zeqk enr axrzpyke .df mr df axrzpe

oex`a minexr exawp elit`e ,inc xg` oeawx

.cg` znc awx ied `lc li`ed ,yiy lyøîà
àáømizn ipyn `ad awxc mzd ipzw ik Ð

ipta dfe envr ipta df exawy oebk Ð `nh

lr cnre ,envr ipta cg` lk eaiwxde ,envr

znne ,ceexz ivg df znn Ð awx ceexz `ln

li`ed ,ceexz `lnl oitxhvn Ð ceexz ivg df

drya ,dligzn dfl df oilblb eyrp `le

Ð df mr df exawpc `kid la` .eaiwxdy

el oi`e ,dfl df oilblb eyrpc jl `ni` mlerl

.awx zxezïéìâìâ åì äùòð åîò åøá÷å åøòù ææâ
Ð `edy enk xaegn egipde ,ffb `l ik la` Ð

.oilblb el dyrp `lææâéì ãîåòä åøòùmcew Ð

,inc fefbk Ð exry eilr ciakdy oebk ,dzin

.awx el oi`e ,oilblb el dyrpeàì ææâ àì àä
.ffbil cnerc ab lr s`e Ðææâ øîà÷ éëä àì

ïéìâìâ éåä`kil dpg xa xa daxcn ,xnelk Ð

ikc xn` dpg xa xa daxc `dc ,icin rnynl

`le dia xn` `l Ð ffb `l la` ,oilblb ied ffb

iraiz izk`e ,icin.jlá÷òä ïîon Ð

xn`w ik .dhnle mipznn xnelk ,eizelbxn

dilekn iz`c `kid Ð `nh awx ceexz `lnc

.ea sebd xwirc ,dlrnly diieb itlkn znéàå
êúòã à÷ìñied `l awrd on `ad awx Ð

awx i`dl `nh i`n` mizn ipyn `a ik ,`nh?
awr jxc `nlicc xninl `ki` Ð `kdl [lif]

`nlic Ð zn jci` iab ,`kdl inp oke ,iz`w

`lcn `l` !awx zxez el oi`e ,iz`w awr jxc

yi awrd on `ad awxc dpin rny Ð ikd xn`

.awx zxez elúî äéìåë áé÷øéàã éà éîã éëéä
on `ay awxc jl `ni` mlerl ,xnelk Ð

i` (ceexz) :jpin `piraw ikde .xedh awrd

awx [ceexz] `ln `edde ,zn dlek aiwxi`c

itlk cr awr jxc dil `z` dipin zilwyc

`ki`c inp ikd Ð zn ly elek ipt lr ,y`xd

iedc `irye` xa ozp axc `iddn hytinl

oebk `kd dil `irain `w ik `l` .`nh

aiwx`c envr xa` `edde ,xa` cg aiwx`c

in :ol `irainw ikde .cala awr jxc dil `z`

seb lkn iz`c oebk Ð awx ixinb ik opixn`

,`l Ð dicegl awr on iz`c `kid la` ,znc

`py `l `nlc e`?
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åäæéàawx el yiy zn.eilr glbn xifpe ,ld`a `nhn awx ceexz `ln Ð

øá÷ðùmipa` ly dtvx iab lr e` yiy ly oex`a mexr,zwgyp dpi`y Ð

.zn ly seb awxa m` ik ,xg` xtra wtzqdl oi`eøá÷ðyiy ly oex`a elit`e ezeqka

mipal ly dtvx iab lr e` ur ly oex`a mexr e`Ð odil`n yzkile wgyil zegepy Ð

yng e` rax` gwl elit`e .awx el oi`y zn edf

ceexz `ln o`k yi i`ceay ,ely awx on oiceexz

"zltnd" wxta opixn`ck .xedh Ð znd sebn

el dyrp xg` xac ezligz dn :(a,fk dcp)

m`y ,biltc o`n `kil `dac rnyn ,oilblb

.`nhn epi` Ð ezligza enr xg` xac axrzp

øîàone xyad on `ad `l` awx oi` `ler

zenvrd one oicibd.awxd `diy jixv mlekn Ð

àämvrd on.`nh ,cegl Ðàäåoicib `kil

xyad one :xn`w ikdc iiepyl ivn ded `le Ð

icda oicibe mvr awx `diy cr xedh dicegl

,xedh mvre xyad on :ipzil ok m`c .xya

.ediicda oicib `ki`c cr opiwiiceéàxyt`

micib `la zenvre xyalxikfdy `lere Ð

exywzp `ly ltp iwet`l jixhv` Ð micib

`l` ,ikda ixiin `l `ziixae .miciba eixa`

.xnbp cleaéðùeyrp df mr df exawpy mizn

dfl df oilblbopiqxb (my) "zltnd" wxtae Ð

milblb :yxit jexra mbe .o`libpb :mixtqd lka

xac oeyl ,xg` mewnn axerny `ed xtr Ð

= oilblb :jexra yxit cere .lblbznd

zn ly `l` awx ixinb `lc .f"rla `"niixhew*

.ea axern xg` zn yiy `le ,cg`áéúîax

`nh mizn ipyn `ad awx ozp`wlq `we Ð

.cgi exawpy ixiinc jzrc

åá÷øðåceexz `ln lr ecnreolk`y xg` Ð

ivg `l` cg` lka x`yp `le ,yr

yi Ð exawpyk icigi cg` lk didy oeike .ceexz

`ln lr ecnre hwp dnl :dniz yie .awx oic odl

:xnel yie ?xiizyp `ly ,cg` awx ceexz

`l` mdipya oi` ik [elit`c] ,dihwp `zeaxlc

Ð awrd on awx `zyd `ki`c ,cg` ceexz

opihyt onwlc .ceexzk xeriy ied ikd elit`

itl mbc ,edn awrd on `ad awxc `ira dpin

sxhvn `din dilek aiwx`c znc opirny iegicd

.ceexzl ziaeawx x`yl awrd awxïðúmzd

znay lk :(b dpyn iyily wxt) zeld` zkqna

dcp) "dcp mc" wxta da ibilte .xerd mbe ,`nh

o`nl `ki`e ,opaxc xn`c o`nl `ki` ,(`,dp

.`ziixe`c xn`cõåçxryde mipiyd on

oxetvde.opaxcn s` oixedhy Ð

úòùáåe` rbepdy ,oi`nh olek znl oxeaig

eedc znd lr lid`n e` rbep `ed mdilr lid`n

.znd z`nehl ciéòáffbil cnerd exry diwfg

edne` ,`nhe znl oixeaig [x`yk] ied in Ð

e` ,znl xaegna s` zna `nhn `le inc fefbk

miyxtn yie ?ea xaegn ecera `nhn `nlc

dyrpe inc fefbk ;dil `irain `w oilblb oiprlc

."`nh znay lk"c oizipzn` i`wc ,`xazqn `nw [yexitk] ,edine ?`l e` oilblbàîòèffbc`lc xn`we .ffbil cnerd xryn s` ,oipr lka ixiine ,`l Ð ffb `l `d ,oilblb ied f` Ð

.etebk iedc ,`nh exeaig zryac `nip inp ikd Ð oilblb ied `lc ffbàìjl iraiz ffb`ed `wec fefbac ,ffb hwp ikdle ,ffb `lc `kid dil `irain `w diteb dpg xa xa daxl ,xnelk Ð

.dil `hiytc

á÷øedn awrd on `ad.`l e` awx dia ixinb i` dil `iraine ,zeig ea oi`y xya iaer ea yi mc` ly eawray itl Ðàáäzn dilekn.zeig ea yiy xyad lkn ,xnelk Ð

á÷ø`nh mizn ipyn `adÐ `nhn epi`y (`l) xnelk ,`l awrd on `ad jzrc `wlq i`e .ceexz `ln m` ik mdipyn x`yp `ly ,ceexz `ln lr cnery oebk `ax dinwe` lirle Ð

.sebd x`y on x`yp awxd dfe ,yr olk` awrd on `nyc ,[i`ce] dfa oi`y Ð "`nlc" hwp ikdle .awrd on ea yi `ny xnelk ,iz`w awr jxc `nlc `kd liféëéäikid ,xnelk Ð inc

`kid [oiira] `l` .awx oic ea yiy ,awrd mb awxpe znd lk awxpyk Ð ozp ax ipzc `d ixiin ikdac ,awx el yic inp ikd Ð awr jxc iz`e zn dilek aiwx`c i` i`ce ?[oiira] ied

c.awx ixinb `l `peeb i`d ika ,aiwxdl [xdin] awrd xyaa zeig oi`y itl xninl `ki`c .awrd jxc iz`e ,lbxd Ð xa` cg aiwx`øáåòoilblb ied in dy` irnaoxawy mizn ipyk Ð
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íàå .dpéî Léøt Løôéî ¯ úàöì BôBñc ïåék àîìc¦§¨¥¨§¨¥¦§©¨¥¦¨§¦
,dpéî Léøt Løôéî úàöì BôBñc øaeò øîBì éöîz§¥©¨§¨¥¦§©¨¥¦¨
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קסו
miwxt dyelyaa cenr `p sc ± iriax wxtxifp

åäî äùà éòîá òøæ úáëùzi` mipa za dy` mzqc ,mipa za dzidy dzny oebk Ð

.dzzinl jenq dlrapy e` .dirna rxf zaky dlïåéë ïðéøîà éî éàîzrya izk`c Ð

iz` `nlrn rxf zaky `nlc e` .oilblb ied `le ,`ed dteb ik xaer xvep `l dzzin

.mipa za e`lc dpwf e` ,dleza `iedc cr awx oi` mlerl dy`ae .oilblb iede ,dl

äùøéôin ,irix epiidc ,sebd jezay yxt Ð

oilblb dyrp?dniiwn `lc oeik :opixn` in

,`id dcic inp `zeig Ð dlk` `l i` diiga

yxtl oicd `ede .oilblb ied `le ,inc dtebke

ilina i`wc icii` `l` ,yi`cdl wiqn dy`c

.dy` my lr `dl inpáøã äéøá àçà áø éòá
åäî åøåò à÷éà`ly mc`l el `veid wex Ð

eit jezl exrxrny oeik `l` ,gxeh ici lr

oilblb dil ied in ,`vei Ð epexbe?zi`e

.ynn mc`d xer Ð exer :iyxtncåòéðå åçéë
.wgcd ici lr `l` `vei epi` Ðúçëùî éëéä

äì.zny mcew `yxit dil zilc Ðïåâë
íéì÷ã éî äéé÷ùàã,zay zkqna yxtnck Ð

Ð milwc in i`n :(`,iw) "mivxy dpeny" wxta

`inc `piirn witpe ,`axrna `ki` ilwic ixz

,lylyn jci`e ,itxn `nw `qk ,ediipian

.witp ikd liirc ikid ik Ð jci`eàùð äééëñå
xriyd xiarde ,dxdh oixewy `yp eteb jqe Ð

.ffbil cnerdàéøáè éîá é÷ìùå,ming ody Ð

.eripe egik `vie ,exer hytedeúî ïðéè÷ð
åðçèùoi` Ð daxd wc ewgyy e` ,migixa Ð

`l `de ,opira awxc meyn ,awx zxez el

.aiwxi`àîòè àåä éãéî`l` ,`nhn awxc Ð

xn`ck ,zenvre micib xya awx `ki`c meyn

xya ly awx `ki` inp `kd Ð lirl `ler

.awx zxez el yie ,zenvre oicibàîìã åàÐ

Ð `kil `de ,opira eziixakc icinn `ad awx

.ewiz .awx zxez el oi`e ,xak epgh ixdyúî
øñçù.awx zxez el oi` ,`edy lk xa` Ðàìå

äñåôúzn `vend :(a,cq) onwl opzc `iddk Ð

eli`e .ezqetz z`e elhep Ð ekxck akyen

ezqetz lehil jixv oi` Ð xqgc oeik ,`kd

.enrúåøá÷ úðåëù àìåonwl opzc `idd ik Ð

,zexaw zpeky ef ixd Ð dyly `vn :(my)

odn cg` xa` xqgc `kid eli`e .enewn dpwe

.enewn dpw `le ,zexaw zpeky epi` Ðäéáéúéà
`edy zna zxn` m` ,`l .i`w `tiqa Ð

`nhn ,epiipa aex el yiy Ð ld`a `nhn

.zenvr awd raexe ,ld`a'åë éçä ïî øáàá øîàúinc ikide .`nh ely awx oi`y Ð

el yi `peeb i`d ik zna la` .xa` cg dia aiwx`c oebk Ð awx zxez el oi`c ,iga

.awx yi Ð cg` xa` `l` ea aiwxi` `lc ab lr s`c ,dpin rnye ,awx zxezéðú÷ éî
úîá äéúååëã àäawx el yi zn meyc :ol rnyn `w `de ,`iyw `l mlerl `l` Ð

.xqg `edyk `le mly `edyká÷ø åì ïéà éç íåùådil ded Ð dilek aiwxi` i`c Ð

lk `l iga ,awx zxez el oi` zna xnel yi `zyd ,xa` cg aiwxi` i`e ,ig `le zn

.okyáé÷øä àáø éòáxg`le ,lthin epi`y oia enr lthiny oia ,ig `edyk xa` cg Ð

edn ,elek aiwxde xfg jk?úî àåäùë åìåë áé÷øäã àëéä àîèî éë`edyk i`de Ð

.awx zxez el oi`e ,ezvwn aiwxd igúééî àä àîìã åàzn `edyk elek aiwxdke Ð

.incúî àä.ig `edyk zvwna aiwxdc ab lr s`c ,awx el yi jk xg`l Ðéðú÷ éî
úî àäawx el yic ,miign awxpc ab lr s` ,jk xg`l Ð?zn meyc :xn`w ikd ,`l

.awx el oi` ig mey ,awx el yiäøñçù äìîð àáø éòáedn ,dlk`e ,edy lk Ð?xeriy

dixa `nlc e` .xeht ied Ð dxqgc `kid eli`e ,aiig lik` ikc ,dl ixinb dnily dlnp

eaex opixn`e ,dixa `ki`dc ,aiig inp Ð dxqg ike ,aiigin dixa lik` ikc ,dl ixinb

.elekk
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ïåéëxvzi` `lc.dpnn yextl dteq oi` ixdy ,dteba oiicr cled xvep `ly Ð

äùøéôedndlk` `lca `niiwin `lc oeik ,oilblb ied in dkezay dly yxt Ð

`ede ,dyxita inp l`y ,dawpa dy` irna xaer l`yy ab`e .oilblb ied `le ,`id `zeig

.xkfa oicd

åøåòÐ edn eripe egik ,oilblb dyriy edn

.oilblb dyriy

ìëoilblb ied xn`wc ipdegike eripe yxt Ð

?dl zgkyn ikid ,'ek

äéé÷ùàãoilwc indpeny" wxta opixn`cÐ

"mivxyin i`n :(`,iw zay)

witpe ,`iqgn `zna `ki` ilwc ixz Ð milwc

jci`e ,itxn `nw `qk ,ediipian `inc `piirn

.wtp ikd liirc ikid ik Ð jci`e ,lylyn

jkae ,xzeia sebd z` dwpne sebd z` lylyn

.eripe egike yxtd xiardàéëñå`ypyxit Ð

,dlgz `ixah ina ewlye .xryd xiydl :i"yx

xrye y`xd xry xiydl `ypa ekqy mcew

ixwr (xryd) exyp `yp ekqy ici lr .sebd

iyxy izk` Ð `ypa `xwirn ekq i`c .zexryd

cer eid `l xyal xerd jxc mixaerd xryd

,lglgzn ileglg xryc meyn ,`ypd on mixyep

opixn`ck ,xerd zgzy y`xd xyal xaegne

`lc d`xpe .(a,hiw oileg) "ahexde xerd" wxta

cnerd exry :lirl xn`c `d `ibeq jd `xaq

`l Ð ffbil cner epi`y eze`c rnyn ,edn ffbil

ffb :xn`c ,daxk dil `xiaq `nye .oilblb ied

oia ,dil iraiz Ð ffb `le ,oilblb ied Ð exry

.i`w dlre ffbil cner epi`y oiae ,ffbil cnery

úîawx el oi` epghy,ixinb zeawx `wec Ð

.`pighc zixextr `le

åúééøáëopira,didy enk awxiy xnelk Ð

.eziixan dpzyp `lyúîxqgy

oeawx el oi`.xqg xawpy ÐàìådqetzÐ

jxca zn `vend :(a,cq) ["miebd"] wxta onwl

.`xwn dl yixce ,ezqetz mr elhep Ð ekxck

dylye ,gegizd xtr lk lhepy dil yxtne

.dleza rwxwn zerav`àìåzexaw zpekyÐ

dyly `vn :opixn` (a,cq) `xza wxta onwl

izndpny cr zen` rax`n dfl df oia yi m` ,m

epnid wceae ,zexaw zpeky df ixd Ð zen`

.zexawd zia my yi `ny yegl yi ik ,oldle

df oi` Ð xqg cg`e minly mipy `vn m`e

zia my did `nlicc `yyg meyn zexaw zpeky mrh m` ?dnl :oeir jixve .zexaw zpeky

.ahen Ð ipiqn dynl dkld `ed m`e .yegip inp xqg cg` ik s` Ð zexawdéáéúéî
'ek zna zxn` m` `lxya zifk lr eblti`c ,dl opz (b dpyn e wxt) zeicr zkqna Ð

xyan dl silie `nhnc o`nl `ki`e ,xdhnc o`nl `ki`c ,igd on xa`d on [yxetd]

dnk ea yi zna oky Ð znd on xa`a zxn` m` `l :aizene .znd on xa`n yxetd

aw raex Ð [r]aexe .oipn aex e` oipa aex :yexit Ð aexa .ceexz `lne ,raexe ,aex :zexneg

ikide .zeld`a ipzck ,ld`a `nhny znd on awx ceexz `ln oke .ld`a `nhnc zenvr

m` ,xa` cg aiwx` elit` zn iab dzeekc ,xa` cg aiwx`c enk Ð igl awx el oi`c inc

`w `d ?zn `d ipzw in :ipyne !`ed xqg zn `de ?i`n`e .awx el yi Ð epnn xa`d jzg¦

jzgy `zi`cke Ð awx el oi` ig mey ,xqg epi`y znae Ð awx el yi zn mey :ol rnyn

.awxpe igd on xa`àîòèig meynyi zn la` ,awx el oi` ig `edy onf lk :yexit Ð

lr s` ,xa` eze`l awx el yi Ð eixa`n cg` ig ecera awxpy cg` mc` zn oebk ,awx el

Ð awx el yi zn meyc ol rnyn `w `d ?[zn `d] ipzw in :ipyne .ig ecera aiwxdy it

ecera awxpy xa`d oi` ok ixg` zn ik elit` Ð awx el oi` ig meye ,zny xg`l awxpyk

.awx oick `nhn ig

äìîðedn dxqgydilr aiig dlnp lke`d :(`,bi zekn) "oiweld od el`" wxta xn`c Ð

.dilr dixa my oiicre ,zeigl dleki `id oiicry ,dilbx evvwp m` dil `iraine ,zifk da oi`y it lr s` ,`edy lkaéîixinb `xeriy opixn``de Ð dixaa dnily ,xnelk Ð

.zeigl die`x oiicre li`ed ,uxy dl `iede ,dl ixinb dixa `nlc e` .dxqg
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àìc ïåék :ïðéøîà éî ?eäî äMà éòîa òøæ úáëL¦§©¤©¦§¥¦¨©¦¨§¦©¥¨§¨
éúà÷ àîìòîc ïåék àîìc Bà ,éîc dôeb ék ¯ øöúéà¦§©¦¨¨¥¦§¨¥¨§¥¨§¨¨¨¥
àîéiwî àìc ïåék ?eäî dLøét :àtt áø éòa ?àì ¯¨¨¥©©¨¦§¨©¥¨§¨¦©§¨
àîìòî éîð àä àîìc Bà ,àeä àúeiç ¯ äìëà àìãa¦§¨¨§¨¦¨¦§¨¨©¦¥¨§¨
éòa ?eäî BøBò :à÷éà áøc déøa àçà áø éòa ?éúà̈¥¨¥©©¨§¥§©¦¨©¨¥
áø déì øîà ?eäî Bòéðå Bçék :çBðî øa àðeä áø©¨©¨©¦§¦©£©¥©
éðä ìk Czòc à÷ìñ éàå :àtt áøì àçà øa ìàeîL§¥©©¨§©©¨§¦¨§¨©§¨¨¨¥
?dì zçkLî éëéä ànèîc á÷ø ,ïélbìb éåä øîà÷c§¨¨©¨¥©§©¦¨¨¦§©¥¥¦©§§©§¨
éîa B÷ìLe ,àLð àéëñå ,íéì÷c éî déi÷Làc ¯§©§§¥¥§¨¦§¨§¨¨¨§¨§¥
.á÷ø Bì ïéà ¯ BðçhL úî ,ïðéè÷ð :ééaà øîà .àéøaè¦¤§¨£©©©¥¨§¦©¥¤§¨¥¨¨
àeä écéî ?eäî ,áé÷øäå øæçå Bðçè :eäì àéòaéà¦©£¨§§¨§¨©§¦§¦©¦¥
,àkéàäå ¯ úBîöòå íéãéâå øNa àkéàc àlà àîòè©£¨¤¨§¦¨¨¨§¦¦©£¨§¨¦¨

Bàøa àleò éðz .e÷éz ?àkéìå ,ïðéòa Búéiøák àîìc¦§¨¦§¦¨¨¥©§¥¨¥¨¥¨©
àìå ,äñeôz àìå ,á÷ø Bì ïéà ¯ øñçL úî :àðéðç£¦¨¥¤¨¥¥¨¨§Ÿ§¨§Ÿ
Bì LiL úna zøîà íà ,àì :éáéúéî .úBøá÷ úðeëL§©§¨¥¦¥Ÿ¦¨©§¨©¥¤¥
Bì ïéàL éça øîàz ,á÷ø ãååøz àìî Bà ,òáBøå áBø§©§Ÿ©§¨¨¨Ÿ©©©¤¥
?éîc éëéä .á÷ø ãååøz àìî àìå ,òáBø àìå áBø àìŸ§Ÿ©§Ÿ§Ÿ©§¨¨¨¥¦¨¥
øáà ãç eléôà úî éab déúååëc ¯ øáà ãç áé÷øàc§¦§¦©¥¤¦§¨¥©¥¥£¦©¥¤
:ïì òîLî à÷ àä ?úî àä éðú÷ éî ¯ !á÷ø àkéà¦¨¨¨¦¨¨¥¨¥¨¨©§©¨
:àáø éòa .á÷ø Bì ïéà éç íeL ,á÷ø Bì Lé úî íeL¥¥¨¨©¥¨¨¨¥¨¨
¯ á÷ø éøéîb ék ?eäî ,úîe øæçå ,éç àeäLk áé÷øä¦§¦§¤©§¨©¥©¦§¦¦¨¨
àä àäéî àzLä àîìc Bà ,úî àeäLk áé÷øéàc§¦§¦§¤¥¦§¨¨§¨¦¨¨
áBø Bì LiL úna zøîà íà ,àì :òîL àz ?úééî̈¥¨§©Ÿ¦¨©§¨©¥¤¥
¯ àîòè ';åë éça øîàz ,á÷ø ãååøz àìîe òáBøå§©§Ÿ©§¨¨¨Ÿ©©©©£¨
?úî àä éðú÷ éî ¯ !á÷ø Bì Lé ¯ úî àä ,éç íeMî¦©¨¥¥¨¨¦¨¨¥¨¥
ïéà éç íeL ,á÷ø Bì Lé úî íeLc :ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¥¥¨¨©¥
àøeòéL ?eäî äøñçL äìîð :àáø éòa .á÷ø Bì¨¨¨¥¨¨§¨¨¤¨§¨©¦¨
?àkéàäå ,dì éøéîb äiøa Bà ,øñç àäå ¯ dì ïéøéîb§¦¦¨§¨¨¥§¦¨§¦¦¨§¨¦¨
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קסז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `p sc xifp(ipy meil)

iabl wtzqdl yi oiicròøæ úáëLz`vnpdäMà éòîa,dzny ¦§©¤©¦§¥¦¨
,eäî.dy`d on awx oic `id zlhan m`dàìc ïåék ïðéøîà éî ©¦©§¦¨¥¨§Ÿ

éîc äôeb ék øözéàseb o`k oi` ,cle xvep `l oiicry xg`ny - ¦§©¦¨¨¥
,dy`d ly dtebk lkd aygp `l` ,awx oic lhand sqepBà

àì éúà÷ àîìòîc ïåék àîìcdpi` ef rxf zakyy xg`ny e` - ¦§¨¥¨§¥¨§¨¨¨¥Ÿ
awx oic `id zlhan ,ipevig xac `l` dy`d ly dtebn wlg

.dpnn
:ztqep `irai`eäî dLøét ,àtt áø éòacera dzny dy` - ¨¥©¨¨¦§¨©

.dpnn awx oic `id zlhan m`d ,dteba ddey lk`nd zleqt
àeä àúeiç äìëà àìãa àîéiwî àìc ïåékdy`d oi`y xg`n - ¥¨§Ÿ¦©§¨¦§Ÿ¨§¨©¨

oic lhan epi`e ,dtebn wlgk aygp ,lk`n `ll miiwzdl dleki
,awxéúà àîìòî énð àä àîìc Bàdpi` ef zleqty xg`ny - ¦§¨¨©¦¥¨§¨¨¥

dpnn zlhane dtebk zaygp dpi` ,ipevig xac `l` dtebn wlg
.awx oic

:ztqep `irai`,eäî BøBò ,à÷éà áøc déøa àçà áø éòam`d ¨¥©©¨§¥§©¦¨©
xack aygpy e` ,awx oic epnn lhan epi`e etebn wlgk aygp

.lhane ,ipevig
:ztqep `irai`Bçék ,çBðî øa àðeä áø éòaon z`veid dgil - ¨¥©¨©¨©¦

,gka oexbdBòéðå,mhegd zgil -eäîawx oic md milhan m`d - §¦©
.`l e` ,eteba md miievn m` ,znd on

:dywn `xnbdà÷ìñ éàå ,àtt áøì àçà øa ìàeîL áø déì øîà̈©¥©§¥©©¨§©¨¨§¦¨§¨
ïéìbìb éåä øîà÷c éðä ìk Czòcegike xerde yxtd ok` m` - ©§¨¨¨¥§¨¨©£¥©§©¦

ok m` ,znd on awx oic milhan eripeúçkLî éëéä ànèîc á÷ø̈¨¦§©¥¥¦©§©©
dìmd miievn el` mixac ixd ,zna awx oic `diy okzi cvik - ¨

.zny mc` lkaote`a wx `di zna awx oic ok` :`xnbd zvxzn
déé÷Làcezen mcew eze` ewydy -íéì÷c éîcgein oiirn ina - §©§§¥¥§¨¦

jkae ,sebd lk z` zewpl einin zlebqe ,milwc ipy oian raepd
,dy`a rxf zakye ,eripe egike eyxit z` exiardàLð àéëñå- §©§¨¨¨

,xriyd z` xiynd mq oina eze` ekqeB÷ìLelk z` ewlye - §¨
etebàéøáè éîaedehiytde exer jkxzp jkae ,dixah inga - §¥§¤§¨

.eilrn
:awx ipica sqep oicïðéè÷ð ,éiaà øîày dkldl ep` mihwep -úî ¨©©©¥©§¦¨¥

BðçhLawx ly zixextr oirk dyrpy cr,á÷ø Bì ïéàxg`n ¤§¨¥¨¨
,oeawx ici lr ziyrpd zixextra `l` dkldd dycgzp `ly

.dpigh ici lr ziyrpa `le
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -øæçå Bðçèoeghd xyad ¦©§¨§§¨§¨©
,eäî áé÷øäåz` `xnbd zx`an .awx oic dilr legi dzr m`d §¦§¦©
:wtqd iccvàîòè àeä éãéîepi` awx lkl mrhd `eld -àlà ¦¦©§¨¤¨

meynàkéàäå ,úBîöòå íéãéâå øNa àkéàclegie ok yi o`k mb - §¦¨¨¨§¦¦©£¨§¨¦¨
,awx z`neh oicàîìc Bà`edy znBúéiøáklibx ote`a awxpe ¦§¨¦§¦¨

ïðéòa,dkldd dxn`p dfaeàkéìå.ok epi` o`ke -.e÷éz §¦¨§¥¨¥
:awx ipica sqep oicøñçL úî ,àðéðç øa àìeò éðz,etebn wlgïéà ¨¥¨©£¦¨¥¤¨¥¥

Bìoic,á÷ø,df ote`a dkldd dycgzp `ly oeikàìåoicäñeôz ¨¨§Ÿ§¨
eilr ,ezeptl `ed utge eznc`a xeaw zn mc` `ven m`y -
yly cere eaiaqny gegiz xtrd lk z` znd seb mr cgi lehil
z`veid dgildy xg`n dxtgp `ly dywd rwxwdn zerav`

.mly zna wx xn`p df oice ,rwxwa zrlap znd onúðeëL àìå§Ÿ§©
úBøá÷oiay ghya mixeawd mizn dyly mc` `ven m`y - §¨

yi s`e ,mzeptl xeq`e zexawd zia df ixd ,zen` dpenyl rax`
eteb oi` miznd cg` m` mpn` .mzeaiaq ztqep d`nehl yegl

.df oic lg `l ,mly
:dywn `xnbd,éáéúéîdpyna epipyzeicr zkqna(b"n e"t), ¥¦¥

on xa` ipicn ,igd on xa`l mirbepd mipic micneld mpyiy
,dpynd z`f dgece ,zndBì LiL úîa zøîà íà àìzexneg Ÿ¦¨©§¨§¥¤¥

,el`áBø,eixai` oipn aex miiwy e` ,sebd oipa aex miiw m`y -
,zn z`neha md mi`nhnåyòáBømi`nhn znd on zenvr aw §©

,ld`a mdBàyá÷ø ãååøz àìî,ld`a `nhn znnéça øîàz §Ÿ©§¨¨¨Ÿ©§©
,á÷ø ãååøz àìî àìå òáBø àìå áBø àì Bì ïéàLdz` ji`e ,dinza ¤¥Ÿ§Ÿ©§Ÿ§Ÿ©§¨¨©

.dfn df cenll utg,`xnbd zxxaneéîc éëéäote`d `ed cvik - ¥¦¨¦
,igd on xa`a awx oic xnel ozipyøáà ãç áé÷øàcote`a wx - §¦§¦©¥¤

,zeigl leki epi` elek aiwxd m` ixdy ,cg` xa` aiwxdy
á÷ø àkéà øáà ãç eléôà úî éab déúååëcdpyna xn`p jk lre - §§¨¥©¥¥£¦©¥¤¦¨¨©

cg` xa` aiwxd m` s` znay ,zna `l` iga awx oic oi`y
dxn`p `ly xaeqd ,`lerl dywe ,awx z`neh oic ea yi cala

:`xnbd zvxzn .sebd lk aiwxdyk `l` awx z`nehéðz÷ éî¦¨¨¥
dpynaúî àäawx oic yi iga awx oic oi`y ote` eze`ay - ¨¥

`l` ,cg` xa`a awx oic oi` zna s`y ,ok xacd oi` ,znaàä̈
ïì òîLî à÷,dpyndá÷ø Bì ïéà éç íeL á÷ø Bì Lé úî íeL- ¨©§©¨¥¥¨¨©¥¨¨

z`neh oic epivn zn iably ,iga xy`n xzei zna `xneg dpyi
,awx z`neh oic epivn `l iga j` ,mly eteb lky ote`a ,awx

.cg` xa` `l` etebn awxp `ly xg`n
:awx oica `irai`áé÷øä ,àáø éòacg` xa`úîe øæçå ,éç àeäLk ¨¥¨¨¦§¦§¤©§¨©¥

,eteb lk aiwxdeeäîx`yl miign aiwxdy xa`d s` sxhviy ©
wlg xqgy znk aygii `le ,dzin xg`l eaiwxdy mixai`d

y xn`p m`d .etebnéøéîb ékoic epcnly dn -á÷ø`weec `ed ¦§¦¥¨¨
ote`aáé÷øéàcsebd lk,úî àeäLkcg` xa` awxp xy`k `le §¦§¦§¤¥

,miign,úééî àä àäéî àzLä àîìc Bàawxpy mly zn ixde ¦§¨©§¨¦¨¨¨¥
.awx z`neh oic ea yie ,epiptl

:heytl dqpn `xnbd,òîL àz,dpyna epipyúîa zøîà íà àì ¨§©Ÿ¦¨©§¨§¥
.'eë éça øîàz á÷ø ãååøz àìîe òáBøå áBø Bì LiLzwiiicn ¤¥§©§Ÿ©§¨¨¨Ÿ©§©

:`xnbdíeMî àîòèyéç,awx z`neh oic ea oi` okle ,`edàä ©§¨¦©¨
á÷ø Bì Lé úîheytl yie ,miign awxpy xa`d eze` lr s` ¥¥¨©

:`xnbd dgec .`ax ly ewitq z` ef dpynnz÷ éîéðdpynaàä ¦¨¨¥¨
úîoi` ,zeniykl d`neh legz `nhn igd oi`y ote` eze`ay - ¥

`l` ,ok xacdïéà éç íeL á÷ø Bì Lé úî íeLc ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¥¥¨¨©¥
á÷ø Bìsebd lk aiwxdyk ,zna awx z`neh ly ote` epyiy - ¨¨

oi` j` ,awx z`neh ea `dzy ote` mey oi` igae ,dzin xg`l
.miign cg` xa` aiwxd iabl o`kn gikedl

:mivxy ipica wtqäøñçL äìîð ,àáø éòadilbx evvwpy - ¨¥¨¨§¨¨¤¨§¨
,zeigl `id dleki oiicreeäîs` dilr aiig dlke`d m`d - ©

m`d .`l e` ,dnily 'dixa' `idy oeik ,zifk xeriy da oi`y
øñç àäå dì ïéøéîb àøeòéLxy`k `weec `ed 'dixa' oic m`d - ¦¨§¦¦¨§¨¨¥

aiig dlke`d oi` dilbx evvwp xy`k ok lre ,mly dteb lk
,dilràkéàäå dì éøéîb äéøa Bà`diy `ed dixa oicy e` - ¦§¨§¦¥¨§¨¦¨

dlekiy xg`n ,dilr miaiig dilbx evvwpy s` ok lre ,ig xevid
.zeigl `id
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט' מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום הראשון, בו כותב גם ע"ד הפתקא שכתב בליל הוש"ר.

וממולדתך  מארצך  לך  לך  לס'  הראשון  ביום  הכתוב  מכתבו,  אח"כ  לקרות  לי  שנעם  ומובן 

ומבית אביך אל הארץ אשר אראך.
המשך בעמוד הבי



xcde"קסח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ap sc xifp(iyily meil)

:wtqd z` heytl dqpn `xnbdàzø÷ñécî äãeäé áø øîàmy-] ¨©©§¨¦¦§©§¨
,[mewn,òîL àzxn`p ,`ziixaa epipy(`l `i `xwie)rbPd lM'íäa ¨§©¨©Ÿ¥©¨¤

,'axrd cr `nhi mznAìBëérbp m` `l` aiigzi `lïleëa- §Ÿ¨¦§¨©¨¨¤¨§¨
,uxyd lkaøîBì ãeîìz(al my)eilr lRi xW` lke'íäîmznA ©§©§Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨

.mdn wlga rbepd s` epiid ,'`nhiìBëé 'íäî' éàmc` mb `nhi ¦§¨¦¥¤¨
a rbepdïúö÷î,edyna elit`eBì ãeîìz,'íäa' øî`nhp epi`y ¦§¨¨©§©¨¤

.elek uxya rbiy crãöék àä,ef dxizq ayiizz`l`òbiL ãò ¨¥©©¤¦©
ïúö÷îadfk lceba `edy la`ïleëk àeäLeze`a uxy yiy - §¦§¨¨¤§¨

,lcebíéîëç eøòéLå,d`neh zlawl jxvpd xeriyd z` §¦££¨¦
èîBçä ïkL ,äLãòëa[uxy oin-]aBúéiøa úlçz,epiidc - §©£¨¨¤¥©¤§¦©§¦¨

`ed elceb ,clepy mcew eteb lk mwxzpyk,äLãòëas` ok lre §©£¨¨
dycrka `ed exeriy m` `nhp ,lecb uxyn zvwna rbepd

.eziixa zligza hneg ly lceb `edy
:`xnbd zx`andì éøéîb àøeòéL dpéî òîL`ziixad ixacn - §©¦¨¦¨§¦¥¨

`id dlekiy s` dlnpd ilbx evvwp m`y dixa oicl cenll yi
m` df hneg ixdy ,xeht dlke`de dixa daeyg dpi` ,zeigl
minkg eraw z`f lkae ,dycrkn zegt exeriy `di eilbx evvwi
dixa oic ea oi` eilbx evvwi m`y epiide ,dycrka d`neh xeriy

.'dixa' dpi` dilbx evvwpy dlnp s` `linne ,`nhn epi`e
:dgec `xnbdàéåä àìãác ,àøeòéL ïðéòa ék ,äéòîL áø øîà̈©©§©§¨¦§¦¨¦¨§¦§Ÿ©§¨

ànèî àì äLãòkzegta hneg `nhn oi`y xn`py dn - ©£¨¨Ÿ§©¥
meyn edf ,dycrn,äîLð da äìôð àìc`l oiicry xg`ny §Ÿ¨§¨¨§¨¨

lkei `le dnyp ea `dz `l aey dzr eilbx evvwi m` ,clep
,cleedlìáàuxyyàì äîLð da äìôðdpi` milbx `lay xn`p £¨¨§¨¨§¨¨Ÿ

,'dixa' oic dl yiy okzi miilbx `ll dlnpa mb okle ,d`nhn
:`xnbd dwiqn .aiig dlke`deéòaézCìepira wtqd oiicr - ¦¨¥¨

:cner
dpyna epipy(:hn lirl)lr ,'eke glbn xifpd ze`neh el` lr :

å äøãMälreäì àéòaéà :úìBbìebäm`d ,daiyid ipa ewtzqp - ©¦§¨§©§¤¦©§¨§
å äøãLmbïðz úìBbìeâ,cgi mdipya wx `nhpeàîìc Bàdpeekd ¦§¨§§¤§©¦§¨

`idBà`nhpyaBà äøãL`nhpyaúìBbìeb.dcal zg` lk ¦§¨§¤
:heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîàiabl `ziixaa epipy ¨©¨¨¨§©

y ,ld` z`nehäøãLzn lyãøébLz` xay -áBødïéòìéò- ¦§¨¤¥©¦§¦
zerlvd,daL,dxcya zexaegndäøBäèz` `nhln `id ¤¨§¨

dpi`e ,dpnn dxcy my lhay xg`n ,ld`a dnr ddeyd
.`yne rbna `l` d`nhnezgpen `idy ote`a,øá÷áif`eléôà §¤¤£¦

m`úøaeLî,dxcya md zexaegn oiicre zerlvd aex exayp - §¤¤
ú÷øBôî Bà,mnewnn ixnbl zerlvd exwrp m` elit` e` - §¤¤
éðtî ,äàîèyøáwä,zewxetnde zexeayd zerlvd z` sxvn §¥¨¦§¥©¤¤

y ,`ziixad ixacn rnyn .dxcya md zexaegn eli`kàîòè©§¨
ld`a z`nhn dxcyd oi`yãøéâc íeMîzerlvd aex z` xaye ¦§¥©

,da zexaegndãøéb àì àäozenilya ex`ypeàîè`la s` ¨Ÿ¥©¨¥
,zleblebd.éðz÷ 'úìBbìeb Bà äøãL Bà' dpéî òîL§©¦¨¦§¨§¤¨¨¥

:`xnbd dgecéðz÷ àì àä`ziixad ixacn z`f wiicl ozip `l - ¨Ÿ¨¨¥
`ziixad oi`y xg`n ,dxcyd z`nhn zerlvd exayp `l m`y

e ,zerlvd exaypy ote`a `l` zwqerïì òîLî à÷ àä`ziixad ¨¨©§©¨
äøBäè ãøéb éëcdxcyd oi` zerlvd exaypy dfk ote`ay - §¦¥©§¨

e ,z`nhnCãéà,zerlvd exayp `ly ote`a -Cì éòaézoiicr - ¦¨¦¨¥¨
.zleblebd `la z`nhn m` wtzqdl mewn epyi

:dixacn wtqd heytl zpn lr ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈
,òîLopaxe `aiwr iax ly mzwelgna zwqerd `ziixaa epipy §©

,mizn ipyn d`ad d`neh sexiv iabläML ,øîBà äãeäé éaø©¦§¨¥¦¨
íéøácdid d`neh sexiv ipicaànèî àáé÷ò éaø,ld` z`neh §¨¦©¦£¦¨§©¥

ïéøäèî íéîëçåå ,okn xg`làáé÷ò éaø Ba øæç.xdihe ,eixacnåok ©£¨¦§©£¦§¨©©¦£¦¨§
didíéiñøè ìL úñðkä úéáì úBîöò äàìî äte÷ eàéáäL äNòî©£¤¤¥¦¨§¥¨£¨§¥©§¤¤¤©§¦¦

,zyegp itxev -øéåàa äeçépäå`ly ick ,dxewn epi`y mewna - §¦¦¨©£¦
,znd ld` z`neha zqpkd zial miqpkpd lk e`nhiiñðëðå§¦§©

[Bnò] íéàôBøä ìëå àôBøä ñBãBzzenvr m`d wecal zpn lr ¨¥§¨¨§¦¦
,mipyn e` cg` znn mpid el`åmzwica xg`leøîàyïàk ïéà §¨§¥¨

äøãLdnily,ãçà únîexdih ok lre ,mizn dnkn sexiva `l` ¦§¨¦¥¤¨
`aiwr iax s`y ,my x`eane .ld` z`nehn el` zenvr minkg
d`ad d`nehy ezxaqn ea xfgy epiide ,mixdhnd lr dpnp

.ztxhvn mizn ipyn
:`ziixad ixacn wtqd heytl ozip cvik `xnbd zx`aneàîòè©§¨

àãçîc äøãL àkéìcef dxcy minkg exdihy xacd mrh - §¥¨¦§¨§¥£¨
,mizn dnkn `l` cg` znn dpi`y xg`n ,ld` z`nehnàkéàä̈¦¨

äéìò çlâî øéæð ,àãçîc úìBbìeb Bà äøãL Bàdzid eli` j` - ¦§¨§¤§¥£¨¨¦§©¥©¨¤¨
minkg eid cg` znn zlebleb e` cg` znn dxcy epiptl

,dilr glbn did xifpd s`e ,ld` z`neh mi`nhnBà dpéî òîL§©¦¨
ïðz úìBbìeb Bà äøãLdxcy s`y ,`ziixad ixacn ok m` gken - ¦§¨§¤§©

xifpd s` `linne ,ld` z`neh mi`nhn dcal zlebleb e` dcal
.mdilr glbn

xg`n ,`ziixad ixacn df wtq heytl ozip `l :`xnbd dgec
y xnel okziyøîà÷ àéòaéî àì`ziixad zpeeky ,xnelk - Ÿ¦©§¨¨¨©

,epiide .`picl jxvp epi`y s` ,xzei lecb yecig eprinydlàìŸ
àkéì ãçà únîc úìBbìeâå äøãL àéòaéîoi`y cala ef `l - ¦©§¨¦§¨§§¤§¦¥¤¨¥¨

mda oi` `linne ,cg` znn zleblebe dxcy el` zenvra
,ld` z`nehúnî úìBbìeb Bà ãçà únî äøãL Bà eléôà àlà¤¨£¦¦§¨¦¥¤¨§¤¦¥

àkéì ãçà. ¤¨¥¨
:dixacn wtqd heytl zpn lr ,ztqep `ziixa d`ian `xnbdàz̈

àðééðnî ,òîLmda ewlgpy mipicd z` dpend `ziixad ixacn - §©¦¦§¨¨
,zxne`e ,mizn ipyn d`neh sexiv oiprl minkge `aiwr iaxäîe©

äML ïäd,ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaøL íéøác,cg`dìò ¥¦¨§¨¦¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©
øáàmlyàaL ,únä ïîmixai` i`vg ipy sexiv ici lréðMî ¥¤¦©¥¤¨¦§¥

.íéúî,ipydøáà ìòåmlyéçä ïîàaLi`vg ipy sexiv ici lr ¥¦§©¥¤¦©©¤¨
mixai`íãà éða éðLî.miig,iyilydàaL úBîöò á÷ éöç ìòå ¦§¥§¥¨¨§©£¦©£¨¤¨

îly mdizenvr sexivíéúî éðM.,iriaxdíc úéòéáø ìòåznd on ¦§¥¥¦§©§¦¦¨
íéðMî àaä.,iyingdäøBòNk íöò ìòåcg` znn elit` `ad ©¨¦§©¦§©¤¤¦§¨

ì ÷ìçpLíéðL,iyiyd .epiptl mdipye ,miwlg ipyl -äøãMäå ¤¤§©¦§©¦§©¦§¨
úìBbìebäå.mizn ipy ly mtexivn mi`ad §©§¤
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וידועה הוראת-פתגם רבנו הזקן, מ'דארף לעבן מיט דער צייט, הכוונה מיט דער סדרה פון דער 

וואך, וידוע פירוש תורת החסידות בפסוק האמור.

בנגלה   - חסידותית  ובהתלהבות  ושקידה  בהתמדה  בפועל,  החלטתו  שיקיים  רצון  ויהי 

אראך, שמראים  יצליחו גם כפירוש השני אשר  ובהידור בקיום המצות, והשי"ת  יחד  ובחסידות גם 

ומגלים הכחות הפנימים שישנם בו שיפעלו פעולתם ועד לחיי היום יומים, ועוצם וערך כחות הפנימים 

הרי מובן ומבואר בכ"מ.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

המשך מעמוד הגודם

miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtxifp
òîù àú àúø÷ñãî äãåäé áø øîàmda rbepd lk ,uxyd lka mkl mi`nhd dl`" Ð

`l la` ,`nh `di mleka rbp ikc ,mleka leki "mda" i` ,(`i `xwie) 'ebe "mzena

.'ek "mzena mdn eilr leti xy` lke" xnel cenlz Ð ezvwnaíéîëç åøòéùårbny Ð

.elekk deyy dycrk `edy ,`nhi dycr'åë èîåçä ïëùdixa xeriy ira `wcne Ð

dlek dixac `xeriy dpin rny Ð dycrk

llkn dl `wtp Ð `xeriy dxqg i`e ,opira

.dlik` oiprl oicd `ede ,dz`nehéáø øîà
àøåòéù ïðéòá éë äéòîùlkc icina ,dixac Ð

zegta ,dlnp iab la` .dycrka eziixa

`l inp dnily `dc ,dnyp da `ied dycrkn

izk`e ,`xeriy opira `l Ð dycrk dlek `ied

.jl irazãøéâù [äøãù] òîù àú àáø øîà
äáù úåòìö áåøÐ day zerlv aex xwry Ð

.dcva zegpen ody ab lr s`e ,dxedhøá÷áå
'åë.dnly enk zeidl dtxvn xawdy iptn Ð

`kilc ab lr s`e ,d`nh Ð cxib `l `d

zlebleb e` dxcyc dpin rnye .dcda zlebleb

.opzêãéà.jl iraiz oiicr ,cxib `l Ðäùù
íéøáã.edl aiygw onwl Ðíééñøè ìùÐ

.dne` dze` ly :dl ixn`e .zygp itxev

dcear zkqna el dnece .mibxe` :dl ixn`e

qtzpyk xfril` iaxc dyrna (a,fi) dxf

.ip` miiqxh ly max :edl xn`c ,zeklnl

øéåàá äåçéðäåoze`a oi`nhin eidi `ly ick Ð

.zenvràôåøä ñåãåú ñðëðåiwa didy Ð

.mizn ipyn e` cg` znn od m` dgneneåøîàå
ãçà úîî äøãù ïàë ïéàglbn xifpd oi`e Ð

xne` didy ,`aiwr iaxl elit`e .elid` lr

`nhn mizn ipyn d`a `id elit`y dlgza

.`aiwr iax ea xfg Ð elid` lríåùî àîòè
àëéìããçà úîî äøãù äéáoi`c xn`w Ð

`nhn Ð cg` znc `cg `ki` `d .glbn xifpd

xifpde ,melk `xie`a ezgpd liren oi`e ,ld`a

:zlebleb e` dxcy e`c heytze .eilr glbn

znn zleblebe dxcyc jl `ni` mlerl ,`l

`wc mi`texd edl xn`wc i`de .opira cg`

`irain `l ;xn`w `irain `l Ð edl xdhn

z`neh xeriy ick cg` znc zleblbe dxcy

cg` znn dxcy elit` `l` ,`kilc ,ld`

ded `aiwr iax ixaclc ,cg` znn zleblebe

.`ki` `l Ð `nhnàðééðîî òîù àúÐ

ipyn `ad znd on xa` lr .mixac dyyc

izy ea yiy weyd e` rexfd oebk Ð mizn

znn `a xg`de cg` znn `a cg`de ,zenvr

.cg` xa` od oiiexwe ,ipyàîèî àáé÷ò éáø
íéøäèî íéîëçå`diy exn` `ly itl Ð

zenvr aw ivge ,cg` mc`n `ad igd on xa`e ,cg` znn xa`a `l` ld`a `nhn

`aiwr iax ixacle .ld`a `le rbna ,cg` znn `ad mc ziriaxe ,cg` znn `ad

oi`a od elit`y `aiwr iax xne` el` lkae .cg` znn dxeryk mvre .ld`a elit`

.oi`nhn el` ixd mizn ipyn
íìåòì
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àúoleka leki mdarnyÐxg` mewnae "ekez l` mdn leti xy`" aizk mivxy iab

exriye 'eke ?elld ze`xwnd ipy ayiip cvik `d ,"mzena mda rbi xy`" aizk

itl Ð "mda" `ixwine ,cg` uxy zvwna edfy Ð "mdn" `ixwinc ,dycrka minkg

ixdy .dycrk opiracn ,ixinb `xeriy dpin rnye .dycrka eziixa zligz hnegdy

mr epiid Ð dycrka ezligz ied ik mb hnegd

,`zxet dipin jizg i` mewn lkne ,eipxwe eilbx

elit`e ,dig ikd elit` Ð dycrkn dizgtinc

dpin rnye ,dziixak ynn dycrk opira ikd

opira ik :dirny ax xn` ,igce .ixinb `xeriy

,dnyp dia dltp `lc `kid Ð dycrka `xeriy

i`ce f` Ð dligz hrn zgtp m`y ,hneg oebk

`l mlerle li`ed ,zegta dixa eaiygdl epl oi`

dltpc `kid la` .okn zegta miig znyp ea leti

uviw s` ik ,`id daeyg Ð dig dlnp oebk ,dil

zeigl oiicr dleki Ð dpnn xac mey e` dilbx

.uvwy xaca oielz diig oi`y ,daxdàéòáéà
opz zleblebe dxcy edlmdipy lr `wecc Ð

`ede .opz zlebleb e` dxcy e` `nlc e` ,glbn

inp (` dpyn a wxt) zeld`c oizipzn`c oicd

oizipzn iziinc jenqa rnyn oke ,dil `irain

.oiira hytinl zeld`càúcxby dxcy rny

day oilerlr aexzerlv aex xaiy :yexit Ð

.oilerlr Ð zerlv ly mebxz .dayäøåäè
`le 'eke dxcya oexqg dnk [opixn`] `nlra Ð

oileg) "zetxh el`" wxta l`eny xn` ,`nhz

wgvi epiaxl d`xp o`k mbe .dtxhl oke :(a,an

,dtxh dizerlv aex exazyp m`c ,zeeydl yic

exazyp :(`,ap my) "zetxh el`" wxta xn`cke

aexa elit` Ð exwrp ,dtxh Ð oiccv ipy aexa

.cg` cvøá÷áåzwxetn e` zxaeyn elit`

dtxvn xawdy iptn d`nh.ixinb ikdc Ð

àîòè`wlq `we .`nh cxib `l `d cxibc

elit`e ,zlebleb `la ixii`c jzrc

zlebleb e` dxcy e`c dpin rnye ,d`nh ikd

`w `d ?d`nh cxib `l `d :ipzw in :ipyne .opz

.jl iraiz jci`e dxedh cxib ikc ol rnyn

?zlebleb `la d`nh cxib `l `d ipzw in :yexit

[ok] it lr s`e ,ixii` zlebleb dnr yiyk `nlc

iraiz jci`e .dxedh Ð day zerlv aex cxib ik

`la dxcyd `l` my oi`e ,cxib `la :xnelk ,jl

.jl iraiz ,zleblebàúxne` dcedi iax rny

`nhn `aiwr iax mixac dyy`w jenqa Ð

xfge ,oixdhn minkge .mixac dyy jpdl aiyg

.`aiwr iax eaäùòîd`ln dtew e`iady

miiqxh ly zqpkd zial zenvritxev :yexit Ð

ot ,eilr bb oi`y mewna xie`a degipde .zygp

dxcy o`k oi` :exn`e ,enr mi`texd lke `texd qecez qpkp .my oiqpkpd ld`a e`nhi

oixdhn o`k yie li`ed ,exn` :ixtiqa `zi` ikdc iz`vn zeipyn yexitae .cg` znn

ipyn mi`ad zleblebae dxcya ewlgpy minkge `aiwr iax :yexit .oipnl cenrp [oi`nhne]

iaxn eligzd ,ediizbelt opz inp (e dpyn) a wxt zeld` zkqnae .dl iziin jenqae ,mizn

.oixedh edi Ð zxdih `nhn ziidy `ed dz`e li`ed :el exn` ,xdihe dligz `aiwr

àîòèdxcy `kilc`cg zncznc zlebleb e` dxcy `ki` `d ,`cg znn :yexit Ð

lr glbn xifp Ð `cgmi`texl ze`xdl oikixv eid dn :oeir jixv .`kil cg` znnc zleblebe dxcy `irain `l ,xn`w `irain `l `nlc :igce .opz zebleb e` dxcy e` :dpin rnye .di

,xawa ocera mc`d lid`d zenvr oze` lrc oebk ixii`c :wgvi epiax xne`e !dxedh cg` znn s`c lirl opixn`e ,zxaeyne zwxetn dzid `nzqn `de ?`l e` cg` znn dxcyd m`

.etxvn xawd lirl xn`eàúivg lre ,mc` ipa ipyn `ay igd on xa` lre ,mizn ipyn `ay znd on xa` lr oixdhn minkge `nhn `aiwr iaxy mixac dyy od dn `piipnn rny

mizn ipyn `ay zenvr awoiprl `kdc gikedl yi Ð opaxe `aiwr iaxc `zbelta (e dpyn a wxt) zeld` zkqna opzck "mizn ipyn `ad zenvr raex lre" `kd xn`w `lcne Ð

.ipzw `cixb ld` z`neh oiprl mzde ,oizipzna opzck ,glbn epi` cg` znn iz`c awd raex lrc ,aw ivg hwp ikdle .aw ivgn zegt lr glbn epi`c ,ixii` xifp zglbzàáùipyn

miznmc bel ivg lr" opaxl hwpinl dil irainc `ed oicae .dia xcd `aiwr iaxc opz `kde .dilr opax ibilte ,`aiwr iaxl oizipzna opzck ,glbn `aiwr iaxl cg` znn `a eli`c Ð

.uxt epiax axd .ikd hwp glbn ziriaxa s`c `aiwr iaxlc icii` `l` ,"mizn ipyn `adìòåmipyl wlgpy dxeryk mvr lre 'ek mc ziriax lre dxeryk mvrznn `ed ik s` Ð

[a cenrl jiiy] .mizn ipyn zleblebe dxcyd :opaxe `aiwr iaxc `zbelta `icda `ipz (e dpyn a wxt) zeld` zkqna Ð zleblebe dxcyde .cg`éàåzlebleb e` dxcy e` jzrc `wlq

oiied dray ipd,edl aiyg ixzk zleblebe dxcy mlerl :ipyne .`d `la `d `nhn `lc ,cg zleblebe dxcy i`ce `l` .mixac dyy `pz `yixae ,opaxe `aiwr iax ea ewlgpc :yexit Ð

.'ek dxeryk mvr `ipzc ,dilr biltc `ed cigic ,dxeryk mvr iwet`l Ð `aiwr iax lr ibiltc mixac dyy ipzw ikc .mixac dyyc `payegn dxeryk mvr inqe
zirai`e
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קסט
miwxt dyelya` cenr ap sc ± iriax wxtxifp

òîù àú àúø÷ñãî äãåäé áø øîàmda rbepd lk ,uxyd lka mkl mi`nhd dl`" Ð

`l la` ,`nh `di mleka rbp ikc ,mleka leki "mda" i` ,(`i `xwie) 'ebe "mzena

.'ek "mzena mdn eilr leti xy` lke" xnel cenlz Ð ezvwnaíéîëç åøòéùårbny Ð

.elekk deyy dycrk `edy ,`nhi dycr'åë èîåçä ïëùdixa xeriy ira `wcne Ð

dlek dixac `xeriy dpin rny Ð dycrk

llkn dl `wtp Ð `xeriy dxqg i`e ,opira

.dlik` oiprl oicd `ede ,dz`nehéáø øîà
àøåòéù ïðéòá éë äéòîùlkc icina ,dixac Ð

zegta ,dlnp iab la` .dycrka eziixa

`l inp dnily `dc ,dnyp da `ied dycrkn

izk`e ,`xeriy opira `l Ð dycrk dlek `ied

.jl irazãøéâù [äøãù] òîù àú àáø øîà
äáù úåòìö áåøÐ day zerlv aex xwry Ð

.dcva zegpen ody ab lr s`e ,dxedhøá÷áå
'åë.dnly enk zeidl dtxvn xawdy iptn Ð

`kilc ab lr s`e ,d`nh Ð cxib `l `d

zlebleb e` dxcyc dpin rnye .dcda zlebleb

.opzêãéà.jl iraiz oiicr ,cxib `l Ðäùù
íéøáã.edl aiygw onwl Ðíééñøè ìùÐ

.dne` dze` ly :dl ixn`e .zygp itxev

dcear zkqna el dnece .mibxe` :dl ixn`e

qtzpyk xfril` iaxc dyrna (a,fi) dxf

.ip` miiqxh ly max :edl xn`c ,zeklnl

øéåàá äåçéðäåoze`a oi`nhin eidi `ly ick Ð

.zenvràôåøä ñåãåú ñðëðåiwa didy Ð

.mizn ipyn e` cg` znn od m` dgneneåøîàå
ãçà úîî äøãù ïàë ïéàglbn xifpd oi`e Ð

xne` didy ,`aiwr iaxl elit`e .elid` lr

`nhn mizn ipyn d`a `id elit`y dlgza

.`aiwr iax ea xfg Ð elid` lríåùî àîòè
àëéìããçà úîî äøãù äéáoi`c xn`w Ð

`nhn Ð cg` znc `cg `ki` `d .glbn xifpd

xifpde ,melk `xie`a ezgpd liren oi`e ,ld`a

:zlebleb e` dxcy e`c heytze .eilr glbn

znn zleblebe dxcyc jl `ni` mlerl ,`l

`wc mi`texd edl xn`wc i`de .opira cg`

`irain `l ;xn`w `irain `l Ð edl xdhn

z`neh xeriy ick cg` znc zleblbe dxcy

cg` znn dxcy elit` `l` ,`kilc ,ld`

ded `aiwr iax ixaclc ,cg` znn zleblebe

.`ki` `l Ð `nhnàðééðîî òîù àúÐ

ipyn `ad znd on xa` lr .mixac dyyc

izy ea yiy weyd e` rexfd oebk Ð mizn

znn `a xg`de cg` znn `a cg`de ,zenvr

.cg` xa` od oiiexwe ,ipyàîèî àáé÷ò éáø
íéøäèî íéîëçå`diy exn` `ly itl Ð

zenvr aw ivge ,cg` mc`n `ad igd on xa`e ,cg` znn xa`a `l` ld`a `nhn

`aiwr iax ixacle .ld`a `le rbna ,cg` znn `ad mc ziriaxe ,cg` znn `ad

oi`a od elit`y `aiwr iax xne` el` lkae .cg` znn dxeryk mvre .ld`a elit`

.oi`nhn el` ixd mizn ipyn
íìåòì
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àúoleka leki mdarnyÐxg` mewnae "ekez l` mdn leti xy`" aizk mivxy iab

exriye 'eke ?elld ze`xwnd ipy ayiip cvik `d ,"mzena mda rbi xy`" aizk

itl Ð "mda" `ixwine ,cg` uxy zvwna edfy Ð "mdn" `ixwinc ,dycrka minkg

ixdy .dycrk opiracn ,ixinb `xeriy dpin rnye .dycrka eziixa zligz hnegdy

mr epiid Ð dycrka ezligz ied ik mb hnegd

,`zxet dipin jizg i` mewn lkne ,eipxwe eilbx

elit`e ,dig ikd elit` Ð dycrkn dizgtinc

dpin rnye ,dziixak ynn dycrk opira ikd

opira ik :dirny ax xn` ,igce .ixinb `xeriy

,dnyp dia dltp `lc `kid Ð dycrka `xeriy

i`ce f` Ð dligz hrn zgtp m`y ,hneg oebk

`l mlerle li`ed ,zegta dixa eaiygdl epl oi`

dltpc `kid la` .okn zegta miig znyp ea leti

uviw s` ik ,`id daeyg Ð dig dlnp oebk ,dil

zeigl oiicr dleki Ð dpnn xac mey e` dilbx

.uvwy xaca oielz diig oi`y ,daxdàéòáéà
opz zleblebe dxcy edlmdipy lr `wecc Ð

`ede .opz zlebleb e` dxcy e` `nlc e` ,glbn

inp (` dpyn a wxt) zeld`c oizipzn`c oicd

oizipzn iziinc jenqa rnyn oke ,dil `irain

.oiira hytinl zeld`càúcxby dxcy rny

day oilerlr aexzerlv aex xaiy :yexit Ð

.oilerlr Ð zerlv ly mebxz .dayäøåäè
`le 'eke dxcya oexqg dnk [opixn`] `nlra Ð

oileg) "zetxh el`" wxta l`eny xn` ,`nhz

wgvi epiaxl d`xp o`k mbe .dtxhl oke :(a,an

,dtxh dizerlv aex exazyp m`c ,zeeydl yic

exazyp :(`,ap my) "zetxh el`" wxta xn`cke

aexa elit` Ð exwrp ,dtxh Ð oiccv ipy aexa

.cg` cvøá÷áåzwxetn e` zxaeyn elit`

dtxvn xawdy iptn d`nh.ixinb ikdc Ð

àîòè`wlq `we .`nh cxib `l `d cxibc

elit`e ,zlebleb `la ixii`c jzrc

zlebleb e` dxcy e`c dpin rnye ,d`nh ikd

`w `d ?d`nh cxib `l `d :ipzw in :ipyne .opz

.jl iraiz jci`e dxedh cxib ikc ol rnyn

?zlebleb `la d`nh cxib `l `d ipzw in :yexit

[ok] it lr s`e ,ixii` zlebleb dnr yiyk `nlc

iraiz jci`e .dxedh Ð day zerlv aex cxib ik

`la dxcyd `l` my oi`e ,cxib `la :xnelk ,jl

.jl iraiz ,zleblebàúxne` dcedi iax rny

`nhn `aiwr iax mixac dyy`w jenqa Ð

xfge ,oixdhn minkge .mixac dyy jpdl aiyg

.`aiwr iax eaäùòîd`ln dtew e`iady

miiqxh ly zqpkd zial zenvritxev :yexit Ð

ot ,eilr bb oi`y mewna xie`a degipde .zygp

dxcy o`k oi` :exn`e ,enr mi`texd lke `texd qecez qpkp .my oiqpkpd ld`a e`nhi

oixdhn o`k yie li`ed ,exn` :ixtiqa `zi` ikdc iz`vn zeipyn yexitae .cg` znn

ipyn mi`ad zleblebae dxcya ewlgpy minkge `aiwr iax :yexit .oipnl cenrp [oi`nhne]

iaxn eligzd ,ediizbelt opz inp (e dpyn) a wxt zeld` zkqnae .dl iziin jenqae ,mizn

.oixedh edi Ð zxdih `nhn ziidy `ed dz`e li`ed :el exn` ,xdihe dligz `aiwr

àîòèdxcy `kilc`cg zncznc zlebleb e` dxcy `ki` `d ,`cg znn :yexit Ð

lr glbn xifp Ð `cgmi`texl ze`xdl oikixv eid dn :oeir jixv .`kil cg` znnc zleblebe dxcy `irain `l ,xn`w `irain `l `nlc :igce .opz zebleb e` dxcy e` :dpin rnye .di

,xawa ocera mc`d lid`d zenvr oze` lrc oebk ixii`c :wgvi epiax xne`e !dxedh cg` znn s`c lirl opixn`e ,zxaeyne zwxetn dzid `nzqn `de ?`l e` cg` znn dxcyd m`

.etxvn xawd lirl xn`eàúivg lre ,mc` ipa ipyn `ay igd on xa` lre ,mizn ipyn `ay znd on xa` lr oixdhn minkge `nhn `aiwr iaxy mixac dyy od dn `piipnn rny

mizn ipyn `ay zenvr awoiprl `kdc gikedl yi Ð opaxe `aiwr iaxc `zbelta (e dpyn a wxt) zeld` zkqna opzck "mizn ipyn `ad zenvr raex lre" `kd xn`w `lcne Ð

.ipzw `cixb ld` z`neh oiprl mzde ,oizipzna opzck ,glbn epi` cg` znn iz`c awd raex lrc ,aw ivg hwp ikdle .aw ivgn zegt lr glbn epi`c ,ixii` xifp zglbzàáùipyn

miznmc bel ivg lr" opaxl hwpinl dil irainc `ed oicae .dia xcd `aiwr iaxc opz `kde .dilr opax ibilte ,`aiwr iaxl oizipzna opzck ,glbn `aiwr iaxl cg` znn `a eli`c Ð

.uxt epiax axd .ikd hwp glbn ziriaxa s`c `aiwr iaxlc icii` `l` ,"mizn ipyn `adìòåmipyl wlgpy dxeryk mvr lre 'ek mc ziriax lre dxeryk mvrznn `ed ik s` Ð

[a cenrl jiiy] .mizn ipyn zleblebe dxcyd :opaxe `aiwr iaxc `zbelta `icda `ipz (e dpyn a wxt) zeld` zkqna Ð zleblebe dxcyde .cg`éàåzlebleb e` dxcy e` jzrc `wlq

oiied dray ipd,edl aiyg ixzk zleblebe dxcy mlerl :ipyne .`d `la `d `nhn `lc ,cg zleblebe dxcy i`ce `l` .mixac dyy `pz `yixae ,opaxe `aiwr iax ea ewlgpc :yexit Ð

.'ek dxeryk mvr `ipzc ,dilr biltc `ed cigic ,dxeryk mvr iwet`l Ð `aiwr iax lr ibiltc mixac dyy ipzw ikc .mixac dyyc `payegn dxeryk mvr inqe
zirai`e
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ìBëé ,"íäa" :òîL àz ,àzø÷ñécî äãeäé áø øîà£©©§¨¦¦§©§¨¨§©¨¤¨
ïúö÷î ìBëé "íäî" éà ."íäî" øîBì ãeîìz ¯ ïleëa§¨©§©¥¤¦¥¤¨¦§¨¨
ïúö÷îa òbiL ãò ?ãöék àä ."íäa" øîBì ãeîìz ¯©§©¨¤¨¥©©¤¦©§¦§¨¨
èîBçä ïkL ,äLãòëa íéîëç eøòéLå ,ïleëk àeäL¤§¨§¦££¨¦§©£¨¨¤¥©¤

zéøéîb àøeòéL :dpéî òîL .äLãòëa Búéiøa úlç §¦©§¦¨§©£¨¨§©¦¨¦¨§¦¦
àìãác ,àøeòéL ïðéòa ék :äéòîL áø øîà .dì̈£©©§©§¨¦¨¥©¦¨§¦§¨
,äîLð da äìôð àìc ¯ ànèî àì äLãòk àéåä̈§¨©£¨¨¨§©¥§¨¨§¨¨§¨¨
äøãMä" .Cì éòaéz .àì ¯ äîLð da äìôð ìáà£¨¨§¨¨§¨¨¨¦¨¥¨©¦§¨
Bà ,ïðz úìBbìeâå äøãL :eäì àéòaéà ."úìBbìebäå§©§¤¦©£¨§¦§¨§§¤§©
:òîL àz ,àáø øîà ?úìBbìeb Bà äøãL Bà àîìc¦§¨¦§¨§¤£©¨¨¨§©
øáwáe ,äøBäè ¯ daL ïéòìéò áBø ãøébL äøãL¦§¨¤¥¥¦§¦¤¨§¨©¤¤
.øáwä éðtî ,äàîè ¯ ú÷øBôî Bà úøaeLî eléôà£¦§¤¤§¤¤§¥¨¦§¥©¤¤
òîL .àîè ¯ ãøéb àì àä ,ãøéâc íeMî ¯ àîòè©£¨¦§¥¥¨Ÿ¥¥¨¥§©
,éðú÷ àì àä ¯ .éðú÷ úìBbìeb Bà äøãL Bà :dpéî¦¨¦§¨§¤¨¨¥¨¨¨¨¥
éòaéz ¯ Cãéà ,äøBäè ¯ ãøéb éëc ïì òîLî à÷ àä̈¨©§©¨§¦¥¥§¨¦¨¦¨¥
éaø íéøác äML :øîBà äãeäé éaø :òîL àz .Cì̈¨§©©¦§¨¥¦¨§¨¦©¦
.àáé÷ò éaø Ba øæçå ,ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦§¨©©¦£¦¨
úñðkä úéáì úBîöò äàìî äte÷ eàéáäL äNòîe©£¤¤¥¦¨§¥¨£¨§¥©§¤¤
àôBøä ñBãBz ñðëðå ,øéåàa äeçépäå íéiñøè ìL¤©§¦¦§¦¦¨¨£¦§¦§©¨¥
únî äøãL ïàk ïéà :eøîàå ,[Bnò] íéàôBøä ìëå§¨¨§¦¦§¨§¥¨¦§¨¦¥
Bà àkéàä ,àãçîc äøãL àkéìc ¯ àîòè .ãçà¤¨©£¨§¥¨¦§¨§¥£¨¨¦¨
òîL ,äéìò çlâî øéæð ¯ àãçîc úìBbìeb Bà äøãL¦§¨§¤§¥£¨¨¦§©¥©¨¤¨§©
àéòaéî àì ¯ .ïðz úìBbìeb Bà äøãL Bà :dpéî¦¨¦§¨§¤§©¨¦¨£¨
ãçà únîc úìBbìeâå äøãL àéòaéî àì ;øîà÷̈¨©¨¦¨£¨¦§¨§§¤§¦¥¤¨
úìBbìeb Bà ãçà únî äøãL Bà eléôà àlà ,àkéì¥¨¤¨£¦¦§¨¦¥¤¨§¤
äML ïä äîe :àðééðnî òîL àz .àkéì ãçà únî¦¥¤¨¥¨¨§©¦¦§¨¨¨¥¦¨
ìò :ïéøäèî íéîëçå ànèî àáé÷ò éaøL íéøác§¨¦¤©¦£¦¨§©¥©£¨¦§©£¦©

,íéúî éðMî àaL únä ïî øáàéçä ïî øáà ìòå ¥¤¦©¥¤¨¦§¥¥¦§©¥¤¦©©
àaL úBîöò á÷ éöç ìòå ,íãà éða éðMî àaL¤¨¦§¥§¥¨¨§©£¦©£¨¤¨
ìòå ,íéðMî àaä íc úéòéáø ìòå ,íéúî éðMî¦§¥¥¦§©§¦¦¨©¨¦§©¦§©

ì ÷ìçpL äøBòNk íöò.úìBbìebäå äøãMäå ,íéðL ¤¤¦§¨¤¤¡©¦§©¦§©¦§¨§©§¤
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miwxt dyelyaa cenr ap sc ± iriax wxtxifp

ïðú úìåâìåâ åà äøãù åà íìåòìdilr ibiltc edpda Ð od mixac dyyc ipzw ik Ð

,`piipnn dil aiyg `l Ð cigi `l` ,miax dilr ibilt `lc ,dxeryk mvra la` .miax

okn inqc ,dyy `l` eda `kile ,ixz edl aiyge ,opz zlebleb e` dxcy e` mlerle

on xa` la` ,znd on dl diiz`c meyn `pipnn `ed dxeryk :ixn`c `ki`e .dxery

.o`kn inq igdìë éðú÷ éë àîéà úéòáéàå
íöò é÷åôàì åìéäà ìò çìâî øéæðã àëéä

äøåòùëlr xifp `nhin `l lkd ixaclc Ð

`nhin `lc mc ziriax :xn`z m`e .elid`

xifp `nhin `aiwr iaxl !ipzwe ,elid`a

zn zeytp lk lr"n dil rnyn edi`c ,elid`a

lirl opixn`ck "`ai `lziriaxl oipn :(`,gl)

.'ek ld`a `nhny mcíã úéòéáø äðùú àì
äøæçáxfg `l i`cec .`aiwr iax ea xfgy Ð

d`ad mc ziriaxy xeaq did mlerly ,ea

.ld`a `nhn mizn ipynåãéá åãåîì éøäùÐ

.glbn xifpde ,`nhn `edy jk jexr ecenl

df ixd cg` znn `a `edyk :mixne` minkge

cr eilr glbn xifpd oi` la` ,ld`a `nhn

.bel ziriax ea `diyåéîé ãòlk ,xnelk Ð

xfg znyn `ny .`aiwr iax `nhn did eini

.eaåéðéù åøçùåä.oerny iax ly Ðéðôî
åéúåéðòúdilr irzyn did i`pb jxcy itl Ð

.ea xfg znyn m` :xn`e ,`aiwr iaxcòîù àú
úåîöòä ïî úåîöò òáåø íéøîåà éàîù úéáÐ

iyilya odilr dfne ,ld`a oi`nhny exn`y

.zenvr dylyn e` zenvr ipyn `ay oebk Ð

.cg` mvrn `l la`íéøîåà ììä úéáåÐ

`edy onfa Ð diebd on exn`y zenvr raex

x`yn la` .oipnd aexn e` oipad aexn `a

epi` Ð oipn aex e` oipa aex oi`y mixai`

.ld`a `nhnãçà êøéå íé÷åù éðùîdyly Ð

ziae .epiipa aex oda `die ,i`ny ziak mixai`

x`yn `l la` oipnd aexn :mixne` lld

lld zia ixac miiwzdl leki `ed ixd ,mixa`

aex oda `diy ,milbxe mici iwxtna enk Ð

.i`ny ziak mixa` dylye oipnøîåà éàîùÐ

cg` mvrn `ad elit` Ð exn`y zenvr raex

on iz`c oebk Ð cg` mvrn i`ne ,ld`a `nhn

.zleblebn e` dxcydéàîglbn xifp ied in Ð

`l e` eilr?éøéîçãith `xneg eda zi`c Ð

mixa` x`yn.éðúéìraex lre :`icda da Ð

one mizn ipy ly dxcyd on `ad zenvr

`nhn `aiwr iaxy ,mizn ipy ly zleblebd

!oixdhn minkge
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úéòáéàåipzw `l igc icin znc icin ipzw ik `ni`mixac dyy jpda aeygz `le Ð

iwet`l Ð elid` lr glbn xifpc ilin ipzw ik :`ni` zirai`e .igd on xa`

xfgy ,dia xcdc icin :`ni` zirai`e .e`yn lre erbn lr `l` glbn epi`c dxeryk mvr

mizn ipyn d`ad mc ziriax iwet`l Ð `aiwr iax ea xfgy lirl ipzwck ,`aiwr iax

xcdc jpdn aiyg `wc mixac dyye .xcd `lc

.edl aiyg ixza zleblebe dxcy mlerle ,dia

øîàãdpyz `l dicinlz `xtw xal iax dil

ly eita `ed jexr cenl ixdy dxfga ziriax mc

mizn ipyn d`ad ziriax lrc Ð `aiwr iax

yigkdl `ae .eriiqn `xwnd ,cere .glbn xifpc

oerny iax `ae .xfg `aiwr iaxy xne`d ixac

xn`y `l` .ea xfg `l `aiwr iaxc ,iaxk xnel

znyn m` :xn`y ,`aiwr iax itlk xezpw jxc

.rcei ipi` ea xfgøîà]ezen mei cr oerny iax

`nhn did `aiwr iax ly.[ea xfg `l xnelk Ð

àðúeipiy exgyediptn oerny iax ly Ð

eax lr xacl ux` jxc oi`y iptn ,eizeiprz

.miax mini dprzde ayie .df oeyla

àúraex mixne` i`ny zia `ipzc rny

dylyd on mipyd on minvrd on zenvr

`nhi ,mixa` dylyn e` mipyn e` :yexit Ð

.diebd on mixne` lld ziae .ld`a zenvr raex

.oipnd aexn e` oipad aexn ,diebd xwirn :yexit

,mc`a yi mixa` dpenye mirax` miz`ny

mixyr d`ne ,zeld` zkqn yixa `ipzck

mixyr d`n ytz m`e ,oipn aex md dynge

cr cg`e cg` lk on hrn dviwe zenvr ynge

.ld`a e`nhi Ð raex lr cinrdyøîàiax

zia ixace i`ny zia ixac zeyrl ipleki ryedi

e` mipyn mixne` i`ny ziay cg` lld

mikxi ipyn e` cg` jxie miwey ipyn e` dylyn

cg` weye`pipz .mc` ly epipa aex `vnp Ð

opiaygwc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna

dhnln aiyge ,mixa` dpenye mirax` miz`n

dyng ,weya mipy :aiyge ,lbxd zeqxt dlrnl

oizipznn rnyn dxe`kl .jxia cg`e ,daekx`a

.dlrnl jxie ,daekx`d on dhnl weyc mzdc

éðùîe` cg` jxie miweyweye mikxi ipyn

.daebn mc` ly epipa aex `ede li`ed ,cg`

e`l Ð i`ny zia ixn`wc dylyn e` mipyne

oipad aexn `ad zenvr raex xnelk `l` ,`weec

ipy iab lr jxi ,mc`d daebl ied oipnd aexe

ixw cg` jxie miwey ipyc miyxtn yie .miwey

mre ,cgk eede xzeia miwc miweydy itl ,mipy

weye mikxi ipye ,zenvr ipyk miaygp cg` jxi

milecbe miar mikxidy itl ,dyly ixd Ð cg`

.dyly ixd mdnr weyde ,mipyk oiaygpúéáå
ììäoipnd aexn diebd on mixne`li`ed Ð

.milbxe mici iwxtn epiidc ,oipnd aexa epyie

ziae ,oipad aexn `ad raexa exii` i`ny ziae

xn` xne .oipnd aexn `ad raexa exii` lld

zqitae ,rav` lka dyy Ð miyly yi milbxd zqxtc (g dpyn ` wxt) zeld` zkqna yxtnck ,oipad aex `la oipnd aex `pipz milbxe mici iwxtne .ibilt `le `cg xn` xne `cg

.milbxae micia mixa` mixyre d`n ixd Ð rav` lka dyyÐ miyly cidéàîùzleblebd on e` dxcyd on cg` mvr elit` xne`cg` mvr i`ny xn`wcn :jzrc `wlq `we Ð

i`de dicegl i`d elit` `nhn dteb zlebleb e` dteb dxcy `d Ð `nhn zleblebd on e` dxcyd on cg` mvr `l :ixn`wc ,opaxlc llkn ,ld`a `nhn zleblebd on e` dxcyd on

.ediiexz opira opaxl la` ,xingnc i`ny :igce .zleblebe dxcy opira lld ziale ,dxcyn cg` mvr i`ny zia ,i`d lr [`l`] ibilt `lc dil rnync .diceglèåùôéìådpinÐ

rny Ð "zleblebde dxcyd" `l` ,"e`" "e`" opz `lc opaxl `d ,"e`" "e`" ipzwck ,cal zleblebn mvra e` cal dxcyn mvrc ze`nhcxingnc i`ny (xingnc) `nrhc ,`qib jci`l

ipzw `lc meyne .oedpn cg elit` Ð dnily dxcydy ,dipira `zi`c `kid la` .zleblebn e` dxcyn cg` mvra `l` i`nyc dilr opax ibilt `l o`k cr :igce !era ediiexz dpin

ninl erac lld zial rnyp i`ny ziacne "e`" ixn`wc ,i`ny ziac `zlin` iniiwc e` .ediizlin yxtl eyg `l lld ziac ,wcwcl yegip `l "e`" "e`" opaxc ediizlinaepxen ."e`" x

.digiy uxt iax axdéòái`n zleblebn e` dxcyn zenvr raex `ng xa inxoipad aexn oebk ,mixa` x`yn iz`c oebk Ð glbn xifpc zenvr aw ivgc oizipzna ipzw ik :opixn` in Ð

?`py `l `nlc e` ,xifp odilr glbn odn `ad zenvr raex elit` Ð ith ixingc zleblebe dxcyn la` ,oipnd e`øîàzleblebde dxcyd rny `z `axglbn xifpc oizipzna ipzwc Ð

,xing zleblebe dxcyn iz`c zenvr raex jzrc `wlq i`e :jixt ikdle .glbn `l zenvr raex oda `ied `l i`e ,zenvr raex oda zilc zleblebe dxcy `kilc jzrc `wlq `we .odilr

?oinly odyk `weec rnync ,"zleblebde dxcyd" oizipzna ipzc il dnle ,zleblebe dxcyd on `ad zenvr raex :oizipzna ipzil
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äòáL éðä ¯ úìBbìeb Bà äøãL Bà Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¦§¨§¤¨¥¦§¨
(ãçàå çìéâ àåäù ãéçé ïîéñ) éðú÷ ék ¯ !ïééåä̈§¨¦¨¨¥
äøBòNk íöò é÷etàì ,íéaø déìò éâéìôc àëéä ìk̈¥¨¦§¦¦£¥©¦§©¥¤¤¦§¨
äøBòNk íöò :àéðúc .déìò âéìôc àeä ãéçéc§¨¦¦¨¥£¥§©§¨¤¤¦§¨

ì ÷ìçpLéøeð ïa ïðçBé éaøå ànèî àáé÷ò éaø ,íéðL ¤¤§©¦§©¦©¦£¦¨§©¥§©¦¨¨¤¦
,únä ïî øáà ¯ éðú÷ ék :àîéà úéòa éàå .øäèî§©¥§¦¨¥¥¨¦¨¨¥¥¤¦©¥
éðú÷ ék :àîéà úéòaéàå .éðú÷ àì éçä ïî øáà¥¤¦©©¨¨¨¥§¦¨¥¥¨¦¨¨¥
íöò é÷etàì ,Bìéäà ìò çlâî øéæðc àëéä ìk ¯¨¥¨§¨¦§©¥©©£¦§©¥¤¤
àëéä ìk ¯ éðú÷ ék :àîéà úéòaéàå .àìc äøBòNk¦§¨§¨§¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨
øîàc .déa øãä àìc íc úéòéáø é÷etàì ,déa øãäc©£©¥§©¥§¦¦¨§¨£©¥©£©
,äøæça íc úéòéáø äðLz àì :àøt÷ øáì éaø déì¥©¦§©©¨¨Ÿ¦§¤§¦¦¨©£¨¨
àø÷nä ,ãBòå ,Bãéa àáé÷ò éaø ìL Bãenì éøäL¤£¥¦¤©¦£¦¨§¨§©¦§¨
ïBòîL éaø ."àáé àì úî úBLôð ìk ìòå" :Bòéiñî§©§§©¨©§¥Ÿ¨Ÿ©¦¦§
¯ Ba øæç únMî íà ,ànèî äéä åéîé ãò :øîBà¥©¨¨¨¨§©¥¦¦¤¥¨©
àz .åéúBiðòz éðtî åépéL eøçLeä :àðz .òãBé éðéà¥¦¥©¨¨©§£¦¨¦§¥©£¦¨¨
ïî úBîöò òáBø :íéøîBà éànL úéa ,àéðúc :òîL§©§©§¨¥©©§¦©£¨¦

ìMî Bà íéðMî Bà ,íéîöòä:íéøîBà ìlä úéáe .äL ¨£¨¦¦§©¦¦§¨¥¦¥§¦
áBøéaø øîà .ïéðnä áBøî Bà ïéðaä áBøî ,äiåbä ïî ò ©¦©§¦¨¥©¦§¨¥©¦§¨¨©©¦

úéa éøáãå éànL úéa éøác úBNòì éðìBëé :òLBäé§ª©¨§¦©£¦§¥¥©©§¦§¥¥
ìMî Bà íéðMî íéøîBà éànL úéaL ;ãçàk ìlääL ¦¥§¤¨¤¥©©§¦¦§©¦¦§¨

÷BLå íééëøé éðMî Bà ,ãçà Cøéå íéé÷BL éðMî Bà ¯¦§¥©¦§¨¥¤¨¦§¥§¥©¦§
ìlä úéáe .dáBbî íãà ìL BäáBâ áBøå ìéàBä ,ãçà¤¨¦§§¤¨¨¦©¥¦¥
ïéðî áBøî Bà ïéða áBøî Bà äiåbä ïî :íéøîBà§¦¦©§¦¨¥¦§¨¥¦§¨
:øîBà éànL .íéìâøå íéãé é÷øôîa ïðLéå ìéàBä ¯¦§¤§¨§¦§§¥¨©¦§©§©¦©©¥
éðàL ¯ .úìBbìebä ïî Bà äøãMä ïî íöò eléôà£¦¤¤¦©¦§¨¦©§¤¨¥
éànL úéác àîòè :dpéî èBLôéì ¯ !øéîçîc éànL©©§©§¦¦§¦¨©£¨§¥©©
¯ !úìBbìeâå äøãL àkéàc ãò ¯ ïðaø àä ,øéîçîc§©§¦¨©¨©©§¦¨¦§¨§§¤
àlà ¯ éànLc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò ,àì̈©¨Ÿ§¦¦©¨©£¥§©©¤¨
ìáà ,úìBbìebä ïîe äøãMä ïî éúàc ãçà íöòa§¤¤¤¨§¨¥¦©¦§¨¦©§¤£¨
éîø éòa .ïBäpéî àãç eléôà ¯ déðéòa déúéàc àëéä¥¨§¦¥§¥¥£¦£¨¦§¨¥¨¦
ék ?éàî ,úìBbìeâå äøãL ïî úBîöò òáBø :àîç øa©¨¨©£¨¦¦§¨§§¤©¦
,åéøáà øàMî àkéàc àëéä ¯ úBîöò á÷ éöç éðú÷̈¨¥£¦©£¨¥¨§¦¨¦§¨¥¨¨
òáBø eléôà ¯ éøéîçc úìBbìeâå äøãL ïî ìáà£¨¦¦§¨§§¤©£¦¥£¦©

Czòc à÷ìñ éàå ,úìBbìebäå äøãMä :òîL àz ,àáø øîà ?àðL àì àîìc Bà ,úBîöò£¨¦§¨¨§¨£©¨¨¨§©©¦§¨§©§¤§¦¨§¨©§¨
!'åë äøãMä ïî àaä úBîöò òáBø ìò :éðúéì ¯ øéîç úìBbìeâå äøãL ïî éúàc úBîöò òáBø©£¨§¨¥¦¦§¨§§¤£¦¦§¥©©£¨©¨¦©¦§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc xifp(iyily meil)

à Czòc à÷ìñ éàåúìBbìeb Bà äøãL Bipta zg` lk ,ze`nhn §¦¨§¨©§¨¦§¨§¤
,dnvrïééåä äòáL éðädraya minkge `aiwr iax ewlgp ok m` - ¨¥¦§¨©§¨

`ziixad ixaca eli`e ,mizyl zepnp zleblebe dxcyy ,mixac
.mixac dyya wx ewlgpy x`ean

:`xnbd dgecéðz÷ ékdyyd oipna dpnpy dn -àeäL ãéçé ïîéñ) ¦¨¨¥¦¨¨¦¤
ãçàå çléb(wx `edíéaø déìò éâéìôc àëéä ìkmday mipic - ¦©§¤¨¨¥¨¦§¦¥£¥©¦

,`aiwr iax ixac lr miaxd ewlgpé÷etàìdpnp oi`e -íöò §©¥¤¤
déìò âéìôc àeä ãéçéc äøBòNk,cigi `pz `l` eilr wlgp `ly - ¦§¨§¨¦§¨¦£¥

àéðúc,`ziixaaì ÷ìçpL äøBòNk íöòànèî àáé÷ò éaø ,íéðL §©§¨¤¤¦§¨¤¤§©¦§©¦©¦£¦¨§©¥
,øäèî éøeð ïa ïðçBé éaøå.eilr wlgp ixep oa opgei iax wxy §©¦¨¨¤¦§©¥
éðz÷ ék ,àîéà úéòa éàådyyd oipna dpnpy dn -,únä ïî øáà §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¥¤¦©¥

la`z÷ àì éçä ïî øáàéð,dyyd llka dpen `ziixad oi` - ¥¤¦©©Ÿ¨¨¥
.znd on mixa`l mirbepd wx mipnpy

éðz÷ ék ,àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øéæðc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨¦
Bìéäà ìò çlâî,ld`a ea `nhp m` -àìc äøBòNk íöò é÷etàì §©¥©©£¦§©¥¤¤¦§¨§Ÿ

.ld` z`neha z`nhn oi`y ,df ote`a xifpd glbn
éðz÷ ék àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øãäc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨©

déa,minkg ixacl dcede jk xg` `aiwr iax ea xfgy dn - ¥
déa øãä àìc íc úéòéáø é÷etàì,ea xfg `l df oicay -øîàc §©¥§¦¦¨§Ÿ¨©¥§¨©

äøæça íc úéòéáø äðLz àì àøt÷ øáì éaø déìmipicd llka - ¥©¦§©©¨¨Ÿ¦§¤§¦¦¨©£¨¨
,`aiwr iax ea xfgyBãéa àáé÷ò éaø ìL Bãenì éøäLixdy - ¤£¥¦¤©¦£¦¨§¨

,eicinlzl df oic zepyl jiynnãBòåyBòéiñî àø÷näxn`py §©¦§¨§©§
(`i `k `xwie),'àáé àì úî úBLôð ìk ìòå'`id 'zeytp' zaizy §©¨©§¥Ÿ¨Ÿ

jkn cenll yie ,cigi oeyla `id 'zn' zaize miax oeyla
d`a `id xy`k s` z`nhn ,da dielz mc` ytpy mc ziriaxy

,zeytp izynãò ,øîBà ïBòîL éaøseqåéîé,`aiwr iax ly ©¦¦§¥©¨¨
y iprceiànèî äéäla` ,ea xfg `leòãBé éðéà ,Ba øæç únMî íà. ¨¨§©¥¦¦¤¥¨©¥¦¥©

iax ea xfg `ly el xexa didy xg`n ,ok xn` dvld jxce
.`aiwråépéL eøçLeä ,àðzoerny iax lyåéúBiðòz éðtî ¨¨§£¦¨¦§¥©£¦¨

xn`y dn lr hxgzpy ,eixac lr xtkl miax mini dprzdy
.eax lr ok xnel ux` jxc zcin ef oi`y iptn

:zleblebe dxcya wtqd iabl ceràéðúc ,òîL àz,éànL úéa ¨§©§©§¨¥©©
òáBø ,íéøîBàawúBîöòmb `ed ,ld`a `nhndíéîöòä ïîs` - §¦©£¨¦¨£¨¦

,znd zenvr ly ozvwnnìMî Bà íéðMî BàäL.znd on zenvr ¦§©¦¦§Ÿ¨
òáBø ,íéøîBà ìlä úéáezenvr aw,ld`a `nhndäiåbä ïî- ¥¦¥§¦©¦©§¦¨

,sebd xwirn zeidl eilrïéðaä áBøîmiikxid zenvrn - ¥©¦§¨
mc` ly edaeb aex mdy miiweydeïéðnä áBøî Bà ,d`nn - ¥©¦§¨

dpenye mirax` miz`n oipnn aex mdy ,mixa` dynge mixyr
.mc` ly eteba yiy mixa`

ìlä úéa éøáãå éànL úéa éøác úBNòì éðìBëé ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨§¦©£¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥
ãçàk,ewlgi `lyéànL úéaLdìMî Bà íéðMî íéøîBàäL §¤¨¤¥©©§¦¦§©¦¦§Ÿ¨

dpeekdãçà ÷BLå íééëøé éðMî Bà ãçà Cøéå íéé÷BL éðMî Bà, ¦§¥©¦§¨¥¤¨¦§¥§¥©¦§¤¨
å ìéàBämpid el` zenvr,dáBbî íãà ìL [Bðééða] (åäáåâ) áBø ¦§¦§¨¤¨¨¦©

,lld zia exn`y oipad aex epiidcBà ,äiåbä ïî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦©§¦¨
,ïéðî áBøî Bà ïéða áBøîaex s` i`ny zia ixac lr mitiqeny ¥¦§¨¥¦§¨

,sebay mixa` oipndíéìâøå íéãé é÷øôîa ïðLéå ìéàBädf xace - ¦§¤§¨§¦§§¥¨©¦§©§©¦
j` ,lecb mday zenvrd xtqny ,milbxde micid zerav`a okzi
.sebd oipa aex xeriy oda oi` ,zephw opid el` zenvre xg`n
zia eli`e ,sebd oipa aex opidy zenvrn `nbec ehwp i`ny ziay

.mc`d ixa` oipnn aex opidy zenvrn `nbec ehwp lld
eléôà ,øîBà éànLon `ad awd raexíöò,ld`a `nhn zg` ©©¥£¦¤¤

dpid ef mvry i`pzaeúìBbìebä ïî Bà äøãMä ïîoda yiy ¦©¦§¨¦©§¤
ic i`ny zrcly xazqn oi`y `xnbd dxaqe .zcgein zeaiyg
s` ic oi` miwlegd zrcl eli`e ,dxcyd on zg` mvra s`
e` dcal dxcy s`y ,wtqd heytl ozip ok m`e ,dlek dxcya

n dcal zlebleb:`xnbd dgec .mdilr lid`nd z` md mi`nh
øéîçîc éànL éðàLdcal zlebleb e` dcal dxcyy dfa mb ©¦©©§©§¦

eilr miwlegde ,z`nhn odn zg` mvr s`y dfa mbe ze`nhn
.mixacd ipya miwleg

daxc` ok m` :`xnbd dywndpéî èBLôéìc ,`qib jci`làîòè ¦§¦¨©§¨
úìBbìeâå äøãL àkéàc ãò ïðaø àä ,øéîçîc éànL úéác,xnelk - §¥©©§©§¦¨©¨¨©§¦¨¦§¨§§¤

,envr ipta cg` lka d`neh dpyi xingnd i`ny zrcl `weecy
zrcl la` ,'zleblebd on e` dxcyd on mvr' eixaca x`eanke
dxcy sexiva `l` d`neh oi` 'zleblebe dxcy' exn`y ,minkg

.eicgi zleblebe
:`xnbd dgecàìy xnel okziy ,ok gikedl ozipéâéìt àì ïàk ãò Ÿ©¨Ÿ§¦¥

úìBbìebä ïîe äøãMä ïî éúàc ãçà íöòa àlà ,éànLc déìò ïðaø©¨¨£¥§©©¤¨§¤¤¤¨§¨¥¦©¦§¨¦©§¤
,minly odyk `l` d`neh oi`y e` ,d`neh ea yi m`àëéä ìáà£¨¥¨

ïBäpéî àãç eléôà déðéòa déúéàc,minly mpidy ote`a la` - §¦¥§¥¥£¦£¨¦§
ipta mdn cg` lka d`neh dpyiy i`ny zrcl eceiy okzi
eyyg `ly okzi ,mdixaca 'e`' zaiz etiqed `ly s`e .envr

.jk lk mdixac yxtl
:zenvr aw raex z`neh ipica wtqàîç øa éîø éòaxifpd `nhp ¨¥¨¦©¨¨

aòáBøawúBîöò`adïîdéàî ,úìBbìeâå äøãLdfk ote`a m`d , ©£¨¦¦§¨§§¤©
.eizexry z` glble epiipn z` xezql eilréðz÷ ékepi`y dpyna ¦¨¨¥

lr `l` glbnz`neh,úBîöò á÷ éöç`weecàkéàc àëéäzenvr £¦©£¨¥¨§¦¨
åéøáà øàMîivg xeriya jxev yi jkle ,jk lk miaeyg mpi`y ¦§¨¥¨¨

,awìáàze`ad zenvraéøéîçc úìBbìeâå äøãL ïîx`yn £¨¦¦§¨§§¤©£¦¥
,mixa`y okzi dfaeléôàaòáBøawdúBîöò,epiipn xzeqBà £¦©£¨

àðL àì àîìc. ¦§¨Ÿ§¨
:dpynd ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©

ici lr `nhp m` glbn xifpy dpyna epipyéàå .úìBbìebäå äøãMä©¦§¨§©§¤§¦
Czòc à÷ìñs`yòáBøawdøéîç úìBbìeâå äøãL ïî éúàc úBîöò, ¨§¨©§¨©£¨§¨¥¦¦§¨§§¤£¦

ok m`e ,zenvr raex cinz yi minly zleblebe dxcya ixde
éðúéìglbny ,xzei lecb yecigäøãMä ïî àaä úBîöò òáBø ìò ¦§¥©©£¨©¨¦©¦§¨

'eëxnel jixv gxkdae ,minly zleblebe dxcyn zegt `edy ,
.minly `l` mi`nhn oi`y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87



קעי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ap sc xifp(iyily meil)

à Czòc à÷ìñ éàåúìBbìeb Bà äøãL Bipta zg` lk ,ze`nhn §¦¨§¨©§¨¦§¨§¤
,dnvrïééåä äòáL éðädraya minkge `aiwr iax ewlgp ok m` - ¨¥¦§¨©§¨

`ziixad ixaca eli`e ,mizyl zepnp zleblebe dxcyy ,mixac
.mixac dyya wx ewlgpy x`ean

:`xnbd dgecéðz÷ ékdyyd oipna dpnpy dn -àeäL ãéçé ïîéñ) ¦¨¨¥¦¨¨¦¤
ãçàå çléb(wx `edíéaø déìò éâéìôc àëéä ìkmday mipic - ¦©§¤¨¨¥¨¦§¦¥£¥©¦

,`aiwr iax ixac lr miaxd ewlgpé÷etàìdpnp oi`e -íöò §©¥¤¤
déìò âéìôc àeä ãéçéc äøBòNk,cigi `pz `l` eilr wlgp `ly - ¦§¨§¨¦§¨¦£¥

àéðúc,`ziixaaì ÷ìçpL äøBòNk íöòànèî àáé÷ò éaø ,íéðL §©§¨¤¤¦§¨¤¤§©¦§©¦©¦£¦¨§©¥
,øäèî éøeð ïa ïðçBé éaøå.eilr wlgp ixep oa opgei iax wxy §©¦¨¨¤¦§©¥
éðz÷ ék ,àîéà úéòa éàådyyd oipna dpnpy dn -,únä ïî øáà §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¥¤¦©¥

la`z÷ àì éçä ïî øáàéð,dyyd llka dpen `ziixad oi` - ¥¤¦©©Ÿ¨¨¥
.znd on mixa`l mirbepd wx mipnpy

éðz÷ ék ,àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øéæðc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨¦
Bìéäà ìò çlâî,ld`a ea `nhp m` -àìc äøBòNk íöò é÷etàì §©¥©©£¦§©¥¤¤¦§¨§Ÿ

.ld` z`neha z`nhn oi`y ,df ote`a xifpd glbn
éðz÷ ék àîéà úéòaéàådyyd oipna dpnpy dn -øãäc àëéä ìk §¦¨¥¥¨¦¨¨¥¨¥¨§¨©

déa,minkg ixacl dcede jk xg` `aiwr iax ea xfgy dn - ¥
déa øãä àìc íc úéòéáø é÷etàì,ea xfg `l df oicay -øîàc §©¥§¦¦¨§Ÿ¨©¥§¨©

äøæça íc úéòéáø äðLz àì àøt÷ øáì éaø déìmipicd llka - ¥©¦§©©¨¨Ÿ¦§¤§¦¦¨©£¨¨
,`aiwr iax ea xfgyBãéa àáé÷ò éaø ìL Bãenì éøäLixdy - ¤£¥¦¤©¦£¦¨§¨

,eicinlzl df oic zepyl jiynnãBòåyBòéiñî àø÷näxn`py §©¦§¨§©§
(`i `k `xwie),'àáé àì úî úBLôð ìk ìòå'`id 'zeytp' zaizy §©¨©§¥Ÿ¨Ÿ

jkn cenll yie ,cigi oeyla `id 'zn' zaize miax oeyla
d`a `id xy`k s` z`nhn ,da dielz mc` ytpy mc ziriaxy

,zeytp izynãò ,øîBà ïBòîL éaøseqåéîé,`aiwr iax ly ©¦¦§¥©¨¨
y iprceiànèî äéäla` ,ea xfg `leòãBé éðéà ,Ba øæç únMî íà. ¨¨§©¥¦¦¤¥¨©¥¦¥©

iax ea xfg `ly el xexa didy xg`n ,ok xn` dvld jxce
.`aiwråépéL eøçLeä ,àðzoerny iax lyåéúBiðòz éðtî ¨¨§£¦¨¦§¥©£¦¨

xn`y dn lr hxgzpy ,eixac lr xtkl miax mini dprzdy
.eax lr ok xnel ux` jxc zcin ef oi`y iptn

:zleblebe dxcya wtqd iabl ceràéðúc ,òîL àz,éànL úéa ¨§©§©§¨¥©©
òáBø ,íéøîBàawúBîöòmb `ed ,ld`a `nhndíéîöòä ïîs` - §¦©£¨¦¨£¨¦

,znd zenvr ly ozvwnnìMî Bà íéðMî BàäL.znd on zenvr ¦§©¦¦§Ÿ¨
òáBø ,íéøîBà ìlä úéáezenvr aw,ld`a `nhndäiåbä ïî- ¥¦¥§¦©¦©§¦¨

,sebd xwirn zeidl eilrïéðaä áBøîmiikxid zenvrn - ¥©¦§¨
mc` ly edaeb aex mdy miiweydeïéðnä áBøî Bà ,d`nn - ¥©¦§¨

dpenye mirax` miz`n oipnn aex mdy ,mixa` dynge mixyr
.mc` ly eteba yiy mixa`

ìlä úéa éøáãå éànL úéa éøác úBNòì éðìBëé ,òLBäé éaø øîà̈©©¦§ª©¨§¦©£¦§¥¥©©§¦§¥¥¦¥
ãçàk,ewlgi `lyéànL úéaLdìMî Bà íéðMî íéøîBàäL §¤¨¤¥©©§¦¦§©¦¦§Ÿ¨

dpeekdãçà ÷BLå íééëøé éðMî Bà ãçà Cøéå íéé÷BL éðMî Bà, ¦§¥©¦§¨¥¤¨¦§¥§¥©¦§¤¨
å ìéàBämpid el` zenvr,dáBbî íãà ìL [Bðééða] (åäáåâ) áBø ¦§¦§¨¤¨¨¦©

,lld zia exn`y oipad aex epiidcBà ,äiåbä ïî íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦¦©§¦¨
,ïéðî áBøî Bà ïéða áBøîaex s` i`ny zia ixac lr mitiqeny ¥¦§¨¥¦§¨

,sebay mixa` oipndíéìâøå íéãé é÷øôîa ïðLéå ìéàBädf xace - ¦§¤§¨§¦§§¥¨©¦§©§©¦
j` ,lecb mday zenvrd xtqny ,milbxde micid zerav`a okzi
.sebd oipa aex xeriy oda oi` ,zephw opid el` zenvre xg`n
zia eli`e ,sebd oipa aex opidy zenvrn `nbec ehwp i`ny ziay

.mc`d ixa` oipnn aex opidy zenvrn `nbec ehwp lld
eléôà ,øîBà éànLon `ad awd raexíöò,ld`a `nhn zg` ©©¥£¦¤¤

dpid ef mvry i`pzaeúìBbìebä ïî Bà äøãMä ïîoda yiy ¦©¦§¨¦©§¤
ic i`ny zrcly xazqn oi`y `xnbd dxaqe .zcgein zeaiyg
s` ic oi` miwlegd zrcl eli`e ,dxcyd on zg` mvra s`
e` dcal dxcy s`y ,wtqd heytl ozip ok m`e ,dlek dxcya

n dcal zlebleb:`xnbd dgec .mdilr lid`nd z` md mi`nh
øéîçîc éànL éðàLdcal zlebleb e` dcal dxcyy dfa mb ©¦©©§©§¦

eilr miwlegde ,z`nhn odn zg` mvr s`y dfa mbe ze`nhn
.mixacd ipya miwleg

daxc` ok m` :`xnbd dywndpéî èBLôéìc ,`qib jci`làîòè ¦§¦¨©§¨
úìBbìeâå äøãL àkéàc ãò ïðaø àä ,øéîçîc éànL úéác,xnelk - §¥©©§©§¦¨©¨¨©§¦¨¦§¨§§¤

,envr ipta cg` lka d`neh dpyi xingnd i`ny zrcl `weecy
zrcl la` ,'zleblebd on e` dxcyd on mvr' eixaca x`eanke
dxcy sexiva `l` d`neh oi` 'zleblebe dxcy' exn`y ,minkg

.eicgi zleblebe
:`xnbd dgecàìy xnel okziy ,ok gikedl ozipéâéìt àì ïàk ãò Ÿ©¨Ÿ§¦¥

úìBbìebä ïîe äøãMä ïî éúàc ãçà íöòa àlà ,éànLc déìò ïðaø©¨¨£¥§©©¤¨§¤¤¤¨§¨¥¦©¦§¨¦©§¤
,minly odyk `l` d`neh oi`y e` ,d`neh ea yi m`àëéä ìáà£¨¥¨

ïBäpéî àãç eléôà déðéòa déúéàc,minly mpidy ote`a la` - §¦¥§¥¥£¦£¨¦§
ipta mdn cg` lka d`neh dpyiy i`ny zrcl eceiy okzi
eyyg `ly okzi ,mdixaca 'e`' zaiz etiqed `ly s`e .envr

.jk lk mdixac yxtl
:zenvr aw raex z`neh ipica wtqàîç øa éîø éòaxifpd `nhp ¨¥¨¦©¨¨

aòáBøawúBîöò`adïîdéàî ,úìBbìeâå äøãLdfk ote`a m`d , ©£¨¦¦§¨§§¤©
.eizexry z` glble epiipn z` xezql eilréðz÷ ékepi`y dpyna ¦¨¨¥

lr `l` glbnz`neh,úBîöò á÷ éöç`weecàkéàc àëéäzenvr £¦©£¨¥¨§¦¨
åéøáà øàMîivg xeriya jxev yi jkle ,jk lk miaeyg mpi`y ¦§¨¥¨¨

,awìáàze`ad zenvraéøéîçc úìBbìeâå äøãL ïîx`yn £¨¦¦§¨§§¤©£¦¥
,mixa`y okzi dfaeléôàaòáBøawdúBîöò,epiipn xzeqBà £¦©£¨

àðL àì àîìc. ¦§¨Ÿ§¨
:dpynd ixacn df wtq heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àáø øîà̈©¨¨¨§©

ici lr `nhp m` glbn xifpy dpyna epipyéàå .úìBbìebäå äøãMä©¦§¨§©§¤§¦
Czòc à÷ìñs`yòáBøawdøéîç úìBbìeâå äøãL ïî éúàc úBîöò, ¨§¨©§¨©£¨§¨¥¦¦§¨§§¤£¦

ok m`e ,zenvr raex cinz yi minly zleblebe dxcya ixde
éðúéìglbny ,xzei lecb yecigäøãMä ïî àaä úBîöò òáBø ìò ¦§¥©©£¨©¨¦©¦§¨

'eëxnel jixv gxkdae ,minly zleblebe dxcyn zegt `edy ,
.minly `l` mi`nhn oi`y

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד מ"ח, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ולכתבו בצער ע"ד יחס פלוני ופלוני לענינים דתיים, אף שצריך הי' להיות בהיפך וכו', - הנה 

ושלפניו,  דורנו  שלפני  מהדור  וגם  שעברו  משנים  שינוי  בהם  חל  שלא  מהענינים  אחד  שזהו  כנראה 

וכידוע מסיפורי העסקנים בימים ההם, ואף שמובן שזוהי רק חצי נחמה ואפשר עוד פחות מזה, הנה 

מאידך גיסא כמו שסו"ס דידן נצח אז בעבר, בודאי שכן יהי' גם עתה, אף שחבל שצריך לנצל כחות 

בהנ"ל )מלחמה בהרע( בה בשעה שהיו יכולים בכחות אלו ובמרץ זה לפעול בהקו דועשה טוב...

בברכת הצלחה רבה בעבודתו בקדש מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב.
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:`xnbd dgecéànLc déìò ïðaø éâéìt àì ïàk ãò àîìécxyt` - ¦§¨©¨Ÿ§¦¥©¨¨£¥§©©
i`ny lr minkg miwleg oi`yãçà íöòa àlàoi`y dxcydn ¤¨§¤¤¤¨

,mzrcl d`neh daúBîöò òáBøa ìáàzleblebe dxcyd on £¨§©£¨
eãBî ïðaø eléôàeyyg `ly `l` ,ef d`neh lr glbn xifpdy £¦©¨¨

ly ewitq z` heytl ozip `ly `vnpe ,mdixac z` x`ale yxtl
.mdixacn `ng xa inx

dpyna lirl x`azp(:hn)aw raexa `nhp m` glbn epi` xifpy
:df oipra `ziixa d`ian `xnbd .cala aw ivg lr `l` ,zenvr
á÷ éöç íéøîBà eéä ïúö÷î íéðBLàøä íéð÷æ ,øæòéìà éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤§¥¦¨¦¦¦§¨¨¨§¦£¦©

íc âBì éöçå úBîöòld`a `nhnìkì`ed xeq`y oiprl oia - £¨©£¦¨©Ÿ
eilr `ed xifp m`y oiprl oiae ,miycwe dnexza rbile lek`l
epi` ,gqtl jenq `nhp m` oke ,eizexry glble epipn z` xezql

j` .ipy gqtl oizndl eilre ,gqtd oaxw z` aixwdl i`yxòáBø©
awúéòéáøe úBîöòbeldícznd onàì`nhnìkìl -mey oipr £¨§¦¦¨Ÿ©Ÿ

,llk `nh epi` mc ziriax e` zenvr raex lr lid`ndy ,oic
wewf epi`y oky lke ,miycwe dnexz zlik`a s` `ed xzene

.ipy gqt `iadl e` ,ezexifp ini oipn z` xezql
:dipyd dhiydíc úéòéáøe úBîöò òáBø óà íéøîBà eéä ïúö÷îe¦§¨¨¨§¦©©£¨§¦¦¨

ld`a `nhnìkìeilry oiprl oiae ,miycwe dnexz oiprl oia , ©Ÿ
.ipy gqt `iadle ezexifp ini xezql

:ziyilyd dhiydéöçå úBîöò á÷ éöç eøîà íäéøçàlL ïéc úéa¥¦¤§©£¥¤¨§£¦©£¨©£¦
ìkì íc âBìxifpd gelib oiprl oiae miycwe dnexz oiprl oia - ¨©Ÿ

,ipy gqteíc úéòéáøe úBîöò òáBø`nhníéLã÷å äîeøúì ©£¨§¦¦¨¦§¨§¨¨¦
,`nhpy itl mda `ed xeq`yçñt äNBòå øéæðì àì ìáàepi`y £¨Ÿ§¨¦§¤¤©

.egqt z` zeyrl `ed i`yx s`e ,ezexifp ini oipn z` xezql wewf
zeld`a dpyndne epizpynn dler ef dhiyke(`"n a"t).

:`xnbd dywnéãkîy ep` mihwep ixd -úéLéìL úòøëä ïéà- ¦§¦¥©§¨©§¦¦
miwlegd mipy oia drixknd drcdúòøëî,dilr jenql zwqete ©§©©

:`xnbd zvxzn .mdixg` ly oic ziak zeipynd ewqt cvike
,éãéà øa á÷òé éaø øîàerixkd mnvrn `l mdixg` ly oic zia ¨©©¦©£Ÿ©¦¦

`l`,eøîà äòeîL étîoicd lawzp oky mdizeaxn elaiwyétî ¦¦§¨¨§¦¦
éëàìîe äéøëæ ébç: ©©§©§¨©§¨¦

:dpyna epipyçlâî øéæpä elà ìò`xnbd :miinrt ok xn`pe . ©¥©¨¦§©¥©
:hrnl ze`a od dn zx`anàLéøc 'elà ìò'`aéèeòîìz`neh ©¥§¥¨§¦¥

äøBòNk íöò,znd onïéà BàNî ìòå Bòbî ìòcglbn xifpd -ìòå ¤¤¦§¨§©©¨§©©¨¦§©
àì Bìéäà.ld`a z`nhn dxeryk mvr oi`y ,`ed xedhe glbn £¦Ÿ

àôéñc 'elà ìò'å`aúéëeëqä ïáà éèeòîìon zehlead mipa` - §©¥§¥¨§¦¥¤¤©§¦
on zg` zgz d`neh dpyie ,odizgz xaerd lr zekkeqne xcbd
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d`neh `ed `nhy s` ,ezexifp oipn z` xzeq epi` ,d`nehd lr

opaxc:
:dpyna epipyúBîöò á÷ éöçåpy xifpyz` xezql eilr ea `nh ©£¦©£¨

:eizexry z` glble epipn

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

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר יהושע שי' פרט

שלום וברכה!

הנני לאשר בזה בתודה קבלת שני המשלוחים מעניני דפוס שמוציאים, ותקותי שגם בעתיד 

ינהג כך, ותודה מראש.

כמנהג ישראל עתיק להוסיף הערה וכו', ארשה לעצמי להעיר בנוגע למשלוח השני, אשר כיון 

שהכוונה בזה להפצה ותעמולה בקרב חוגים שונים, הרי פי כמה הי' גדול הרושם והנאמנות אילו הי' 

כן  שעשו  ובפרט  בחלקם,  פנים  כל  על  מהחתימות,  צילום  גם  הרוסי  המכתב  של  לההעתקה  מצורף 

במכתב הגרוזינים הראשון.

כמובן מנצל אני הזדמנות זו להביע גם בכתב העונג והקורת רוח שנגרמו לי על ידי האפשרות 

ובצותא עם אחינו שבאו  לבלות עכ"פ חלק מהשמחה של שמחת תורה ביחד עם מר וחבריו שיחיו, 

משם, ובסגנון הידוע, בנערינו ובזקננו בבנינו ובבנותינו )אף שהנשים היו בעזרת נשים, כמובן(.

המשך בעמוד גסד

miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtxifp
øîàã àåä àáø àäåaexl `l` dkxvp `l Ð znd on ipzwc `d :(`,p xifp) lirl Ð

Ð xya eilr oi`y it lr s`e ,zenvr raex oda oi`y it lr s` ,epiipn aexl e` epiipa

ik iaiyg `dc ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl oicd `ede .eilr glbn xifpdy

zleblebe dxcyn zenvr raex `ki`c `kidc `axl dil `xiaqc [oky lk] `nl` .iccd

.dlr glbn xifpc Ðéîð éëä ïéà`xwirnc Ð

xza `l` .ixinb zenvr raexc dil `xiaq

dxcyd :xn`c ,`aiwr iaxn drnyc

dedc ,zenvr raex da xn` `le ,zleblebde

mizn ipync ab lr s`c `aiwr iaxl `pin`

znn iz`c cr opaxle ,d`neh eda zi` mi`a

ileklc dpin rny Ð ikd ipz `lcne ,cg`

,zenvr x`ya oia ,opira zenvr aw ivg `nlr

dxcya oia ,epiipn aexe epiipa aexa oia

.zleblebeøîåà éàîù òîù àúraex Ð

mvrn `ay onfa elit` Ð exn`y zenvr

raexac `nl` .zleblebn e` dxcyn e` ,cg`

.zleblebe dxcyn `diy `ede ,ibqéáø øîà
íéøîåà åéä ïúö÷î íéðåùàøä íéð÷æ øæòéìà

ìëì íã âåì éöçå úåîöò á÷ éöç`nhn Ð

dyere xifpl oia miycwe dnexzl oia ,ld`a

.gqtìëì àì íã úéòéáøå òáåø,`nhn Ð

ozvwne .`nhn epi` mlekn cg` elit` :xnelk

mc ziriaxe zenvr raex s` mixne` eid

.lkd z` mi`nhníéøîåà ïäéøçà ìù ïéã úéáå
'åë á÷ éöç,mc ziriaxe zenvr raex la` Ð

oiprl,ld`a oi`nhn Ð miycwe dnexz zlik`

`nhl Ð gqt dyere ,xifp ini xezqil `l la`

ecinrd `l zxk mewnac ,ezeyrl `ly

.mdixacúòøëî úéùéìù úòøëä ïéà éãëîÐ

df ixack zvwna `idy drxkd lk ickn

`dzy cr drxkd dpi` Ð df ixack zvwne

,lewiy oeyl drxkdc .odn cg` ixack dlek

jk odixg` ly oic zia :jk xnel xfril` iax d`x dne ,cg`n xzei mipy ixac lweyy

mixne` eid?éãéà øá á÷òé éáø øîà.oeilha`e dirny itn `edy ,`ed xwiry xnel Ð

.ik`lne dixkf ibg itn exn`y :ixn`c zi`eäøåòùë íöò éèåòîì àùéøã åìà ìòÐ

Ð rbn oiprl d`neha `zi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc .elid` lr glbn xifpd oi`y

`l Ð `tiqa `icda edl ipz xcdc ab lr s`e .`lc ol rnyn `w ,ld`a inp `nhil

ded Ð dl yxtn `l i`c ,iyextl ikixve .yxtn xcde ipzc meyn ,icin `le iywiz

.glbn `di `l e`yn lre erbn lr elit`c `pin`úéëåëñä ïáà éèåòîì.`nqn oa` Ð

xn`" wxta zay zkqna yxtnck ,miaxd zeyxa znd iab lr zlheny oa` `id efe

.dilr glbn epi` Ð ez`nhny it lr s` ,dilr ayei xifpd m`y ,(a,at) "`aiwr iax

(e l`ipca) "`aeb met lr zneye" :aizkc ,hwp `xwc `pyile ,`ney oa` Ð `nqn oa`

oilhlhnd lk ol `niiwc ,xawd lr zkkqnd oa` Ð zikekqd oa` :xg` oeyl .aizk

.dnc` ilke mipa` ilke millb ilkn ueg ,rcxnd iaera d`nehd z` oi`ian
éöç
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!odilr glbn xifpc zenvr raex oda yi m` xninl `ira oiwxetne oixeay elit` `d

,zenvr raex oeda zi` `nzqn minly zleblebde dxcyd oizipzna ipzwcnc heytize

`l Ð zleblebe dxcyn (dxcyd) e`ae ,raex da yiy oiwxetne oixeay zenvr lrc llkn

oda oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l ,`ax :yexit ,xn`c `ed `de :jixte .glbn

dil `xiaq diteb `axc `nl` .zenvr raex

,zenvr raex oeda zilc zleblebe dxcy `ki`c

`ad zenvr raex lr elit`c jl `ni` mlerle

ipzwc oizipzne ,glbn xifp zleblebde dxcyd on

jixhvi` Ð minly rnync "zleblebe dxcy"

.glbn xifp Ð raex oda oi` elit`c opireny`l

mixtq yie .`axc xnzi` `kid yxtzi` `le

`l` dkxvp `l `ax xn` :(`,p) lirl iqxbc

gkn ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl

miiwl xyt` i`c [izyxit lirle] .`kdc `ibeq

.`qxib dze`øúá`aiwr iaxn drnycjk Ð

,l"xdn .yxtzi` `le ,mixtqd lka aezk

`pin` ded `zeeaxn `pitzqn `l i`e .m"ebnibe

xn`wc `kxit inwn opiqxbe ,mixtqa oexqg yiy

dxcya `kd :`awer xn xn` :dkxvp `l `ax

xn :yexit .opiwqr raex oda oi`y zleblebe

zngn ,`ax `iady daeyzd zegcl `a `awer

oda yi zleblebe dxcy mzqc `ax xeaq didy

dxcya ixiinc `awer xn dl igce ,raex

`axe :cenlzd jixte .raex oda oi`y zleblebe

zleblebe dxcyl xyt`c `xaq i`d dil dnl

p `l `ax xn`de ?raex `la:ipyne ?'eke dkxv

ipyc `iepiy `eddl `awer xnn drnyc xza

oi`y zleblebe dxcya dl iwenc `kd `awer xn

wxta migafa i"yx dibd `peeb i`d ike ,raex oda

xqge [`iyewd] mixtqa aezk didy (a,`k) ipy

iab [uexizd] i"yx dibde ,mixtqd on `ibeqd

yiy oizrnya inp ikde .mici yeciwc oizrny

xn inia `ax didy `pgky` inp `nlrae .uexizd dibdl yi Ð uexizd `la `iyewd

zqxib ayiil wgc oepiwn awri iax axde .digiy uxt iax axd epxen oeyl o`k cr ,`awer

ikide :xnelk ,'ek `kxvp `l `ax `dc :eyexit ikde ,"[`aiwr iaxn drnyc] xza" mixtqd

zleblebe dxcya dl iwenc `ed diteb edi` `de ?oizipznn iiezi`l `axc dizrc` wiqz

,oizipzn lr xn` `l `ax Ð [`aiwr iaxn] drnyc xza :ipyne !zenvr raex da oi`y

dxcye mizn ipyn `ad ziriaxe raex aiygwc ,(e dpyn a wxt) zeld`c dpyn lr `l`

[`aiwr iaxn] drnyc inwn [la`] .ikd iiepyl dil jixhvi` dlre ,mizn ipyn zleblebe

`ax iziin ded ikd meyne ,zenvr raex oda `di `ly zleblebe dxcy oi`y dil `xiaq Ð

.[`aiwr iaxn] drny `l izk`c ,xity oizipznnàúcg` mvr elit` xne` i`ny rny

zleblebn e` dxcyndilr ibiltc opaxc llkn Ð dxcyn mvr `l` i`ny ira `lcne Ð

`a ik ld`a `nhn raexc `yixa ipzwck ,dxcyd on `ad zenvr raexc xeriya edl ibq

ibiltc xnel `xaq oi`c ,xifpd dilr glbn elit` Ð dxcyd on raex `a ike ,diiebd xwirn

la` ,xingnc i`ny ip`y :igce .cg` mvra ibq i`nyle aw ivg irail opaxlc ,i`d ilek

.dxcyn s` era zenvr aw [ivg] opaxèåùôéì,aw ivg opira opaxlc `qib jci`l dpin

!dixneg i`ny yxity enk ,ediixneg iyextl edl ded Ð aw raex `l` era `l i`c ,aw ivg epiidc ,era lld ziac `xeriy opaxlc llkn Ð cg` mvr `l` ira `l xingnc i`nycnc

.ediizlin iyextl eyg `le ,`nhn raex la` ,opaxl ld`a `nhn `lc ,cg` mvra `l` ibilt `l `nlic :igceíéð÷æbel ivge zenvr aw ivg mixne` eid ozvwn mipey`xdlkl mc

.[`kdc] oizipzn` ibilte ,xifpl s` ,lkl zenvr raexe mc ziriax s` mixne` eid mzvwne .zeld` zkqnc oizipzn` ibilte ,miycwle dnexzl `nh Ð mdilr lid`d m`y Ðúéáoic

lkl mc bel ivge zenvr aw ivg exn` mdixg`lyzeld` zkqnc oizipzna opzck ,`nh mdilr lid`ndc Ð miycwle dnexzl mc ziriaxe zenvr raex .oizipzna opzck xifpl s` Ð

`nlra ld`a `nhnc mzd opzc ,zeld`c oizipznk inp exaqe ,llk eilr glbn xifpd oi`c oizipznk edl ixaqe ,edl ixinb ikde Ð gqt dyere xifpl `l la` .(a dpyne ` dpyn a wxt)

.zeld`c `pzke oizipznc `pzk ixaq oexg` oic zia ik ,miycwe dnexzlùéoi` `de :jixte .mipey`xd mipwfl micinlz eid oexg` oic ziay ,micinlz epiid .ziyily drxkd miyxtn

Ð zrxkn ziyily zrc oi` `de .rixkn edl eedc meyne .`zklid ikdc llkn Ð `xiaq oexg` oic ziak zeld`c mzdc oizipzne `kdc oizipzncne ,`xza zrxkn ziyily zrxkd

ibg itn dexn` dreny itn :ici` xa awri iax xn` ,ipyne !miycwe dnexzl gqt dyere xifp oia wlgl ie`x `diy mzrc elib `l mipey`xd ik ,`ed envr ipta mrh ziyily zrcy

.mzenk dkld reawle mzreny lr jenql mipexg` ly oic zia ixaq ok lre ,ik`lne dixkfìòdxeryk mvr ihernl `yixc el`erbn lr dxeryk mvr lr ipzw `icdac ab lr s`e Ð

zgz d`nehe xcbd on oi`vei dyly e` mipa` ipy yie ,ux`d lr jqind oa` Ð zekkqd oa` ihernl `tiqc el` lre .yxtn xcde ipz :xnel yi !`l elid` lr la` :rnync ,e`yn lre

mvr enk yxtn xcde ipz pinp ikdc :xnel jixve !glbn oi` zerxte zekkq la` :`tiq dil `pz `dc :dyw zvwe .d`nehd lr lid`d m` rcei epi`e ,odn zg` zgz xare ,odn zg`

.digiy uxt iax axd epxen .dxeryk
ivg

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

ì àlà äëøöð àì :øîàc àeä àáø àäåäøãL §¨¨¨§¨©Ÿ¦§§¨¤¨§¦§¨
dòîLc øúa ¯ !úBîöò òáBø ïäa ïéàL úìBbìeâå§§¤¤¥¨¤©£¨¨©¦§¨¨
ãçà íöò :øîBà éànL ,òîL àz .àáé÷ò éaøî¥©¦£¦¨¨§©©©¥¤¤¤¨
øéîçîc éànL éðàL ¯ !úìBbìeb ïî Bà äøãL ïî¦¦§¨¦§¤¨¥©©§©§¦

c àîòè :dpéî èBLôéì ¯ .éôèàä ,øéîçîc ¯ éànL §¥¦§¦¨©£¨§©©§©§¦¨
ïàk ãò àîìéc !úBîöò á÷ éöç àkéàc ãò ¯ ïðaøì§©¨©©§¦¨£¦©£¨¦§¨©¨
ìáà ,ãçà íöòa àlà éànLc déìò ïðaø éâéìt àì̈§¦¦©¨©£¥§©©¤¨§¤¤¤¨£¨
:øæòéìà éaø øîà .eãBî ïðaø eléôà ¯ úBîöò òáBøa§©£¨£¦©¨©¨©©¦¡¦¤¤
úBîöò á÷ éöç :íéøîBà eéä ïúö÷î íéðBLàøä íéð÷æ§¥¦¨¦¦¦§¨¨¨§¦£¦©£¨
¯ íc úéòéáøe úBîöò òáBø ,ìkì ¯ íc âBì éöçå©£¦¨©Ÿ©£¨§¦¦¨
úBîöò òáBø óà :íéøîBà eéä ïúö÷îe .ìkì àìŸ©Ÿ¦§¨¨¨§¦©©£¨
:eøîà íäéøçàlL ïéc úéa .ìkì ¯ íc úéòéáøe§¦¦¨©Ÿ¥¦¤§©£¥¤¨§
úBîöò òáBø ,ìkì ¯ íc âBì éöçå úBîöò á÷ éöç£¦©£¨©£¦¨©Ÿ©£¨
øéæðì àì ìáà ,íéLã÷å äîeøúì ¯ íc úéòéáøe§¦¦¨¦§¨§¨¨¦£¨Ÿ§¨¦
!úòøëî úéLéìL úòøëä ïéà ,éãkî .çñô äNBòå§¥¤©¦§¦¥©§¨©§¦¦©§©©
,eøîà äòeîL étî :éãéà øa á÷òé éaø øîà ¯¨©©¦©£Ÿ©¦¦¦¦§¨¨§
ìò" ."çlâî øéæpä elà ìò" .éëàìîe äéøëæ ébç étî¦¦©©§©§¨©§¨¦©¥©¨¦§©¥©©
Bòbî ìòc ,äøBòNk íöò éèeòîì ¯ àLéøc "elà¥§¥¨§©¥¤¤¦§¨§©©¨
"elà ìò"å .àì ¯ Bìéäà ìòå ,ïéà ¯ BàOî ìòå§©©¨¦§©£¦¨§©¥
."úBîöò á÷ éöçå" .úéëeëqä ïáà éèeòîì ¯ àôéñc§¥¨§©¥¤¤©§¦©£¦©£¨

éöç

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קעג miwxt dyelya` cenr bp sc ± iriax wxtxifp
øîàã àåä àáø àäåaexl `l` dkxvp `l Ð znd on ipzwc `d :(`,p xifp) lirl Ð

Ð xya eilr oi`y it lr s`e ,zenvr raex oda oi`y it lr s` ,epiipn aexl e` epiipa

ik iaiyg `dc ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl oicd `ede .eilr glbn xifpdy

zleblebe dxcyn zenvr raex `ki`c `kidc `axl dil `xiaqc [oky lk] `nl` .iccd

.dlr glbn xifpc Ðéîð éëä ïéà`xwirnc Ð

xza `l` .ixinb zenvr raexc dil `xiaq

dxcyd :xn`c ,`aiwr iaxn drnyc

dedc ,zenvr raex da xn` `le ,zleblebde

mizn ipync ab lr s`c `aiwr iaxl `pin`

znn iz`c cr opaxle ,d`neh eda zi` mi`a

ileklc dpin rny Ð ikd ipz `lcne ,cg`

,zenvr x`ya oia ,opira zenvr aw ivg `nlr

dxcya oia ,epiipn aexe epiipa aexa oia

.zleblebeøîåà éàîù òîù àúraex Ð

mvrn `ay onfa elit` Ð exn`y zenvr

raexac `nl` .zleblebn e` dxcyn e` ,cg`

.zleblebe dxcyn `diy `ede ,ibqéáø øîà
íéøîåà åéä ïúö÷î íéðåùàøä íéð÷æ øæòéìà

ìëì íã âåì éöçå úåîöò á÷ éöç`nhn Ð

dyere xifpl oia miycwe dnexzl oia ,ld`a

.gqtìëì àì íã úéòéáøå òáåø,`nhn Ð

ozvwne .`nhn epi` mlekn cg` elit` :xnelk

mc ziriaxe zenvr raex s` mixne` eid

.lkd z` mi`nhníéøîåà ïäéøçà ìù ïéã úéáå
'åë á÷ éöç,mc ziriaxe zenvr raex la` Ð

oiprl,ld`a oi`nhn Ð miycwe dnexz zlik`

`nhl Ð gqt dyere ,xifp ini xezqil `l la`

ecinrd `l zxk mewnac ,ezeyrl `ly

.mdixacúòøëî úéùéìù úòøëä ïéà éãëîÐ

df ixack zvwna `idy drxkd lk ickn

`dzy cr drxkd dpi` Ð df ixack zvwne

,lewiy oeyl drxkdc .odn cg` ixack dlek

jk odixg` ly oic zia :jk xnel xfril` iax d`x dne ,cg`n xzei mipy ixac lweyy

mixne` eid?éãéà øá á÷òé éáø øîà.oeilha`e dirny itn `edy ,`ed xwiry xnel Ð

.ik`lne dixkf ibg itn exn`y :ixn`c zi`eäøåòùë íöò éèåòîì àùéøã åìà ìòÐ

Ð rbn oiprl d`neha `zi`e li`ed :`pin` jzrc `wlqc .elid` lr glbn xifpd oi`y

`l Ð `tiqa `icda edl ipz xcdc ab lr s`e .`lc ol rnyn `w ,ld`a inp `nhil

ded Ð dl yxtn `l i`c ,iyextl ikixve .yxtn xcde ipzc meyn ,icin `le iywiz

.glbn `di `l e`yn lre erbn lr elit`c `pin`úéëåëñä ïáà éèåòîì.`nqn oa` Ð

xn`" wxta zay zkqna yxtnck ,miaxd zeyxa znd iab lr zlheny oa` `id efe

.dilr glbn epi` Ð ez`nhny it lr s` ,dilr ayei xifpd m`y ,(a,at) "`aiwr iax

(e l`ipca) "`aeb met lr zneye" :aizkc ,hwp `xwc `pyile ,`ney oa` Ð `nqn oa`

oilhlhnd lk ol `niiwc ,xawd lr zkkqnd oa` Ð zikekqd oa` :xg` oeyl .aizk

.dnc` ilke mipa` ilke millb ilkn ueg ,rcxnd iaera d`nehd z` oi`ian
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!odilr glbn xifpc zenvr raex oda yi m` xninl `ira oiwxetne oixeay elit` `d

,zenvr raex oeda zi` `nzqn minly zleblebde dxcyd oizipzna ipzwcnc heytize

`l Ð zleblebe dxcyn (dxcyd) e`ae ,raex da yiy oiwxetne oixeay zenvr lrc llkn

oda oi`y zleblebe dxcyl `l` dkxvp `l ,`ax :yexit ,xn`c `ed `de :jixte .glbn

dil `xiaq diteb `axc `nl` .zenvr raex

,zenvr raex oeda zilc zleblebe dxcy `ki`c

`ad zenvr raex lr elit`c jl `ni` mlerle

ipzwc oizipzne ,glbn xifp zleblebde dxcyd on

jixhvi` Ð minly rnync "zleblebe dxcy"

.glbn xifp Ð raex oda oi` elit`c opireny`l

mixtq yie .`axc xnzi` `kid yxtzi` `le

`l` dkxvp `l `ax xn` :(`,p) lirl iqxbc

gkn ,zenvr raex oda oi`y zleblebe dxcyl

miiwl xyt` i`c [izyxit lirle] .`kdc `ibeq

.`qxib dze`øúá`aiwr iaxn drnycjk Ð

,l"xdn .yxtzi` `le ,mixtqd lka aezk

`pin` ded `zeeaxn `pitzqn `l i`e .m"ebnibe

xn`wc `kxit inwn opiqxbe ,mixtqa oexqg yiy

dxcya `kd :`awer xn xn` :dkxvp `l `ax

xn :yexit .opiwqr raex oda oi`y zleblebe

zngn ,`ax `iady daeyzd zegcl `a `awer

oda yi zleblebe dxcy mzqc `ax xeaq didy

dxcya ixiinc `awer xn dl igce ,raex

`axe :cenlzd jixte .raex oda oi`y zleblebe

zleblebe dxcyl xyt`c `xaq i`d dil dnl

p `l `ax xn`de ?raex `la:ipyne ?'eke dkxv

ipyc `iepiy `eddl `awer xnn drnyc xza

oi`y zleblebe dxcya dl iwenc `kd `awer xn

wxta migafa i"yx dibd `peeb i`d ike ,raex oda

xqge [`iyewd] mixtqa aezk didy (a,`k) ipy

iab [uexizd] i"yx dibde ,mixtqd on `ibeqd

yiy oizrnya inp ikde .mici yeciwc oizrny

xn inia `ax didy `pgky` inp `nlrae .uexizd dibdl yi Ð uexizd `la `iyewd

zqxib ayiil wgc oepiwn awri iax axde .digiy uxt iax axd epxen oeyl o`k cr ,`awer

ikide :xnelk ,'ek `kxvp `l `ax `dc :eyexit ikde ,"[`aiwr iaxn drnyc] xza" mixtqd

zleblebe dxcya dl iwenc `ed diteb edi` `de ?oizipznn iiezi`l `axc dizrc` wiqz

,oizipzn lr xn` `l `ax Ð [`aiwr iaxn] drnyc xza :ipyne !zenvr raex da oi`y

dxcye mizn ipyn `ad ziriaxe raex aiygwc ,(e dpyn a wxt) zeld`c dpyn lr `l`

[`aiwr iaxn] drnyc inwn [la`] .ikd iiepyl dil jixhvi` dlre ,mizn ipyn zleblebe

`ax iziin ded ikd meyne ,zenvr raex oda `di `ly zleblebe dxcy oi`y dil `xiaq Ð

.[`aiwr iaxn] drny `l izk`c ,xity oizipznnàúcg` mvr elit` xne` i`ny rny

zleblebn e` dxcyndilr ibiltc opaxc llkn Ð dxcyn mvr `l` i`ny ira `lcne Ð

`a ik ld`a `nhn raexc `yixa ipzwck ,dxcyd on `ad zenvr raexc xeriya edl ibq

ibiltc xnel `xaq oi`c ,xifpd dilr glbn elit` Ð dxcyd on raex `a ike ,diiebd xwirn

la` ,xingnc i`ny ip`y :igce .cg` mvra ibq i`nyle aw ivg irail opaxlc ,i`d ilek

.dxcyn s` era zenvr aw [ivg] opaxèåùôéì,aw ivg opira opaxlc `qib jci`l dpin

!dixneg i`ny yxity enk ,ediixneg iyextl edl ded Ð aw raex `l` era `l i`c ,aw ivg epiidc ,era lld ziac `xeriy opaxlc llkn Ð cg` mvr `l` ira `l xingnc i`nycnc

.ediizlin iyextl eyg `le ,`nhn raex la` ,opaxl ld`a `nhn `lc ,cg` mvra `l` ibilt `l `nlic :igceíéð÷æbel ivge zenvr aw ivg mixne` eid ozvwn mipey`xdlkl mc

.[`kdc] oizipzn` ibilte ,xifpl s` ,lkl zenvr raexe mc ziriax s` mixne` eid mzvwne .zeld` zkqnc oizipzn` ibilte ,miycwle dnexzl `nh Ð mdilr lid`d m`y Ðúéáoic

lkl mc bel ivge zenvr aw ivg exn` mdixg`lyzeld` zkqnc oizipzna opzck ,`nh mdilr lid`ndc Ð miycwle dnexzl mc ziriaxe zenvr raex .oizipzna opzck xifpl s` Ð

`nlra ld`a `nhnc mzd opzc ,zeld`c oizipznk inp exaqe ,llk eilr glbn xifpd oi`c oizipznk edl ixaqe ,edl ixinb ikde Ð gqt dyere xifpl `l la` .(a dpyne ` dpyn a wxt)

.zeld`c `pzke oizipznc `pzk ixaq oexg` oic zia ik ,miycwe dnexzlùéoi` `de :jixte .mipey`xd mipwfl micinlz eid oexg` oic ziay ,micinlz epiid .ziyily drxkd miyxtn

Ð zrxkn ziyily zrc oi` `de .rixkn edl eedc meyne .`zklid ikdc llkn Ð `xiaq oexg` oic ziak zeld`c mzdc oizipzne `kdc oizipzncne ,`xza zrxkn ziyily zrxkd

ibg itn dexn` dreny itn :ici` xa awri iax xn` ,ipyne !miycwe dnexzl gqt dyere xifp oia wlgl ie`x `diy mzrc elib `l mipey`xd ik ,`ed envr ipta mrh ziyily zrcy

.mzenk dkld reawle mzreny lr jenql mipexg` ly oic zia ixaq ok lre ,ik`lne dixkfìòdxeryk mvr ihernl `yixc el`erbn lr dxeryk mvr lr ipzw `icdac ab lr s`e Ð

zgz d`nehe xcbd on oi`vei dyly e` mipa` ipy yie ,ux`d lr jqind oa` Ð zekkqd oa` ihernl `tiqc el` lre .yxtn xcde ipz :xnel yi !`l elid` lr la` :rnync ,e`yn lre

mvr enk yxtn xcde ipz pinp ikdc :xnel jixve !glbn oi` zerxte zekkq la` :`tiq dil `pz `dc :dyw zvwe .d`nehd lr lid`d m` rcei epi`e ,odn zg` zgz xare ,odn zg`

.digiy uxt iax axd epxen .dxeryk
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קעד
miwxt dyelyaa cenr bp sc ± iriax wxtxifp

úåîöò á÷ éöçÐ zenvr raex lre .elid` lre e`yn lre erbn lr eilr `nhin Ð

.e`yn lre erbn lr elit`e ,`nhin `läøåòùë íöò íåùî äéì ÷åôéúå`ixi` i`ne Ð

raex?éçåî÷à çî÷àã àìàmvr ea oi`y ,oghpy gnw enk ,daxd wc owgyy Ð

.dxeryk,elid` lre e`yn lre erbn lr `nhin Ð aw ivg dia zi` i`c ol rnyn `we

,`nhin epi` erbn lr elit` Ð aw ivgn zegt

.dxeryk mvr ea oi`y itløùá åéìò ùéùå
éåàøëie`xk xya eilr oi` ikc dpin rny Ð

.glbn epi`y Ðåéìò çìâî øéæð øîà ùé÷ì ùéø
oi`y el` lr `tiqa aiyg `wcn ,i`nn Ð

ipzw `le ,oda `nhiny it lr s` glbn xifpd

,glbn xifpd oi` ie`xk xya eilr oi` :ediicda

Ð ie`xk xya eilr oi`c ab lr s`c dpin rny

.elid` lr glbn xifpdyêì øîà ïðçåé éáøåÐ

,`llkn (cg) dil rnyne ,icin ipzc `kid lk

ie`xk xya eilr yi m` :`yixa ipzc `kd oebk

.glbnàì éàded ,`tiqa dl ipz xcd Ð

xifp `di `l e`yn lre erbn lr elit` :`pin`

oi`c `ed elid` lrc Ð diipz ikdl .glbn

`lc oebke .glbn erbn lr la` ,glbn xifpd

inp jci`e .dxeryk mvr ea yie ,igenw` gnw`

ab lr s` ,zerxtde zekkqd oebk ,ipzwc

`yixa ipzw `lcn ,`llkn dl rnynl `ki`c

,oda `nhin `wc meyn ,edl ipz xcd ikl Ð

.iriaye iyily d`fd jixveéáøãî é÷åôàì
íéúî éðùî àáä íã úéòéáø øîàã àáé÷ò

ìäàá àîèîznnc ,`tiq ol rnyn `w Ð

.dl `pira cg`úîä ïî øáà éàäeilr oi`y Ð

.ie`xk xyaíöò äéá úéàã éà éîã éëéä
äøåòùëi`ne ,erbn lr glbn epi` i`n` Ð

opgei iaxc `nrh?äøåòùë íöò äéá úéìã éàå
yixc `nrh i`n ,ie`xk xya eilr oi`e Ð

glbn xn`c yiwl?äééáø éëä åìéôàå.rbnl Ð

éðô ìò ìéäàîä äæ äãùä éðô ìò 'åë àéðúã
úîälhend Ðzna rbi" aizk `lcn ,dcya

."dcyaéçä ïî ììçðä øáà äæ ììçáuvwpd Ð

.dkex` zelrl ea yie ,igd onúåîöò òáåøÐ

,zenvr raex ld`e :opzck ,ld`a `nhnc

.elid` lr glbn xifpd oi`y `l`íåúñ øá÷ äæ
.`nhny ,llebde znd oia gth llg ea oi`y Ð
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éöçdxeryk mvr meyn dil wetiz dxeryk mvr eda zi`c i` inc ikid 'ek zenvr aw

!ld`a `nhn `l dxeryk mvre ,opixii` ld` oiprl `d ?jixt `w i`n :oeir jixv Ð

opirac i`n` jinqc :wgvi epax xne`e:rnync ,aw ivg `yixa opzc xzac ,jenqa xninl

ipyne ?eilr glbn xifpd oi`c zenvr raex `tiqa ipzinl jixhvi` i`n` ,`l zegt la`

glbn `l aw ivgn zegtc wcinl izii`c :jenqa

m`e .glbn e`yn lre erbn lr la` ,elid` lr

lrc opireny`l oizipznc `zeax xwir ied ok

`hiyt :`zyd wiic jkle .glbn e`yn lre erbn

,e`yn lre erbn lr glbn aw ivgn zegt lrc

oebk :ipyne !dxeryk mvr meyn dil wetize

ikc ,xtrk e` gnwk wcd oghy ,igenw` gnw`c

.dxeryk mvr meyn `nhn `l `peeb i`d

ïéài`n ie`xk xya mdilrlrc i`ce `d Ð

`wec oizipzna ipzwck ,glbi `l elid`

,e`ynae erbna `l` .ie`xk xya mdilr yiyk

.dxeryk mvr my oi`yae

éáøglbn xifpd oi` xn` opgeioi`e li`edc Ð

yiwl oa oerny iaxe .dxeryk mvr ea
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okle ,dxeryk mvr oda oi`e wc gnwk zenvrd epghpe eyzkpy

:aw ivg oda yi ok m` `l` xzeq epi`
ezexifp xzeq xifpy :dpyna epipyïî øáà ìòå únä ïî øáà ìò©¥¤¦©¥§©¥¤¦

,éeàøk øNa ïäéìò LiL éçäici lr zeigl xa`d lekiy ,epiidc ©©¤¥£¥¤¨¨¨¨
:ig mc`l xaegn did m` ,df xya

:`xnbd zxxanéàî éeàøk øNa ïäéìò ïéàezexifp xzeq m`d - ¥£¥¤¨¨¨¨©
,xaca ewlgp .mda `nhp m`øéæpä ïéà øîà ïðçBé éaøxzeq ©¦¨¨¨©¥©¨¦

ezexifpeçlâîeizexryïäéìò,eøéæpä øîà Lé÷ì Léøxzeq §©¥©£¥¤¥¨¦¨©©¨¦
ezexifpe.ïäéìò çlâî§©¥©£¥¤

:ezhiyl mdn cg` lk zgked z` zx`an `xnbdøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
àLéøa éðz÷ àäc ,ïäéìò çlâî øéæpä ïéàxzeq xifpdy dpynd ly ¥©¨¦§©¥©£¥¤§¨¨¨¥§¥¨

glbneúéæk ïäéìò LiL ,'eëå éçä ïî øáà ìòå únä ïî øáà ìòøNa ©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©§¤¥£¥¤§©¦¨¨
,ie`xk xya mdilr yi m`y wiicl ozipe ,ie`xkïéàlr glbn - ¦

,mz`nehìáàm`íäéìò ïéà,ie`xk xyaàìlr `l s`e ,glbn £¨¥£¥¤Ÿ
.mrbn z`neh

àôéña éðz÷ àìcî ,çlâî øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåoi`y jkn - §©¦¦§¤¨¦¥§©¥©¦§Ÿ¨¨¥§¥¨
oldl dpynd(.cp)xya mdilr oi`y mixa`d z`neh z` dpen

gken ,mdilr glbn xifpd oi`y ze`nehd ipin llka ie`xk
.m`yne mrbn z`neh lr glbny

:`xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøå,`tiqa dpnp `ly mrhd dn §©¦¨¨¨©¨
àììkî òîLîc àëéä ìk`yixdn wiicl ozipy dn lk -éðz÷ àì ¨¥¨§©§©¦§¨¨Ÿ¨¨¥

àôéñaxya mdilr oi`y mixa` z`neh `tiqa dzpnp `l jkle , §¥¨
glbne xzeq xifp oi`y `yixdn wiicl ozipy xg`n ie`xk

:dywn `xnbd .mdilràäålr glbn xifpy lirl dpyna epipy §¨
z`nehïéà úBîöò á÷ éöç òîLîc ,úBîöò á÷ éöç,glbn xifpd - £¦©£¨§©§©£¦©£¨¦
lr j`òáBøawàì úBîöò,glbnåok it lr s`òáBø àôéña éðz÷ ©£¨Ÿ§¨¨¥§¥¨©

awúBîöò:`xnbd zvxzn .odilr glbne xzeq xifpyíúäoiprl £¨¨¨
,zenvr aw raex z`nehåàì éà`tiqa xkfpyòáBøawúBîöò ¦¨©£¨

,odilr glbn epi`yàðéîà äåäy mixne` epiid -Bòbî ìò eléôà £¨£¦¨£¦©©¨
àì BàNî ìòå,xifpd glbnéøèöéà éëäìéðúéîì C`tiqaòáBø §©©¨Ÿ§¨¦¦§§¦§¦§¥©

,úBîöòeprinydl ickc`weec,çlâî øéæpä ïéàc àeä ïìéäà ìò £¨§©£¦¨§¥©¨¦§©¥©

.glbn o`yne orbn lr la` ,ld`a xaecny my xkfpke
:dywn `xnbdàäålr glbn xifpy lirl dpynd ixaca x`azp §¨

z`nehdpéî zòîLc ,íc âBì éöçjkn wiicl ozipe -íc âBì éöç £¦¨§¨§©§¦¨£¦¨
ïéàz`neh lr la` ,glbn xifpd -àì íc úéòéáø,glbnålka ¦§¦¦¨Ÿ§

z`fàôéña éðz÷z`neh lr glbn xifpd oi`y.íc úéòéáø ¨¨¥§¥¨§¦¦¨
:`xnbd zvxzníúä,znd on mc ziriax z`neh oiprl - ¨¨

ick df oic zepyl oldl dpynd dkxvedàáé÷ò éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦£¦¨
xaeqd `aiwr iaxk dfa dkld oi`y eprinydl(:ep onwl)xifpy

xfril` iax zrck `l` ,znd on mc ziriax z`neh lr s` glbn
a eilr wlegdivg z`neh lr `l` glbn xifpd oi`y xaeqe df oic

,znd on mc belíéúî éðLî àaä íc úéòéáø àáé÷ò éaø øîàã§¨©©¦£¦¨§¦¦¨©¨¦§¥¥¦
ìäàa àîèî. §©¥§Ÿ¤

:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdïî øáà éàä©¥¤¦
éîc éëéä únä,yiwl yixe opgei iax miwqer xa` dfi`a -éà ©¥¥¦¨¦¦

,ïðçBé éaøc àîòè éàî äøBòNk íöò déa úéàcdpyna epipy ixd §¦¥¤¤¦§¨©©§¨§©¦¨¨
,dxeryk mvr rbn lr glbn xifpy `icdlíöò déa úéìc éàå§¦§¥¥¤¤

,Lé÷ì Léøc àîòè éàî äøBòNkokzi cvike ,llk `nhn epi` ixd ¦§¨©©§¨§¥¨¦
.ef d`neh lr glbn xifpdy

éëä eléôàå ,äøBòNk íöò déa úéìc íìBòì ,Lé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦§¨§¥¥¤¤¦§¨©£¦¨¦
dééaø àðîçøz`neh oicn rbna `ed `nhny dzaix dxezd - ©£¨¨©§¥

glbn xifpd s` `linne ,ie`xk xya eilr oi`y s` ,mly xa`
,eilràéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(fh hi xacna)ìò òbé øLà ìëå' §©§¨§Ÿ£¤¦©©

úîá Bà áøç ììça äãNä éðt,'xawa F` mc` mvra F`éðt ìò' §¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨§¨¤©§¥
únä éðt ìò ìéäànä äæ 'äãNä,rbep epi`y s` `nh `edyiptn ©¨¤¤©©£¦©§¥©¥

,'dcyd ipt lr' `l` 'dcya zna rbi xy` lke' xn`p `ly
z`neha gzet weqtdy xg`ne .dcya akeyd zn lr lid`ny
jyndn zeyxcpd oldl zeiepnd ze`nehd x`y s` ,ld`

.ld`a od ze`nhn ,weqtd
éçä ïî øáà äæ 'ììça'[ylzp-] llgpyäëeøà úBìòäì Bì Léå- ©£©¤¥¤¦©©§¥§©££¨

.`nh `ed ixd eilr lid`n e` rbepdy ,ze`txzdl lekiy
'áøç'axgk zkzn ilky epcnll `aììçk äæ éøäenvr znk - ¤¤£¥¤§¨¨

.eilr lid`n e` ea rbepd z` dray z`neh md `nhny df oiprl
ììçpä øáà äæ 'úîa Bà'[ylzp-]únä ïîlid`n e` rbepdy - §¥¤¥¤©¤¡¨¦©¥

.`nh eilr
úBîöò òáBø äæ 'íãà íöòa Bà'.`nh eilr lid`n e` rbepdy - §¤¤¨¨¤©£¨

íeúñ øá÷ äæ 'øá÷á Bà's` eiccv lkn ld`a e` rbna `nhny §¨¤¤¤¤¨
.ynn znd lrn `le xawd iciv lr lid`ny ote`a

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



קעה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bp sc xifp(iriax meil)

a `nhp m` :`xnbd zwiicnïéà ,úBîöò á÷ éöçeilr lhen f` - £¦©£¨¦
a wx `nhp m` la` ,ezexifp z` xezqlòáBøawàì ,úBîöò ©£¨Ÿ

.`ed `nhy s` ,xzeq
:`xnbd zxxanïBäa úéàc àîéìéà ,éîc éëéädf aw raexa - ¥¦¨¥¦¥¨§¦§

úBîöòxeriya,äøBòNk,xzeq epi` recndéì ÷etézxezqiy £¨¦§¨¥¥
äøBòNk íöò íeMîlr ezexifp xzeq xifpy dpyna x`eank ¦¤¤¦§¨

.dxeryk mvr ly rbn z`nehàlàxaecnéçeî÷à çî÷àc- ¤¨§©§©©§¥
okle ,dxeryk mvr oda oi`e wc gnwk zenvrd epghpe eyzkpy

:aw ivg oda yi ok m` `l` xzeq epi`
ezexifp xzeq xifpy :dpyna epipyïî øáà ìòå únä ïî øáà ìò©¥¤¦©¥§©¥¤¦

,éeàøk øNa ïäéìò LiL éçäici lr zeigl xa`d lekiy ,epiidc ©©¤¥£¥¤¨¨¨¨
:ig mc`l xaegn did m` ,df xya

:`xnbd zxxanéàî éeàøk øNa ïäéìò ïéàezexifp xzeq m`d - ¥£¥¤¨¨¨¨©
,xaca ewlgp .mda `nhp m`øéæpä ïéà øîà ïðçBé éaøxzeq ©¦¨¨¨©¥©¨¦

ezexifpeçlâîeizexryïäéìò,eøéæpä øîà Lé÷ì Léøxzeq §©¥©£¥¤¥¨¦¨©©¨¦
ezexifpe.ïäéìò çlâî§©¥©£¥¤

:ezhiyl mdn cg` lk zgked z` zx`an `xnbdøîà ïðçBé éaø©¦¨¨¨©
àLéøa éðz÷ àäc ,ïäéìò çlâî øéæpä ïéàxzeq xifpdy dpynd ly ¥©¨¦§©¥©£¥¤§¨¨¨¥§¥¨

glbneúéæk ïäéìò LiL ,'eëå éçä ïî øáà ìòå únä ïî øáà ìòøNa ©¥¤¦©¥§©¥¤¦©©§¤¥£¥¤§©¦¨¨
,ie`xk xya mdilr yi m`y wiicl ozipe ,ie`xkïéàlr glbn - ¦

,mz`nehìáàm`íäéìò ïéà,ie`xk xyaàìlr `l s`e ,glbn £¨¥£¥¤Ÿ
.mrbn z`neh

àôéña éðz÷ àìcî ,çlâî øîBà Lé÷ì ïa ïBòîL éaøåoi`y jkn - §©¦¦§¤¨¦¥§©¥©¦§Ÿ¨¨¥§¥¨
oldl dpynd(.cp)xya mdilr oi`y mixa`d z`neh z` dpen

gken ,mdilr glbn xifpd oi`y ze`nehd ipin llka ie`xk
.m`yne mrbn z`neh lr glbny

:`xnbd zx`an,Cì øîà ïðçBé éaøå,`tiqa dpnp `ly mrhd dn §©¦¨¨¨©¨
àììkî òîLîc àëéä ìk`yixdn wiicl ozipy dn lk -éðz÷ àì ¨¥¨§©§©¦§¨¨Ÿ¨¨¥

àôéñaxya mdilr oi`y mixa` z`neh `tiqa dzpnp `l jkle , §¥¨
glbne xzeq xifp oi`y `yixdn wiicl ozipy xg`n ie`xk

:dywn `xnbd .mdilràäålr glbn xifpy lirl dpyna epipy §¨
z`nehïéà úBîöò á÷ éöç òîLîc ,úBîöò á÷ éöç,glbn xifpd - £¦©£¨§©§©£¦©£¨¦
lr j`òáBøawàì úBîöò,glbnåok it lr s`òáBø àôéña éðz÷ ©£¨Ÿ§¨¨¥§¥¨©

awúBîöò:`xnbd zvxzn .odilr glbne xzeq xifpyíúäoiprl £¨¨¨
,zenvr aw raex z`nehåàì éà`tiqa xkfpyòáBøawúBîöò ¦¨©£¨

,odilr glbn epi`yàðéîà äåäy mixne` epiid -Bòbî ìò eléôà £¨£¦¨£¦©©¨
àì BàNî ìòå,xifpd glbnéøèöéà éëäìéðúéîì C`tiqaòáBø §©©¨Ÿ§¨¦¦§§¦§¦§¥©

,úBîöòeprinydl ickc`weec,çlâî øéæpä ïéàc àeä ïìéäà ìò £¨§©£¦¨§¥©¨¦§©¥©

.glbn o`yne orbn lr la` ,ld`a xaecny my xkfpke
:dywn `xnbdàäålr glbn xifpy lirl dpynd ixaca x`azp §¨

z`nehdpéî zòîLc ,íc âBì éöçjkn wiicl ozipe -íc âBì éöç £¦¨§¨§©§¦¨£¦¨
ïéàz`neh lr la` ,glbn xifpd -àì íc úéòéáø,glbnålka ¦§¦¦¨Ÿ§

z`fàôéña éðz÷z`neh lr glbn xifpd oi`y.íc úéòéáø ¨¨¥§¥¨§¦¦¨
:`xnbd zvxzníúä,znd on mc ziriax z`neh oiprl - ¨¨

ick df oic zepyl oldl dpynd dkxvedàáé÷ò éaøcî é÷etàì- §©¥¦§©¦£¦¨
xaeqd `aiwr iaxk dfa dkld oi`y eprinydl(:ep onwl)xifpy

xfril` iax zrck `l` ,znd on mc ziriax z`neh lr s` glbn
a eilr wlegdivg z`neh lr `l` glbn xifpd oi`y xaeqe df oic

,znd on mc belíéúî éðLî àaä íc úéòéáø àáé÷ò éaø øîàã§¨©©¦£¦¨§¦¦¨©¨¦§¥¥¦
ìäàa àîèî. §©¥§Ÿ¤

:yiwl yixe opgei iax ly mzwelgna dpc `xnbdïî øáà éàä©¥¤¦
éîc éëéä únä,yiwl yixe opgei iax miwqer xa` dfi`a -éà ©¥¥¦¨¦¦

,ïðçBé éaøc àîòè éàî äøBòNk íöò déa úéàcdpyna epipy ixd §¦¥¤¤¦§¨©©§¨§©¦¨¨
,dxeryk mvr rbn lr glbn xifpy `icdlíöò déa úéìc éàå§¦§¥¥¤¤

,Lé÷ì Léøc àîòè éàî äøBòNkokzi cvike ,llk `nhn epi` ixd ¦§¨©©§¨§¥¨¦
.ef d`neh lr glbn xifpdy

éëä eléôàå ,äøBòNk íöò déa úéìc íìBòì ,Lé÷ì Léø Cì øîà̈©¨¥¨¦§¨§¥¥¤¤¦§¨©£¦¨¦
dééaø àðîçøz`neh oicn rbna `ed `nhny dzaix dxezd - ©£¨¨©§¥

glbn xifpd s` `linne ,ie`xk xya eilr oi`y s` ,mly xa`
,eilràéðúcweqta xn`p ,`ziixaa(fh hi xacna)ìò òbé øLà ìëå' §©§¨§Ÿ£¤¦©©

úîá Bà áøç ììça äãNä éðt,'xawa F` mc` mvra F`éðt ìò' §¥©¨¤©£©¤¤§¥§¤¤¨¨§¨¤©§¥
únä éðt ìò ìéäànä äæ 'äãNä,rbep epi`y s` `nh `edyiptn ©¨¤¤©©£¦©§¥©¥

,'dcyd ipt lr' `l` 'dcya zna rbi xy` lke' xn`p `ly
z`neha gzet weqtdy xg`ne .dcya akeyd zn lr lid`ny
jyndn zeyxcpd oldl zeiepnd ze`nehd x`y s` ,ld`

.ld`a od ze`nhn ,weqtd
éçä ïî øáà äæ 'ììça'[ylzp-] llgpyäëeøà úBìòäì Bì Léå- ©£©¤¥¤¦©©§¥§©££¨

.`nh `ed ixd eilr lid`n e` rbepdy ,ze`txzdl lekiy
'áøç'axgk zkzn ilky epcnll `aììçk äæ éøäenvr znk - ¤¤£¥¤§¨¨

.eilr lid`n e` ea rbepd z` dray z`neh md `nhny df oiprl
ììçpä øáà äæ 'úîa Bà'[ylzp-]únä ïîlid`n e` rbepdy - §¥¤¥¤©¤¡¨¦©¥

.`nh eilr
úBîöò òáBø äæ 'íãà íöòa Bà'.`nh eilr lid`n e` rbepdy - §¤¤¨¨¤©£¨

íeúñ øá÷ äæ 'øá÷á Bà's` eiccv lkn ld`a e` rbna `nhny §¨¤¤¤¤¨
.ynn znd lrn `le xawd iciv lr lid`ny ote`a
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אגרות קודש

 ב"ה,  ו' מרחשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מו"ה שלמה יוסף שי'

שלום וברכה!

זכרון דברים מהשיחה הטלפונית בה שאל הרב זוין שי' כמה שאלות בעניני הנהלת כולל חב"ד 

והנהלת המוסדות הת"ת ובית חנה וכו', בהמשך להמכתבים שנתקבלו מכ"ק אדמו"ר שליט"א בנידון 

הנ"ל, ואשר עכשיו מתקיימת אסיפת הועדים בבית הרב זוין שי'.

את  לנהל  שליט"א  אדמו"ר  כ"ק  הוראת  למלא  הכן  עומדים  כי  מצהירים  הועד  חברי  א( 

המוסדות הנ"ל, אבל משום טרדותיהם רואים הם להכרח לקחת איש טכני להביא את החלטותיהם 

לפועל, ושואלים אם רשאים הם לזה, ועל מי להחליט בדבר המינוי.

המשך בעמוד הבי



xcde"קעו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cp sc xifp(iying meil)

øî øîàcyäàîeè,gth geix dilrn oi`yäìBòå úò÷Baz`nhne §¨©©§¨©©§¨
e ,dilr lid`nd z`úãøBéå úò÷Ba.dizgz gpend z` z`nhne ©©§¤¤

:`xnbd dkiynneléàåléabipicäòéâð,d`neha,äãeäé áø øîà §¦©¥§¦¨¨©©§¨
àéðzaezkd ixac z` zyxecd `ziixaa(gi hi xacna)òâBpä ìëå ©§¨§¨©¥©

ììça Bà íöòami`nhnd lr o`kn epcnle ,'xaTa F` zOa F` ¨¤¤¤¨¨©¥©¨¤
,rbna.äøBòNk íöò äæ 'íöòa'©¤¤¤¤¤¦§¨

ììçpä øáà äæ 'ììçá Bà'[jzgpd-]Ba ïéàå éçä ïîick xya ic ¤¨¨¤¥¤©¤¡¨¦©©§¥
äëeøà úBìòäìsebl xaegn x`yp did eli` ze`txzdl ick - §©££¨

.mc`d
ììçpä øáà äæ 'úîá Bà'[jzgpd-]únä ïî.`nh ea rbepdy ©¥¤¥¤©¤¡¨¦©¥

øeaécä éðôlL øá÷ äæ Lé÷ì Léø øîà ,'øáwá Bà'onfl mcwy - ©¨¤¨©¥¨¦¤¤¤¤¦§¥©¦
.`nh ,ea rbepdy dxez ozn

oi`y xa`y aezkd ixacn yiwl yix yxec cvik zx`an `xnbd
:`nhn ie`xk xya eilrúnä ïî øáà éàäixaca xkfend ©¥¤¦©¥

,rbna `nhny `ziixadéîc éëéä,cner `ed avn dfi`a -éà ¥¦¨¦¦
déa úéàc,xa` eze`a -,íöòa òâBpä eðééä ,äøBòNk íöòxg`ne §¦¥¤¤¦§¨©§©¥©¨¤¤

ecnelle aeyl yi jxev dn 'mvra rbepd' zeaizn daxzp xaky
,'zna e`' zeaiznàlàxa`a zwqer `ziixady gxkdaúéìc ¤¨§¥

dééaø àðîçø éëä eléôàå ,äøBòNk íöò déa,'zna e`' zeaiza ¥¤¤¦§¨©£¦¨¦©£¨¨©§¥
oi`y xg`n ,eilr lid`nd z` `nhn df xa` oi`y s`y epcnll
xifpd s` `linne ,rbna `ed `nhn mewn lkn ,ie`xk xya eilr

.erbn lr glbn
:ef di`x dgec opgei iaxéaø Cì øîàdéa úéàc íìBòì ,ïðçBé- ¨©¨©¦¨¨§¨§¦¥
,dxeryk mvr df xa`aBàNîì ïéðò eäðz Bòbîì ïéðò Bðéà íàå, §¦¥¦§¨§©¨§¥¦§¨§©¨

rbna z`nhn dxeryk mvry oicd z` ep` epcnly s`y
`id z`nhn m` mircei ep` oi` oiicr ,'mvra rbepd' zeaizn
'zna e`' zeaiza eprinydl aezkd jxved jkle ,`yna

:`yna s` `id z`nhny
my zeiepnd ze`nehd on zg`a `nhpy xifpy :dpyna epipy

,glbn,'eëå øúBñå éòéáMáe éLéìMa äfîeligzn epi` ,xnelk ©¤©§¦¦©§¦¦§¥§
:eizepaxw z` `iane xdhiy cr ,dxdh zexifp ini oipn aey zepnl

eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqp -éðz÷c àäepi`y dpyna ¦©§¨§¨§¨¨¥
zepnl ligznéà÷ éòéáMa ,'øäèiL ãò'meil dfa dpeekd - ©¤¦§©©§¦¦¨¥

ycgn zepnl ligzn epi`y ,ezxdhl iriaydáøòä ãéáòc ãò©§¨¦¤¡¥
LîLxcq mlyp jkay ,iriayd meia ynyd rwyzy cr - ¤¤

,ezxdhépîe,ok xaeqd edine -àéä øæòéìà éaøxifpy xne`d ©¦©¦¡¦¤¤¦
ezxdh xnb xg`l dxdh zexifp zepnl ligzdl i`yx `nhpy
.ipinyd meid cr eizepaxw z` `ian epi`y s` ,iriayd meia
ligzn epi`y ,jk dpynd ixac z` zepyl yi ef dhiyle

`ian' okn xg`le ,iriayd meia 'xdhiy cr' dxdh zexifp zepnl
.ipinyd meia 'eizepaxw z`

éà÷ éðéîMa àîìéc Bàoipna ligzn epi`y ,`id dpynd zpeek - ¦§¨©§¦¦¨¥
,eizepaxw z` `ian eay ipinyd meid cr dxdh zexifpãò éàîe©©

åéúBðaø÷ àéáiL ãò øäèiLdpynd ixac z` zepyl yi ,xnelk ¤¦§©©¤¨¦¨§§¨
z`ada xdhiy cr' dxdh zexifp zepnl ligzn epi`y ,jk

,'eizepaxwàéä ïðaø épîemein zepnl `ed ligzny mixaeqd ©¦©¨¨¦
.ipinyd

oldl dpynd ixacn df wtq zhyet `xnbd(a"r):,òîL àz̈§©
àôéñ éðz÷cîxifpd oi`y ze`nehd ipina zwqerd dpyna - ¦§¨¨¥¥¨

ezxdh xnb xg`ly ,oz`neh lr glbnãiî äðBîe ìéçúîzexifp ©§¦¤¦¨
oaxw `iadl llk wewf epi` ixdy ,iriayd meia epiide ,dxdh
wiicl ozip `linne ,my dpyna x`eank ipinyd meia d`neh

jknåéúBðaø÷ àéáiL ãò ,øäèiL ãò éàî ,àLéø àäepizpyny - ¨¥¨©©¤¦§©©¤¨¦¨§§¨
,'xdhiy cr' oeyl dhwp `l` ,oldl dpynd oeylk dhwp `ly

,eizepaxw z`ada xdhiy cr dzpeekúeøéæð éøîàc ,àéä ïðaø épîe©¦©¨¨¦§¨§¥§¦
àìééç àì éðéîL ãò äøäècmixaeqd minkg zhiyke -xifpd oi`y §¨¢¨©§¦¦Ÿ¨§¨

`ed eay ipinyd meid cr ,dxdh zexifp zepnl ligzdl i`yx
:eizepaxw z` `ian

äðùî
lirl x`azp(:hn)`nhp m`y ze`neh ipin opyiy ,dpynd ixaca

lk z` glble ,dzr cr dpny minid z` xezql eilr ,xifpd oda
ini zepnle aeyl okn xg`le ,`nh xifp my` `iadle ,exry

:dpynd dkiynn .dxdha zexifpìáàici lr `nhpd xifp £¨
úBëëqä,eitprn cg` zgz znd on zifk yiy oli` zgz jldy - ©§¨

åici lr `nhp m` okúBòøtäon zehlead mipa` zgz jldy - §©§¨
,mipa`d zg` zgz znd on zifk yie ,xcbdåici lr `nhp m` ok §

l qpkpyñøtä úéaokid reci oi`e ,yxgpe xaw da didy dcy - ¥©§¨
,d`nehd z`vnpål qpkpd okíénòä õøàexfby ,ux`l ueg - §¤¤¨©¦

,myl qpkpd lk lr d`neh minkgäåa rbepììBbzgpend davn - §©¥
,xawd lräåa rbep÷ôBcmdilry xawd iciv ipyn mipa` - §©¥

,davnd zgpenå`yep e` rbepdíc úéòéáø,znd onòáBø(å) ìäàå §§¦¦¨§Ÿ¤§©
úBîöò,awd raex xeriya znd on zenvr lr lid`nd -åok £¨§

a rbepdúîa íéòâBpä íéìk,,rbepd `nhp jk ici lryBøôñ éîéáe ¥¦©§¦§¥¦¥¨§
Bøîb éîéáe.rxevn ly ¦¥¨§

çlâî øéæpä ïéà elà ìò,`nhpy xifp oick exry z`emewn lkn ©¥¥©¨¦§©¥©
éòéáMáe éLéìMa äfîmeia dnec` dxt xt` z`fdl `ed jixv - ©¤©§¦¦©§¦¦

.da `nhpy znd z`nehn xdhiy ick ,iriayd meiae iyilyd
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שליט"א  אדמו"ר  לכ"ק  ולהציע  טכני,  איש  להנ"ל  להעסיק  הם  רשאים  אמנם  המענה: 

המועמדים שימצאו למתאים. אבל מובן מאליו שהמדובר הוא רק ע"ד פועל טכני ממש, אבל הבעה"ב 

האחראי – ולא רק יועץ – הוא הועד, ורק משתמשים בהפקיד הממונה כבפועל טכני.

ב( שאלתם אם מספיק איש אחד טכני להעבודה הנ"ל, או שנים מיוחדים, אחד להכולל ואחד 

להמוסדות.

המענה: נחוץ פועל מיוחד בהכולל ופועל מיוחד למוסדות החנוך. אבל אין המדובר ע"ד שני "גופים" 

דוקא, אלא יוכל להמנות גם איש אחד שעבודתו היא מיוחדת לשני הענינים הנ"ל כענינים מיוחדים.

באשר הפקיד צ"ל כזה שמכיר בעניני ירושלים ת"ו, אין להעתיק לעבודה זו איש שעסוק כבר 

בעבודה אחרת באיזה מהמוסדות מחוץ לירושלים ת"ו.

ג( אמרתי שבלי עיכוב יקחו עורך חשבונות רשמי שיסדר את החשבונות, הן של הכולל והן של 

המוסדות, והעתק מזה לשלוח לכאן, וכן לשלוח לכאן רשימת מקבלי התמיכה מהכולל.

בברכת כט"ס,

הרב ח.מ.א. חדקוב

המשך מהעמוד הגודם

miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtxifp
äìåòå úò÷åá äàîåè øî øîàãs` ,eilr jldnde ,envr zn ly etebk xaw dyrpe Ð

.`nh Ð lid`n `l` rbep oi`y it lràéðú äãåäé áø øîà äòéâð éáâ åìéàåcrc Ð

xcd `dc ,dribpa jli`e o`kne ,"dcyd ipt lr" dia aizkcn ,ld` z`neha ixiin o`k

."xawa e` zna e` llga e` mvra rbepd lke" xn`e `xw diaäæ úîá :ïðéñøâ éëä
úîä ïî ììåçîä.ie`xk xya eilr oi`e Ðåà

øåáéãä éðôìù øá÷ äæ ùé÷ì ùéø øîà øá÷áÐ

oi`y it lr s` ,rbna oi`nhn miebdy ,xnelk

oi` miebd ixaw :`ipzck .ld`a oi`nhn

mcew didy lke .dribpa `l` ,ld`a oi`nhn

ly oia mieb ly oia ,dxez ozn mcew ,xeaicd

miebd xawe ,gp oa xaw dil ixw Ð l`xyi

oi`nhn oi`y ,xeaicd mcewk xeaicd xg`l

ikd meyne .dxez mdl dpzip `ly itl ,ld`a

znd on xa` i`de .xeaicd iptly xaw dil ixw

inc ikid llgpy igd one?mvr eda zi`c i`

e` mvra rbepd"n edl eaxi` `d Ð dxeryk

dxeryk mvr eda zilc Ð e`l `l` !"llga

,jklid .`pngx dil iaxn `we ,ie`xk xya `le

.eilr glbn xifp iedil Ð dil iaxzi`e li`ed

äéá úéàã íìåòì êì øîà ïðçåé éáøåmvr Ð

dil `wtpc erbnl oipr epi` m`e ,dxeryk

m` la` .e`ynl oipr edpz Ð "mvra rbepd"n

mlerl Ð ie`xk xya `le dxeryk mvrd oi`

ez`neh oi`epi`e :eilr glbn xifpd oi`e ,melk

.'ek xdhiy cr dxdhc zexifp zepnl ligzn

éà÷ éòéáùá øäèéù ãò éðú÷ã àä åäì àéòáéà
,iriaya yny axrd ciarc cr ,xnelk Ð

.ipiny lrine iriay epiidcøæòéìà éáø éðîå
àéäxifp ipixd xn`y in" wxta xn`c Ð

meyn ,cin dpene ligzn :(a,gi xifp) "glbn

`ly it lr s` ,"`edd meia ey`x z` ycwe"

.eizepaxw `iadàîìã åà"xdhiy cr" i`n Ð

iyextc ,eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc

.yxtnwàéä ïðáø éðîåixn`e ,dilr ibiltc Ð

`iad `ly onf lke .eizepaxw z`ad xg`l epiidc ,eny` `iaiy cr zepnl ligzn oi`c

e`l Ð `id oerny iax ipne :eda aizkc mixtq `ki` i`e .ligzn epi` Ð eizepaxw

.oerny iaxk opaxc `dl dl ipz `ziixac ,`id `zyayàôéñ éðú÷ãîzekkqd la` Ð

dia zi`c Ð `yixc llkn .oaxw `ian epi`y itl ,iriay mein cin dpene ligzn 'ek

.oaxwøäèéù ãò éàîÐ ipne .ipiny epiidc ,rnyna eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc Ð

.`liig `l ipiny mei cr dxdhc zexifp :ixn`c ,`id opaxäðùîúåëëñä ìáàÐ

oke :in cbpk reci epi`e ,odn cg`a sep zgz d`neh yie ,ux`d lr jqind oli` epiidc

,mc`l reci epi`e ,odn zg` zgz d`nehe ,xcbd on ueg ze`veid zerextd mipa` zgz

.odizgz xifp jldeñøôä úéáåpy dcy Ð.yxgpe xaw da ca`íéîòä õøàåxfpy Ð

.glbn xifpd oi` Ð minrd ux`l qpkpe `vi ezexifp ini jezae ,ux`a
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åìéàåxa` ef llga dxeryk mvr ef mvr llga e` mvra rbepd lke `ipz dribp iab

oi`e znd on llgpd xa` df zna e` dkex` zelrdl ick ea oi`e igd on llgpd

.rbn oiprl ixii` zeyxc ,edleke i`xw edlek .zelrdl ick eaåàoa oerny iax xawa

xeaicd iptly xaw df xn` yiwloerny iaxc opaxl :oeir jixve .dxez ozn mcewy Ð

oi`nhn mieb ixaw s` :(`,`q zenai) ixn`c

oiiexw mz` Ð "mz` mc`" opiyxc `lc ,ld`a

:xnel yie ?["xawa e`"] jixhvi` i`n` ,'eke mc`

dribp iab ixdc :dyw edin .`id oerny iaxc

rbna oi`nhn mieb ixawc oerny iax dcen

"eznai lr `ad" wxta `piax xn`ck ,`ynae

epiax axde !`piaxk `lc xnel wgece ,(`,`q my)

mb Ð xeaicd iptly xaw :yxit mdxa` oa wgvi

dxn`py mcew ,dxez ozn mcew ezny oze`

ik mc`" `pin` jzrc `wlqc .zn z`neh zyxt

yi dfa `veike .jli`e ef dyxtn Ð "ld`a zeni

afl weqt jixvnc (`,i) zeixedc `xza wxta

yi`" `pin` jzrc `wlqc meyn ,xeaicd iptly

opiywne .jli`e o`kn Ð "exyan af didi ik yi`

zxrn oiivn d`pa iax ded i`n` :oerny iaxl

,(`,gp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dltknd

`nhn `l oerny iaxl dxez ozn mcew `de

oi`c opixn` (`,d) ohw crenc `nw wxtae !ld`a

xne`e !ld`a `nhn [epi`y xac lr] mipiivn

"mc`" diixw xityc :mdxa` oa wgvi epiax axd

lecbd mc`d" Ð mdxa`e ,oey`xd mc` Ð

xeaicd iptly xawn xaqwc :inp i` ."miwpra

.dxez ozn xg`ly ,xeaicd xg`ly xaw daxp

àìàikd elit`e dxeryk mvr dia zilc

diiax `pngxe `nhn.mly xa` ea yiy oeik Ð

,dxeryk dia zi`c mlerl :jl xn` opgei iaxe

m` .e`ynl oipr edpz Ð erbnl oipr epi` m`e

Ð "mvra rbepd"n dil `wtpc ,rbepl oipr epi`

.`yna `nhn dxeryk mvrc ,e`yn oiprl edpz

df Ð "zna e`" xn`w i`n ok m`c :dyw zvwe

.dxeryk mvr ef :`nil ?[dxeryk] ea zi`e znd on llgpd xa`åðéàåcr zepnl ligzn

eizepaxw `iaie xdhiylahy xg`lc ,i`w iriaya oizipznc Ð xdhiy cr dil `irai`e

iax Ð ipne .ipinya eizepaxw `iaie ,dxdh zexifp zepnl mei eze`n ligzne .glbe dfde

dpene ligzny :yexit .cin dpene ligzn :(a,gi) "xn`y in" wxt lirl xn`c ,`id xfril`

ipne ,eizepaxw `iaiy Ð "xdhiy cr" i`ne ,i`w ipinya `nlic e` .my izyxitck ,iriayn

.eizepaxw z`ad meia Ð "`edd meia ey`x ycwe" :ixn`c ,`id opax Ðàúipzwcn rny

,iriayae iyilya dfne ,d`neh oaxw `ian xifpd oi`y jpd icda Ð cin dpene ligzn

`yixa xn`d .d`neh oaxw `iadl wewf epi` ixdy ,iriaya epiidc Ð cin dpene ligzne

`iaie xdhiy cr `yixc dpin rny ,`tiqa enk "cin dpene ligzn" ipzw `le ,ipzwc "cr"

.`id opax Ð ipne ,xn`w eizepaxwúåëëñzerxte.[edip i`n] `xnba yxtn Ðúéá
qxtd,zenvra dyixgnd lclc `ny minkg eyg [dn` d`n cre] ,xaw ea yxgpy dcyÐ

.opaxcn `l` d`neh `kile .dxeryk mvr my xiizypeõøàåminrdopax da exfbc Ð

.(`,eh) zayc `nw wxta xn`ck ,d`nehììåâäwtecdednda wxta xn`c :mz epiaxl dywe oiccv ly otec `ed wtece oex`d ieqik df lleb (a,c) zeaezkc `nw wxta i"yx yxit Ð

xg` mewnae oda zpryp davndy mipa` wtece davnd `ed llebc :mz epiax yxite od oiqekn el`e wtece lleb od oiielbc rnyn wtece lleb zeaxl dcyd ipt lr (`,ar oileg) dywnd

.jxe`a yxetn

úéòéáøåzenvr raexe ld`e mcoiyxetnd mixeriy hwp `l` aw ivgn zegt e` mc bel ivgn zegt ipznl dil dedc `ed oicae odilr glbn xifpd oi` ld`a oi`nhny it lr s`] Ð

.[ld`a oi`nhn ody zeld`c `nw wxtaíéìëåzna mirbepd.[ixii` milk efi`a yxtn `xnbae] ,dxez dxn` "eilr zn zeni ik"c Ðéîéåexnb inie extqxifp :yexit Ð

qpkpe ,glbne mixetv `iane ,rexvd on rbpd `txp dpde odkd d`xe hlgedy xg` Ð extq ini oiae ,d`nehl edehilgdy ehelg ini epiidc Ð exnb ini oia rxhvpe ,zexifp zvwn dpny

oilhan opi`e ,zexifp inil oiler oi`e ,extq ini oiiexw mini oze`e .ezrxv zepaxw `ian ipinyae ,[glbn iriayd] meiae .yinyza xeq`y Ð mini zray eld`l uegn ayie ,l`xyi dpgna

jixve .dler Ð liwc extq la` :`pin` ded Ð exnb `pz i`e .xzeq Ð ixingc ,exnb ini la` :`pin` ded Ð extq `pz i`c ,[exnbe extq] ipzinl jixhvi`e (xifpa azke) .mincewd z`

!exnb ini mrhn xzq xak ixd ?xzeq epi` extq iniy dna dpin `wtp i`n ok m`c Ð xzeq exnb la` :xninl `kile !extq `l` ipzil `lc :oeirìòglbn xifpd oi` el`ini` i`w `l Ð

i`w `l` ,ezrxv liaya glbl [jixv `ed] ixdy ,exnb ini`e extq.`nh xifp oick glbn oi`y `x`y`äæîåmc` oi`e ,ur ilka ixiinc ,zna mirbepd milk` i`w `lc rnyn `xnba Ð

.wtece llebe mc ziriax` Ð `x`y` i`w `l` ,[d`fd oerh oi`c extq ini`e exnb ini` i`w `l oke] .d`fd jixv mda rbepd
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miwxt dyelya` cenr cp sc ± iriax wxtxifp

äìåòå úò÷åá äàîåè øî øîàãs` ,eilr jldnde ,envr zn ly etebk xaw dyrpe Ð

.`nh Ð lid`n `l` rbep oi`y it lràéðú äãåäé áø øîà äòéâð éáâ åìéàåcrc Ð

xcd `dc ,dribpa jli`e o`kne ,"dcyd ipt lr" dia aizkcn ,ld` z`neha ixiin o`k

."xawa e` zna e` llga e` mvra rbepd lke" xn`e `xw diaäæ úîá :ïðéñøâ éëä
úîä ïî ììåçîä.ie`xk xya eilr oi`e Ðåà

øåáéãä éðôìù øá÷ äæ ùé÷ì ùéø øîà øá÷áÐ

oi`y it lr s` ,rbna oi`nhn miebdy ,xnelk

oi` miebd ixaw :`ipzck .ld`a oi`nhn

mcew didy lke .dribpa `l` ,ld`a oi`nhn

ly oia mieb ly oia ,dxez ozn mcew ,xeaicd

miebd xawe ,gp oa xaw dil ixw Ð l`xyi

oi`nhn oi`y ,xeaicd mcewk xeaicd xg`l

ikd meyne .dxez mdl dpzip `ly itl ,ld`a

znd on xa` i`de .xeaicd iptly xaw dil ixw

inc ikid llgpy igd one?mvr eda zi`c i`

e` mvra rbepd"n edl eaxi` `d Ð dxeryk

dxeryk mvr eda zilc Ð e`l `l` !"llga

,jklid .`pngx dil iaxn `we ,ie`xk xya `le

.eilr glbn xifp iedil Ð dil iaxzi`e li`ed

äéá úéàã íìåòì êì øîà ïðçåé éáøåmvr Ð

dil `wtpc erbnl oipr epi` m`e ,dxeryk

m` la` .e`ynl oipr edpz Ð "mvra rbepd"n

mlerl Ð ie`xk xya `le dxeryk mvrd oi`

ez`neh oi`epi`e :eilr glbn xifpd oi`e ,melk

.'ek xdhiy cr dxdhc zexifp zepnl ligzn

éà÷ éòéáùá øäèéù ãò éðú÷ã àä åäì àéòáéà
,iriaya yny axrd ciarc cr ,xnelk Ð

.ipiny lrine iriay epiidcøæòéìà éáø éðîå
àéäxifp ipixd xn`y in" wxta xn`c Ð

meyn ,cin dpene ligzn :(a,gi xifp) "glbn

`ly it lr s` ,"`edd meia ey`x z` ycwe"

.eizepaxw `iadàîìã åà"xdhiy cr" i`n Ð

iyextc ,eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc

.yxtnwàéä ïðáø éðîåixn`e ,dilr ibiltc Ð

`iad `ly onf lke .eizepaxw z`ad xg`l epiidc ,eny` `iaiy cr zepnl ligzn oi`c

e`l Ð `id oerny iax ipne :eda aizkc mixtq `ki` i`e .ligzn epi` Ð eizepaxw

.oerny iaxk opaxc `dl dl ipz `ziixac ,`id `zyayàôéñ éðú÷ãîzekkqd la` Ð

dia zi`c Ð `yixc llkn .oaxw `ian epi`y itl ,iriay mein cin dpene ligzn 'ek

.oaxwøäèéù ãò éàîÐ ipne .ipiny epiidc ,rnyna eizepaxw `iaiy cr Ð xn`wc Ð

.`liig `l ipiny mei cr dxdhc zexifp :ixn`c ,`id opaxäðùîúåëëñä ìáàÐ

oke :in cbpk reci epi`e ,odn cg`a sep zgz d`neh yie ,ux`d lr jqind oli` epiidc

,mc`l reci epi`e ,odn zg` zgz d`nehe ,xcbd on ueg ze`veid zerextd mipa` zgz

.odizgz xifp jldeñøôä úéáåpy dcy Ð.yxgpe xaw da ca`íéîòä õøàåxfpy Ð

.glbn xifpd oi` Ð minrd ux`l qpkpe `vi ezexifp ini jezae ,ux`a
ïéàå

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
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oi`e znd on llgpd xa` df zna e` dkex` zelrdl ick ea oi`e igd on llgpd

.rbn oiprl ixii` zeyxc ,edleke i`xw edlek .zelrdl ick eaåàoa oerny iax xawa

xeaicd iptly xaw df xn` yiwloerny iaxc opaxl :oeir jixve .dxez ozn mcewy Ð

oi`nhn mieb ixaw s` :(`,`q zenai) ixn`c

oiiexw mz` Ð "mz` mc`" opiyxc `lc ,ld`a

:xnel yie ?["xawa e`"] jixhvi` i`n` ,'eke mc`

dribp iab ixdc :dyw edin .`id oerny iaxc

rbna oi`nhn mieb ixawc oerny iax dcen

"eznai lr `ad" wxta `piax xn`ck ,`ynae

epiax axde !`piaxk `lc xnel wgece ,(`,`q my)

mb Ð xeaicd iptly xaw :yxit mdxa` oa wgvi

dxn`py mcew ,dxez ozn mcew ezny oze`

ik mc`" `pin` jzrc `wlqc .zn z`neh zyxt

yi dfa `veike .jli`e ef dyxtn Ð "ld`a zeni

afl weqt jixvnc (`,i) zeixedc `xza wxta

yi`" `pin` jzrc `wlqc meyn ,xeaicd iptly

opiywne .jli`e o`kn Ð "exyan af didi ik yi`

zxrn oiivn d`pa iax ded i`n` :oerny iaxl

,(`,gp `xza `aa) "mizad zwfg" wxta dltknd

`nhn `l oerny iaxl dxez ozn mcew `de

oi`c opixn` (`,d) ohw crenc `nw wxtae !ld`a

xne`e !ld`a `nhn [epi`y xac lr] mipiivn

"mc`" diixw xityc :mdxa` oa wgvi epiax axd

lecbd mc`d" Ð mdxa`e ,oey`xd mc` Ð

xeaicd iptly xawn xaqwc :inp i` ."miwpra

.dxez ozn xg`ly ,xeaicd xg`ly xaw daxp

àìàikd elit`e dxeryk mvr dia zilc

diiax `pngxe `nhn.mly xa` ea yiy oeik Ð

,dxeryk dia zi`c mlerl :jl xn` opgei iaxe

m` .e`ynl oipr edpz Ð erbnl oipr epi` m`e

Ð "mvra rbepd"n dil `wtpc ,rbepl oipr epi`

.`yna `nhn dxeryk mvrc ,e`yn oiprl edpz

df Ð "zna e`" xn`w i`n ok m`c :dyw zvwe

.dxeryk mvr ef :`nil ?[dxeryk] ea zi`e znd on llgpd xa`åðéàåcr zepnl ligzn

eizepaxw `iaie xdhiylahy xg`lc ,i`w iriaya oizipznc Ð xdhiy cr dil `irai`e

iax Ð ipne .ipinya eizepaxw `iaie ,dxdh zexifp zepnl mei eze`n ligzne .glbe dfde

dpene ligzny :yexit .cin dpene ligzn :(a,gi) "xn`y in" wxt lirl xn`c ,`id xfril`

ipne ,eizepaxw `iaiy Ð "xdhiy cr" i`ne ,i`w ipinya `nlic e` .my izyxitck ,iriayn

.eizepaxw z`ad meia Ð "`edd meia ey`x ycwe" :ixn`c ,`id opax Ðàúipzwcn rny

,iriayae iyilya dfne ,d`neh oaxw `ian xifpd oi`y jpd icda Ð cin dpene ligzn

`yixa xn`d .d`neh oaxw `iadl wewf epi` ixdy ,iriaya epiidc Ð cin dpene ligzne

`iaie xdhiy cr `yixc dpin rny ,`tiqa enk "cin dpene ligzn" ipzw `le ,ipzwc "cr"

.`id opax Ð ipne ,xn`w eizepaxwúåëëñzerxte.[edip i`n] `xnba yxtn Ðúéá
qxtd,zenvra dyixgnd lclc `ny minkg eyg [dn` d`n cre] ,xaw ea yxgpy dcyÐ

.opaxcn `l` d`neh `kile .dxeryk mvr my xiizypeõøàåminrdopax da exfbc Ð

.(`,eh) zayc `nw wxta xn`ck ,d`nehììåâäwtecdednda wxta xn`c :mz epiaxl dywe oiccv ly otec `ed wtece oex`d ieqik df lleb (a,c) zeaezkc `nw wxta i"yx yxit Ð

xg` mewnae oda zpryp davndy mipa` wtece davnd `ed llebc :mz epiax yxite od oiqekn el`e wtece lleb od oiielbc rnyn wtece lleb zeaxl dcyd ipt lr (`,ar oileg) dywnd

.jxe`a yxetn

úéòéáøåzenvr raexe ld`e mcoiyxetnd mixeriy hwp `l` aw ivgn zegt e` mc bel ivgn zegt ipznl dil dedc `ed oicae odilr glbn xifpd oi` ld`a oi`nhny it lr s`] Ð

.[ld`a oi`nhn ody zeld`c `nw wxtaíéìëåzna mirbepd.[ixii` milk efi`a yxtn `xnbae] ,dxez dxn` "eilr zn zeni ik"c Ðéîéåexnb inie extqxifp :yexit Ð

qpkpe ,glbne mixetv `iane ,rexvd on rbpd `txp dpde odkd d`xe hlgedy xg` Ð extq ini oiae ,d`nehl edehilgdy ehelg ini epiidc Ð exnb ini oia rxhvpe ,zexifp zvwn dpny

oilhan opi`e ,zexifp inil oiler oi`e ,extq ini oiiexw mini oze`e .ezrxv zepaxw `ian ipinyae ,[glbn iriayd] meiae .yinyza xeq`y Ð mini zray eld`l uegn ayie ,l`xyi dpgna

jixve .dler Ð liwc extq la` :`pin` ded Ð exnb `pz i`e .xzeq Ð ixingc ,exnb ini la` :`pin` ded Ð extq `pz i`c ,[exnbe extq] ipzinl jixhvi`e (xifpa azke) .mincewd z`

!exnb ini mrhn xzq xak ixd ?xzeq epi` extq iniy dna dpin `wtp i`n ok m`c Ð xzeq exnb la` :xninl `kile !extq `l` ipzil `lc :oeirìòglbn xifpd oi` el`ini` i`w `l Ð

i`w `l` ,ezrxv liaya glbl [jixv `ed] ixdy ,exnb ini`e extq.`nh xifp oick glbn oi`y `x`y`äæîåmc` oi`e ,ur ilka ixiinc ,zna mirbepd milk` i`w `lc rnyn `xnba Ð

.wtece llebe mc ziriax` Ð `x`y` i`w `l` ,[d`fd oerh oi`c extq ini`e exnb ini` i`w `l oke] .d`fd jixv mda rbepd
epi`e
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קעח
miwxt dyelyaa cenr cp sc ± iriax wxtxifp

ïéîãå÷ä úà øúåñ ïéàåzexifp xfpy in :(a,hi xifp) "glbn xifp ipixd" wxta opzc i`de Ð

xzeqe ,dlgzak xifp :mixne` lld zia ,'ek ux`l `a jk xg`e ezexifp milyde daexn

`l` zexifp xwir oi`e ,ux`l dvega ezexifp dyry itl `nrh ied mzd Ð oincewd z`

.mincewd z` xezql jixv epi` Ð `vi jk xg`e dyry ,o`k la` .l`xyi ux`aåøôñå
òøåöî ìùi`dc ,`ed ehelg xg` epiidc Ð

ini seqa (ci `xwie) 'ebe "eicba qake" `xw

,ezrxvn `txzpyk epiidc ,aizk ehelg

uegn l` odkd `vie" `piiprc `yixa aizkck

`ed f`e .'ebe "`txp dpde odkd d`xe dpgnl

oiligzne ,"exry lk z` glibe" aizkck ,glbn

,zipy mrt glbn exitq ini xg`le ,exitq ini

eld`l uegn ayie" diteb `xw `edda aizkck

glbi iriayd meia dide" aizke ,"mini zray

Ð rxevn ly exitq inie .'ebe "exry lk z`

z` glbe xdhnd qake" oda aezky mini oze`

,dpgnd l` `ai xg`e mina ugxe exry lk

ly exnb inie ,"mini zray eld`l uegn ayie

(bi my) eda aizkc ,ehelg ini epiid Ð rxevn

zeiglbz xg` ."eayen dpgnl uegn ayi cca"

xg`e oincewd z` xzeq epi` rxevn ly elld

ick ,daexn zexifp `dzy `ede .ligzi wqty mewnl `l` ,ezexifp ini zepnl ligzi

oze` s`e ,rxevn ly mizy zeiglbza glbzpy xg`l mei miyly xriy lecib ea `diy

.oipnl el oiler oi` exnb lye extq ly miniåøîà úîàá:ipiqn dynl `id dkld Ð

xibqde" (my) oda aezky mipey`xd mini Ð rxevn ly exbqd inie ,dafde afd ini

ini oipnn el oiler Ð "zipy mini zray odkd exibqde" aizke ,"mini zray odkd

xinb `kidn yxtn onwle .ezexifp.àøîâàøéåà íåùî íéîòä õøà åäì àéòáéàÐ

`ly ,dpitqa e` oexwa da qpkpc oebk Ð `yeb `la `xie` `ki`c `kide .dlr exfb inp

.d`neh dil yilw ,`xie`a da qpkp `l` ux`l rqtàùåâ íåùî àîìéã åàd`nehc Ð

Ð eilbxa da qpkp m`e .dlw d`neh epiidc `xie` meyn `le ,dilr exfbc `ed dxeng

.`l oexwa la` ,inc xawa rbpc o`nkàøéåà íåùî úøîà éàå`xie` `ki`c `kid Ð

iriaye iyily d`fd iraizc ,i`d ilek dxeng d`neh dl `ied in `yeb `la?éðú÷ éëå
.minrd ux`` e`le ,zerxte zekkq` ,`x`y` Ð iriaye iyilya dfne Ðéîð éëä

àøáúñî.zna mirbepd milk ipzwcn ,i`w edlek` `lc Ðåäðéð äàæä éðá íéìë éðäå
d`fd jixv Ð zna mirbepd milka xifp rbep m`e ,xnelk Ð?.dinzaòîù åàì àìà

äðéî.edpip d`fd [ipac] jpd` ,i`w `x`y` `l` ,i`w edlek` e`l Ð
éàî
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åðéàåcin dpene ligzne ezexifp oipnl el oiler oi` mbe mincewd z` xzeqmewna Ð

.ezexifp inil el oiler oi` d`neh iniy .zepnl ligzi `l ,`nhpyk ,zepnl wqty

:i"yxl dywe .`ian epi` df Ð my`e ,serd zlere z`hg `ian `nh xifpy ,oaxw mbe

mirbepd milk `l` .el oiler oi` Ð oincewd xzeq epi` inp ikc ,`gip oedlek `nlyac

,`xnba rnynck ,xn`w shy ilk elit`c ,zna

,axr z`neh `l` `nh epi` xifpd mda rbpyke

?el oiler oi` [i`n`]úîàádfd ini exn`

dafdeinie ,af dyrpe zepnl ligzdy xifp Ð

,odkd eze` xibqde ,zrxv ea dgxty Ð exbqd

.ezexifp inil el oiler Ð ddik e` eipira cnre

ïìéàux`d lr jqind"dcpd mc" wxta Ð

ld` e`l `ziixe`cnc xn` (`,fp dcp)

gzet mda oi`e dfn df miwegx mitprdy ,`ilrn

zg` zgz znd on zifk i`cea yi ik s` ,gth

opaxe ,olek zgz jld ik xedh dxezd one ,odn

.eizgz jleda d`neh exfbc `edúåòøôå
xcbd on ze`veid mipa`zial jenqd Ð

exfbe .mipa`d on zg` zgz ltp my yie ,zexawd

s` ,mipa`d on zg` zgz jldnl d`neh minkg

.xedh ewtq miaxd zeyxa d`neh wtq ik

.i`cea `nh dlek ipt lr jldnc rnyn (my) dcp zkqnae

õøàexfb `xie` lr minrdmirax`n xzei zelecb lcbne daiz dciya jldn oebk Ð

.dpitqa e` oexwa qpkpd e` ,minrd ux` xyb lr e` ,d`neh oilawn oi`y ,d`q

`yeb meyn `nlc e` .ux`l dvegl ux`n `vi `ly ick ,znd ld`an xzei da exingdy

ptn e` lean izn iptn ,znd lr lid`ny ink exfb `yeb lr lid`nd Ð `wecaex i

Ð dpitqa e` oexwa e` ,lcbne daiz dciya qpkpd la` .ux`l dvega ebxdpy l`xyin

:eyexit ikd mzd Ð `xie` lre `yeb lr exfbc (a,eh) zayc `nw wxta rnync `de .`l

daiz dciya `aa [la`] .`yebl wqtd mey `la `yeb lr lid`n oia ,`yeba rbepl oia

jixv] `nw wxta opzc :y"piilxe`n awri iax axd dywde .ixii` `l Ð wqtd yiy ,lcbne

.'ek qxtd ziae ,minrd ux` :ld`a `le `ynae rbna oi`nhn el`e :zeld`c [ipy :zeidl

daiz dciy wqtd `la `yeb lr `din lid`n ik ld`a `nhnc ol `hiytc rnyn `kde

i`dc :xne` mz epiaxe .l`xyi ux`l minrd ux`n `ad `yeba ixiin mzdc :uxize !lcbne

exfb `l `xwirnc (my zayc `nw wxta) mzd xn`c ,zayc dpexg` dxfb mcew zipyp

rnynck ,eaexe ey`x my qpkiy cr `nhn epi`c :xnel yi cere .melk `le `xie` lr

.eci qipkna elit` `nhn znd ld`a eli`c ,cal eci qipknyk `le ,oiibeq idlya

àúil dnl d`fd `xie` meyn zxn` i`e iriayae iyilya dfne rny`xaq epi`c Ð

oiae epia wqtd ik s` `nhne li`ed ,iriaye iyily z`fd `peeb i`dka ekxhviy

epi` `lde .edpip d`fd ipa milk ipd zna mirbepd milke ipzwcn `xazqn inp ikd .`x`y` Ð ipzw ik :ipyne .iriaye iyily d`fd jixvdl znd ld` z`neh oiprn llk epi`c ,yebd

rbepk axr z`neh `nh mda rbepde ,d`nehd a` eedc ,zna erbpc ixii` shy ilka elit`c dil rnync .`x`y` dpin rny `l` !dray z`neh `le ,axr z`neh wx oda rbepd `nh

,iriaye iyily d`fd irae ,dray z`neh `nh mda rbepd mc`c ,ixiin zekzn ilka milk ipdc dil ipyile :xn`z m`e .`x`y` dpin rny `l` ,d`fd `ira `lc ,`nlra zn `nha

glbn xifp oi`c "il epaz xy` zia dfi`" :odk miig epiax el glye .llgk `ed ixd axgc ,glbn xifpd ok m`c ,zekzn ilka 'ipzn `nwezn `l jgxk lrc :mz epiax xne`e !llgk axgc

Ð dilr glbn xifpdy d`neh lk :(`k dkld c wxt) zegny zkqna opixn`ck ,xnqn mey e` ,znd ld`a didy zekzn ilk mey da oi`y zia jl oi`e .eilr xdfen odkc oicd `ed ,eilr

za `ipz `icdac :eze .dilr xdfen odk,iriaxde ,dray mi`nh Ð mc`a milke ,milka mc`e ,zna mirbepd milk ?cvik ,zna ze`neh rax` mzd aiygwc (` wxt) zeld` zkqnae `ztqe

`dc ,oda ixii`c zna mirbepd milk ihernl :yexit .cala znd lr `l` glbn oi` xifp la` ,miycwe dnexzl Ð mixen` mixac dna :xn`we .axr z`neh oi`nh Ð milk oia mc` oia

`pngx xn`c zekzn ilka `wec [`l`] ,drax` mi`nh zeidl xyt` i` shy ilkac ,ixii` zekzn ilka mzdc oizipzn jgxk lre .oizipzna opzc ipd lk`e igd on xa` lr glbn i`ce

lrc ,`x`y` ipzwc dil miw ikd e`lac meyn Ð zekzn ilka oizipzn iwe` `lc `de .odilr glbn xifpd oi`c ,`nl` .llgk epi` shy ilk la` ,yxetny enk ,odl zgkyn llgk axg

Ð zeld`c oizipznc :h"petniqn wgvi epiax axd yxity dnl dyw oizrnyne .oepi` d`fd ipa e`lc ,exnb inie extq ini inp ipzw `dc ,"iriaye iyilya dfne" i`w edlek` e`l jgxk

!axr z`neh `l` `nh epi` milk x`ya rbepd :oizrnya opixn` `icdac .milk x`yl oicd `ede ,llgk `ed axg xn`c ,zekzn ilkn ixnb edlekc ,milk x`ya oia zekzn ilka oia

uxt iax axd epxen .oeir jixve .il d`xp `le .'eke enk iede ,ikd xzac ,i`w exnb`e extq` `l` ,zna mirbepd milk` e`l Ð edpip d`fd ipa `kd jixtc `dc :zegcl yi zvw ,edine

xedh `ed Ð dkezl oezpe xiipa e` aiqa jexk dxeryk mvre ,xepzd on dlrnl dite xepza dpezp `idy zngd :(`nw `aan e wxt) milkc `ztqezn di`x `iad wgvi epiax axde .digiy

d`nhe zngd dxfg ,zngd z` `nhe ,dxeryk mvr hiqdy itl ,`nh Ð edlrde ea fg`e xedhd `a .ekez jez `le ekezc Ð xedh xepzde ,aiqa jexkc meyn Ð xedh `ed .xedh xepzde

!zea` ia` iedc ,mvra `nhipy ,edenk d`nehd a` zeidl mc`k dil opieyn Ð `ed zekzn ilk e`lc ab lr s`e ,xepzd z` `nhl d`nehd a` ziyrpe ,mc`k zngc `nl` .xepzd z`

.xepza zngde ,zngda rbep did dry dze`a Ð zea` ia` [`edy znd mvr `yep] didy dryae ,dxeryk mvrc `yna `nhip mc`dc ,`ed axwica axwic meyn mzdc :zegcl yie

mc`e milk ,mc`e milkl epcnl ,dray z`neh `nhn `edy axgd lr cnile aezkd `a "axg llga" xn`py itl ?xn`p dnl "`nhi `nhd ea rbi xy` lk" :ixtqa xn`cn ,`iad cere

epiax xne`e !zekzn ilk opi`ya s` ,rnyn micba mzde .dray mi`nh zna rbepy mc`a oirbepy micbady :yexit ."mzxdhe iriayd meia mkicba mzqake" xnel cenlz ?oipn milke

Ð (milka milke) milka ,mc`a milke ,zna milk :`zlinc `llke .uiv aiyge "eyri xy` micbad dl`" (gk zeny) dpedk icbaa aizkck ,micba exwin xity zekzn ilk ihiykzc :mz

mzqake" (`l xacna) aizkck ,mc`a milk mbe .llgk axgc ,edenk od ixd Ð zna zekzn ilk eli`c .zg` dlrn ecxi Ð mc`a mc`e milka milke milka mc`e .zna mc` enk od ixd

`nh mc`d dn ;mc`d enk milkd Ð mc`a milk la` .(mc`a) milk oia mc` oia ,axr `l` epi` Ð iyilyd milka milke .oda `veik eyriy ogky` `l Ð milka milk la` ."mkicba

.icin `l eze ,dray z`neh milke mc` `nhn ilk s` Ð dray z`neh milke mc` `nhl zea` ia` znd dn ,znk od ixd Ð zna milke .dray rbepd [milk] s` Ð dray
`nil
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ïaø÷å ,ãiî äðBîe ìéçúîe ,íéîãBwä úà øúBñ Bðéàå§¥¥¤©§¦©§¦¤¦¨§¨§¨
ìL Bøbñä éîéå ,äáfäå áfä éîé :eøîà úîàa .Bì ïéà¥¤¡¤¨§§¥©¨§©¨¨¦¥¤§¥¤

.Bì ïéìBò elà éøä ¯ òøBöîàøîâúBëëqä ïä elàå §¨£¥¥¦§¥¥©§¨
.øãbä ïî úBàöBiä ¯ úBòøôe ,õøàä ìò Cñénä ïìéà ¯¦¨©¥¥©¨¨¤§¨©§¦©¨¥

."íénòä õøàå"íeMî íénòä õøà :eäì àéòaéà §¤¤¨©¦¦©£¨§¤¤¨©¦¦
?äéìò eøæb àLeb íeMî àîìéc Bà ,äéìò eøæb àøéåà£¦¨¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨§¨¤¨
íeMî zøîà éàå .éòéáMáe éLéìMa äfîe :òîL àz̈§©©¤©§¦¦©§¦¦§¦¨§©§¦
.àì ¯ .àLeb íeMî åàì àlà ?éì änì äàfä ¯ àøéåà£¦¨©¨¨¨¨¦¤¨¨¦¨¨
.àøàMà ¯ éðú÷ éëå ,àøéåà íeMî Cì àîéà íìBòì§¨¥¨¨¦£¦¨§¦¨¨¥©§¨¨
éðä ;úna íéòâBpä íéìëå :éðú÷cî ,àøazñî éîð éëä̈¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥§¥¦©§¦©¥¨¥
.àøàMà ¯ dpéî òîL àlà ?ïepéà äàfä éða íéìk¥¦§¥©¨¨¦¤¨§©¦¨©§¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc xifp(iying meil)

åokä úà øúBñ Bðéàd miniíéîãBwj` ,ezexifpl dzr cr dpny §¥¥¤©§¦
,ezexifp ini oipnl el miler mpi` mda `nh `edy el` mini

äðBîe ìéçúîeezexifp ini z`ãiîez`nehn xdhpy xg`lmewnn ©§¦¤¦¨
,wqtyåokïaø÷`nh xifpBì ïéàzn z`neha wxy ,`iadl §¨§¨¥

.oaxwa aiig dilr glbny dxenb
ez`neh ini s`y ,xifp z`neh ly mipte` yiy zx`an dpynd

:ezexifp ini oipnl el milereøîà úîàadynl `id dkld - ¤¡¤¨§
y ,ipiqnäáfäå áfä éîézexifp ini zepnl elgdy dy` e` yi` - §¥©¨§©¨¨

,mini zray xetqle oaef weqtiy cr oizndl mdilre ,miaf eyrpe
òøBöî ìL Bøbñä éîéåodkd exibqde zrxv ea dgxty xifp - ¦¥¤§¥¤§¨

,mini zrayéøäminiBì ïéìBò elàoipn z` milydl mitxhvne £¥¥¦
:ezexifp ini

àøîâ
,'zerxte zekkq' mi`xwpd d`neh ipin yiy ,dpyna epipy

:md dn `xnbd zx`aneCñénä ïìéà ,úBëëqä ïä elàå[lvin-] §¥¥©§¨¦¨©¥¥
,õøàä ìòminkg exfbe ,znd on zifk eitprn cg` zgz yie ©¨¨¤

.eizgz xaerd lkl d`nehå`id zerxtd z`nehaúBòøô §§¨
øãbä ïî úBàöBiäzn z`neh dpyie ,dnegd on zehlead mipa` - ©§¦©¨¥

mipa` zgz xaerd lkl d`neh minkg exfbe ,mipa`d zg` zgz
:el`

:dpyna epipyíénòä õøàåd`neha wtq d`ian `xnbd :z`nhn §¤¤¨©¦
:ef,eäì àéòaéàqpkpd lr minkg exfby ef d`nehl,íénòä õøà ¦©§¨§¤¤¨©¦

s` m`däéìò eøæb àøéåà íeMî,`nh dxie` llg lk `diy - ¦£¦¨¨§¨¤¨
mivvegd lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpd s` `linne

.dxie` llga ddeyy zngn `nhp ,d`nehd ipta,àîìéc Bàwx ¦§¨
äéìò eøæb àLeb íeMî,zn z`neha `nh dxtr yeb `diy - ¦¨¨§¨¤¨

lcbne daiz dciya qpkpd j` ,`nh dxtr lr lid`nde
.xedh ,d`nehd ipta mivvegd

:dpynd ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©
,éòéáMáe éLéìMa äfîe.minrd ux`l qpkpd lr mb xaecndeéàå ©¤©§¦¦©§¦¦§¦

zøîà`id minrd ux` lr minkg exfby d`nehdyàøéåà íeMî ¨§©§¦£¦¨
,`nhp zvvegd daiza qpkpd s`e ,`nh xie`d llg lk `diy -

ok m`éì änì äàfäxt` z`fd oerh minrd ux`l `veid recn - ©¨¨¨¨¦
ixd ,dxtz`neh eli`e ,zn z`neha `l` xn`p `l d`fd oic

lrn daiza xaerdy ,zn z`neh meyn dz`neh oi` minrd ux`
.`nhp epi` znåàì àlàux` lr minkg zxifby gxkda - ¤¨¨

`id minrdàLeb íeMî,zn z`neh meyn `nh dxtr `diy - ¦¨
dxt xt`n d`fd `ed oerh ok lre ,da mixeawd mizn zngn

.zn `nh lk oickÂÄ
:ef di`x dgec `xnbdCì àîéà íìBòì ,àìlr minkg zxifby Ÿ§¨¥¨¨

dzid minrd ux`,àøéåà íeMîyyg meyn ef d`neh oi` ok`e ¦£¦¨
dxt xt` z`fdl wewf epi` minrd ux`l qpkpde ,zn z`neh

,dnec`éðz÷ éëåxt` z`fdl zekixv el` ze`nehy dpyna §¦¨¨¥
,dxtàøàMàmz`nehy ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y lr - ©§¨¨

.zn z`neh yyg meyn `id
:ok dgiken `xnbdéðz÷cî ,àøazñî énð éëäze`nehd llka ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

dpyna'úîa íéòâBpä íéìëå'ike ,,ïepéà äàfä éða íéìk éðä,xnelk §¥¦©§¦§¥¨¥¥¦§¥©¨¨¦
,d`fdl wewf zna erbpy milka rbepd mc`y xnel okzi m`d

[ur ilk-] shy ilka zwqer dpynd ixdmirbep md xy`ky
d`nehl oey`x `ed ixd mda rbepde ,d`nehd a` miyrp zna

.d`fdl wewf epi`e ,axrd cr `l` `nh epi`e,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
mixen` 'iriayae iyilya dfne' dpynd ixacyàøàMàlr - ©§¨¨

ux` z`neh iabl s` ok m`e ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y
iyily z`fdl wewf minrd ux`l qpkpd oi`y ,ok xn`p minrd
x`y lr xn`p ,'iriayae iyilya dfne' xn`py dne iriaye

.dpyna zeiepnd ze`nehd
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קעט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cp sc xifp(iying meil)

åokä úà øúBñ Bðéàd miniíéîãBwj` ,ezexifpl dzr cr dpny §¥¥¤©§¦
,ezexifp ini oipnl el miler mpi` mda `nh `edy el` mini

äðBîe ìéçúîeezexifp ini z`ãiîez`nehn xdhpy xg`lmewnn ©§¦¤¦¨
,wqtyåokïaø÷`nh xifpBì ïéàzn z`neha wxy ,`iadl §¨§¨¥

.oaxwa aiig dilr glbny dxenb
ez`neh ini s`y ,xifp z`neh ly mipte` yiy zx`an dpynd

:ezexifp ini oipnl el milereøîà úîàadynl `id dkld - ¤¡¤¨§
y ,ipiqnäáfäå áfä éîézexifp ini zepnl elgdy dy` e` yi` - §¥©¨§©¨¨

,mini zray xetqle oaef weqtiy cr oizndl mdilre ,miaf eyrpe
òøBöî ìL Bøbñä éîéåodkd exibqde zrxv ea dgxty xifp - ¦¥¤§¥¤§¨

,mini zrayéøäminiBì ïéìBò elàoipn z` milydl mitxhvne £¥¥¦
:ezexifp ini

àøîâ
,'zerxte zekkq' mi`xwpd d`neh ipin yiy ,dpyna epipy

:md dn `xnbd zx`aneCñénä ïìéà ,úBëëqä ïä elàå[lvin-] §¥¥©§¨¦¨©¥¥
,õøàä ìòminkg exfbe ,znd on zifk eitprn cg` zgz yie ©¨¨¤

.eizgz xaerd lkl d`nehå`id zerxtd z`nehaúBòøô §§¨
øãbä ïî úBàöBiäzn z`neh dpyie ,dnegd on zehlead mipa` - ©§¦©¨¥

mipa` zgz xaerd lkl d`neh minkg exfbe ,mipa`d zg` zgz
:el`

:dpyna epipyíénòä õøàåd`neha wtq d`ian `xnbd :z`nhn §¤¤¨©¦
:ef,eäì àéòaéàqpkpd lr minkg exfby ef d`nehl,íénòä õøà ¦©§¨§¤¤¨©¦

s` m`däéìò eøæb àøéåà íeMî,`nh dxie` llg lk `diy - ¦£¦¨¨§¨¤¨
mivvegd lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpd s` `linne

.dxie` llga ddeyy zngn `nhp ,d`nehd ipta,àîìéc Bàwx ¦§¨
äéìò eøæb àLeb íeMî,zn z`neha `nh dxtr yeb `diy - ¦¨¨§¨¤¨

lcbne daiz dciya qpkpd j` ,`nh dxtr lr lid`nde
.xedh ,d`nehd ipta mivvegd

:dpynd ixacn df wtq zhyet `xnbd,òîL àz,dpyna epipy ¨§©
,éòéáMáe éLéìMa äfîe.minrd ux`l qpkpd lr mb xaecndeéàå ©¤©§¦¦©§¦¦§¦

zøîà`id minrd ux` lr minkg exfby d`nehdyàøéåà íeMî ¨§©§¦£¦¨
,`nhp zvvegd daiza qpkpd s`e ,`nh xie`d llg lk `diy -

ok m`éì änì äàfäxt` z`fd oerh minrd ux`l `veid recn - ©¨¨¨¨¦
ixd ,dxtz`neh eli`e ,zn z`neha `l` xn`p `l d`fd oic

lrn daiza xaerdy ,zn z`neh meyn dz`neh oi` minrd ux`
.`nhp epi` znåàì àlàux` lr minkg zxifby gxkda - ¤¨¨

`id minrdàLeb íeMî,zn z`neh meyn `nh dxtr `diy - ¦¨
dxt xt`n d`fd `ed oerh ok lre ,da mixeawd mizn zngn

.zn `nh lk oickÂÄ
:ef di`x dgec `xnbdCì àîéà íìBòì ,àìlr minkg zxifby Ÿ§¨¥¨¨

dzid minrd ux`,àøéåà íeMîyyg meyn ef d`neh oi` ok`e ¦£¦¨
dxt xt` z`fdl wewf epi` minrd ux`l qpkpde ,zn z`neh

,dnec`éðz÷ éëåxt` z`fdl zekixv el` ze`nehy dpyna §¦¨¨¥
,dxtàøàMàmz`nehy ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y lr - ©§¨¨

.zn z`neh yyg meyn `id
:ok dgiken `xnbdéðz÷cî ,àøazñî énð éëäze`nehd llka ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

dpyna'úîa íéòâBpä íéìëå'ike ,,ïepéà äàfä éða íéìk éðä,xnelk §¥¦©§¦§¥¨¥¥¦§¥©¨¨¦
,d`fdl wewf zna erbpy milka rbepd mc`y xnel okzi m`d

[ur ilk-] shy ilka zwqer dpynd ixdmirbep md xy`ky
d`nehl oey`x `ed ixd mda rbepde ,d`nehd a` miyrp zna

.d`fdl wewf epi`e ,axrd cr `l` `nh epi`e,dpéî òîL àlà¤¨§©¦¨
mixen` 'iriayae iyilya dfne' dpynd ixacyàøàMàlr - ©§¨¨

ux` z`neh iabl s` ok m`e ,dpyna zeiepnd ze`nehd x`y
iyily z`fdl wewf minrd ux`l qpkpd oi`y ,ok xn`p minrd
x`y lr xn`p ,'iriayae iyilya dfne' xn`py dne iriaye

.dpyna zeiepnd ze`nehd
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אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש חשון, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

 כבוד הוו"ח אי"א נו"נ בחור מעם ומורם מעם ודורש טוב לעמו 

בעל מדות תרומיות ענף עץ אבות מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

תענוג רב הי' לי מביקור אחב"י שי' ממדינה ההיא שבאו לכאן לחודש תשרי, ובקשתים קודם 

הפרידה – למסור ברכת שנה טובה ומתוקה בכל הענינים לכ', נוסף על איחולי בכתב, ביחד עם מסירת 

לחיים וכו' כנהוג.

וחזקה שליח עושה שליחותו.

ויהי רצון מהשי"ת שימלא ברכות בני ישראל איש לרעהו במילואן ובתוספת מרובה על העיקר 

מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בהוקרה ובכבוד ובברכה לבריאות ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

אלא  אחת,  בנקודה  עכ"פ  שיחיו  העולים  עם  ושיחותי  לפגישתי  בקשר  לכתוב  רציתי  נ.ב. 

שנמלכתי ואעכב כתיבתי עד לאחר פגישת כ' עמהם ואדע ע"ד התרשמותו מהם ונשיהם וילידיהם שי'.

גם  כולל  הנ"ל,  מכל  כח  באי  לכ'  השלוחים  בין  שיהיו   – אפשרות  תהי'  שבאם  ]בקשתים 

הגרוזינים, האקדמאים וכו'[.



xcde"קפ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dp sc xifp(iyiy meil)

:mi`pz zwelgna df oecip zelzl dqpn `xnbdéàpúk àîéì- ¥¨§©¨¥
mc` ,`ziixaa epipyy ,xaca mi`pz ewlgpy xn`p ile`ñðëpä©¦§¨

a íénòä õøàìjezìcâîe äáéz äãéLzelecb ur zeaiz ipin - §¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨
,zexebqànèî éaø,minrd ux` z`neh meyn qpkpd z`éaøå ©¦§©¥§©¦

åàì éàî .øäèî äãeäé éaøa éñBéc,øáñ éaøminkg exfby mrhdy ¥§©¦§¨§©¥©¨©¦¨©
`ed minrd ux` lr d`nehàøéåà íeMîxie`d llg lk `diy - ¦£¦¨

rwxwd oial epia mivveg lcbne daiz dciydy s` ok lre ,`nh
.minrd ux` xie` llga ddey ixdy ,`ed `nhéaøa éñBé éaøå§©¦¥§©¦

,øáñ äãeäé`ed minrd ux` lr d`neh minkg exfby mrhdy §¨¨©
àLeb íeMî`nh dxtr lr lid`nde ,znk `nh dxtr `diy - ¦¨

,rwxwd oial epia mivvegd lcbne daiz dciya qpkpd j` ,`ed
:`xnbd dgec :xedhàì,mzwelgn z` jk cinrdl gxkd oi` - Ÿ

xnel xyt`eàîìò éleëcux` lr d`neh minkg exfby mrhd §¥¨§¨
`ed minrd,àLeb íeMîc ,`id mzwelgn zxaqeøîiqei iax - ¦¨©

xdhny dcedi iaxa÷eøæ ìäà ,øáñ ,ici lr lhlhind ld` - ¨©Ÿ¤¨
cg` mewna cner epi`e dnda e` mc`,ìäà déîLs` ok lre §¥Ÿ¤

ux` ly dyeb z`neh ipta od zevveg zelhlhin el` zeaizy
.minrdøîe`nhny iax -,øáñwexf ld`,ìäà déîL àìlre ©¨©Ÿ§¥Ÿ¤

.d`nehd ipta zevveg el` zeaiz oi` ok
àéðúäåzeld`a `ztqeza epipy jk ok`e -(d"d h"t)ld`y §¨©§¨

xn`p jky ,dcedi iaxa iqei iaxl ld` aygp mc` icia `yipd
,myäáéz ,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaømirax` dwifgnd dlecb ©¦¥§©¦§¨¥¥¨

d`qd÷øæe ,íéìk äàìî àéäLn mc`únä éðt ìòote`a ¤¦§¥¨¥¦§¨¨©§¥©¥
,znd lrn dlid`dyäàîè (ìäàa),dtr ef daizy xg`ny §Ÿ¤§¥¨

.znd ld` z`neh ipta zvveg dpi` xie`aäúéä íàådaizd §¦¨§¨
úçpeîixd ,znd iab lrn dze` exiarde dnda e` mc` iab lr ©©

`id,äøBäè,ld` eny ux`a mirbep ei`yep ilbxy wexf ld`y §¨
.znd ld` z`neh ipta daizd zvveg ok lre

:iaxe dcedi iaxa iqei iax ly mzwelgnl sqep xaqd(àìà)
àîéà úéòaéàå]àîìò éleëc ,[dcedi iaxa iqei iax oiae iax oia - §¦¨¦¥¨§¥¨§¨

minrd ux` lr exfby mixaeqàøéåà íeMîlid`n epi` m` s` ¦£¦¨
ewlgpe ,dpitqa e` oexwa minrd ux`l qpkpd oebk ,dxtr lr

,lcbne daiz dciy iabløîådcedi iaxa iqei iax -ïåék ,øáñ §©¨©¥¨
àçéëL àìclcbne daiz dciya mc` qpkiyïðaø déa eøæb àì §Ÿ§¦¨Ÿ¨§¥©¨¨

,d`nehøîeiax -ïðaø déa eøæb àçéëL àìc áb ìò óà ,øáñ ©¨©©©©§Ÿ§¦¨¨§¥©¨¨
.d`neh
àéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -äãéLa íénòä õøàì ñðëpä §¨©§¨©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨

,øBäè ,ìcâîe äáézj` .minkg ea exfb `l ievn xacd oi`y oeik ¥¨¦§¨¨
qpkpdàéø÷ñéàáe äðéôñáe ïBø÷acb dpitq-]oxez da yiy dle §¨¦§¦¨§¦§©§¨

,[deab,àîè.d`neh minkg ea exfb ievn xacde xg`nyote` ¨¥
:mzwelgn xe`iaa iyily,àîéà úéòaéàåiqei iax oiae iax oia §¦¨¦¥¨

,dyeb meyn `ed d`neh exfby mrhdy mixaeq dcedi iaxa
e ,d`nehd ipta uvege ld` eny wexf ld` mdipy zrcleàëä̈¨

zxifbaì Baeøå BLàø àéöBé ànL,éâéìt íLiaxa iqei iax zrcly ¤¨¦Ÿ§§¨§¦¥
epia dvivg yiy s` dpitqa e` oexwa qpkpd z` `nhl yi dcedi
eaexe ey`x z` `ivei `ny yeygl yiy oeik ,d`nehd oial
daiz dciya qpkpa j` ,`nhie dpitqd e` oexwd oelgl uegn
uegn ey`x `ivedl jxc oi`y xg`n ,minkg exfb `l lcbne
`ny minkg eyyg lcbne daiz dciya s` iax zrcle ,dciyl

.ede`nih ok lre ,oelgl ueg ey`x `ivei
àéðúäå,`ziixaa epipy jk ok`e -,øîBà äãeäé éaøa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥§©¦§¨¥

ì àéöBiL ãò ,øBäè ìcâîe äáéz äãéLa íénòä õøàì ñðëpäíLz` ©¦§¨§¤¤¨©¦§¦¨¥¨¦§¨¨©¤¦§¨
.Baeø[å] (åà) BLàødaiz dciya wx xn`p df oicy wiicl ozipe Ÿ§

e` oexwa qpkpd j` ,myn eaexe ey`x `ivedl jxc oi`y lcbne
:eaexe ey`x myn `ivedl `id jxcdy oeik ,cin `nh dpitq

oipnl miler mpi` rxevnd ly exnbe extq iniy :dpyna epipy
,ezexifp iniäðBîe ìéçúîez`e exnb ini z` miiqiy xg`l cin] ©§¦¤

bedpl lgdy zexifpd znlydl xqgd minid xtqn z` ,[extq ini
:`nhpy mcew da

eðL àì ,àcñç áø øîà,ezexifp inil mipnp mpi` extqe exnb iniy ¨©©¦§¨Ÿ¨
,úèòeî úeøéæða àlà,rxhvpe mei miyelyl zexifp eilr laiwy ¤¨¦§¦¤¤

meiay `vnp ,extq ini seqae exnb ini seqa gliby xg`ny
epiid-] rxt xeriyk exry lcb `l ezexifp zligzl miyelyd

,eglbl leki epi` okle ,[mei miyely,äaeøî úeøéæða ìáàlaiwy £¨¦§¦§¨
glbziy xg`l mby ,mini ly ax xtqnl zexifp envr lr

,ezexifp seq cr mei miyely ex`yi ezrxvndéì ïé÷ìñ énð ÷ìñéî¦§©©¦¨§¦¥
.zexifpd ini oipnl ezrxv ini mb miler -

:`cqg ax lr dywn `iaxy ax,àéáøL áø áéúîxifpdy ,epipy ¨¦©§©§¨
,ezexifp ini jeza rxhvpyãiî äðBîe ìéçúî,ezxdh xg`lïéàå ©§¦¤¦¨§¥

úà ïäa ìháîminidïéîãBwä`l` ,rxhvpy mcew dpn xaky §©¥¨¤¤©§¦
n zepnl jiynn:`iaxy ax wiicne ,`nhpyk wqty mewnéàîa§©

,xaecn zexifp dfi`a -úèòeî úeøéæða àîéìéà,mei miyely ly ¦¥¨¦§¦¤¤
,mincewd minid z` lhan epi`y dpyna `pzd xn` j`idàä][ ¨

øòéN ìecéb éòa÷glbl jixv ,ezexifp ini seqa glbnyk ixdy - ¨¨¥¦¥¨
oizndl jixv ok m`e ,mei miyely `edy ,'xry lecib' xeriya
ezrxv iniy `vnp ,ezrxvn glbzdy xg`l df onf xeriy

,ezexifp mcew dpny minid z` mixzeq
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו אשר נולדה להם בת למזל טוב ונקרא שמה בישראל שרית תי'.

הנה יה"ר מהשי"ת שיגדלה ביחד עם זוג' תי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה.

– ידוע מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע, אשר מנהגנו הוא לאמר גם בלידת בת לתורה ולחופה 

ולמעשים טובים, ע"פ מרז"ל )ברכות י"ז א( נשים במאי זכיין באקרוי' כו' באתנוי' כו ונטרין כו'.

בכבוד ובברכת מזל טוב ולהצלחה בניצול כל האפשריות שניתנו לו – בהפצת היהדות האמתית 

)ואמת – שולל פשרות( ושיבש"ט גם בזה.

miwxt dyelya` cenr dp sc ± iriax wxtxifp
àøéåà íåùî øáñ éáøã åàì éàîdlrnln xie`a qpkpc oeik `kd eli`e ,dilr exfb Ð

.minrd ux` xie`l qpkp ixdy ,`nh ied Ð migzt jxc e` ,oigezt odykéáøá éñåé éáøå
àùåâ íåùî øáñ äãåäéwiqtn lcbne daiz dciy zirwxwc oeike ,`xie` meyn `le Ð

.xedh ied Ð `yebd oial epiaàùåâ íåùî àîìò éìåëã àì,ibltinw `da `kd la` Ð

,ld` diny e`l wexf ld` :xaqw `nhnc iaxc

iab lr ynn jldnc o`nke ,wqtd ied `le

iqei iaxe ,inc rwxwdinyc xaq dcedi iaxa

.ld`äáéú øîà äãåäé éáøá éñåé éáø àéðúäå
äàîè ìäàá úîä éáâ ìò ä÷øæå íéìë äàìî
ld`c xaqw `nl` .dkezay milkd lke Ð

.llk wiqtn ied `le ,ld` diny e`l wexfíàå
äøåäè úçðåî äúéädl `ied zgpenc oeikc Ð

ied `le ,d`nehd ipta zlvne ,reaw ld`k

.wexf ld`kàøéåà íåùî àîìò éìåëã àìàÐ

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc `nrh epiide

dciya minrd ux`l qpkp ik :xaqwc meyn

,`id `giky `lc `zlin Ð lcbne daiz

.opax dia exfb `l Ð `giky `lc `zline

àéðúäå.dil `riiqnc Ðïåø÷á 'åë ñðëðä
àéø÷ñéàáå äðéôñáådlecb dpitqa ,xnelk Ð

my lr ikd dl ixwe .`ixwqi` da yiy

h"yet iexwe ,oxez epiidc ,day `ixwqi`

,opax da exfb `gikyc `zlinc meyn .f"rla

.`id dcedi iaxa iqei iax oizipzn `deúéòáéàå
àîéàilekle ,`yeb meyn `nlr ilekc Ð

`wc i`de ,ld` diny wexf ld` inp `nlr

`ivei `ny dxifb xaqwc meyn Ð `kd `nhn

iqei iaxe ,lcbne daiz dciyn ueg eaexe ey`x

.xfb `làéðúäåepi` iqei iaxc ,dil `riiqnc Ð

iax ipzc `de .eaexe ey`x `iveiy cr `nhn

milk d`ln daiz wxf lirl dcedi iaxa iqei

ld` xaqwc meyn e`l Ð d`nh znd ipt lr

`w dwxefc oeik `l` ,ld` diny e`l wexf

ipzwc ,ld` diny wexf ld` xaqw mlerle .ilk zxez dl ieyne ,ld` zxezn dl witn

.dl lhlhnc digxe`c ab lr s` ,dxedh Ð zgpen dzid m`e :`tiqaàãñç áø øîà
åðù àì.oipnd on el oiler oi` ehelg inic Ðúèòåî úåøéæðá àìàonfa Ðeilr lawy

oiler mini elld oi`y ,hlgpe ,mini dxyr odn dyryk [rxhvpe] ,mei miyly zexifp

xg`l xriy lecib ick el exiizyi `l Ð el oiler xne` dz` m`y .oipnd on el

.zrxv ly zeiglbzäáåøî úåøéæðá ìáàini jeza rxhvpe ,mei d`n eilr laiwy Ð

oiicre li`ed ,zrxv ly zeiglbz izya glbzpe ,mei miyly exar `ly cr ezexifp

jixv epi`e ,oipnd on el oiler ehelg ini s` Ð xriy lecib ick mei miyly my exiizyp

.ezrxv ly zeiglbz xg`l zexifpl dxdh xriy lecib ick mei miyly `l` xenyl

àéáøù áø áéúîi`w zhren zexifpac oizipznl zwiic zivn in Ð?ligzn :ipzw `de

i`w zexifp efi`ae .oincewd z` xzeq epi`e ,cin dpene?ly ,zhren zexifpa `nili`

oincewd z` xzeq epi`c zxn` zivn ine Ð mei miyly?øòéù ìåãéâ éòá àäåxg`l Ð

.mei miylyn zegt xriy lecib oi`c ,`kile ,zrxvd on ezglbz
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àîéìki`pz.`yeb meyn i` `xie` meyn i` ÐéáøåÐ xdhn dcedi iaxa iqei

.xedh ,ld` diny wexf ld`e ,dciya `edy oeikc ,`yeb meyn xaqcàéðúäå
`le ,wexf ld` iedc ,d`nh Ð znd ipt lr milk d`ln daiz wxf :mipdk zxeza Ð

dnewnn dff dpi`c oeik ,dxedh Ð cg` mewna zcnery ,zgpen dzid m`e .ld` diny

wexf ld`c `nl` .reaw ld` ied Ð `zyd

m` la` .dcedi iaxa iqei iaxl ld` diny `l

jdn icin dil `iyw `l Ð `yebe `xie`a ibilt

dciya ediizbeltl `nwe`l `ki`c ,`ziixa

`nhn :iax xn` ikd elit`e ,zgpend daiz

wexf ld`a ibiltc `zyd la` .`xie` meyn

iax ok m`c ,zgpena ediizbelt `nwezn `l Ð

ilekc :ipyne .`ed `ilrn ld`c ,`nhn ded `l

ld` diny `l wexf ld`e ,`xie` meyn `nlr

`lc meyn ikd elit`e ,dcedi iaxa iqei iaxl

iaxl exfb `l lcbne daiz dciya qpkil `giky

,`l :xg` yexit .'eke `zegipa Ð `ipzde .iqei

,wexf ld` :xaq xn ,`yeb meyn `nlr ilekc

Ð eze` mikilen mc` e` dnday dciya qpkpy

sicrc xnel jixve .wiqtdle uegl ,ld` diny

g wxt) zeld` zkqna opzc ,ztptpnd zilhn

,oi`ian oi`e d`nehd ipta oivveg oi`c (d dpyn

mc`d ilbxc meyn Ð sicr `kdc `nrh epiide

mi`yepd dndad e`mirbep daizde dciyd

:xaq xne .xie`a ztptpn zilhd la` ,ux`a

"`ipzde" xn`c epiide ,ld` diny `l wexf ld`

iaxa iqei iax :l`ppg epiax yexita oke .`zegipa

lr dwxfe milk d`ln `idy daiz xne` dcedi

dlf`c ,ztptpnd zilhl `incc ,d`nh znd ipt

e` dnda iab lr zgpen dzid m`e ,`xie`a dlek

i`dk wexf ld`c ,dxedh Ð dze` oi`yepd mc`

diny Ð ux`a mirbep mi`yepd ilbxc ,`peeb

.d`nehd ipta uegl ,ld`

:opiqxb ikdéàåmeyn `nlr ilekc `ni` zira

epiid Ð `xie` lr exfb inp ik s` xdhnc dcedi iaxa iqei iaxc `nrhe exfb `xie`

dciya la` .jldl igikyc ,dpitqae oexwa qpkp e` ,minrd ux` ly xybd lr cnera

Ð `ipzde .exfb giky `lc ab lr s` :xaq iaxe .exfb `l ,giky `l Ð lcbne daiz

Ð `ixwq`ae dpitqae oexwa ,xedh lcbne daiz dciya minrd ux`a qpkpd :`zegipa

diytp `lz `tli` :(`,`k ziprz) `nlra xn`cke ,dpitqd heyn ,f"rla ???`"heb???*

dcen Ð lcbne daiz dciya xdhnc dcedi iaxa iqei iaxl s` `nl` .`zeknc `ixwq`a

eaexe ey`x `ivei `ny `kd :`ni` zirai`e .exfb `xie` meyn ,`nhc dpitqae oexwa

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc lcbne daiz dciye ,exfb `yeb meyn `nlr ilekle ,myl

dciy gzt oi`c ,uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfb `le ,ld` diny wexf ld` xaqc meyn

,dpitqae oexwa la` .ey`x `ivedl jk lk lwp oi`e ,`ivedle qpkil dgep lcbne daiz

lwp ik ,`yebd lr ld`ie dpitqae oexwa uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfbc meyn `nhn

elit` xfb Ð lcbne daiz dciya elit` `nhnc ,iaxe .oexwe dpitqn eaexe ey`x `ivedl

.uegl eaexe ey`x `ivei `nlc ,jpdaàéðúäådciya minrd ux`l qpkpd ,`zegipa

eaexe ey`x `iveiy cr xedh lcbne daiz`ly it lr s` ,`nh dpitqae oexwac llkn Ð

"oiaxrn lka" wxta iziinc `edde .dpitqae oexwa `ivedl `ed lwpc ,eaexe ey`x `ived

irac i`na epiid ,`l i` ld` diny i` wexf ld`a iaxe dcedi iaxa iqei iax ibiltc ,lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpdc `ziixa `iddn (`,dk) dbibg zkqnae (a,l oiaexir)

t `l minrd ux`a qpkil [`xza] `iepiy la` .wexf ld`a ibiltc ,`nw `iepiya xninlld`c ,dxedh Ð ea zgpen dzid m`e :`ipzck ,da ibiltc `ed zn iabl la` ,wexf ld`a ibil

.ld` diny `l wexf ld`c ,`nhn iax la` .dcedi iaxa iqei iax `idde ,ld` diny wexfìéçúîåcin dpeneezrxv inic ,ezrxv zligza wiqtdy [mewnl] dpen xdhpyk Ð

.oipnd on el elr `løîàepy `l `cqg axseql glibe `txzpy xg`le ,miizpa rxhvpe ,mei miyly ly ,zhren zexifpa `l` ezexifp oipnl el miler oi` exnb inie extq inic Ð

zepnl jixve ,mei miylyn zegt xriy lecib oi` ixdy ,oipnn ezrxv ini eidie ,ezexifp ini zligzn miyly seql glbl leki epi` i`ce f` Ð extq ini xg` zipy glibyke ,exnb ini

.xtqne `txzpyn ezexifpl mei miylyìáàdaexn zexifpalecib ick `ki` xityc ,ezrxvl zipy zglbz gliby xg` mei miyly `ki` ezrxv ini xg`y ,mini jk lk xcpy Ð

.dil iwlq inp wlqn xryáéúîmincewd lhan epi`e cin dpene ligzn `iaxy ax.oeyld silgd ik [j`] (s`) ,i`cea oizipzn epiidc :wgvi epax xne` Ðàîéìéàzhren zexifpa

xriy lecib ira `d[a cenrl jiiy] !oincew xezqi digxk lr `lde ?mincewd lhan epi` xn`w i`ne Ðàìàdpene ligzn opirnyc ,cin dpene ligzn :ipzwe ,daexn zexifpa e`l

zexifp `l` epy `l :xn`w ikde ,`cqg axk zhren zexifp epiide .oizipzn ixii` mei miyng za zexifpa :dl wxtn `ede dl aizen `ed !oiler oi` extq ini :`nl` .extq ini xg`l

`dc Ð xifpc mini miyly aizi xcde ,ezrxva glbnc ,zrxv dia cilizi`e zexifpa mixyr aizic oebk ,ezrxv ini zligzak zhren zexifp ini wx zeyrl el oi`y (i`) xnelk ,zhren

lri `ly `ed oic `peeb i`dkae ,xnelk ,xriy lecib dil zi`(e`) rax` e` mini dray zexifpl elri ehelg inie exnb ini m`y .oincewd lhai `ly `ed oice ,xwir lk ezrxv ini e

,mirax` za zexifpl oicd `edc ,`weec e`l miyng za zexifpe .oizipzn ixii` `peeb i`d ikae .xriy lecib my `diy ick ,xcpd lr siqedl `ed jixv Ð elriy dn itk mini xyr
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קפי
miwxt dyelya` cenr dp sc ± iriax wxtxifp

àøéåà íåùî øáñ éáøã åàì éàîdlrnln xie`a qpkpc oeik `kd eli`e ,dilr exfb Ð

.minrd ux` xie`l qpkp ixdy ,`nh ied Ð migzt jxc e` ,oigezt odykéáøá éñåé éáøå
àùåâ íåùî øáñ äãåäéwiqtn lcbne daiz dciy zirwxwc oeike ,`xie` meyn `le Ð

.xedh ied Ð `yebd oial epiaàùåâ íåùî àîìò éìåëã àì,ibltinw `da `kd la` Ð

,ld` diny e`l wexf ld` :xaqw `nhnc iaxc

iab lr ynn jldnc o`nke ,wqtd ied `le

iqei iaxe ,inc rwxwdinyc xaq dcedi iaxa

.ld`äáéú øîà äãåäé éáøá éñåé éáø àéðúäå
äàîè ìäàá úîä éáâ ìò ä÷øæå íéìë äàìî
ld`c xaqw `nl` .dkezay milkd lke Ð

.llk wiqtn ied `le ,ld` diny e`l wexfíàå
äøåäè úçðåî äúéädl `ied zgpenc oeikc Ð

ied `le ,d`nehd ipta zlvne ,reaw ld`k

.wexf ld`kàøéåà íåùî àîìò éìåëã àìàÐ

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc `nrh epiide

dciya minrd ux`l qpkp ik :xaqwc meyn

,`id `giky `lc `zlin Ð lcbne daiz

.opax dia exfb `l Ð `giky `lc `zline

àéðúäå.dil `riiqnc Ðïåø÷á 'åë ñðëðä
àéø÷ñéàáå äðéôñáådlecb dpitqa ,xnelk Ð

my lr ikd dl ixwe .`ixwqi` da yiy

h"yet iexwe ,oxez epiidc ,day `ixwqi`

,opax da exfb `gikyc `zlinc meyn .f"rla

.`id dcedi iaxa iqei iax oizipzn `deúéòáéàå
àîéàilekle ,`yeb meyn `nlr ilekc Ð

`wc i`de ,ld` diny wexf ld` inp `nlr

`ivei `ny dxifb xaqwc meyn Ð `kd `nhn

iqei iaxe ,lcbne daiz dciyn ueg eaexe ey`x

.xfb `làéðúäåepi` iqei iaxc ,dil `riiqnc Ð

iax ipzc `de .eaexe ey`x `iveiy cr `nhn

milk d`ln daiz wxf lirl dcedi iaxa iqei

ld` xaqwc meyn e`l Ð d`nh znd ipt lr

`w dwxefc oeik `l` ,ld` diny e`l wexf

ipzwc ,ld` diny wexf ld` xaqw mlerle .ilk zxez dl ieyne ,ld` zxezn dl witn

.dl lhlhnc digxe`c ab lr s` ,dxedh Ð zgpen dzid m`e :`tiqaàãñç áø øîà
åðù àì.oipnd on el oiler oi` ehelg inic Ðúèòåî úåøéæðá àìàonfa Ðeilr lawy

oiler mini elld oi`y ,hlgpe ,mini dxyr odn dyryk [rxhvpe] ,mei miyly zexifp

xg`l xriy lecib ick el exiizyi `l Ð el oiler xne` dz` m`y .oipnd on el

.zrxv ly zeiglbzäáåøî úåøéæðá ìáàini jeza rxhvpe ,mei d`n eilr laiwy Ð

oiicre li`ed ,zrxv ly zeiglbz izya glbzpe ,mei miyly exar `ly cr ezexifp

jixv epi`e ,oipnd on el oiler ehelg ini s` Ð xriy lecib ick mei miyly my exiizyp

.ezrxv ly zeiglbz xg`l zexifpl dxdh xriy lecib ick mei miyly `l` xenyl

àéáøù áø áéúîi`w zhren zexifpac oizipznl zwiic zivn in Ð?ligzn :ipzw `de

i`w zexifp efi`ae .oincewd z` xzeq epi`e ,cin dpene?ly ,zhren zexifpa `nili`

oincewd z` xzeq epi`c zxn` zivn ine Ð mei miyly?øòéù ìåãéâ éòá àäåxg`l Ð

.mei miylyn zegt xriy lecib oi`c ,`kile ,zrxvd on ezglbz
àìà
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àîéìki`pz.`yeb meyn i` `xie` meyn i` ÐéáøåÐ xdhn dcedi iaxa iqei

.xedh ,ld` diny wexf ld`e ,dciya `edy oeikc ,`yeb meyn xaqcàéðúäå
`le ,wexf ld` iedc ,d`nh Ð znd ipt lr milk d`ln daiz wxf :mipdk zxeza Ð

dnewnn dff dpi`c oeik ,dxedh Ð cg` mewna zcnery ,zgpen dzid m`e .ld` diny

wexf ld`c `nl` .reaw ld` ied Ð `zyd

m` la` .dcedi iaxa iqei iaxl ld` diny `l

jdn icin dil `iyw `l Ð `yebe `xie`a ibilt

dciya ediizbeltl `nwe`l `ki`c ,`ziixa

`nhn :iax xn` ikd elit`e ,zgpend daiz

wexf ld`a ibiltc `zyd la` .`xie` meyn

iax ok m`c ,zgpena ediizbelt `nwezn `l Ð

ilekc :ipyne .`ed `ilrn ld`c ,`nhn ded `l

ld` diny `l wexf ld`e ,`xie` meyn `nlr

`lc meyn ikd elit`e ,dcedi iaxa iqei iaxl

iaxl exfb `l lcbne daiz dciya qpkil `giky

,`l :xg` yexit .'eke `zegipa Ð `ipzde .iqei

,wexf ld` :xaq xn ,`yeb meyn `nlr ilekc

Ð eze` mikilen mc` e` dnday dciya qpkpy

sicrc xnel jixve .wiqtdle uegl ,ld` diny

g wxt) zeld` zkqna opzc ,ztptpnd zilhn

,oi`ian oi`e d`nehd ipta oivveg oi`c (d dpyn

mc`d ilbxc meyn Ð sicr `kdc `nrh epiide

mi`yepd dndad e`mirbep daizde dciyd

:xaq xne .xie`a ztptpn zilhd la` ,ux`a

"`ipzde" xn`c epiide ,ld` diny `l wexf ld`

iaxa iqei iax :l`ppg epiax yexita oke .`zegipa

lr dwxfe milk d`ln `idy daiz xne` dcedi

dlf`c ,ztptpnd zilhl `incc ,d`nh znd ipt

e` dnda iab lr zgpen dzid m`e ,`xie`a dlek

i`dk wexf ld`c ,dxedh Ð dze` oi`yepd mc`

diny Ð ux`a mirbep mi`yepd ilbxc ,`peeb

.d`nehd ipta uegl ,ld`

:opiqxb ikdéàåmeyn `nlr ilekc `ni` zira

epiid Ð `xie` lr exfb inp ik s` xdhnc dcedi iaxa iqei iaxc `nrhe exfb `xie`

dciya la` .jldl igikyc ,dpitqae oexwa qpkp e` ,minrd ux` ly xybd lr cnera

Ð `ipzde .exfb giky `lc ab lr s` :xaq iaxe .exfb `l ,giky `l Ð lcbne daiz

Ð `ixwq`ae dpitqae oexwa ,xedh lcbne daiz dciya minrd ux`a qpkpd :`zegipa

diytp `lz `tli` :(`,`k ziprz) `nlra xn`cke ,dpitqd heyn ,f"rla ???`"heb???*

dcen Ð lcbne daiz dciya xdhnc dcedi iaxa iqei iaxl s` `nl` .`zeknc `ixwq`a

eaexe ey`x `ivei `ny `kd :`ni` zirai`e .exfb `xie` meyn ,`nhc dpitqae oexwa

Ð dcedi iaxa iqei iax xdhnc lcbne daiz dciye ,exfb `yeb meyn `nlr ilekle ,myl

dciy gzt oi`c ,uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfb `le ,ld` diny wexf ld` xaqc meyn

,dpitqae oexwa la` .ey`x `ivedl jk lk lwp oi`e ,`ivedle qpkil dgep lcbne daiz

lwp ik ,`yebd lr ld`ie dpitqae oexwa uegl eaexe ey`x `ivei `ny xfbc meyn `nhn

elit` xfb Ð lcbne daiz dciya elit` `nhnc ,iaxe .oexwe dpitqn eaexe ey`x `ivedl

.uegl eaexe ey`x `ivei `nlc ,jpdaàéðúäådciya minrd ux`l qpkpd ,`zegipa

eaexe ey`x `iveiy cr xedh lcbne daiz`ly it lr s` ,`nh dpitqae oexwac llkn Ð

"oiaxrn lka" wxta iziinc `edde .dpitqae oexwa `ivedl `ed lwpc ,eaexe ey`x `ived

irac i`na epiid ,`l i` ld` diny i` wexf ld`a iaxe dcedi iaxa iqei iax ibiltc ,lcbne daiz dciya minrd ux`l qpkpdc `ziixa `iddn (`,dk) dbibg zkqnae (a,l oiaexir)

t `l minrd ux`a qpkil [`xza] `iepiy la` .wexf ld`a ibiltc ,`nw `iepiya xninlld`c ,dxedh Ð ea zgpen dzid m`e :`ipzck ,da ibiltc `ed zn iabl la` ,wexf ld`a ibil

.ld` diny `l wexf ld`c ,`nhn iax la` .dcedi iaxa iqei iax `idde ,ld` diny wexfìéçúîåcin dpeneezrxv inic ,ezrxv zligza wiqtdy [mewnl] dpen xdhpyk Ð

.oipnd on el elr `løîàepy `l `cqg axseql glibe `txzpy xg`le ,miizpa rxhvpe ,mei miyly ly ,zhren zexifpa `l` ezexifp oipnl el miler oi` exnb inie extq inic Ð

zepnl jixve ,mei miylyn zegt xriy lecib oi` ixdy ,oipnn ezrxv ini eidie ,ezexifp ini zligzn miyly seql glbl leki epi` i`ce f` Ð extq ini xg` zipy glibyke ,exnb ini

.xtqne `txzpyn ezexifpl mei miylyìáàdaexn zexifpalecib ick `ki` xityc ,ezrxvl zipy zglbz gliby xg` mei miyly `ki` ezrxv ini xg`y ,mini jk lk xcpy Ð

.dil iwlq inp wlqn xryáéúîmincewd lhan epi`e cin dpene ligzn `iaxy ax.oeyld silgd ik [j`] (s`) ,i`cea oizipzn epiidc :wgvi epax xne` Ðàîéìéàzhren zexifpa

xriy lecib ira `d[a cenrl jiiy] !oincew xezqi digxk lr `lde ?mincewd lhan epi` xn`w i`ne Ðàìàdpene ligzn opirnyc ,cin dpene ligzn :ipzwe ,daexn zexifpa e`l

zexifp `l` epy `l :xn`w ikde ,`cqg axk zhren zexifp epiide .oizipzn ixii` mei miyng za zexifpa :dl wxtn `ede dl aizen `ed !oiler oi` extq ini :`nl` .extq ini xg`l

`dc Ð xifpc mini miyly aizi xcde ,ezrxva glbnc ,zrxv dia cilizi`e zexifpa mixyr aizic oebk ,ezrxv ini zligzak zhren zexifp ini wx zeyrl el oi`y (i`) xnelk ,zhren

lri `ly `ed oic `peeb i`dkae ,xnelk ,xriy lecib dil zi`(e`) rax` e` mini dray zexifpl elri ehelg inie exnb ini m`y .oincewd lhai `ly `ed oice ,xwir lk ezrxv ini e

,mirax` za zexifpl oicd `edc ,`weec e`l miyng za zexifpe .oizipzn ixii` `peeb i`d ikae .xriy lecib my `diy ick ,xcpd lr siqedl `ed jixv Ð elriy dn itk mini xyr
`kid
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קפב
miwxt dyelyaa cenr dp sc ± iriax wxtxifp

äðåîå ìéçúî øîà÷å äáåøî úåøéæðá åàì àìà
ãéîoze`l milyne ,ea cnery mei eze`n Ð

oi` `din ehelg ini la` .ehelg iptly mini

.el oiler'åë íåé íéùîç úá úåøéæðái`c Ð

xriy lecib ick dil yt `l Ð oilerc zxn`

irain ikd xzalc jkld .ezrxv zglbz xg`l

dil zi` `dc ,xifpn oinei oizlz azinl dil

.xriy lecibàîè äéäù øéæð àîç øá éîø áéúî
÷ôñá èìçåîå ÷ôñámeia wtqa `nhpy Ð

.ezexifp ly oey`x meia `txpe ,hlgp m` el `ed wtqe ,zexifp ly oey`x

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ligzdyk xnelk ,daexn zexifpa la` .ezexifp ini seq cr ,zrxvd ligzdyn mei miyly wx zepnl el oi`y mewn ixw zhren zexifp :llkd dfe mini dxyr zrxv dia cilizi`c `kid

xnel lkez `l i`ce f` Ð mixyra zrxv dia cilizi`e ,xzei e` cg`e miyng za zexifp oebk ,xzei oky lke ,zexifpl mini mipye miyly e` ,mei cg`e miyly oiicr zepnl el did ezrxv

,elri ezrxv inin dyly Ð mei xyr drax`e ,zrxv dia cilizi`e mixyr aizie ,dylye miyng xcpy in oebk .el elri `din mixaerd minid oipnac ,xwir lk miler opi` ezrxv ini lkc

.xifpc mini miyly aizi xcde :hwpc epiide .xry lecib el eidi `l zegtac ,mei miyly dylye [mixyr] lr zepnl `ed jixve ,elri `l xyr cg`eàäãxry lecib dil zi`jixv Ð

`l i`d ik zhren zexifp lre :xn`w ikdc xnel

zexifpa `nili` :`xwirn zyw`ck jl iywz

mincewd xezqie ,xriy lecib opira `dÐ zhren

.xry lecib dil zi` `dc Ðáéúîxa inx

.zna `nhp ile` ,el wtqa `nh didy xifp `ng

,i`ce xifpa ixiine .hlged ile` Ð wtqa hlgene

wtq `ed oke ,`l m` zna `nhp m` wtq `ed j`

.uxt epax axd .`l e` hlgen rxevn `ed m`

[`,ep scl jiiy]ìëåàmiyy xg`l miycwa

meilek`l xeq`e `ed ,rxevn wtqc meyn Ð

lek`l xeq` mixetk xqegnc ,rxevn zepaxw `iaie ,ezrxv wtqn xdhiy cr miycwa

oaxw `iadl inp jixvc ab lr s` ,miycwa xqzin `l Ð `nh zexifp meyn la` .miycwa

drax`" wxta opixn`ck ,mixetk xqegn ixwin `l etebn eilr d`vei d`neh oi`c meynÐ

oey`xd meiae ,mei miyly zexifp xfp ?cvik .mixetk xqegn ixw etebn d`vei ez`nehy ina `wecc (`,i zezixk) "dxtk ixqegndgxt m` wtqc ,zrxv z`neh wtqe d`neh wtq el rxi`

`txzpy rxevn oick e` `nh xifp oick glbl el `a .dray seql elit` zn z`neh wtqn xdhpe ,laehe dpeye dfn Ð ixnbl `txzpc xza ,`din `zyde .`ed wdea m` ynn zrxv ea

aizkck ,ezexifp xnbpyk ,mei miyly seqa mincd lr `l` miyly jez glbn epi` xedh xifpe ,z`nhp `ly ,dz` xenb xedh xifp [`ni`c] ,mei miyly cr glbln oizndl el mixne` Ð

serd z`hge ,zgleyne dhegy rxevn ixtv `iany ,(`,q) "mixifp ipy" wxta onwl yxetn eizepaxw z`ad ihtyne .glbn mei miyly seql ."exfp ini z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz"

dpzne ,`vi Ð mdn cg` lr glib m`c [opixn` `d] Ð mincd lr `l` glbl leki epi`y [it lr s`e] .xedh xifp wtq meyn Ð dnda zlere ,`nh xifp wtq meyn Ð wtqd lr d`ad

xetvd z` hgye ,mixtv izy gwle ,zrxvd rbp `txp dpde" rxevn zyxta [aizkck] ,zepaxw z`ade zipy zglbz cer oerhe ,did hlgen `nyc ,miycwa lek`l xeq` oiicre .mdilr

cg`e dlerl cg` miyak ipy gwi ipinyd meiae ,mina exya ugxe glbi iriayd meia dide ,mini zray eld`l uegn ayie exry lk z` glbe ,digd xetvd z` glye ,miig min lr zg`d

mei miyly oze` ik ,xfpy mei miyly ezexifp ini ligzdl jixve .did `nh xifp la` ,rxevn epi` ile` ik Ð dpey`x zglbzl dray seq glbl xyt` i` dfe ,"z`hgl cg` yake my`l

ini z`ln cr ey`x lr xeari `l xrz" dia opixwe ,dxdh zexifp ini md miipyd mei miylye .`nh xifpa ol `wtqnc oeik ,"elti mipey`xd minide" dia `pixwc ,ezexifpl elr `l dpny

zglbza e` ,iwetql `ki` xedh xifpa la` ,mipey`xd mei miyly seq cr dpey`x zglbza wtp `nh xifp wtqnc ,`nh xifpa iwetql `kil dipy zglbz jdae .glbn miyy seql ."exfp

z`hg `iane .miycwa lek`l exizdl ick rxevn zepaxw `iai ezglbz mei ly zxgnl .dilr dpzne ,mincd lr glbl ick ,xedh xifp wtq meyn dnda zler `iane .rxevn ly extq ini

oerny iaxc opaxle .minlyk dia iiepz`l ivn my` :xn`c oerny iaxl `iai inp my`e .ipr rxevn oick ,serd z`hg `iaie eiqkp xiwti j` ,wtqd lr `a epi` dnda z`hg eli`c ,serd

eakrn epi` my`c edl zi`zglbzl dler epi`e ,extqle exnbl eid rxevnl dyry elld zeiglbz ipye ,did hlgen `nyc Ð miznl ze`nhle oii zezyl xeq` `ed oiicre .miycwa lek`l

llk rxevna iwetql `kil ziyily jdae ,ziyily glbi miryz seql .xedh xifpl cg`e ,`nh xifpl cg` ,zeglbz ipy cer oerh jkl .(my) "mixifp ipy" wxta onwl opixn`ck ,xedh xifp

axl s` xry lecib meyn miyly oizndl jixvc ,zhren zexifpa `irain `lc .mei miryz ixd ,mei miyly seq cr `l` glbl xyt` i` zglbz jde .`nh xifpa e` xedh xifpa m` ik

ini oipnk dipy zglbz xg` ziyily zglbzl oizndl jixv jkl .`cqg axk `lce ,xwir lk el oiler oi` ezrxv inic `xiaqc meyn Ð lif`e yixtck ,daexn zexifpa s` `l` ,`cqg

xifp wtq meyn Ð dnda zler `iaie ,`nh xifpa e` xedh xifpa e` `l` ,llk rxevna iwetql `kil ziyily glbnyk miryz seqle .`nh xifp `le ded rxevn xifp ile` ,(xary) zexifpd

ziyilyde ,ezrxvl zepey`x zeiglbz mipy el elre ,`nh xifpe ,did hlgen `nyc Ð miznl `nhle oii zezyl xeq` oiicre .`nh xifp wtq meynÐ serd z`hge ,mincd lr glble ,xedh

.miznl ze`nhle oii zezyl xzene ,"mixifp ipy" wxta onwl yxtnck ,dia dpzne ,cal dxdh oaxw `iaie glbi miyly seql .dxdh zexifpl miyly cer zepnl jixv jkl Ð `nh xifpl

.mei mixyre d`n xg`l miznl `nhine oii dzeye :ipzwc epiide÷ã÷ãîåxifp x`yk [cg`e miyly] mei cr glbn did `l m`y ,miyly meia glbn `edy xnel jixv jgxk lrc :m"xd

,xgnl cr eizepaxw `iadl leki did `le ,laeh did rxevn zglbz xg` ixdy .mipye miyy mei cr miycwa lke` did `l ok m`e ,cg`e miyy mei dipy zglbz glbn ded ok m` Ð

Ð mincd lr glbl ick ,minly e` dler ,xedh xifpc eizepaxw ylyn cg` `iane ,glbn miyly meia `l` .iriyza eizepaxw `ian Ð ipinya glb :(a,gi) iyily wxta lirl xn`ck

`ct xal e` ,elekk meid zvwnc meyn `pzn axl ,glbn ivn miyly meia `ziixe`cnc ,opaxcn epiid Ð mei cg`e miyly cr glbn epi` xifp x`yc ab lr s`e .did xedh xifp ile`c

a glbl dil ixye ,`ziixe`c` dnwe`e ,mdixac ecinrd `l Ð miznl `nhin `le dzey epi` oiicrc df xifp ,jklde .zexifpd mlyp mei dryze mixyrnczglbzn dyw ,edin .miyly mei

.digiy uxt axd epxen .miyly meia dligzkl zepey`x zeiglbz ipya eliwd miycw zlik` meync d`xp `l` !cg`e miylya ikd elit`e Ð oii dzey epi`c ,ziyilyéëä:opiqxb

xifpac xg` ,iriay meia `nh xifp zliah `id eli`k ifgine ,zeglbzd lk xg` laehy rxevn oick ,zglbzd xg` leahl jixv `edy oeikc ,meia ea `nh xifp zepaxw `ian epi` izk`e

oick serd z`hg `ian cg`e miyly meiae .cg`e miyly meia epiidc ,ezglbz mei zxgnl cr `nh xifp zepaxw `iadl leki epi` jkle .ipiny cr `ian epi` f`c ,dil `wtqn inp `nh

.eny` `iad `ly it lr s` ez`hg `iad :xn`c (my) iyily wxta opaxcke ,d`neh oaxw `iany cg`e miyly mein mei miyly cer dpnie .hlgen `le `nh `ed `nyc ,`nh xifp

lek`l xzene .eiqkp xiwtn Ð `ed xiyr m`e ,ipr rxevn enk serd z`hg Ð ezrxv oaxw `ian cg`e miyy mei epiidc zxgnle .yxtnck ,glbne epiipnl miyly mei `edy miyy meidpen

zxgnl :xne` oerny iax (`,er migaf) epipyy dfe .minlyk dpzne ,my` mb `ian leqtd zial miycw oi`ian xn`c oerny iaxle ,opaxl miycwa lek`l akrn epi` eny`c ,miycwa¨

lke` Ð cg`e miyy mei epiidc ,mei miyy zxgnl ixd .'ek zepeda ozne oetv oerh my` eze`e .minly `di Ð e`l m`e ,ebel dfe eny` df Ð `ed rxevn m` :xne`e ,ebele eny` `ian

xnel jixve .rxevn ly zewitq el eyry oeik ,zglbzd xg` laeh epi` ixdy ,ikd iyextl `kil ziyily zglbz `dine .xdhp xak Ð rxevn did m` zeglbz izy glib xakc ,miycwa

`ian mbe ,mincd lr glbl dnda zler `iane .cg`e miyy meia ligzd epiipny ,(cg`e miyly lr mei miyly glbn) cg`e miyly mei cr glbn epi` zepexg` zeiglbz izya i`cec

d`n ody cg`e miyy lr mei dryze miyng milyne ,cg`e [miyy] mein epiipn ligzne .ezexifpl el elr `le ,did hlgen ile` Ð dpey`x zglbza ik ,`nh xifp wtq meyn ser z`hg

`wecc xaca mrh ozil yie .ezexifp milyne oii zezyl cg`e mixyr d`n meia xzene ,cal dxdh oaxw `iane ,epiipnl mei cg`e miyly `edy cg`e mixyr d`n meia glbne .mei mixyre

q cer eilr oi`y zepexg` mizya la` ,miyly meia zeidl eliwd Ð rxevn wtqa iwetql `ki`c zepey`x zeiglbz ipya,cg`e miyly meia glbny xifp x`yl edeeyd Ð rxevn wt

.mei mixyre d`n xg` miznl `nhne oiia dzeye :xn`w jkleéðúåxg`l miycwa lke` dzpy za zexifpa la` ,mixyre d`na el ic f`c zhren zexifpa [mixen` mixac dna] dlr

mipy izyhlgen `nyc Ð mipy yly cr ziyily .`nh xifp `l` ,hlgen did `l `nyc Ð mipy izy cr dipye ,did xedh xifp `nyc ,dpy cr dpey`x glbln oiznny ,ziyixtck Ð

.xedh xifpl ziriax ,`nh xifpl ziyily ,ezrxvl dipye dpey`x glibe ,did zn `nhe hlgen `nyc Ð mipy rax` cr ziriax .zn `nh `le did
ikd
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc xifp(iyiy meil)

åàì àlà[xaecn i`ce `l`-]äaeøî úeøéæðaeilr laiwy - ¤¨¨¦§¦§¨
ex`yi ezrxvn glbziy xg`l mby ote`a ,jex` onfl zexifp

,zexifpd meiq cr mei miyelyåok it lr s`äðBîe ìéçúî éðz÷ §¨¨¥©§¦¤
ãiîzexifpd ini z` zepnl ligzn extq ini xg`l ciny - ¦¨

zexifpd ini xtqnl mitxhvn extq ini oi`y rnyne ,el exzepy
:`xnbd zxne` .`cqg ax lr dywe ,daexn zexifpa s`àeä-

`iaxy axdì áéúBî,`cqg ax lr `iyewd z` dywn -àeäåmb ¦¨§
dì ÷øôîzxacn dpyndy ,dayiin -íBé íéMîç úa úeøéæða §¨¥¨¦§¦©£¦¦

,`id `cqg ax xn`y zhren zexifp zpeeke]onf el x`yiy
ligzn f`e ,ezexifp ini oipn seq cr rxhvpy iznn zhren zexifp

oebke ,[dpeneïéøNò áéúéc,miyngd jezn,úòøö déa àãéìéúéàå §¨¦¤§¦§¦§§¦¨¥¨©©
y oicd f`yçlâîl,øéæðc ïéîBé ïéúìz áéúé øãäå ,Bzòøöznlydl §©¥©¨©§§¨©¨¦§¨¦¦§¨¦

,zrxvd mcewy minid mixzqp oi`e .ezexifpàäcdf oipnaúéà §¨¦
déìxeriy ickøòN ìecébdpny minid z` xezqi `ly `ed oice ¥¦¥¨

,zexifpd ini oeaygl ezrxv ini el miler oi` mbe .rxhvpy mcew
,'rxt' xeriyk mei miyely zegtl exry z` lcbl jixvy itl

maygi m`eenvr lr laiw m` la` .rxt xeriyn el exqgi ixd
xzei oiicr el exzep rxhvpy onfay epiidc ,daexn zexifp
lr mitcerd minid oeaygl ezrxv ini miler ,mei miyelyn

.mei miyely
:`cqg ax lr zxg` `iyewàîç øa éîø áéúî,`cqg ax lr ¨¦¨¦©¨¨

onwl dpyna epipy(:hp)zeidl envr lr laiwy in ,øéæðmiyely ¨¦
,mei,zg`d ,zewitq izy ezexifpl oey`xd meia el exxerzpe

÷ôña àîè äéäLglbl jixv ezxdh xg`ly ,zna `nhp `ny - ¤¨¨¨¥§¨¥
,ezexifp z` ycgn zepnl ligzdleådidy dipyd÷ôña èìçeî §§¨§¨¥

`vnp ,xdhpyk glbl aiigy ,hlgen rxevn `ed `ny wtzqp -
wtqe ,`nh xifp wtq ,xedh xifp wtq `ed ixd mini mze`ay

,rxevn

1
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קפג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dp sc xifp(iyiy meil)

åàì àlà[xaecn i`ce `l`-]äaeøî úeøéæðaeilr laiwy - ¤¨¨¦§¦§¨
ex`yi ezrxvn glbziy xg`l mby ote`a ,jex` onfl zexifp

,zexifpd meiq cr mei miyelyåok it lr s`äðBîe ìéçúî éðz÷ §¨¨¥©§¦¤
ãiîzexifpd ini z` zepnl ligzn extq ini xg`l ciny - ¦¨

zexifpd ini xtqnl mitxhvn extq ini oi`y rnyne ,el exzepy
:`xnbd zxne` .`cqg ax lr dywe ,daexn zexifpa s`àeä-

`iaxy axdì áéúBî,`cqg ax lr `iyewd z` dywn -àeäåmb ¦¨§
dì ÷øôîzxacn dpyndy ,dayiin -íBé íéMîç úa úeøéæða §¨¥¨¦§¦©£¦¦

,`id `cqg ax xn`y zhren zexifp zpeeke]onf el x`yiy
ligzn f`e ,ezexifp ini oipn seq cr rxhvpy iznn zhren zexifp

oebke ,[dpeneïéøNò áéúéc,miyngd jezn,úòøö déa àãéìéúéàå §¨¦¤§¦§¦§§¦¨¥¨©©
y oicd f`yçlâîl,øéæðc ïéîBé ïéúìz áéúé øãäå ,Bzòøöznlydl §©¥©¨©§§¨©¨¦§¨¦¦§¨¦

,zrxvd mcewy minid mixzqp oi`e .ezexifpàäcdf oipnaúéà §¨¦
déìxeriy ickøòN ìecébdpny minid z` xezqi `ly `ed oice ¥¦¥¨

,zexifpd ini oeaygl ezrxv ini el miler oi` mbe .rxhvpy mcew
,'rxt' xeriyk mei miyely zegtl exry z` lcbl jixvy itl

maygi m`eenvr lr laiw m` la` .rxt xeriyn el exqgi ixd
xzei oiicr el exzep rxhvpy onfay epiidc ,daexn zexifp
lr mitcerd minid oeaygl ezrxv ini miler ,mei miyelyn

.mei miyely
:`cqg ax lr zxg` `iyewàîç øa éîø áéúî,`cqg ax lr ¨¦¨¦©¨¨

onwl dpyna epipy(:hp)zeidl envr lr laiwy in ,øéæðmiyely ¨¦
,mei,zg`d ,zewitq izy ezexifpl oey`xd meia el exxerzpe

÷ôña àîè äéäLglbl jixv ezxdh xg`ly ,zna `nhp `ny - ¤¨¨¨¥§¨¥
,ezexifp z` ycgn zepnl ligzdleådidy dipyd÷ôña èìçeî §§¨§¨¥

`vnp ,xdhpyk glbl aiigy ,hlgen rxevn `ed `ny wtzqp -
wtqe ,`nh xifp wtq ,xedh xifp wtq `ed ixd mini mze`ay
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צריך  הי'  יוסף  של  שארונו  הענינים  פנימיות  עפ"י  הטעם  בהקדים  בזה,  הביאור  וי"ל 
ללכת עם בנ"י במדבר, כי זה נתן להם כח בעבודתם, ללכת במדבר ולקריעת ים סוף, ובזה 
הי' צריך להיות “עצמות יוסף", העצם והתוקף של יוסף7, כי עצמות הוא ענין התוקף והחוזק 
של האדם והבעל־חי8. והעצם של יוסף בא לידי ביטוי בשמו9 ב"ותקרא את שמו יוסף, לאמר 

יוסף הוי' לי בן אחר"10.
והענין בזה, עבודתו של יוסף היא “יוסף הוי' לי בן" – להוסיף בקדושה11, ולא רק זה 
אלא “לאמר יוסף הוי' לי בן אחר" – שגם יהודי שהנהגתו היא באופן של “אחר", שאינו צד 

הקדושה12, מהפך אותו ל"בן", “בנים אתם להוי' אלקיכם"13.
ולכן כאשר בנ"י היו צריכים לצאת ממצרים, שאז התגלה בכל העולם הקיום בפועל של 
האמירה “שלח את בני"14, שיהודים הם בניו של הקב"ה, נדרש אז מבנ"י “מדה כנגד מדה"15, 
לגלות אצלם הענין של “יוסף הוי' לי בן", ו"בן אחר", שהו"ע ד"עצמות יוסף" )וזה נפעל ע"י 

משה, שהוא רועם של ישראל ומוציאם ממצרים(16.

7( כן פירש מגלה עמוקות אופן יז בפסוק זה. וראה גם אוה"ת בשלח )כרך ז( ע' ב'תרסג.
8( להעיר גם מטעמי מצות )בא יב, מו( "ועצם לא תשברו בו". וראה חינוך מצוה טז. 

9( כמארז"ל )יומא פג, ב( "ר' מאיר הוה מדייק בשמא". וראה שם מעשה רב.
10( ויצא ל, כד.

11( ראה אוה"ת ויצא רכ, א ואילך. ויחי שפו, א ואילך. שצ, א ואילך. שצז, ב ואילך. ועוד. 
12( ל' התניא פ"ו.

13( פ' ראה יד, א. וראה לקו"ש חי"א ע' 2 ואילך ובהערות שם.
14( שמות ד, כג.

15( ראה סוטה ח, ב.
16( מלקו"ש חכ"ו ע' 85 )משיחות ש"פ בשלח ה'תשכ"ג – ה'תשל"ח, ש"פ וארא ה'תשמ"ה(.

המשך מעמוד ק



xcde"קפד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ep sc xifp(ycew zay meil)

y epicíéLã÷a ìëBàwxíBé íéML øçàì-miyely dpen ,epiidc ¥§¨¨¦§©©¦¦
xedh xifp `ed `ny ,zewitq dyely meyn glbn mneiqae mei
glbl aiegne `nhp `ny oke ,ezexifp ini meiqa glbl aiegne
aiegny dpey`x zglbz glbne rxhvp `ny wtq oke ,ezxdhl
mei miyely zepnl xfege .eizepaxw `iane ,exnb ini xg`l da
rxhvp `nye ,xedh xifp `ed `ny ,zewitq ipy meyn ,mitqep
xg`le ,eizepaxw z` `iane ,extq ini meiqa ipy geliba aiige
`nhidle oii ziizya xeq` la` .miycw zlik`a xzen okn
zngn eid eizeglbz izy `ny wtq xzep oiicry oeik ,miznl

,xifp `ed dzre rxevn ezeidåok lríéúîì ànhéîe ïéé äúBL §¤©¦¦©¥§¥¦
íBé íéøNòå äàî øçàì-mitqep mei miyely xg`ly ,epiidc §©©¥¨§¤§¦

meyn e` ,ziyilya glbn [ezexifp zlawn mei miryz mdy]
xg`ne .eizepaxw `iane d`neh zexifp meyn e` dxdh zexifp
ezeid meyn eid zepey`x zeglbz izy `ny wtq xzep oiicry
zepnl jixv ok lr ,`nh xifp meyn ziyilyde hlgen rxevn
okn xg`le ,epaxw `iane dxdh zexifpl mitqep mei miyely

.miznl `nhidle oii ziizya xzen
dìò éðúåy `ztqezae -,ef dpyn lr epíéøeîà íéøác äna §¨¥£¨©¤§¨¦£¦

mixyre d`n xg`l oiiae ,mei miyy xg`l xak miycwa xzeny
,meiúèòeî úeøéæða,mei miyelyl zexifp eilr laiwy -ìáà ¦§¦¤¤£¨

äðL úa úeøéæðazligzae ,dpyl zexifp eilr laiw m` la` - ¦§¦©¨¨
rxevn `ed `ny mbe zna `nhp `ny wtq el clep dpyd

,hlgeníéLã÷a ìëBàwxíéðL ézL øçàìzg` dpy dpeny , ¥§¨¨¦§©©§¥¨¦
e` d`neh zexifp meyn e` dxdh zexifp meyn e` ,glbn dneiqae
ztqep dpy zepnl xfege ,rxevn ly dpey`x zglbz meyn
dipyd ezglbz meyn e` dxdh zexifp meyn e` ,glbn dneiqae

.miycw zlik`a xzen f`e ,rxevn lyíéúîì ànhéîe ïéé äúBLå§¤©¦¦©¥§¥¦
,íéðL òaøà øçàìeid eizeglbz izy `ny wtq xzep okl mcewy §©©©§©¨¦

,xifp `ed dzr `linne rxevn ezeid zngneilr yi okle
.eizewitq lk ici `viy ick ,miizpy cer d`nehne oiin xnyidl

:eziiyew z` `ng xa inx miiqnéîBé déì ïé÷ìñ Czòc à÷ìñ éàå§¦¨§¨©§¨¨§¦¥¥
ehelg ini daexn zexifpay ,`cqg axk jzrc lr dlrz m`e -

,dxdh zexifp oipnl el milerdéì ébñézel ic didi -ìLaíéðL L ¦§¥¥§¨¨¦
ìLeíBé íéLmiizpy ,miznl `nhidle oiia xzen didiy ick §¦

`ed m` ,jytp dnn mei miyely cere ,rxevn wtq ezeid meyn
daexn zexifp eilr laiwy oeik `cqg ax zrcl ixd ,xedh xifp
el dzlr dipyd dpyd ok lr ,ezexifp zpyl ezrxv ini el elr
jixv ,ezrxv xear dipyd dpyd xg` gliby oeikne ,ezexifpl mb

mrt glbl ick ,'xry lecib' xeriyk mei miyely cer wx oizndl
miiw `l oiicre `nh xifp `ed m`e ,ezexifp xear ziyily
oeik mle` ,xdhidl ick df mini xtqna el ic dxdha zexifp
,mzngn glbzde `nh mbe hlgen rxevn `ed `ny wtq oiicry
oeikne ,dxdh zexifp xear ztqep dpy zepnl siqedl jixv
ezrxv iniy rnyn ixd ,mipy rax` jixvy yxetn dpynay
.`cqg ax ixack `ly ,daexn zexifpa elit` ezexifpl miler oi`

:`cqg ax lr iy` ax ziiyewéMà áø áéúî ãBòå,`cqg ax lr §¨¦©©¦
nn,ixtqa epipyy dïî Bì ïéìBò ïéàL äàîeè éîé àlà éì ïéà¥¦¤¨§¥§¨¤¥¦¦

,ïéðnä`nhpy xifpa xn`py itl(ai e xacna)mipFW`xd minIde' , ©¦§¨§©¨¦¨¦¦
,xedh ecera dpny zexifpd ini z` zxzeq ez`nehy epiide ,'ElRi¦§

la` ,epiipnl elri `ly oky lkeBèelç éîérxevn dyrpy - §¥¦
,ezexifp ini jeza hlgedeïépî.ezexifp ini oipnl miler oi`y ¦©¦

:ixtqd yxtnàeä ïéãåseqa xifp ,'epivn dna'n ok cenll yi - §¦
ïaø÷ àéáîe çlâî äàîeè éîé,`nh xifp my` -åa mb jkBèelç éîé §¥§¨§©¥©¥¦¨§¨§¥¦

`txpy xg`l hlgen rxevn -ïaø÷ àéáîe çlâî,rxevn my` - §©¥©¥¦¨§¨
y ,df oicl mb mzencl yi el` mipica miey mdy mykéîi äî©§¥

Búàîeèxifpd lyBèelç éîé óà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàly §¨¥¦¦©¦§¨©§¥¦
e ez`neh inil miey ,rxevnd.ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà¥¦¦©¦§¨

zegcl yiy `l`,xnele df cenil,àìinin ehelg ini cenll oi` Ÿ
,ez`nehBúàîeè éîéa zøîà íà,zexifpd ini oipnl miler mpi`y ¦¨©§¨¦¥§¨

íéîãBwä úà ïäa ìháî ïkLminid lk z` xzeq ,`nhpyky - ¤¥§©¥¨¤¤©§¦
la` ,ezexifp ini oipnl ,elri `ly oky lk okle ,ez`neh mcewy

m`dBèelç éîéa øîàzezexifpl elri `ly rxevn lyLixdïéà Ÿ©¦¥¦¤¥
ïéîãBwä úà ïäa ìháî,ini oipnl miler eidiy `ed oicd one §©¥¨¤¤©§¦

ini oipnl miler mpi` ehelg iniy oipn dl`yd zxfege .ezexifp
:xnege lwn df oic cnele `pzd ea xfeg .ezexifpøîBçå ì÷ ,zøîà̈©§¨©¨¤

àeä,øá÷a øéæp äîeziaa ecera zexifp eilr laiwy mc` - ©¨¦§¤¤
,zexawdúeøéæð úçìâúì éeàø BøòNLjixv epi`y epiide ,dxdh ¤§¨¨§¦§©©§¦

zexifp bedpl ligzny mcew `nh xifp meyn exry z` glbl
mbe ,xedh xifp oick eglbne mei miyely exizen `l` ,dxdha

ok it lr s`e ,ez`neh lr oaxw aiegn epi`Bì ïéìBò ïéàini ¥¦
zexawd ziaa eziidyïéðnä ïî`veiyke ,dxdh zexifp oipnl - ¦©¦§¨

ok m` ,ezexifpl mei miyely zepnl ligznBøòN ïéàL Bèelç éîé§¥¦¤¥§¨
úeøéæð úçìâúì éeàø,ezrxv zngn eglbl aiig oky ,dxdh ¨§¦§©©§¦

,ez`neh lr oaxw aiegneïkL ìk àì.ezexifp ini oipnl elri `ly Ÿ¨¤¥
àlà éì ïéàåylç éîéBèe,dxdh zexifp ini oipnl miler oi`éîé §¥¦¤¨§¥¦§¥

ïépî Bøôñ.miler oi`y eplàeä ïéãå,'epivn dna'n ok cenll yi - ¨§¦©¦§¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  ג' מ"ח, ה'תשל"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה צבי אלימלך שי'

שלום וברכה!

לספרו "שלש קדושות" ירשה לנו להעיר תשומת לבבו בהבא לקמן:

א( בע' צה כותב אשר רבנו הזקן נולד בשנת תק"ז, אבל כפי המקובל בבית רבינו – נולד ביום 

ח"י אלול שנת תק"ה )והרמז – קה"ת(.

ב( בע' קכ סעיף צה כותב אשר אביו של הרה"ח הר' ברוך שניאור הי' הרה"ח הר' ברוך שלום,

רב  יצחק  לוי  הר'  הי' הרה"ח  שניאור  ברוך  הר'  ואביו של הרה"ח  הנ"ל,  נכדו של  הי'  אבל, 

בּפָאדָאברַאנקא )וכנדפס בלוח "היום יום" ע' 7(.
המשך בעמוד הבי 

miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtxifp
íéùù øçàì íéùã÷á ìëåàíåé íéøùòå äàî øçàì íéúîì àîèîå ïéé äúåùåeli`y Ð

dray seqae ,zrxv zglbz xzl`l glbl jixv did Ð i`ce hlgene i`ce `nh did

dray zepnl jk xg`e ,miycwa lke`e ,zrxv oaxw `ian extq inil zglbzc mini

dgec zrxvdy iptn .dxdh zexifpc miyly zepnl jk xg`e ,d`neh zexifp zglbzc

oiwxit jci`a onwl opzck ,xifpc zglbzl

xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzc (`,hp)

`vnpe .wtq `edy onfa `le ,i`ce `edy onfa

oii dzeye ,mini dray xg`l miycwa lke`

.mei drax`e mirax` xg`l miznl `nhine

,wtqn hlgene wtqn `nh `edy eiykr la`

itl ,xzl`l zrxv zglbz glbl leki epi`y

Ð wtq `edy onfa xifpd zglbzl dgec dpi`y

.'ek miyy xg`l miycwa lke` `dey jkld

cvik?,xzl`l zrxv zglbz glbl el `a

i`e ,hlgen `le `nh ziid `l `ny :el mixne`

seql el `a .mei miyly cr glbl i`yx dz`

`nh :el mixne` Ð oii zezyl ywiae miyly

ziyry dpey`x zglbze ,hlgen `le ziid

lk glbl xzen dz` i`e ,d`neh zglbz `id

.dxdh zexifp eilr dlgy iptn mei miyly

el `a .mei miyy ixd ,glbne mei miyly cnere

`le ziid hlgen :el mixne` Ð oii zezyl

izy od Ð ziyry zeiglbz mipy ellde ,`nh

dz` jixv eiykre ,zrxv ly zeiglbz

mei miyly dyre .jzexifp oipnl ligzdl

Ð oii zezyl el `a .mei miryz ixd Ð glbne

ipye ,ziid `nhe hlgen `ny :el mixne`

,zrxv myl eid zepey`xd zeiglbz

ixde Ð miyly dpene xfege .dxdh zexifp ligzn eiykrn ,d`neh zglbzl ziyilyde

,jytp dnn mei miyy xg`l miycwa lke` `vnp .zeiglbz rax`e mei mixyre d`n od

`l oiia la` .miycwa xzed Ð ezrxv oaxw `iady oeike ,zncew i`ce zrxv zglbzc

.izyxity enk ,mei mixyre d`n xg`l cr xzedäìò éðúå.`ztqeza Ðíéøáã äîá
äðù úá úåøéæðá ìáà úèòåî úåøéæðá íéøåîàmeia wtqa hlgene wtqa `nh dide Ð

.rxevn `le `nh did `l `nyc ,mipy ipy xg`l miycwa lke` ,zexifp ly oey`x

`nh xnel yi dpey`x dpy seqae .dteq cr dpey`x dpy lk lke` epi`e`le did

xnel yi oiicre .zipy dpy seq cr glbn oi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,rxevn

zglbze ,zrxvl `l` el dlr `l zepey`x zeiglbz izye ,did `nhe rxevn `ny

cr glbn epi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,d`neh zexifpl el dzlr ziyily

glib xaky itl Ð jytp dnn mipy izy xg`l miycwa lke` `vnp .ziriax dpy seq

`nhine oii dzey `vnpe .oxn`ck mewn lka zncew zrxvc zglbze ,zeiglbz ipy

.mipy drax` xg`l miznlêúòã à÷ìñ éàåini dil iwlq wlqn daexn zexifpac Ð

.dxdh zexifp oipnl el oiler ehelg ini iedyc ,ehelgäéì éâñúleki epi`cn `l` Ð

ehelg ini oi` daexn zexifpa elit`c dpin rny Ð mipy drax` xg`l cr oiia zezyl

.`cqg axl `iywe ,oipnd on el oilerïéàù äàîåè éîé àìà éì ïéà éùà áø áéúî ãåòå
ïéðîä ïî åì ïéìåòz` ycwe ,ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" (e xacna) aizkc Ð

eiykrne ,"elti mipey`xd minide ,exfp ini z` 'dl xifde" jk xg`e ,"`edd meia ey`x

.ezxtk `iady xg`l ,exfp ini 'dl xifdl ligzdåèåìç éîéhlgene rxevn m`y Ð

.ezexifp ini jezaïéðî.dxdh zexifp oipnd on el oiler eid `l glbn `diy onf lky Ð

(íéîãå÷ä úà).oipnd on el oiler edi ,oincewd z` oda xzeq oi` ehelg inie li`ede Ð

øá÷á øéæðipixd"a opixn`ck ,xifp zglbzl ie`x exryy ,zexawd ziaa `ede xfpy Ð

.(a,fh xifp) "[glbn] xifpåì ïéìåò ïéàoi`e ,oipnd on ez`neh ini Ðz` oda xzeq

.'ek ehelg ini .oincew el oi`y itl ,oincewdåøôñ éîéayie" oda aezky mini oze` Ð

.(ci `xwie) "mini zray eld`l uegnïéðî.dxdh zexifp oipnl el oiler edi `ly Ð
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:opiqxb ikdìëåàmiyy xg` miycwazeiglbz ipyc ,cg`e miyy meia epiidc Ð

df yexitl edine .`ziixe`c` opinwe`c ,miyly meia eid zepey`x

dipy zglbz ok m` Ð mei miyly dpey`x zglbzc [oeik] ,diteb miyy meia miycwa lke`

dipy glbn miyly meia dpey`x glib m` :lirl opixn`ck ,`ziixe`c dryze miyng meia

cg` xqg miyy meia dipy glb m`e ,miyy meia

meia eae .dryze miyng meia epiidc ,`vi Ð

lk`ie eizepaxw `iai miyy meia ezxgnle ,leahi

s`e .miyy meia miycwa lke`c `vnpe .miycwa

opixn` inp ikd Ð [xn`] miyy xg`lc ab lr

miycwa lke` :(a,q xifp) "[mixifp] ipy" wxta

.envr ipinyd meia xnel dvexe ,mini dpny xg`

Ð mixyre d`n xg`l oii dzeye :ipzwc `d oke

ab lr s`c ,cg`e mixyr d`n meia epiid

oeyl .wece cg`e miyly meia dipy zglbzc

.digiy uxt axd epxenéàåewlq jzrc `wlq

] dil ibqz ehelg ini el[mei miylye mipy ylya

izy uwl ezrxvl zipy gliby xg` ,xnelk Ð

;jytp dnn .miyly seql ziyily glbi ,mipy

ini el elr ixdy ,epic jk Ð `ed xedh xifp m`

jixv epi`e ,[`cqg axl] zexifp ly dpyl ezrxv

glbl (la`) .xry lecib mei miyly wx oizndl

oizni miyly zglbz xg` xedh xifp zglbz

`nhe did hlgen `nyc ,ziriax zglbzl dpy

,ezrxvl Ð zepey`x zeglbz izye ,zn `nh

xifp zglbzl glbiy cre ,`nh xifpl Ð ziyilye

nh.dxdh zexifp zepnle xefgl el xyt` i` `

jkc ,ibq mei miylye mipy ylya :jixtc epiide

oi` ezrxv ini Ð dpin rny `l` .oeaygd dler

hlgene `ed xedh xifp `nyc ,mipy yly seq cr ziyily glbi `l jkle ,xwir lk el oiler

.dpyd seq cr glbl leki epi`y `vnpe ,el elr `l ezrxv inie ,didãåòåiy` ax aizn

el oiler oi`y ez`neh ini `l` il i`?oipn ehelg ini ."elti mipey`xd minide" aizkc Ð

`iane glbn ehelg inie ,`nh xifp my` epiidc Ð oaxw `iane glbn ez`neh ini ,`ed oice

la` oincewd z` oda lhan oky ez`neh inia zxn` m` `l :rxevn my` Ð ezrxv oaxw

ik" :(`,cn) "oipin dyly" wxta lirl opiyxcck ,oincewd exzqi `lc ol `hiyt ehelg ini

.oixzeq opi`y oiie zglbz ihernl Ð "exfp `nh

äîåzexifp zglbzl ie`x exryy xawa xifpziaa didyk "xifp ipixd" xn` m`y Ð

opixn`ck ,ez`neh oaxw `iane glbn epi`y ,dxdh zglbzl ie`x exry Ð zexawd

ini oi` ok it lr s`e ,zexifp liaya mei miyly seql glbn `l` ,(a,fh) iyily wxta lirl

exry oi`y ,ehelg ini .zepnl ligzi `veiyk `l` ,ezexifpl el oiler zexawd ziaa zexifp

on el elri `ly oic epi` Ð ezrxv liaya glbl jixv oky ,dxdh zexifp zglbzl ie`x

.oipndéîéextqxfege ,mini dray (lk) dpene exry lk glbn `edy ,`txzpy xg`l Ð

izizc :dyw zvwe ?oipnd on el oiler oi` dray oze`y oipn Ð ixnbl xdhp `ed f`e ,glbne

!dxdh zglbzl ie`x exryy ,xawa xifpn xnege lwaïëùini oirk eede zglbz oerh

.ez`neh

ìáàrxevn ly exbqd inie dafde afd ini.oiler el` ixd Ð zglbz oiperh oi`y ixg` Ð

[a cenrl jiiy o`kn]àîéìéàmiyly wx zepnl el oi`y ,xnelk zhren zexifpa

inic xninl ira ikide ,xriy lecib ira `de Ð zexifp ini seq cr ezrxv ligzdyn mei

e ,oincewd eda lhan oi` ehelg inia xn`z :ipzwc ,ezexifpl oipnd on el elri ehelgjkl

xza ,glbe `txzpe ,mei miyly `l` zepnl el did `l ezrxv zligzac meia `de ?elri

e`l `l` !xriy lecib ied `l mei miylyn xivaac ,mei miyly zepnle xefgl jixv egelib

oiicr el yi ezrxvl glib ike ,rxhvpyk mei miylyn xzei zepnl el didy daexn zexifpa

oiicr el yi ixd Ð oipnd on el elri ezrxv ini opixn`c jzrc `wlq i`e .mei miyly zepnl

,dil iwlq `lc `nw `pz xn`we ,ynn `cqg axc `zlin oirk ,mei miyly xriy lecib

.`cqg axl dyweéáøglbn xifpdy znd on d`neh lk ryedi iax meyn xn` xfril`

wtece lleb oebk .dilr glbn xifpd oi`y znd on d`neh lke ycwn z`ia lr oiaiig dilr
ld`e
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miwxt dyelya` cenr ep sc ± iriax wxtxifp

íéùù øçàì íéùã÷á ìëåàíåé íéøùòå äàî øçàì íéúîì àîèîå ïéé äúåùåeli`y Ð

dray seqae ,zrxv zglbz xzl`l glbl jixv did Ð i`ce hlgene i`ce `nh did

dray zepnl jk xg`e ,miycwa lke`e ,zrxv oaxw `ian extq inil zglbzc mini

dgec zrxvdy iptn .dxdh zexifpc miyly zepnl jk xg`e ,d`neh zexifp zglbzc

oiwxit jci`a onwl opzck ,xifpc zglbzl

xifpd zglbzl dgec rbpd zglbzc (`,hp)

`vnpe .wtq `edy onfa `le ,i`ce `edy onfa

oii dzeye ,mini dray xg`l miycwa lke`

.mei drax`e mirax` xg`l miznl `nhine

,wtqn hlgene wtqn `nh `edy eiykr la`

itl ,xzl`l zrxv zglbz glbl leki epi`y

Ð wtq `edy onfa xifpd zglbzl dgec dpi`y

.'ek miyy xg`l miycwa lke` `dey jkld

cvik?,xzl`l zrxv zglbz glbl el `a

i`e ,hlgen `le `nh ziid `l `ny :el mixne`

seql el `a .mei miyly cr glbl i`yx dz`

`nh :el mixne` Ð oii zezyl ywiae miyly

ziyry dpey`x zglbze ,hlgen `le ziid

lk glbl xzen dz` i`e ,d`neh zglbz `id

.dxdh zexifp eilr dlgy iptn mei miyly

el `a .mei miyy ixd ,glbne mei miyly cnere

`le ziid hlgen :el mixne` Ð oii zezyl

izy od Ð ziyry zeiglbz mipy ellde ,`nh

dz` jixv eiykre ,zrxv ly zeiglbz

mei miyly dyre .jzexifp oipnl ligzdl

Ð oii zezyl el `a .mei miryz ixd Ð glbne

ipye ,ziid `nhe hlgen `ny :el mixne`

,zrxv myl eid zepey`xd zeiglbz

ixde Ð miyly dpene xfege .dxdh zexifp ligzn eiykrn ,d`neh zglbzl ziyilyde

,jytp dnn mei miyy xg`l miycwa lke` `vnp .zeiglbz rax`e mei mixyre d`n od

`l oiia la` .miycwa xzed Ð ezrxv oaxw `iady oeike ,zncew i`ce zrxv zglbzc

.izyxity enk ,mei mixyre d`n xg`l cr xzedäìò éðúå.`ztqeza Ðíéøáã äîá
äðù úá úåøéæðá ìáà úèòåî úåøéæðá íéøåîàmeia wtqa hlgene wtqa `nh dide Ð

.rxevn `le `nh did `l `nyc ,mipy ipy xg`l miycwa lke` ,zexifp ly oey`x

`nh xnel yi dpey`x dpy seqae .dteq cr dpey`x dpy lk lke` epi`e`le did

xnel yi oiicre .zipy dpy seq cr glbn oi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,rxevn

zglbze ,zrxvl `l` el dlr `l zepey`x zeiglbz izye ,did `nhe rxevn `ny

cr glbn epi`e ,dxdh zexifp ligzn jli`e o`kne ,d`neh zexifpl el dzlr ziyily

glib xaky itl Ð jytp dnn mipy izy xg`l miycwa lke` `vnp .ziriax dpy seq

`nhine oii dzey `vnpe .oxn`ck mewn lka zncew zrxvc zglbze ,zeiglbz ipy

.mipy drax` xg`l miznlêúòã à÷ìñ éàåini dil iwlq wlqn daexn zexifpac Ð

.dxdh zexifp oipnl el oiler ehelg ini iedyc ,ehelgäéì éâñúleki epi`cn `l` Ð

ehelg ini oi` daexn zexifpa elit`c dpin rny Ð mipy drax` xg`l cr oiia zezyl

.`cqg axl `iywe ,oipnd on el oilerïéàù äàîåè éîé àìà éì ïéà éùà áø áéúî ãåòå
ïéðîä ïî åì ïéìåòz` ycwe ,ytpd lr `hg xy`n eilr xtke" (e xacna) aizkc Ð

eiykrne ,"elti mipey`xd minide ,exfp ini z` 'dl xifde" jk xg`e ,"`edd meia ey`x

.ezxtk `iady xg`l ,exfp ini 'dl xifdl ligzdåèåìç éîéhlgene rxevn m`y Ð

.ezexifp ini jezaïéðî.dxdh zexifp oipnd on el oiler eid `l glbn `diy onf lky Ð

(íéîãå÷ä úà).oipnd on el oiler edi ,oincewd z` oda xzeq oi` ehelg inie li`ede Ð

øá÷á øéæðipixd"a opixn`ck ,xifp zglbzl ie`x exryy ,zexawd ziaa `ede xfpy Ð

.(a,fh xifp) "[glbn] xifpåì ïéìåò ïéàoi`e ,oipnd on ez`neh ini Ðz` oda xzeq

.'ek ehelg ini .oincew el oi`y itl ,oincewdåøôñ éîéayie" oda aezky mini oze` Ð

.(ci `xwie) "mini zray eld`l uegnïéðî.dxdh zexifp oipnl el oiler edi `ly Ð
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:opiqxb ikdìëåàmiyy xg` miycwazeiglbz ipyc ,cg`e miyy meia epiidc Ð

df yexitl edine .`ziixe`c` opinwe`c ,miyly meia eid zepey`x

dipy zglbz ok m` Ð mei miyly dpey`x zglbzc [oeik] ,diteb miyy meia miycwa lke`

dipy glbn miyly meia dpey`x glib m` :lirl opixn`ck ,`ziixe`c dryze miyng meia

cg` xqg miyy meia dipy glb m`e ,miyy meia

meia eae .dryze miyng meia epiidc ,`vi Ð

lk`ie eizepaxw `iai miyy meia ezxgnle ,leahi

s`e .miyy meia miycwa lke`c `vnpe .miycwa

opixn` inp ikd Ð [xn`] miyy xg`lc ab lr

miycwa lke` :(a,q xifp) "[mixifp] ipy" wxta

.envr ipinyd meia xnel dvexe ,mini dpny xg`

Ð mixyre d`n xg`l oii dzeye :ipzwc `d oke

ab lr s`c ,cg`e mixyr d`n meia epiid

oeyl .wece cg`e miyly meia dipy zglbzc

.digiy uxt axd epxenéàåewlq jzrc `wlq

] dil ibqz ehelg ini el[mei miylye mipy ylya

izy uwl ezrxvl zipy gliby xg` ,xnelk Ð

;jytp dnn .miyly seql ziyily glbi ,mipy

ini el elr ixdy ,epic jk Ð `ed xedh xifp m`

jixv epi`e ,[`cqg axl] zexifp ly dpyl ezrxv

glbl (la`) .xry lecib mei miyly wx oizndl

oizni miyly zglbz xg` xedh xifp zglbz

`nhe did hlgen `nyc ,ziriax zglbzl dpy

,ezrxvl Ð zepey`x zeglbz izye ,zn `nh

xifp zglbzl glbiy cre ,`nh xifpl Ð ziyilye

nh.dxdh zexifp zepnle xefgl el xyt` i` `

jkc ,ibq mei miylye mipy ylya :jixtc epiide

oi` ezrxv ini Ð dpin rny `l` .oeaygd dler

hlgene `ed xedh xifp `nyc ,mipy yly seq cr ziyily glbi `l jkle ,xwir lk el oiler

.dpyd seq cr glbl leki epi`y `vnpe ,el elr `l ezrxv inie ,didãåòåiy` ax aizn

el oiler oi`y ez`neh ini `l` il i`?oipn ehelg ini ."elti mipey`xd minide" aizkc Ð

`iane glbn ehelg inie ,`nh xifp my` epiidc Ð oaxw `iane glbn ez`neh ini ,`ed oice

la` oincewd z` oda lhan oky ez`neh inia zxn` m` `l :rxevn my` Ð ezrxv oaxw

ik" :(`,cn) "oipin dyly" wxta lirl opiyxcck ,oincewd exzqi `lc ol `hiyt ehelg ini

.oixzeq opi`y oiie zglbz ihernl Ð "exfp `nh

äîåzexifp zglbzl ie`x exryy xawa xifpziaa didyk "xifp ipixd" xn` m`y Ð

opixn`ck ,ez`neh oaxw `iane glbn epi`y ,dxdh zglbzl ie`x exry Ð zexawd

ini oi` ok it lr s`e ,zexifp liaya mei miyly seql glbn `l` ,(a,fh) iyily wxta lirl

exry oi`y ,ehelg ini .zepnl ligzi `veiyk `l` ,ezexifpl el oiler zexawd ziaa zexifp

on el elri `ly oic epi` Ð ezrxv liaya glbl jixv oky ,dxdh zexifp zglbzl ie`x

.oipndéîéextqxfege ,mini dray (lk) dpene exry lk glbn `edy ,`txzpy xg`l Ð

izizc :dyw zvwe ?oipnd on el oiler oi` dray oze`y oipn Ð ixnbl xdhp `ed f`e ,glbne

!dxdh zglbzl ie`x exryy ,xawa xifpn xnege lwaïëùini oirk eede zglbz oerh

.ez`neh

ìáàrxevn ly exbqd inie dafde afd ini.oiler el` ixd Ð zglbz oiperh oi`y ixg` Ð

[a cenrl jiiy o`kn]àîéìéàmiyly wx zepnl el oi`y ,xnelk zhren zexifpa

inic xninl ira ikide ,xriy lecib ira `de Ð zexifp ini seq cr ezrxv ligzdyn mei

e ,oincewd eda lhan oi` ehelg inia xn`z :ipzwc ,ezexifpl oipnd on el elri ehelgjkl

xza ,glbe `txzpe ,mei miyly `l` zepnl el did `l ezrxv zligzac meia `de ?elri

e`l `l` !xriy lecib ied `l mei miylyn xivaac ,mei miyly zepnle xefgl jixv egelib

oiicr el yi ezrxvl glib ike ,rxhvpyk mei miylyn xzei zepnl el didy daexn zexifpa

oiicr el yi ixd Ð oipnd on el elri ezrxv ini opixn`c jzrc `wlq i`e .mei miyly zepnl

,dil iwlq `lc `nw `pz xn`we ,ynn `cqg axc `zlin oirk ,mei miyly xriy lecib

.`cqg axl dyweéáøglbn xifpdy znd on d`neh lk ryedi iax meyn xn` xfril`

wtece lleb oebk .dilr glbn xifpd oi`y znd on d`neh lke ycwn z`ia lr oiaiig dilr
ld`e
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ìLa déì ébñéz ¯ éîBé déì ïé÷ìñìLe íéðL LíéL ¨§¦¥¥¦§¥¥§¨Ÿ¨¦§¦
äàîeè éîé àlà éì ïéà :éLà áø áéúî ãBòå !íBé§§¦©©¦¥¦¤¨§¥§¨
:àeä ïéãå ?ïépî Bèelç éîé ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL¤¥¦¦©¦§¨§¥¦¦©¦§¦
çlâî Bèelç éîéå ,ïaø÷ àéáîe çlâî äàîeè éîé§¥§¨§©¥©¥¦¨§¨¦¥¦§©¥©
ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Búàîeè éîi äî ,ïaø÷ àéáîe¥¦¨§¨©§¥§¨¥¦¦©¦§¨

éðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîé óà ¯íà ,àì ¯ .ï ©§¥¦¥¦¦©¦§¨Ÿ¦
,íéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL ¯ Búàîeè éîéa zøîà̈©§¨¦¥§¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦
!ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïéàL Bèelç éîéa øîàzŸ©¦¥¦¤¥§©¥¨¤¤©§¦
éeàø BøòOL ,øáwa øéæp äîe :àeä øîBçå ì÷ :zøîà̈©§¨©¨¤©¨¦©¤¤¤§¨¨
,Bèelç éîé .ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ úeøéæð úçìâúì§¦§©©§¦¥¦¦©¦§¨§¥¦
!?ïkL ìk àì ¯ úeøéæð úçìâúì éeàø BøòN ïéàL¤¥§¨¨§¦§©©§¦Ÿ¨¤¥
:àeä ïéãå ?ïépî Bøôñ éîé ,Bèelç éîé àlà éì ïéàå§¥¦¤¨§¥¦§¥§¨¦©¦§¦
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בטח אשר בהזדמנות המתאימה יתקן את הנ"ל.

בחבילה בפ"ע שולחים לו לוח "היום יום" הנ"ל, וכן ספר התולדות – אדמו"ר הזקן שנדפס 

לפני זמן – אשר בטח ימצא עיון בהם.

המשך מהעמוד הגודם
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miwxt dyelyaa cenr ep sc ± iriax wxtxifp

úçìâú ïåòè åèåìç éîé äî.`xw eda yxtnck ,oixetve Ðåøîâini .ehelg ini epiid Ð

ini jeza xdhpe .mei xyr drax` minrt ,hlgeny mcew xbqen `edy mini el` exbqd

.mini oze` el oiler ody .xbqd'åë áæä éîé ìáà`l cere ,zglbz oiperh mpi`y Ð

.oipnd on el oiler el` ixd Ð zn z`neha e`nhpøîàú 'åë úøîà íà àì úäéî éðú÷
åèåìç éîéá.oincewd z` oda lhan oi`y Ð

i`na?opira `de Ð zhren zexifpa `nili`

:ipzwe ,daexn zexifpa e`l `l` !xriy lcib

.`cqg axl `iywe ,oipnd on el oiler oi`y

m`e .dpin rny `zaeiz `dnc dpin rny

`d !lirlck mei miyng zexifpa dnwel :xn`z

,d`neh inic `inec dl ipzw `dc ,xyt` `l

oi` o`k s` Ð oiler oi`c ol `wiqt oldl dnc

.oileräðùîõøùä ïî äì÷ åæ àäú àìÐ

melk `nhn xifpd oi`y uxyd z`neh lr dne

d`neh lr ,ycwn z`ia meyn eilr oiaiig Ð

Ð iriaye iyily d`fd oerh `edy znd on

,ycwn z`ia meyn dilr oiaiig ediy oic epi`

dilr glbn xifpd oi`y it lr s`e?
àøîâòùåäé éáøî øæòéìà éáøå,`nzq Ð

dl xnb `d ,dippg oa ryedi iax epiidc?`de

.'ek lnn oa ryedi iaxnàé÷ñãøòìmy Ð

.mewnô ïáùàø øú.eny jk Ðåì éúøîàÐ

oa ryedi iaxa dz` iwa melk :xi`n iaxl

lnn?ryedi iax meyn il xn`e .od :il xn`

.'ek d`neh lkàúúòîù ìë äðéî òîù åøîà
àúìú éáá àøîàúîãipyn rny iyilyc Ð

i`dl xninl irac o`n i`dc ,oey`xn ipye

i`nw `l` xninl `kxhvn `l Ð `zlin

iax oizipzna opzck ,`l i`rivne ,i`xzae

oa ryedi iax aiygw `le ,ryedi iaxe xfril`

.ediicda lnnéðìáå÷î êë øìáìä íåçð øîà
úåâåæä ïî ìáé÷ù àùàéî éáøîxfrei oa iqei Ð

,ilax`d i`zpe digxt oa ryedi ,opgei oa iqeie

dirny ,ghy oa oernye i`ah oa dcedi

on elaiwy zebefe .i`nye lld ,oeilha`e

elaiw mi`iape ,ik`lne dixkf ibg Ð mi`iapd

z` rxefd :opiqxb ikd .ipiqn dynl dkld

Ð zg` oxeb o`yr m` ,oihg ipin ipy edcy

s` ,orxf zg` dcyae li`edc .zg` d`t ozep

oihg oin mdipye li`ed ,mipin ipy ody it lr

my ok m` `l` ,zg` d`t `l` aiig epi` Ð

zi`e .zepxb izy odn zeyrle owlgl ezrc

q"ip` ,lcxge zay rxefd :eda aizkc mixtq

.dl opiqxb `l op`e .`l eze ,f"rlaòùåäé åìéàå
áìëå:`nl` .aiygw `l ,i`rivn eedc Ð

`l Ð i`rivne ,opixn` Ð i`xzae i`nwc

edlek aiygw jli`e mi`iapd one .opixn`

.jli`e ipy zian eidy iptn ,`cgk

äðùîïéã åðéà 'åë äàîèî àéäù íã úéòéáø
äàùî ìòå äòâî ìò çìâî øéæðäùoicd `ede Ð

`aiwr iaxlc ,zelid` lr xninl dil dedc

dxery iablc meyn `l` .`xaq i`d dil zi`

lr xn` ivn `l xnege lwn dipin dil iziinwc

.mc ziriax iab inp xn` `l Ð zelid`ïéðã ïéà
øîåçå ì÷î ïàë.xn`w i`n) yxtn `xnbae Ð

(øîåçå ì÷ ïàë ïéðã ïéàlw oipc oi`y itl Ð

.dkldn xnege
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.zna mirbepd milke ,zenvr raex ld`eàìuxyd on dlw ef `dz`icda dia aizkc Ð

.ycwn z`ia lr dilr oiaiigc[oldl dpynl mikiiy mi`ad mixeaicd ipy]øîàiax

`le Ð xnege lw o`k oipc oi` `aiwr (iax) ef dn il xn` 'ek xfril` iax iptl izpc `aiwr

.(ef) dkldn xnege lw oipc oi`y Ð xfril` iaxc `nrhe .dinrh el yxit

[àìà]mvrc yxtn `xnba .dkld [exn`] ok

xnege lw oipc oi`e ,dkld dxeryk

.dkldnéáøåryedi iax meyn xfril`Ð

`de ?dl xinb dippg oa ryedi iax `edy ,mzq

!dl xnb lnn oa ryedi iax meynàéðúãxn`

iax iz`vn `iwqcxrl izkldyk xfril` iax

y`x xzt oa ryediayei didy .eia` my jk Ð

el xn` .'ek zn z`neh lk :xi`n iax iptl oce

:[il] xn` ?lnn on ryedi iaxa iwa dz` [melk]

ixacn df lk Ð lnn oa ryedi iax xn` jk ,od

xinb lnn oa ryedi iaxn `nl` .xfril` iax

.dil

òîù[`zlz iaa] `xn`zinc `zlin dpin

xn` `l irvin xn` i`xzae i`ncwÐ

oa ryedi iaxl xn` dippg oa ryedi iax inp ikd

iaxe .xfril` iaxl lnn oa ryedi iaxe ,lnn

,oexg` didy xfril` iax xikfd dpynd xciqy

ryedi iaxe ,oey`xd `edy dippg oa ryedi iaxe

l yg `l Ð irvn`d `edy lnn oa.exikfd

ìáé÷ùzebefd onelaiw mde ,i`nye lld Ð

oa oernye i`ah oa dcedine ,oeilha`e dirnyn

,ik`lne dixkf ibg mi`iapd on elaiwy ,ghy

lcxge zay rxefa ,ipiqn dynl dkld elawy

lkn d`ta aiigy zenewn dylye mipya ('eke)

,dil opiqxb `le .mixtqd zqxib jk .cg`e cg`

(a dpyn b wxt) d`t zkqna diepy dpyn jdc

xiiye edcy [xnpna] `aiwr iaxc zwelgn iab

cg` lkn d`t :xne` `aiwr iax ,migl miglw

micene .lkd lr cg`n :mixne` minkge ,cg`e

ipy wxta opiqxb ikde .'ek zay rxefa minkg

,oihg ipin ipy edcy rxefd :(d dpyn) d`tc

ozep Ð cg` oxeb [o`yr] ,dpale zizngy :yexit

dyrn .ze`t izy Ð zepxb izy ,zg` d`t

oax iptl `ae ,dtvnd yi` oerny iax rxfy

megpl el`ye ,zifbd zkyll elre ,l`ilnb

ipy :'ek `y`in iaxn iplaewn jk :xn`e ,dkld

,zg` d`t ozep Ð cg` oxeb o`yr ,oihg ipin

alke ryedi eli`e .ze`t izy ozep Ð zepxb izy
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äîe ,Bøôñ éîé óà ¯ úçìâz ïeòè Bèelç éîi äî©§¥¦¨¦§©©©§¥§¨©
.Bøôñ éîé óà ¯ ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîi§¥¦¥¦¦©¦§¨©§¥§¨
ànèî èeìç :ïúBð ïécäå ?ïk Bøbñä éîé óà ìBëé̈©§¥¤§¥¥§©¦¥¨§©¥

,áLBîe ákLîíà ,áLBîe ákLî ànèî Bøbñä éîéå ¦§¨¨¦¥¤§¥§©¥¦§¨¨¦
óà ¯ ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL Bèelç éîéì zãîì̈©§¨¦¥¦¤¥¦¦©¦§¨©
íà ,àì :zøîà ¯ .ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bøbñä éîé§¥¤§¥¥¦¦©¦§¨¨©§¨Ÿ¦
àéáîe úçìâz ïeòè Bèelç ïkL ¯ Bèelç éîéa zøîà̈©§¨¦¥¦¤¥¦¨¦§©©¥¦
ïéàL Bøbñä éîéa øîàz ,ïéìBò ïéà Cëéôì ¯ ïaø÷̈§¨§¦¨¥¦Ÿ©¦¥¤§¥¤¥
.ïéðîì eìòé Cëéôì ¯ ïaø÷ àéáî Bðéàå úçìâz ïeòè̈¦§©©§¥¥¦¨§¨§¦¨©£§¦§¨
ïî Bì ïéìBò ïéà ¯ Bøîb éîéå Bøôñ éîé :eøîà ïàkî¦¨¨§§¥§¨¦¥§¨¥¦¦
¯ òøBöî ìL Bøbñäå ,äáfäå áfä éîé ìáà .ïéðnä©¦§¨£¨§¥©¨§©¨¨§¤§¥¤§¨
éîéa zøîà íà ,àì :úäéî éðú÷ .Bì ïéìBò elà éøä£¥¥¦¨¨¥¦©Ÿ¦¨©§¨¦¥
éîéa øîàz ,ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL äàîeè§¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦Ÿ©¦¥
ïðéòa àä ¯ úèòeî úeøéæða àîéìéà ?éàîa .Bèelç¦§©¦¥¨¦§¦¤¤¨¨¥©
ïéàL :éðú÷å ,äaeøî úeøéæða ¯ åàì àlà .øòN ìecéb¦¥¨¤¨¨¦§¦§¨§¨¨¥¤¥

L ,déì ïé÷ìñ àì :àîìà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBòòî ¦¦©¦§¨©§¨¨¨§¦¥§©
.dpéîäðùî:òLBäé éaø íeMî øæòéìà éaø øîà ¦¨¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©

äéìò ïéáéiç ¯ äéìò çlâî øéæpL únä ïî äàîeè ìk̈§¨¦©¥¤¨¦§©¥©¨¤¨©¨¦¨¤¨
øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa ìò©¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥©¨¦
øîà .Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨¨©

.õøMä ïî äl÷ Bæ àäz àì :øéàî éaøàøîâéaøå ©¦¥¦Ÿ§¥©¨¦©¤¤§©¦
éaø íeMî àäå ?dì øîb òLBäé éaø íeMî øæòéìà¡¦¤¤¦©¦§ª©§©¨§¨¦©¦
:øæòéìà éaø øîà ,àéðúc .dì øîb ìîî øa òLBäé§ª©©¤¤§©¨§©§¨¨©©¦¡¦¤¤
øút ïa òLBäé éaø úà éúàöî àé÷ñcøòì ézëìäLk§¤¨©§¦§©§©§§¨¨¨¦¤©¦§ª©¤¥¤
ìk :äëìäa øéàî éaø éðôì ïãå áLBé äéäL LàøŸ¤¨¨¥§¨¦§¥©¦¥¦©£¨¨¨
äéìò ïéáéiç ¯ äéìò çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©¨¤¨©¨¦¨¤¨
øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa íeMî¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥©¨¦

äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî.Lc÷î úàéa íeMî §©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨
íeìk :Bì ézøîà !õøMî äl÷ Bæ àäz ìà :Bì øîà̈©©§¥©¨¦¤¤¨©§¦§
¯ .ïä :éì øîà ?ìîî øa òLBäé éaøa é÷a äzà©¨¨¦§©¦§ª©©¤¤¨©¦¥
:òLBäé éaø íeMî ìîî øa òLBäé éaø éì øîà Ck̈¨©¦©¦§ª©©¤¤¦©¦§ª©
äàîeè ìëå ,Lc÷î úàéa íeMî äéìò áéiç ¯ äéìò çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè ìk̈§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©¨¤¨©¨¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨
éaø íeMî ,éåä .Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ¯ äéìò çlâî øéæpä ïéàL únä ïî¦©¥¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨¡¥¦©¦
,àúìz éáa äøîàúîc àúzòîL ìk ,dpéî òîL :eøîà ¯ !dì øéîb ìîî øa òLBäé§ª©©¤¤¨¥¨¨§§©¦¨¨§©§§¨§¦§©§¨§¥§¨¨
éîð ïðà óà :÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïðéøîà àì ¯ éàòéöî ,ïðéøîà ¯ éàøúáe éàîã÷©§¨¥©§¨¥¨§¦©§¦¨¥¨¨§¦©£©©©§¨©¦§¨©£©©¦
,úBâefä ïî ìawL ,àaàî ìaéwL ,àLàéî éaøî éðìae÷î Ck :øìálä íeçð øîà ,àðéðz̈¥¨¨©©©©§¨¨§§©¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©

éðéqî äLîì äëìä :íéàéápä ïî eìawLìLe íéðLa ìcøçå úáL òøBfa,úBîB÷î äL ¤¦§¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©©¥©¤¤§©§¨¦§©¦§¨§
.dpéî òîL ,áéLç÷ àì áìëå òLBäé eléàå .ãçàå ãçà ìkî äàt ïúBpLäðùîøîà ¤¥¥¨¦¨¤¨§¤¨§¦§ª©§¨¥¨¨¨¥§©¦¨¨©

¯ ìäàa íãà ànèî BðéàL äøBòNk íöò íà äî :øæòéìà éaø éðôì ézðc :àáé÷ò éaø©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤¦§¨¤¥§©¥¨¨§Ÿ¤
àäiL ïéc Bðéà ¯ ìäàa íãà ànèî àeäL íc úéòéáø ,BàOî ìòå Bòbî ìò çlâî øéæpä©¨¦§©¥©©©¨§©©¨§¦¦¨¤§©¥¨¨§Ÿ¤¥¦¤§¥
.øîBçå ì÷î ïàk ïéðc ïéà !?àáé÷ò äf äî :éì øîà ?dàOî ìòå dòbî ìò çlâî øéæpä©¨¦§©¥©©©¨¨§©©¨¨¨©¦©¤£¦¨¥¨¦¨¦©¨¤
.äëìä :eøîà ïk àlà ,zøîà äôé :éì øîà ,òLBäé éaø éðôì íéøác éúéöøäå éúàaLëe§¤¨¦§¦§¥¦§¨¦¦§¥©¦§ª©¨©¦¨¤¨©§¨¤¨¥¨§£¨¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ep sc xifp(ycew zay meil)

Bèelç éîi äîy epivnúçìâz ïeòè,`txzpy xg`lBøôñ éîé óà ©§¥¦¨¦§©©©§¥¨§
cer mzeeydl yie ,mini dray dpny xg`l zglbz oerh `ld

xneleBøôñ éîé óà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà Bèelç éîi äîemiler oi` ©§¥¦¥¦¦©¦§¨©§¥¨§
.ezexifp ini oipnl el
Bøbñä éîé óà ìBëémpic didiïk,zexifpd ini oipnl elri `ly ¨©§¥¤§¥¥

ïúBð ïécäårxevny ,'epivn dna'n ok cenll yi -ànèî èeìçlk §©¦¥¨§©¥
l ie`xd xacáLBîe ákLîå ,a rxevn mb jkànèî Bøbñä éîé ¦§¨¨§¥¤§¥§©¥
,áLBîe ákLîy dfl mb mze` deeypezãîì íàxifpn xnege lwa ¦§¨¨¦¨©§¨

xawaïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéàL Bèelç éîéì,dxdh zexifp oipnl ¦¥¦¤¥¦¦©¦§¨
y xn`zBøbñä éîé óàrxevnd ly.ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà ©§¥¤§¥¥¦¦©¦§¨

,xnele zegcl yiy `l`,àì ,zøîà,dfl dfn cenll oi`íà ¨©§¨Ÿ¦
Bèelç éîéa zøîà,ezexifp oipnl miler oi`yïeòè Bèelç ïkL ¨©§¨¦¥¦¤¥¦¨

eixg`lïaø÷ àéáîe úçìâz,ez`neh ini oirk md ixdeïéà Cëéôì ¦§©©¥¦¨§¨§¦¨¥
ïéìBòm`d la` ,ezexifp ini oipnløîàzmbBøbñä éîéaelri `ly ¦Ÿ©¦¥¤§¥

,ezexifplïeòè ïéàLmdixg`l xbqend,ïaø÷ àéáî Bðéàå úçìâz ¤¥¨¦§©©§¥¥¦¨§¨
,hlgen enk d`neh inil mzeeydl oi` okle.ïéðnì eìòé Cëéôì§¦¨©£©¦§¨

:ixtqd miiqneøîà ïàkîy [ecnl-]Bøîb éîéå Bøôñ éîély ¦¨¨§§¥¨§¦¥¨§
rxevnòøBöî ìL Bøbñäå äáfäå áfä éîé ìáà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBò ïéà¥¦¦©¦§¨£¨§¥©¨§©¨¨§¤§¥¤§¨

oaxwe zglbz miperh oi`y oeik.Bì ïéìBò elà éøäiy` ax miiqn £¥¥¦
:eziiyew z`úäéî éðz÷epipy ixd -,ixtqaéîéa zøîà íà àì ¨¨¥¦©Ÿ¦¨©§¨¦¥

äàîeèxifp lyBèelç éîéa øîàz ïéîãBwä úà ïäa ìháî ïkL. §¨¤¥§©¥¨¤¤©§¦Ÿ©¦¥¦
éàîa`a -,xaecn zexifp dfi,úèòeî úeøéæða àîéìéà §©¦¥¨¦§¦¤¤

dvx j`id ,mei miyely wx yi ezexifp ini seq cre rxhvpyny
,ezexifp ini oipnl elri ehelg iniy xnelïðéòa àäjixv `ld - ¨§¦¨

xeriyk mei miyely zepnløòN ìecéb,geliba xzen didiy mcew ¦¥¨
mei miyely el exzep `l ezrxvn `txzpy xg`l gliby oeike

,ezexifp znlyd cr,äaeøî úeøéæða åàì àlàenvr lr laiwy ¤¨¨¦§¦§¨
zngn glbiy xg`l mby ,mei miyelyn daexn onfl zexifp

,ezexifp seq cr mei miyely ex`yi ezrxvåok it lr s`éðz÷ §¨¨¥
ixtqaïéàLehelg iniàîìà ,ïéðnä ïî Bì ïéìBòiniy gken - ¤¥¦¦©¦§¨©§¨

miyely lr mitcerd ehelgdéì ïé÷ìñ àìinil miler mpi` - Ÿ¨§¦¥
,zexifpdok` :`xnbd zniiqn .`cqg ax lr dywedpéî òîL- §©¦¨

:`cqg axk dkld oi`y dfn gken

äðùî
îeè ìk ,òLBäé éaø íeMî øæòéìà éaø øîàçlâî øéæpL únä ïî äà ¨©©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©¨§¨¦©¥¤¨¦§©¥©

äéìòepypy ze`nehd ibeq lk epiidc ,dllba ezexifp xzeqe ¨¤¨
lirl dpyna(:hn),äéìò ïéáéiçoaxw e` cifna zxk ,da `nhpy in ©¨¦¨¤¨

,bbeyaLc÷î úàéa ìòcera ycwnd zial qpkpe da `nhp m` - ©¦©¦§¨
.eilr ez`neh,äéìò çlâî øéæpä ïéàL únä ïî äàîeè ìëåepiidc §¨§¨¦©¥¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨

dixg`ly dpyna zeiepnd ze`nehd ibeq lk(:cp)zexzeq oi`y
,ezexifp z`.Lc÷î úàéa ìò äéìò ïéáéiç ïéà¥©¨¦¨¤¨©¦©¦§¨

àäz àì ,øéàî éaø øîàd`nehBæ,dilr glbn xifpd oi`y ,äl÷ ¨©©¦¥¦Ÿ§¥©¨
xzeiïîz`nehõøMä,lr ezexifp xzeqe glbn xifpd oi`y s`y ¦©¤¤

:ycwn z`ia lr dilr miaiig ,ef d`neh

àøîâ
d`neh lky ryedi iax meyn xfril` iax xn`y dpyna epipy
.ycwn z`ia meyn dilr oiaiig oi` dilr glbn xifpd oi`y

:`xnbd dywnòLBäé éaø íeMî øæòéìà éaøådippg oadì øîb- §©¦¡¦¤¤¦©¦§ª©¨©¨
,df oic cnløîà ,àéðúc ,dì øîb ìnî øa òLBäé éaø íeMî àäå§¨¦©¦§ª©©©©¨©¨§©§¨¨©

òéìà éaøài÷ñcøòì ézëìäLk ,øæ[mewn my-]éaø úà éúàöî ©¦¡¦¤¤§¤¨©§¦§©§©§¦¨¨¨¦¤©¦
Làø øút ïa òLBäé[eia` my did jk-]éaø éðôì ïãå áLBé äéäL §ª©¤¤¤Ÿ¤¨¨¥§¨¦§¥©¦

äëìäa øéàî,df oic eiptl xn`e ,çlâî øéæpäL únä ïî äàîeè ìk ¥¦©£¨¨¨§¨¦©¥¤©¨¦§©¥©
Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ,äéìò,ïéàL únä ïî äàîeè ìëå ¨¤¨©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥¤¥

Bì øîà .Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ,äéìò çlâî øéæpäiax ©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨¨©
,xi`nàäz ìàd`nehBædilr glbn xifpd oi`y -î äl÷z`neh ©§¥©¨¦
.õøM¤¤

:eixaca xfril` iax jiynneBì ézøîà,xi`n iaxl -äzà íeìk ¨©§¦§©¨
,ìnî øa òLBäé éaøa é÷amkg `edy eze` dz` xikn ,xnelk ¨¦§©¦§ª©©©©

,on`pe lecb.ïä ,éì øîà,el izxn`e izxfgòLBäé éaø éì øîà Ck ¨©¦¥¨¨©¦©¦§ª©
òLBäé éaø íeMî ìnî øaoa,dippgøéæpäL únä ïî äàîeè ìk ©©©¦©¦§ª©¨§¨¦©¥¤©¨¦

Lc÷î úàéa íeMî äéìò áéiç ,äéìò çlâî,únä ïî äàîeè ìëå §©¥©¨¤¨©¨¨¤¨¦¦©¦§¨§¨§¨¦©¥
.Lc÷î úàéa íeMî äéìò ïéáéiç ïéà ,äéìò çlâî øéæpä ïéàL¤¥©¨¦§©¥©¨¤¨¥©¨¦¨¤¨¦¦©¦§¨

éåäy ok m` epcnl -dì øéîb ìnî øa òLBäé éaø íeMî`edy ¡¥¦©¦§ª©©©©¨¦¨
ryedi iax z` wx `pzd hwp recne ,dippg oa ryedi iaxn rny

.dippg oa
:`xnbd zvxzneøîà,daiyid ipaàúzòîL ìk ,dpéî òîL ¨§§©¦¨¨§©§§¨

ïðéøîà àì éàòéöî ïðéøîà éàøúáe éàîã÷ ,àúìz éáa äønàúîc§¦§©§¨§¥§¨¨©§¨¥©§¨¥©§¦¨§¦¨¥Ÿ©§¦¨
lk -z` wx xikfdl ozip ,yi` itn yi` mya xn`pd dkld xac

lk z` xikfdl aeig oi`e ,oexg`d z` oke oey`xd `xnind lra
ryedi iax ly eny epizpyna xkfed `l ok lre ,drenyd ixqen

.lnn oa
:df oicl di`xàðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçð áø øîàozip - ¨©©©§¨©¦§¨©£¨©¦¨¦¨

d`ta dpynd ixacn df xac cenll(a"n b"t),,øìálä íeçð øîà̈©©©©§¨
úBâefä ïî ìawL ,àaàî ìaéwL ,àLàéî éaøî épìae÷î CkeìawL , ¨§§©¦¥©¦§¨¨¤¦¥¥©¨¤¦¥¦©¤¦§

,íéàéápä ïîyäëìä`ida éðéqî äLîìd mc`ìcøçå úáL òøBæ ¦©§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©§¥©¤¤§©§¨
[wxi ipin-]ìLe íéðLaúBîB÷î äL,dcyaïúBpL`edìkî äàt ¦§©¦§¨§¤¥¥¨¦¨
ãçàå ãçàlr cg` mewnn d`t ozil leki epi`e ,zenewndn ¤¨§¤¨

zg` dcyk mze` mipc ep` oi`y xg`n x`yd.eléàåz`òLBäé §¦§ª©
áéLç÷ àì áìëåalkn elaiw mi`iapdy `pzd dpn `l ixdy , §¨¥Ÿ¨¨¦

,dynn laiwy ryedin laiw alke ,mipwfd on didydpéî òîL§©¦¨
:miirvn`d drenyd ilra lk z` xikfdl jixv oi`y gken -

äðùî
ézðc ,àáé÷ò éaø øîàxnege lwíöò íà äî ,øæòéìà éaø éðôì ¨©©¦£¦¨©§¦¦§¥©¦¡¦¤¤¨¦¤¤

äøBòNk,lw epicyLixdíãà ànèî Bðéàddeydmvrd mr ¦§¨¤¥§©¥¨¨
,ìäàamewn lkneBàNî ìòå Bòbî ìò çlâî øéæpäxifpd rbp m` - §Ÿ¤©¨¦§©¥©©©¨§©©¨

exry glble ezexifp z` xezql eilr ,d`yp e` dxeryk mvra
lirl x`eanke(:hn),íc úéòéáø,xzei xeng epicyànèî àeäL §¦¦¨¤§©¥

íãàenr ddeydìòå dòbî ìò çlâî øéæpä àäiL ïéc Bðéà ,ìäàa ¨¨¨Ÿ¤¥¦¤§¥©¨¦§©¥©©©¨¨§©
dàNî. ©¨¨

:eixaca `aiwr iax jiynneéì øîà,xfril` iax,àáé÷ò äf äî ¨©¦©¤£¦¨
.øîBçå ìwî ïàk ïéðc ïéà.enrh yxit `leéúéöøäå éúàaLëe ¥¨¦¨¦©¨¤§¤¨¦§¦§¥¦

d z` [izxtiq-],él øîà ,òLBäé éaø éðôì íéøácxnege lw §¨¦¦§¥©¦§ª©¨©¦
,zxn`yeøîà ïk àlà ,zøîà äôéglbn xifpdy df oicy ,minkg ¨¤¨©§¨¤¨¥¨§

dxeryk mvr lräëìäxnege lw oipc oi`e ,ipiqn dynl `id £¨¨
glbn xifpdy o`kn cenll ozip `l ok lre ,ipiqn dynl dkldn

:mc ziriax ly `yne rbn lr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96
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ïúBð ïécäårxevny ,'epivn dna'n ok cenll yi -ànèî èeìçlk §©¦¥¨§©¥
l ie`xd xacáLBîe ákLîå ,a rxevn mb jkànèî Bøbñä éîé ¦§¨¨§¥¤§¥§©¥
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]ז' מרחשון, ה'תשל"ב[
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dkld ixe`ia
áøòä ãò [ã או מ)כביצה (יותר לפחות לאכול יש -

השקיעה  קודם פת נתאחר 10כזית אם ובדיעבד ,
בין  אפילו להתחילה מותר - שלישית בסעודה

.11השמשות 
úéááù íéî [ä שברובם שבברז למים הדין והוא -

מהנהר  ישירות מגיעים .18אינם

zetqede mipeiv
לא 10) ואם ושם: ח. ס"ק בדה"ש צב סי' השלחן קצות

המזון. בברכת רצה לומר צריך אין - יום מבעוד כזית אכל
יתכן  שעפי"ז מהגרשז"א הביא לה הערה פנ"ז ובשש"כ

פרס. אכילת כדי תוך הכזית את שיאכל דוקא שצריכים
לקמן11) Ò"·ראה Ëˆ¯ 'ÈÒ להתחיל אפילו מתירין ויש :

אלא  איסור ואין לשתות בין לאכול בין השמשות בבין
נתפשט  וכן להבדלה הראוי זמן הוא שאז לילה  בודאי
למחות  ואין בביה"ש שמתחילין גדולות בסעודות המנהג
כסברא  העיקר אבל שיסמכו מה על להם שיש כיון בידם
באיסור  התחיל אם - סעודתו להפסיק (שצריך הראשונה

השקיעה). אחר
להתחיל  שהמנהג המשנ"ב הביא ו ס"ק צד סי' ובבדה"ש
(ודומה  שלישית בסעודה שנתאחר למי השמשות בין
לאכול  להתחיל להתיר והוסיף דלעיל), גדולות לסעודות
לו  אין אם גם הכוכבים צאת לפני שעה חצי בתוך אפילו
מותר  השקיעה קודם (וכשהוא קריאתֿשמע לו שיזכיר מי
לצאת  שעה חצי תוך הוא אם אף לכתחילה להתחיל
בין  שעה חצי שאין בארץֿישראל שמצוי כפי הכוכבים

הכוכבים). לצאת השקיעה
כביצה 12) צריך אם ס"א דלעיל הראשונות הדיעות כב'

ועד"ז מכביצה. יותר Ò"‚או ÊÒ¯ 'ÈÒ· והתחיל קידש (אם
שימשיך  מחמירים יש החשכה): קודם הלילה סעודת
צאת  אחר לפחות כזית שיאכל עצמו בלילה סעודתו
ששם  (להעיר עצמה בשבת סעודות ג' שיקיים כדי הכוכבים

כביצה). ולא כזית הזכיר
ס"ב:13) שם שו"ע וראה לידינו, הגיע לא בשוע"ר זה סי'

למנחה  סמוך קטנה סעודה אפי' לאכול אדם... ישב לא
בזה. והמסקנא הדיעות שם עיין גדולה.

להסיק  שניתן (במילואים) משוע"ר הלכות קיצור וראה
שבסידור  מכך וכן אלו, במדינות אדה"ז שהביא מהמנהג
דוקא, מנחה לאחר שלישית סעודה הזקן אדמו"ר הכניס
בזמן  קטנה סעודה אפילו להתחיל לא אדה"ז שדעת ראיה

המחבר). (כדעת גדולה מנחה
אחר 14) הובא שלישית סעודה (סדר בסידור הוא וכן

המנחה). תפלת
סעודה 15) לאכול מקפיד היה מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק

דוקא  מנחה קודם שניה וסעודה דוקא מנחה לאחר שלישית
ס"ק  (כה"ח קבלה פי על הוא וכן ז), סעיף על להלן (ראה

הכוונות). ושער הק' מהזוהר ב
בטעימה  חובתו ידי יוצא אלא פת אוכל שאינו מי גם ולכך

מנחה. לאחר זאת יעשה כלשהי,
לגיהנם 16) חוזרים בו ממש הזמן ולא לזמן' 'קרוב רק

שיח  שו"ת (ע"פ ס"א רצה סי' כדלהלן במוצאיֿשבת שהוא
קסג). סי' יצחק

ההוא 17) בזמן מים השותה פכ"ד: השבת שער פע"ח
אף  השמשות בין זמן עבר שאם (והוסיף באסכרה ימות
בכך  ואין הסעודה בתוך לשתות יכול - הבדיל לא שעדיין

כלום).
כבודם, מבטל כלומר המתים", את "גוזל לפרש אפשר אולי
מהנהר  שותה והוא זו, בשעה הנהר במי מתקררים שהם
ר"ן  (ראה זו בשעה המתרחש לו נוגע לא כאילו לצמאו
אסרו  מדוע יובן ובזה גוזל), זה הרי ד"ה ע"ב כב דף מו"ק
להראות  בזה שדי במים אחרים שימושים ולא בלבד שתיה

המתים. עם התחשבותו
יגיעו 18) בביןֿהשמשות מהנהר שנשאבו שהמים אף

השמשות. בין בשעת רק חל האיסור מכלֿמקום מכן, לאחר

c"ag i`iyp epizeax zxezn
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ב  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן

קה"ת  הוצאת הלכה, ביאורי עם הזקן אדמו"ר ערוך שולחן מתוך
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dkld ixe`ia
íäéøáãì íâ [å צאתֿהכוכבים קודם וקידש מוקדם שבת שקיבל למי כגון -19.

zetqede mipeiv
מים.19) עם תרופה ליקח הצריך עבור או ילדים, עבור וכן

•
"inei ax" gel itl - zay zekld owfd epax jexr ogley

מהן „ היוצאין משקין יום מבעוד שנתרסקו וענבים זיתים
רנ"ב. בסימן שנתבאר מטעם מותרין בשבת

שהענבים  בגיגית יין יש אם יום מבעוד נתרסקו לא ואפילו
מהן  ויוצא בגיגית בשבת מתבקעים שהענבים אע"פ בתוכה
היוצא  יין מעט שכל בשבת זו מגיגית לשתות מותר יין עוד
ואע"פ  בגיגית כבר שהיה ביין בס' מתבטל בשבת מהענבים
בלא  מותר יהיה השבת שלאחר מתירין לו שיש דבר שהוא
ניכר  היה לא בשבת היוצא זה שיין כיון מכלֿמקום ביטול
(ועיין  מעולם יין שם עליו היה ולא שנתערב קודם מעולם
שם  עליו חל לא יין) שם עליו חל אימתי קכ"ג סי' ביו"ד
אמרו  ולא נתבטל שכבר לאחר עד מתירין לו שיש דבר
בעין  כשהאיסור אלא בטל אינו מתירין לו שיש שדבר
נתערב. ואח"כ מתירין לו שיש דבר שם עליו וחל מתחלה

ונתבקעו  בשבת זו בגיגית שלימים ענבים נתנו אם ואפילו
אבל  זה מטעם מהגיגית יין לשתות מותר ביום בו ביין
כדי  בשבת ביין שלמים ענבים ליתן אסור לכתחלה
סוחט  שאינו ואף סחיטה איסור משום יינם ויזוב שיתבקעו

סופרים: מדברי אסור מכלֿמקום ממש בידיו

מותר ‰ תמד לעשות מים עליהם שנתן וזגים חרצנים
והיין  מים נתן לא ואפילו ולשתות בשבת מהם למשוך
מבעוד  נתרסק שכבר כיון לשתותו מותר מאליו וזב מתמצה

יום:

Â בה שיש הקדרה לתוך ענבים של אשכול לסחוט מותר
משקה  שכל האוכל תק"ה) סי' (עיין לתקן כדי תבשיל
כלל  משקה שם עליו ואין חשוב הוא כאוכל לאוכל הבא
אסור  אוכל בה אין אם אבל מאוכל אוכל כמפריד זה והרי
כך  ובשביל אוכל בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט
שיתן  האוכל את ולמתק לתקן כדי זה יין לתוכה סוחט הוא
לאוכל  הבא משקה זה והרי זה יין עם שיאכלנו אח"כ בה

מכלֿמקו  חשוב הוא אין וכאוכל היין סחיטת שבשעת כיון ם
אוכל  לתקן בא שהוא כלל ניכר הדבר ואין עדיין אוכל בה

סופרים: מדברי אסור

Ê פירות שאר אבל בהם וכיוצא ורמונים בתותים הדין וכן

אם  מכלֿמקום מימיהם לצורך לסחטן האוסרים לדברי אף
מותר  זה הרי במימיהם המאכל לטבל כדי אלא סוחטן אינו
מפני  לתוכו שסוחטן הכלי בתוך אוכל שם שאין אע"פ
ולא  האוכל למתק שסוחטן הכל יודעים סחיטתן שבשעת

משקה: לשם לסחטן כלל דרך שאין משקה לשם

Á אבל לאכילה הראויים בפירות אמורים דברים במה
הכל  לדברי לסחטן אסור לאכילה ראוים שאינן פירות
לאכילה  ראוי שאינו פרי שכשסוחט האוכלים לתוך אפילו
משום  בזה ויש מפסולת אוכל אלא מאוכל אוכל מפריד אינו
הפסולת  מתוך אוכל בורר משום וגם ש"ה בסי' כמ"ש מפרק
אוכל  לברור התירו שלא לאלתר לאכול רוצה אפילו
אכילה  שדרך מפני אלא לאלתר לאכול כדי בידו מפסולת
מעין  ואינו ולאכול הפסולת מן בידו האוכל ליטול הוא כך
דרך  אלא אכילה דרך אינו ולאכול לסחוט אבל מלאכה

מלאכה:

Ë הגיעו שלא ענבים דהיינו הבוסר לסחוט אסור וכן
ראוי  שאינו מפני האוכלין לתוך אפילו הלבן לכפול
שלא  ולפי ממנו הנסחט יין לגבי הוא וכפסולת לאכילה
אוכלים  לתוך ענבים לסחוט אסור הלבן פול שיעור לנו נודע
שמתיר  מי ויש אדם בני לרוב לאכילה ראויים שיהיו עד
שאינן  פירות בשאר (ואצ"ל האוכל לתוך הבוסר לסחוט
להמתירין  מותר משקין לשם לסחטן ואפילו לאכילה ראוים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש פירות) בשאר

È דינם אין לימונים ואפילו פירות כשאר דינם תפוחים
לסחטן  שמותר פירות כשאר אלא ורמונים כתותים
ולדברי  המתירים לדברי משקה לשם אפילו מימיהן לצורך
דהיינו  אוכל לצורך לסחטן עלֿכלֿפנים מותר האוסרים
מקומות  שבאותן ואע"פ בזה וכיוצא במימיהן המאכל לטבל
אין  מימיהן לצורך אותן סוחטים הם מהם הרבה להם שיש
לפי  מקומות באותן אפילו כך בשביל ורמונים כתותים דינם
ואפילו  אוכל לצורך אלא משקה לשם מימיהן סוחטין שאינן
דרך  שאין כיון מותר לשתות מים לתוך לסחטן נוהגין אם

לבדן. לשתותן

לצורך  פירות שאר לסחוט האוסרים לדברי ומכלֿמקום
שאר  או לימונים בשבת לסחוט אסור משקה לשם מימיהן
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ב  סעיף סעודות שלש דין רצא, סימן
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מים.19) עם תרופה ליקח הצריך עבור או ילדים, עבור וכן
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מהן „ היוצאין משקין יום מבעוד שנתרסקו וענבים זיתים
רנ"ב. בסימן שנתבאר מטעם מותרין בשבת

שהענבים  בגיגית יין יש אם יום מבעוד נתרסקו לא ואפילו
מהן  ויוצא בגיגית בשבת מתבקעים שהענבים אע"פ בתוכה
היוצא  יין מעט שכל בשבת זו מגיגית לשתות מותר יין עוד
ואע"פ  בגיגית כבר שהיה ביין בס' מתבטל בשבת מהענבים
בלא  מותר יהיה השבת שלאחר מתירין לו שיש דבר שהוא
ניכר  היה לא בשבת היוצא זה שיין כיון מכלֿמקום ביטול
(ועיין  מעולם יין שם עליו היה ולא שנתערב קודם מעולם
שם  עליו חל לא יין) שם עליו חל אימתי קכ"ג סי' ביו"ד
אמרו  ולא נתבטל שכבר לאחר עד מתירין לו שיש דבר
בעין  כשהאיסור אלא בטל אינו מתירין לו שיש שדבר
נתערב. ואח"כ מתירין לו שיש דבר שם עליו וחל מתחלה

ונתבקעו  בשבת זו בגיגית שלימים ענבים נתנו אם ואפילו
אבל  זה מטעם מהגיגית יין לשתות מותר ביום בו ביין
כדי  בשבת ביין שלמים ענבים ליתן אסור לכתחלה
סוחט  שאינו ואף סחיטה איסור משום יינם ויזוב שיתבקעו

סופרים: מדברי אסור מכלֿמקום ממש בידיו

מותר ‰ תמד לעשות מים עליהם שנתן וזגים חרצנים
והיין  מים נתן לא ואפילו ולשתות בשבת מהם למשוך
מבעוד  נתרסק שכבר כיון לשתותו מותר מאליו וזב מתמצה

יום:

Â בה שיש הקדרה לתוך ענבים של אשכול לסחוט מותר
משקה  שכל האוכל תק"ה) סי' (עיין לתקן כדי תבשיל
כלל  משקה שם עליו ואין חשוב הוא כאוכל לאוכל הבא
אסור  אוכל בה אין אם אבל מאוכל אוכל כמפריד זה והרי
כך  ובשביל אוכל בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט
שיתן  האוכל את ולמתק לתקן כדי זה יין לתוכה סוחט הוא
לאוכל  הבא משקה זה והרי זה יין עם שיאכלנו אח"כ בה

מכלֿמקו  חשוב הוא אין וכאוכל היין סחיטת שבשעת כיון ם
אוכל  לתקן בא שהוא כלל ניכר הדבר ואין עדיין אוכל בה

סופרים: מדברי אסור

Ê פירות שאר אבל בהם וכיוצא ורמונים בתותים הדין וכן

אם  מכלֿמקום מימיהם לצורך לסחטן האוסרים לדברי אף
מותר  זה הרי במימיהם המאכל לטבל כדי אלא סוחטן אינו
מפני  לתוכו שסוחטן הכלי בתוך אוכל שם שאין אע"פ
ולא  האוכל למתק שסוחטן הכל יודעים סחיטתן שבשעת

משקה: לשם לסחטן כלל דרך שאין משקה לשם

Á אבל לאכילה הראויים בפירות אמורים דברים במה
הכל  לדברי לסחטן אסור לאכילה ראוים שאינן פירות
לאכילה  ראוי שאינו פרי שכשסוחט האוכלים לתוך אפילו
משום  בזה ויש מפסולת אוכל אלא מאוכל אוכל מפריד אינו
הפסולת  מתוך אוכל בורר משום וגם ש"ה בסי' כמ"ש מפרק
אוכל  לברור התירו שלא לאלתר לאכול רוצה אפילו
אכילה  שדרך מפני אלא לאלתר לאכול כדי בידו מפסולת
מעין  ואינו ולאכול הפסולת מן בידו האוכל ליטול הוא כך
דרך  אלא אכילה דרך אינו ולאכול לסחוט אבל מלאכה

מלאכה:

Ë הגיעו שלא ענבים דהיינו הבוסר לסחוט אסור וכן
ראוי  שאינו מפני האוכלין לתוך אפילו הלבן לכפול
שלא  ולפי ממנו הנסחט יין לגבי הוא וכפסולת לאכילה
אוכלים  לתוך ענבים לסחוט אסור הלבן פול שיעור לנו נודע
שמתיר  מי ויש אדם בני לרוב לאכילה ראויים שיהיו עד
שאינן  פירות בשאר (ואצ"ל האוכל לתוך הבוסר לסחוט
להמתירין  מותר משקין לשם לסחטן ואפילו לאכילה ראוים

הראשונה: כסברא להחמיר ויש פירות) בשאר

È דינם אין לימונים ואפילו פירות כשאר דינם תפוחים
לסחטן  שמותר פירות כשאר אלא ורמונים כתותים
ולדברי  המתירים לדברי משקה לשם אפילו מימיהן לצורך
דהיינו  אוכל לצורך לסחטן עלֿכלֿפנים מותר האוסרים
מקומות  שבאותן ואע"פ בזה וכיוצא במימיהן המאכל לטבל
אין  מימיהן לצורך אותן סוחטים הם מהם הרבה להם שיש
לפי  מקומות באותן אפילו כך בשביל ורמונים כתותים דינם
ואפילו  אוכל לצורך אלא משקה לשם מימיהן סוחטין שאינן
דרך  שאין כיון מותר לשתות מים לתוך לסחטן נוהגין אם

לבדן. לשתותן

לצורך  פירות שאר לסחוט האוסרים לדברי ומכלֿמקום
שאר  או לימונים בשבת לסחוט אסור משקה לשם מימיהן
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אמרו  שלא לפי לשתותן משקין שאר או מים לתוך פירות
למשקה: הבא ולא כאוכל הוא לאוכל הבא משקה אלא

‡È וחומץ במלח הכבושים אבל חדשים בלימונים זה וכל
וכן  הכבושים וירקות פירות שאר וכן מלח במי או
אלא  מימיהן לצורך לסחטן הכל לדברי אסור השלקות
כיון  מפרק בו אין שאז כך ע"י לאכילה לתקנם גופן לצורך

מימיהן. דהיינו המתפרק לדבר כלל צריך שאינו

שמימיהן  שאע"פ התורה מן פטור מימיהן לצורך סחטן ואם
או  שנכבשו כגון בהן שנבלעו קודם גמורים משקין היו
כיון  משקין משאר בהן וכיוצא וחומץ יין או במים נשלקו
זה  והרי עליהן אוכל תורת מאוכלין נסחטין הן שעכשיו
אסור  סופרים מדברי ומכלֿמקום מאוכל אוכל כמפריד
קודם  גמורים משקין והיו הואיל מימיהם לצורך לסוחטן
עליהם  היה לא סחיטתן שמימי חיין בפירות משא"כ לכן

המתירין: לדברי לסחטן מותר לפיכך מעולם משקה שם

·È לתוך מימיהן לצורך ושלקות כבשים לסחוט מותר
בה  אין עדיין אם אבל לתקנו כדי אוכל בה שיש קדרה
אוכל  בה לערב שעתיד אע"פ לתוכה לסחוט אסור אוכל

למעלה: שנתבאר מטעם

‚È אוכל חשוב שהוא מפני המורייס לתוך לסחטן מותר
לסחטן: אסור המשקין לתוך אבל

„È ושלקות כבשים כסוחט דינו צירו לצורך דג הסוחט
מימיהן: לצורך

ÂË ממנו להוציא לסחטו מותר מבושל פרי שאר או תפוח
כדי  ולא ממנו האוכל כל סוחט הוא שהרי בו שיש מה

מימיו: ממנו להוציא

ÊË בידים אותם לרסק אסור בהם כיוצא וכל והברד השלג
שיזוב  כדי דקות לחתיכות לשברם מימיהן דהיינו ו

הוא  נותן אבל הללו מים שבורא למלאכה שדומה משום
והם  לצננו כדי החמה בימות מים או יין של כוס לתוך
או  בחמה להניחם מותר וכן חושש ואינו מאליהם נימוחים
שתהא  עד שם להתחמם יכולים שאין במקום המדורה כנגד

מאליהם. שם נפשרים והם בו סולדת היד

שהנימוח  הכוס לתוך ליתן אלא התירו שלא אומרים ויש
אבל  שבכוס במים או ביין מעורב אלא לבדו בעין אינו
מטעם  בדיעבד אפילו אסור לבדו בעין הוא כשהנימוח

שי"ח. בסי' שנתבאר

שלכתחלה  אלא הראשונה כסברא שהעיקר שם נתבאר וכבר
להחמיר: נוהגין

ÊÈ מימיו שיזובו בשביל לרסק כשמתכוין אלא אסרו לא
קצת  יזובו אם אפילו ממנו חתיכה לשבור מותר אבל
ועוד  כלום חשוב ואינו הוא מועט שדבר זה ידי על מים
הולכים  שהם ועוד רישיה פסיק ואינו לכך מתכוין שאינו
למשקים  העומדים פירות לסחיטת כלל דומין (ואינן לאיבוד
על  כלל לגזור אין ולכן לאיבוד הולך הנסחט המשקה שאין

זה): מפני זה

ÁÈ אינו שהרי מתחתיו מים ליטול הקרח לשבר מותר
כלל  איסור אין הקרח שבירת ומשום בזה מים בורא
שום  ופסיקתו בשבירתו אין כלי שאינו תלוש דבר שכל
כיון  באר או בנהר אבל שי"ד בסי' כמ"ש כלל איסור

לשברו: אסור לקרקע מחובר שהקרח

ËÈ שהמלח מפני במלח ידיו לשפשף שלא ליזהר צריך
וליטול  במלח מים להשליך מותר אבל ידיו על נימוח
שלא  ובלבד מאליו שם נמחה שהמלח אע"פ מהם ידיו
במים  כלל ידיו ליטול שלא צריך ובחורף בידיו ישפשפנו
ואם  מהמלח להתרסק קלים שהמה ברד או שלג בהם שיש

בידים. מרסק יהא שלא ידיו בין ידחקם שלא יזהר יטול

מתערב  אלא לבדו בעין אינו שהנימוח שכל אומרים ויש
מותר  ולכן מותר בידים וממחהו מרסקו אפילו אחר בדבר
מלח  או וברד שלג בהם שיש במים ולשפשפם ידיו ליטול
מתערבים  שהם כיון בידיו אותם וממחה שמרסקם אע"פ
שלג  חתיכות בידים לרסק אפילו מותר וכן ידיו שעל במים
שטעם  מפני מים או יין של כוס לתוך וזב נמחה שיהא וברד
פירות  יסחוט שמא גזרה משום הוא בידים הריסוק איסור

עומדים העומד  הן למימיהן והברד שהשלג לפי למשקין ים
דומה  שאינו לפי גזרו לא אחר בדבר מתערב שהוא וכיון
הוא  הנסחט שהמשקה למשקין העומדים פירות לסחיטת

לבדו. בעין

הראשונה: כסברא להחמיר ויש

Î ע"י כי בשלג מים להטיל נזהר שהיה מי יש ולפיכך
לפי  שאסור בידים כממחהו זה והרי השלג נימוח השתן
הוא  (וגם לבדו בעין הנימוח שאין אע"פ הראשונה סברא
שלא  אפשר כי ברגליו שלג לדרוס מותר אבל לאיבוד) הולך
ונמס  נמחה הוא אם אף ולכן כך ידי על ונמס נמחה יהא

רישיה. פסיק שאינו כיון ומותר הוא מתכוין שאינו דבר

השלג  נימס ובודאי לחים המנעלים שאפילו שאומר מי ויש
דבר  שהוא מפני בשלג רגלים מי להטיל מותר וכן מותר שם
שלג  מלאה הארץ כל כי החורף בימות בו ליזהר אפשר שאי

כלל  חכמים בו גזרו לא ולכן

בקל): ליזהר שאפשר במקום להחמיר (וטוב

‡Î שמא לכסותה מים של חבית פי על סודר לפרוס אסור
אבל  מלבן משום ויתחייב לסחטו ויבא במים יתלכלך
עליו  חושש שאינו מפני מותר עליה לפרוס העשוי בגד
מותר  אבל לכך מיוחד שהוא כיון מתלכלך אם לסחטו
שכר  או שמן של או אדום יין של חבית פי על סודר לפרוס
במשקין  לכתחלה לשרותו ואפילו בהם כיוצא משקים ושאר
אלא  מלבן שאין מפני מותר עליו לסננו כגון בידים הללו

בהם. וכיוצא לבן ויין מים

אסור  מלבנין שאין במשקין אפילו שנשרה בגד ומכלֿמקום
שסחיטת  כמו הדש תולדת שהוא מפרק איסור משום לסחטו
זו  סחיטה על חייב שאינו אלא מפרק משום אסורה פירות
אינו  אם אבל מהבגד הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
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הבגד  לנקות כדי אלא סוחט ואינו הנסחטין למשקין צריך
שמפרק  לתבואה צריך הוא שהדש כלל לדישה דומה זה אין
אלא  התורה מן איסור זו בסחיטה אין לפיכך מהשבלים

סופרים. מדברי

משום  מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו לא ולכן
חייב  שאינו כיון מפרק משום ויתחייב יסחוט שמא גזרה
כלל  לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
שאינן  מפני ממנו שיסחטו המשקין לצורך הבגד שיסחוט

כן: לעשות כלל דרך ואין כלום חשובים

·Î יבא שמא משקין בו שיש פך בפי מוכין להדוק אסור
הבלועין  המשקין יסחטו ההידוק שע"י סחיטה לידי
פסיק  מכלֿמקום מתכוין שאינו ואף הפך לתוך במוכין
כלל  להדק אסרו ולכן היטב כשיהדק הוא ימות ולא רישיה

היטב: יהדק שמא

‚Î בו שיאחזנו עור של אחיזה בית לו יש אם ספוג
בידו  שכשאוחזו בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין
פסיק  לכך מתכוין שאינו ואף אצבעותיו בין נסחט הוא
בית  לו כשיש שאף שאומר מי ויש הוא ימות ולא רישיה
מותר  ואעפ"כ סחיטה בלא בספוג לקנח אפשר אי אחיזה
סחיטה  נקראת אינה אחיזה בית ע"י באה שהסחיטה שכיון
מפרק  משום בו שאין מצלוחית מים כמריק הוא הרי אלא
ידו  אחיזת במקום נסחט שהוא אחיזה בית לו כשאין אבל

אסור:

„Î בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא
של  נעורת או בגד חתיכת הברזא סביב וכורכין היין
בשבת  בה לפקוק אסור שבחבית הנקב בה ופוקקים פשתן
מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו
ופסיק  בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע"י מפני
הולכין  הנסחטין שהמשקין ואף הוא ימות ולא רישיה

למעלה. כמ"ש סופרים מדברי אסור מכלֿמקום לאיבוד

איסור  אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש
שאינו  כל אבל לסחוט כשמתכוין אלא סופרים מדברי אפילו
שאין  כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע"פ לכך מכוין
ולא  ממנה הנאה שום לו אין שהרי כלל  לו נוחה הסחיטה
לסחוט  מתכוין שאינו אע"פ הפך בפי מוכין להדק אסרו
שמגיע  הפך לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא
שסביב  מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו
בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא

כלום. של הנאה

אחיזה  בית לו שאין ספוג שהרי הראשונה כסברא והעיקר
הנסחט  והמשקה לסחוט מתכוין שאינו אע"פ בו מקנחין אין

לאיבוד. הולך מהספוג

בשבת  בנעורת לפקוק בדבר היתר נהגו העולם ומכלֿמקום
חוץ  ארוכה שהברזא דכיון זכות עליהם שלמדו לנעורת ויש

הנעורת  מן משקים שנסחטין אע"פ לנעורת מגעת יד ואין
שאף  האומר לדברי אחיזה בית לו שיש ספוג כמו מותר
מים  כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט
משקה  לקבל הברזא תחת כלי יש אם אף זה ולפי מצלוחית

מותר. הנסחט

יהיה  שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי
ויסמכו  לאיבוד ילך הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת כלי
שיש  מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על
הולך  שהמשקה כל במתכוין לסחוט אפילו לגמרי מתירין
ג"כ  לצרף כדי לנעורת חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד

זו. קולא

בגד  ובחתיכת בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום
שהן  מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב
בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך עשויין

משמרת): לענין שי"ט
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הוי'תוכןתוכןתוכןתוכן ישראל שמע בפסוק הפירוש

החסידות  משנת פי על אחד הוי' אלקינו

" בחינת כיצד יבאר זה שבנשמה,ישראל [בפרק "

" שהיא הגוף אף מן בלבד למעלה זו לא מכלֿמקום - "

אלא  בו, נרגשת ולהיות באדם להאיר יכולה שהיא

כל  של והמציאות החיות אמיתית היא היא אדרבה,

מישראל:] אחד

.ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù ùåøéô ë"â åäæå
.úåîù 'â øîàð äîì äøåàëìå

ומדוע  אחד", ה' ישראל "שמע הול"ל לכאורה
הוי'? פעם] [ושוב אלקינו, הוי', שמות: ג' כאן מזכיר

òîù :êë àåä ùåøéôä êà[הוא].äðáä ïåùì
.ìàøùé àø÷ðä äîùðä úðéçá àåä ìàøùé

:äîùðì øîåì êéøö ãçà ìëå

'ä ¯ äîùðä úðéçá ,ìàøùé äúà ,ïáäå òîù
,åðé÷ìà[:כלומר]äåä 'éä ùåøéô àåäù 'éåä

,úçà äáéúá ìëä æîøð ïë ìòå ,'à òâøá äéäéå
åðééä ,åðéäìà àåä ,ìëùäî äìòîì àåäù 'éåä

.åðúåéçå åðçë
ויהי' הוה "הי' - הוי' שם בפירוש בזהר איתא
עלמין  כל סובב בחינת היא והיא [כאחד]",
עד  זמן, מגדר ולמעלה ושכל חכמה מגדר שלמעלה
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קצי c"ag i`iyp epizeax zxezn

הבגד  לנקות כדי אלא סוחט ואינו הנסחטין למשקין צריך
שמפרק  לתבואה צריך הוא שהדש כלל לדישה דומה זה אין
אלא  התורה מן איסור זו בסחיטה אין לפיכך מהשבלים

סופרים. מדברי

משום  מלבנים שאין במשקין בגד לשרות שלא גזרו לא ולכן
חייב  שאינו כיון מפרק משום ויתחייב יסחוט שמא גזרה
כלל  לחוש אין וזה הנסחטין למשקין צריך כן אם אלא
שאינן  מפני ממנו שיסחטו המשקין לצורך הבגד שיסחוט

כן: לעשות כלל דרך ואין כלום חשובים

·Î יבא שמא משקין בו שיש פך בפי מוכין להדוק אסור
הבלועין  המשקין יסחטו ההידוק שע"י סחיטה לידי
פסיק  מכלֿמקום מתכוין שאינו ואף הפך לתוך במוכין
כלל  להדק אסרו ולכן היטב כשיהדק הוא ימות ולא רישיה

היטב: יהדק שמא

‚Î בו שיאחזנו עור של אחיזה בית לו יש אם ספוג
בידו  שכשאוחזו בו מקנחין אין לאו ואם בו מקנחין
פסיק  לכך מתכוין שאינו ואף אצבעותיו בין נסחט הוא
בית  לו כשיש שאף שאומר מי ויש הוא ימות ולא רישיה
מותר  ואעפ"כ סחיטה בלא בספוג לקנח אפשר אי אחיזה
סחיטה  נקראת אינה אחיזה בית ע"י באה שהסחיטה שכיון
מפרק  משום בו שאין מצלוחית מים כמריק הוא הרי אלא
ידו  אחיזת במקום נסחט שהוא אחיזה בית לו כשאין אבל

אסור:

„Î בו שמוציאין החבית שבדופן בנקב שמכניסין ברזא
של  נעורת או בגד חתיכת הברזא סביב וכורכין היין
בשבת  בה לפקוק אסור שבחבית הנקב בה ופוקקים פשתן
מלבנים  שאין משקין שאר או אדום יין של חבית היא אפילו
ופסיק  בנעורת הבלועין משקין נסחטין הפקיקה שע"י מפני
הולכין  הנסחטין שהמשקין ואף הוא ימות ולא רישיה

למעלה. כמ"ש סופרים מדברי אסור מכלֿמקום לאיבוד

איסור  אין לאיבוד הולכין שהמשקין שכל אומרים ויש
שאינו  כל אבל לסחוט כשמתכוין אלא סופרים מדברי אפילו
שאין  כיון מותר רישיה פסיק שהוא אע"פ לכך מכוין
ולא  ממנה הנאה שום לו אין שהרי כלל  לו נוחה הסחיטה
לסחוט  מתכוין שאינו אע"פ הפך בפי מוכין להדק אסרו
שמגיע  הפך לתוך מהמוכין הנסחטין שהמשקין מפני אלא
שסביב  מהנעורת הנסחטין משקין אבל זו מסחיטה הנאה לו
בהם  לו ואין תחתיהם כלי אין אם לאיבוד הולכין הן הברזא

כלום. של הנאה

אחיזה  בית לו שאין ספוג שהרי הראשונה כסברא והעיקר
הנסחט  והמשקה לסחוט מתכוין שאינו אע"פ בו מקנחין אין

לאיבוד. הולך מהספוג

בשבת  בנעורת לפקוק בדבר היתר נהגו העולם ומכלֿמקום
חוץ  ארוכה שהברזא דכיון זכות עליהם שלמדו לנעורת ויש

הנעורת  מן משקים שנסחטין אע"פ לנעורת מגעת יד ואין
שאף  האומר לדברי אחיזה בית לו שיש ספוג כמו מותר
מים  כמריק שהוא מפני מותר משקה ממנו שהנסחט
משקה  לקבל הברזא תחת כלי יש אם אף זה ולפי מצלוחית

מותר. הנסחט

יהיה  שלא להנהיגם יש לכן דבריו על החולקים שרבו ולפי
ויסמכו  לאיבוד ילך הנסחט שהמשקה כדי הברזא תחת כלי
שיש  מפני עיקר שאינה אף שנתבאר האחרונה סברא על
הולך  שהמשקה כל במתכוין לסחוט אפילו לגמרי מתירין
ג"כ  לצרף כדי לנעורת חוץ ארוכה תהא הברזא וגם לאיבוד

זו. קולא

בגד  ובחתיכת בנעורת לחוש אין ליבון איסור (ומשום
שהן  מפני מלבן שהוא לבן יין הוא אם אף הברזא שסביב
בסי' שנתבאר כמו כלל לליבון חושש ואינו לכך עשויין

משמרת): לענין שי"ט
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הוי'תוכןתוכןתוכןתוכן ישראל שמע בפסוק הפירוש

החסידות  משנת פי על אחד הוי' אלקינו

" בחינת כיצד יבאר זה שבנשמה,ישראל [בפרק "

" שהיא הגוף אף מן בלבד למעלה זו לא מכלֿמקום - "

אלא  בו, נרגשת ולהיות באדם להאיר יכולה שהיא

כל  של והמציאות החיות אמיתית היא היא אדרבה,

מישראל:] אחד

.ãçà 'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù ùåøéô ë"â åäæå
.úåîù 'â øîàð äîì äøåàëìå

ומדוע  אחד", ה' ישראל "שמע הול"ל לכאורה
הוי'? פעם] [ושוב אלקינו, הוי', שמות: ג' כאן מזכיר

òîù :êë àåä ùåøéôä êà[הוא].äðáä ïåùì
.ìàøùé àø÷ðä äîùðä úðéçá àåä ìàøùé

:äîùðì øîåì êéøö ãçà ìëå

'ä ¯ äîùðä úðéçá ,ìàøùé äúà ,ïáäå òîù
,åðé÷ìà[:כלומר]äåä 'éä ùåøéô àåäù 'éåä

,úçà äáéúá ìëä æîøð ïë ìòå ,'à òâøá äéäéå
åðééä ,åðéäìà àåä ,ìëùäî äìòîì àåäù 'éåä

.åðúåéçå åðçë
ויהי' הוה "הי' - הוי' שם בפירוש בזהר איתא
עלמין  כל סובב בחינת היא והיא [כאחד]",
עד  זמן, מגדר ולמעלה ושכל חכמה מגדר שלמעלה
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c"agקצב i`iyp epizeax zxezn

בכך  (וכנרמז ביחד הכל נמצאים ועתיד הוה שעבר
בתיבה כלולים ויהי'" הוה "הוי'").אחת ש "הי' -

אלקינו": - "הוי' פירוש וזהו

מלשון  הוא אלקים בשם הפירושים דאחד ידוע
שהוא  - וענינו לקח"), הארץ אילי "ואת (כמו כח
הפירוש  זה, ולפי כולם, הכוחות כל בעל ית'
רק  (לא הוא - שלנו אלקה - ב"אלקינו" הפנימי

הוא שהקב"ה אלא) עלינו, שולט כוחנו שהקב"ה

.וחיותנו 

כולם  הנבראים כל בין ההבדל הוא בזה אך
וקיימים  חיים כולם הנבראים שכל ישראל, ונשמות
(מידת  אלקים משם המצומצם האלקי מהשפע רק
"חלק  הם ישראל נשמות ואילו והצמצום), הדין
עמו", הוי' חלק "כי כמ"ש ב"ה", הוי' משם

" וחיותנו הוי'ובמילא שכוחנו אלקינו", -
באמת  הם אלקים) שם ידי על בתוכנו (המלובשים

הוי'. משם השפע

" גם כאן שהזכיר הטעם ולא אלקינו [ומתורץ "

לחוד]. הוי' בשם הסתפק

" צריך שהאדם מה "לומר וזהו לנשמתו: "שמע "

ש  בכך, ישראל "והתבונן אמיתת "אתה כלומר, ,

" בחינת היא ש ישראל מציאותך לפי שבך; ""- הוי'

מישראל "אלקינו  ואחד אחד כל של וחיותנו שכוחנו ,

הם אלא) אלקי, חיות סתם הוי'(אינם שלמעלה שם ,

ושכל. חכמה מגדר

.ãç àìåë àåä ,ãçà 'ä
"הוא  - פירוש אחד", "ה' - יותר עוד ומוסיף

חד  ".כולא

שם  הם וחיותנו שכוחנו שאמרנו זה כלומר:
- נפרדים דברים שני שישנם בזה הכוונה אין הוי',
כח  נמצא זו מציאות בתוך אשר שלנו, המציאות
שני  שהם למשל, ונפש, גוף [כמו הוי' משם וחיות
מן  נתהווה לא הגוף גשם (דהרי נפרדים דברים
הגוף  אברי בכל מתלבש הנפש שחיות אלא הנפש),
שני  הם סוףֿסוף אבל חי", ל"גוף אותם ומהפך

"הוא אלא חד דברים], בתכלית כולא שמיוחדים ,"
מאלקות. נפרדת מציאות שום כאן שאין הוי', עם

מציאו  נפרד [כי הוא שבהרגשתו נברא של ת
שם  מצד רק תיתכן עצמו, בפני ודבר מאלקות
למציאות  מקום הנותן מצומצם אור שהוא אלקים,

ב"ה  איןֿסוף אור משא"כ והנבראים; העולמות
שהוא  עלמין) כל הסובב (אור ובעצמו בכבודו
מקום  שום אין מצידו הרי העולמות מגדר למעלה

ית']. ממנו חוץ מציאות לאיזו

אלקינו") "הוי' (אחרי ואומר שכופל וזהו
אחד"" האדם הוי' הרי  הוי' שם  מצד פירוש, ,

בלעדו. מציאות שום שאין אלקות, עם חד" "כולא

'éåä íò ãçàúð ìàøùé àø÷ðä åæ äîùð úðéçáå
.ä"á

שבנשמה, "ישראל" בחינת של ענינה וזהו
כוחה  כל כי - הוי' שם עם בתכלית מיוחדת שהיא
("הוי' "הוי'" הם ישראל בחינת של וחיותה
אחד", ד"ה' הענין בה מאיר ולפיכך - אלקינו")

ב"ה. הוי' עם חד" "כולא שהוא

[לסיכום:

" אחד באמירת ה' אלקינו ה' ישראל אומר שמע "

ל  שאמיתת ישראל "אדם בכך התבונן שבנשמתו: "

מונח  להיות צריך ובמילא הוי', שם הוא וחיותך כוחך

" הנך כיצד אצלך חד ומורגש אלקות.כולא עם "

" פירוש שנתבאר גו'לאחרי ישראל ,"שמע

שלאח  לפסוק ההמשך לבאר ""ימשיך את ז ואהבת

אלקיך  :]"הוי'

äáäàä úãî øøåòúð äæî ,êë ïðåáúéùëå
.ú"éùäì

אינם  וחיותו כוחו שכל בכך יתבונן כשאדם
עי"ז  אלקות, עם חד" "כולא והוא "הוי'" אלא
לשום  וישתוקק יתאווה שלא ה', אהבת לידי יבוא
אינה  לה' שאהבתו היינו אלקות, מלבד בעולם דבר

לדבר אהבה (מאחר זר כמו "עצמית" אהבה אלא ,
אלקות). אלא אינה מציאותו שכל

àåäù ,ùåøéô ,êé÷ìà 'éåä úà úáäàå åäæå
.êéäìà ãéîú

"ואהבת" בפסוק שגם לכך הטעם יובן בזה
"הוי' ה'")אלקיך נאמר את "ואהבת - סתם (ולא "

"הוי' בענין ההתבוננות שדוקא לפי היא אלקיך -
הוא  ש"הוי'" דהיות לה', האהבה את המעוררת

ענין זה והרי וחיותך", שאין תמידי "כוחך נמצא, ,
מלבד  אחר ענין לאיזה האדם בחיי מקום שום
רק  הן האדם ואהבת תשוקת כל כן ואם אלקות,

יתברך. אליו
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קצג c"ag i`iyp epizeax zxezn

הוא [ו  שהוי' בכך החידוש גודל ומבאר הולך

:]"אלקיך תמיד "

åðîî ãøôðå áàä çåîî ç÷ìðù ïáä åîë àìå
äåù åðéà êà ,åðáì äáäà åì ùé ë"ôòàå ,ë"çà
ìéáùá åùôð øåñîì ìåëéù ïá ùé ,ùôð ìëì
íâå ,ùôð úøéñî åì ïéàù ïá ùéå ,åéáà úáäà
,ïéîãå÷ êééç éë ,ïéãä éô ìò áéåçî åðéà

.'åë úîãå÷ åúãéáà åéáà úãéáàå åúãéáàå

.ò"ôá úåäî äéäð àåäù úîçî äæå
האב, ממוח ושרשו מאביו נוצר שהבן אע"פ
אף  ולפיכך, עצמו, בפני מציאות נעשה מכלֿמקום
נפשו  ימסור שאף בן ויש אביו, בכבוד חייב  שבן
מכלֿמקום, אליו, אהבתו גודל מחמת אביו, עבור
להציל  כדי חייו ואת נפשו את למסור חייב הוא אין
עצמו, לחיי לדאוג מותר לראש לכל אלא אביו, חיי

אביו. חיי אינם הבן וחיי קודמין", "חייך כי

[úå÷ìà íò] ãç àìåë ÷ø ,êë åðéà äîùðä êà
.ììë 'úé åðîî úãøôð äðéàå

להיות  ומקורה משרשה נפרדה לא הנשמה
ואמו) מאביו שנפרד הבן (כמו עצמה בפני מציאות

נשארת היא בלי תמיד אלא ממעל" אלקה "חלק
היא  ה"תמידיות" כלומר: יתברך, ממנו פירוד שום
תמיד  שהוא דזה במדרגה, גם אלא בזמן, רק לא

שאין לפי הוא באלקות בין שייך מאוחד פירוד
בפירוש  (וכנ"ל עצמו להקב"ה ממעל" אלקה "חלק

חד"). כולא ש"הוא אחד", "הוי'

êááì ìëá åìéôà äáäà äì úåéäì çøëåî ïëì
.ùîî ùôð úøéñîá ,êùôð ìëáå

לבבך" "בכל רק לא להיות צריכה ה' אהבת
ותאווה  אהבה שמץ שום נשאר שלא (באופן
אפילו  - נפשך "בכל גם אלא גשמיים) לתענוגים
וחייו  נפשו מסירת כדי עד היינו נפשך", את נוטל

יתברך. עבורו

ש" לפי הוא לכך אלקיך והטעם שכל הוי' ,"
"הוי'", אלא אינם מישראל אדם של וחיותו כוחו
מאלקות  פירוד של ענין לאיזה מקום נתינת שום בלי
האהבה  ולפיכך מאביו), נפרד שנעשה כבן (דלא
מסירת  לידי האדם את מביאה זו הכרה מחמת לה'

יתברך. עבורו חייו

ùé ,êéäìà 'éåäù úîçî àéäù ,äáäàä äæå
,íéì÷áù ì÷á åìéôà ,ìàøùéî ãçàå ãçà ìëá

.àåä ìàøùé àèçù ô"òà øîàîë
בשלימות  ישנה ישראל שבחינת לעיל נתבאר
וכמאמר  שבקלים, קל אפילו מישראל, כאו"א אצל
הוא", ישראל שחטא אע"פ "ישראל רז"ל
"ישראל" שבחינת הוא, בזה הפנימי שהפירוש

חטאים; ע"י כלל נפגמה לא שבנשמה

אינם  שבקלים" "קל של וחיותו כוחו גם וא"כ
שמחמתה  לה' זו אהבה לנשמתו ויש "הוי'", אלא

השם. קידוש על נפשו למסור מוכן הוא

øðä øåà åîë ,åìöà úøúåñî àéä äáäàä êà
êéøö êëì ,êùåç íå÷îá åúåà íéøéúñîù
.åðåôöî úåìâìå êùåçä øéñäì äáåùú úåùòì

:ìàøùé äáåù åäæå
ב"שובה  הפנימי הפירוש יובן כהנ"ל ע"פ
התשובה  ענין צ"ל "ישראל" בבחינת שגם ישראל",
דענין  כנ"ל), חטאים ע"י כלל נפגמה לא שהיא (אף
ומהותו  עצמותו אל לשוב - הוא התשובה

שבו. ישראל בחינת שהיא האמיתית, ומציאותו

(מעוונות) ה"חשך" הסרת ידי על והיינו
איך  אצלו יתגלה ועי"ז ישראל, בחינת על המסתיר
אינה  מציאותו שכל אחד", הוי' אלקינו ש"הוי'

אלקות. אלא

b wxt miwnrnn zelrnd xiy d"c
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.a
irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dxe` ixry

והיו ‡Í(מא) מוריך עוד יכנף ולא כתיב לע"ל הנה
יראו  בעין עין כי כתיב וכן כו' רואות עיניך
העליון  יקר וזיו אור התגלות יהיה שלא דהיינו כו'

כו' עוד יכנף ולא וזהו ומסך לבוש ע"י אא"ס דעצמות
הוא  והענין כו' העליון יקר אור בעצם רואות עיניך אלא
בעצמותו  למעלה שהוא כמו אא"ס יתגלה דלע"ל
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c"agקצד i`iyp epizeax zxezn

משום  כלל ולבוש הסתר בלי המקבלים אל למטה
וכמ"ש  בו שוין ומטה מעלה הכללי סובב דבבחי'
כו' אחרון ואני ראשון אני כו' עולם זרועות ומתחת
ובחי' וכידוע ומטה מעלה בו שאין העיגול כמשל
בבחי' להאיר מתצמצם כאשר אלא אינו והסתר לבוש
רק  מאיר אינו והאור בעצמו מתצמצם שאז כו' וחוט קו
לו  קוינו זה אלהינו הנה וכמ"ש מסך שנק' צמצום ע"י
דהוד  זיו יקריה זיו כבודו הארץ כל מלא תרגום וזהו כו'
דהארה  הארה בחי' שזהו כו' ארץ על הודו כמ"ש שמו
כמו  העליון יקר בחי' יתגלה לע"ל אבל כנ"ל לבד
בחי' הוא אבל ש"י גי' יקר הנק' והוא בעצמו שהוא

וצמצום  בלבוש להתלבש בואו טרם שהוא כמו הפנימי'
מזיו  להנות בג"ע הנשמות השגת כלי קבלת ערך לפי
והנה  כו' י"ש שנק' לש"י יקר בין ההפרש עיקר וזהו כו'
אא"ס  בעצמות מס"נ בחי' לכנ"י שהיה מפני בפורים
בלי  עצמותו גדולת תפארת יקר מבחי' לקבל זכו ממש
בלי  הפנימי' בבחי' שהוא כמו אלא כלל ולבוש הסתר
יכנף  ולא דכתיב לע"ל שיהי' ע"ד כלל מעלים לבוש
מקור  ה' אור אורה היתה ליהודים וזהו כנ"ל כו' עוד
שהוא  כמו העליון יקר אור בחי' שזהו דתורה האור
בחי' הוא ויקר וששון וזהו הנ"ל מטעם הפנימית בבחי'

וד"ל: כו' שבעצמותו העליון יקר

mixetd xry
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.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

‰‰Â מתחילה בתפילה, בד"כ ישנם אלו קנינים ג'
א', קנין תורה בחי' שהוא התורה ברכת אומרים
פסוד"ז  שע"י א' קנין וארץ שמים הוא פסוד"ז ואח"כ
הוא  עולם ואהבת וארץ, שמים של קנין בחי' ממשיכי'
ק"ש  ואח"כ אוהבי, אברהם אחד קנין אברהם מדריגת
כו' וארץ בשמים תמליכהו בחי' הוא ישראל שמע
כו'. וארץ בשמים שנמשך אא"ס המשכת בחי' שהוא

‰˙ÚÂ מה י"ל לכאורה והנה א', קנין ישראל מ"ש י"ל
והלא  קנינים לשני וישראל אברהם כאן שמחלק
וישראל  ישראל הוא דאברהם אחד קנין הם לכאורה
שני  כתי' דישראל בקנין דהנה הוא והענין אברהם, הוא
וכתי' קנית זו עם יעבור עד כתי' דהנה קנין, ל' פעמי'

קנין. ב"פ בישראל שנז' נמצא כו' קנך אביך הוא הלא
לו  ואני לי דודי ע"פ במד"ר איתא דהנה הוא והענין
לעם, לו ואני לאלקי' לי הוא לבן, לו ואני לאב לי הוא
לא  וישראל ידענו לא אברהם כי דכתי' לאב לי הוא
בכורי  בני כמ"ש לבן לו ואני כו', אבינו אתה יכירנו
ואני  אלקיך, הוי' אנכי דכתי' לאלקי' לי הוא ישראל,
קנין, ל' ב"פ שנז' וזהו כו'. יצרתי זו עם דכתי' לעם לו
הוא  הלא בן בבחי' והב' קנית, זו עם עם, בבחי' א'
עם, נק' וגם למקום בנים נק' נש"י דהנה כו'. קנך אביך
כו', בנים נק' למעלה שהן כמו הנשמות שבשרש והיינו
עם  בחי' נק' אזי בגופים נתלבשו למטה כשנמשכו אך

כו'. עבד בחי'

mipipw dyng
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Ú"ÊÂ,נפשו לשובע פי' נפשו לשובע אוכל צדיק
שבועה  ול' צדיק, תהא אותו משביעי' ל' שובע
שלמעלה  קדם מימי שזהו לאבותינו נשבעת אשר
הצדיק  ואכילת במ"א, כמ"ש עולם וימי עולם מימות
בטן  משא"כ הנ"ל, קדם ימי מבחי' נפשו להשביע הוא
מעלה  שאינו די לא אכילתו ע"י כי להיות כו' רשעי'
שמסיים  מה מובן ונמצא כו'. ויפול עוד מתגשם כ"א
כי  להיות מכפר שמזבח כמו כי להיות בשולחן

המרכבה  לחיות מ"ן העלאת בחי' הוא הקרבנות
בחי' הוא הוא, אדם לא כי לבחי' הכסא את שיגביהו
קירוב  ל' פי' והרמב"ן א"א, בגימ' קרבן וזהו א"א,
בשולחן  וסיים ב"ה, אוא"ס לבחי' והשמות הכוחות
מבחי' להמשיך ג"כ יכול שולחן אכילת ע"י שגם
ולומד  נפשו לשובע כשאוכל קדם ימי בחי' הכתר
שולחנו  איך השכל אל ולקרב האכילה. בכח ומתפלל
אוכלי' כוהנים שארז"ל מה יובן מכפר, אדם של
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קצה c"ag i`iyp epizeax zxezn

מתכפרי' הכהן אכילת ע"י הרי מתכפרי', ובעלי'
ג"כ  (ה"ה שנצטוה כמו אוכל כשהאדם יובן כן הבעלי',
שמקיים  האדם כן להקב"ה, שעובד עובד שפי' ככהן,
ע"י  כמו מתכפר ג"כ עובד) ג"כ ה"ה הקב"ה כציווי

הכהן. אכילת
ÌÓ‡ שיש וכמו האלקי', עשה זה לעומת זה את הנה

שולחן, ג"כ יש בלעו"ז גם כן בקדושה שולחן
כו' לו ערכתי שולחן שאמרו בדרז"ל מצינו כי והוא
אשר  הלחם את אם כי וכתי' שולחן, בשם היחוד שנק'
ואמרה  פיה ומחתה אכלה וגו' דרך כן וכתי' אוכל, הוא
שנת' וע"ד דלעו"ז, שולחן בחי' והיינו כו', פעלתי לא
בגין  בזהר דאיתא שדה בענין שרה חיי ויהיו בד"ה
תפוחין  חקל שהוא שדה אית שדה ואית שדה דאית

שעז"נ  מצאה בשדה ואם כדא' שדה ואית קדישין
עצם, בו שאין אבר על קאי בשר טריפה, בשדה ובשר
עי"ז  גורם נשג"ז, הוא טריפה בשדה נפגם ח"ו ואם
יורד  רע אין כי ולהיות תחרש, שדה ציון להיות
התיר  שרבי שהגם ערכתי, שולחן הוא המקור מלמעלה
כו', בכה וזה בכה שזה הפוסקי' בדברי עי' מ"מ

גמ  רע גם נמשך ולכן ובהשתלשלות דלעו"ז שולחן ור
דקדושה  דנוקבא יסוד נק' שולחן י"ז שין במאו"א פי'
נטילת  מצות הקדימו כן ולהיות דקלי'. דנוק' ויסוד
ע"ד  רביעית מי עלי' לשפוך דסעודה לשולחן ידים

אצבעות. עשר במספר ע"ס בס"י מ"ש
שרש  ביאור בתוס' להבין בד"ה נמצא המאמר [המשך
להקדים]. צריך כן ולהיות פיסקא: קנה, ע' נט"י ענין

(b) zen` yly ur gafnd

.a"l ,xen` t"y .c"qa
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.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

øîàù åäæå 19בזוהרïàî úéìå ïéîìò åäìåëá ñéôú åäéà
äéá ñéôúãבכל תופס - איןֿסוף האור - הוא -

הסובב, לאור כוונתו בו . שתופס מי ואין  העולמות
אחד ïéîìòשמצד åäìåëá ñéôú åäéà היינוù האור

íúåéîéðôåהסובב íëåúá àöîðבתוכם שנמצא רק ולא
אלא: עליהם), השפעה íäìù(ללא úåéçä ø÷éò àåäå

,íù íéðåðéá ìù øôñá áåúëù åîë 'åë,מח בפרק
הוא הנברא מציאות של וההתהוות החיות שעיקר

הזוהר  מבהיר ומאידך הסובב . המקיף, ïàîמהאור úéìå
äéá ñéôúãמסוגל לא נברא שום -øåàá âéùäìå ñåôúì

.àåä-êåøá óåñ-ïéàתופס שהכלי  הממלא, לאור בניגוד
את הרי  הכלי, ערך לפי  מתצמצם שהאור כיון האור את

לתפוס. אפשר אי  הסובב  אור
àì íéîùä éîùå íéîùä ïä áåúëù äî ïë íâ åäæå

êåìëìëéאינם הגבוהים הרוחניים העולמות שגם -
- אותך) יכילו (כלומר éìë"יכלכלוך" úðéçáá úåéäì

óåñ-ïéà øåàìúåùáìúä úðéçáá úåéäì àåä-êåøá
,'åë éîéðô

ïë ìòåהסובב אור על õøàáåכשמדברים  íéîùá àåä
é÷îä øåàã íåùî ,äåùáúå÷ìçúä åîöòá åá ïéà ó

úåùáìúä úðéçáá åðéà úåîìåòá êùîðù äîå ,úåâéøãî
éìëá øåà éîéðô,פנימית בהתלבשות נמשך היה שאם -

הבחינה לפי דרגות הבדלי  בו היו בהכרח בכלי , אור
מתלבש , åë'.שבה äåùá úåîìåòä ìëá àåä ïë ìòå

הפסוקים בין הסתירה שהתיישבה כן, אם נמצא
האור  וגם הסובב האור גם כי היא והמסקנה השונים.
גילויים שאופן  אלא העולמות, בתוך נמצאים הממלא
ובהתחלקות, בהתלבשות בא הפנימי האור שונה. הוא
מחמת בשווה העולמות בכל נמצא הסובב האור ואילו 

בו. תופסים ואינם בפנימיותם מתגלה שאינו
האור  את הראשון במאמר נ"ע הרבי שהמשיל וכפי
את כך הגוף, באברי  המתחלקים הנפש לכוחות הפנימי
של באופן לא אך בעולמות נמצא  הסובב שאור זה ענין
במשל להלן נ"ע הרבי מבאר והתלבשות, התחלקות 

הפסוק וכדברי  האדם. בנפש הרצון מכח 20ארוך 

אלקה". אחזה "מבשרי 
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לאהבת  הנה"ב את להביא יכולה השכלית הנפש אחד, ה' – ישראל בשמע התבוננות ע"י
ה'

,‰p‰Â הּוא הּׂשכלית הּנפׁש עם האלקית ּדנפׁש העבֹודה ¿ƒ≈ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ
יׂשראל  "ׁשמע ׁשמע, ּדקריאת ראׁשֹון ְְְְְִִִִֵַַַָָּבפסּוק
הינּו הבנה, לׁשֹון הּוא ּד"ׁשמע" אחד". הוי' אלקינּו ְְְֱֲֲֲִֵֶַַָָָָָָָֹהוי'
הּׂשכלית, ּדנפׁש הּׂשכל מּצד ההסּכם ּבא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָּדעלֿידיֿזה
והבנה  ּבהּׂשגה הּוא ּבֹו ההתעּסקּות הּנה ׂשכלי ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָולהיֹותֹו
"ׁשמע" ּבתבת הּוא וההתּבֹוננּות התּבֹוננּות, ְְְְְְְְִִִֵַַַּוברּבּוי

רּבתי  ע' הּוא והע' ע', ׁשם הּוא "ׁשמע" ּדהּנה .ו עצמֹו. ְְְְִִֵֵַַַָָ
ׁשם  מּבחינת הּוא והּנבראים העֹולמֹות ּכל חּיּות ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָּדהּנה
ׁשם  ּוכמֹו עליהם, נקרא ׁשמֹו מל ׁשּכתּוב ּוכמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָּבלבד,
מלכּות  מלכּות כן ּכמֹו הּמדינה, על ׁשּמתּפּׁשט ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּמל
ּבעֹולמֹות  ׁשּמתּפּׁשט יתּבר מלכּותֹו ּדמּדת עֹולמים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל
ּבלבד. והארה ׁשם ּבחינת הּוא העֹולמֹות ּולהחיֹות ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָלהּוֹות

ע' מּבחינת הארה ׁשּזהּו הּוא ע' 70)וׁשם ׁשּזהּו(ּבּמסּפר , ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והינּו ע'. ׁשעֹולה מעׂשר ּכלּולה ואחד אחד וכל מּדֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָז'

ה  ּדׁשם ּבבינה ׁשּכלּולים ּכמֹו מּדֹות הגּדלה הז' ּבבחינת ם ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
ּדוקא  הם ׁשם ּומּכלֿמקֹום מעׂשר. ּכלּולה אחת ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּכל
הּוא  הרי מרּבה, ּבמסּפר היֹותם ּדעם אחדּות, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָֻּבבחינת
וכּידּוע  אֹורֹות, ּבבחינת הּוא ּדהרּבּוי אחדּות, ְְְְְִִִִִַַַַַָָּבבחינת
ּוכמֹו הּכלים, ּומעּוט האֹור רּבּוי הּוא יֹותר ׁשּלמעלה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּדכל
הּמרּבה  מסּפר ׁשּלפעמים ּבענין אחר ּבמקֹום ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשּמבאר
למעלה, הּמּועט ׁשהּמסּפר להפ ולפעמים למעלה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּוא
הּוא  האֹורֹות ּדמסּפר והּכלים האֹורֹות ּבין הּוא ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדההפרׁש
והינּו ּביֹותר, למּטה הּוא הּכלים ּומסּפר יֹותר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָלמעלה
ּבבחינת  הּוא הּכלים ּדמסּפר ּבזה הּוא ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּדההפרׁש
מסּפר  ּבבחינת ׁשהּוא הגם האֹורֹות ּומסּפר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָהתחּלקּות
מּדֹות  ׁשהן ׁשהע', וזהּו התחּלקּות. ּבבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָאינֹו
ּבבחינת  הם הרי ע' ּבמסּפר היֹותם עם ּבּבינה, ְְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַַָָהּכלּולים
הּימים, ׁשבעת אֹור ּבחינת הּוא רּבתי ע' ּובׁשרׁשֹו ְְְְְִִִִַַַַַָָָאחדּות.

ּתחּתֹונֹות  הּלבנה ז ז' אֹור "והיה ׁשּכתּוב ּוכמֹו ׁשּבּכתר, ְְְְֶֶֶֶַַַָָָָָ

הּימים", ׁשבעת ּכאֹור יהיה החּמה ואֹור החּמה, ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּכאֹור
ימים  ז' ּבחינת ּכל מקֹור הּוא הּימים ׁשבעת ְְְְִִִִַַַָָָּדאֹור
אנּפין' ּד'זעיר יֹומין ּבחינת הן ּדאצילּות, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהעליֹונים
ׁשהן  ּדמלכּות ימים והן הּבנין, ימי ׁשבעת ׁשהן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּדאצילּות
ז' ׁשּנתהּוּו ּוכמֹו יֹומין ז' ּגםּֿכן ׁשהן מאמרֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָעׂשרה
הּימים. ׁשבעת אֹור מּבחינת הּוא ּכּלם ּדׁשרׁש ְְְְִִִִִִֶַַַָָֹֻרקיעין,
ׁשּתהיה  הינּו החּמה, ּכאֹור הּמלכּות ּתהיה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָולעתיד
ׁשם  ּבחינת רק הּוא ועכׁשו הּימים, ׁשבעת אֹור ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָּבבחינת
כּו', הּימים ׁשבעת מאֹור ּבלבד והארה ׁשם ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָע',
ּדז' אחד, ה' וזהּו אחדּות, ּבבחינת הּוא הּכל ְְְְְִִֶֶַַַָָֹוׁשם
 ֿ אֹורֿאין – ּבא' ּבטלים העֹולם רּוחֹות וד' וארץ ְְְְְִִִֵֵֶֶָָרקיעים
הּימים, ׁשבעת אֹור ּבחינת הינּו עֹולם, ׁשל אּלּופֹו ְְְִִִֶַַַַַָָסֹוף
יכֹול  אחד ּבמאמר "והלא ּוכמאמר אחד, מאמר ְְְֲֲֲֲֶֶַַַַַָָָָָֹוהּוא

והרּמ"ז הּפרּד"ס וכתבּו ֿ להּבראת", זּכּות מׁשה מפרׁש(ר' ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ

ּבבחינת לּזהר) הּכל ּדׁשם והינּו הּכתר, ּבחינת ׁשּזהּו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
הּוא  ההתהּוּות ׁשּכללּות אי ּבזה, יתּבֹונן וכאׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָאחדּות.
לגּבי  ׁשּבאיןֿערֹו רּבתי ע' מּבחינת לבד והארה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּׁשם
ּבאיןֿערֹו זה וגם אחדּות, ּבבחינת הּכל ּדׁשם ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹמקֹורּה
אחת, מחׁשבה ּכענין הּוא אחד ּדמאמר עצמּות, ְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַַַָָָלגּבי
ּדגם  העֹולמֹות", נבראּו אחת "ּבמחׁשבה ּבּזהר ְְְְְְִִַַַַַַָָָָָֹּדאיתא
אחת  מחׁשבה ּבחינת רק הּוא העֹולמֹות ּומקֹור ְְֲִֶַַַַַָָָָֹׁשרׁש
ּבּנפׁש ּגם ּומּׂשג מּובן להיֹות יכֹול וזה עצמּות, ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻלגּבי
לבד  מהארה רק הּוא ההתהּוּות ׁשּכללּות אי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּׂשכלית
לגּבי  ערֹו ּבאין הּוא ההארה מקֹור וגם ׁשההארה ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואי
ּבבחינת  ולא ע' ׁשם ּבבחינת לא ירצה לא עלּֿכן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַֹֹֹעצמּות,
הּׂשכלית  והּנפׁש אֹורֿאיןֿסֹוף. עצמּות ּבבחינת ּכיֿאם ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַע'
עלֿידי  לזאת הּבהמית, להּנפׁש מחין נעׂשים מּדֹותיו ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹהרי
,"יצרי ּבׁשני – לבב ּבכל כּו' "ואהבּת יהיה זֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּׂשגה

ה'. את לאהבה יבא הּבהמית הּנפׁש ְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּגם
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האותיות).ו. משאר יותר גדולה זו אות כתובה תורה (בספר מידות ז.גדולה שבע
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.Ë,מתעסקים ישנם היהדות שבתחום אנו רואים
בה  עצמה ובתורה מועטים. הם התורה בתחום ורק

זוהי  יותר. עוד מועטים הם  האמת אור יותר מאיר
בהתאם  והיהדות התורה בחיזוק לפעול עבודתנו

1

2

3

4
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החסידות  .לתורת
.È,בפרט חסידיות ובהתוועדויות בכלל בחסידים

מקום  אכן אלא מכובד מקום רק לא הנגינה תופסת
החסידות.61חשוב  מסרסורי אחת היא נגינה שכן ,

הן  החסידות, לגילוי מסויימת עזרה משום יש בנגינה
חסידות  של בעבודה גם בהתבוננות. והן בהשגה

חשוב  משמעותי מקום הנגינה .תופסת
תופסת  שהנגינה החשוב והמקום הטוב החלק
הרגשה  של ענין רק שאינו מוחשי דבר הוא בחסידות,

לכל  ונראה הניכר ענין .אלא
שלש  בכל הן בחסידות הנגינה ופעולת התועלת
עבודה, ג) התבוננות. ב) והשגה. השכלה א) החלוקות:

פנימי. הרגש מתוך היא הנגינה כאשר וזאת
פנימי?. להרגש מגיעים כיצד שאלה:

מאד  גדולה שאלה זוהי צודק, אתה אכן, תשובה:
פנימי  להרגש מגיעים כיצד .

הפנימי  ההרגש גבוהה. דרגה הוא פנימי הרגש
השלישית  הכללית הדרגה הוא מסודר עובד אצל
דרגא  שכל מפני כללית, דרגה אומר אני בהרגש.

מדריגות. חילוקי וכמה כמה כוללת
מסודרות  שהן למרות בהרגש, הדרגות שלוש
לדרגה  הקדמה היא הראשונה שהדרגה כזה באופן
לדרגה  והכשרה הכנה היא השניה והדרגה השניה,
להיות  ומוכרח יש הכל ככלות אחרי אך, השלישית,

הכלליות  הדרגות שלוש לכל כללית והכשרה הכנה
בהרגש.

ב) רגש. א) הן: בהרגש הכלליות הדרגות שלוש
הכללית  וההכשרה וההכנה פנימי. הרגש ג) הרגש.

התרכזות. ב) מתינות. א) היא:
בודאי   בכלל חסידית־חסידותית בהתוועדות
חסידית  "התוועדות המילה בדיוק אתם מרגישים
הנקראות  אלו הרי לדאבון, שכן, חסידותית",
 ההיפך לא אם  רחוקות חסידית, התוועדות
הרגש  במצב הן אמיתית, חסידית מהתוועדות
ההתוועדות. של הדיבורים בנושאי והן המתוועדים
תמימים  של חסידית־חסידותית בהתוועדות ואילו
בחסידות  מסויימים ענינים לדבר יכולים בפרט,

בקיצור.
הדרגות  שלוש שהזכרתי בגלל זאת אומר אני
שיהיה  מבלי והכשרה, הכנה הדרגות ושתי בהרגש
הרי  אנו נמצאים שכן, כעת. זאת להסביר בדעתי
שבודאי  תמימים, של חסידית־חסידותית בהתוועדות
תוכן  את גם אלא המילות פירוש רק לא יודעים
בקיצור. שהוזכרו הענינים חמשת של הפנימית הכוונה
למעריב  מנחה בין בשבת אפילו היו בליובאוויטש
מנגנים  שהיו הניגונים ובפרט הרגש, עם מנגנים
בשעת  שניגנו הניגונים ומכל־שכן התוועדות, בשעת
הוד  הקדשים קודש פני לאור בה שזכו התוועדות
פנימי. הרגש מתוך ניגנו שאז הרה"ק, אאמו"ר כ"ק
y"z'd ,oqip 'h
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ואילך.61) עג אות תש"ג חה"פ שיחת תש"ב, תמוז דער"ח מאמר ג"כ ראה

•
ycew zexb`

תר"ץ  טבת כ"א ב"ה

אי"א] ו[ו"ח והנעלה הנכבד ש"ב כבוד

שי' זלמן שניאור מוהר"ר

וברכה! שלום

לא  הסנהדרין, מקום ע"ד הנה מכתבו, על במענה

העבודה  רוב לו וידוע גלוי מאומ[ה]. בזה לעשות אוכל

אלי. העמוסה

ר' הרה"ח הנודע הרה"ק ש"ב כבוד את לבקר איעצהו

[האדריסה] כפי שניאורסאן-טווערסקי, שליט"א משה'לע

בטח  אשר זה, דבר על עמו אתו להתיעץ מטה, האמורה

רבנן, מוקיר הנודע, החכם המפורסם המשכיל עם יכירהו

ובעל  דעתן קדמוניות, חוקר אבות, במסורת הקדוש מחבב

דבר  כי אפונה לא אשר יחי'. ווערניק פ. מר ישרה, בינה

יכול  אשר האחד הנהו ולדעתי אותו, לענין יכול כזה

נכונה  הצעה אחרי והנעלה, הנשגב להרעיון נתיב למצוא

ומסודרה.

את  ויגדל בריוח, פרנסתו לו ויזמין בעזרו יהי' השי"ת

ומעש"ט. חופה לתורה יחיו ילדיו

הרה"ג  ידידי חותנו בשלום גיני לפרוש נא יואיל

שי' בניו ושלום משלומו לי לכתוב נא ויואיל שליט"א

כי  בעזרם יהי' השי"ת בישיבה, אותם סדר כבר האם

אלקים. יראי ויה[יו] טוב חינוך יקבלו

ומברכו  הדו"ש ש"ב

שניאורסאהן. יצחק יוסף

ci jxk v"iixden w"b`
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çð úùøô
åèçð úãìBz älàäéä íéîz ÷écö Léà çð ¥µ¤«§´Ÿ½Ÿ©ÀŸ©¦¬©¦²¨¦¬¨−̈

:çð-Cläúä íéýìûä-úà åéúøãaéçð ãìBiå §«ŸŸ¨®¤¨«¡Ÿ¦−¦§©¤«Ÿ©©¬¤−Ÿ©
ìL:úôé-úàå íç-úà íL-úà íéðá äL §¨´¨¦®¤¥−¤¨¬§¤¨«¤

àéõøàä àìnzå íéýìûä éðôì õøàä úçMzå©¦¨¥¬¨−̈¤¦§¥´¨«¡Ÿ¦®©¦¨¥¬¨−̈¤
:ñîçáéäúçLð äpäå õøàä-úà íéýìû àøiå ¨¨«©©̄§¡Ÿ¦²¤¨−̈¤§¦¥´¦§®̈¨

:õøàä-ìr Bkøc-úà øNa-ìk úéçLä-ékñ ¦«¦§¦¯¨¨¨²¤©§−©¨¨«¤
âééðôì àa øNa-ìk õ÷ çðì íéýìû øîàiå©¸Ÿ¤¡Ÿ¦¹§ÀŸ©¥³¨¨¨Æ¨´§¨©½

íúéçLî éððäå íäéðtî ñîç õøàä äàìî-ék¦¨«§¨¬¨¨²¤¨−̈¦§¥¤®§¦«§¦¬©§¦−̈
:õøàä-úàãéíép÷ øôâ-éör úáz Eì äNr ¤¨¨«¤£¥³§Æ¥©´£¥½Ÿ¤¦¦−

õeçîe úéaî dúà zøôëå äázä-úà äNrz©«£¤´¤©¥¨®§¨«©§¨¬Ÿ¨²¦©¬¦¦−
:øôkaåèìL dúà äNrz øLà äæåúBàî L ©«Ÿ¤§¤¾£¤¬©«£¤−Ÿ¨®§¯¥´

daçø änà íéMîç äázä Cøà änà©À̈µŸ¤©¥½̈£¦¦³©¨Æ¨§½̈
ìLe:dúîB÷ änà íéLæèäázì äNrz | øäö §¦¬©−̈«¨¨«´Ÿ©©«£¤´©¥À̈

äázä çúôe äìrîìî äplëz änà-ìàå§¤©¨Æ§©¤´̈¦§©½§¨¤¬©©¥−̈
ìLe íiðL íizçz íéNz dcöa:äNrz íéL §¦¨´¨¦®©§¦¦²§¦¦¬§¦¦−©«£¤«¨

(éåì)æéõøàä-ìr íéî ìeanä-úà àéáî éððä éðàå©«£¦À¦«§¦Á¥¦̧¤©©¬©̧¦Æ©¨½̈¤
ìLà øNa-ìk úçLúçzî íéiç çeø Ba-ø §©¥´¨¨À̈£¤Æ´©©¦½¦©−©

:òåâé õøàa-øLà ìk íéîMäçé-úà éúî÷äå ©¨¨®¦¬Ÿ£¤¨−̈¤¦§¨«©«£¦«Ÿ¦¬¤
éðáe äzà äázä-ìà úàáe Czà éúéøaE §¦¦−¦®̈¨¨Æ¤©¥½¨©¾̈¨¤²

éðá-éLðe EzLàå:Czà Eèé-ìkî éçä-ìkîe §¦§§¬§¥«¨¤−¦¨«¦¨Â¨©Â¦¨
Czà úéçäì äázä-ìà àéáz ìkî íéðL øNäº̈§©¦̄¦²Ÿ¨¦¬¤©¥−̈§©«£´Ÿ¦¨®

:eéäé äá÷ðe øëæ(ìàøùé)ë-ïîe eäðéîì óBòäî ¨¨¬§¥−̈¦«§«¥«¨´§¦¥À¦
eäðéîì äîãàä Nîø ìkî dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈¦²Ÿ¤¬¤¨«£¨−̈§¦¥®

éìà eàáé ìkî íéðL:úBéçäì Eàëäzàå §©¦̄¦²Ÿ¨¬Ÿ¥¤−§©«£«§©¨´
éìà zôñàå ìëàé øLà ìëàî-ìkî Eì-ç÷E ©§À¦¨©«£¨Æ£¤´¥«¨¥½§¨«©§−̈¥¤®

:äìëàì íäìå Eì äéäåáëøLà ìëk çð Nriå §¨¨¬§²§¨¤−§¨§¨«©©−©®Ÿ©Â§ÂŸ£¤̧
:äNr ïk íéýìû Búà äeö
ïåùàø

¦¨¬Ÿ²¡Ÿ¦−¥¬¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(10 'nr ` zegiy ihewl)

ÈÁ‰ ÏkÓe(יט (ו, ƒ»»«

העֹולם  עניני ּכל את הּתבה אל להכניס נצטּוה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹנח

לידיעתֹו הּגיע אם אֹומר: הוי ּבּמּבּול. לאּבּוד ללכת ְֱֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָהעלּולים

מּוטל  – לאּבּוד ללכת ׁשעלּול חפץ ּבעֹולם ׁשּיׁש אדם ְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשל

ּולהעלֹותֹו להּצילֹו ׁשּלֹו, ל"ּתבה" להכניסֹו להׁשּתּדל ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָעליו

הזמין הּקּב"ה ׁשּכן, ּפרטית,BÏלאלקּות. ּבהׁשּגחה זֹו, ידיעה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

הּזה. החפץ את ׁשּיעלה ְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַּכדי

éðùæàEúéa-ìëå äzà-àa çðì ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ§½Ÿ©«Ÿ©¨¬§¨¥«§−
øBca éðôì ÷écö éúéàø Eúà-ék äázä-ìà¤©¥¨®¦«Ÿ§¬¨¦²¦©¦¬§¨©−©¬

:äfäáEì-çwz äøBähä äîäaä | ìkî ©¤«¦´Ÿ©§¥¨´©§À̈¦©§²
øLà äîäaä-ïîe BzLàå Léà äráL äráL¦§¨¬¦§−̈¦´§¦§®¦©§¥¿̈Â£¤Â

:BzLàå Léà íéðL àåä äøäè àìâóBòî íb ´Ÿ§Ÿ̈¬¦²§©−¦¦¬§¦§«©´¥¯
òøæ úBiçì äá÷ðe øëæ äráL äráL íéîMä©¨©²¦¦§¨¬¦§−̈¨¨´§¥¨®§©¬¤−©

:õøàä-ìë éðt-ìrãéëðà äráL ãBò íéîéì ék ©§¥¬¨¨¨«¤¦Á§¨¦̧¹¦§À̈¨«Ÿ¦Æ
äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr øéèîî©§¦´©¨½̈¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨®§¨

Là íe÷éä-ìk-úà éúéçîeéðt ìrî éúéNr ø ¨¦À¦¤¨©§Æ£¤´¨¦½¦¥©−§¥¬
:äîãàää:ýåýé eäeö-øLà ìëk çð Nriå ¨«£¨¨«©©−©®Ÿ©§¬Ÿ£¤¦−̈§Ÿ̈«

åíéî äéä ìeanäå äðL úBàî LL-ïa çðå§¾Ÿ©¤¥¬¥−¨®̈§©©´¨½̈©−¦
:õøàä-ìræåéðá-éLðe BzLàå åéðáe çð àáiå ©¨¨«¤©¨´Ÿ½Ÿ©Â¨Â̈§¦§¯§¥«¨¨²

:ìeanä éî éðtî äázä-ìà Bzàçäîäaä-ïî ¦−¤©¥¨®¦§¥−¥¬©©«¦©§¥¨Æ
-ïîe äøäè äpðéà øLà äîäaä-ïîe äøBähä©§½̈¦̧©§¥½̈£¤¬¥¤−¨§Ÿ̈®¦̧

:äîãàä-ìr Nîø-øLà ìëå óBòäèíéðL ¨½§¬Ÿ£¤Ÿ¥−©¨«£¨¨«§©̧¦
øLàk äá÷ðe øëæ äázä-ìà çð-ìà eàa íéðL§©¹¦¨¯¤²Ÿ©¤©¥−̈¨¨´§¥®̈©«£¤²

:çð-úà íéýìû äeöéì éäéåéîe íéîiä úráL ¦¨¬¡Ÿ¦−¤«Ÿ©©§¦−§¦§©´©¨¦®¥´
:õøàä-ìr eéä ìeanäàéúBàî-LL úðLa ©©½¨−©¨¨«¤¦§©̧¥«¥³

íBé øNr-äráLa éðMä Lãça çð-éiçì äðL̈¨Æ§©¥½Ÿ©©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨«¨¨¬−
íBäz úBðérî-ìk eò÷áð äfä íBia Lãçì©®Ÿ¤©´©¤À¦§§Æ¨©§§Æ§´

:eçzôð íéîMä úaøàå äaøáéíLbä éäéå ©½̈©«£ª¬Ÿ©¨©−¦¦§¨«©§¦¬©¤−¤
:äìéì íéraøàå íBé íéraøà õøàä-ìr©¨¨®¤©§¨¦´½§©§¨¦−¨«§¨

âéúôéå íçå-íLå çð àa äfä íBiä íöra§¤̧¤©³©¤Æ¨´½Ÿ©§¥«§¨¬¨¤−¤
ìLe çð úLàå çð-éðaízà åéðá-éLð úL §¥®Ÿ©§¥´¤ÀŸ©§¯¤§¥«¨¨²¦−̈

:äázä-ìàãé-ìëå dðéîì äiçä-ìëå änä ¤©¥¨«¥¹¨§¨©«©¨´§¦À̈§¨
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëå dðéîì äîäaä©§¥¨Æ§¦½̈§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

eäðéîìðk-ìk øBtö ìk eäðéîì óBòä-ìëå:ó §¦¥®§¨¨´§¦¥½−Ÿ¦¬¨¨¨«
åè-ìkî íéðL íéðL äázä-ìà çð-ìà eàáiå©¨¬Ÿ¤−Ÿ©¤©¥¨®§©³¦§©̧¦Æ¦¨

:íéiç çeø Ba-øLà øNaäæèøëæ íéàaäå ©¨½̈£¤−¬©©¦«§©¨¦À¨¨̧
íéýìû Búà äeö øLàk eàa øNa-ìkî äá÷ðe§¥¨³¦¨¨¨Æ½̈©«£¤²¦¨¬Ÿ−¡Ÿ¦®

:Bãra ýåýé øbñiå©¦§¬Ÿ§Ÿ̈−©«£«
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ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

ּתיבֹות  על קאי ׁש"ּתיבה" הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּתֹורת ְִֵֵֵֶַַַַַָָָידּועה

- הּתיבה" אל גֹו' ד"ּבא הענין וזהּו והּתפילה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּתֹורה

הּתֹורה  ּתיבֹות ּבתֹוך עצמֹו את להכניס צרי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָׁשיהֹודי

"מים  המּבּול, ממי לינצל ּביכלּתֹו ועלֿידיֿזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהּתפילה,

ׁשּבעֹולם. ִֶַָָרּבים"

éùéìùæéõøàä-ìr íBé íéraøà ìeanä éäéå©§¦¯©©²©§¨¦¬−©¨¨®¤
ìrî íøzå äázä-úà eàNiå íénä eaøiå©¦§´©©À¦©¦§Æ¤©¥½̈©−̈¨¥©¬

:õøàäçéõøàä-ìr ãàî eaøiå íénä eøaâiå ¨¨«¤©¦§§¬©©²¦©¦§¬§−Ÿ©¨¨®¤
:íénä éðt-ìr äázä Cìzåèéeøáb íénäå ©¥¬¤©¥−̈©§¥¬©¨«¦§©©À¦¨«§²

íéøää-ìk eqëéå õøàä-ìr ãàî ãàî§¬Ÿ§−Ÿ©¨®̈¤©§ªÀ¨¤«¨¦Æ
:íéîMä-ìk úçz-øLà íéäábäëLîç ©§Ÿ¦½£¤©−©¨©¨¨«¦£¥̧

eqëéå íénä eøáb äìrîìî änà äøNr¤§¥³©¨Æ¦§©½§¨¨«§−©®̈¦©§ª−
:íéøääàëõøàä-ìr Nîøä | øNa-ìk òåâiå ¤«¨¦«©¦§©º¨¨¨´¨«Ÿ¥´©¨À̈¤

õøMä õøMä-ìëáe äiçáe äîäaáe óBòä³©§¥¨Æ©´©½̈§¨©¤−¤©Ÿ¥´
:íãàä ìëå õøàä-ìráëçeø-úîLð øLà ìk ©¨®̈¤§−Ÿ¨«¨¨«¿Ÿ£¤Á¦§©¸©

:eúî äáøça øLà ìkî åétàa íéiçâëçîiå ©¦¹§©À̈¦²Ÿ£¤¬¤¨«¨−̈¥«©¦¹©
íãàî äîãàä éðt-ìr | øLà | íe÷éä-ìk-úà¤¨©§´£¤´©§¥´¨«£¨À̈¥«¨¨³
eçniå íéîMä óBò-ãrå Nîø-ãr äîäa-ãr©§¥¨Æ©¤¸¤Æ§©´©¨©½¦©¦¨−
:äáza Bzà øLàå çð-Cà øàMiå õøàä-ïî¦¨®̈¤©¦¨¯¤©²Ÿ©©«£¤¬¦−©¥¨«

ãëàîe íéMîç õøàä-ìr íénä eøaâiå:íBé ú ©¦§§¬©©−¦©¨®̈¤£¦¦¬§©−«
çàäiçä-ìk úàå çð-úà íéýìû økæiå©¦§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¥³¨©«©¨Æ

øáriå äáza Bzà øLà äîäaä-ìk-úàå§¤¨©§¥½̈£¤¬¦−©¥¨®©©«£¥̧
:íénä ekLiå õøàä-ìr çeø íéýìûáeøëqiå ¡Ÿ¦¬¸©Æ©¨½̈¤©¨−Ÿ©¨«¦©¦¨«§Æ

íLbä àìkiå íéîMä úaøàå íBäz úðérî©§§´Ÿ§½©«£ª−Ÿ©¨¨®¦©¦¨¥¬©¤−¤
:íéîMä-ïîâCBìä õøàä ìrî íénä eáLiå ¦©¨¨«¦©¨ª¯©©²¦¥©¬¨−̈¤¨´

:íBé úàîe íéMîç äö÷î íénä eøñçiå áBLå̈®©©§§´©©½¦¦§¥¾£¦¦¬§©−«
ãøNr-äráLa éréáMä Lãça äázä çðzå©¨³©©¥¨Æ©´Ÿ¤©§¦¦½§¦§¨«¨¨¬

:èøøà éøä ìr Lãçì íBéäCBìä eéä íénäå −©®Ÿ¤©−¨¥¬£¨¨«§©©À¦¨Æ¨´
ãçàa éøéNra éøéNrä Lãçä ãr øBñçå§¨½©−©´Ÿ¤¨«£¦¦®¨«£¦¦Æ§¤¨´

:íéøää éLàø eàøð Lãçìåíéraøà õwî éäéå ©½Ÿ¤¦§−¨¥¬¤«¨¦«©§¦¾¦¥−©§¨¦´
:äNr øLà äázä ïBlç-úà çð çzôiå íBé®©¦§©´½Ÿ©¤©¬©¥−̈£¤¬¨¨«

æúLáé-ãr áBLå àBöé àöiå áøòä-úà çlLéå©§©©−¤¨«Ÿ¥®©¥¥³¨Æ¨½©§¬¤

:õøàä ìrî íénäçBzàî äðBiä-úà çlLéå ©©−¦¥©¬¨¨«¤©§©©¬¤©−̈¥«¦®
:äîãàä éðt ìrî íénä el÷ä úBàøìè-àìå ¦§Æ£©´©©½¦¥©−§¥¬¨«£¨¨«§Ÿ

åéìà áLzå dìâø-óëì çBðî äðBiä äàöî̈«§¨Á©¨̧¨¹©§©©§À̈©¨³¨¥¨Æ
çìLiå õøàä-ìë éðt-ìr íéî-ék äázä-ìà¤©¥½̈¦©−¦©§¥´¨¨¨®¤©¦§©³

à åéìà dúà àáiå äçwiå Bãé:äázä-ìéìçiå ¨Æ©¦¨¤½¨©¨¥¬Ÿ¨²¥−̈¤©¥¨«©¨´¤
äðBiä-úà çlL óñiå íéøçà íéîé úráL ãBò½¦§©¬¨¦−£¥¦®©²Ÿ¤©©¬¤©−̈

:äázä-ïîàéäpäå áør úrì äðBiä åéìà àázå ¦©¥¨«©¨¸Ÿ¥¨³©¨Æ§¥´¤½¤§¦¥¬
íénä el÷-ék çð òãiå äéôa óøè úéæ-äìr£¥©−¦¨¨´§¦®¨©¥´©½Ÿ©¦©¬©©−¦

:õøàä ìrîáéíéøçà íéîé úráL ãBò ìçiiå ¥©¬¨¨«¤©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®
:ãBr åéìà-áeL äôñé-àìå äðBiä-úà çlLéå©§©©Æ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

âéãçàa ïBLàøa äðL úBàî-LLå úçàa éäéåÂ©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ§¤¨´
çð øñiå õøàä ìrî íénä eáøç Lãçì©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©Ÿ̧©Æ
éðt eáøç äpäå àøiå äázä äñëî-úà¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

:äîãàäãéíBé íéøNrå äráLa éðMä Lãçáe ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨¯§¤§¦²−
:õøàä äLáé Lãçìñ ©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(fqw zxaeg zeniyx)

Ìe˜i‰ Ïk ˙‡ ÁÓiÂ(כג (ז, «ƒ«∆»«¿
ּדהּנה  לֹומר, ויׁש ּכזה. ּכליה ענׁש היה לּמה לׁשאֹול, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹיׁש

העֹולם, יּׁשּוב ענינן הּמּבּול לפני ׁשּנּתנּו הּמצוֹות ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשבעת

א-ז: ּבאֹותּיֹות (ונרמזֹות יצרּה k¯a˙לׁשבת ÏÊb,ה',‡·¯, ְְְִִֶֶָָָָָ≈»ƒ¿«∆∆
Ï·‰ ,ÌÈÈc,(זרה עבֹודה ׁשל ּתעּתּועים (לׁשֹון ÈÂÂ(מעׂשה ƒƒ∆∆ְֲֲִֵֶַַָָָ«ְ

ּדּמים), ּבׁשפיכּות ׁשעּקרּה ּדֹור eÊ˙צעקה, ׁשאנׁשי וכיון .( ְְִִִִֶָָָָָ¿ְְֵֵֶַָ

הּתכלית  נתקּיימה לא אּלה, מצוֹות ׁשבע על עברּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמּבּול

ּולאחר  הּבריאה, ּבטלה – ּובמילא העֹולם, נברא ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָׁשּלמענּה

מחדׁש. העֹולם נבנה ְִֵַַָָָָָהּמּבּול

éòéáøåè:øîàì çð-ìà íéýìû øaãéåæèàö ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−
éðáe EzLàå äzà äázä-ïîéðá-éLðe EE ¦©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

:CzàæéóBòa øNa-ìkî Ezà-øLà äiçä-ìk ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈¨¯
õøàä-ìr Nîøä Nîøä-ìëáe äîäaáe©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©¨−̈¤

áéúëàöåäéø÷eøôe õøàá eöøLå Czà àöéä©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤¨¬
:õøàä-ìr eáøåçé-éLðe BzLàå åéðáe çð-àöiå §¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²§¦§¬§¥«

:Bzà åéðáèéóBòä-ìëå Nîøä-ìk äiçä-ìk ¨−̈¦«¨©«©À̈¨¨¤¸¤Æ§¨¨½
NîBø ìk-ïî eàöé íäéúçtLîì õøàä-ìr −Ÿ¥´©¨®̈¤§¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦

:äázäë| ìkî çwiå ýåýéì çaæî çð ïáiå ©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ
ìriå øBähä óBòä ìkîe äøähä äîäaä©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©



iyyר ,iying - h - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:çaæna úìòàëççépä çéø-úà ýåýé çøiå Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©©¦Ÿ ¼©¼
ãBò ìl÷ì óñà àì Baì-ìà ýåýé øîàiå©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧³
íãàä áì øöé ék íãàä øeára äîãàä-úà¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥¯¨«¨¨²
éç-ìk-úà úBkäì ãBò óñà-àìå åéørpî òø©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬¤¨©−

:éúéNr øLàkáëøéö÷å òøæ õøàä éîé-ìk ãò ©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´¨¨®¤¤¿©Â§¨¦Â
:eúaLé àì äìéìå íBéå óøçå õé÷å íçå ø÷å§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¯¦¨²Ÿ¤§¬¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ

èàøîàiå åéða-úàå çð-úà íéýìû Cøáéå©§¨¤́¡Ÿ¦½¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ̄¤
:õøàä-úà eàìîe eáøe eøt íäìáíëàøBîe ¨¤²§¬§−¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³

óBò-ìk ìrå õøàä úiç-ìk ìr äéäé íëzçå§¦§¤Æ¦«§¤½©µ¨©©´¨½̈¤§©−¨´
éâc-ìëáe äîãàä Nîøz øLà ìëa íéîMä©¨¨®¦§ŸÁ£¤̧¦§¯Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬

:eðzð íëãéa íiäâéç-àeä øLà Nîø-ìk ©−̈§¤§¤¬¦¨«¨¤¸¤Æ£¤´©½
íëì ézúð áNr ÷øék äìëàì äéäé íëì̈¤¬¦«§¤−§¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−

:ìk-úàã:eìëàú àì Bîã BLôða øNa-Cà ¤«Ÿ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«
ä-ìk ãiî Løãà íëéúLôðì íëîc-úà Càå§©̧¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨

epLøãà äiçåéçà Léà ãiî íãàä ãiîe ©−̈¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½
:íãàä Lôð-úà Løãàåíãàä íc CôL ¤§−¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈

äNr íéýìû íìöa ék CôMé Bîc íãàä«¨−̈¨´¦¨¥®¦µ§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈
:íãàä-úàæõøàá eöøL eáøe eøt ízàå ¤¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤

:dá-eáøeñ §¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãoeygxn g"xc 'a ,gp t"y zgiy)

(d"nyz'd

הציוּוי  ּבא - הּתיבה" אל גֹו' ד"ּבא הענין לאחרי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹאמנם,

ּבזה: והענין גֹו'". הּתיבה מן ְְִִֵֵֶַָָָָ"צא

החיה  "ּכל [וכן גֹו'" הּתיבה מן "צא - היא הּכונה ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּתכלית

לפעֹול  הינּו, (ּבעלּֿכרחם)], אּתה" "הֹוציאם ,"אּת היצא ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָגֹו'

רק  (ולא ד"ּתחּתֹון" ּומצב ּבמעמד ׁשהּוא ּכפי ְְְְְְִֶַַַַָָָָֹּבעֹולם

לּתיבה), להכניסֹו נעלה, למצב ְְְְֲֲִֵֶַַַַַָָלהעלֹותֹו

éùéîççBzà åéða-ìàå çð-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©§¤¨¨¬¦−
:øîàìèíëzà éúéøa-úà íé÷î éððä éðàå ¥«Ÿ©«£¦¾¦«§¦¬¥¦²¤§¦¦−¦§¤®

:íëéøçà íërøæ-úàåéäiçä Lôð-ìk úàå §¤©§£¤−©«£¥¤«§¥̧¨¤³¤©«©¨Æ
õøàä úiç-ìëáe äîäaa óBòa íëzà øLà£¤´¦§¤½¨¯©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤
:õøàä úiç ìëì äázä éàöé ìkî íëzà¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤

àé-ìk úøké-àìå íëzà éúéøa-úà éúî÷äå©«£¦«Ÿ¦³¤§¦¦Æ¦§¤½§«Ÿ¦¨¥¯¨
ìeaî ãBò äéäé-àìå ìeanä énî ãBò øNä¨²−¦¥´©©®§Ÿ¦«§¤¬²©−

ì:õøàä úçLáé-úBà úàæ íéýìû øîàiå §©¥¬¨¨«¤©Ÿ́¤¡Ÿ¦À³Ÿ«
-ìk ïéáe íëéðéáe éðéa ïúð éðà-øLà úéøaä©§¦Æ£¤£¦´Ÿ¥À¥¦Æ¥´¥¤½¥²¨

:íìBò úøãì íëzà øLà äiç Lôðâé-úà ¤¬¤©−̈£¤´¦§¤®§Ÿ−Ÿ¨«¤
ïéáe éðéa úéøa úBàì äúéäå ïðra ézúð ézL÷©§¦¾¨©−¦¤«¨®̈§¨«§¨Æ§´§¦½¥¦−¥¬

:õøàäãéäúàøðå õøàä-ìr ïðr éððra äéäå ¨¨«¤§¨¾̈§©«§¦¬¨−̈©¨¨®¤§¦§£¨¬
:ïðra úLwäåèéðéa øLà éúéøa-úà ézøëæå ©¤−¤¤«¨¨«§¨«©§¦´¤§¦¦À£¤³¥¦Æ

äéäé-àìå øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íëéðéáe¥´¥¤½¥²¨¤¬¤©−̈§¨¨¨®§Ÿ¦«§¤̧
ì ìeaîì íénä ãBò:øNa-ìk úçLæèäúéäå ³©©̧¦Æ§©½§©¥−¨¨¨«§¨«§¨¬

ïéa íìBò úéøa økæì äéúéàøe ïðra úLwä©¤−¤¤«¨®̈§¦¦À¨¦§ŸÆ§¦´½̈¥´
øLà øNa-ìëa äiç Lôð-ìk ïéáe íéýìû¡Ÿ¦½¥Æ¨¤´¤©½̈§¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìræé-úBà úàæ çð-ìà íéýìû øîàiå ©¨¨«¤©¬Ÿ¤¡Ÿ¦−¤®Ÿ©³Ÿ«
øLà øNa-ìk ïéáe éðéa éúî÷ä øLà úéøaä©§¦Æ£¤´£¦½Ÿ¦¥¦¾¥¬¨¨−̈£¤¬

:õøàä-ìrô ©¨¨«¤
ã ycew zegiyn zecewp ã(33 'nr dl zegiy ihewl)

ÌÏBÚ ˙B¯B„Ï . . ˙È¯a‰ ˙B‡ ˙‡Ê(יב (ט, …«¿ƒ¿»

‰ÏB„b‰ ˙Òk ÈL‡ . . ‰i˜ÊÁ . . ˙B¯Bc ÈLÏ Ë¯tמדרׁש) ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿≈¿∆∆«¿»ְִַ

ַָרּבה)

לא  אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני ׁשרק לֹומר אפׁשר ּכיצד לתמּה, ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹיׁש

אין  ּביֹותר ׁשפל מּצב ׁשאין זמן ּכל והרי ּבקׁשת, צר ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיה

מׁשמעּותּה אין הּקׁשת ׁשראּית לֹומר, ויׁש לּמּבּול? ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָמקֹום

לכ וזּכרֹון אֹות היא אּלא חסֿוׁשלֹום, למּבּול ראּוי ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָׁשהעֹולם

ׁשּלא  אנּו מבטחים - ּביֹותר ׁשפל ּבמּצב העֹולם היה אם ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשּגם

על  מֹורה אּלּו ּדֹורֹות ּבׁשני הּקׁשת ואי-ראּית מּבּול. עֹוד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַיהיה

ּבׁשפל  ּדֹורֹו היה אם אפילּו הּדֹור: צּדיק ׁשל זכּותֹו ְְֲִִִִֶֶַַַָָֹּגדל

היּו לא ּבזכּותֹו הּנה - ה' הבטחת היתה לא וגם ְְְְִִֵַַַַַָָָָָֹֹהּמּצב,

ֱִֶָנענׁשים.

éùùçéíçå íL äázä-ïî íéàöiä çð-éðá eéäiå©¦«§´§¥ÀŸ©©«Ÿ§¦Æ¦©¥½̈¥−§¨´
:ïrðë éáà àeä íçå úôéåèéìLälà äL ¨®̈¤§¾̈−£¦¬§¨«©§¨¬¥−¤

:õøàä-ìë äöôð älàîe çð-éðaëçð ìçiå §¥®Ÿ©¥¥−¤¨«§¨¬¨¨¨«¤©¨¬¤−Ÿ©
:íøk òhiå äîãàä Léààëïéiä-ïî zLiå ¦´¨«£¨¨®©¦©−¨«¤©¥¬§§¦©©−¦
:äìäà CBúa ìbúiå økLiåáëéáà íç àøiå ©¦§¨®©¦§©−§¬¨«¢«Ÿ©©À§¨µ£¦´

ì ãbiå åéáà úåør úà ïrðë:õeça åéçà-éðL §©½©¥−¤§©´¨¦®©©¥¬¦§¥«¤−̈©«
âë-ìr eîéNiå äìîOä-úà úôéå íL çwiå©¦©Á¥̧¨¤¹¤¤©¦§À̈©¨¦̧Æ©

úåør úà eqëéå úépøçà eëìiå íäéðL íëL§¤´§¥¤½©¥«§Æ£´Ÿ©¦½©§©¾¥−¤§©´
àì íäéáà úåørå úépøçà íäéðôe íäéáà£¦¤®§¥¤Æ£´Ÿ©¦½§¤§©¬£¦¤−¬Ÿ



רי iriay - `i ,i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:eàøãëäNr-øLà úà òãiå Bðéiî çð õ÷éiå ¨«©¦¬¤−Ÿ©¦¥®©¥¾©¥²£¤¨¬¨
:ïèwä Bða Bìäëãár ïrðk øeøà øîàiå −§¬©¨¨«©−Ÿ¤¨´§®̈©¤¬¤

åéçàì äéäé íéãár:åëýåýé Ceøa øîàiå £¨¦−¦«§¤¬§¤¨«©¾Ÿ¤¨¬§Ÿ̈−
:Bîì ãár ïrðë éäéå íL éäìàæëíéýìû zôé ¡´Ÿ¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«©³§§¡Ÿ¦Æ

:Bîì ãár ïrðë éäéå íL-éìäàa ïkLéå úôéì§¤½¤§¦§−Ÿ§¨«¢¥¥®¦¦¬§©−©¤¬¤¨«
çëìL ìeanä øçà çð-éçéåäðL úBàî L ©«§¦−Ÿ©©©´©©®§³¥Æ¨½̈

:äðL íéMîçåèëúBàî òLz çð-éîé-ìk éäéå ©«£¦¦−¨¨«©«§¦Æ¨§¥½Ÿ©§©³¥Æ
:úîiå äðL íéMîçå äðLôéàälàå ¨½̈©«£¦¦−¨¨®©¨«Ÿ§¥̧¤Æ

íéða íäì eãìeiå úôéå íç íL çð-éða úãìBz«§´Ÿ§¥½Ÿ©¥−¨´¨¨®¤©¦¨«§¬¨¤²¨¦−
:ìeanä øçàáïåéå éãîe âBâîe øîb úôé éða ©©¬©©«§¥´¤½¤´Ÿ¤¨½¨©−§¨´̈

:ñøéúå CLîe ìáúåâúôéøå æðkLà øîb éðáe §ª®̈¤−¤§¦¨«§¥−®Ÿ¤©§§©¬§¦©−
:äîøâúåãíézk LéLøúå äLéìà ïåé éðáe §«Ÿ©§¨«§¥¬¨−̈¡¦¨´§©§¦®¦¦−
:íéðããåäíúöøàa íéBbä éià eãøôð älàî §«Ÿ̈¦«Â¥¥Â¤¦§§º¦¥³©¦Æ§©§Ÿ½̈

ìì Léà:íäéBâa íúçtLîì BðLåíç éðáe ¦−¦§Ÿ®§¦§§Ÿ−̈§«¥¤«§¥−®̈
:ïrðëe èeôe íéøöîe Lekæàáñ Leë éðáe ¬¦§©−¦¬§¨«©§¥´½§¨Æ

äîrø éðáe àëzáñå äîrøå äzáñå äìéåçå©«£¦½̈§©§¨¬§©§−̈§©§§®̈§¥¬©§−̈
:ïããe àáLçìçä àeä ãøîð-úà ãìé Leëå §¨¬§¨«§−¨©´¤¦§®Ÿ´¥¥½

:õøàa øab úBéäìèéðôì ãéö-øab äéä-àeä ¦«§¬¦−Ÿ¨¨«¤«¨¨¬¦«Ÿ©−¦¦§¥´
éðôì ãéö øBab ãøîðk øîàé ïk-ìr ýåýé§Ÿ̈®©¥Æ¥«¨©½§¦§²Ÿ¦¬©−¦¦§¥¬

:ýåýééCøàå ìáa Bzëìîî úéLàø éäzå §Ÿ̈«©§¦̧¥¦³©§©§Æ¨¤½§¤−¤
:ørðL õøàa äðìëå ãkàåàéàåää õøàä-ïî §©©´§©§¥®§¤−¤¦§¨«¦¨¨¬¤©¦−

øér úáçø-úàå äåðéð-úà ïáiå øeMà àöé̈¨´©®©¦̧¤Æ¤¦´§¥½§¤§Ÿ¬Ÿ¦−
:çìk-úàåáéàåä çìk ïéáe äåðéð ïéa ïñø-úàå §¤¨«©§¤¤¾¤¥¬¦«§¥−¥´®̈©¦−

:äìãbä øéräâé-úàå íéãeì-úà ãìé íéøöîe ¨¦¬©§Ÿ¨«¦§©¿¦¨©º¤¦¯§¤
:íéçzôð-úàå íéáäì-úàå íéîðrãé-úàå £¨¦²§¤§¨¦−§¤©§ª¦«§¤

íMî eàöé øLà íéçìñk-úàå íéñøút©§ª¦º§¤©§ª¦À£¤̧¨«§¬¦¨²
ìt:íéøzôk-úàå íézLñåèãìé ïrðëe §¦§¦−§¤©§Ÿ¦«§©À©¨©²

:úç-úàå Bøëa ïãéö-úàæè-úàå éñeáéä-úàå ¤¦¬Ÿ§Ÿ−§¤¥«§¤©§¦Æ§¤
:éLbøbä úàå éøîàäæéé÷ørä-úàå éeçä-úàå ¨´¡Ÿ¦½§¥−©¦§¨¦«§¤©«¦¦¬§¤¨«©§¦−

:éðéqä-úàåçé-úàå éøîvä-úàå éãåøàä-úàå §¤©¦¦«§¤¨«©§¨¦¬§¤©§¨¦−§¤
:éðrðkä úBçtLî eöôð øçàå éúîçäèééäéå ©«£¨¦®§©©´¨½Ÿ¦§§−©§©«£¦«©§¦º

äfr-ãr äøøâ äëàa ïãévî éðrðkä ìeáb§³©§©«£¦Æ¦¦½Ÿ«Ÿ£¨¬§−̈¨©©¨®
äîãàå äøîrå äîãñ äëàaáéúëíéáöe «Ÿ£º̈§¯Ÿ¨©«£Ÿ̈²§©§¨¬§Ÿ¦−

éø÷ì-ãr íéBáöe:òLëíç-éðá älà §¦−©¨«©¥´¤§¥½̈
ìì íúçtLîì:íäéBâa íúöøàa íúðLñ §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ¨®§©§Ÿ−̈§«¥¤«

àëìeéçà øár-éða-ìk éáà àeä-íb ãlé íL §¥¬ª©−©®£¦Æ¨§¥¥½¤£¦−
:ìBãbä úôéáëøeMàå íìér íL éða ¤¬¤©¨«§¥¬¥−¥¨´§©®

:íøàå ãeìå ãLëtøàåâëìeçå õeò íøà éðáe §©§©§©−§¬©«£¨«§¥−£¨®¬§−
:Lîå øúâåãëçìLå çìL-úà ãìé ãLëtøàå §¤¬¤¨©«§©§©§©−¨©´¤¨®©§¤−©

:øár-úà ãìéäëíL íéðá éðL ãlé øárìe ¨©¬¤¥«¤§¥¬¤ª©−§¥´¨¦®¥´
åéçà íLå õøàä äâìôð åéîéá ék âìt ãçàä̈«¤º̈¤À¤¦³§¨¨Æ¦§§¨´¨½̈¤§¥¬¨¦−

:ïè÷éåëóìL-úàå ããBîìà-úà ãìé ïè÷éå ¨§¨«§¨§¨´¨©½¤©§−̈§¤¨®¤
:çøé-úàå úåîøöç-úàåæë-úàå íøBãä-úàå §¤£©§−̈¤§¤¨«©§¤£¨¬§¤

:äì÷c-úàå ìæeàçëìàîéáà-úàå ìáBò-úàå −̈§¤¦§¨«§¤¨¬§¤£¦«¨¥−
:àáL-úàåèë-úàå äìéåç-úàå øôBà-úàå §¤§¨«§¤¦¬§¤£¦−̈§¤

:ïè÷é éða älà-ìk ááBéìàLnî íáLBî éäéå ¨®¨¥−¤§¥¬¨§¨«©§¦¬«¨−̈¦¥¨®
:íãwä øä äøôñ äëàaàìíL-éðá älà «Ÿ£¨¬§−̈¨©¬©¤«¤¥´¤§¥¥½

ìì íúçtLîì:íäéBâì íúöøàa íúðL §¦§§Ÿ−̈¦§«ŸŸ®̈§©§Ÿ−̈§«¥¤«
áìíäéBâa íúãìBúì çð-éða úçtLî älà¥´¤¦§§¯Ÿ§¥²Ÿ©§«§Ÿ−̈§«¥¤®

:ìeanä øçà õøàa íéBbä eãøôð älàîeô ¥¥¹¤¦§§¯©¦²¨−̈¤©©¬©©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(24 'nr i zegiy ihewl)

e‡¯ ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ(כג (ט, ¿∆¿«¬ƒ∆…»
מּובן  הרי אחֹורּנית, ּפניהם ׁשהיּו מאחר לׁשאל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹיׁש

רע  רֹואה אדם ּכאׁשר ּדהּנה לֹומר, ויׁש ראּו. ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמעצמֹו

רק  ׁשּבּדבר, למעׂשה" ה"הלכה את רק לראֹות עליו ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזּולתֹו,

ּׁשּנֹוגע ואם ‡ÂÈÏמה למּוטב. ּולהחזירֹו להֹוכיחֹו לעׂשֹות: ֵֶַַ≈»ְְְְֲֲִִִַַָ

רעת את ּומרּגיׁש רֹואה קּים B¯·Áהּוא הּזה ׁשהרע סימן – ְִֶֶַַָ¬≈ִֶֶַַַָָָ

ראי. הּוא ׁשהּזּולת הּידּועה, הּבעלֿׁשםֿטֹוב ּוכתֹורת ּבֹו, ְְְִֵֶַַַַַַַַָּגם

¯‡eזהּו ‡Ï Ì‰È·‡ ˙Â¯ÚÂ ערוה הרּגיׁשּו ולא ראּו לא – ֶ¿∆¿«¬ƒ∆…»ְְְִִֶָָֹֹ

לעׂשֹות  צריכים ּׁשהם ּבמה התרּכזּו אּלא ּבאביהם, ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָוחּסרֹון

לא. ותּו אביהם), ערות את ְְְֲִֶֶֶַַַֹ(ויכּסּו

éòéáùàéàíéøáãe úçà äôN õøàä-ìë éäéå©§¦¬¨¨−̈¤¨¨´¤®̈§¨¦−
:íéãçàáär÷á eàöîiå íãwî írñða éäéå £¨¦«©§¦−§¨§¨´¦¤®¤©¦§§¬¦§¨²

íL eáLiå ørðL õøàa:â-ìà Léà eøîàiå §¤¬¤¦§−̈©¥¬§¨«©«Ÿ§º¦´¤
äôøNì äôøNðå íéðáì äðaìð äáä eärø¥¥À¨µ¨¦§§¨´§¥¦½§¦§§−̈¦§¥¨®
íäì äéä øîçäå ïáàì äðálä íäì éäzå©§¦̧¨¤³©§¥¨Æ§½̈¤§©´¥½̈¨¨¬¨¤−

:øîçìãìcâîe øér eðl-äðáð | äáä eøîàiå ©«Ÿ¤©«Ÿ§º¨´¨¦§¤¨´¦À¦§¨Æ
éðt-ìr õeôð-ït íL eðl-äNrðå íéîMá BLàøå§Ÿ´©¨©½¦§©«£¤−̈¥®¤¨−©§¥¬



iriayרב - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàä-ìëä-úàå øérä-úà úàøì ýåýé ãøiå ¨¨¨«¤©¥¤́§Ÿ̈½¦§¬Ÿ¤¨¦−§¤
eða øLà ìcânä:íãàä éðaåïä ýåýé øîàiå ©¦§¨®£¤¬¨−§¥¬¨«¨¨«©Ÿ́¤§Ÿ̈À¥´

úBNrì ílçä äæå ílëì úçà äôNå ãçà ír©³¤¨Æ§¨¨³©©Æ§ª½̈§¤−©«¦¨´©«£®
:úBNrì eîæé øLà ìk íäî øöaé-àì äzrå§©¨Æ«Ÿ¦¨¥´¥¤½²Ÿ£¤¬¨«§−©«£«

æeòîLé àì øLà íúôN íL äìáðå äãøð äáä̈µ¨¥«§½̈§¨«§¨¬−̈§¨¨®£¤Æ´Ÿ¦§§½
:eärø úôN LéàçíMî íúà ýåýé õôiå ¦−§©¬¥¥«©¨̧¤§Ÿ̈¬Ÿ¨²¦−̈

:øérä úðáì eìcçiå õøàä-ìë éðt-ìrèïk-ìr ©§¥´¨¨¨®¤©©§§−¦§¬Ÿ¨¦«©¥º
-ìk úôN ýåýé ììa íL-ék ìáa dîL àø÷̈¨³§¨Æ¨¤½¦¨²¨©¬§Ÿ̈−§©´¨
-ìk éðt-ìr ýåýé íöéôä íMîe õøàä̈®̈¤¦¨Æ¡¦¨´§Ÿ̈½©§¥−¨

:õøàäôéäðL úàî-ïa íL íL úãìBz älà ¨¨«¤¥µ¤«§´Ÿ¥½¥ µ¤§©´¨½̈
:ìeanä øçà íéúðL ãLëtøà-úà ãìBiå©−¤¤©§©§®̈§¨©−¦©©¬©©«

àéLîç ãLëtøà-úà BãéìBä éøçà íL-éçéå©«§¦¥À©«£¥Æ«¦´¤©§©§½̈£¥¬
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàîñáéãLëtøàå ¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«§©§©§©´

ìLe Lîç éç:çìL-úà ãìBiå äðL íéLâééçéå ©½¨¥¬§¦−¨®̈©−¤¤¨«©©§¦´
ìL çìL-úà BãéìBä éøçà ãLëtøàíéðL L ©§©§©À©«£¥Æ«¦´¤¤½©¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
ãéìL éç çìLå:øár-úà ãìBiå äðL íéL §¤¬©©−§¦´¨¨®©−¤¤¥«¤
åèìL øár-úà BãéìBä éøçà çìL-éçéåíéðL L ©«§¦¤À©©«£¥Æ«¦´¤¥½¤¨´¨¦½

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàåñ §©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«
æèìLe òaøà øár-éçéå-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¥¾¤©§©¬§¦−¨¨®©−¤¤

:âìtæéìL âìt-úà BãéìBä éøçà øár-éçéåíéL ¨«¤©«§¦¥À¤©«£¥Æ«¦´¤¤½¤§¦´
:úBðáe íéða ãìBiå äðL úBàî òaøàå äðLñ ¨½̈§©§©¬¥−¨¨®©¬¤¨¦−¨«

çéìL âìô-éçéå:erø-úà ãìBiå äðL íéL ©«§¦¤−¤§¦´¨¨®©−¤¤§«
èéíéðL òLz eòø-úà BãéìBä éøçà âìô-éçéå©«§¦¤À¤©«£¥Æ«¦´¤§½¥¬©¨¦−

:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñëeòø éçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦´§½
ìLe íézL:âeøN-úà ãìBiå äðL íéLàëéçéå §©¬¦§¦−¨®̈©−¤¤§«©§¦´

íéðL òáL âeøN-úà BãéìBä éøçà eòø§À©«£¥Æ«¦´¤§½¤¬©¨¦−
:úBðáe íéða ãìBiå äðL íéúàîeñáëéçéå ¨©´¦¨¨®©¬¤¨¦−¨«©§¦¬

ìL âeøN:øBçð-úà ãìBiå äðL íéLâëéçéå §−§¦´¨¨®©−¤¤¨«©§¦´
äðL íéúàî øBçð-úà BãéìBä éøçà âeøN§À©«£¥²«¦¬¤¨−¨©´¦¨¨®

:úBðáe íéða ãìBiåñãëòLz øBçð éçéå ©¬¤¨¦−¨«©§¦´¨½¥¬©
:çøz-úà ãìBiå äðL íéøNråäëøBçð éçéå §¤§¦−¨¨®©−¤¤¨«©©§¦´¨À

çøz-úà BãéìBä éøçàäðL äøNr-òLz ©«£¥Æ«¦´¤¤½©§©¤§¥¬¨−̈

:úBðáe íéða ãìBiå äðL úàîeñåëçøú-éçéå §©´¨¨®©¬¤¨¦−¨«©«§¦¤−©
-úàå øBçð-úà íøáà-úà ãìBiå äðL íéráL¦§¦´¨¨®©¸¤Æ¤©§½̈¤¨−§¤

:ïøäæë-úà ãéìBä çøz çøz úãìBz älàå ¨¨«§¥̧¤Æ«§´Ÿ¤½©¤µ©¦´¤
:èBì-úà ãéìBä ïøäå ïøä-úàå øBçð-úà íøáà©§½̈¤¨−§¤¨®̈§¨−̈¦¬¤«

çëBzãìBî õøàa åéáà çøz éðt-ìr ïøä úîiå©¨´¨¨½̈©§¥−¤´©¨¦®§¤¬¤«©§−
:íécNk øeàaèëíéLð íäì øBçðå íøáà çwiå §¬©§¦«©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®

äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà-úLà íL¥³¥«¤©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈
:äkñé éáàå äkìî-éáà ïøä-úaìéøN éäzå ©¨¨¬£¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−

:ãìå dì ïéà äø÷ràìBða íøáà-úà çøz çwiå £¨®̈¥¬−̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À
úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa èBì-úàå§¤³¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤
úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå Bða íøáà©§¨´§®©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ

:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiå ïrðk äöøàáìeéäiå ©´§¨§©½©©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´
çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç çøú-éîé§¥¤½©¨¥¬¨¦−¨©´¦¨¨®©¨¬¨¤−©

øça*Ñ: §¨¨«
BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

.ïîéñ è"åì ä"ëñé é"áà .ïîéñ ì"àìöá ,íé÷åñô â"ð÷ ôôô

ã ycew zegiyn zecewp ã(k 'nr i ycw zexb`)

Ì‰¯·‡ ÏL B¯B„a ‰È‰ el‡Â(ט ו, (רש"י ¿ƒ»»¿∆«¿»»

נח  מיתת לפני ׁשנה נ"ח נֹולד אבינּו אברהם הרי ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוקׁשה,

ּכאׁשר  ׁשנה נ"ח ּבן אבינּו אברהם האּבןֿעזרא: ׁשּכתב ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ(ּוכפי

לֹומר, ויׁש ּבדֹורֹו. היה לא ׁשּנח לֹומר אפׁשר ואי נח), ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹמת

ּבּדֹור הּכּונה ׁשּלֹוBlLׁש"ּבדֹורֹו" הּפרנס ׁשהּוא הּדֹור , ְֶַַַָָ∆ְֶֶַַַָ

ּופרנסיו. ּדֹור ּדֹור רז"ל: וכלׁשֹון ְְְְִִַַַַָָּומנהיגֹו.

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò



רג xihtn - `i - gp zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

øéèôîèë-úLà íL íéLð íäì øBçðå íøáà çwiå©¦©̧©§¨¯§¨²¨¤−¨¦®¥³¥«¤
ïøä-úa äkìî øBçð-úLà íLå éøN íøáà©§¨Æ¨½̈§¥³¥«¤¨Æ¦§½̈©¨¨¬

:äkñé éáàå äkìî-éáàìïéà äø÷r éøN éäzå £¦«¦§−̈©«£¦¬¦§¨«©§¦¬¨©−£¨®̈¥¬
:ãìå dìàìèBì-úàå Bða íøáà-úà çøz çwiå −̈¨¨«©¦©̧¤¹©¤©§¨´§À§¤³

Bða íøáà úLà Búlk éøN úàå Bða-ïa ïøä-ïa¤¨¨Æ¤§½§¥Æ¨©´©¨½¥−¤©§¨´§®

ïrðk äöøà úëìì íécNk øeàî ízà eàöiå©¥«§¸¦¹̈¥´©§¦À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©
:íL eáLiå ïøç-ãr eàáiåáìçøú-éîé eéäiå ©¨¬Ÿ©¨−̈©¥¬§¨«©¦«§´§¥¤½©

øça çøz úîiå äðL íéúàîe íéðL Lîç*Ñ: ¨¥¬¨¦−¨©´¦¨®̈©¨¬¨¤−©§¨¨«

(*423 'îòå ,63 'îò å"èç ù"å÷ì ô"ò

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
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אגרות קודש

 ב"ה,  אדר"ח מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה נתן דוד שי'

שלום וברכה!

ונהניתי לקרות בו אשר דרש לפני העולם בעניני יהדות.  מאשר הנני קבלת ממכתבו מא"ח, 

ופשיטא שאין זה מספיק מה שדורש לפניהם אחת בשנה, וכידוע דהעבודה של אחת בשנה דזמן דקדש 

הקדשים הוא יום הכפורים בקדש הקדשים במקום כפשוטו ע"י כהן גדול שנקרא קדש קדשים )דה"י 

א' כג, יג( - עש"ן - מועילה כשיש לזה הכנות במשך השנה נוסף על הכנה דיוהכ"פ עצמו.

נשמתו שהיא חלק אלקה ממעל ממש למעלה מהזמן  ואף שמבואר שכאו"א מישראל מצד 

ביוהכ"פ בקדש הקדשים  גדול  כהן  פעולת  ע"ד  רגע  ובכל  זמן  ובכל  בכל מקום  לפעול  יכול  והמקום 

ע"י הזזה כדבעי בשינוי המהות, הנה מובן ופשוט שאין זה פוטר ח"ו כלל בעבודה במשך כל השנה 

וכלשון הזהר כל יומא ויומא עביד עבידתי )זח"ג צד, ב( וחסר יומא חדא חסר לבושא חדא )זח"א רכד, 

ולא תמיד מוכנים לקבל  וק"ו בהנוגע לפעולה על אחרים, שלא תמיד נמצאים אצלו,  א(. ובמכש"כ 

ההשפעה, והשי"ת יצליחו לבשר טוב גם בזה.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם רו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
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05:4205:3308:1408:0908:5308:4809:5909:5518:3418:4019:0119:0818:2119:19אוסטרליה, מלבורן )ח(

07:0807:1709:1209:1509:5409:5710:5210:5418:1918:0818:5118:4017:5218:53אוקראינה, אודסה )ק(
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05:5705:5608:2808:2708:5708:5610:0009:5818:0418:0318:2618:2517:4518:34אקוואדור, קיטו )ח(

06:1706:0908:5108:4609:2709:2210:3310:2919:0519:1019:3219:3718:5119:48ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

07:0306:5409:3509:2910:1610:1011:2311:1820:0220:0820:3220:3919:4920:51ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1207:1809:2309:2510:0010:0310:5911:0018:3418:2519:0218:5418:0819:05ארה״ב, בולטימור )ק(

07:0207:0909:1209:1509:5009:5310:4910:5018:2218:1318:5118:4217:5618:54ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:0307:0909:1309:1509:5109:5310:4910:5118:2318:1318:5218:4317:5718:54ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4007:4709:4809:5110:2710:3011:2611:2718:5718:4719:2719:1818:3119:29ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2007:2409:3909:4010:1210:1311:1211:1218:5618:5019:2119:1418:3319:24ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5406:5809:1009:1109:4409:4610:4410:4418:2318:1618:5018:4317:5918:53ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1807:2109:3909:3910:1010:1111:1111:1118:5818:5219:2219:1618:3519:26ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5907:0509:0809:1109:4609:4910:4510:4618:1718:0818:4718:3817:5218:49ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2607:3309:3609:3910:1410:1711:1311:1418:4618:3719:1619:0718:2119:18ארה״ב, פיטסבורג )ק(

06:5807:0509:0709:0909:4609:4810:4410:4518:1618:0618:4618:3617:5018:48ארה״ב, שיקגו )ק(

06:0806:0308:4108:3809:1109:0910:1510:1318:3118:3318:5518:5618:1419:05בוליביה, לה-פס )ח(

07:5808:0909:5509:5910:4210:4611:3911:4118:5918:4619:3419:2218:3019:36בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:5808:0809:5510:0010:4210:4611:3911:4119:0018:4719:3519:2218:3119:36בלגיה, בריסל )ק(

05:3805:3208:1208:0808:4408:4009:4809:4618:1418:1718:3418:3717:5818:46ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2605:2108:0007:5708:3208:2909:3609:3417:5718:0018:2118:2417:4118:34ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1707:2709:1309:1710:0010:0410:5710:5918:1818:0518:5218:4017:5218:54בריטניה, לונדון )ק(

07:2807:3909:2009:2510:1010:1411:0611:0918:2318:0919:0018:4717:5619:01בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:2407:3509:1909:2310:0610:1111:0311:0618:2318:1018:5818:4517:5418:59גרמניה, ברלין )ק(

07:4007:5009:3909:4310:2410:2811:2111:2418:4318:3119:1819:0618:1519:19גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3705:3108:1108:0708:4408:4009:4809:4618:1818:2218:3718:4018:0318:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3106:3308:5608:5609:2609:2610:2710:2718:1918:1518:4318:3817:5718:47הודו, מומבאי )ח(

06:2706:2908:5208:5209:2209:2210:2310:2318:1518:1118:3918:3517:5418:44הודו, פונה )ח(

06:5607:0408:5809:0209:4109:4510:3910:4118:0417:5318:3718:2617:3718:39הונגריה, בודפשט )ק(

07:0707:1309:1709:1909:5509:5710:5410:5518:2718:1818:5618:4718:0118:59טורקיה, איסטנבול )ק(

07:2907:3509:4209:4410:1910:2111:1811:1918:5418:4519:2219:1418:2919:25יוון, אתונה )ק(

07:1607:2509:1909:2310:0210:0510:5911:0118:2618:1518:5818:4717:5819:00מולדובה, קישינב )ק(

לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
06:2906:3108:5308:5409:2409:2410:2510:2418:1618:1118:3918:3517:5418:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4405:3308:1408:0708:5808:5210:0610:0118:5018:5819:2219:3118:3819:44ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0106:0508:2108:2208:5408:5509:5409:5417:3917:3318:0417:5817:1618:08נפאל, קטמנדו )ח(

06:4906:4809:2009:1809:4809:4710:5110:4918:5418:5319:1619:1518:3519:24סינגפור, סינגפור )ח(

06:5307:0408:4808:5309:3609:4010:3310:3517:5117:3818:2818:1517:2218:29פולין, ורשא )ק(

05:4605:4208:1908:1608:4808:4609:5209:5018:0518:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

07:5107:5909:5609:5910:3710:4111:3511:3719:0318:5219:3519:2418:3619:37צרפת, ליאון )ק(

08:0408:1310:0410:0810:4910:5311:4611:4819:1119:0019:4419:3218:4319:45צרפת, פריז )ק(

05:4205:4208:1208:1108:4108:4009:4309:4217:4417:4218:0618:0417:2418:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2707:3409:3309:3610:1310:1611:1111:1318:4418:3419:1219:0218:1719:14קנדה, טורונטו )ק(

07:0507:1309:0909:1309:5109:5410:4910:5018:1718:0718:4818:3817:5118:50קנדה, מונטריאול )ק(

06:4806:5309:0309:0409:3809:4010:3710:3818:1718:0918:4418:3617:5218:47קפריסין, לרנקה )ק(

07:1707:2809:0709:1209:5810:0310:5410:5718:0817:5418:4718:3317:3818:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:5107:0308:3908:4509:3209:3710:2810:3117:4417:2918:2018:0517:1318:21רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3306:4208:3608:3909:1809:2210:1610:1817:4217:3118:1518:0417:1518:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3807:4709:4009:4410:2310:2711:2111:2318:5118:4019:1919:0818:2319:21שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0908:3508:3509:0509:0410:0610:0518:0217:5818:2418:2117:4118:30תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה 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¤



רז לוח זמנים לשבוע פרשת נח בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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06:0106:0508:2108:2208:5408:5509:5409:5417:3917:3318:0417:5817:1618:08נפאל, קטמנדו )ח(

06:4906:4809:2009:1809:4809:4710:5110:4918:5418:5319:1619:1518:3519:24סינגפור, סינגפור )ח(

06:5307:0408:4808:5309:3609:4010:3310:3517:5117:3818:2818:1517:2218:29פולין, ורשא )ק(

05:4605:4208:1908:1608:4808:4609:5209:5018:0518:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

07:5107:5909:5609:5910:3710:4111:3511:3719:0318:5219:3519:2418:3619:37צרפת, ליאון )ק(

08:0408:1310:0410:0810:4910:5311:4611:4819:1119:0019:4419:3218:4319:45צרפת, פריז )ק(

05:4205:4208:1208:1108:4108:4009:4309:4217:4417:4218:0618:0417:2418:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2707:3409:3309:3610:1310:1611:1111:1318:4418:3419:1219:0218:1719:14קנדה, טורונטו )ק(

07:0507:1309:0909:1309:5109:5410:4910:5018:1718:0718:4818:3817:5118:50קנדה, מונטריאול )ק(

06:4806:5309:0309:0409:3809:4010:3710:3818:1718:0918:4418:3617:5218:47קפריסין, לרנקה )ק(

07:1707:2809:0709:1209:5810:0310:5410:5718:0817:5418:4718:3317:3818:48רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:5107:0308:3908:4509:3209:3710:2810:3117:4417:2918:2018:0517:1318:21רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3306:4208:3608:3909:1809:2210:1610:1817:4217:3118:1518:0417:1518:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3807:4709:4009:4410:2310:2711:2111:2318:5118:4019:1919:0818:2319:21שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0908:3508:3509:0509:0410:0610:0518:0217:5818:2418:2117:4118:30תאילנד, בנגקוק )ח(

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה 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
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