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

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

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 íéäìû 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
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:eilr avipd 'd z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep ... xnel envr libxdl aeh
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.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¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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:äøBzä©¨

øaãéååéða-ìàå ïøäà-ìà øac :øîàl äLî-ìà ýåýé ©§©¥§Ÿ̈¤¤¥«Ÿ©¥¤©«£Ÿ§¤¨¨
:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«
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.sebd xarl zehep
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CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
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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 ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
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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¨
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המשך תהלקם בעמוד יק

היוצא בימי ניסן ורואה אילנות שמוציאין פרח צריך לברך: ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֶאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא 

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

ברכת האילנות:

נקודות משיחות קודש - מזמור קיט מתוך "תהילות מנחם"
ט – במה יזכה נער את ארחו

סגולה להיפקד בבן
הבעש"ט מפרש1 את הפסוק: במה יזכה נער – באיזה מצוה האדם יזכה להיפקד בבן, את 

ארחו – ע"י מצות הכנסת אורחים בשמחה ובקורת רוח2.

1( ראה אג"ק אדמו"ר מהוריי"צ חי"ג ע' שפט. הובא בכתר שם טוב בהוספות ע' שכג.
2( אג"ק ח"ד ע' ל. וחי"ט ע' שלג.  

`"hily x"enc` w"k li`edy wxand gqep .d"a
laz iagxn lka 'iy y"p`l gelyl

h"kyz'd ,gqtd bg z`xwl
נפלאות. אראנו מצרים מארץ צאתך כימי ההבטחה ממש בקרוב ויקויים ושמח כשר הפסח חג

שניאורסאהן  מנחם

סוף זמן קידוש לבנה, יום שלישי בערב - י"ג ניסן



ד

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

כללי   מפתח   

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

 ג   .......................  קכ ,קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

   וי' אלקינו משםויוציאנו הה "מאמר ד  ) ג

 ה   ................................  ט"כה'תש ליל ב' דחג הפסח,

 יג   ....................  מכתב כללי י"א ניסן, ה'תשכ"ה  )ד

 טז  ................  תשט"ו ליל ב' דחג הפסח, הת שיח  )ה

 כה  .  ה'תשכ"ט   פ"ה חנים דראשו ר"ד ושיחות ימים    )ו

 מג  ...  ה'תשכ"ט   פ"ה חד  אחרוניםר"ד ושיחות ימים    )ז

  זס  ..................... ביך כר פסחחג הת שיחו-ילקוט  )ח

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ט

 עג   ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 עד  ..................  חג הפסח –משיח אולה וילקוט ג  )י

 עה   ..............  לשבוע חג הפסחמי ויחומש  יורשיע  )יא

 קיג  ..................  לשבוע חג הפסח ם ליהתעורי יש  )יב

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  ) יג

 קיד  .......................................  לשבוע חג הפסח  

 הכק  .........  לת חודש ניסןאמירת הנשיאים לתחי  )יד

 כוק  ...............  לשבוע חג הפסח "םוי םו יה"ח ול  )טו

 כחק  ......................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  )טז

 שיעורי רמב"ם 

 לאק  ..............  לשבוע חג הפסחליום  ג' פרקים –  )יז

 פחק   ............  לשבוע חג הפסחיום לאחד  פרק –  ) יח

 רז  ...................  לשבוע חג הפסחות וצספר המ –  )יט

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )כ

 רי  ..........................................................    בדף 

   יםנביאים וכתוב  )כא

 ריח  .....................................  ב פרק  דניאל ,לבפרק  ה ירמי

  ערכין/בכורותסכת מ – ותנימש  )כב

 רכ  .....................................................  תי קה ור ביא

 לאר  ...........................................  ה מגיל מסכת  עקביעין   ) כג

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כד

 לבר  ................................................  לוף עד ד למדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כה

 סר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכות שבסעודה ת והלכ וךשולחן ער  )כו

  סגר  ...............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    ל מצותששת ימים תאכ התורלקוטי   )כז

 וסר  .................................................  הזקן  ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כח

 סטר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כט

 ער  .........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  ) ל

 ערב  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )לא

 ערב  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  דש"תה' –ם מאמריה רספ  )לב

 עג ר  .............................................  יי''צהר'ר מוו' מאד

  ק"בלה גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) לג

 עור  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 פר ..............................................  ט ק פר הזכרונות ספר  )לד

  קודש  רותגא  ) לה

 פג ר  .......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 פדר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לו

 פה ר  .........................  לשבוע חג הפסח זמנים  לוח  ) לז

 של פסחליום א' וב' רות קת נהדלסדר מצות   ) לח

 פזר  ................................................  ולשבת קודש
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,gqtd bgc 'a lil .c"qa
h"kyz'd

(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
e‡ÈˆBiÂ'וגֹו חזקה ּביד מּׁשם אלקינּו ,1הוי' «ƒ≈ְְֱֲֲִֵָָָָָָֹ

ׂשרף  עלֿידי ולא מלא עלֿידי ְְְְֵֵַַַָָָֹֹלא

אני  כּו' מלא ולא אני כּו' ׁשליח עלֿידי ְְְְֲֲִִִֵַַַָָֹֹולא

ולא  הּוא  אני  כּו' הּׁשליח  ולא אני כּו', ׂשרף ְְְֲֲִִִַַָָָֹֹֹולא

ארּבעה 2אחר  ּכנגד הם אּלּו לׁשֹונֹות (ׁשארּבעה ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא ּגאּולה), ׁשל ְְֶֶַָָָָלׁשֹונֹות

מלכי  מל עליהם ׁשּנגלה כּו', ּובעצמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָּבכבֹודֹו

ּוגאלם  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּגם 3הּמלכים וזהּו . ְְְִֶַַַָָָָָ

ּׁשּכתּוב  מצרים,4מה מארץ יצאת ּבחּפזֹון ּכי ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ּבּמכילּתא  היה 6ּובּילקּוט 5ּכדאיתא ׁשהחּפזֹון ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָ

לּדבר, ראיה ׁשאין ואףֿעלּֿפי  ּדׁשכינה, ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָחּפזֹון

ׁשּנאמר  לּדבר, מדּלג 7זכר ּבא, זה הּנה ּדֹודי קֹול  ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

ּדהינּו החּפזֹון, ענין הּוא ׁשהּדּלּוג ההרים, ְְְִִִִֶֶַַַַַָָעל

הּדּיּוק  מהּו להבין, וצרי כּו'. ׁשּבאיןֿער ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹּגּלּוי

מל" עלֿידי ׁשהיתה מּמצרים הּגאּולה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבמעלת

הינּו, הּקדֹוׁשּֿברּוֿה ּוא", הּמלכים ְְְִֵַַַַָָָמלכי

והּקדֹוׁשֿ הּמלכים", ּומלכי "מלכים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיׁשנם

הּמלכים", מלכי על מל" הּוא ְְִֵֶֶַַַָָּברּוֿהּוא

ׁשהּקדֹוׁשֿ ּבזה העּלּוי מהּו מּובן אינֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָּדלכאֹורה

הלא  הּמלכים", מלכי מל" הּוא ְְֲִֵֶֶַַָָֹּברּוֿהּוא

לזה. זה ּבאיןֿער הם ונברא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָֹּבֹורא

ּבדּבּורֿהּמתחיל Ô·eÈÂב) הּמבאר ּבהקּדים ¿»ְְְְְִִִַַַַָֹ

תרכ"ט "מ  זֹו" מאמר 8ּצה ּבפרּוׁש , ְֲֵַַַָ

ׁשּום  על כּו' אֹוכלים ׁשאנּו זֹו "מּצה ְִֶַַַַָָָָההּגדה

עד  להחמיץ אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַֹׁשּלא

ׁשּנאמר  ּוגאלם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּמלכים מלכי מל עליהם וּיאפּו9ׁשּנגלה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
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היינו.)1 עבדים פיסקא ומנהגים טעמים לקוטי עם פסח של הגדה וראה כא. ו, ואתחנן פיסקא )2ע"פ פסח של הגדה

זו.)3ויוציאנו. מצה פיסקא ג.)4שם טז, ראה יא.)5פ' יב, קצט).)6בא (רמז שם בא – ח.)7שמעוני ב, השירים שיר

ואילך.)8 קלב ס"ע תרכ"ט לט.)9סה"מ שם, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
פסח: של בהגדה אומרים מצרים, יציאת אודות

e‡ÈˆBiÂישראל בני אותנו ÌMÓוהוציא eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ מצרים מארץ «ƒ≈¬»»¡…≈ƒ»
'B‚Â ‰˜ÊÁ „Èa1, בעצמו הקדושֿברוךֿהוא ידי על הייתה מצרים ויציאת ¿»¬»»¿

'eÎ ÁÈÏL È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ Û¯N È„ÈŒÏÚ ‡ÏÂ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ‡Ï…«¿≈«¿»¿…«¿≈»»¿…«¿≈»ƒ«
‡ÏÂ È‡ 'eÎ C‡ÏÓ ‡ÏÂ È‡¬ƒ¿…«¿»¬ƒ¿…
ÁÈÏM‰ ‡ÏÂ È‡ ,'eÎ Û¯N»»¬ƒ¿…«»ƒ«
¯Á‡ ‡ÏÂ ‡e‰ È‡ 'eÎ2 ¬ƒ¿…«≈
el‡ ˙BBLÏ ‰Úa¯‡L)∆«¿»»¿≈
היינו  פסח, של בהגדה כאן האמורים

ולא  אני שרף, ולא אני מלאך, ולא אני

אחר, ולא אני k‚„שליח, Ì‰≈¿∆∆
‰Ïe‡b ÏL ˙BBLÏ ‰Úa¯‡«¿»»¿∆¿»
מצרים, יציאת לגבי בתורה האמורים

וגאלתי  והצלתי, והוצאתי, היינו

‰ŒCe¯aŒLB„wולקחתי), ‡l‡∆»«»»
,'eÎ BÓˆÚ·e B„B·Îa ‡e‰ וכמו ƒ¿¿«¿

של  ב'הגדה נוספת בפיסקא שנאמר

ביציאת  האלוקי הגילוי אודות פסח'

Ì‰ÈÏÚמצרים  ‰Ï‚pL בני על ∆ƒ¿»¬≈∆
‰ÌÈÎÏnישראל  ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ

‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ בעצמו «»»
ÌÏ‡‚e3Ìb e‰ÊÂ הפירוש . ¿»»¿∆«

על  e˙kM·הפנימי ‰Ó4בתורהÈk «∆»ƒ
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙‡ˆÈ ÔBÊtÁa¿ƒ»»»»≈∆∆ƒ¿«ƒ

‡˙È‡„kכמובא‡zÏÈÎna5 ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
שמות  חומש על הלכתי מדרש

Ëe˜Ïi·e6'שמעוני 'ילקוט מדרש ««¿
ÔBÊtÁ ‰È‰ ÔBÊtÁ‰L∆«ƒ»»»ƒ»

,‰ÈÎLcֿהקדוש מצד מהירות ƒ¿ƒ»
ÔÈ‡Lברוךֿהוא  ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆≈
‰È‡¯מפורשת¯·cÏ זה בפסוק ¿»»«»»

על  מדבר זה פסוק פשוטו לפי שהרי

ישראל, בני של cÏ·¯,החיפזון ¯ÎÊ≈∆«»»
רמז  לכך ב'שיר Ó‡pL7¯יש ∆∆¡«

אומרת ישראל שכנסת ˜ÏBהשירים'
È„Bc הקדושֿברוךֿהוא הוא אהובי, ƒ

כביכול, ומתקרב, נשמע שלו הקול

ÏÚ ‚l„Ó ,‡a ‰Ê ‰p‰ƒ≈∆»¿«≈«
‚elc‰L ,ÌÈ¯‰‰וקפיצה,בריצה ∆»ƒ∆«ƒ

במתינות  שהיא רגילה מהליכה בשונה

Èelb eÈ‰c ,ÔBÊtÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««ƒ»¿«¿ƒ

'eÎ C¯ÚŒÔÈ‡aL,הגילוי הוא שאליו למי והשוואה יחס ללא התגלות ∆¿≈¬…
במהירות  גילוי בהדרגה, ופועל שבא ובמתינות לאט שנעשה מדבר ובשונה

שבאיןֿערוך. התגלות מסמל ובחיפזון

˜eic‰ e‰Ó ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ הדגש משמעות ‰Ïe‡b‰מה ˙ÏÚÓa ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ¿«¬««¿»
È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰L ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ∆»¿»«¿≈
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ"∆∆«¿≈«¿»ƒ

,"‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ בכבודו «»»
מובן ‰eÈ,ובעצמו  עצמו זה מלשון «¿

ÈÎÏÓe ÌÈÎÏÓ" ÌLiL∆∆¿»¿»ƒ«¿≈
ŒCe¯aŒLB„w‰Â ,"ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ¿«»»
ÈÎÏÓ ÏÚ CÏÓ" ‡e‰ ‡e‰∆∆««¿≈
BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc ,"ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ¿ƒ¿»≈

ÈelÚ‰ e‰Ó Ô·eÓוהיתרון‰Êa »«»ƒ»∆
‡e‰ ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰L∆«»»
‡Ï‰ ,"ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ"∆∆«¿≈«¿»ƒ¬…
C¯ÚŒÔÈ‡a Ì‰ ‡¯·Â ‡¯Ba≈¿ƒ¿»≈¿≈¬…

‰ÊÏ ‰Ê יחס כל שאין וכיוון ∆»∆
הקדושֿברוךֿהוא  בין ,והשוואה

המלכים  כולל הנבראים, לכל הבורא,

הקדושֿברוךֿהוא  אלא המלכים ומלכי

היתרון  מה שיעור, לאין מהם נעלה

עליהם, מלך שהוא בכך החידוש ומה

או  'מלכים' שהם העובדה לגביו והרי

שום  לה אין מלכים' 'מלכי אפילו

ערך?

¯‡·n‰ ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ (·¿»¿«¿ƒ«¿…»
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a של במאמר ¿ƒ««¿ƒ

הרביעי  שמואל, (רבי מהר"ש אדמו"ר

הפותח  חב"ד) אדמו"רי בשושלת

BÊ"במילים ‰vÓ" ההגדה מתוך «»
תרכ"ט  משנת פסח, 8Le¯Ùaשל ,¿≈

e‡L BÊ ‰vÓ" ‰„b‰‰ ¯Ó‡Ó«¬«««»»«»∆»
‡lL ÌeL ÏÚ 'eÎ ÌÈÏÎB‡¿ƒ«∆…

˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰הבצקÏL ƒ¿ƒ¿∆∆∆
‰Ï‚pL „Ú ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡¬≈¿«¬ƒ«∆ƒ¿»
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»»

בני Ó‡pL9eÙ‡iÂ¯ממצרים, ∆∆¡««…

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

 

כללי   מפתח   

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

 ג   .......................  קכ ,קיט ,קיח תהליםמזמורי   )ב

   וי' אלקינו משםויוציאנו הה "מאמר ד  ) ג

 ה   ................................  ט"כה'תש ליל ב' דחג הפסח,

 יג   ....................  מכתב כללי י"א ניסן, ה'תשכ"ה  )ד

 טז  ................  תשט"ו ליל ב' דחג הפסח, הת שיח  )ה

 כה  .  ה'תשכ"ט   פ"ה חנים דראשו ר"ד ושיחות ימים    )ו

 מג  ...  ה'תשכ"ט   פ"ה חד  אחרוניםר"ד ושיחות ימים    )ז

  זס  ..................... ביך כר פסחחג הת שיחו-ילקוט  )ח

 ה"ח "ג הרהרה  "קכל ה רותה על חקיצ ויל ילקוט  )ט

 עג   ..................  סאהן זצ"ל המקובל ר' לוי יצחק שניאור

 עד  ..................  חג הפסח –משיח אולה וילקוט ג  )י

 עה   ..............  לשבוע חג הפסחמי ויחומש  יורשיע  )יא

 קיג  ..................  לשבוע חג הפסח ם ליהתעורי יש  )יב

    מוגה)(א ינפר התבסרים שיעו  ) יג

 קיד  .......................................  לשבוע חג הפסח  

 הכק  .........  לת חודש ניסןאמירת הנשיאים לתחי  )יד

 כוק  ...............  לשבוע חג הפסח "םוי םו יה"ח ול  )טו

 כחק  ......................  ם "בברמ ןוילע מיתיו הלכה  )טז

 שיעורי רמב"ם 

 לאק  ..............  לשבוע חג הפסחליום  ג' פרקים –  )יז

 פחק   ............  לשבוע חג הפסחיום לאחד  פרק –  ) יח

 רז  ...................  לשבוע חג הפסחות וצספר המ –  )יט

  םעם ביאורי סוטהמסכת   )כ

 רי  ..........................................................    בדף 

   יםנביאים וכתוב  )כא

 ריח  .....................................  ב פרק  דניאל ,לבפרק  ה ירמי

  ערכין/בכורותסכת מ – ותנימש  )כב

 רכ  .....................................................  תי קה ור ביא

 לאר  ...........................................  ה מגיל מסכת  עקביעין   ) כג

  םעם ביאורי שבתמסכת   )כד

 לבר  ................................................  לוף עד ד למדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    יםהערות וציונ  עםשולחן ערוך הלכות שבת   )כה

 סר  ...................................................  ן "ר הזקאדמו

  ברכות שבסעודה ת והלכ וךשולחן ער  )כו

  סגר  ...............................  קן זה  מו"ראד  ח רב יומיי לולפ

    ל מצותששת ימים תאכ התורלקוטי   )כז

 וסר  .................................................  הזקן  ו"ראדמ 

   רת חייםתו  )כח

 סטר  .............................................  עי מצמו"ר האאד

  מצותיך דרך –צ י הצ"רמאמ  )כט

 ער  .........................................  "קח צד"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  ) ל

 ערב  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

   ההעבודקונטרס   )לא

 ערב  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  דש"תה' –ם מאמריה רספ  )לב

 עג ר  .............................................  יי''צהר'ר מוו' מאד

  ק"בלה גש" ת-"בשתות ה'חפר השיס  ) לג

 עור  .............................................  'צ' ימוהרי אדמו''ר

 פר ..............................................  ט ק פר הזכרונות ספר  )לד

  קודש  רותגא  ) לה

 פג ר  .......................................................  יי"צמוהר רמו"אד

 פדר  .................  קודש-בתש נחתלמ התורה הקריא  ) לו

 פה ר  .........................  לשבוע חג הפסח זמנים  לוח  ) לז

 של פסחליום א' וב' רות קת נהדלסדר מצות   ) לח

 פזר  ................................................  ולשבת קודש



h"kyz'dו ,gqtd bgc 'a lil

מּמצרים  גרׁשּו ּכי חמץ, לא ּכי מּצֹות עגֹות ְְִִִִִֵַַָֹֹֻּגֹו'

ׁשעּקר  מׁשמע ׁשּמּזה ּגֹו', להתמהמּה" יכלּו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹולא

הסּפיק  ׁשּלא ׁשם "על הּוא מּצה אכילת ְְֲִִִִֵֶַַַַָֹענין

ּכתיב  וכן להחמיץ ". אבֹותינּו ׁשל ׁשבעת 5ּבצקת ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַ

יצאת  ּבחּפזֹון ּכי וגֹו' מּצֹות עליו ּתאכל ְְִִִַַָָָָָָָֹימים

מּצה  אכילת ׁשעּקר מׁשמע ׁשּמּזה מצרים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָמארץ

ׁשּזהּו מצרים", מארץ יצאת ׁש"ּבחּפזֹון לפי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָהּוא

אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק "ׁשּלא ְְְֲִִִֵֶֶֶֶָֹענין

הּמפרׁשים  ּכל והקׁשּו הּצּוּוי 10להחמיץ". הלא , ְְְְְֲֲִִִִַַַָָֹ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לזה, קדם היה מּצה אכילת ְֲִֶֶֶַַַָָָָָֹעל

ּבא  לחדׁש11ּבפרׁשת ּבעׂשר ּגֹו' הּזה "החדׁש ְֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ

הּבׂשר  את ואכלּו ּגֹו' ׂשה איׁש להם ויקחּו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָהּזה,

יאכלהּו" מררים על ּומּצֹות אׁש צלי הּזה, ְְְְִִֵֶַַַַַָֹֹֻּבּלילה

ּוכתיב  לחדׁש12ּגֹו', יֹום עׂשר ּבארּבעה "ּבראׁשֹון ְְְִִֶַַָָָָָֹ

ׁש"ּנגלה  קדם ּכי ונמצא, מּצת", ּתאכלּו ְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹּבערב

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּמלכים מלכי מל ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָעליהם

מחמת  ולא מּצה, אכילת על נצטּוּו ְְְֲֲִִַַַַַַָָָֹּוגאלם"

ּכמֹו אּלא ּבלבד, להחמיץ הּבצק הסּפיק ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּלא

מּצה. לאכל ּגםּֿכן נצטּוינּו הּתֹורה מצ ֹות ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָֹׁשאר

LÈÂ ּׁשּכתּוב מה על ׁשהּקׁשיא להֹוסיף, ¿≈ְְִֶֶַַַָָֻ

יצאת  ׁש"ּבחּפזֹון ּבגלל היא מּצה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָׁשאכילת

ׁשל  ּבצקת הסּפיק "ׁשּלא (ׁשּזהּו מצרים" ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַֹמארץ

הּפרּוׁשים  ּכל לפי היא להחמיץ"), ְְֲֲִִִִֵֵַַָאבֹותינּו

ּבּגמרא  איתא ּדהּנה, החּפזֹון. ׁש"רּבי 13ּבענין ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ

חּפזֹון אלעזר  חּפזֹון, מאי סבר, עזריה ּבן ְְֲִִֶֶַַַָָָָָָ

חּפזֹון  חּפזֹון, מאי סבר , עקיבא ורּבי ְְְֲִִִִִִַַַַָָָָדמצרים.

החּפזֹון  ענין היה הּדעֹות  לכל  אמנם, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָּדיׂשראל".

ּבוּדאי  ּדיׂשראל" ה"חּפזֹון לילה. חצֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָלאחר

היה  ּדיׂשראל" "חּפזֹון ׁשהרי חצֹות, לאחר ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָהיה

ׁשּכתּוב  ּכמֹו ּגֹו'14ּבּיֹום, יצאּו הּזה, הּיֹום ּבעצם ְְְֶֶֶֶַַַָָ

היה  דמצרים" ה"חּפזֹון וגם מצרים. ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמארץ
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אבודרהם.)10 הלקט, שבלי פסח, זבח ח.)11ראה בֿג; יח.)12שם, א.)13שם, ט, מא.)14ברכות שם, בא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
BvÓ˙ישראל  ˙B‚Ú 'Bbרגיל לחם ולא עגולות ıÓÁ,מצות ‡Ï Èk À«ƒ…»≈

להחמיץ הספיק לא שהבצק ‚¯eLכיוון Èk ישראל לאחר ÌÈ¯ˆnÓבני ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ
ישראל  בני את גירש ופרעה נכנעו הם מכות עשר ספגו והמצרים שפרעה

eÏÎÈממצרים ‡ÏÂ ישראל Bb',בני "dÓ‰Ó˙‰Ï במהירות יצאו אלא ¿…»¿¿ƒ¿«¿≈«
ÔÈÚ ¯wÚL ÚÓLÓ ‰fnL∆ƒ∆«¿«∆ƒ«ƒ¿«
ÌL ÏÚ" ‡e‰ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡¬ƒ««»«≈
ÏL ˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL∆…ƒ¿ƒ¿∆∆∆

"ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ היציאה כי ¬≈¿«¬ƒ
במהירות. הייתה ≈¿ÔÎÂממצרים

·È˙k5בתורה נוסף Ú·L˙בפסוק ¿ƒƒ¿«
ÂÈÏÚ ÏÎ‡z ÌÈÓÈ בשבעת היינו »ƒ…«»»

הפסח חג Èkימי 'B‚Â ˙BvÓ«¿ƒ
,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙‡ˆÈ ÔBÊtÁa¿ƒ»»»»≈∆∆ƒ¿«ƒ

‰fnL האומר זה פסוק מלשון ∆ƒ∆
ממצרים  ביציאה קשורה מצה שאכילת

‡ÏÈÎ˙במהירות ¯wÚL ÚÓLÓ«¿«∆ƒ«¬ƒ«
ÔBÊtÁa"L ÈÙÏ ‡e‰ ‰vÓ«»¿ƒ∆¿ƒ»
e‰fL ,"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙‡ˆÈ»»»≈∆∆ƒ¿«ƒ∆∆

ÔÈÚ בהגדה האמור עם "lL‡אחד ƒ¿»∆…
eÈ˙B·‡ ÏL ˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿∆∆∆¬≈

."ıÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒ
eL˜‰Â כך Ïkעל ¿ƒ¿»

ÌÈL¯Ùn‰10ÏÚ Èeev‰ ‡Ï‰ , «¿»¿ƒ¬…«ƒ«
‰È‰ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡כברÌ„˜ ¬ƒ««»»»…∆

,‰ÊÏ בפועל ממצרים היציאה לפני »∆
במהירות  e˙kL·שהייתה BÓk¿∆»
‡a ˙L¯Ùa11‰f‰ L„Á‰" ¿»»«…«…∆«∆

'Bb ניסן L„ÁÏחודש ¯NÚa∆»…«…∆
,‰f‰ יש ניסן בחודש העשירי ביום «∆

פסח  קרבן להקרבת בהכנות להתחיל

בניסן י"ד ‡LÈביום Ì‰Ï eÁ˜ÈÂ¿ƒ¿»∆ƒ
'Bb ‰N י"ד ביום אותו וישחטו ∆

‰Na¯בניסן ˙‡ eÏÎ‡Â קרבן של ¿»¿∆«»»
‰f‰,פסח  ‰ÏÈla הבא הלילה ««¿»«∆

בניסן, ט"ו ליל כלומר זה, יום בסוף

L‡ ÈÏˆ הקרבן בשר את לצלות יש ¿ƒ≈
ÌÈ¯¯Óבאש ÏÚ ˙BvÓe««¿…ƒ

"e‰ÏÎ‡È עם יחד הפסח את ולאכול …¿À
ומרור מפורש Bb',מצה כן ואם

ניסן  בט"ו מצה אכילת על שהציווי

בראש  לכן, קודם שבועיים כבר נאמר

בתורה  נאמר למה כן ואם ניסן, חודש

מצה לאכילת הסיבה היא 'בחפזון' ממצרים וכתוב,È˙Îe12·שהיציאה ¿ƒ

נוסף  ממצרים,בפסוק היציאה לפני עוד שנאמרו ביום "ÔBL‡¯aבציוויים »ƒ
הפסח חג של Úa¯·הראשון L„ÁÏ ÌBÈ ¯NÚ ‰Úa¯‡a של בלילה ¿«¿»»»»«…∆»∆∆

בניסן לט"ו Ï‚p"L‰אור Ì„˜ Èk ,‡ˆÓÂ ,"˙vÓ eÏÎ‡z…¿«…¿ƒ¿»ƒ…∆∆ƒ¿»
"ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ כבר ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»¿»»

‡ÏÂ ,‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ eeËˆƒ¿««¬ƒ««»¿…
˜ˆa‰ ˜ÈtÒ‰ ‡lL ˙ÓÁÓ«¬«∆…ƒ¿ƒ«»≈
BÓk ‡l‡ ,„·Ïa ıÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿«∆»¿

‰¯Bz‰ ˙BˆÓ ¯‡L שהציווי ¿»ƒ¿«»
מסויים  במאורע קשור לא עליהן

‰vÓ ÏÎ‡Ï ÔkŒÌb eÈeËˆƒ¿«ƒ«≈∆¡…«»
.?בפסח 

‡ÈLw‰L ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ הנזכרת ¿≈¿ƒ∆«À¿»
‰vÓ ˙ÏÈÎ‡L ·e˙kM ‰Ó ÏÚ««∆»∆¬ƒ««»
˙‡ˆÈ ÔBÊtÁa"L ÏÏ‚a ‡È‰ƒƒ¿«∆¿ƒ»»»»

"ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó הכתוב כלשון ≈∆∆ƒ¿«ƒ
‰ÈtÒ˜בתורה  ‡lL" e‰fL)∆∆∆…ƒ¿ƒ

"ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL ˙˜ˆa¿∆∆∆¬≈¿«¬ƒ
פסח  של ההגדה ÈÙÏכנוסח ‡È‰ ,(ƒ¿ƒ

ÔBÊtÁ‰ ÔÈÚa ÌÈLe¯t‰ Ïk»«≈ƒ¿ƒ¿««ƒ»
ומבאר. שממשיך כפי

‡˙È‡ ,‰p‰cמובא‡¯Óba13 ¿ƒ≈ƒ»«¿»»
‰È¯ÊÚ Ôa ¯ÊÚÏ‡ Èa¯"L∆«ƒ∆¿»»∆¬«¿»

,ÔBÊtÁ È‡Ó ,¯·Ò החפזון מהו »««ƒ»
יציאת  הייתה שבו בתורה שנאמר

„ÌÈ¯ˆÓמצרים ÔBÊtÁ שלקו ƒ»¿ƒ¿«ƒ
לזרז  ומיהרו נחפזו ולכן בכורות במכת

ממצרים. לצאת ישראל בני Èa¯Â¿«ƒאת
,ÔBÊtÁ È‡Ó ,¯·Ò ‡·È˜Ú¬ƒ»»««ƒ»

"Ï‡¯NÈc ÔBÊtÁ יצאו שלמעשה ƒ»¿ƒ¿»≈
בלילה. ולא המחרת «¿«‡ÌÓ,ביום

˙BÚc‰ ÏÎÏ אלעזר רבי לדעת בין ¿»«≈
עקיבא רבי לדעת ובין עזריה  ««‰È‰בן

˙BˆÁ ¯Á‡Ï ÔBÊtÁ‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ»¿««¬
"‰ .‰ÏÈÏ"Ï‡¯NÈc ÔBÊtÁ «¿»«ƒ»¿ƒ¿»≈

יצאו  אכן ישראל בני שבה השעה

Á‡Ï¯ממצרים  ‰È‰ È‡cÂa¿««»»¿««
ÔBÊtÁ" È¯‰L ,˙BˆÁ¬∆¬≈ƒ»

,ÌBia ‰È‰ "Ï‡¯NÈc ט"ו ביום ¿ƒ¿»≈»»«
הלילה  חצות אחרי בא שבוודאי בניסן

בניסן לט"ו אור e˙kL·של BÓk14 ¿∆»
e‡ˆÈבתורה ,‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa¿∆∆««∆»¿

Ì‚Â .ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó 'Bb≈∆∆ƒ¿»ƒ¿«
"ÌÈ¯ˆÓ„ ÔBÊtÁ"‰ מכת בעקבות לצאת ישראל בני את לזרז שמיהרו «ƒ»¿ƒ¿«ƒ
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ז myn epiwl` 'ied ep`iveie

ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּלילה, חצֹות ּבחצי 15לאחר ויהי ְְְְֲֲִִֶַַַַַַָָ

ּגֹו', מצרים ּבארץ ּבכֹור כל הּכה והוי' ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָהּלילה,

לׁשּלחם" למהר ּגֹו' מצרים "וּתחזק אחרּֿכ ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַַָָורק

ו'הּילקּוט',16וגֹו' ה'ּמכילּתא' לדעת וגם . ְְְְְְְִַַַַַַָ

מה  ׁשּזהּו ּדׁשכינה", "חּפזֹון היה ְִִִִֶֶֶַַָָָָָׁשהחּפזֹון

הּקדֹוׁשֿ הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּׁש"ּנגלה

ּכמֹו העּסה על ּגם ּפעל זה ׁשּגּלּוי ְִִֶֶַַַָָָָּברּוֿהּוא,

ּגם  הרי חּמּוץ, לידי הּגיעה ׁשּלא למּטה ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹׁשהיא

אינֹו ואםּֿכן לילה. חצֹות לאחר היה זה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָענין

אֹוכלים  ׁשאנּו זּו "מּצה אֹומרים ּׁשאנּו מה ְְִִֶֶַַָָָָמּובן,

אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ׁשּלא ׁשּום על ְְְֲִִֵֶֶֶֶַֹוכּו'

לאכל  נצטּוּו לכן מּקדם עֹוד הרי ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹלהחמיץ",

ַָמּצה.

ּתֹורה'CÈLÓÓeג) ּב'לּקּוטי ׁשּנתּבאר ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ּבדּבּורֿ זֹו. קׁשיא על ּתרּוצים ְְְִִֵֵַָֻׁשני

זֹו" "מּצה "ּבערב 17הּמתחיל ּׁשּכתּוב ׁשּמה ּתרץ, ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלילה  ׁשל הּמּצה על קאי מּצת" ְְֵֶַַַַַַָָָֹֹּתאכלּו

זֹו", "מּצה עם הּפסח לאכל ׁשּנצטּוּו ְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹהראׁשֹון

אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק "ׁשּלא מּפני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָֹאבל

הּימים. ׁשבעת ּבכל ּגם מּצה אכלּו ְְְְֲִִִַַַַַָָָָלהחמיץ",

הראׁשֹון  ימים" "ׁשׁשת רץ,ּת18ּובדּבּורֿהּמתחיל ְְִִִִִֵֵֶַַָָ

חצֹות, ׁשּקֹודם 'מּצה' 'מּצה', ּבחינֹות ׁשּתי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָׁשּיׁש

אׁש צלי הּפסח לאכל אבֹותינּו ׁשּנצטּוּו ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַֹּכמֹו

ׁשּבחצֹות  חצֹות, ׁשּלאחר ּו'מּצה' ּגֹו', ְֲֲֶֶַַַַַָּומּצֹות

הּקדֹוׁשֿ הּמלכים מלכי מל עליהם "נגלה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלילה

ׁשל  ּבצקת הסּפיק "לא ולכן ְְְִִֵֶֶֶָָֹּברּוֿהּוא",

יֹותר  נעלית היא זֹו ׁש'ּמּצה' להחמיץ", ְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָאבֹותינּו

והּמּצה  חצֹות. ׁשּקדם מה'ּמּצה' ְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלאּֿבער

הּמּצה  ׁשם על היא חצֹות, קדם אֹוכלים ְֲִִֵֶֶַַַָָֹׁשאנּו

ּבצקם  הסּפיק ׁשּלא חצֹות, אחר אבֹותינּו ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָֹׁשאכלּו

ּוגאלם, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּמלכים מלכי מל עליהם ׁשּנגלה עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָלהחמיץ

חצֹות. קדם זֹו מּצה אֹוכלים אנחנּו הרי חצֹות, אחר זה היה ׁשאצלם ְְְֲֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹוהגם

מה  הינּו, ה'ּמצֹות', ׁשּתי יׁשנן חצֹות קדם אֹוכלים ׁשאנּו זֹו ּבמּצה ּכי ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹונמצא,
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כט.)15 לג.)16שם, ד.)17שם, יא, צו ב.)18לקו"ת יג, שם

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
e˙kL·בכורות  BÓk ,‰ÏÈl‰ ˙BˆÁ ¯Á‡Ï ‰È‰15בתורהÈ‰ÈÂ »»¿««¬««¿»¿∆»«¿ƒ

˜¯Â ,'Bb ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ¯BÎa ÏÎ ‰k‰ 'ÈÂ‰Â ,‰ÏÈl‰ ÈˆÁa«¬ƒ««¿»«¬»»ƒ»»¿¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«
CkŒ¯Á‡,הלילה מחצות החל בפועל, התרחשה בכורות שמכת לאחר ««»

'B‚Â "ÌÁlLÏ ¯‰ÓÏ 'Bb ÌÈ¯ˆÓ ˜ÊÁzÂ"16˙Ú„Ï Ì‚Â . «∆¡«ƒ¿«ƒ¿«≈¿«¿»¿¿«¿««
,'Ëe˜Ïi‰'Â '‡zÏÈÎn'‰«¿ƒ¿»¿««¿

ÔBÊtÁ‰L מצרים ביציאת האמור ∆«ƒ»
,"‰ÈÎLc ÔBÊtÁ" ‰È‰ מהירות »»ƒ»ƒ¿ƒ»
הקדושֿברוךֿהוא של ∆∆e‰fLמצדו

CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚p"M ‰Ó«∆ƒ¿»¬≈∆∆∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«»»

ÏÚt ‰Ê ÈelbL ,‡e‰ נס בדרך ∆ƒ∆»«
‰qÚ‰ ÏÚ Ìb ישראל בני של הבצק ««»ƒ»

‰hÓÏ ‡È‰L BÓk הזה בעולם ¿∆ƒ¿«»
È¯‰ ,ıenÁ È„ÈÏ ‰ÚÈb‰ ‡lL∆…ƒƒ»ƒ≈ƒ¬≈
˙BˆÁ ¯Á‡Ï ‰È‰ ‰Ê ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆»»¿««¬
‰Ó ,Ô·eÓ BÈ‡ ÔkŒÌ‡Â .‰ÏÈÏ«¿»¿ƒ≈≈»«
e‡L eÊ ‰vÓ" ÌÈ¯ÓB‡ e‡M∆»¿ƒ«»∆»
‡lL ÌeL ÏÚ 'eÎÂ ÌÈÏÎB‡¿ƒ¿«∆…
eÈ˙B·‡ ÏL ˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿∆∆∆¬≈

,"ıÈÓÁ‰Ï מצה אכילת זה ולפי ¿«¬ƒ
החמיץ, לא שהבצק בכך ≈¬‰¯Èקשורה

ÎÏ Ì„wÓ „BÚÔ היציאה לפני ƒ…∆»≈
לא  הבצק שאז בחיפזון ממצרים

כבר vÓ‰?החמיץ ÏÎ‡Ï eeËˆƒ¿«∆¡…«»
CÈLÓÓe מהר"ש ‚) אדמו"ר «¿ƒ

¯Ó‡na,תרכ"ט משנת הנזכר ««¬»
'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡a˙pL∆ƒ¿»≈¿ƒ≈»

הזקן  ÌÈˆe¯zלאדמו"ר ÈL שונים ¿≈≈ƒ
ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„a .BÊ ‡ÈL˜ ÏÚ«À¿»¿ƒ««¿ƒ

במילים הפותח «»"vÓ‰במאמר
"BÊ17·e˙kM ‰nL ,ı¯zƒ≈∆«∆»

"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" ופירושו »∆∆…¿«…
לפני  כבר ניתן מצה אכילת על שהציווי

ממצרים  ÏÚמכוון˜‡Èהיציאה  »≈«
ÔBL‡¯‰ ‰ÏÈl‰ ÏL ‰vn‰««»∆««¿»»ƒ

שנה באותה פסח בני eeËˆpLשל ∆ƒ¿«
קרבןÏÎ‡Ïישראל  ÌÚאת ÁÒt‰ ∆¡…«∆«ƒ

"BÊ ‰vÓ",מצה עם  ‡·Ïיחד  «»¬»
˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL" ÈtÓƒ¿≈∆…ƒ¿ƒ¿∆∆
eÏÎ‡ ,"ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡ ÏL∆¬≈¿«¬ƒ»¿
ÌÈÓi‰ ˙Ú·L ÏÎa Ìb ‰vÓ«»«¿»ƒ¿««»ƒ
נכללת  לא זו מצה ואכילת הבאים,

שמתייחס  מצות' תאכלו 'בערב בציווי

הראשון. לילה רק

ÏÈÁ˙n‰Œ¯ea„·eבמילים הפותח ÌÈÓÈ"במאמר ˙LL" ¿ƒ««¿ƒ≈∆»ƒ
ÔBL‡¯‰18 זו בהתחלה תורה' ב'ליקוטי מאמרים שני את ı¯zמבין »ƒƒ≈

האמורה, Ì„BwLהקושיא '‰vÓ' ,'‰vÓ' ˙BÈÁa ÈzL LiL∆≈¿≈¿ƒ«»«»∆∆
˙BˆÁ,בניסן ט"ו ליל של ÏÎ‡Ïהלילה eÈ˙B·‡ eeËˆpL BÓk ¬¿∆ƒ¿«¬≈∆¡…

'Bb ˙BvÓe L‡ ÈÏˆ ÁÒt‰«∆«¿ƒ≈«
של מתחילת וזמנה הוא זו אכילה

BˆÁ˙,הלילה, ¯Á‡lL '‰vÓ'e«»∆¿««¬
‰ÏÈÏ ˙BˆÁaL לכן קודם ולא ∆«¬«¿»

ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚"ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈
,"‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»

ÔÎÏÂ החל שהיה הגילוי בעקבות ¿»≈
הלילה ‰ÈtÒ˜מחצות ‡Ï"…ƒ¿ƒ

eÈ˙B·‡ ÏL ˙˜ˆa¿∆∆∆¬≈
BÊ '‰vn'L ,"ıÈÓÁ‰Ï שלאחר ¿«¬ƒ∆«»

הספיק  שלא מהבצק שנאפתה חמץ

Œ‡lLלהחמיץ ¯˙BÈ ˙ÈÏÚ ‡È‰ƒ«¬≈≈∆…
C¯Úa והשוואה יחס כל ללא ¿≈∆

˙BˆÁ Ì„wL '‰vn'‰Ó שהרי ≈««»∆…∆¬
האלוקי  הגילוי מפני החמיצה לא

שעה. באותה שהיה «»»¿vn‰Â‰העצום
ÌÈÏÎB‡ e‡L מידי הסדר בליל ∆»¿ƒ

בשנה  ÏÚשנה ‡È‰ ,˙BˆÁ Ì„…̃∆¬ƒ«
eÈ˙B·‡ eÏÎ‡L ‰vn‰ ÌL≈««»∆»¿¬≈

מצרים יציאת של שנה »»‡Á¯באותה
Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL ,˙BˆÁ של ¬∆…ƒ¿ƒ¿≈»

ישראל  Ï‚pL‰בני „Ú ıÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒ«∆ƒ¿»
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
,ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»»

ÌÏˆ‡L Ì‚‰Â ישראל בני אצל «¬«∆∆¿»
שעה באותה ‡Á¯במצרים ‰Ê ‰È‰»»∆««

ÌÈÏÎB‡ eÁ‡ È¯‰ ,˙BˆÁ¬¬≈¬«¿¿ƒ
˙BˆÁ Ì„˜ BÊ ‰vÓ אנו ועל כך «»…∆¬

שום  על מצה אוכלים שאנו אומרים

שלאחר  (זה אבותינו של שהבצק

הגילוי  מפני להחמיץ הספיק לא חצות)

BÊהאלוקי ‰vÓa Èk ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»ƒ¿«»
ÌÈÏÎB‡ e‡L בכל הסדר בליל ∆»¿ƒ

ÔLÈשנה  ˙BˆÁ Ì„˜ התכנים …∆¬∆¿»
של ‰'Bˆn˙'והמשמעויות ÈzL¿≈««

מצרים, יציאת בעת ישראל בני שאכלו
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ׁשּנצטּוּו ּכמֹו ׁשּזהּו - מּצה לאכל ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָֹּׁשּנצטּוינּו

"על  אֹותּה אֹוכלים אנּו ּגּופא זֹו ּומּצה ְֲִֵַַָָָָאבֹותינּו,

להחמיץ". אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַֹׁשּום

ÛÈÒBÓe הּוא הּפׁשּוט הּתרּוץ א ,19ּבּמאמר: ƒֲֵַַַַַָָ

"על  הּוא מּצה אכילת ענין ְֲִִִֶַַַַַָׁשעּקר

להחמיץ", אבֹותינּו ׁשל ּבצקת הסּפיק ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַֹׁשּום

עלּֿדר זהּו מּצת", ּתאכלּו "ּבערב ּׁשּכתּוב ְֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹּומה

ּׁשּכתּוב  ׁשּלהיֹות 20מה אחרית, מראׁשית מּגיד ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָ

ּבהכרח  מצרים יציאת ׁשענין ידע ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהּקּב"ה

מלכי  מל ּגּלּוי ויהיה ּדוקא, ּבחּפזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיהיה

ולכן  אֹותם, לגאל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְִִֵַַָָָָָֹהּמלכים

הּצּוּוי  היה לכן להחמיץ, ּבצקם יסּפיק ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹלא

צּוּוי  הרי מּצת", יאכלּו ׁש"ּבערב לחדׁש" ְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ"ּבעׂשר 

מה  "מראׁשית" להם ׁשהּגיד עלּֿדר הּוא ִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָזה

נאמר  ׁשּלכן  עֹוד , לֹומר  ויׁש ּב"אחרית". ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּׁשּיהיה

הם  ׁשהרי מצוה. ּבזה ׁשּתהיה ּכדי קדם, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹלהם

ּומחמת  מּמצרים", ּגרׁשּו "ּכי מחמת מּצה ְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹאכלּו

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו הּמלכים מלכי מל ּגּלּוי ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשהיה

הי  לא ואםּֿכן להחמיץ, ּבצקם הסּפיק לא ה הּוא ְְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹ

ׁשּתהיה  ּבכדי קדם, נצטּוּו ולכן ּכלל, מצוה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּבזה

מּצה  אכלּו ּׁשּבאמת ּומה ׁשּיאכלּו. ּבזה ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָֹמצוה

זה  אין להחמיץ", ּבצקם הסּפיק "ׁשּלא ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמחמת

הּגאּולה  אפן היה אם ּגם ׁשהרי לּמצוה, ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנּגד

ּגםּֿכן  היּו מּמצרים, מגרׁשים היּו ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹּבענין

מצוה. ּבזה יׁש לכן הּצּוּוי, מחמת מּצה ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָאֹוכלים

זה  ּבאפן ּתהיה ׁשהּגאּולה ׁשּידע הגם ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוהּקּב"ה

ּכן, אֹותם צּוה מּכלֿמקֹום להחמיץ , יסּפיק ְְְֲִִִִֵַַָָָָֹולא

ׁשּתהיה  ּובכדי אחרית", מראׁשית "מּגיד  ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַעלּֿדר

כּו'. הּמארע ׁשם על רק ולא ְְְִֵַַַָָֹֹמצוה,

לענין ‡Cד) הּקּׁשּור מהּו להבין, צרי עדין «ְְְֲִִִִִַַַַָָ

הּמלכים  מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ"נגלה

הּמלכים" מלכי מל" הּתאר ּדהּנה ּבזה, והענין ּוגאלם". ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

ּׁשּכתּוב  מה עלּֿדר ּבחינת 21הּוא ׁשּיׁש הינּו, עֹולמים, ּכל מלכּות מלכּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
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שז.)19 ע' בא אוה"ת א. שם, לקו"ת גם י.)20ראה מו, יג.)21ישעי' קמה, תהלים
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,eÈ‰ אחד BÓkעניין e‰fL - ‰vÓ ÏÎ‡Ï eÈeËˆpM ‰Ó «¿«∆ƒ¿«ƒ∆¡…«»∆∆¿

eÈ˙B·‡ eeËˆpLיציאת לפני Ùeb‡מצרים,מראש BÊ ‰vÓe עצמה ∆ƒ¿«¬≈«»»
ÏL ˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL ÌeL ÏÚ" d˙B‡ ÌÈÏÎB‡ e‡»¿ƒ»«∆…ƒ¿ƒ¿∆∆∆

."ıÈÓÁ‰Ï eÈ˙B·‡¬≈¿«¬ƒ
ÛÈÒBÓe מהר"ש Ó‡na¯אדמו"ר ƒ««¬»

:הנזכר 
ËeLt‰ ıe¯z‰ C‡ לתמיהה ««≈«»

שום  על היא המצה איך האמורה,

לא  מצרים יציאת שבזמן שהבצק

ציווי  היה לכן קודם כבר הרי החמיץ,

מצה, e‰19ÔÈÚ‡לאכול ¯wÚL ,∆ƒ«ƒ¿«
‡e‰ ‰vÓ ˙ÏÈÎ‡ כמו אכן ¬ƒ««»

בהגדה  lL‡שאומרים ÌeL ÏÚ"«∆…
eÈ˙B·‡ ÏL ˙˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿∆∆∆¬≈
·e˙kM ‰Óe ,"ıÈÓÁ‰Ï¿«¬ƒ«∆»

"˙vÓ eÏÎ‡z ·¯Úa" והיינו »∆∆…¿«…
לכן, קודם ניתן כבר ∆e‰Êשהציווי

·e˙kM ‰Ó C¯cŒÏÚ20 בישעיה «∆∆«∆»
הקדושֿברוךֿהוא ÈbÓ«ƒ„אודות
,˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó,כלומר ≈≈ƒ«¬ƒ

מתחילה  ואומר יודע הקדושֿברוךֿהוא

גם  וכך בסוף, להיות שעתיד מה

Ú„Èבענייננו ‰"aw‰L ˙BÈ‰lL∆ƒ¿∆«»»»«
ÌÈ¯ˆÓמראש ˙‡ÈˆÈ ÔÈÚL∆ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

,‡˜Âc ÔBÊtÁa ‰È‰iL Á¯Î‰a¿∆¿≈«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¿»
ÈÎÏÓ CÏÓ Èelb ‰È‰ÈÂ¿ƒ¿∆ƒ∆∆«¿≈
‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰«¿»ƒ«»»

,Ì˙B‡ Ï‡‚Ï שבו האופן יהיה וזה ƒ¿…»
ממצרים  ישראל בני מפני ÔÎÏÂיצאו ¿»≈

הגדול  האלוקי ÈtÒÈ˜הגילוי ‡Ï…«¿ƒ
‰È‰ ÔÎÏ ,ıÈÓÁ‰Ï Ì˜ˆa¿≈»¿«¬ƒ»≈»»

Èeev‰ כבר "NÚa¯מראש «ƒ∆»…
"L„ÁÏ בניסן Úa"L¯·ביו"ד «…∆∆»∆∆

‰Ê Èeeˆ È¯‰ ,"˙vÓ eÏÎ‡È לא …¿«…¬≈ƒ∆
היא  מצה שאכילת האמירה את סותר

אלא החמיץ לא שהבצק ‰e‡משום
Ì‰Ï „Èb‰L C¯cŒÏÚ«∆∆∆ƒƒ»∆

"˙ÈL‡¯Ó" ממצרים היציאה קודם ≈≈ƒ
"˙È¯Á‡"a ‰È‰iM ‰Ó בעת «∆ƒ¿∆¿«¬ƒ

מצרים. יציאת

¯Ó‡ ÔÎlL ,„BÚ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆»≈∆¡«
Ì‰Ïמצה אכילת על ˜„Ì,הציווי »∆…∆

‰Êa ‰È‰zL È„k המצה באכילת ¿≈∆ƒ¿∆»∆
‰vÓ eÏÎ‡ Ì‰ È¯‰L .‰ÂˆÓƒ¿»∆¬≈≈»¿«»

"ÌÈ¯ˆnÓ eL¯b Èk" ˙ÓÁÓ,במהירות לצאת צריכים ÓÁÓe˙והיו «¬«ƒ…¿ƒƒ¿«ƒ«¬«
‡Ï ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Èelb ‰È‰L∆»»ƒ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»…
ÏÏk ‰ÂˆÓ ‰Êa ‰È‰ ‡Ï ÔkŒÌ‡Â ,ıÈÓÁ‰Ï Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ƒ¿ƒ¿≈»¿«¬ƒ¿ƒ≈…»»»∆ƒ¿»¿»

שלהם, הבצק מצב היה זה כי מצות אכלו למעשה eeËˆאלא ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿«
‰ÂˆÓ ‰È‰zL È„Îa ,Ì„…̃∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿»

eÏÎ‡iL ‰Êa ולא חמץ, ולא מצה ¿∆∆…¿
הנסיבות. של תוצאה »Óe‰רק

˙ÓÁÓ ‰vÓ eÏÎ‡ ˙Ó‡aM∆∆¡∆»¿«»«¬«
Ì˜ˆa ˜ÈtÒ‰ ‡lL"∆…ƒ¿ƒ¿≈»

,"ıÈÓÁ‰Ï,בפועל קרה כך ‡ÔÈכי ¿«¬ƒ≈
„bÓ ‰Êסותר זה ÂˆnÏ‰,ואין ∆¿«≈«ƒ¿»

ÔÙ‡ ‰È‰ Ì‡ Ìb È¯‰L∆¬≈«ƒ»»…∆
eÈ‰ ‡lL ÔÈÚa ‰Ïe‡b‰«¿»¿ƒ¿»∆…»

ÌÈ¯ˆnÓ ÌÈL¯‚Ó היו ולא ¿…»ƒƒƒ¿«ƒ
למהר, ÔkŒÌbנדרשים eÈ‰»«≈

,Èeev‰ ˙ÓÁÓ ‰vÓ ÌÈÏÎB‡¿ƒ«»«¬««ƒ
‰"aw‰Â .‰ÂˆÓ ‰Êa LÈ ÔÎÏ»≈≈»∆ƒ¿»¿«»»
‰È‰z ‰Ïe‡b‰L Ú„iL Ì‚‰¬«∆»«∆«¿»ƒ¿∆
ıÈÓÁ‰Ï ˜ÈtÒÈ ‡ÏÂ ‰Ê ÔÙ‡a¿…∆∆¿…«¿ƒ¿«¬ƒ
למעשה  מראש הציווי ללא גם כן ואם

מצות, אוכלים ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהיו
C¯cŒÏÚ ,Ôk Ì˙B‡ ‰eƒ̂»»≈«∆∆
,"˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „ÈbÓ"«ƒ≈≈ƒ«¬ƒ
דבר  של בסופו שיהיה מה שכל מפני

מתחילה  לו È‰zL‰ידוע È„Î·eƒ¿≈∆ƒ¿∆
ÌL ÏÚ ˜¯ ‡ÏÂ ,‰ÂˆÓƒ¿»¿…««≈

'eÎ Ú¯‡n‰.לעיל שנתבאר וכפי «¿…»
,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ„Ú C‡ („«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
‰Ï‚" ÔÈÚÏ ¯eMw‰ e‰Ó««ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»

CÏÓ Ì‰ÈÏÚÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ
"ÌÏ‡‚e ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»¿»»
הפנימית  והשייכות הקשר מה כלומר,

מצרים  שביציאת לכך מצה אכילת בין

נעלה? כך כל אלוקי גילוי היה

¯‡z‰ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«…«
הקדושֿברוךֿהוא על ∆∆"CÏÓהאמור

C¯cŒÏÚ ‡e‰ "ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«∆∆
·e˙kM ‰Ó21 אודות בתהילים «∆»

הקדושֿברוךֿהוא  של מלכותו

,ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ E˙eÎÏÓ«¿¿«¿»»ƒ
˙eÎÏÓ" ˙ÈÁa LiL ,eÈ‰«¿∆≈¿ƒ««¿
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'מלכּות  על ּדקאי עֹולמים", ּכל ְְְִֵַַַָָָ"מלכּות

ּכל  את להּוֹות ׁשּמאיר האֹור ׁשהּוא ְֲִִֵֶֶֶַַָָּדאצילּות'

על  ּדקאי ,"מלכּות" ּבחינת ויׁש ְְְְְִֵֵַַַָָָהעֹולמֹות,

האֹור  ּבחינת ׁשהּוא ּדאיןֿסֹוף מלכּות ְְְְִִֵֶַַַָּבחינת

ּבעצמּותֹו ּכלּול ׁשהּוא ּבכדי 22ּכמֹו והּנה, . ְְְְְִִֵֵֶַָ

הּגּלּוי  להיֹות הצר מצרים', 'יציאת ענין ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַֻׁשּיהיה

ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת ,"ְְְְְְִֵַַַּד"מלכּות

ּדכיון  ּבזה, והענין עֹולמים". ּכל ְְְְְִִֵֶַָָָָָָּב"מלכּות

נעׂשית  עֹולמים" ּכל "מלכּות ּבחינת ְְֲִִִֵֶַַַַָָׁשּמּצד

'מצרים  ּבחינת ּגם ּכֹולל העֹולמֹות, ּכל ְְְִִִִֵַַַַָָָהתהּוּות

ּגּלּוי  מּצד לכן ּכפׁשּוטֹו, ל'מצרים' עד ְְְְִִִִִִֵַַַָָֻּדקדּׁשה',

היתה  לא מּצדֿעצמֹו עֹולמים" ּכל ְְְִִַַַָָָָֹ"מלכּות

ּכאׁשר  ורק מּמצרים, הּיציאה להיֹות ְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָיכֹולה

ּבבחינת  ּומתּגּלה נמׁש ּדאיןֿסֹוף מלכּות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּבחינת

הּיציאה  נעׂשית אזי עֹולמים", ּכל ְְֲֲִִֵַַַַָָָ"מלכּות

ּכל מּמצ  ּד'ממּלא הּגּלּוי ׁשּמּצד והינּו, רים. ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ

לא  הּיׁש, את מהּוה ׁשהּוא מאחר הּנה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹעלמין',

אּדרּבא, ׁשהרי הּיׁש, ּבּטּול עלֿידֹו להיֹות ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָיּוכל

ּגּלּוי  מּצד ורק לּיׁש, מקֹום נֹותן הּוא ְְִִִֵֵַַַַַָמּצדֿעצמֹו

(עד  הּיׁש ּבּטּול להיֹות יכֹול הּסֹובב' ְִִֵֵַַַָ'אֹור

עליהם  ׁש"ּנגלה וזהּו ּכפׁשּוטּה). מצרים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָליציאת

ּוגאלם", הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא הּמלכים מלכי ְְְִֵֶֶַַַָָָָָמל

,"מלכּות" ּבחינת ּגּלּוי היה מצרים ְְְְִִִִִִֶַַַַָָׁשּביציאת

עֹולמים". ּכל ּב"מלכּות ּדאיןֿסֹוף, ְְְְִֵַַָָמלכּות
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,"ÌÈÓÏBÚ Ïk לעולמות ויחס קשר לה שיש המלכות בחינת כלומר, »»ƒ

È‡˜cהמכוונת'˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ' ÏÚ עולם של האחרונה הספירה ¿»≈««¿«¬ƒ
מאצילות שלמטה לעולמות ההארה נמשכת שדרכה אור e‰L‡האצילות ∆

עולמים' כל 'מלכות הנקרא Be‰Ï˙זה ¯È‡nL ¯B‡‰ ולהחיות ולברוא »∆≈ƒ¿«
˙ÈÁa LÈÂ ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙‡∆»»»¿≈¿ƒ«

,"E˙eÎÏÓ" כל מ'מלכות שלמעלה «¿¿
ÈÁa˙והכוונהÈ‡˜cעולמים' ÏÚ ¿»≈«¿ƒ«

‡e‰L ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ«¿¿≈∆
¯B‡‰ ˙ÈÁaהאלוקיBÓk ¿ƒ«»¿

B˙eÓˆÚa ÏeÏk ‡e‰L22 ∆»¿«¿
להוות  יורד ואיננו האלוקות, בעצמיות

עולמות.

ÔÈÚ ‰È‰iL È„Îa ,‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«
'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ' חידוש שהוא ¿ƒ«ƒ¿«ƒ

שהיה  כפי העולם במצב גדול ושינוי

‰Èelbאז, ˙BÈ‰Ï C¯ˆ‰À¿«ƒ¿«ƒ
הנעלית  האלוקית ההתגלות

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ,"E˙eÎÏÓ"c¿«¿¿¿ƒ««¿
ÛBÒŒÔÈ‡c כלולה כלל שבדרך ¿≈

ונמשכת  יורדת ולא האלוקות בעצמיות

ותפעל  ותתגלה שתאיר לעולמות,

"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ"a בבחינת ¿«¿»»ƒ
כדי  לעולמות שייכת שכן המלכות

ושינוי  חידוש שלמטה בעולמות לפעול

ומבאר. שממשיך כפי גדול,

„vnL ÔÂÈÎc ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿≈»∆ƒ«
"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ" ˙ÈÁa¿ƒ««¿»»ƒ
('מלכות  הקדושֿברוךֿהוא של מלכותו

יורדת  שהיא כפי לברוא דאצילות')

עולמות  ‰˙‰ee˙ולהחיות ˙ÈNÚ«¬≈ƒ¿«
Ìb ÏÏBk ,˙BÓÏBÚ‰ Ïk»»»≈«

'‰M„˜c ÌÈ¯ˆÓ' ˙ÈÁa עניין ¿ƒ«ƒ¿«ƒƒ¿À»
מצרים  מלשון מצרים והצמצום, הגבול

עצמה  בקדושה שהוא כפי ומיגבלות,

BËeLÙk 'ÌÈ¯ˆÓ'Ï „Ú מדרגה ירידות (על היא שממנה הבחינה גם וזו «¿ƒ¿«ƒƒ¿
כפשוטו, 'מצרים' של ההתהוות האלוקי) האור של רבים וצמצומים לדרגה

שם, ומשועבדים נמצאים ישראל שבני הזה בעולם ומדינה vÓ„מקום ÔÎÏ»≈ƒ«
"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ" Èelbלעולמות השייך האלוקי Œ„vÓהאור ƒ«¿»»ƒƒ«

ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ ‡Ï BÓˆÚ הוא שהרי «¿…»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
מקום, נתינת לה ומאפשר מצרים את ומחייה מהווה L‡k¯עצמו ˜¯Â¿««¬∆

ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa למעלה שהיא כפי האלוקית המלכות עניין ¿ƒ««¿¿≈
העולמות  וגדרי העולמות למטה CLÓממציאות lb˙Óe‰מלמעלה ƒ¿»ƒ¿«∆

ÌÈÓÏBÚ"ומאיר Ïk ˙eÎÏÓ" ˙ÈÁ·a מקום נותנת להיות שבמקום ƒ¿ƒ««¿»»ƒ

מהעולמות, שלמעלה אלוקי אור בה מאיר 'מצרים' של »¬‡ÈÊלמציאות
.ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ˙ÈNÚ«¬≈«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ

השייכת  המלכות מבחינת האלוקות גילוי בין ההבדל את ומבאר וממשיך

ומדוע  מהעולמות שלמעלה דאיןֿסוף המלכות מבחינת לגילוי לעולמות

הנעלית  השנייה, הבחינה גילוי דווקא

מצרים. יציאת את פעל יותר,

‰ „vnL ,eÈ‰Â‡lÓÓ'c Èelb ¿«¿∆ƒ««ƒƒ¿«≈
,'ÔÈÓÏÚ Ïk בקבלה כמבואר »»¿ƒ

ומאיר  נמשך האלוקי האור וחסידות,

אחד  אופן אופנים, בשני נקרא בעולם

הארה  והוא עלמין' כל 'ממלא

ערך  לפי המותאמת מצומצמת

בהם  ומתלבשת והנבראים העולמות

נקראת בהתלבשות  (והיא פנימית

דומה  הזו ההתלבשות כי 'ממלא'

הגוף) את 'ממלאת' הנשמה שבו לאופן

עלמין' כל 'סובב נקרא השני והאופן

בכל  שמאירה מהאיןֿסוף הארה והוא

בדרך  היא וההארה בשווה העולמות

הרצון  לכוח (בדומה וסובב' 'מקיף'

מאברי  אחד באף מלובש שלא שבנפש

קיים  אבל פנימית בהתלבשות הגוף

האברים) e‰L‡בכל ¯Á‡Ó ‰p‰ƒ≈≈««∆
עלמין' כל ה'סובב ‡˙האור ‰e‰Ó¿«∆∆

Li‰,והנבראים העולמות מציאות «≈
Ïeha B„ÈŒÏÚ ˙BÈ‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï…«ƒ¿«»ƒ

,Li‰ מסוג וגילוי שהארה ייתכן לא «≈
המציאות  גדרי לביטול יביאו זה

יש  המציאות מצד ואם המוגבלת,

כל  ה'ממלא הארת והגבלות, 'מצרים'

אותם  מבטלת לא ≈¬∆È¯‰Lעלמין'
,‡a¯c‡'עלמין כל ה'סובב האור «¿«»

ÌB˜Ó Ô˙B ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿≈»
LiÏ של לקיומו ויכולת אפשרות נותן «≈

ומוגדרת, מוגבלת כמציאות ‰Bq··'ה'יש' ¯B‡' Èelb „vÓ ˜¯Â שהוא ¿«ƒ«ƒ«≈
העולמות  מגדרי למעלה הוא שבעצם מוגבל בלתי BÈ‰Ï˙אור ÏBÎÈ»ƒ¿

Li‰ Ïeha המציאות dËeLÙkשל ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ „Ú) דבר ƒ«≈«ƒƒ«ƒ¿«ƒƒ¿»
מתבטלים  המוגבלת המציאות גדרי כאשר רק להתרחש ).שיכול

ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚p"L e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»
,"ÌÏ‡‚e ‡e‰ מצרים ליציאת קשור זה עניין מדוע השאלה נשאלה ולעיל ¿»»

הוא  שההסבר מובן לעיל האמור Èelbולפי ‰È‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ»»ƒ
,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ,"E˙eÎÏÓ" ˙ÈÁaֿהבלי ה'סובב' גבול אור ¿ƒ««¿¿«¿¿≈

"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ"a אור ה'יש'בתוך של והמציאות ה'ממלא' ¿«¿»»ƒ
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h"kyz'dי ,gqtd bgc 'a lil

ּדאיןֿסֹוף' מ'ּמלכּות ׁשההמׁשכה ּבזה, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָוהענין

ׁשּיׁשנֹו ּתמידי ענין הּוא עֹולמים" ּכל ְְְְְִִִִֶֶַָָָּב"מלכּות

הּזקן  אדמֹו"ר  ּׁשּכתב מּמה ּכּמּובן רגע, ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָּבכל

והאמּונה' הּיחּוד הּכתּוב 23ּב'ׁשער 24ּבפרּוׁש ְְְֱִֵַַַַָָָ

ּוכמֹו ּבּׁשמים", נּצב ּדבר הוי' ְְְְֲִִַָָָָָָָ"לעֹולם

כּו',25ׁשּכתּוב  ּתמיד יֹום ּבכל ּבטּובֹו המחּדׁש ְְְִֵֶַַָָָ

החּדּוׁש אמנם ורגע. רגע ּבכל היא ּבזה ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּכּונה

הינּו, הּגּלּוי , ּבענין הּוא מצרים ּביציאת ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָׁשּנעׂשה

ּגּלּוי  ׁשל ּבתנּועה היא ּדאיןֿסֹוף מלכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַָׁשּבחינת

יכֹולה  היתה ועלֿידיֿזה עֹולמים", ּכל ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּב"מלכּות

מּמצרים. הּיציאה ְְְִִִִִַַָלהיֹות

‰p‰Â מלכי מל" ּבחינת ּגּלּוי לקּבל ּכדי ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַ

מלכּות  ,"מלכּות" ּבחינת ְְְְְִִַַַַָהּמלכים",

מּצה  לאכל נצטּוינּו היא 26ּדאיןֿסֹוף, ׁשהּמּצה , ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָֹ

אֹותּיֹות  הּוא 'מּצה' ּכי זה, אֹור לגּלּוי ְְִִִִֶַָּכלי

וא"ו, אֹות נֹוספה 'מצוה' ׁשּבתבת רק ְְְְִִֵֶַַָָָָ'מצוה',

ההמׁשכה  על להֹורֹות ּבוא"ו היא ׁש'ּמצוה' ְְְְְְִִֶַַַַָָָָוהינּו

והּמּצה, הּמצֹות. עׂשּית עלֿידי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָׁשּנמׁשכת

'מּצה' לכן הּמצֹות, להמׁשכת ּכלי רק ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָלהיֹותּה

רק  ׁשהיא להֹורֹות וא"ו, ּבלא 'מצוה' ְְְִִִֶַָָֹאֹותּיֹות

ּבּה אין ׁשהּמּצה ּבזה, והענין האֹור. לקּבלת ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָּכלי

ׁשהּמּצה  וזהּו וׁשפלּות, ּבּטּול ּבחינת והּוא ְְְְְִִִֶֶַַַַַָטעם,

ּדמהימנּותא היא  על27ֿמכלא אינּה אמּונה ּכי , ְְְֱִִִֵֵֵַָָָָ

מּטעםֿ ׁשּלמעלה ּבּטּול ּכיֿאם טעםֿודעת, ְְִִִִִֶַַַַַַַָָּפי

האמּונה' ּב'ׁשער ּבארּוכה (ּכּמבאר ְְֱֲַַַַַַָָָָָֹודעת

לׁשֹון  ּב'מּצה', ענין ועֹוד האמצעי). ְְְְְְִִֶַַָָָָָלאדמֹו"ר
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ביאור. ומוסיף שממשיך וכפי ממנו ומתהווה הנוצרת

Ïk ˙eÎÏÓ"a 'ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏn'Ó ‰ÎLÓ‰‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««¿»»ƒ«¿¿≈¿«¿»
"ÌÈÓÏBÚ המלכות בבחינת מאירה דאיןֿסוף המלכות שבחינת העניין עצם »ƒ

אלא  מצרים ביציאת רק שהיה דבר לא הּוא לעולמות È„ÈÓzהשייכת ÔÈÚƒ¿»¿ƒƒ
Ô·enkקבוע  ,Ú‚¯ ÏÎa BLiL∆∆¿¿»∆««»

Ô˜f‰ ¯"BÓ„‡ ·˙kM ‰nÓƒ«∆»««¿«»≈
'‰eÓ‡‰Â „eÁi‰ ¯ÚL'a23 ¿«««ƒ¿»¡»

התניא  ‰e˙k·שבספר Le¯Ùa24 ¿≈«»
E¯·cבתהילים 'ÈÂ‰ ÌÏBÚÏ"¿»¬»»¿»¿

,"ÌÈÓMa ·v של לשונו וזה ƒ»«»»ƒ
ה'] [דברי דברך ..." שם: הזקן אדמו"ר

וגו' המים בתוך רקיע יהי שאמרת

תיבות  השמים], נבראו זה [ומדיבור

ניצבות  הן אלו ואותיות [מילים]

השמים  רקיע בתוך לעולם ועומדות

לעולם  הרקיעים כל בתוך ומלובשות

יקום  אלוקינו ודבר כדכתיב להחיותם,

כו'. לעד וקיימים חיים ודבריו לעולם

כרגע  מסתלקות האותיות היו אילו כי

כל  היו למקורן, וחוזרות ושלום, חס

היו  כלא והיו ממש ואפס אין השמים

כו' רקיע יהי מאמר קודם וכמו כלל,

e˙kL·ממש", BÓÎe25 בנוסח ¿∆»
ÏÎaהתפילה B·eËa LcÁÓ‰«¿«≈¿¿»

‰Êa ‰ek‰L ,'eÎ „ÈÓz ÌBÈ»ƒ∆««»»»∆
‡È‰ מחדש בורא שהקדושֿברוךֿהוא ƒ

המציאות כל Ú‚¯Âאת Ú‚¯ ÏÎa¿»∆«»∆«
מדוע  בהרחבה בחסידות שמבואר וכפי

הכרחית. התמידית ההתחדשות

דאיןֿסוף  מלכות של ההארה ואם

צריכה  לעולמות השייכת במלכות

השאלה  נשאלת רגע, בכל מהו להיות ,

יציאת  בעת שהיה המיוחד הענין

מצרים?

המענה: בא כך על

‰NÚpL LecÁ‰ ÌÓ‡»¿»«ƒ∆«¬»
ÔÈÚa ‡e‰ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaƒƒ«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«

,Èelb‰ המתלבש באור גם דאיןֿסוף מלכות של ההארה עצם כלומר, «ƒ
בכך  הוא מצרים ביציאת שהיה החידוש אבל תמידי דבר אכן היא בנבראים

בגילוי  האירה האיןֿסוף ÛBÒŒÔÈ‡cשהארת ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaL ,eÈ‰«¿∆¿ƒ««¿¿≈
,"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ"a Èelb ÏL ‰Úe˙a ‡È‰ שלה וההארה ƒƒ¿»∆ƒ¿«¿»»ƒ

באופן  בגלוי, היא המוגבלת המציאות ובכללות בעולמות המלובש באור

ונרגש וניכר בגלוי המציאות ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰הנראה בתוך האיר שהאיןֿסוף ¿«¿≈∆

ÌÈ¯ˆnÓהמוגבלת ‰‡Èˆi‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ שנתבאר וכפי »¿»¿»ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ
לעיל.

È„k ‰p‰Â מסוגלים נהיה ישראל בני ולהכיל Ïa˜Ïשאנחנו Èelbלקלוט ¿ƒ≈¿≈¿«≈ƒ
,"ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ" ˙ÈÁaשהיא,"E˙eÎÏÓ" ˙ÈÁa ¿ƒ«∆∆«¿≈«¿»ƒ¿ƒ««¿¿

ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ שלמעלה) «¿¿≈
שהיא מבחינת  עולמים' כל 'מלכות

לידי  שבאה דאצילות), מלכות בחינת

מצרים  יציאת בעת בעולם גילוי

‰vÓ ÏÎ‡Ï eÈeËˆ26 באותה ƒ¿«ƒ∆¡…«»
ÈÏkשעה, ‡È‰ ‰vn‰L ראוי ∆««»ƒ¿ƒ

‡e‰ '‰vÓ' Èk ,‰Ê ¯B‡ Èel‚Ï¿ƒ∆ƒ«»
˙·˙aL ˜¯ ,'‰ÂˆÓ' ˙Bi˙B‡ƒƒ¿»«∆¿≈«

‡B˙במילה ‰ÙÒB '‰ÂˆÓ'ƒ¿»¿»
Â"‡Â,'מצה' במילה נמצאת שלא »

Â"‡Âa ‡È‰ '‰Âˆn'L eÈ‰Â¿«¿∆ƒ¿»ƒ¿»
המשכה  המסמל קו שבצורת אות

למטה ÏÚמלמעלה ˙B¯B‰Ï¿«
‰ÎLÓ‰‰ ה אלוקית וההתגלות ««¿»»
˙ÎLÓpL ומאירה למטה מלמעלה ∆ƒ¿∆∆

‰Bˆn˙.בעולם ˙iNÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ««ƒ¿
‰vn‰Â,עצמה d˙BÈ‰Ïהגשמית ¿««»ƒ¿»

˙ÎLÓ‰Ï ÈÏk הנמשך ¯˜ האור «¿ƒ¿«¿»«
ידי  'vÓ‰'על ÔÎÏ ,˙Bˆn‰«ƒ¿»≈«»

'‰ÂˆÓ' ˙Bi˙B‡ אבל‡Ïa ƒƒ¿»¿…
‡È‰L ˙B¯B‰Ï ,Â"‡Âהמצה˜¯ »¿∆ƒ«
¯B‡‰ ˙Ïa˜Ï ÈÏk עצמו והאור ¿ƒ¿«»«»

המצווה  קיום ידי על ומתגלה נמשך

בביאור  יותר ומפרט שממשיך וכפי

המצה. של המיוחד עניינה

da ÔÈ‡ ‰vn‰L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆««»≈»
ÌÚË ומים מקמח מורכבת היא שהרי ««
העדר e‰Â‡בלבד, של זה ועניין ¿

של  ה' בעבודת שהוא כפי הטעם

מסמל  Ïehaהאדם ˙ÈÁa של ¿ƒ«ƒ
העצמית ענווה eÏÙLÂ˙הישות ¿ƒ¿

לכך e‰ÊÂוהכנעה, ההסבר ¿∆
‡È‰ ‰vn‰L הזוהר כדברי ∆««»ƒ

‡˙eÓÈ‰Óc ‡ÏÎÓ27, את מחזקת מצה ואכילת אמונה, של מאכל ≈¿»ƒ¿≈¿»
בה' ‡eÓ‰האמונה Èkבקדושֿברוךֿהוא יהודי ÈtŒÏÚשל dÈ‡ ƒ¡»≈»«ƒ
,˙Ú„ÂŒÌÚËהגיוניים נימוקים על מבוססת איננה Ïehaהאמונה Ì‡ŒÈk ««»««ƒƒƒ

לאלוקות  האדם Ú„ÂŒÌÚhÓ˙של ‰ÏÚÓlL עלֿשכלי באופן ∆¿«¿»ƒ««»««
.(ÈÚˆÓ‡‰ ¯"BÓ„‡Ï '‰eÓ‡‰ ¯ÚL'a ‰Îe¯‡a ¯‡·nk)«¿…»«¬»¿««»¡»»«¿»∆¿»ƒ

,'‰vÓ'a ÔÈÚ „BÚÂ שהייתה המיוחדת האלוקית להתגלות קשור זה וגם ¿ƒ¿»¿«»
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יי myn epiwl` 'ied ep`iveie

עדין  הּוא ׁשהרע ּדכיון והינּו, ּומריבה, ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָמּצה

ּבּתניא  (ּכּמבאר להיֹות 28ּבתקף הצרכה ׁשּלכן ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻ

ּגֹו' העם" ּברח ּד"ּכי ּבאפן מּמצרים ),29הּיציאה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבבחינת  ּומריבה' 'מּצה להיֹות צריכה ְְְְִִִִִֵַַָָָָלכן

ּבּטּול  ׁשּיהיה ּבכדי הּבהמית הּנפׁש עם ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָמלחמה

ׁשּדֹוחקים  ּכפׁשּוטּה, הּמּצה ּבאפּית [ּוכמֹו ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּיׁש

וואלּגערט  (מען העּסה את ּומנּקבים ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָולֹוחצים

ׁשטרּוּבעלט  מען אּון עס ׁשטעכט מען אּון ְְְְְֶֶֶֶֶֶעס

ׁשענין  ׁשּפֹועל ועד חּמּוץ], לידי ּתבא ׁשּלא ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעס)

מּטעםֿ ׁשּלמעלה הּבּטּול ענין (ׁשהּוא ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָהאמּונה

הּמעׂשה. לכח עד נפׁשֹו ּכחֹות ּבכל יחּדר ְְְְֲֶַַַַַַַַָָֹֹֹודעת)

ÔÂÈÎÂ עליהם ׁש"ּנגלה מצרים ּביציאת ׁשהּגּלּוי ¿≈»ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא" הּמלכים מלכי ְְִֵֶֶַַַָָָמל

זה  ׁשּמּצד ּדאיןֿסֹוף, מלכּות ּבחינת ְְְִִֵֶֶַַַהּוא

הרי  ההׁשּתלׁשלּות, ּדסדר הּגדרים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָמתּבּטלים

ענין  ּכללּות ׁשהרי הּזמן, סדר ּגם ׁשּמתּבּטל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמּובן

עֹולמים", ּכל "מלכּות ּבחינת מּצד נתהּוה ְְְְִִִִַַַַַַָָָהּזמן

מאירה  ּדאיןֿסֹוף מלכּות ּבחינת ּכאׁשר ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָולכן

אזי  עֹולמים", ּכל "מלכּות ּבבחינת ְְְֲִִִִַַַָָּבגּלּוי

אפׁשר  אי יּובן ועלּֿפיֿזה הּזמן. סדר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמתּבּטל

ּבּה יהי ּו חצֹות , קדם אֹוכלים" ׁשאנּו זֹו ְְֲִִֶֶֶַָָָֹׁש"מצה

ׁשּקֹודם  הּמּצה ענין גם ּב'מצה', הּבחינֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּתי

ּׁשּלא  מה חצֹות, ׁשּלאחר הּמּצה ענין וגם ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַָֹחצֹות,

מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה הראׁשֹונה, ּבּׁשנה ְְִִֵַָָָָָָָָהיה

מראׁשית  "מּגיד ענין ׁשּמּצד ּכיון ,ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָּדמּמהֿנפׁש

לאכל  אנּו יכֹולים חצֹות קדם ּגם הּנה ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָֹֹאחרית",

ּבּׁשנה  לּמה אםּֿכן חצֹות, ׁשּלאחר הּמּצה ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָאת
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ה.)29פל"א.)28 יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצרים  יציאת vÓ‰בעת ÔBLÏכי' שכתוב אנשים'כמו È¯Óe·‰,ינצו ¿«»¿ƒ»
ÔÂÈÎc ,eÈ‰Â היציאה לקראת במצרים, ישראל בני של השעבוד שבסיום ¿«¿¿≈»

Èza‡ממצרים  ¯‡·nk) Û˜˙a ÔÈ„Ú ‡e‰ Ú¯‰L28ÔÎlL מפני ∆»«¬«ƒ¿…∆«¿…»««¿»∆»≈
היה  עדיין מצרים טומאת בגלל ישראל בבני שנדבק הרע שעה שבאותה

‰Èˆi‡‰בתוקף  ˙BÈ‰Ï ‰Î¯ˆ‰À¿¿»ƒ¿«¿ƒ»
Á¯a Èk"c ÔÙ‡a ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿…∆¿ƒ»«

'Bb "ÌÚ‰29 אדמו"ר של לשונו וזה »»
מצרים  יציאת ..." שם: בתניא הזקן

הוא  דלכאורה העם ברח כי בה שנאמר

אמרו  אילו וכי כזאת הייתה למה תמוה

היה  לא לעולם חפשי לשלחם לפרעה

שהרע  מפני אלא לשלחם? מוכרח

בתוקפו  היה עדיין ישראל שבנפשות

זוהמתם  פסקה לא כי השמאלי בחלל

וחפצם  מגמתם רק תורה, מתן עד

מגלות  האלוקית נפשם לצאת הייתה

מצרים  טומאת היא הסטראֿאחרא

עוזי  ה' וכדכתיב יתברך בו ולדבקה

משגבי  וגו' צרה ביום ומנוסי ומעוזי

ולכן  וגו' לי מנוס והוא וגו' ומנוסי

מן  הטומאה רוח ה' כשיעביר לעתיד

כי  תלכון לא ובמנוסה כתיב הארץ

ה' לפניכם ˆ¯ÎÈ‰,)וגו'"הולך ÔÎÏ»≈¿ƒ»
˙BÈ‰Ï אכילת' ממצרים היציאה בעת ƒ¿

היא  הרוחנית המשמעות שלפי מצה'

˙ÈÁ·a '‰·È¯Óe ‰vÓ'«»¿ƒ»ƒ¿ƒ«
‰ÓÁÏÓמאבקLÙp‰ ÌÚ ƒ¿»»ƒ«∆∆
˙ÈÓ‰a‰ אותה להכניע מנת על ««¬ƒ

Li‰ Ïeha ‰È‰iL È„Îa הכנעה ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ«≈
מהלא  הנובעת העצמית היישות של

שבאדם iÙ‡a˙טוב BÓÎe]¿«¬ƒ«
ÌÈ˜ÁBcL ,dËeLÙk ‰vn‰««»ƒ¿»∆¬ƒ

˙‡ ÌÈ·wÓe ÌÈˆÁBÏÂ בצק ¿¬ƒ¿«¿ƒ∆
ÒÚ Ë¯ÚbÏ‡ÂÂ ÔÚÓ) ‰qÚ‰»ƒ»∆«∆¿∆

זאת ËÎÚËLמגלגלים ÔÚÓ Ôe‡∆¿∆¿
ÒÚ זאת ומנקבים ÔÚÓודוקרים Ôe‡ ∆∆

ÒÚ ËÏÚae¯ËL זאת )ולוחצים ¿¿∆¿∆
‡·z ‡lLהבצק È„ÈÏעיסת ∆…»…ƒ≈

ÏÚBtL „ÚÂ ,[ıenÁ ושפלות ענווה מתוך האדם של היש ביטול ƒ¿«∆≈
‡e‰L) ‰eÓ‡‰ ÔÈÚL על מבוססת ואיננה לשכל שמעל האמונה ∆ƒ¿«»¡»∆

BÁk˙ההיגיון ÏÎa ¯cÁÈ (˙Ú„ÂŒÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL Ïeha‰ ÔÈÚƒ¿««ƒ∆¿«¿»ƒ««»«««¿…¿»…
BLÙהמתבטל האדם ‰NÚn‰של ÁÎÏ „Ú במעשה הנהגתו שגם «¿«¿…«««¬∆

בה'. לאמונה בהתאם תהיה בפועל

Èelb‰L ÔÂÈÎÂ האלוקי האור Ï‚p"L‰של ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ¿≈»∆«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»
‡e‰ "‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆∆∆«¿≈«¿»ƒ«»»

,ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaבאריכות לעיל Ê‰כמבואר „vnL ¿ƒ««¿¿≈∆ƒ«∆
האיןֿסוף  אור מגילוי Òc„¯כתוצאה ÌÈ¯„b‰ ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ«¿»ƒ¿≈∆

˙eÏLÏzL‰‰ האלוקי האור שבו «ƒ¿«¿¿
באה  אחת שדרגה כך נמשך

בצורה  לה מהקודמת ומשתלשלת

והדרגתית, Ô·eÓמסודרת È¯‰¬≈»
ÔÓf‰ ¯„Ò Ìb Ïha˙nL שקיים ∆ƒ¿«≈«≈∆«¿«

ברורה  חלוקה עם המציאות, בגדרי

ועתיד, הווה eÏÏk˙לעבר, È¯‰L∆¬≈¿»
ÔÓf‰ ÔÈÚ שהוא הזמן מושג כל ƒ¿««¿«

ומוגדרת  מוגבלת מציאות של מאפיין

והגדרים  והמגבלות המקום ענין (כמו

ÈÁa˙שלו) „vÓ ‰e‰˙ƒ¿«»ƒ«¿ƒ«
"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ" בחינת «¿»»ƒ

והיינו  לעולמות, שייכת שכן המלכות

והמצומצם, המוגבל האלוקי האור

˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ¯L‡k ÔÎÏÂ¿»≈«¬∆¿ƒ««¿
ÛBÒŒÔÈ‡c הגדרים מכל שלמעלה ¿≈

˙ÈÁ·a Èel‚a ‰¯È‡Ó¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ«
,"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ" ובגדרי «¿»»ƒ

אור  של התגלות יש עצמה המציאות

הגדרים מכל Ïha˙Óשלמעלה ÈÊ‡¬«ƒ¿«≈
ÔÓf‰ ¯„Ò להגדרות משמעות ואין ≈∆«¿«

ועתיד. הווה עבר, של

¯LÙ‡ CÈ‡ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»≈∆¿»
ייתכן  e‡Lכיצד BÊ ‰ˆÓ"L∆«»∆»
"ÌÈÏÎB‡ השנים בכל הסדר בליל ¿ƒ

˙BˆÁ Ì„˜ הלילהda eÈ‰È , …∆¬ƒ¿»
Ì‚ ,'‰ˆÓ'a ˙BÈÁa‰ ÈzL¿≈«¿ƒ««»«
,˙BˆÁ Ì„BwL ‰vn‰ ÔÈÚƒ¿«««»∆∆¬
¯Á‡lL ‰vn‰ ÔÈÚ Ì‚Â¿«ƒ¿«««»∆¿««
‰Ma ‰È‰ ‡lM ‰Ó ,˙BˆÁ¬«∆…»»«»»

‰BL‡¯‰ של חיבור היה לא ואז »ƒ»
אלא  מצה אכילת באותה הדברים שני

פסח  קרבן עם מצות אכלו חצות קודם

אכלו  חצות ואחר מראש) שנצטוו (כפי

שונים, דברים כשני להחמיץ), הבצק הספיק שלא (לפי נוספת פעם מצות

ÔÈÚ „vnL ÔÂÈk ,CLÙŒ‰nÓc ,Ô·eÓ BÈ‡ ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»≈»¿ƒ««¿»≈»∆ƒ«ƒ¿«
,"˙È¯Á‡ ˙ÈL‡¯Ó „ÈbÓ" ואומר יודע שהקדושֿברוךֿהוא כיון היינו «ƒ≈≈ƒ«¬ƒ

בסוף  שיהיה מה ÏÎ‡Ïמראש e‡ ÌÈÏBÎÈ ˙BˆÁ Ì„˜ Ìb ‰p‰ƒ≈«…∆¬¿ƒ»∆¡…
,˙BˆÁ ¯Á‡lL ‰vn‰ של ‡˙ שבסופו ידוע  כבר חצות קודם גם כי ∆««»∆¿««¬

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



h"kyz'dיב ,gqtd bgc 'a lil

א זה. ענין להיֹות יכֹול היה לא ְְִִִֶַָָָָָָֹהראׁשֹונה

לא  חצֹות לפני הראׁשֹונה, ׁשּבּׁשנה הּוא, ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹהענין

מלכי  מל עליהם ׁש"ּנגלה הּגּלּוי עדין ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהיה

מהּֿׁשאיןּֿכן  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא", ְִֵֵֶַַַָָָהּמלכים

מלכּות  ּבחינת ּגּלּוי אחר ּכבר ׁשּזהּו ְְְִִֶֶַַַַַָָעּתה,

ׁשּמּצד  עֹולמים", ּכל "מלכּות ּבבחינת ְְְִִִִֵֶַַַָָּדאיןֿסֹוף 

ּב'ּמּצה  ּגם הּנה לכן הּזמן, סדר מתּבּטל ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָזה

ׁשּלאחר  ה'ּמּצה עּלּוי להיֹות יכֹול חצֹות' ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָׁשּלפני

ֲחצֹות'.

עלֿידי e‰ÊÂה) לא ּגֹו' אלקינּו הוי' "וּיֹוציאנּו ¿∆ְֱֲִֵֵֵַַָָֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  אּלא כּו' ְֶַַָָָָמלא

ּבתקּפֹו היה ׁשהרע ּדכיון ּובעצמֹו", ְְְְְְִֵֶַַָָָָָּבכבֹודֹו

ּד"ּכי  ּבאפן מּמצרים הּיציאה היתה ׁשּלכן ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ(ּכּנ"ל

להיֹות  יכֹולה היתה לא לכן העם"), ְְְִֵַָָָָָָָֹּברח

ּבכתבי  וכדאיתא וכּו'. מלא עלֿידי ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָהּגאּולה

אזי 30האריז"ל  כּו', מלא עלֿידי זה היה ׁשאּלּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ּתֹורה' ּב'לּקּוטי ׁשּמבאר ואףֿעלּֿפי ׁשם. נׁשקע  היה הּוא ּׁשּכתּוב 31ּגם ׁשּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּוא  הּטמאה, ּבמקֹום ּכלּֿכ לירד יכֹול אינֹו ׁשהּמלא מּׁשּום הּטעם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻּבּספרים

מקֹומֹות  ּבכּמה ּגם ּומּובא האריז"ל, ּבכתבי הּוא ּכן הרי מּכלֿמקֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָּדחּוק,

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא 32ּבחסידּות  ּד"וּיֹוציאּנּו ּבאפן הּגאּולה להיֹות הצרכה ולכן . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ

ּובעצמֹו" .33ּבכבֹודֹו ְְְִַ
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במקומו.)30 האריז"ל א.)31סידור טז, א.)32צו רצט, דא"ח) (עם סידור ב. כז, בראשית חיים המאמר )33תורת סיום חסר

)l"end.(

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מצות יאכלו חצות לאחר גם Ï‡דבר ‰BL‡¯‰ ‰Ma ‰nÏ ÔkŒÌ‡ƒ≈»»«»»»ƒ»…
‰Ê ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ שקודם האכילה שנה באותה כאמור, אלא, »»»ƒ¿ƒ¿»∆

שונים? דברים שני היו חצות שאחר והאכילה חצות

‰È‰ ‡Ï ˙BˆÁ ÈÙÏ ,‰BL‡¯‰ ‰MaL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆«»»»ƒ»ƒ¿≈¬…»»
Ì‰ÈÏÚ ‰Ï‚p"L Èelb‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ«ƒ∆ƒ¿»¬≈∆
ŒLB„w‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ«»

"‡e‰ŒCe¯a ויהי' אחרי רק שהיה »
הלילה', ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óבחצי
e‰fL ,‰zÚ שמאז השנים בכל «»∆∆

ÈÁa˙ואילך Èelb ¯Á‡ ¯·k¿»««ƒ¿ƒ«
˙ÈÁ·a ÛBÒŒÔÈ‡c ˙eÎÏÓ«¿¿≈ƒ¿ƒ«

,"ÌÈÓÏBÚ Ïk ˙eÎÏÓ"„vnL «¿»»ƒ∆ƒ«
‰Ê האיןֿסוף גילוי Ïha˙Óבעקבות ∆ƒ¿«≈

ÔÓf‰ ¯„Ò לגבולות משמעות ואין ≈∆«¿«
ו'אחרי', 'לפני' של ≈«ÔÎÏולגדרים

‰p‰ השנים בכל‰vn'a Ìb ƒ≈«««»
'˙BˆÁ ÈÙlL שאנו זו 'מצה ∆ƒ¿≈¬

הלילה  חצות לפני הסדר בליל אוכלים'

‰vn'‰ ÈelÚ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ»ƒ¿ƒ««»
'˙BˆÁ ¯Á‡lL בכך הקשורה ∆¿««¬

מלכי  מלך עליהם 'נגלה שעה שבאותה

הקדושֿברוךֿהוא'. המלכים

e‰ÊÂ של ‰) הפנימית המשמעות ¿∆
המאמר  נפתח שבה בפסקה האמור

"‡Ï 'Bb eÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ e‡ÈˆBiÂ«ƒ≈¬»»¡…≈…
‡l‡ 'eÎ C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿»∆»
B„B·Îa ‡e‰ŒCe¯aŒLB„w‰«»»ƒ¿

,"BÓˆÚ·e הזה שהגילוי והסיבה ¿«¿
היא ‰È‰נדרש Ú¯‰L ÔÂÈÎc¿≈»∆»«»»

ÔÙ‡aעדיין ÌÈ¯ˆnÓ ‰‡Èˆi‰ ‰˙È‰ ÔÎlL Ï"pk) Bt˜˙a¿»¿««∆»≈»¿»«¿ƒ»ƒƒ¿«ƒ¿…∆
"ÌÚ‰ Á¯a Èk"c התניא מספר לעיל ‰È˙‰כמבוא ‡Ï ÔÎÏ ,( ¿ƒ»«»»»≈…»¿»

‰Ïe‡b‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ מצרים של הרע eÎÂ'.מתוך C‡ÏÓ È„ÈŒÏÚ ¿»ƒ¿«¿»«¿≈«¿»¿
‡˙È‡„ÎÂכמובאÏ"ÊÈ¯‡‰ È·˙Îa30È„ÈŒÏÚ ‰Ê ‰È‰ el‡L ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈»¬ƒ«∆ƒ»»∆«¿≈

'eÎ C‡ÏÓ למצרים יורד שהיה «¿»
ישראל, בני את משם להוציא ומנסה

‡e‰ Ìb ÈÊ‡המלאךÚ˜L ‰È‰ ¬««»»ƒ¿»
ÌL.מצרים ÈtŒÏÚŒÛ‡Âבטומאת »¿««ƒ

'‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nL31 ∆¿…»¿ƒ≈»
הזקן  e˙kM·לאדמו"ר ‰nL∆«∆»

ÌeMÓ ÌÚh‰ ÌÈ¯Ùqa«¿»ƒ«««ƒ
„¯ÈÏ ÏBÎÈ BÈ‡ C‡Ïn‰L∆««¿»≈»≈≈
‡e‰ ,‰‡Óh‰ ÌB˜Óa CkŒÏk»»ƒ¿«À¿»

˜eÁc,לעניין מספיק ביאור זה ואין »
‡e‰ Ôk È¯‰ ÌB˜ÓŒÏkÓƒ»»¬≈≈

˙ÎaÌb ‡·eÓe ,Ï"ÊÈ¯‡‰ È· ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»«
˙e„ÈÒÁa ˙BÓB˜Ó ‰nÎa32 ¿«»¿«¬ƒ

ומתקבל. נכון הדבר בעיקרון ולכן

ÔÎÏÂ הייתה לא מצרים שיציאת כיוון ¿»≈
מלאך  ידי על להיות «¿¿Î¯ˆ‰À‰יכולה

ÔÙ‡a ‰Ïe‡b‰ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿»¿…∆
ŒCe¯aŒLB„w‰ ep‡ÈˆBiÂ"c¿«ƒ≈«»»

"BÓˆÚ·e B„B·Îa ‡e‰33. ƒ¿¿«¿
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יג אגרות קודש

"משכו וקחו כבש ושחטו הפסח"

 ב"ה,  י"א ניסן, ה'תשכ"ה,

ברוקלין, נ.י.

אל בני ובנות ישראל

בכל מקום שהם

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הקב"ה קבע את יציאת מצרים בחודש האביב, והתורה מצוה לדאוג במיוחד שהפסח יחול 

תמיד בחודש האביב: שמור את חודש האביב ועשית פסח לה' אלקיך, כי בחודש האביב הוציאך ה' 

אלקיך ממצרים לילה. 

כדי לכוון שחג הפסח יחול בחודש האביב – והרי לוח השנה שלנו קבוע לפי הירח, דבר היוצר 

"שנה  לנו  יש   – החמה  פי  על  נקבעות  השנה  תקופות  ואילו  החמה,  משנת  יום  עשר  בכאחד  הבדל 

מעוברת" כל שנתייים-שלש )דוגמת השנה הנוכחית( בה נוסף חודש שלם )אדר(. כך משתוה שנת הירח 

לשנת החמה וחג הפסח חל תמיד בחודש האביב. כתוצאה מכך מסתדרים גם חדשי השנה, וכל החגים, 

ונקבעים במועדם המדויק. 

של  מיוחד  כחסד  ז"ל  חכמינו  ע"י  מוסברת  האביב  בחודש  אירעה  מצרים  שיציאת  העובדה 

הקב"ה, שהוציא את בני ישראל ממצרים בתקופה המוצלחת ביותר בשנה. ברם, ככל עניני התורה, יש 

גם בענין זה רמזים ונימוקים, הוראות רבות לכלל ולפרט. אחת ה"נקודות" שברצוני לציין כאן תובהר 

לאחר התבוננות בתנאים בהם אירעה יציאת מצרים: 

מאות בשנים היו בני ישראל משועבדים לאומה ששלטה אז על כל עמי הסביבה, לא רק בכוחם 

האדיר של "רכבו ופרשיו", אלא גם במשקל-היתר הגדול שלו בשטחי המדע, בכל המכונה עתה בשם 

"תרבות" ו"קידמה". 

התרבות והקידמה של מצרים התבססו על כוחות ותופעות הטבע, ובמיוחד על היאור נילוס. 

יצר השקאה  כח ההמצאה האנושי  גשמים, אך  כל  בה כמעט  יורדים  ואין  היא שחונה  ארץ מצרים 

מלאכותית שהפכה את מצרים לגן פורח מוקף מדבר. 

הטבע,  כוחות  האלהת  יסוד:  קוי  שני  לה  שהיו  מסועפת,  אלילית  תרבות  יצרו  אלה  תנאים 

קבע: ראה שמות רבה פט"ו, יא: החדש הזה כו' כשבחר ביעקב ובניו קבע כו'. אור התורה )להצ"צ( ע"פ 
זה )ע'רסד(.

מצוה.. שמור: דברים טז, א. ולרמב"ן )לשרש הא' דסהמ"צ להרמב"ם( ולבעל ההלכות זוהי מ"ע )לעבר 
השנים, או – מושמרת את החוקה(. וראה סהמ"צ סוף מ"ע קנג: באו רמזים כו' שמור כו' הורה כו'. וביד הל' 

קדה"ח בתחלתו ורפ"ד. 
מוסברת: מכילתא לשמות יג, ד )הובא בפירש"י שם(.

אחת: ראה רמב"ן בא )יב ג(. צרור המור שם )יב, א( ועיין זח"ג )רנא, א(.
ששלטה אז על כל: מכילתא לבשלח יד, ה: היה פרעה שולט מסוף העולם ועד סופו. וראה זח"ב ו, א.

במשקל היתר הגדול: ראה זח"א קכה, סע"א.
ובמיוחד.. נילוס: יחזקאל כט, ג.

ואין יורדים בה כמעט כל גשמים: ראה רש"י ויגש מז, י. דברים יא, י.
כח ההמצאה האנושי: רש"י ר"פ מקץ.
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והאלהת כוחות האדם שהשכיל לנצל את כוחות הטבע. מכאן צעד קטן בלבד אל האלהותו של פרעה, 

זה שגילם באישיותו את הדוגמא המצרית לאדם "מושלם". 

השקפה כזו, שראתה את העולם כהרכב של "כוחות-טבע" מרובים, שבכללם גם "כוח" האדם, 

בתוספת הפילוסופיה של "כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה" – הביאו לירידה רוחנית ומוסרית 

תהומית ביותר, עד כדי "הצדקת" רדייה ואכזריות מתועבות ביותר כלפי האדם או העם החלש יותר 

מבחינה גופנית. 

האליליות ואמונת ההבל של המצרים הגיעו לשיא ביטוים בתקופת ההתחדשות השנתית של 

כוחות הטבע, בחודש האביב, חודש של "מזל טלה", והשה הוא שהיה מסמלי היסוד של ה"עבודה 

זרה" של מצרים. 

אלקי  ברצון  עלה  בה  השעה  הגיעה  פקדתי":  "פקוד  בשורת  ובפיו  רבינו  משה  בא  הנה  אך 

אברהם יצחק ויעקב לשחרר את בני ישראל מיד פרעה ומגלות מצרים. 

נטמע  אף  ישראל  מבני  חלק  פרעה,  למרות  ישראל  בני  נתונים  מאז  שנה   210 חלפו  כבר 

ב"תרבות" המצרית, עזרה מן עמי הסביבה אינה צפויה כלל, שום עבד לא הצליח )עד אז( להשתחרר 

ממצרים. לא היו, איפוא, כל סיכויים, מנקודת מבט טבעית, לשחרור עם ישראל ממצרים, ולמרות 

זאת מבטיח להם משה רבינו כי הגיעה שעת השחרור, אלא שקיים תנאי יחיד לדבר: "משכו וקחו לכם 

צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח!" 

- משכו ידיכם מאלילי הארץ, וקחו לכם כבש )אותו ראו המצרים כאלוה(, ושחטו אותו כקרבן 

דוקא  כי-אם  ובלאט,  בצנעה  בבית,  אף  או  בלב,  המצרית  זרה"  ב"עבודה  בכפירה  די  לא  לה'.  פסח 

בפומבי, ללא פחד, לפי כל הפרטים שהיו כרוכים בהקרבת הפסח במצרים. 

ואז – מבטיח משה רבינו בשם הקב"ה – לא זו בלבד שישוחררו ממצרים, אלא שאף פרעה 

בעצמו יצוה עליהם לצאת ממצרים, והגאולה תהיה לא בתקופה בה כוחות הטבע רדומים ונסתרים, 

כי-אם דוקא בחדש האביב, בו מגלה הטבע את מיטב כוחו. 

ועולם  הטבע,  וכוחות  טבע  של  עולם  נפרדים:  עולמות  קיימים  שאין  העובדה  מודגשת  בכך 

של "על-טבע" הנאבקים ביניהם, ופעמים מנצח האחד ופעמים השני. יש רק א-ל אחד ויחיד, השליט 

המוחלט של העולם כולו, והוא גם המאחד את כל העולם. 

הכרה זו באה לביטויה הנעלה ביותר במתן תורה, זו נקודת היעד של יציאת מצרים, שהחל 

ב"אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלקים אחרים" גו'. 

של פרעה: שמו"ר פ"ח, ב. תנחומא שם.
"כוחי ועוצם ידי: דברים ח, יז. וראה סמ"ג מל"ת סד: וארא בחלום כו' שכחת את העיקר כו' והתכוננתי 

כו' והנה יסוד גדול הוא כו'. 
תהומית ביותר: ויקרא יח, ג ובתו"כ )ובפרש"י( שם. ובקה"ר עה"פ והארץ לעולם עומדת דמצרים דוגמת 

ערוה באדם. 
לשיא ביטוים: רמב"ן וצרור המור שם.

חלק מבני ישראל: שמו"ר פי"ד, ג. וראה תניא פל"א.
שום עבד: מכילתא יתרו יח, יא.

תנאי יחיד.. "משכו: שמו"ר פט"ז, ב: כל זמן כו' משכו כו' שבכך כו'.
מן  )ובנות(,  בנים  הארבעה  כל   – ובבנותינו  בבנינו  משה:  וכהודעת  )דוקא(,  למשפחותיכם  לכם:  וקחו 

החכם ועד השאינו יודע לשאול.
בפומבי: ראה שו"ע רבנו הזקן ר"ס תל.

נקודת היעד: כמש"נ בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את ה' )שמות ג, יב( וראה ז"ח ר"פ יתרו: בכל 
יומא אפיק כו'. וראה תניא פל"א שם. 

אגרות קודש
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בשם  הנקראים  האלהת  על  חייהם  המבססים  כאלה  מצויים  עתה  גם  כך  בעבר,  כבמצרים 

כוחות הטבע, בתוספת "כוחי ועוצם ידי" של האדם. אחרים מצאו "מוצא", שבביתם יש מקום גם 

לקב"ה אך בחברה הם "ככל האדם", "נהיה כגויים", ואדרבה: יותר "גוי" מהם. 

זוכר  הקב"ה  ברירה.  כל  לפניכם  אין   – פקדתי"  "פקוד  נוספת:  פעם  ומזכיר  הפסח  חג  בא 

אתכם, וחייב להיות: "משכו", משיכת ידים מן ה"עבודה זרה" של הארץ, בכל צורה בה היא באה 

לידי ביטוי, ועשיית הדבר בפומבי, ללא פחד, ובאומץ. "וקחו לכם" – קחו את עצמכם ואת כל השייך 

לכם, כל האפשרויות וכל הכוחות, לעצמיות שלכם, ל"אני" היהודי האמיתי והנצחי. 

עולם  וקיים  שמאחר  המתעים  ע"י  להתבלבל  לא  האביב",  "בחודש  לעשות  יש  זאת  כל  את 

פורח, שבמרכזו האדם וכוחו ועוצם ידו, הרי "אלה אלקיך", זה האליל שלך אליו אתה משועבד, ואין 

כל מקום ר"ל להקב"ה – 

נפלאותיו  על  כי אם, אדרבה: "בחודש האביב הוציאך ה' אלקיך ממצרים", העולם הפורח 

מביאים לראייה ברורה יותר של האמת – בנוסח חכמינו ז"ל – אשר "ה' אלקינו )הוא( מלך העולם, 

שלא חיסר בעולמו כלום". 

יעזור ה' ויצליח שפסח – זמן חרותנו – יביא את כל אחד ואחד, בתוך כלל ישראל, לחירות 

אמיתית מכל הפרעות ומיגבלות לעבוד את ה' בלבב שלם, 

וגאולת הפרט תביא את גאולת כלל ישראל, הגאולה האמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו 

במהרה בימינו. 

בברכה לחג הפסח כשר ושמח. 

מנחם שניאורסאהן

"נהיה כגויים": יחזקאל כ, לב.
אין לפניכם כל ברירה: יחזקאל שם. תנחומא נצבים ג. נתבאר בקונטרס ומעין מי"א, פ"ג.

לעצמיות.. ל"אני" היהודי: ראה שמו"ר פט"ו, כ"ג: לכם הה"ד יהיו לך לבדך ואין לזרים אתך.
אדרבה: "בחדש האביב: להעיר מלקו"ת במדבר )ג, א(. סד"ה החדש הזה – לכ"ק מו"ח אדמו"ר – בס' 

המאמרים ה'ש"ת.
הוציאך.. ממצרים": לילה. וכן גם עתה אין להתרשם מזה שלאחרים לילה ואין רואים את האמת, כי 

הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועליך יזרח ה' וכבודו עליך יראה )ישעי', ס, ב(.
"בחדש האביב.. בנוסח חכמינו ז"ל: ברכות מג, ב. והנה לכמה אחרונים )או"ח סרכ"ו( ניסן לאו דוקא, 
הנהנין  ברכות  בלוח  הזקן  והנה אדמו"ר  וש"נ(.  רס"ב.  ברכות  מע'  דינים  )שד"ח אסיפת  הוא  דדוקא  י"א  אבל 
)הראשון( כ' דאחר ל' יברך בלא שם ומלכות )מוכח דניסן לאו דוקא(, אבל בסדר ברה"נ )שבסידורו פי"ג סי"ד( 
השמיט זה. ואף שי"ל בדוחק דטעמו מפני דס"ל דאין לברך כלל אלא פעם אחת )ועדיין יקשה למה לא ביאר דברי 
השו"ע "בימי ניסן" דהיינו לאו דוקא – כמו שהוסיף ביאור בכמה דינים שבברה"נ(, י"ל – דהשמיט מפני דבמשנה 

האחרונה ס"ל ד"בימי ניסן" כפשוטו – בדוקא, וא"כ א"א "לאחר ל'". ואכמ"ל. 

אגרות קודש
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המשך בקאור למס' שבת לקום ראשון עמ' א
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.e"hyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

גאלתנו"‡. ד"ממצרים הענין עם קשור הפסח שחג גאלתנו".1כיון "ממצרים הניגון את עתה ינגנו –
משיחותיו  באחת אדמו"ר מו"ח כ"ק מ"ש ידוע הלשון2והרי הוא dnypdשניגון mvrc.יחידה חי' דהיינו ,

***

בזהר ·. דמהימנותא"3איתא ב"מיכלא ונזהר בלתיֿרצויים, מענינים הפסח בחג הנשמר שכל ,
אין  אזי רויחי, ומזוני חיי בני ישראל בני לכל פוסקים שבו השנה, ראש בבוא הנה דאסוותא", ו"מיכלא

בה" ומהתהלך בארץ "משוט שבא לזה שליטה .4שום

בכל  שאומרים (וכפי הפסח בחג תלויים – בכללם ור"ה – המועדים שכל הזהר, מדברי ומובן
מצרים"). ליציאת "זכר המועדים

הענין: וביאור

בחסידות  שמצד5מבואר ר"ה הוא תשרי שבחודש שר"ה ,d`ixad בגמרא כדאיתא מצלינן 6, "כמאן
העולם"; נברא בתשרי דאמר אליעזר כרבי כמאן ראשון, ליום זכרון מעשיך תחלת היום זה האידנא

ולרגלים" למלכים השנה ראש בניסן "באחד – ניסן שבחודש ר"ה שבו"7ואילו "רגל על דקאי דהיינו 8, ,
שמצד ר"ה הוא – הפסח רז"ל dxezdחג וכמאמר בעול 9. הקב"ה חדשים "משבחר ראשי בו קבע מו

גאולה". של ר"ח בו קבע ובניו ביעקב וכשבחר ושנים,

היא שהתורה (טבע)a"draומכיון העולם בעה"ב 10על הוא תורה) (שענינו שבניסן שר"ה נמצא , –
העולם). בריאת (שענינו שבתשרי ר"ה על

השנה, כל תלוי' הפסח שבחג שבההנהגה והיינו,

נמשכת  שבר"ה כיון שלאחרי', השנה כל את גם כולל זה הרי השנה, ראש גם נכלל שבזה וכיון –
השנה  כל על –11ההמשכה הבא הפסח חג שלאחרי הזמן על גם ,

האריז"ל  כמ"ש – ברוחניות והן רויחי, ומזוני חיי דבני ההמשכה – בגשמיות ממשהו 12הן ש"הנזהר
מישראל. לאדם בלתיֿרצויים שהם ענינים השנה כל במשך אצלו יתרחשו שלא לו" מובטח בפסח חמץ

בחה"פ.‚. להשלימם אפשר בר"ה, כדבעי השלימום שלא ענינים שאותם – גיסא לאידך כן וכמו

שכשם  והיינו, מרירות. של באופן דר"ה העבודה עם שקשור בפסח, מרור דאכילת הענין תוכן וזהו
יתקיים  ודם, בשר מתנת לבקש מלמעלה עליו נגזר שאם כדי "לעקאח", לבקש נוהגים יוהכ"פ ַשבערב

זו  בבקשה את13הדבר ומרגישים מרור שאוכלים בחה"פ, גם הוא כן –zexixnd mrh מרור "בלע (שהרי
יצא" השנה.14לא כל במשך ממרירות ונפטרים י"ח יוצאים ובזה המרירות), טעם הרגיש שלא כיון ,
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ויו"ט.1) דשבת ונשמת ק"ש, ברכות נוסח
ואילך.2) 98 ע' תש"ג סה"ש ב. קב, ח"א לקו"ד ראה
ב.3) קפג, ח"ב
ויבואו 4) תרגום) – דדינא (ביום היום "ויהי ו-ז: א, איוב ראה

משוט  . . בתוכם השטן גם ויבוא ה', על להתייצב האלקים בני
בה". ומהתהלך בארץ

ואילך).5) נו ע' אעת"ר (סה"מ אעת"ר החודש ד"ה ראה
ואילך). קצג ע' ח"ד מלוקט (סה"מ תשל"ה החודש ד"ה גם וראה

וש"נ.
א.6) כז, ר"ה
א.7) ב, שם

א.8) ד, שם
יא.9) פט"ו, שמו"ר

בש"ך 10) הובא וש"נ. ה"ב. פ"א כתובות ירושלמי ראה
(סקכ"ג). סקי"ג סקפ"ט יו"ד אדה"ז) (ושו"ע

ובכ"מ.11) ואילך. א נח, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
ב 12) רפב, זח"ג וראה תמז. ר"ס או"ח בבאה"ט הובא

שם). (ובנצו"ז
וש"נ.13) .34 ע' ח"ז התוועדויות – מנחם תורת ראה
(לקמן 14) ס"ח פסח של אחרון שיחת וראה ב. קטו, פסחים
.(30 ע'
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ובליל  יוהכ"פ במוצאי – בשנה פעמים ב' בירושלים" הבאה "לשנה שאומרים לכך הטעם גם וזהו
:15פסח 

הענינים  כל על החתימה היא שבו ליוהכ"פ, גם הוא קשור (כנ"ל), לר"ה קשור הפסח שחג כשם
הבאה  "לשנה אומרים נעילה תפלת שבסיום וכיון החתימה. עיקר הוא שאז יוהכ"פ, בנעילת ובפרט דר"ה,

גם זה ענין להמשיך צורך יש – הענין eyxyaבירושלים" את ופועלים אומרים פסח בליל גם ולכן, ,
בירושלים". הבאה ד"לשנה

מלכנו"]. "אבינו לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.„"ycw16ugxe:"

לעשות. שצריכים הדברים זכירת על להקל היא מטרתם שכפשוטו, ורחץ", ד"קדש הסימנים ישנם
נוסחאות  כמה ישנם אלו בסימנים שהרי בזה, ענין איזה שיש רואים מעתיק 17ואעפ"כ, הזקן ואדמו"ר ,

חיים  עץ בפרי שהוא כפי הנוסח את דוקא לפי 18בסידורו מתאים זה שנוסח כיון האריז"ל, ובסידור
הענין  .19אמיתת

"נרצה". תיבת מלבד תיבות, עשרה חמש ישנן הזקן) רבנו נוסח (לפי זה בסימן

את  יקיים שכאשר הבטחה, זוהי אלא עבודה, של ענין זה שאין כיון נמנית, אינה "נרצה" תיבת –
ש"נרצה" – למטה מלמעלה – לו מובטח הענינים, ט"ו ענין 20כל על מורה אינה "נרצה" תיבת ולכן .

תיבות. ט"ו ישנם העבודה שבענין ונמצא, שלפנ"ז. הסימנים כמו לעשות, צריך שהאדם מסויים

וכשם  מוחין. שהם ובינה, חכמה בחינת הוא ש"יֿה" הוי', שבשם "יֿה" בגימטריא הוא זה מספר
המוחין  לעבודת היא בזה שהכוונה האדם, בעבודת הוא כן – מוחין בחינת זה הרי העליונות .21שבספירות

והשגה  בהבנה יהי' שהכל תובעת החסידות תורת הרי מ"מ, עול, וקבלת האמונה הו"ע שפסח ואע"פ
– דוקא בקבלתֿעול אלא ודעת, בטעם להשיגם אפשר שאי הדעת, מן שלמעלה הענינים ואפילו דוקא,
בשכל, להשיגם אפשר שאי איך להבין דהיינו, בשכל, להבין יש אלו ענינים שגם החסידות תורת תובעת

מטעם  שלמעלה באופן ("נעמען") "לקולטם" .22ודעת ושבהכרח

("דערהערן") מורגש להיות צריך גופא זה ענין מ"מ, עול, קבלת של ענין אמנם שזהו שאף והיינו,
הרבי  שמבאר כפי יו"ד", של "קוצו גם ישנו ובתוכו חכמה, היא ש"יו"ד" "יֿה", – השגה ע"י

אבא".23בהמאמרים  "גדלות נמצא אבא" שב"קטנות ,

***
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(תורת 15) בסופה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 198 ס"ע חי"א התוועדויות – מנחם

זה16) ונדפס סעיף (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה
מ"מ, ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .539 ע' ח"ב בלקו"ש

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה
סימן 17) (פיסקא ז ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

וש"נ. ש"פ). סדר
פו"ז.18) חהמ"צ שער
(19– ישראל גדולי ע"י נתחברו הנוסחאות שאר שגם ואף

הפיוטים: בענין המבואר ע"ד שהוא י"ל
בתחלתו), א' שער (פע"ח האריז"ל בכתבי מ"ש ידוע
שחברו  מאלו פיוט או פזמון בשום חפץ הי' "לא שהאריז"ל
גדולי  ע"י נתחברו שהפיוטים דאף – בזה והביאור האחרונים".
רק  אמת הם מ"מ אמת, בודאי הם ולכן ישראל, וקדושי ישראל

mdly mzbixcna אותם עבור רק ואמיתיים מתאימים ה"ה ולכן ,

השייכים beqמישראל eze`l.הפיוטים מחברי של
שאדה"ז  כיון הזקן, אדמו "ר בסידור הפיוטים נכנסו לא ולכן
בשוה, מישראל לכאו"א השייכים הענינים את רק בסידורו כתב
לכל  שייכים שאינם ענינים אבל ומצבו, מעמדו על הבט מבלי
כוונות  את גם העתיק לא (ולכן בסידורו הכניס לא – בנ"י

ישראל). בני לכל שייך אינו זה שענין כיון האריז"ל,
נוסח  את בסידורו הכניס הזקן שאדמו"ר – בעניננו ועד"ז

מוגה). בלתי (מהנחה בנ"י לכל השייך פסח של הסימן
מג.20) ע' הנ"ל בהגש"פ הובא של"ה. ראה
ובכ"מ.21) א. כט, ראה פ' ג. פו, מטות לקו"ת ראה
מוגה).22) בלתי (מהנחה השלילה השגת וע"ד
בקונטרס 23) לאור יצא – תש"ז דחה"פ ב' דליל זו מצה ד"ה

235 ע' תש"ז בסה"מ לאח"ז (נדפס זו שנה הפסח חג לקראת קיז,
ואילך).
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.‰"mixvnc `rx`a `pzda` elk` ic `ipr `ngl `d"24:

הפרוסה  על עניא" "לחמא קאי שבפשטות כללות 25אף על עניא" "לחמא קאי דבר של לאמיתו הרי ,
עניים" "לחם נקראת שמצה באבןֿעזרא וכמ"ש המצה, .26ענין

חצות, דאחר המצה הן חצות, דקודם המצה הן – שבה המדריגות כל המצה, ענין שכללות והיינו,
חצות  לאחר יצי"מ בזמן שהיו הענינים כל ישנם חצות קודם גם שאז מתןֿתורה, לאחרי כל 27ואפילו –

"לחמא בשם נקראות אלו ".ipr`מדריגות

.Â:"דמצרים בארעא אבהתנא אכלו "די – הפיסקא בהמשך מבואר לזה והטעם

מוחין  על קאי – וכיון 28"אבהתנא" וגבולים. במיצרים היינו, דמצרים", "בארעא נמצאים אלו ומוחין ,
נחשבים  גופא שב"מצרים" שבזה, ביותר הנעלות המדריגות גם הרי  דמצרים", "בארעא עדיין שנמצאים

"לחמא זה הרי – הואipr`לעשירות דמצרים הענין שכללות כיון ,"zeipr.

בגמרא  המסופר ע"ד – הענין בן 29וביאור נקדימון של בבתו "מעשה חכמים : לה שפסקו גוריון,
אותם  קיללה היא (אף ביום, לבו בשמים של לקופה זהובים מאות תפסקו 30ארבע כך להם אמרה (

כיון בטענתה, צדק שהי' הגמרא דברי ומשמעות אמן". אחרי' וענו סכום dkxrayלבנותיכם, זה הרי
נחשב פלוני שלגבי שמה ונמצא, יחשבzexiyrlמועט. זולתו שלגבי אפשר –zeiprl.

פירושה עניות שהרי לעשירות, עניות בין הריחוק גודל על הבט שמבלי עשירות oexqgוהיינו, ואילו ,
אלא בלבד, החסרון מילוי רק לא dfnהיא xzei הגמרא מדברי הפסוק 31[כמובן אשר 32על מחסורו "די

ענין  גם הנה – לעשרו"] עליו מצווה אתה ו"אי לפניו", לרוץ ועבד עליו לרכוב סוס "אפילו לו", יחסר 
יותר  נעלית מדריגה לגבי הרי מעניות), הריחוק (בתכלית לעשירות נחשב יותר תחתונה מדריגה שלגבי

יחשב. לעניות –

גופא  מצרים לגבי אם גם וגבולים, מיצרים דמצרים", ל"ארעא השייכת מדריגה שכל – בעניננו ועד"ז
וגבול zexiyrחשיב מיצר עם הקשור ענין כל הרי וגבולים, ממיצרים שלמעלה מדריגה לגבי מ"מ, –
.zeiprlנחשב

.Ê:עתה גם הוא – דמצרים" בארעא כו' עניא "לחמא – זה ומצב

כל  ונמשכים חוזרים הפסח חג בבוא הרי כו', תורה ומתן מצרים יציאת לאחרי כבר שנמצאים אף
האריז"ל  בכתבי כדאיתא ביצי"מ, שהיו שכאשר 34עה"פ 33הענינים ונעשים", נזכרים האלה "והימים

אז. שהיו ההמשכות כל שנפעלות "נעשים", גם אזי כדבעי, "נזכרים"

של באופן הן הפסח דחג ההמשכות כל עתה שגם –zeiprוהיינו, הגלות  בזמן אנו שנמצאים כיון ,
אנן" אחשורוש עבדי כו'".35"אכתי עניא לחמא "הא פסח בכל אנו אומרים ולכן ,

.Á:"חורין בני כו' הבאה לשנה הכא "השתא – הפיסקא וסיום

כתיב  העתידה הגאולה כי 36אודות מצרים, מארץ ישראל בני את העלה אשר הוי' חי עוד יאמר "ולא
שהגאולה  היינו, שמה", הדיחם אשר הארצות ומכל צפון מארץ ישראל בני את העלה אשר הוי' חי אם

תהי' mixvnהעתידה z`ivin xzei daxd dlrnlענין אמיתית ולכן, .zexiyrd.העתידה בגאולה יהי'
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(24– מנחם (תורת תשי"ב דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 119 ע' ח"ה התוועדויות

ואילך.25) סע"ב קטו, פסחים ראה
בשם 26) – האזובי יהוסף הר' מפירוש כאן אבודרהם ראה

.(81 ע' חי"ז לקו"ש (וראה עזרא בן
עתה 27) חצות דאחר שהמצות מובן וממילא אחדים: בזכרון

יותר. עוד נעלית במדריגה הן
ריש 28) תש"ג (סה"ש סכ"ט תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
.(65 ע'
איכ"ר 29) ספ"ה. שם וירושלמי תוספתא וראה ב. סו, כתובות

וש"נ. מח. פ"א,
שם.30) ובאיכ"ר בירושלמי ועד"ז שם. תוספתא
ח.31) טו, ראה עה"פ ופרש"י ספרי ב. סז, שם
שם.32) ראה פ'
דוד 33) לב בס' ונת' הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז ראה

פכ"ט. (להחיד"א)
כח.34) ט, אסתר
וש"נ.35) א. יד, מגילה
יד-טו.36) טז, ירמי'
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היא בזה ההתחלה מ"מ, מצרים, מגאולת למעלה היא העתידה שהגאולה mixvnואף z`ivia dzr
חורין" בני הבאה "לשנה באמירת (כמודגש נמצאים dcbdaדוקא כאשר כי, דוקא), מצרים יציאת בשעת ,

של לעומק d`iviבתנועה תחת מעומק להיציאה עד שלאח"ז, היציאות לכל כח  נתינת ה"ז ַ("ארויסגיין"),
האמיתית. העשירות שזוהי ודעת, מטעם שלמעלה לעשירות ודעת מטעם שלמטה מעניות – רום

***

.Ë"dyrn37'ek `"xa:"

הענין  וזהו לעניות, זולתו אצל שיחשב אפשר – לעשירות אחד אצל שנחשב שדבר (ס"ו) לעיל דובר
מאדך" מאד38ד"בכל ,jly39 ואמרו תלמידיהם שבאו עד כו' אליעזר ברבי ד"מעשה הענין יובן ובזה .

שחרית": של שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם

גבוהות, נשמות כולם היו טרפון, רבי ועד אליעזר מרבי כאן, שמונה אלו כל הרי – מוקשה זה בענין
שזהו  אצלם נרגש צ"ל הי' שחרית, של ק"ש זמן שהגיע בשעה וא"כ, למעלה, שהוא כפי למטה והתנהגו

תלמידיהם"? שבאו "עד להיות הוצרך ומדוע ק"ש, זמן

בחסידות  הפירוש ע"פ יוקשה, ביציאת 40וביותר שסיפרו שע"י ספיר", "אבן מלשון הוא ש"מספרים"
של ענין פעלו ביותר:`xeמצרים יוקשה זה דלפי – דשחרית הזמן שהגיע תלמידיהם הרגישו זה ומצד ,
על פעל זה ענין להאירmdicinlzאם צריך שהי' בודאי הרי ,mlv`?

.È הרי תלמידיהם, של מהכלים יותר הרבה גדולים היו שלהם שהכלים דמכיון – יובן הנ"ל וע"פ
אור, של מצב "שחרית", כבר נחשב תלמידיהם לגבי הנה – מצרים ביציאת הסיפור ע"י שהמשיכו האור

הכלים לגבי משא"כ באור. מלאים כבר היו שכליהם אחזו mdlyכיון שהם כיון אור, די עדיין הי' לא –
וגבולים. ממצרים היציאה מצרים, דיציאת בהענין געהאלטן") ערשט האבן ("זיי ַָרק

יהודי  אצל אור שפועלים בשעה הרי – אור אצלם שנעשה בתלמידיהם שפעלו כיון אעפ"כ, אבל
של  שמע קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם "באו וזהו עצמו. על גם פועל זה הרי אחר,
ביציאת  רק אתם אוחזים שלכם המדריגות מצד אם גם וממילא, אור, נעשה כבר  שאצלנו דעו שחרית":

אור שפעלתם עי"ז מ"מ, – גםepaמצרים יכולים ,mz` שחרית של שמע קריאת .41לקרוא

בנפשי' שידע ואף שלו. מהמצרים הזולת את להוציא הזולת, על לפעול שיש לכאו"א הוראה וזוהי
יש  – שלך האישיים המצרים לך די לו: ואומר ה"קלוגינקער" אליו ובא ב"מצרים", נמצא עצמו שהוא

האישיים. מהמצרים גם יוצאים נוסף, ליהודי שמסייעים עי"ז כי כן, אינה שהאמת לדעת

***

.‡È האריז"ל בסידור רבה".42איתא ובשמחה רם "בקול ההגדה את לומר שצריכים ,

ההגדה את לומר אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג זה שמטעם לומר, mxויש lewa'הי שלא זמנים באותם וגם ,
שנראה שכפי כלומר, – בעצמו רם בקול לומר zlefdביכלתו ly miinybd eiyega אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' לא

רם. בקול שיאמרו לאחרים מצוה הי' – רם בקול אומר

***
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שליט"א 37) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוס"י עד מכאן
זו  במהדורא ואילך. 539 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס (באידית),

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו
ה.38) ו, ואתחנן
ובכ"מ.39) ד. לט, מקץ תו"א ראה

ע'40) תש"ז (סה"ש ס"ח-ט תש"ז דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
וש"נ. .(105

(41– מנחם (תורת ס"ז תשי"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
.(74 ע' ח"ח התוועדויות

נשתנה.42) מה קודם
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.·È"ezcearl mewnd epaxw eiykre epizea` eid dxf dcear icaer dlgzn"43:

בגמרא  ברי'44איתא כל בגנות לדבר שלא נזהרת שהתורה שאף והיינו, כו'". בגנות (ובפרט 45"מתחיל
שמורים" ב"ליל ובפרט את46במועדים, לבאר כדי בגנות", "מתחיל אעפ"כ, ,(dgnyd lceb שאף –

ואל  "יהרג החיוב ישנו שבהם הענינים מג' אחד שזהו אבותינו", היו זרה עבודה עובדי ש"מתחילה
שבהם 47יעבור" החמור והוא השמחה 48, זה שמצד לעבודתו", המקום "קרבנו זה ומצב ממעמד הרי –

xzeiaהיא dlecb.

הענין: וביאור

היא הבירור כשהתחלת דוקא היא הבירור שלימות הבירורים, המבואר dhndaבעבודת וכהמשל דוקא.
בחלקים 49בחסידות  לאחוז צריכים ליווע"ר הנק' ההגבהה כלי ע"י הארץ מן דבר איזה להגבי' "כשצריכים

ואז  דוקא התחתון הקורה להגבי' להתחיל שצריכים בית כותלי בהגבהת כמו דוקא, שבו התחתונים
התחתונים". מגבי' הי' לא הכותל מאמצע מתחיל הי' אם משא"כ הימנו, העליונים גם יוגבהו ממילא

רז"ל  (וכלשון הקדושה ניצוצות כל ממצרים ויצאו נתבררו מצרים שביציאת כיון בעניננו: 50ועד"ז

הבירור להיות הוצרך לכן דגים"), בה שאין כמצולה . . דגן בה שאין כמצודה xzeia"שעשאוה oezgzdn
ביותר. השמחה גודל נעשה – הבירור שלימות ומצד אבותינו". היו זרה עבודה עובדי "מתחילה –

למדוהו]. שהמסובים עד כמ"פ, בעצמו הניגון וניגן שעמדה", "והיא לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

.‚È"daax51'eb jizzp dcyd gnvk:"

השוה  נוסח שהוא – הזקן רבנו נוסח לפי אבל, נוסחאות, כמה ישנם זו שבפיסקא הפסוקים בסדר
הפיסקא  בסיום זה פסוק אומרים – .52לכל

בזה: והענין

"'ixre mexir z`e טומאה שערי במ"ט מושקעים המצב, בשפל שהיו במצרים ישראל בני על קאי – "53,
ונמצא, כלל, שייכות ישראל לבני אין הנו"ן לשער (שהרי הימנה למטה שאין הירידה תכלית שזוהי

הירידה) תכלית היא טומאה שערי במ"ט וכמארז"ל 54שירידתם עובדי 55, והללו זרה עבודה עובדי "הללו
זרה". עבודה

ל" הגיעו וערי'" עירום מ"את ilcbzeואעפ"כ, iaxzeשנקרא ומצב מעמד שזהו ,"dxez t"r ריבוי
ששוה  מי מקום באיזה יש אם שהרי אליו, להשתוות שיכול אחד אף מקום בשום שאין דהיינו, והגדלה,
המקומות  לכל ביחס  זה הרי ותגדלי", "ותרבי אומרת שהתורה וכיון וגדולה, ריבוי זה אין לגביו הרי אליו,

כו'.

" בכתוב miicrומוסיף icra i`eaze פקודי פ' בלקו"ת כמבואר – "עד 56" ב"עד", מדריגות ב' שיש
אלא) בכלל", ועד "עד למדריגת לרק (לא הגיעו ישראל שבני והיינו בכלל", עד ולא ו"עד בכלל" ועד

בלבד. השלילה בהשגת אלא להשיגה שאין מדריגה דהיינו בכלל", עד ולא "עד למדריגת גם
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מנחם 43) (תורת ס"ד תשי"ב דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 113 ע' ח"ה התוועדויות –

א.44) קטז, פסחים
א.45) קכג, ב"ב א. ג, פסחים ראה
מב.46) יב, בא
וש"נ.47) א. עד, סנהדרין
דמחוי 48) "מאן – בעבודה גם ישנו דע"ז שהענין ולהעיר,

ע"ז. של שזהו"ע ב), ה, חגיגה (ראה כו'" מלכא קמי במחוג
א)49) מה, נצבים (לקו"ת מבואר ועד"ז א. ד, בראשית תו"א

מוצאי  שיחת גם (וראה הרים" בפלס "ושקל יב) מ, (ישעי' עה"פ

קיא  ע' ח"ד מלוקט סה"מ בהערה. ס"ו תשל"ט שרה חיי ש"פ
.(19 הערה

א.50) קיט, פסחים ב. ט, ברכות
ז.51) טז, יחזקאל
וש"נ.52) כב. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה
יתרו.53) ר"פ זו"ח ראה
מנחם 54) (תורת ס"ט דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(192 ע' חי"א התוועדויות –
ועוד.55) כח. יד, בשלח מכילתא רע"ב. קע, זח"ב ראה
ג.56) ז,
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ב"ה, א"ס ומהות עצמות דהיינו השלילה, מהשגת גם למעלה שהיא למדריגה שהגיעו – מזה ויתרה
(מהורש"ב)57וכמארז"ל  אדמו"ר כ"ק ומבאר ובעצמו", בכבודו הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה

על58נ"ע  קאי ו"בעצמו" דא"ס מלכות על קאי ש"בכבודו" ,zenvr.דא"ס

ע"י להיות הוכרחה שהגאולה כמאמר zenvrוהיינו, כו'59דוקא, שרף ולא אני כו' מלאך ולא "אני
טומאה, שערי במ"ט שקועים היו ישראל שבני דמכיון – אחר" ולא הוא אני ה' אני השליח, ולא אני

זו הר  מטומאה משהו בהם נדבק הי' "אחר", או "שליח" "שרף", "מלאך", ע "י הגאולה היתה אילו י
לבוא  יכולה הגאולה היתה לא ואז זיי"), צו עּפעס צוגעקלעּפט זיך .60("וואלט ָ

עירום  ד"ואת הירידה תכלית מצד שדוקא – גו'" נתתיך השדה כצמח "רבבה הפסוק פירוש וזהו
בכבודו  הקב"ה המלכים מלכי ד"מלך להגילוי ועד עדיים", בעדי ד"ותבואי הענין להיות הוצרך וערי'",

ובעצמו".

***

.„È"xn`py dnk mipad el` eplnr z`e61'eb celid oad lk"62:

על  ראי' שום אין מהפסוק שהרי בנים, על קאי ש"עמלנו" אינה – שנאמר") ("כמה מהכתוב הראי'
על רק היא הראי' אלא קאי ze`ivndזה, ש"עמלנו" שזה ומשמע, הבנים". אלו ד"עמלנו הענין שהי' ,

זה הרי – "הבנים" heytעל xac.'בראי צורך שאין

שבדבר: הפשיטות וטעם

בעצמו) הזקן מאדמו"ר – אחר נוסח ולפי הזקן, אדמו"ר (מחסידי הפתגם ורבו"63ידוע "פרו 64שמצות

המצוה ובחיי dpey`xdהיא בתורה הראשון שהיסוד נמצא, תורה, הוא גם בתורה שסדר ומכיון בתורה,
אידן"). א נאך מאכן דארף איד ("איין נוסף" יהודי לעשות צריך ש"יהודי הוא, הישראלי ַַַָהאדם

נ"ע  (מהורש"ב) אדמו"ר מכ"ק פתגם ישנו ענין 65והנה, לפעול רוצים שכאשר לשמיניֿעצרת), (בנוגע
צורך יש – פנימיות.rbiizdlבפנימיות מתוך כך על

צ"ל  בפנימיות, זה ענין לפעול וכדי בתורה, יסוד הוא נוסף, יהודי לעשות ורבו", ד"פרו שהענין וכיון
dribi הספרי כדרשת ברוחניות, בנים של הענין שבשביל מובן הרי – קרויים 66בפנימיות ש"תלמידים

אלו ש"עמלנו הוא פשוט דבר ולכן ביגיעה, צורך יש בגשמיות), לבנים גם זוכים (שעי"ז ".mipadבנים"

היאורה  הילוד הבן ד"כל מהגזירה להתפעל מה אין אזי – הבנים" אלו ד"עמלנו הענין ישנו וכאשר
ש" אלא עוד ולא תחלה"mdתשליכוהו", לא 67הכירוהו הגזירה, בשעת וגדלו שנולדו ילדים אותם –

ישראל  ילדי אותם דוקא אלא השעבוד, שקודם הדור כל ולא הזקנים לא אהרן, בני לא ואהרן, משה
" – במסירותֿנפש אותם ד"mdשגידלו ובאופן יםֿסוף, קריעת בשעת תחלה" אֿלי dfהכירוהו "זה ,"

גילוי.68ואנוהו" לשון ,

***
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ויוציאנו.57) פיסקא לפנ"ז ושם זו מצה פיסקא הגש"פ נוסח
תתק 58) ע' ח"ב תער"ב המשך עה. ע' אעת"ר סה"מ כד.ראה

סז. ע' תער"ב-תרע"ו סה"מ
ויוציאנו).59) (פיסקא שם הגש"פ נוסח
(תורת 60) ס"ו ב' ליל ס"ב, תשי"ב דחה"פ א' ליל שיחת ראה

וש"נ. .(123 ע' ,112 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם
כב.61) א, שמות
מנחם 62) (תורת סי"ג דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 195 ע' חי"א התוועדויות –
(63.(196 ע' ריש שם מנחם (תורת שם הנ"ל שיחה ראה

וש"נ.
כח.64) א, בראשית
ואילך.65) 28 ע' שלום תורת סה"ש גם ראה
לבניך".66) "ושננתם ז) ו, (ואתחנן עה"פ
ב.67) יא, סוטה
ב.68) טו, בשלח
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.ÂË"a"g`a y"cr j"vc mipniq mda ozep 'id dcedi iax:"

בכ"מ  שמצינו וכפי המכות, זכירת על להקל היא, בפשטות מטרתם יהודה, רבי שנתן 69ה"סימנים"

"סימנים". ליתן נוהג הי' יהודה שרבי 

כסדרם  ולא בחומש, כסדרם שהוא – המכות סדר את להורות היא הסימנים של שמטרתם ביאור, ועוד
.70בתהלים 

הים  את וקרע המכות את עשה שבו משה, מטה על רשומות היו אלו שתיבות נוסף, .71וביאור

כך  על ביאור בהם אין אבל אלו, סימנים נתן יהודה שרבי כך על רק הם אלו ביאורים כל אמנם,
בהגדה. אלו סימנים שאומרים

מאוסטרופולי  שמשון מר' ביאור ישנו – זה :72ובענין

בנות" אשרוני כי "באשרי לשון "אשר", בגימטריא – באח"ב" עד"ש התענוג 73"דצ"ך שהו"ע ,
בחסידות  ).74(כמבואר

הכח הוא התענוג כח xzeiaוהנה, oeilrd השליט והוא התענוג, בכח תלוי הכחות כל גילוי ולכן בנפש,
עליהם.

לכחות בנוגע שמצינו חפץ"lkydוכפי שלבו במקום תורה אדם ילמוד ש"לעולם (ש"חפץ"75–
תענוג  ועד"ז 76פירושו השכל. גילוי נעשה התענוג ומצד השכל, על הבית בעל הוא התענוג שכח כיון ,(

לכח בנוגעoevxdבנוגע שכן ומכל הרצון. סיבת הוא שהתענוג –zecndl שבודאי – שבלב) (ההרגשים
עליהם. בעה"ב והוא התענוג, בכח תלויים שהם

אינו  המכות ששורש לדעת, שצריך – סימנים" בהם נותן הי' יהודה ד"רבי בהענין החידוש וזהו
("אשר") התענוג מבחי' אלא השתלשלות, בסדר –dlrnlyממדריגה הדבר וטעם השתלשלות. מסדר

המכות  גם נמשכו לכן סי"ג), (כנ"ל מהשתלשלות  שלמעלה ממדריגה היא הגאולה שסיבת דמכיון
כמארז"ל  זל"ז, שייכים והמכות) (הגאולה אלו ענינים ששני כיון זו, ורפוא 77ממדריגה למצרים "נגוף

בכתר. שרשם ושניהם לישראל",

***

.ÊË"xexne dvn gqt"78:

הזה: בזמן לחיובם בנוגע ביניהם חלוקים – ומרור מצה דפסח החיובים ג'

gqt דעות שיש ואף כלל. הזה בזמן שייך אינו קרבן 79– ולהקריב להתקבץ אפשר הזה בזמן שגם
להקריבו. אפשר אי אינם, אלו שתנאים זמן וכל תנאים, כמה דרושים זה בשביל הרי – פסח

xexne dvn החיוב ואילו מדאורייתא, הוא – דמצה החיוב מזה: זה חלוקים הם אבל הזה, בזמן ישנם –
מדרבנן  הוא – .80דמרור

כמ"ש  פסח, בקרבן תלוי אלא עצמו, מצד חיוב אינו דמרור שהחיוב כיון – הדבר מצות 81וטעם "על
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א.69) צו, מנחות ראה
טעמים 70) לקוטי עם בהגש"פ הובאו ואבודרהם. שבה"ל

כו'). הי' ר"י (פיסקא כו ע' ומנהגים
תנחומא 71) הרד"ל. ובחי' ספ"ח שם ו. פ"ה, שמו"ר ראה

שם. באבודרהם הובא – וירושלמי (בסופו), ט וארא
פסח.72) של הגדות בכו"כ שנדפס במכתבו
יג.73) ל, ויצא
רע"ב.74) ע, יתרו ב. נג, שמות סע"ב. יח, תולדות תו"א ראה

ובכ"מ. א. פ, תצוה

א.75) יט, ע"ז
וש"נ.76) ד. כח, שה"ש לקו"ת ראה
א.77) לו, זח"ב
(78.140 ע' ,78 ע' ח"ה התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
(79.38 הערה 60 ע' חל"ג בלקו"ש בהנסמן ראה
סט"ו.80) סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע וש"נ. א. קכ, פסחים
יא.81) ט, בהעלותך
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רק  הוא וחיובו מדאורייתא, מרור חיוב אין – פסח קרבן אין הזה שבזמן ומכיון יאכלוהו", ומרורים
מדאורייתא. חיובו הזה בזמן גם ולכן עצמו, מצד חיוב הוא – מצה חיוב משא"כ לזכר. מדרבנן,

הענינים: בפנימיות – ומרור מצה דפסח החילוקים וביאור

ענינה – אתערותא dcearמצה דלתתא ד"באתערותא באופן בעבודה, תלויים דמצה והגילויים ,
ענינו82דלעילא" – פסח משא"כ .belic כמ"ש ,83"gqte"ודלג" שפירושו גילוי84הוי'", דהיינו ,dlrnly

דלעילא אתערותא שהו"ע מעבודה.dlrnlyמהשתלשלות,

לוי  קדושת בספר קוראו 85וכמבואר הקב"ה ואילו הפסח", "חג בשם היו"ט את קורין ישראל שבני ,
של בשבחן מספר שהקב"ה כיון המצות", "חג ואילו zevnd("חגl`xyiבשם עבודה), של הו"ע שמצה ,"

של בשבחו מספרים מעבודה).gqtd"("חגd"awdבנ"י למעלה הוא שפסח ,

ההמשכה 86ולכן  להיות אפשר אי הגלות חושך מצד כי – דפסח החיוב אין הגלות, בזמן עתה, :
רק הוא דפסח מהענין שנותר ומה ביותר; נעלית היא זו שהמשכה כיון ("פה xeaicdדפסח, זה ענין על

של87סח" שהו"ע ,(dcear.

החיוב הזה.dvncמשא"כ בזמן גם להמשיכה אפשר דמצה שההמשכה כיון הזה, בזמן גם ישנו –

לענין הו"עxexndובנוגע בעבודה מדרבנן,zexixndשענינו אלא אינו הזה בזמן דמרור החיוב הרי –
עבודה  קיין איז ("עס עבודה משום בה אין הגלות בזמן ומרירות במרירות, צורך אין הגלות שבזמן כיון

ניט").

.ÊÈ בגמרא איתא – ומרור דמצה החיובים לשני הדדי 88בנוגע בהדי ומרור מצה איניש ניכרוך "לא :
למצה  לי' ומבטיל דרבנן מרור ואתי דרבנן, ומרור דאורייתא הזה בזמן מצה לן דסבירא משום וניכול,

דאורייתא".

ואחד  לפסח זכר אחד זיתים, שני לאכול טוב ש"לכתחילה האפיקומן, בדין קושיא מתורצת ועפ"ז
הפסח" עם הנאכלת למצה זית89זכר גם אוכלים אין מדוע דלכאורה, –iyilyזכר ,xexnl עם הנאכל

?90הפסח 

יובן: הנ"ל וע"פ

של זית שיהי' בהכרח – למרור זכר שלישי, זית גם אוכלים היו במקום xexnאילו מצה של זית ולא ,
בשר, ולא הפסח, במקום מצה שאוכלים הטעם שהרי הפסח), במקום מצה של זית שאוכלים (כפי המרור

בחוץ  קדשים כאוכל נראה יהא שלא פסח, לקרבן דמיון כל לשלול כדי ,91הוא,

מצואר חלק לזרוע לקחת מנהגנו זה ומטעם –ser יש] אח"כ הזרוע לאכול שלא מדקדקין וכן דוקא,
מנהג  אבל בלבד, מצוה לצורך יו"ט מלאכת תהי' לא הזרוע שצליית כדי הזרוע, את לאכול להדר נוהגים

פסח  לקרבן דמיון כל יהא שלא לאכלו], שלא להדר להיפך, הוא הרב –92בית

בהכרח  למרור, זכר שלישי זית אוכלים היו אילו הרי – למרור בנוגע שייך אינו זה שטעם ומכיון
עצמו. מרור של זית אוכלים שהיו

מרור של `xytוזית i` ורשב"ם רש"י לדעת כי, האפיקומן, עם יחד מצה 93לאכול חובת ידי יוצאים
לאכלה הוא מצה דאכילת שהחיוב כיון דוקא, האפיקומן raeydבאכילת lr האפיקומן שמצת ונמצא ,
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א.82) רמד, א. רלה, א. קסד, זח"א ראה
כג.83) יב, בא
עה"פ.84) פרש"י
כז.85) יב, עה"פ בא פ'
(86) בבירור זוכרים אין – הסעיף סוף עד ).l"endמכאן
ובכ"מ.87) פ"ז. המצות חג שער פע"ח
א.88) קטו, פסחים

ס"ג.89) סתע"ז או"ח אדה"ז שו"ע
(פיסקא 90) לז ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ גם ראה

שם. ובהנסמן צפון),
סכ"א.91) סתע"ג אדה"ז שו"ע ראה
מנהגי 92) אוצר [וראה הזרוע) (פיסקא ו ע' הנ"ל הגש"פ ראה

וש"נ]. ואילך. קל ס"ע ניסן חב"ד
מפטירין).93) אין (ד"ה ב קיט, פסחים
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שהואziixe`c`היא מרור, עמה יחד יאכלו ואם ,opaxcn למצה לי' ומבטיל דרבנן מרור "אתי הרי –
דאורייתא".

.ÁÈבאפיקומן שלישי זית אוכלין (שאין הענין הענינים:ביאור בפנימיות – למרור) זכר

שייך האפיקומן dcizrdענין dle`bdlזכר הוא האפיקומן שהרי –gqtl שייך אלא הזה, בזמן שאינו ,
העתידה. להגאולה

לאפיקומן אוכלים לכן – העתידה להגאולה שייך האפיקומן שענין "זמן dvnוכיון עם הקשורה
epzexgשענינו מרור, ולא הגאולה, ענין ,"zexixn.העתידה להגאולה שייכות לזה שאין ,

***

.ËÈ כלל ביאורים לומר אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג לא – ההגדה של השני .94בחצי'

לזה: הטעם לבאר ויש

רוצה 95שנינו  אם לשני) ראשון כוס בין ואפילו לשלישי, שני כוס בין – (דהיינו הללו הכוסות "בין :
לרביעי שלישי בין ישתה, dzyiלשתות `l."

על מורה ש"יין" dbydeומכיון dpad96(לרביעי שלישי "(בין הרי –dzyi `l של זה שחלק פירושו, "
dbydeההגדה dpadl jiiy epi` ש"בין ההגדה חלק על ביאורים לומר אדמו"ר מו"ח כ"ק נהג לא ולכן ,

לרביעי". שלישי

***

.Î"dpyl97milyexia d`ad:"

אדמו"ר  מו"ח כ"ק סיפר הסדר, עריכת בעת ההגדה,98פעם, בתחילת אומר הי' נ"ע, אדמו"ר שאביו, ,
ו"לשנה  מלעיל, – דישראל") ("בארעא הראשונה בפעם הבאה" "לשנה עניא", לחמא "הא בפיסקא

מלרע. – חורין") ("בני השני' בפעם הבאה"

ש"לשנה  הוא שהעיקר כיון – ומלרע דמלעיל דיוקים שום אין בירושלים" הבאה ב"לשנה אמנם,
צריךmilyexiaהבאה אינו זה שענין דהיינו ,"ligzdlצ"ל ההתחלה אלא הבאה, וממילא dzrבשנה ,

בירושלים" הבאה "לשנה .99יהי'

יחד  בירושלים הפסח את ונחגוג טפחים, מעשרה ולמטה דידן, בעגלא בקרוב זה שיהי' השי"ת יתן
צדקנו. משיח עם
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מנחם 94) (תורת ס"ז תשי"ב דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. .(116 ע' ח"ה התוועדויות –

וש"נ.95) (במשנה). סע"ב קיז, פסחים
ואילך.96) 22 ע' חי"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
ונדפס 97) (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זה סעיף

מ"מ  ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .543 ע' ח"ב בלקו"ש

המו"ל. ע"י
ע'98) תש"ט  (סה"ש סי"ב תש"ט דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

חי"א  (אגרות-קודש זו שנה סיון י"ט מכתב גם וראה וש"נ. .(316
קעה). ע'

מנחם 99) (תורת בסופה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
וש"נ. .(199 ס"ע חי"א התוועדויות –
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d zra ,gqtd bgc '` lil c"x .c"qa""xcq*.h"kyz'd ,
מוגה  בלתי פרטית רשימה

שאלות  שואלים הפסח שבחג שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר משהו, לשאול אפשר אם שאל [הרש"ג
שואל" "הבן חצות 1– קודם האפיקומן אכילת לסיים שצריך כיון מוגבל, הוא הזמן אבל ,2.[

"מגיד"‡. שלפני בפיסקא מ"ש אודות שאל המסובים מדוע 3א' המצות", בה שיש הקערה "ומגבי' :
אדמו"ר  מו"ח כ"ק נהג כך שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר כן. נוהגים אדמו"ר 4לא כ"ק כך נהג (ומסתמא

"עבדים  אמירת קודם כמ"ש המצות, מקצת לגלות רק אלא הקערה, להגבי' שלא – נ"ע) (מהורש"ב)
להיות צריכה ההגדה שאמירת כיון הפת", מקצת "מגלין zevndהיינו": lr עליו שעונין עוני, "לחם –

הרבה" אפשר 5דברים אי ולכן מכוסים., המצות שיהיו

למצה  מצה בין במפה להפסיק שנוהגין המצות, קערת אודות הזכיר  – כהן – המסובים ואמר 6[א' ,
הפסק  שעושים מזה ("צופרידן") מרוצה להיות צריך כהן, שלהיותו בבתֿשחוק, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כו']. הכהן שכנגד המצה בין
ר "ד ליל א 'דחג הפסח ,בעת ה "סדר ",ה 'תשכ "ט 

כל·. מצרים ביציאת מספרים ש"היו ההגדה בלשון השאלה זכר `ezeעל לשון "אותו" – הלילה"
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר נקבה, לשון הוא "לילה" הרי –

השל"ה  בדברי מצינו זו דקדוק 7שאלה מצד לא אבל, היא 8, השאלה אלא זכר, לשון הוא לילה כי, ,
קבלה  .9ע"פ

אדמו"ר  כ"ק אמר – שחרית" של ק"ש זמן הגיע רבותינו להם ואמרו תלמידיהם "שבאו הענין בביאור
שליט"א:

הבריאה  לעולם שייך – שעז"נ 10ק"ש שחרית 11, של ק"ש בין החילוק ישנו ושם יפרד", "ומשם
שזהו"ע 12לערבית  האצילות, עולם בדרגת היו רבותיהם ואילו התלמידים; של דרגתם היתה וזו .
בבי"ע 10דשמו"ע  האצילות המשכת לפעול – היתה התלמידים וכוונת .13.

הכתוב ‚. לפירוש ואתן ax`ed"14בנוגע מסיים) ואעפ"כ ילדים, ריבוי בפשטות (שפירושו זרעו את
את שליט"א:wgvi"15לו אדמו"ר כ"ק אמר –

"יצחק" בגימטריא .16"וארבה"
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ונכנס )* הב' לקומה עלה שליט"א אדמו"ר שכ"ק לאחרי
ה"סדר", נערך שבו וכ"ק לחדר להכנס, מהתלמידים רבים נדחקו

כולם אדמו"ר את יכניסו אולי באמרו: רצון, שבע הי' לא שליט"א
למטה. נרד ואנחנו לכאן,

נשתנה".1) "מה לפני – הגש"פ
וש"נ.2) קעט. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
(בעת 3) דאשתקד דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. ואילך). 235 ס"ע חנ"ב מנחם (תורת ס"ג הסעודות)
וש"נ.4) קעח. ס"ע שם היומן רשימת ראה
ב.5) קטו, פסחים
ד"ה 6) (פיסקא ו ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ

כו'). הישראל
שמורה).7) מצה – ב (קנז, שלו פסחים במס'
תש"ג 8) (סה"ש סל"ו תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(71 ע'
תרצ"ז 9) (סה"ש ס"ו תרצ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

כו'. הלילה אותה צ"ל הי' ולכן מקבל, בחי' שלילה ,(225 ע'
ובכ"מ.10) במדבר. ס"פ לקו"ת ראה
יו"ד.11) א, בראשית
תרח"ץ 12) (סה"ש ס"ט תרח"ץ דחה"פ א' ליל שיחת ראה

.(88 ע' תש"ד (סה"ש ס"ח תש"ד דחה"פ ב' ליל .(262 ע'
מנחם 13) (תורת ס"ח תשכ"ה דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 170 ע' חמ"ג
ג.14) כד, יהושע
ס"ג 15) תשכ"ז ה"סדר") (בעת דחה"פ ב' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. ואילך). 298 ע' חמ"ט מנחם (תורת
ליל 16) סדר מ"ח בא. ר"פ שעה"פ וירא. ס"פ להאריז"ל ל"ת

מ"א. פ"י פסח
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–. יעקב את ליצחק "ואתן הכתוב המשך על (גם) קאי ש"וארבה" לומר, יש ובניו בפשטות ויעקב .
עז"נ  והרי מצרים", שקאי 17ירדו לפרש ("געשמאקער") יותר נעים אבל ורב"; עצום גדול לגוי שם ַ"ויהי

בתורה  סדר הוא ה"גימטריא" ענין (שהרי הנ"ל הגימטריא ע"פ – עצמו יצחק ).18על

שעמדה"„. "והיא הפיסקא קודם למ"ש האר"י 3בנוגע כתב כן הפת, ולכסות הכוס להגבי' "צריך ,
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר – :19ז"ל"

כדי  הוא הפת לכסות שצריך שהטעם דכיון הכוס, להגבי' ואח"כ תחילה הפת לכסות נוהגים בפועל
המצה  על נאמרת ההגדה שכללות בשעה בה היין, על אומרים מההגדה זה (שחלק בושתו יראה שלא
– הפת" ולכסות (ואח"כ ) הכוס להגבי' "צריך תחילה ומ"ש הכוס; הגבהת גם יראה שלא נכון דוקא),

להשמיענו בא שכאן בגלל זה צריךyecigdהרי כאן שגם האריז"ל qekdשכתב 'iabdl,שבמילא (אלא
הוא הפת שכיסוי היינו, הפת, לכסות צריך הכוס).aaeqnעי"ז מהגבהת

כמו  זה שאין כיון הקבלה, ע"ד רק הוא זה שמנהג להורות – ז"ל" האר"י כתב "כן שמדגיש וזהו
היין" על אלא שירה אומרים ש"אין בגלל היא הכוס שהגבהת גאלנו", "אשר הפיסקא 20בברכת שהרי –

"והיא  כי, הכוס, להגבי' צריך הקבלה ע"ד ורק דברים, סיפור אלא ושבח, שירה אינה שעמדה" "והיא
"כוס" נקראת ומלכות המלכות, ספירת על קאי "והיא21(שעמדה)" שנאמר וכיון ,dcnry'להגבי צריך ,"

הכוס.

– "לפיכך" הפיסקא קודם גאלנו, אשר לברכת הכוס להגבהת בנוגע פלא דבר אודות גם להעיר ויש
הצ"צ  כותב וכן גאלנו", אשר ברכת סיום עד בידו ואוחזו הכוס את "ויגבי' כותב: הזקן שרבינו

[כי 22בהגהותיו  ישראל" גאל שיחתום עד בידו "ויאחזנו שכן 23: לומר אפשר הזקן רבינו לדברי בנוגע ,
נגלה  ע"פ הכוס 24הוא להגבי' הרב בית מנהג ואעפ"כ, בפועל], המנהג גם הוא שכן מובן הצ"צ ומדברי ,

גאלנו. אשר לברכת ומגביהו חוזר ואח"כ הללוי'", לפניו "ונאמר לסיום עד ולאחזו

הכוסות)‰. ד' (מלבד הסעודה בתוך יין כששותים "לחיים" לומר שלא המנהג אודות השאלה על
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר –

ענין  נעשה זה הרי "לחיים", כשאומרים אבל הכוסות, מנין על הוספה נחשבת אינה סתם יין שתיית
בחגך" "ושמחת יו"ט, שמחת (מצד ועיקרי הכוסות 25חשוב מנין על כמוסיף להיראות ויכול  ,(26.

.Â שמו הזכיר שליט"א אדמו"ר וכ"ק  שבועיים. לפני מרוסיא שבא  בחור כאן שנמצא אמר .27הרש"ג
לשז"ר, הכוונה אם הרש"ג (ושאל לו הניחו ולא כאן, להיות מאד שרצה מישהו עוד שישנו אמר, ואח"כ

בחיוב). השיב שליט"א אדמו"ר וכ"ק

.Ê יוליכנו – אדמו"ר מו"ח כ"ק עם יחד – שליט"א אדמו"ר שכ"ק הרש"ג, איחל הסדר, בסיום
בהריקוד... אותו גם שיכניס והוסיף, משיח, לקראת

שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

ביחד. פסח קרבן גם נאכל ובמילא, ב"סדר", ביחד יושבים אנו הרי

(עוה"פ  שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו ירושלים"].28[טרם תשב "פרזות הניגון (
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ה.17) כו, תבוא
וש"נ.18) .11 הערה 292 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ט 19) לקוטי עם הגש"פ (פיסקא ראה כ ע' ומנהגים עמים

"להגבי'").
וש"נ.20) א. לה, ברכות
ג.21) פ, סוכות דרושי לקו"ת א. עט, משפטים תו"א ראה
ובכ"מ.
א.22) רמא, תו"א סידור א. שיח, דא"ח עם סידור

כו'):23) הפת את יכסה (פיסקא לא ע' שם בהגש"פ אבל
התיבות אשר מוכח epl`b"מזה 'ek efge`e."בסידורו היו לא

סוסתע"ג.24) טואו"ח ראה
יד.25) טז, ראה פ'
סי"ב.26) שם אדה"ז שו"ע עד"ז ראה
מישולבין.27) יצחק) (ר'
הבאה 28) "לשנה אמירת לאחרי לנגנו שהתחיל לכך נוסף

בירושלים".



כז h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc '` mei c"x

zebdpd
הביצה. אכילת קודם וכן המים, בקערת מלח הכניס – כרפס קודם

ג"פ. (בהתלהבות) אמר – חסדו" לעולם כי לבדו גדולות נפלאות "לעושה הפסוק

•
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc '` mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

בשיחות ‡. (שנזכר למנהג בנוגע השאלה אדמו"ר 1על מנהג הי' איך דפסח, א' בליל ניעורים להיות (
בזה. דייקו אם ידוע לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – אביו בבית נהגו ואיך מהוריי"צ,

אויסבעטן")·. אלץ זיך ("מ'קען הכל לפעול ויכולים הדלת", ש"פותחין דפסח, א' ליל למעלת ַבנוגע
דר"א  בפרקי מ"ש שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר שבפועל 2– (אף הלילה" בזו נפתחים טללים "אוצרות :

יו"ט  בליל טל להזכיר מתחילים ).3אין

אף ‚. המזון, ברכת קודם אליהו של כוסו למזוג שליט"א אדמו"ר כ"ק מקפיד מדוע השאלה על
חמתך") "שפוך (קודם המזון ברכת אחר לפעמים מוזגו הי' מהוריי"צ אדמו"ר 4שאדמו"ר כ"ק אמר –

שליט"א:

(דיש  להקדים מוטב הרי – יודע שאינני וכיון כו'. לאחר ומתי להקדים, מתי ידע אדמו"ר מו"ח כ"ק
מנה  מאתים דכוסו 5בכלל הענין להקדים יש בודאי הרי הגאולה, בענין עוסק שהנני ובפרט לאחר. מאשר (

העתידה  הגאולה עם שקשור ה"סדר" של השני חציו כשמתחיל ה"אפיקומן", לאחר מיד אליהו, .6של

"והבאתי" כנגד חמישי", ל"כוס ושייכותו אליהו, של כוסו למזוג המנהג כללות אודות גם ].7[נזכר

אליהו  של מכוסו שליט"א אדמו"ר כ"ק ששופך הפעמים במספר חשבון איזה יש אם השאלה על
בשלילה. שליט"א אדמו"ר כ"ק השיב להבקבוק, חזרה

השאלה באמירת על לעמוד שליט"א אדמו"ר כ"ק של אביו ובבית מהוריי"צ אדמו"ר אצל נהגו אם
חמתך" בישיבה 8"שפוך שאמרו שליט"א, אדמו"ר כ"ק השיב ,9.

.„. שמע ופרשת המפיל ברכת "רק שקורין דפסח, א' בליל המטה על לק"ש שאר בנוגע לא אבל .
המזיקין" מן היא המשומרת לילה זה לילה כי להגן, כדי לילות בשאר לקרות שנוהגין אמר 10דברים –

עילאה  תשובה הו"ע דק"ש ראשונה שפרשה שליט"א, אדמו"ר .11כ"ק

עוה"פ ‰. הזכיר בנוגע 12הרש"ג וכן לכאן, הגיע וכבר מרוסיא שיצא הבחור אודות – בהתפעלות –
זה  על יפרסמו שלא לי הבטיחו שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר לאחרונה. משם שיצאו משפחות לכמה

זאת! מקיימים ובינתיים בעיתונים,
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ליל 1) .(100 ע' תש"ב (סה"ש ס"ז תש"ב שש"פ ליל שיחת
.(81 ע' תש"ד (סה"ש בסופה תש"ד דחה"פ א'

פל"ב.2)
רסקי"ד.3) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
הסעודות)4) (בעת דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. .(236 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
ועוד.5) ב. מא, ב"ב א. עד, ב"ק
חמ"ט 6) מנחם (תורת סכ"ה תשכ"ז אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(369 ס"ע
ס"ד 7) תשכ"ז הסעודה) (בעת דחה"פ א' יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(297 ע' חמ"ט מנחם (תורת
בעצמו 8) הולך מהוריי"צ אדמו"ר הי' שלפעמים גם ונזכר

.((237 ע' (שם ס"ה הנ"ל ר"ד גם (ראה הדלת לפתיחת
ע'9) תש"ג (סה"ש סי"ד תש"ג דחה"פ א' ליל שיחת ראה

טעמים  לקוטי עם הגש"פ .(81 ע' תש"ד (סה"ש סי"ג תש"ד .(58
מג. ע' ומנהגים

וש"נ.10) סוסתפ"א. או"ח אדה"ז שו"ע
סע"ב.11) מט, שה"ש לקו"ת ראה
(12.53 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה



h"kyz'dכח ,"xcq"d zra ,gqtd bgc 'a lil c"x

.Â חב"ד הר לנחלת שליט"א אדמו"ר כ"ק ששלח הס"ת אודות שאל ס"ת?13הרש"ג ב' דוקא למה ,
שראה  (כפי תורה ספרי ב' מוציאים הפסח בחג הרי (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר כ"ק לו ואמר

הארון...) בפתיחת כשנתכבד היום (הרש"ג)

.Ê העתיקה בירושלים חב"ד שברחוב הבתים אודות שז"ר עם שדיבר סיפר שליט"א אדמו"ר כ"ק
חב"ד  למוסדות יהודים.14ששייכים של סביבה שם תהי' שבקרוב ואמר, ,

.Á אדה"ז בשו"ע מ"ש על שאלו שהבחורים אמר ד'15הרש"ג כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד'
וארא, בפרשת האמורים גאולה של izlvdeלשונות izgwle izl`be iz`vede.בכתוב כסדרם זה שאין ,"

אדה"ז  בלשון מהדיוק רצונו שביעות הביע שליט"א אדמו"ר .16וכ"ק

המזון  בברכת הכהן את לכבד הורה שליט"א אדמו"ר ].17[כ"ק

•
d zra ,gqtd bgc 'a lil c"x .c"qa".h"kyz'd ,"xcq

מוגה  בלתי פרטית רשימה

והגמרא ‡. המכילתא המשנה יסוד על וכו', הרמב"ם ע"י – ההגדה נוסח סידור אודות והנוסח 1דובר ;
בבבל  שהתקינו – ארמי בלשון – עניא" לחמא כדי 2"הא הקערה על המצות סידור אודות דובר וכן .

דברים  עשרה פרס 3שיהיו אכילת בכדי – מצה דאכילת השיעור אודות וגם ,4.

האריז"ל ·. ובלשון שואל", "הבן – ומשיב ששואל הענין להיות צריך שבפסח הענין אודות 5דובר

"הבן מליצה): של לשון אינו לעצמו mirpd(שבודאי שואל בן, לו אין שאם (ועד (שהי'6" שבפסח אף ,(
דלתתא  באתערותא צורך ללא למטה, מלמעלה כו'" המלכים מלכי מלך עליהם "נגלה מ"ת) .7לפני

פסח  הרי – שואל" ד"הבן הענין כללות מובן אינו שלכאורה להעיר, הוסיף שליט"א אדמו"ר וכ"ק
כו'" תלת גו כלילן "תלת העיבור, "בן".8הו"ע של מציאות עדיין אין וא"כ , ,

אבי"ע  עולמות ד' כנגד שהם הקושיות לד' בנוגע השאלה באצילות 9על קושיא שייך איך אמר 10, –
מצינו  שליט"א: אדמו"ר ספקות 11כ"ק יש קדישא) (עתיקא בע"ק .12שגם

הוי'‚. ולא "המקום", נאמר מדוע המקום", "ברוך הפיסקא אודות .13דובר
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חכ"ו 13) (אג"ק זו שנה ניסן י"א שה"ג, מחרת מכתב ראה
ואילך). קיח ע'

שם 14) (אג"ק זו שנה כסלו מבה"ח מוצש"ק מכתב גם ראה
כג). ע'
סי"ד.15) סתע"ב או"ח
בש 16) נתבאר זה דחה"פענין ב' ליל אחש"פ יחות ס"כ;

חנ"ו מנחם (תורת ס"ה שמיני ש"פ ע'סמ"ב; ואילך; 78 ס"ע
וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147

וש"נ.17) ואילך. 165 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
(פיסקא 1) ה ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

הב'). ההגדה" "סדר
לחמא").2) "הא (פיסקא יב ע' שם ראה
ס"ה 3) תשכ"ז ה"סדר") (בעת דחה"פ א' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(294 ע' חמ"ט מנחם (תורת
וש"נ.4) ס"ח. סתע"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה

נשתנה".5) "מה לפני בהגש"פ
וש"נ.6) ס"מ. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע
תש"ד 7) (סה"ש סוס"א תש"ד דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה

.(77 ע'
להבין 8) ד"ה גם וראה סע"א. נ, בשלח (תוספתא) זהר ראה

263 ע' חל"ו מנחם (תורת תשכ"ג דחה"פ ב' דליל כו' הענין
ואילך).

פ"ז.9) חהמ"צ שער פע"ח
(10.(78 ע' שם (סה"ש ס"ג הנ"ל שיחה גם ראה
ואילך.11) פ"ג עתיק שער ע"ח ראה
ס"ב 12) תשכ"ז הסדר) (בעת דחה"פ ב' ליל ר"ד גם ראה

וש"נ. .(298 ע' חמ"ט מנחם (תורת
ע'13) שם (סה"ש ס"י תש"ד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.311 ע' ח"י מנחם תורת .(89



כט h"kyz'd ,gqtd bgc 'a lil zgiy

השאלה „. העילוי 14על מהו דיינו", התורה את לנו נתן ולא סיני הר לפני קרבנו "אילו במ"ש
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר – עצמו בפני סיני" הר לפני הקבלת 15ד"קרבנו הו"ע סיני" הר לפני ש"קרבנו ,

לרב.16עול  התלמיד של וההתמסרות עול הקבלת  ענין ע"ד ,

אדמו"ר ‰. כ"ק אמר פולין), (כמנהג כו'" באצבע ליטול ש"אין המכות, באמירת היין לשפיכת בנוגע
כו'", המלכות סוד הוא "שהכוס עצמו", "בכוס צ"ל שהשפיכה לפי אלא נקיות, משום זה שאין שליט"א,

dnvrוהיינו, zeklndyאריינמישן") להתערב טוב לא ולכן הבלתיֿרצויים, הענינים בזה משליכה .17זיך") ַ

אלו  שענינים רצונכם וכי שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – שבור" כלי "לתוך שופכים מדוע [להשואל
שלם?!]. בכלי יהיו

מיותרים  – כו'" "ויכוון בפיסקא (סוגריים) שהחצאיֿעיגול .18והוסיף,

לסדר  בנוגע שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר באח"ב", עד"ש דצ"ך ב"סימנים הצורך אודות השאלה על
סדרם  להודיענו יהודה רבי בא ולכן זה, בסדר נימנו לא בתהלים הרי – .19המכות

.Â"נפלאות אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי בענין השאלה אפילו 20על בהכרח, יהי' הראי' ענין אם ,
שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – מזה להתעלם ח"ו ירצו אם

זה  יהי' שאז כיון לבוא, לעתיד לא אבל זעענדיק"), ניט זיך ("מאכן להתעלם אפשר הי' ַביצי"מ
אויגן") די אין ווארפן זיך ("ס 'וועט לעין הבולט .21באופן ַ

.Ê השלוחים עבור כסאות שיביאו הורה שליט"א אדמו"ר שיוכלו 22כ"ק כדי מאוסטרליא שחזרו
השולחן  אל שלו 23להסב מהאפיקומן להם ונתן ה"סדר", .24לסיום

ל"סדר", לבוא מאד שרצו הפסח, חג לאחרי לאה"ק שחוזרים ה"קבוצה" תלמידי אודות הזכיר הרש"ג
המקום. הגבלת מפני יבוא לא  שהקהל שמבקשים שליט"א אדמו"ר כ"ק בשם שהכריזו בגלל שנמנעו אלא

"מיוחסים"...). עוד יהיו מסתמא (והוסיף: אותם שיקראו שליט"א אדמו"ר כ"ק וצוה

•
gqtd bgc 'a lil zgiy .c"qa*.h"kyz'd ,

מוגה  בלתי

האריז"ל ‡. בסידור בניגון 1איתא להתחיל יש ולכן ובשמחה. רם בקול להיות צריכה שההתחלה

שמח.
שיחת ליל ב 'דחג הפסח ,ה 'תשכ "ט 
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תרצ"ז 14) (סה"ש ס"ו תרצ"ז דחה"פ א' ליל שיחת גם ראה
.(220 ס"ע

וש"נ.15) .43 ס"ע ח"מ מנחם תורת גם ראה
היפך 16) – ה'" "עבדי שנעשו מה שזהו נוספת: ברשימה

פרעה". "עבדי שהיו יצי"מ שלפני ומצב המעמד
(17.(92 ע' שם (סה"ש סט"ז הנ"ל שיחה גם ראה
האחרון.18) בהחצע"ג טעות תיקון – כו ע' הגש"פ גם ראה
לקוטי 19) עם בהגש"פ הובאו ואבודרהם. שבה"ל ראה

ליל  שיחת גם וראה כו'). הי' ר"י (פיסקא כו ע' ומנהגים טעמים
.(14 ע' חי"ד מנחם (תורת סט"ו תשט"ו דחה"פ ב'

טו.20) ז, מיכה
תש"ג 21) (סה"ש בסופה תש"ג דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

ואילך). 75 ס"ע

השלוחים,22) א' עם הכסא על לישב שנדחק הנוכחים לא'
"ש  עם יושבים לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אותו אמר על ליח"

כסא!...
משלהם.23) גדול ששולחנם כיון יתפעלו, שלא באמרו,
כבר 24) אם שליט"א אדמו"ר כ"ק שאל א' שבליל לציין, יש

מהאפיקומן, להם ליתן שרצה הבינו ומזה ה"אפיקומן", אכלו
לעצמם. האפיקומן אכילת סיימו לא ב', בליל ולכן,

עריכת )* לפני תמימים תומכי בישיבת בהביקור א', בליל
ויקויים  ושמח, כשר הפסח חג שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר הסדר,
נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי טו) ז, (מיכה היעוד

ממש. ובקרוב
נשתנה").1) "מה (לפני בהגש"פ
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.·"`ipr `ngl `d"2:

אע"פ  עניא", לחמא "הא מהפיסקא התחילו ההגדה, על אומרים נשיאינו רבותינו שהיו הביאורים
וקבלה. חסידות וע"פ נגלה ע"פ ביאורים יש ויחץ, כרפס ורחץ קדש שלפנ"ז, הענינים על שגם

. חכמים כולנו ש"אפילו יצי"מ, דסיפור הענין מצד היו אלו שביאורים לפי – הדבר מצוה וטעם .
. המרבה וכל מצרים, ביציאת לספר משובח"עלינו זה הרי מהסימן 3. הביאורים מתחילים היו ולכן ,

עניא". לחמא "הא בפיסקא שמתחיל ביצי"מ), הסיפור מתחיל שמכאן (שמורה "מגיד"

היינו", מ"עבדים מתחיל זה הרי [ובעצם נשתנה" מ"מה לכאורה מתחיל ביצי"מ שהסיפור ואע"פ
ותשובה  שאלה בדרך להיות צריך ביצי"מ שהסיפור כיון גו'"4אלא לבנך "והגדת לקיים כדי צורך 5, יש ,

ביצי"מ, לסיפור לכאורה שייכת אינה עניא" לחמא "הא הפיסקא ואילו נשתנה"], "מה השאלה בהקדמת
הסיפור  מתחיל שמכאן מובן הרי עניא", לחמא "הא הפיסקא לפני הוא "מגיד" שהסימן כיון מ"מ,

ביצי"מ.

להבין:‚. וצריך

צדקה, של ענין זה הרי ולכאורה ויפסח". ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל אומרים זו בפיסקא
בגמרא  שמצינו וכפי בכלל, הפסח לחג לא וגם ביצי"מ, לסיפור שייך ואינו כו', הנצרכים כל את 6שמזמין

. הונא וליכול"?ש"רב ליתי דצריך מאן כל ואמר  לבבי' פתח הוה ריפתא כרך הוה כי .

הבאה  לשנה הכא "השתא – דצריך" ו"כל דכפין" "כל הזמנת על השכר אודות הפיסקא, סיום וכן
ביצי"מ? לסיפור לכאורה שייכות לו אין – חורין" בני הבאה לשנה עבדין השתא דישראל, בארעא

בזה:„. והביאור

ההגדה  בהמשך שאומרים כפי – דלעילא אתערותא בדרך היתה וערי'"7יצי"מ ערום "ואת היינו,8: ,
מלכי  מלך עליהם ש"נגלה באופן רק היתה והגאולה כו', עבודה של ענין איזה בנ"י אצל הי' שלא

וגאלם" ובעצמו) (בכבודו הקב"ה שיתבאר 9המלכים (כפי ביותר נעלית מבחי' מלמעלה גילוי בדרך ,
מטה 10לקמן  למטה שנמשך הקב"ה") המלכים מלכי ("מלך ביותר גבוה גבוה מבחי' גילוי שהי' והיינו, ,(

וערי'"). ערום ("ואת ביותר

ויפסח", ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל אומרים זה על הנה – כזה?! גילוי נעשה כיצד אך
הצדקה: ענין שזהו

הנתינה  אלא שכר, לקבלת במקצת אפילו ונגיעה שייכות לזה שאין באופן הוא הצדקה ענין אמיתית
אין  אם גם ו"דצריך", ד"דכפין" ומצב במעמד שהוא מישהו רק יש שאם והיינו, בלבד, צדקה בדרך היא
ורמז  ודוגמא מעין שזהו – לו ליתן מוכן הוא הרי ממנו, לתבוע יכול שאינו ומכ"ש אליו, שייכות לו

כנ"ל. דלעילא, אתערותא בדרך צדקה, של באופן שהיתה ליצי"מ,

דיצי"מ. הענין את מעוררים שעי"ז כיון – זו מפיסקא ביצי"מ הסיפור מתחילים ולכן

ושלאחרי'‰. שלפני' לפיסקאות כו'" דכפין "כל הפיסקא של השייכות את גם לבאר יש –11עפ"ז
מובן: אינו דלכאורה

להזמנת  שייכותה מהי – דמצרים" בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא "הא – שלפני' לפיסקא בנוגע
עצמו? בפני ענין הוא שלכאורה הצדקה, ענין שזהו כו'", דכפין "כל
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(תורת 2) בתחלתה דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 243 ע' חנ"ב מנחם

היינו".3) "עבדים פיסקא הגש"פ, נוסח
וש"נ.4) סי"ד. סתע"ג או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ח.5) יג, בא
ב.6) כ, תענית

מעט".7) "במתי פיסקא
ז.8) טז, יחזקאל
זו".9) "מצה פיסקא

ואילך).10) 62 ע' חנ"ו מנחם (תורת פ"ד במאמר
(תורת 11) ואילך ס"ב תשכ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 307 ע' חמ"ט מנחם
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– כו'" הבאה לשנה כו' "השתא – שלאחרי' לפיסקא כו'" דכפין ד"כל השייכות מהי מובן אינו וכן
מפרשים  שיש בארעא 12שאף הבאה "לשנה הנה כו'", דכפין "כל הזמנת (שבזכות שכר של ענין שזהו

. עצמו?דישראל בפני ענין זהו אלא שכר, של ענין שזהו משמע אינו הלשון סגנון הרי חורין"), בני .

דמצרים". בארעא אבהתנא אכלו די עניא לחמא ש"הא הודעה (א) שונים: ענינים ג' כאן יש ולכאורה
הבאה  לשנה הכא ש"השתא ובקשה תפלה (ג) ויפסח", ייתי דצריך כל וייכול ייתי דכפין "כל הכרזה (ב)
שבאים  שכיון אלו, ענינים ג' בין הקישור ומהו חורין". בני הבאה לשנה עבדין השתא דישראל, בארעא

ובפנימיותם. בתוכנם ביניהם שייכות שיש לומר בהכרח פיסקא, באותה

.Âהנ"ל:והביאור ע"פ – בזה

מהוה  עניא", "לחמא בנ"י אכלו במצרים שבהיותם העובדה הרי פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל כיון
וחסידות  בקבלה וכמבואר ביותר, ירוד במצב הי' הגלות שאופן עניא"13הוכחה ד"לחמא הדרגא

יעבודו" אשר "הגוי של התוקף מצד (לא הי' הגלות ענין שכללות וכיון מצרים. לגלות אלא)14ושייכותה ,
אותם" וענו ועבדום להם לא בארץ זרעך יהי' ש"גר העליונה הגזירה הגלות 15מצד ירידת שגם מובן הרי ,

העליונה. הגזירה מצד היתה עניא" ד"לחמא באופן

– מלמעלה גזירה מצד כזה מצב להיות והוצרך עניא", ד"לחמא ומצב מעמד שהי' כיון ולכאורה:
הגאולה?! אל ביותר ירוד ממצב לפתע יצאו איך

וכו'": דכפין "כל אומרים זה ועל

שאכלו  "אבהתנא" של הבנים שאנו בגלל היא, וכו'", דכפין "כל היום אומרים שאנו לכך הסיבה
לעשות  גו' אחריו ביתו ואת בניו את ש"יצוה באופן היתה והנהגתם דמצרים", ב"ארעא עניא" "לחמא

הצדקה 16צדקה" גם באה זה ובגלל דצריך". ו"כל דכפין" ל"כל לכל, ליתן הצדקה, לאמיתית ועד ,
ממצרים. להוציאם – דלעילא אתערותא בחי' – מלמעלה

והיינו, הגאולה, ענין אצלנו יהי' כו'", דכפין "כל שבאמירת הצדקה ענין שע"י – אצלנו גם יהי' וכן
דיין" ולית דין ש"לית באופן זה אין והרי בגלות, אנו נמצאים שעכשיו כל 17שאע"פ "השופט אלא ח"ו,

משפט" יעשה הגאולה.18הארץ ותבוא שלמעלה, הצדקה תתעורר שלמטה הצדקה מצד מ"מ, ,

מדה" כנגד ד"מדה ההנהגה מצד גם הגאולה להיות צריכה דבר של לאמיתו שאנו 19ולהעיר: דכשם ,
לו" מודדין בה מודד שאדם ש"במדה כיון צדקה, עמנו לעשות הקב"ה גם צריך צדקה, אבל 20עושים ;

הצדקה  ענין מצד הגאולה באה בלאה"כ גם כי מדה", כנגד "מדה של לענין אפילו זקוקים אנו אין
שלמעלה.

. הכא ש"השתא אע"פ הפיסקא: סיום .וזהו דישראל בארעא הבאה "לשנה הנה עבדין", בני . .
חורין".

אדמו"ר  מו"ח כ"ק ובפרט נשיאינו, רבותינו כפירוש אלא הבאה, לשנה עד להמתין צורך אין ,21אך
. דישראל בארעא הבאה "לשנה נהי' ממילא ובדרך האמירה, שלאחרי ברגע מיד להיות יכול זה .שענין

חורין". בני

במכילתא  וכדאיתא ממש, בקרוב – לנו תהי' כהרף 22וכן עיכבן לא הקץ שהגיע "כיון ליצ"מ, בנוגע
והנגלה. הנראה ובטוב וברחמים, בחסד ממש, בקרוב והשלימה האמיתית בגאולה גם יהי' וכך עין",
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במקומו.12) (להחיד"א) הרגל שמחת הגדת
ב)13) כרך (ויקרא באוה"ת עניא לחמא הא ד"ה ראה

ועוד. ואילך. תנג ע' לפסח דרושים
יד.14) טו, לך לך
יג.15) שם,
יט.16) יח, וירא
ו.17) פכ"ו, ב"ר

כה.18) שם, ע"פ
ואילך.19) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
וש"נ.20) שם. סוטה
ריש 21) תש"ה (סה"ש בתחלתה תש"ה דחה"פ א' ליל שיחת

.(200 ע' תש"ח (סה"ש ס"ה תש"ח .(83 ע'
מאֿמב.22) יב, בא
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***

.Ê"gqtie izii jixvc lk:"

בראשונים  (שהובאה הקושיא וידועה פסח. מקרבן להנצרכים שיתנו – ב"יפסח" הפשוט הפירוש
למנוייו"23ואחרונים  אלא נאכל "אינו פסח קרבן הרי ונצלה 24): נשחט כבר פסח שהקרבן לאחרי וא"כ, ,

דצריך"?! ל"כל ממנו ליתן אפשר אי לאכילה, מוכן השולחן על ומונח 

באבודרהם  (כדאיתא מתרצים החסידות 25יש בתורת שהובאו מהספרים פירושו 26– ש"ויפסח" (
וכו'". כוסות ד' מצוה של מצה היינו הפסח סדר ויעשה ש"יבוא

הוא  "ויפסח" ואילו וייכול", ב"ייתי כבר נכללים הפסח צרכי שהרי – כלל מובן אינו זה תירוץ אבל
עצמו. בפני ענין

ביאור: ליתר

. "יפסח נאמר כוסות אילו וד' מצות ג' הפסח, צרכי על קאי ש"יפסח" לומר אפשר הי' וייכול", .
. "ייכול שנאמר כיון אבל ענינים; שאר על קאי ו"ייכול" הפסח וכו', צרכי כבר נכללים ויפסח", .

שהם כיון xzeiב"ייכול", migxken.אכילה עניני משאר

האדם  צרכי כל שכולל אכילה, בענין יותר המרווח הפירוש לפי אלא 27ובפרט ומשקה, מאכל רק לא ,
הגמרא  דברי וע"פ ובית, לבוש לו"28גם יחסר אשר מחסורו  ועבד 29ש"די עליו לרכוב "סוס גם כולל

ב"ייכול". נכללים הפסח שצרכי בודאי הרי – ב"מאכל" זה גם נכלל בכך, רגיל הי' אם לפניו" לרוץ

לדוכתא: קושיא והדרא פסח, קרבן על קאי – ל"וייכול" ובהוספה לאחרי שבא – ש"ויפסח" ועכצ"ל
למנויו"? אלא נאכל "אינו פסח קרבן הרי

מתרצים  כשהיו 30יש הסדר, לפני שעות כמה ויפסח" ייתי דצריך "כל מכריזים היו שעברו שבזמנים ,
הפסח. על ויתמנה יבוא הרוצה שכל הפסח, על להימנות עדיין יכולים

כי: כלל, מובן אינו זה תירוץ אבל

שפתינו" פרים ד"ונשלמה הענין מצד היא עתה כו'" דצריך כל כו' דכפין "כל שאנו 31אמירת וכיון ,
הלילה. לזמן ששייך ענין שזהו מובן הרי קידוש, של הכוס לאחרי בלילה, זאת אומרים

זה  הרי – הפסח על להימנות עדיין שיכולים בשעה ויפסח" ייתי דצריך "כל כשמכריזים ועוד: זאת
וייכול", ייתי דכפין ב"כל כבר הפסח?!נכלל על להימנות חיוב לו שיש  כיון

.Á אדמו"ר מו"ח כ"ק פירוש ע"פ דילוג,32ויובן מלשון הוא ש"יפסח" ויפסח", ייתי דצריך ב"כל
ענין  גם לו נותנים אזי מסודרת, בעבודה לו די ולא דילוג, של באופן לעבודה וצריך שזקוק שמי והיינו,

זה.

הידוע  יותר 33וע"פ גם ולפעמים עכ"פ, ברמז דתורה, בנגלה גם להתבטא צריך בקבלה ענין שכל
בעניננו: גם הוא כן הנה – נגלה עם קבלה לקשר שענינה החסידות, בתורת לענין בנוגע וכ"ש רמז, מאשר 

ממדידה  למעלה היא שתשובה וכידוע התשובה, הו"ע דילוג של באופן שהעבודה – ובהקדים
כזכיות" לו נעשו "זדונות ידה שעל עילאה, תשובה היא התשובה ענין אמיתית שהרי .34והגבלה,
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גם 23) וראה ואילך. 109 ס"ע ב"מבוא" שלמה הגדה ראה
וש"נ. רכד. ע' היומן רשימת – מנחם תורת

רפ"ב.24) ק"פ הל' רמב"ם (במשנה). ב נו, זבחים
יב.25) ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ הובא
וש"נ.26) .339 ע' חמ"ז מנחם תורת גם ראה
וש"נ.27) .410 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
ב.28) סז, כתובות

ח.29) טו, ראה פ'
שם.30) שלמה בהגדה הובא – הלקט שבלי ראה
ג.31) יד, הושע
(32.(53 ס"ע תש"ג (סה"ש ס"ג תש"ג דחה"פ א' שיחת ראה

.(86 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד דחה"פ ב' ליל
וש"נ.33) .9 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
ב.34) פו, יומא
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שזהו  כיון מובן, עונש, של ענין יהי' שלא לפעולה בנוגע בשלמא – הדבר?! יתכן כיצד ולכאורה:
בעבר, היו שכבר שהזדונות יתכן איך אבל והעתיד; ההוה על בעה"ב הוא ויהודי לעתיד, שנוגע דבר

וחסידות  בקבלה המבואר ע"פ ובפרט לזכויות?! שגם 35יהפכו כזכיות", לו נעשו "זדונות בפירוש
כזה?! דבר יתכן איך ולכאורה, לקדושה. מתעלים הטמאות, קליפות בג' שנפלו הניצוצות

שלפנ"ז  בהתוועדויות כמדובר – הוא הענין שעבר 36אך כך, מהזמן, למעלה נעמדים תשו"ע שע"י
וכנ"ל  העבר, על בעלות גם יש כך והעתיד, ההוה על בעלות שיש כשם ולכן, בשוה, הם ועתיד הוה

העבר. את גם לשנות שפועלים התשובה, ענין ובפרט בתומ"צ, ענינים כמה שיש

הרי  – התשובה עבודת שזהו"ע "יפסח", דילוג, של ומצב במעמד נמצא יהודי כאשר לעניננו: ובנוגע
נתמנה  לא שבעבר אע"פ פסח, מקרבן לו ליתן יכולים אזי העבר, על בעה"ב נעשה התשובה שע"י כיון

עליו.

בנגלה  גם זאת מצינו – הענינים וברוחניות בפנימיות הביאור על :33ונוסף 

נפש  פיקוח של ענין שזהו כיון דבר, מכל לאכול לו מותר בולמוס, שאחזו שמי דין וכפי 37ישנו ,
וכו' הפנים מלחם שאכל המלך בדוד ליתן 38שמצינו יכולים נפש פיקוח של שבמצב בנדו"ד, ועד"ז .

עליו. נתמנה שלא למי גם פסח מקרבן

ד"כל ומצב במעמד צורך יש זה שבשביל שהואjixvcאלא היינו, ויפסח", (בזיקה jixvייתי וזקוק
ויפסח". "ייתי – ואז בנפשו, שנוגע דבר אצלו שזה כיון פסח, לקרבן אמיתית)

"כל מ"ש יובן כלoitkcועפ"ז (ואח"כ) וייכול רעב,jixvcייתי פירושו "דכפין" כי, – ויפסח" ייתי
הלשון  נאמר "ויפסח" גבי ואילו הרעבון; את ("איבערטראגן") לסבול עדיין יכול רעב, בהיותו גם ָאבל
ד"ייכול", הענין אצלו שיש בכך מסתפק שלא והיינו, בנפש, לו שנוגע באופן לדבר צריך שהוא "דצריך",
ויפסח", "ייתי – ואז בנפשו. שנוגע באופן ("יפסח") הדילוג בענין גם צורך לו יש אלא מסודרת, עבודה

הדילוג. ענין את גם לו שנותנים

. דישראל בארעא הבאה ש"לשנה ומצב למעמד באים "בעתה"ועי"ז – ממש בקרוב חורין", בני .
ד"אחישנה" באופן שנעמדים 39או כיון ויו"ט, בשבת גם כולל קודם, אחד רגע מהגלות שיוצאים ובלבד ,

וב  הזמן, מהגבלת ממש.למעלה בקרוב יפות, פנים ובסבר וברחמים, חסד

***

.Ë"dpzyp dn:"

"טאטע  נשתנה: מה לאמירתו מקדים השואל אשר וכמנהגנו קושיות, ארבע יש שלפנינו ההגדה ַבנוסח
קשיות" פיר פרעגן דיר בא וועל במשנה 40איך אבל שואלים 42וברמב"ם 41; שהיו חמישית קושיא נזכרה ַ

צלי" כולו הזה הלילה ומבושל, שלוק צלי בשר אוכלין אנו הלילות "שבכל קיים: הי' שביהמ"ק בזמן
אש" "צלי להיות הוצרך פסח שקרבן ).43(כיון

ואדרבה: פסח, קרבן אין הזה שבזמן כיון זו, קושיא שואלים אנו אין מדוע מובן נגלה ע"פ ובכן:
בחוץ  קדשים (כאוכל פסח לקרבן דמיון כל יהא שלא הרחקה לעשות לקחת 44משתדלים נוהגין שלכן ,(
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סע"א.35) קצא, דרמ"צ ראה
מנחם 36) (תורת בתחלתה תשכ"ח מנ"א כ"ף שיחת ראה

וש"נ. ואילך). 364 ע' חנ"ג
א.37) פג, יומא
ובפרש"י.38) ו כא, שמואלֿא ראה
א.39) צח, סנהדרין וראה כב. ס, ישעי'

מנחם 40) (תורת ס"ז תשכ"ז דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
וש"נ. .(314 ע' ריש חמ"ט

א.41) קטז, פסחים
ה"ב.42) פ"ח ומצה חמץ הל'
ט.43) יב, בא
וש"נ.44) רסתס"ט. או"ח אדה"ז שו"ע ראה



h"kyz'dלד ,gqtd bgc 'a lil zgiy

ה"זרוע" עצמות מעל הבשר כל כמעט מסיר הי' אדמו"ר מו"ח שכ"ק וכידוע עוף, מצואר חלק 45ל"זרוע"

לרבים); הוראה גם אלא הרביים, מנהג רק זה (ואין

אבי"ע  עולמות ד' כנגד הם הקושיות שד' ידוע הענינים: בפנימיות להבין צריך עדיין .46אבל
הבי  בזמן גם הי' השתלשלות סדר אותו קושיות?!ולכאורה: חמש אז היו למה וא"כ, ת,

.È:בזה והביאור

לפרעה" ד"חמישית הענין גם ישנו לכם", יהי' הידות "ארבע על שנוסף שהחלוקה 47ידוע והיינו, ,
ביותר, העליון שהוא האצילות מעולם החל ארבע, במספר נכללים שכולם לעולמות, בנוגע היא לארבע

בפרדס  נכלל 48וכדאיתא וסמוך, אצלו שהוא מה שכל והיינו, וסמוך, אצלו מלשון הוא שאצילות
העולם  שהוא העשי', לעולם עד בי"ע, בעולמות נכללים מזה שלמטה הענינים כל ואילו באצילות,
מהגדרים  לגמרי ולמעלה ערוך באין שהיא חמישית דרגא גם יש אבל ממנו; למטה תחתון שאין התחתון

נהורין" כל מיני' ואתגליין "דאתפריעו לפרעה", "חמישית – שלפנ"ז הדרגות ד' עצמותו 49של על דקאי ,
ית'. ומהותו

יותר: ובפרטיות

חד" וגרמוהי "איהו גם אלא חד", וחיוהי ש"איהו בלבד זו שלא האצילות, עולם מעלת גודל ,50למרות
האחדות" "עולם שנקרא גם 51ועד הרי – אחדות בבחי' הם שבאצילות ה"עולם" עניני שאפילו והיינו, ,

(והסתר) העלם מלשון "עולם", הוא ובאמיתית 52אצילות כלל, בערך שלא היא החמישית דרגא ואילו ;
אף  מספר, בגדר זה אין ובאמת למאציל, נאצל ובין לבורא נברא בין ערוך אין שהרי ערוך, דאין הענין

"חמישית". בשם שנקרא

יש  מהאצילות, למעלה היותם שעם מאצילות, שלמעלה הא"ס מעולמות אפילו למעלה היא זו ודרגא
בכ"מ  וכמבואר לאצילות, שייכות דאצילות 53להם הכתר בחי' גם והרי דאצילות, כתר בבחי' שנכללים

וג  לאצילות, מזה.שייך למעלה היא החמישית דרגא ואילו (הא"ס); עולמות בשם נקראים הם ם

.‡È:הגלות לזמן הבית זמן בין חילוק יש – החמישית לדרגא ובנוגע

הוא  הבית שזמן היינו, ללילה, יום שבין החילוק בדוגמת הוא הגלות לזמן הבית זמן שבין החילוק
(אלקים)" הוי' (ומגן) "שמש – השמש אור מאיר שבו היום בדוגמת 54בדוגמת הוא הגלות זמן ואילו ,

בהעלם. רק זה הרי מהשמש, שמקבלת הלבנה אור יש בלילה שגם ואף השמש. אור מאיר לא שבו הלילה
באגה"ק  (כמובא כוכבים ריבוא לששים לארץ מתחת מאיר שהשמש מה בהעלם.55וכן זה הרי ,(

שכנגד  החמישית קושיא גם אז שואלים היו ולכן החמישית, דרגא גם האירה הבית שבזמן מובן ועפ"ז
שכנגד  החמישית הקושיא את שואלים לא ולכן החמישית, דרגא מאירה לא הגלות בזמן משא"כ זו; דרגא

זו. דרגא

במשנה  – בתורה אודותה ללמוד יכולים ולכן הגלות, בזמן גם בפועל נמצאת החמישית דרגא כלומר:
בדיבור  גם כולל בפועל, במעשה נמשך זה אין לכן בגילוי, מאירה שאינה כיון אבל (כנ"ל); וברמב"ם

מעשה" הוי שפתיו בדיבור.56ש"עקימת גלוי' שאלה של באופן ,
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תש"ב 45) (סה"ש בתחלתה תש"ב דחה"פ ב' ליל שיחת ראה
אג"ק  גם וראה ו. ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ .(93 ע'
חי"ד  מנחם (תורת סי"ז תשט"ו דחה"פ ב' ליל שיחת קל. ע' ח"ב

.106 ע' ריש חמ"ו שם .(16 ס"ע
פ"ז.46) חהמ"צ שער פע"ח
כד.47) מז, ויגש – הכתוב לשון
בתחלתו.48) שט"ז
א.49) רי, זח"א

סע"ב).50) (ג, בהקדמה תקו"ז
וארא 51) תו"א שבת. מס' ריש להאריז"ל הש"ס לקוטי ראה

ובכ"מ. א. נז,
ובכ"מ.52) ד. לז, שלח לקו"ת ראה
ובכ"מ.53) ב. יד, וירא תו"א ראה
ובכ"מ.54) רפ"ד. שעהיוה"א תניא וראה יב. פד, תהלים
לסז"ך.55) הביאור סוף
א.56) סה, סנהדרין
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להצלי  בנוגע החמישית שאלה גם שואלים היו החמישית, בחי' בגלוי האירה שאז הבית, בזמן ורק
הקרבנות, שאר כל עם יחד ובגלוי, בפועל הפסח הקרבת תהי' שאז לבוא, לעתיד ועאכו"כ פסח, דקרבן

וככה  (בהמשך בארוכה מהר"ש אדמו"ר שמבאר כפי השלימות, מ"ש 57בתכלית לפניך 58) נעשה "ושם
רצונך".. כמצות .

***

.·È שהם כוסות, דד' הענין גם ישנו – החמישית וקושיא הקושיות ד' אודות לעיל להמדובר בהמשך
גאולה  של לשונות ד' ולקחתי"59כנגד וגאלתי והצלתי "והוצאתי כוס 60: של הענין גם ישנו לזה ונוסף ,

בגמרא 61חמישי  שמצינו גו'"62(כפי הארץ אל אתכם "והבאתי חמישי: לשון כנגד שהוא ,(63.

בנוגע  גם הוא כן שלפנ"ז, הדרגות ד' לגבי ערוך שבאין בעילוי היא החמישית שדרגא משנת"ל וע"פ
החמישי: וכוס החמישי ללשון

מהגלות, היציאה אודות מדברים שכולם – שלפניו הלשונות ד' לגבי ערוך באין הוא החמישי לשון
ורחבה" טובה "ארץ הארץ", אל אתכם "והבאתי – הגלות מן היציאה לאחרי הוא החמישי לשון ,64ואילו

בלקו"ת  המבואר (ע"ד גבול בלי אמיתית, הרחבה על מ"ש 65שמורה מאד",66בפירוש מאד הארץ "טובה
מאד). ב"פ

דעות  ב' בזה שיש – חמישי לכוס בנוגע  נוהגים 67וכן לא אבל המובחר, מן מצוה או רשות, הוא אם ,
הרי  באחרונים ואפילו וראשונים, בגמרא נזכר שלא ענין זה הרי – אליהו" של ל"כוס [ובנוגע בפועל כך

דין  ולא מנהג, רק רק 68זה עכשיו היא הרי מעלתה גודל שמצד החמישית, לדרגא שייך זה שענין כיון ,[
סי"א). (כנ"ל בהעלם

.‚È ברע"מ מ"ש ידוע מובן: אינו דלכאורה – החמישית לקושיא בנוגע ולבאר להוסיף (כמובא 69ויש
בה 70באגה"ק  חמישית, קושיא של הענין שייך איך וא"כ, הקדושה. היפך של מסטרא היא קושיא שכל (

השתלשלות?! מסדר למעלה היא החמישית שהדרגא בשעה

בע"ח  מ"ש ע"פ ישנו 71ויובן קדישא דעתיקא בדרגא שגם והיינו, קדישא, בעתיקא ספיקות כמה שיש
הקושיות. שזהו"ע ספיקות, של ענין

לאצילות  ששייכת הכתר מבחי' גם למעלה היא החמישית שדרגא (ס"י) לעיל שנתבאר שאף ולהעיר,
שבכתר) הבחי' א' שהיא קדישא, עתיקא מבחי' החמישית דרגא על ראי' להביא מקום אין לכאורה (וא"כ
דרגא  כמו לגמרי, והבדלה העתקה של באופן היא עתיק בחי' אבל אריך, לבחי' בנוגע רק זה הרי –

כו'. ספיקות בה יש ואעפ"כ לגמרי . מהשתלשלות שלמעלה החמישית

.„È דתורה מנגלה דוגמא מצינו זה בענין :33וגם

ים  כקריעת לזווגן "קשה – הקב"ה לגבי "קשה" הלשון נאמר שעליהם ענינים כמה בגמרא מצינו
וכיו"ב.72סוף" ,
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ואילך).57) תכ ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ ואילך פי"ז – תרל"ז
ויו"ט.58) דר"ח מוסף תפלת נוסח
שמו"ר 59) ה. פפ"ח, ב"ר ובפ"מ. ה"א פ"י פסחים ירושלמי
ד. פ"ו,
וֿז.60) ו, וארא
(גם 61) ואילך 48 ע' חכ"ז לקו"ש גם ראה – לקמן בהבא

וש"נ. זו). משיחה
רע"א.62) קיח, פסחים
ח.63) שם,
ח.64) ג, שמות

שלח.65) ר"פ
ז.66) יד, שלח
שם.67) בלקו"ש נסמן
הסעודות)68) (בעת דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה

וש"נ. .(236 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ד דאשתקד
ב.69) קכד, זח"ג
סכ"ו.70)
ואילך.71) פ"ג עתיק שער
וש"נ.72) א. ב, סוטה
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ענין  רק לא קשה נברא לגבי שהרי – נברא לגבי "קשה" שהוא ענין אודות כאן מדובר לא כלומר:
והאמונה  היחוד בשער הזקן רבינו ממ"ש ובמכ"ש טבע, של ענין גם אלא נס, הפועל 73של כח שגם

לגבי  "קשה" שזהו היא הכוונה אלא לנברא; בנוגע ועאכו"כ והגבלות, מדידות כמה עליו יש שבנפעל
הקב"ה.

והאמונה  היחוד בשער מבואר אדרבה: שהרי – שבקרי"ס הפלא מצד אינו זה ש"מעשה 74וקושי
. וארץ "קשה"שמים הלשון נאמר שעליהם ענינים שיש אלא כו'", סוף ים מקריעת יותר גדול פלא הוא .

נאמר  לקרי"ס בנוגע שהרי – עתיק בחי' לגבי גם ועד הקב"ה, קדים 75לגבי ברוח הים את ה' "ויולך
עולם" של קדמונו "מבחי' "קשה".76גו'", הלשון קרי"ס על נאמר ואעפ"כ ,

הענין  את גם כולל הוא הרי ההפכים, כל וכולל יכול, כל הוא שהקב"ה שכיון – בזה הענין וכללות
כו'. הפשוטה אחדות של באופן זה הרי ששם אלא ד"קשה",

.ÂË,בהעלם עתה היא החמישית שדרגא לעיל שנתבאר אע"פ והנה,

פסח, קרבן מקריבים שאין בגלל זו שאלה שואלים לא הזה שבזמן החמישית, לקושיא בנוגע וכמו
כנ"ל, ההרחקות בכל צורך יש ואדרבה ,

פסח – קרבן בפועל הקריבו הבית שבזמן הגלות, לזמן הבית זמן שבין ערוך האין מודגש ובזה
וכו' הטומאה את שדוחה ציבור, לקרבן דומה וגם יחיד, קרבן גם שהוא ביותר, מעלתו ואילו 77(שגדלה ,(

כו' הרחקות לעשות צריכים אלא פסח , קרבן מקריבין שאין בלבד זו לא הזה, –בזמן

ש"תפלות  הקרבנות, ענין לכללות בנוגע וכמו עתה, גם אלו ענינים ישנם הענינים ברוחניות מ"מ,
תקנום" קרבנות .78במקום

יקויים  ואז בגשמיות, גם שתומשך זו בחי' שמעורר הכלי היא החמישית בבחי' הרוחנית והעבודה
"והבאתי היעוד ממש.גם בקרוב ורחבה", טובה "ארץ הארץ", אל אתכם

***

.ÊË"'eke ryedi iaxe xfril` iaxa dyrn..dlild eze` lk mixvn z`ivia mixtqn eide wxa ipaa miaeqn eidy
zixgy ly rny z`ixw onf ribd epizeax mdl exn`e mdicinlz e`ay cr:"

היו  ולכאורה באו. ומשם אחר, במקום נמצאים היו שתחילה משמע, תלמידיהם", שבאו "עד מהלשון
הוא  תלמיד של ענינו הרי אמיתיים, תלמידים להיותם שכן, רבותיהם, עם יחד להיות צריכים התלמידים

האוהל" מתוך ימיש לישב 79ש"לא התלמידים גם צריכים הרב, יושב שבה והתוועדות שבמסיבה כך, ,
רבותיהם?! עם יחד

מתרצים  .80יש ש"הי' אליעזר, רבי הי' זו מסיבה שראש שכיון שאין , העצלנין את אני משבח אומר .
דכתיב  ברגל, מבתיהן וביתך"81יוצאין אתה בבתיהם 82ושמחת ונשארו בשיטתו, התלמידים התחשבו לכן ,

שחרית. של ק"ש זמן הגיע כבר רבותיהם, של למסיבה וכשבאו הלילה, כל ביצי"מ סיפור מצות לקיים

גם  אלא נשואים, תלמידים רק לא התלמידים בין היו בודאי שהרי מספיק, אינו זה תירוץ אבל,
שבאו  "עד ההגדה לשון כמשמעות אחר, ממקום לבוא הם גם הוצרכו ולמה הנישואין, קודם תלמידים

אחר?! ממקום באו התלמידים שכל כו'", תלמידיהם
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פי"א.73) פ"ז. ראה
פ"ב.74)
כא.75) יד, בשלח
(76.186 ע' תש"ד סה"מ ג. יד, צו לקו"ת ראה
קדשים.77) לסדר בהקדמתו להרמב"ם פיהמ"ש
אֿב.78) כו, ברכות

יא.79) לג, תשא
אגדתא 80) מאמר ניסן, חודש מאמרי – יששכר שער ראה

ל"א. אות דפסחא,
כו.81) יד, ראה פ'
ב.82) כז, סוכה
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.ÊÈ אדמו"ר מו"ח כ"ק שסיפר כפי – הוא הענין (מהורש"ב)83אך אדמו"ר כ"ק אביו, להנהגת בנוגע
מלבד  בה"סדר", נוכח א' אף הי' לא הפסח שבליל שלו, ההנהגה גם היתה שכך מובן ומזה נ"ע,

המוזמנים.

יבורך" הוא עין "טוב שהרי – בעיני קשה הדבר הי' שנים כמה ששמו 84ובמשך למי בנוגע (ובפרט
נאמר  שעליו ובפרט 85יוסף, ועבודתו, מתורתו ליהנות לאחרים יניח לא ולמה יבורך"), הוא עין "טוב

ש"תרעין  הפסח בשמח"ת,86בליל – הזמנים שאר שבכל בפועל, ההנהגה היתה כך ואעפ"כ, פתיחין"?!
הפסח, בלילות ודוקא להכנס, לכולם הניחו – וכו' השבועות דחג ב' ליל פסח, של אחרון כסלו, י"ט

להכנס?! לכולם הניחו לא פתיחין", "תרעין שאז

רבותיהם  אצל היו ולא אחר, ממקום באו שהתלמידים – בהגדה מפורש סיפור שזהו שתפסתי עד
רבותינו  של ההנהגות שכל רואים כאן וגם בפועל! הי' כך הרי בזה, הביאור שיהי' איך הסדר. עריכת בעת

בתושבע"פ. גם מקור להם יש נשיאינו

לא 87וזהו  שתלמידים מסיבות שיש רואים שהרי – השני בסדר נוכחים היו שלא אלו עבור פיוס גם
שם. להיות צריכים

עצמך: והגע

תלמידים, ריבוי להם היו שבודאי וכו', עקיבא ורבי אליעזר רבי נוכחים היו שבה מסיבה אודות מדובר
ברק", ב"בני אלא ב"מדבר", לא – אליהם מקום בקירוב והיו הנישואין, קודם גם אלא נשואים, רק לא

ברק" לבני עקיבא רבי "אחר סנהדרין: במסכת כדאיתא ישיבות, ריבוי היו שבו של 88מקום בניו ו"מבני ,
ברק" בבני תורה למדו נוכחים 89המן התלמידים היו לא ואעפ"כ ויעקב; יצחק אברהם מבני ועאכו"כ ,
אחר. ממקום באו אלא שם,

בנדו"ד: ועד"ז

צריכים  וכו' ושינתו אכילתו שאפילו כך, המעתֿלעת, כל במשך בישיבה להיות מתלמיד תובעים
ובפרט  הישיבה. של באווירה ועכ"פ לישיבה, בסמיכות או הישיבה, של אמות בד' – בישיבה להיות
הרי  – הישיבה מייסדי רצון כפי ולהתנהג "תמימים", להיות תובעים שמהם תמימים, תומכי תלמידי
התלמידים  צריכים לא שבהם זמנים יש ואעפ"כ, הזמן. כל במשך בישיבה להיות צריכים שהם בודאי

רבותיהם. עם יחד להיות

.ÁÈ,זו מפיסקא הלימוד וזהו

מהם – וא' שבזה, הביאורים כל על ו"תלמידיהם"90נוסף האצילות, עולם בדרגת הם ש"רבותינו" ,
הבריאה  בעולם שהיא שמע דקריאת הענין שזהו הבריאה, עולם בדרגת תלמידיהם 91הם ש"באו וזהו ,

שמע" קריאת זמן הגיע רבותינו להם ואמרו הבריאה) –(מעולם

רבותיהם, עם יחד נוכחים להיות התלמידים צריכים לא שלפעמים

בהרב, עילוי פועל שהתלמיד ועד לתלמיד, הרב בין יותר פנימי ויחס קישור נעשה עי"ז ודוקא
הוי'"92כמארז"ל  שניהם עיני ו"מאיר בעה"ב", עם עושה העני העני, עם עושה שבעה"ב ממה 93"יותר

אחת. בתיבה "שניהם" –

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

וש"נ.83) קפ. ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
ט.84) כב, משלי
א.85) קל, זח"ג
בסופה86) תש"ד דחה"פ א' ליל 81).שיחת ע' תש"ד (סה"ש
(87) קצת ).l"endחסר
ב.88) לב,
וש"נ.89) ב. צו,

ע'90) חנ"ו מנחם (תורת ס"ב דחה"פ א' ליל ר"ד גם ראה
וש"נ. .(52

במדבר.91) ס"פ לקו"ת סע"ד. טז, שרה חיי תו"א ראה
ובכ"מ. ב. כח, שה"ש

ח.92) פל"ד, ויק"ר
בהקדמה.93) תניא א. טז, תמורה וראה יג. כט, משלי
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להיות  אח"כ מגיעים ואז מקבלים, בבחי' רק להיות צריכים שהתלמידים לכך נוסף – זה וכל
שלום  בתורת נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק שיחת וכידוע לאור (בקיצ 94משפיעים, לבוא שכדי ור),

באריכות). במ"א הענין (וכמבואר המקבל אור תחילה צ"ל המשפיע,

פועל  זה אין ואעפ"כ הרחבה, של ובאופן הענינים, כל את לתלמיד ישפיע שהרב פועלת זו והנהגה
הרב. של ההשפעות כל את מקבל הוא ואדרבה: התלמיד, אצל וגסות ישות של הרגש

*

.ËÈ"dxez dxaic mipa drax` cbpk:"

העולמות  ד' כנגד גם הוא בנים" ד"ארבעה מספר 46הענין עם הקשורים שב"סדר" הענינים שאר כמו ,
כנ"ל. ארבע,

ארבעה ש"כנגד גופא מזה שהרי – חמישית דרגא גם שיש לעיל להאמור בנוגע הוא (ולא mipaוכן
שאינו  ועד מה"בנים", ערוך באין למעלה שהוא ה"אב" גם שישנו מובן, תורה", דיברה וכיו"ב) אנשים

חמישי. בתור עמהם יחד נמנה

לשון  גם ישנו ולקחתי, וגאלתי והצלתי והוצאתי גאולה, של לשונות ד' על שנוסף לעיל האמור וע"ד
"והבאתי". – חמישי

.Î בשו"ע 95הביאור הזקן רבינו גאולה 96במ"ש של לשונות ד' כנגד חכמים תקנו כוסות "שהד'
וארא  בפרשת וארא),60האמורים בפרשת ממ"ש שונה (בסדר והצלתי" ולקחתי וגאלתי והוצאתי ,

באוה"ת – המבואר בתשובה 97ע"פ בחי' ד' כנגד הם כוסות בכתוב 98שד' שנרמזו ועשה 99, מרע "סור
ופנימיות  דתורה נגלה כנגד בחי', ב' וכולל התורה, ע"י (תשו"ע שלום" בקש בתשו"ת) מדריגות (ב' טוב
טוב, עשה – מצוות ע"י שנמשך הסובב אור מקיף, צל, מלשון – והצלתי מרע, סור – והוצאתי התורה):

שבתורה  ופנימיות דנגלה המדריגות ב' – ולקחתי .100וגאלתי

מלמטה  הוא גאולה של הלשונות ד' סדר גם לכן למעלה, מלמטה היא התשובה שעבודת וכיון
מעשה  או דתלמוד בחשיבות תלוי זה וסדר התלמוד 101למעלה. מעלת מודגשת שבה בתושב"כ בא 102: ,

והפס"ד  ההלכה חלק (אדה"ז), ובשו"ע למעלה), (מלמטה בסוף ולקחתי") ("וגאלתי התורה ענין
המעשה  מעלת מודגשת בסוף 103והמעשה, ("והצלתי") המצוות ענין בא ולכן ,104.
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ואילך.94) 75 ע'
שיחות 95) ראה – נגלה ע"פ הביאור הענינים. בפנימיות

ואילך; 147 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ה שמיני וש"פ סמ"ב אחש"פ
וש"נ. .(160 ע'

סי"ד.96) סתע"ב או"ח
פעם97) וכמשנ"ת – קפה. ע' קכח. ע' (ד"ה וארא במאמר

דחה"פ ב' דליל בארמ"צ ע'ועברתי ח"ל מנחם (תורת תשכ"א
כאור  הלבנה אור והי' ד"ה מאמר על מיוסד וש"נ), ואילך). 207

ואילך). קכד ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד החמה
גלינו 98) חטאינו "מפני החטאים, מצד הוא הגלות ענין כי,

יש  הגאולה, את ולפעול הגלות את לבטל כדי ולכן, מארצנו",
ע"י  החטאים, ענין – הגלות סיבת את תחילה לבטל צורך

התשובה.
ואילך.99) ב עג, בלק לקו"ת וראה טו. לד, תהלים

גאולה 100) כי בינה, בחי' – "וגאלתי" ובינה: חכמה והו"ע
הבינה, ספירת שהיא ועוד) ב. שנז, ויחי אוה"ת (ראה בשמינית
– בהגהה (פל"ה בתניא כמבואר החכמה, בחי' – "ולקחתי"
("ולקחתי  אוא"ס השראת שעיקר כו'") ממורי שמעתי "כאשר
קכח  ס"ע שם תרנ"ד סה"מ (ראה בחכמה היא לעם") לי אתכם

ואילך).

גדול",101) מעשה או גדול "תלמוד אם פלוגתא יש שהרי
לידי  מביא שהתלמוד גדול תלמוד ואמרו כולם ש"נענו לאחרי וגם
מעלת  מודגשת גופא בזה הנה וש"נ), ב. מ, (קידושין מעשה"

המעשה.
שבפרשה  – דק"ש פרשיות ב' בין מהחילוק גם ולהעיר
ואח"כ  גו'" "ושננתם המצוות, למעשה התורה קודמת ראשונה
לתורה, המצוות מעשה קודם שני' ובפרשה גו'", "וקשרתם
ע' חנ"ג מנחם תורת (ראה גו'" "ולמדתם ואח"כ גו'" "וקשרתם

וש"נ). ואילך. 358
שהרי 102) למעשה, להלכה שייכות ללא כשלעצמו, תלמוד

למשנה בנוגע הלכה אפילו שה"מורין  א) כב, (סוטה רז "ל  אמרו
לתושב"כ.מתוך  בנוגע ועאכו"כ עולם", "מבלי נקראים משנתן"

הכתובים103) מסדר השינוי שכל ללשון ולהעיר, בנוגע הוא
כמה  יהיו שאז משיח, עם קשור הרביעי לשון והרי הרביעי,
רע"ג. נד, קרח לקו"ת (ראה כב"ש הלכה (ולדוגמא: חידושים

ד"מעשה החידוש גם וביניהם מנחם וש"נ)), תורת (ראה גדול"
וש"נ), קצה. ע' כסלו את סה"מ הזקן רבינו קבע לכך ובהתאם

הרביעי. הלשון של המקום
הפסח 104) חג שבדרושי החסידות, בתורת שמצינו וע"ד

אודות  מדובר השבועות חג בדרושי האמונה, מעלת אודות מדובר
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(ובד' ל"רשע" "והצלתי" שייך הבנים, לד' גאולה של לשונות ד' שכנגד הכוסות דד' בהשייכות וגם:
אור  שצריכה לעשי' נסמך אצילות (וכן כו' עליו שיפעל כדי (אצילות), לחכם שנסמך עשי'), – העולמות

בסוף  בא "והצלתי" גם ולכן האחרון, הרשע מעלתם, לפי נימנו בשו"ע  אבל –גדול);

ואילך. 21 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

לדייק  מבלי עליו לדלג שיכולים שחושבים ענין ואפילו הענינים, כל מדוייקים כמה עד רואים וכאן
מדוייק  הוא גם מצוותיך 105כו', בדרך הצ"צ ובלשון התורה, של המתיקות מודגשת ובזה נעימי 106. "מה ם :

ב"ה". ומשפטיו חוקיו

הענין  שיומשך הוא העיקר – הרביעי והכוס הלשון של הסדר שנקבע אופן באיזה לעניננו: ובנוגע
הרביעי, כוס עם הקשור

הידוע – הפתגם עניני 107ע"ד כל מחיית שתהי' הוא שהעיקר בצירי, או בסגול ל"זכר", בנוגע
–עמלק 

בימינו. במהרה והשלימה, האמיתית הגאולה שזוהי

***

.‡Î.'גו אלקינו ה' ויוציאנו ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·Î כפולה טובה וכמה כמה אחת "על בפיסקא מסתיימים היו ההגדה על נשיאינו רבותינו ביאורי
עוונותינו" כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה עד כו'", באמירת 108ומכופלת מפסיקים היו לא (אבל

(ט"ו) ביצי"מ).109הי"ד לספר כדי אפילו דיינו,

כל  על "לכפר – הדבר תכלית גם נאמר הבחירה", בית את לנו ל"בנה בנוגע רק מדוע להבין: וצריך
בזה  שהתכלית נאמר שלא השבת", את לנו "ונתן כמו לפנ"ז, שנימנו ב"מעלות" כמו ולא עוונותינו",
שמביא  תלמוד ("גדול המצוות קיום היא שהתכלית נאמר שלא התורה", את לנו "ונתן וכן המנוחה, הו"ע
בית  את לנו "ובנה גבי ורק הדבר, תכלית לפרש מבלי ישראל", לארץ "והכניסנו וכן מעשה"), לידי

עוונותינו"? כל על "לכפר מוסיף הבחירה"

מדגיש  כשלעצמו זה ששם המקדש"), "בית הכללי השם (ולא הבחירה" "בית השם כאן שנקט ובפרט
שם  שמו לשכן ה' שבחר המקום שזהו – מעלתו יכלכלוך"110את לא השמים ושמי ש"השמים אף ולכן, ,

הזה" הבית כי "אף להוסיף 112(בניחותא 111הנה צורך ואין המקדש, תכלית על מורה עצמו שהשם כך, ,(
עוונותינו". כל על ד"לכפר הטעם

שבמדבר, במשכן גם הי' זה ענין שהרי ביהמ"ק, של החידוש אינה עוונות כפרת אדרבה: – ולכאורה
חטא  – הראשון בחטא כבר הי' הכפרה שענין ועד חטאת, קרבן הקריבו שם שגם וגבעון, נוב בשילה,
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שבתורת  הענינים (ככל אמת ושניהם וכיו"ב, דמ"ת, המעלה
המעלה  מודגשת זמן ובכל מהם, א' בכל מעלה שיש אמת),
ובחג  האמונה, מעלת – הפסח בחג זה: לזמן השייכת המיוחדת

94 ע' חנ"א מנחם תורת גם (ראה התורה מעלת – .ב השבועות
וש"נ).

וש"נ.105) .4 הערה 32 ע' חנ"ו מנחם תורת גם ראה
הערה 106) 233 ע' חמ"ז מנחם תורת גם וראה רע"א. סט,

.54
תורת 107) גם וראה בהערות. בסופו ח"ג השולחן קצות ראה

וש"נ. .184 ע' ריש חמ"ו מנחם
ואילך 108) סי"ט דאשתקד דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 257 ע' חנ"ב מנחם (תורת
תשכ"ז109) דחה"פ ב' ליל שיחת מנחם ראה (תורת סכ"א

וש"נ. .(325 ע' חמ"ט
ועוד.110) יא. יב, ראה פ'
כז.111) ח, מלכיםֿא
ואילך.112) פז ע' תרמ"ג סה"מ ראה



h"kyz'dמ ,gqtd bgc 'a lil zgiy

כדברך" ד"סלחתי באופן הכפרה ענין הי' העגל חטא לאחרי וכן המשכן,113עה"ד, הקמת וע"י לאחרי ,
ביניהם" שכינתו השרה שהרי העגל מעשה על הקב"ה להם "שויתר הסימן הי' הי'114שזה שכבר וכיון .

עוונותינו"? כל על לכפר הבחירה בית את לנו "ובנה אומרים למה – עוונות דכפרת הענין

.‚Î:בזה והביאור

על "לכפר הוא הדיוק כאן ואילו ופשעים, עוונות לחטאים בנוגע "כפרה" הלשון נזכר כלל lkבדרך
בלקו"ת  המבואר ע"פ בזה הדיוק כמובן הפסוק 115עוונותינו", אליו116על עון"lk"אמרו .87תשא

במ"ת  שפסקה לאחרי זוהמתן, חזרה (שאז העגל שבחטא – בזה הכפרה 117והענין לאחרי גם הנה ,(
ופקדתי" פקדי ד"ביום הענין שלא 118נשאר מי אצל גם בעולם, המיתה ענין שנשאר עה"ד, בחטא וכן .

בגמרא  כדאיתא נחש".119חטא, של בעטיו מתו "ארבעה

העוונות, סוגי כל על היא שהכפרה היינו, עוונותינו", כל על "לכפר – הוא ביהמ"ק של והחידוש
לגמרי. שמתכפר ובאופן

"בית עם קשור זה מצד dxigadוענין הוא חפשית, בחירה הבחירה, ענין אמיתית כי, – דוקא "
ר"ה  בדרושי (כמבואר הכתוב 120העצמות –121בפירוש העצמות מצד ורק נחלתנו"), את לנו "יבחר

ענין  נעשה – מצרים של לענין ועד כו', והגבלה ציור של בגדר שהם והגילויים האורות מכל שלמעלה
עוונותינו". כל "על הכפרה

כידוע  – המשכן לגבי גם ביהמ"ק של החידוש "מנוחה"122וזהו (שנקרא ביהמ"ק בין החילוקים שא'
נאמר 123ו"נחלה" (עליו המשכן לגבי ואילו 124) הצומח, ממין הי' שהמשכן הוא, באוהל") מתהלך "ואהי'

כידוע  הבירור, שלימות נעשה דוקא ידו על ולכן ביותר, התחתון שהוא הדומם, ממין הי' 125ביהמ"ק

החלק  יוגבה לא מאמצעיתו, יתחילו אם משא"כ מתחתיתו, להתחיל צריך שלם, בנין להגבי' שכדי המשל
בלקו"ת  גם וכמבואר הרים"126התחתון, בפלס "ושקל התחתון 127בענין עם קשור ביותר שהגבוה ,

שהוא 128ביותר  הדומם, ממין שהי' דוקא, ביהמ"ק עם קשור התשובה ע"י שנעשה הכפרה ענין ולכן, .
ביותר. התחתון

השנה  כל במשך המדובר עם קשור התשובה, ע"י שנעשה עוונות דכפרת הענין שכללות ולהעיר,
התשובה. ענין אודות

טובה וכמה כמה אחת "על הפיסקא התחלת עם זה לקשר zltekneויש dletk באגרת כמבואר – כו'"
הוא129התשובה  הקשר שבמקום וקושרו וחוזר הנפסק חבל "כמשל היא התשובה ltekneשענין letk"130.

הו"ע  דיצי"מ הענין שכללות כיון – מצרים ביציאת הסיפור מסתיים זו שבפיסקא מה גם וזהו
שבאים  ועד ס"כ), (כנ"ל גאולה של הלשונות בד' שנרמזים מדריגות, ד' בה יש שבכללות התשובה,

עוונותינו". כל על "לכפר – התשובה לתכלית
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וש"נ.113) .10 הערה 570 ע' חכ"ד לקו"ש וראה כ. יד, שלח
פקודי.114) ר"פ פרש"י
ד.115) סז, שובה שבת דרושי
ג.116) יד, הושע
וש"נ.117) .52 הערה 151 ע' חכ"א לקו"ש ראה
לד.118) לב, תשא
וש"נ.119) ב. נה, שבת
חל"ה 120) מנחם (תורת תשכ"ג לנו יבחר ד"ה ראה

(תורת  סט"ז תשכ"ו דחה"פ ב' ליל שיחת גם וראה בתחלתו).
וש"נ. .(309 ע' חמ"ו מנחם

ה.121) מז, תהלים

ובכ"מ.122) ויגש. ר"פ ותו"ח תו"א ראה
וש"נ.123) א. יו"ד, מגילה ופרש"י. ובספרי ט יב, ראה פ'
(ג).124) טז פ"א, שהש"ר וראה ו. ז, שמואלֿב
רע"א.125) ד, בראשית תו"א ראה
א.126) מה, נצבים
יב.127) מ, ישעי'
וש"נ.128) ואילך. קצד ע' כסלו סה"מ מנחם תורת ראה
פ"ט.129)
(תורת 130) סכ"א תשכ"א דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה

.(233 ע' ח"ל מנחם



מי h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

.„Î."בירושלים הבאה "לשנה בהכרזה הוא ההגדה סיום

טוב" מה בעתו "ודבר בעתו, דבר טוב, דבר זה הרי – לכך "פרזות 131ובהתאם הניגון עתה שינגנו –
ירושלים". תשב

תשב  ד"פרזות הענין על רח"ל למעלה שישנם הקטרוגים וכל והעיכובים המניעות שכל ויה"ר
במצרים" מצרים ד"וסכסכתי באופן כו', יתבטלו – למטה  הבלבולים כל נעשים שבגללם ,132ירושלים",

והגבלה. מדידה מכל ולמעלה הרחבה, של באופן ירושלים", תשב "פרזות היעוד ויקויים

אחרון  גואל הוא (משה) ראשון גואל ע"י לגאולה כמ"ש 133ועד לעולם",134, להם נשיא עבדי "ודוד

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ש"אתם באופן רש"י 135שתהי' ובלשון (הקב"ה)136, הוא "כאילו :
בארוכה  פעם (כמשנ"ת ממקומו" איש איש ממש בידיו אוחז להיות צריך ),137עצמו

ראשם" על עולם ו"שמחת ממש, .138בקרוב

מקומו  על ורקד קומתו מלוא עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק ירושלים", תשב "פרזות הניגון [ניגנו
רבה]. בשמחה

•
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

ה"סדר"‡. אחר השירים שיר לומר למנהג כ"ק 1בנוגע אם יודע שאינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר ,
או  בחורף אם זוכר אינו אבל השירים, שיר אומר הי' שבת בערב – כן. נוהג הי' אדמו"ר מו"ח

.2בקיץ 

.·. "ממקומך ויו"ט: דשבת בשחרית הקדושה לנוסח כ"ק בנוגע אמר כו'", תשכון ועד. לעולם .
חדש  ענין מתחיל לאח"ז כי ל"תשכון", "ועד" תיבת בין נקודה – כצ"ל שליט"א: .3אדמו"ר

"שבו ‚. דפסח ב' ביום אסתר" לסעודת "זכר לעשיית בנוגע השאלה המן"4על נתלה אם 5ביום ,
הוספה.צ  אלא שינוי, לא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – שינוי איזה לעשות ריך

שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר ניגון, או לחיים אמירת באכילה, להיות צריכה ההוספה אם השאלה ועל
הענינים. ג' בכל אפשר (בבתֿשחוק):

הסיפור „. הזכיר המסובים ואמר 6א' תניא, מבינים שאינם הזקן רבינו לפני התאוננו חסידים שקבוצת
אודות  כאן מדובר שלא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר הנגינה. בענין צורך יש תניא להבין שבכדי להם,

שהלומד באופן שהיא להבנה אלא מלמד), ליקח יכולים זה בשביל (שהרי הבנה הענין mvrznסתם עם
הנלמד.
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כג.131) טו, משלי
ב.132) יט, ישעי'
שער 133) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
כה.134) לז, יחזקאל
יב.135) כז, ישעי'
ג.136) ל, נצבים
(137396 ע' ח"נ מנחם (תורת סי"ג תשכ"ז נצו"י ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך).
יא.138) נא, יו"ד. לה, ישעי'

מנחם 1) (תורת ס"ב תשכ"ז דחה"פ א' יום ר"ד  גם ראה
וש"נ. .(296 ע' חמ"ט

(2.86 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
ס"ד.3) פכ"א הכולל שער ראה
ב'4) ליל שיחת גם וראה ס"ב. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע

וש"נ. ואילך). 168 ס"ע חמ"ג מנחם (תורת ס"ו תשכ"ה דחה"פ
ואודות 5) המן, בני עשרת שנתלו הזמן אודות גם דובר

. הפורים כט "אגרת ט, (אסתר השני' לשנה ששלחו השנית" .
ובפרש"י).

(6.(93 ע' תש"ד (סה"ש סוס"א תש"ד דחה"פ ב' יום שיחת



h"kyz'dמב ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

הסיפור  את גם את 7והזכיר לתרץ שקלאוו, גאוני אצל המוחין פתיחת הזקן רבינו פעל ניגון שע"י
קושיותיהם! כל

תלמידיו  עם לנגן נוהג שהי' הבעש"ט אצל – הזקן רבינו לפני עוד זה ענין שמצינו אמר המסובים א'
בתנ"ך 8כו' – לפנ"ז עוד זאת שמצינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר .9.

גאולה ‰. של לשונות ד' בענין אדה"ז בשו"ע הדיוק אודות ששאלו שהבחורים אמר שאלו 10הרש"ג ,
הפת", ולכסות הכוס להגבי' "צריך כתוב שעמדה" "והיא שבפיסקא – בהגדה הלשון שינוי אודות גם

הכוס". את ויגבי' הפת את "יכסה כתוב "לפיכך" בפיסקא ואילו

נתבאר  כבר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכוס 11ואמר להגבי' "צריך שעמדה" "והיא בפיסקא שמ"ש
ובמילא  הכוס, שבהגבהת החידוש על היא ההדגשה שכאן לפי זה הרי בפועל) הסדר (היפך הפת" ולכסות

הפת, לכסות בושתו.צריך יראה שלא

הביאור  אצלם נתקבל איך גאולה?12ושאל: של לשונות דד' הסדר לשינוי בנוגע אדה"ז בשו"ע

אודות  (לא מדובר שהרי הקבלה, ע"ד שהוא הנ"ל בביאור להסתפק אפשר שאי היא האמת והוסיף:
נגלה  ע"פ גם הביאור להיות צריך ובמילא דתורה, נגלה – השולחןֿערוך אודות אלא) התניא, .13ספר

.Â מהאפיקומן להם נתן שליט"א אדמ"ר שכ"ק מאוסטרליא, שחזרו השלוחים אודות הדיבור נסב
שליט"א:14שלו  אדמ"ר כ"ק ואמר .

לכל "ויחלקו הוא: בהגדה eziaהלשון ipa...!"

שנתיים! במשך אויסגעמאטערט") ("זיך התייגעו הם הוסיף:) ַ(ואח"כ
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(7.(112 ע' תש"ג (סה"ש ספ"ט תש"ג אחש"פ ליל שיחת
וש"נ.8) ואילך. תנב ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
טו.9) ג, מלכיםֿב ראה

(10.56 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
(11.52 ע' שם

וש"נ.12) ואילך) 78 ע' (שם ס"כ דחה"פ ב' ליל בשיחת
וש"פ 13) סמ"ב אחש"פ שיחות ראה – נגלה ע"פ גם הביאור

וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147 ע' (שם ס"ה שמיני
(14.59 ע' שם ראה

h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

הסיפור  את גם את 7והזכיר לתרץ שקלאוו, גאוני אצל המוחין פתיחת הזקן רבינו פעל ניגון שע"י
קושיותיהם! כל

תלמידיו  עם לנגן נוהג שהי' הבעש"ט אצל – הזקן רבינו לפני עוד זה ענין שמצינו אמר המסובים א'
בתנ"ך 8כו' – לפנ"ז עוד זאת שמצינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר .9.

גאולה ‰. של לשונות ד' בענין אדה"ז בשו"ע הדיוק אודות ששאלו שהבחורים אמר שאלו 10הרש"ג ,
הפת", ולכסות הכוס להגבי' "צריך כתוב שעמדה" "והיא שבפיסקא – בהגדה הלשון שינוי אודות גם

הכוס". את ויגבי' הפת את "יכסה כתוב "לפיכך" בפיסקא ואילו

נתבאר  כבר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכוס 11ואמר להגבי' "צריך שעמדה" "והיא בפיסקא שמ"ש
ובמילא  הכוס, שבהגבהת החידוש על היא ההדגשה שכאן לפי זה הרי בפועל) הסדר (היפך הפת" ולכסות

הפת, לכסות בושתו.צריך יראה שלא

הביאור  אצלם נתקבל איך גאולה?12ושאל: של לשונות דד' הסדר לשינוי בנוגע אדה"ז בשו"ע

אודות  (לא מדובר שהרי הקבלה, ע"ד שהוא הנ"ל בביאור להסתפק אפשר שאי היא האמת והוסיף:
נגלה  ע"פ גם הביאור להיות צריך ובמילא דתורה, נגלה – השולחןֿערוך אודות אלא) התניא, .13ספר

.Â מהאפיקומן להם נתן שליט"א אדמ"ר שכ"ק מאוסטרליא, שחזרו השלוחים אודות הדיבור נסב
שליט"א:14שלו  אדמ"ר כ"ק ואמר .

לכל "ויחלקו הוא: בהגדה eziaהלשון ipa...!"

שנתיים! במשך אויסגעמאטערט") ("זיך התייגעו הם הוסיף:) ַ(ואח"כ
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(7.(112 ע' תש"ג (סה"ש ספ"ט תש"ג אחש"פ ליל שיחת
וש"נ.8) ואילך. תנב ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
טו.9) ג, מלכיםֿב ראה

(10.56 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
(11.52 ע' שם

וש"נ.12) ואילך) 78 ע' (שם ס"כ דחה"פ ב' ליל בשיחת
וש"פ 13) סמ"ב אחש"פ שיחות ראה – נגלה ע"פ גם הביאור

וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147 ע' (שם ס"ה שמיני
(14.59 ע' שם ראה
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h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqtd bgc 'a mei c"x

הסיפור  את גם את 7והזכיר לתרץ שקלאוו, גאוני אצל המוחין פתיחת הזקן רבינו פעל ניגון שע"י
קושיותיהם! כל

תלמידיו  עם לנגן נוהג שהי' הבעש"ט אצל – הזקן רבינו לפני עוד זה ענין שמצינו אמר המסובים א'
בתנ"ך 8כו' – לפנ"ז עוד זאת שמצינו שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר .9.

גאולה ‰. של לשונות ד' בענין אדה"ז בשו"ע הדיוק אודות ששאלו שהבחורים אמר שאלו 10הרש"ג ,
הפת", ולכסות הכוס להגבי' "צריך כתוב שעמדה" "והיא שבפיסקא – בהגדה הלשון שינוי אודות גם

הכוס". את ויגבי' הפת את "יכסה כתוב "לפיכך" בפיסקא ואילו

נתבאר  כבר שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכוס 11ואמר להגבי' "צריך שעמדה" "והיא בפיסקא שמ"ש
ובמילא  הכוס, שבהגבהת החידוש על היא ההדגשה שכאן לפי זה הרי בפועל) הסדר (היפך הפת" ולכסות

הפת, לכסות בושתו.צריך יראה שלא

הביאור  אצלם נתקבל איך גאולה?12ושאל: של לשונות דד' הסדר לשינוי בנוגע אדה"ז בשו"ע

אודות  (לא מדובר שהרי הקבלה, ע"ד שהוא הנ"ל בביאור להסתפק אפשר שאי היא האמת והוסיף:
נגלה  ע"פ גם הביאור להיות צריך ובמילא דתורה, נגלה – השולחןֿערוך אודות אלא) התניא, .13ספר

.Â מהאפיקומן להם נתן שליט"א אדמ"ר שכ"ק מאוסטרליא, שחזרו השלוחים אודות הדיבור נסב
שליט"א:14שלו  אדמ"ר כ"ק ואמר .

לכל "ויחלקו הוא: בהגדה eziaהלשון ipa...!"

שנתיים! במשך אויסגעמאטערט") ("זיך התייגעו הם הוסיף:) ַ(ואח"כ
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(7.(112 ע' תש"ג (סה"ש ספ"ט תש"ג אחש"פ ליל שיחת
וש"נ.8) ואילך. תנב ע' ח"ג מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
טו.9) ג, מלכיםֿב ראה

(10.56 ע' חנ"ו מנחם תורת ראה
(11.52 ע' שם

וש"נ.12) ואילך) 78 ע' (שם ס"כ דחה"פ ב' ליל בשיחת
וש"פ 13) סמ"ב אחש"פ שיחות ראה – נגלה ע"פ גם הביאור

וש"נ. .(160 ע' ואילך; 147 ע' (שם ס"ה שמיני
(14.59 ע' שם ראה

.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly iriay lil c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

יום"‡. ב"היום המובא אודות פסח,1שאלו של שביעי ליל לילות: ג' ניעורים היו ַשבליובאוויטש
דפסח  א' ליל אודות נזכר ולא שבועות, וליל רבה, הושענא מו"ח 2ליל כ"ק שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר .

הכת"י  אודות והזכיר בליובאוויטש, נהגו איך החסידים מזקני לא' (ושאל כך להדפיס הורה ַאדמו"ר
שלום  בתורת שבועות).3שהובא ליל אודות

פסח" של שביעי ליל "תיקון אודות הזכיר המסובים בסידור 4א' שנמצא שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר ,
הלילה. כל ניעורים להיות צריכים יהיו זה שבשביל רב זמן דורשת אינה אמירתו אבל עמדין, יעקב ר'

ששאלו ·. למה בנוגע שליט"א: אדמו"ר השירים 5כ"ק שיר לומר אדמו"ר מו"ח כ"ק מנהג אודות
ברשימותי  מצאתי – שבת מ 6בערב השירים שיר אומר נצביםֿוילך.שהי' פרשת עד ויקרא פרשת

שבת. קבלת קודם הי' האמירה זמן

פסח  המועד חול בשבת השירים שיר לומר המנהג אודות גם שליט"א,7נזכר אדמו"ר כ"ק ואמר ,
הגר"א  כותב 8שלדעת הרגצ'ובי הגאון ואילו זה, על שטות.9מברכים שזהו

מתנגדים, אצל שמקובל מנהג שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – מהוריי"צ אדמו"ר נהג איך השאלה על
– אדה"ז בשו"ע נזכר זה שמנהג ואע"פ כן. נוהג אדמו"ר מו"ח כ"ק הי' לא בודאי – חסידים אצל ולא

בשו"ע  ממ"ש אחר באופן נוהגין חסידות שע"פ ענינים בכמה מצינו .10הרי

האפיקומן  עם יחד הצניע אדמו"ר מו"ח שכ"ק לאפיקומן, בנוגע ברשימותי מצאתי עוד אמר: ואח"כ
ושלי  גיסי של את גם .11שלו,

מצרים"‚. ביציאת לספר המרבה "כל בענין לשאלה לקריעת 12במענה בנוגע גם כן מצינו לא למה ,
דיצי"מ  השלימות (שזוהי סוף שליט"א:13ים אדמו"ר כ"ק אמר ,(

המלכים  מלכי מלך עליהם "נגלה שאז – הראשון הלילה של החידוש בעיקר מבואר חסידות בדרושי
וגאלם" (ובלקו"ת 12הקב"ה סוף ים לקריעת בנוגע כ"כ ולא פסח 14, של שביעי מעלת כללות רק מבואר

לקרי"ס). בנוגע כ"כ ולא ראשונים, ימים לגבי

פתוחים  שמים שערי פסח של שביעי שבליל שמצינו הענין מהו אודות שאל המסובים ואמר 15[א' ,
ולפעול  לבקש מישראל אחד כל יכול ולכן השערים, אצל שומרים עומדים שלא שליט"א, אדמו"ר כ"ק
בחיוב]. שליט"א אדמו"ר כ"ק והשיב דיוהכ"פ, בנעילה כמו זה אם הנ"ל ושאל אויסבעטן"). ("אלץ ַהכל

יום"„. ב"היום המובא אודות תפלת 16שאלו מתפללים אח"כ לקדש, מהדרים פסח של אחרון שביום
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פסח.1) של שביעי – ניסן כא
וש"נ.2) .55 ע' שם ראה
(3.3 ע' ריש
וש"נ.4) קפא. ס"ע היומן רשימת – מנחם תורת גם ראה
(5.84 ע' חנ"ו מנחם תורת
וש"נ.6) קפז. ע' שם היומן רשימת גם ראה
וש"נ.7) סי"ז. סת"צ או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ונוהגין).8) (ד"ה שם או"ח
מנחם 9) תורת גם וראה סוס"ח. ח"ב (דווינסק) צפע"נ שו"ת

וש"נ. .15 ע' ח"נ
וש"נ.10) נו. ע' ביבליוגרפי' – אדה"ז של ההלכה ספרי ראה

.253 ע' .205 ע' חנ"ה מנחם תורת גם וראה
קעט.11) ע' שם היומן רשימת ראה
הגש"פ.12) נוסח
ע'13) חנ"ב מנחם (תורת ס"ב דאשתקד אחש"פ שיחת ראה

וש"נ. .(275
ואילך.14) ב יד, צו
ע'15) תרח"ץ (סה"ש ס"ד תרח"ץ שש"פ ליל שיחת ראה

.(270
(בעת 16) אחש"פ יום ר"ד גם וראה אחש"פ. – ניסן כב

.(334 ע' חמ"ט מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ז הסעודה)



h"kyz'dמד ,dcerqd zra ,gqt ly iriay mei c"x

(בבתֿשחוק), שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר כן, נוהגים לא עכשיו למה – יו"ט סעודת ואח"ז המנחה,
נשים"... ה"עזרת בגלל שזהו

שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר מהוריי"צ, אדמו"ר נהג איך השאלה על

שהתפלל  לומר בהכרח פסח של ובאחרון יו"ט, בכל בחדרו מנחה מתפלל הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק
הלילה. בתוך נמשכת היתה הסעודה כי הסעודה, קודם

פסח, של באחרון רק שלא אמר, המסובים וא' בליובאוויטש, נהגו איך שאל שליט"א אדמו"ר ַ[כ"ק
הסעודה]. קודם מנחה מתפללים היו שבת בכל גם אלא

•
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly iriay mei c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

המצות ‡. לאפיית לילך נוהג שהי' שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – אביו מנהגי אודות לשאלה במענה
פסח  מצוה.1בערב מצות רק הפסח ימי בכל לאכול נוהג הי' לא אבל ,

בלקו"ת ·. מ"ש אודות השמחה 2דובר "שבחינת (לפי פסח" של בשביעי שמחה שלמי הקריבו ש"לא
. לבוא יכולה שאינה כ"כ גדול פסח של שביעי כו'"של אכילה בחי' שהוא פנימיות בבחינת שהצ"צ 3. ,(

נחמי' בדברי שקו"ט בזה שיש שליט"א, אדמו"ר כ"ק ואמר "צ"ע". זה: על פעם 4כותב נתבאר וכבר ,
הצ"ע.5בארוכה  ליישב אפשר כיצד

השתדלו  – ומשכילים לומדים היו שבודאי – בליובאוויטש האם ושאל: החסידים מזקני לא' ַופנה
הצ"ע?! ליישב

ה"בעראלאך"6וסיפר  (כמו המשכילים החסידים א' והרשב"ץ 7אודות הצ"צ, של צ"ע ליישב שניסה ( ַַ
"ּפאנטאפל"... עליו וזרק עליו ַָהתרעם

מי  שאין וראיתי מסביב הבטתי הצ"ע, שתירצתי קודם בבתֿשחוק: שליט"א אדמו"ר כ"ק [והפטיר
"ּפאנטאפל"...]. ַָשיזרוק

הצ"צ ‚. פתגם הזכיר המסובים מפורים?8א' החילוק מהו ושאל למס"נ. ר"ה הוא פסח של ששביעי
שליט"א: אדמו"ר כ"ק ואמר

כולה  השנה כל במשך במס"נ עמדו בפורים ואילו שעה, לפי רק המס"נ ענין הי' סוף ים .9בקריעת
כולה. השנה כל על בהמשכה החילוק גם הוא לכך ובהתאם

יקום?„. בעצמו שהוא או הענין, בכללות שכופר מי הוא אם המתים, בתחיית הכופר אודות שאלו
נאמר  שעליהם כאלו יש הרי שליט "א, אדמו"ר כ"ק המתים.10ואמר בתחיית קמים שאינם
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וש"נ.1) ואילך. צו ע' ניסן חב"ד מנהגי אוצר גם ראה
ד.2) טו, צו
אכילה 3) בו שאין יוהכ"פ, בין החילוק גם נזכר זה בענין

" הוא (שיוהכ"פ לפורים ב)),kושתי', (נז, תכ"א תקו"ז – פורים"
בנוגע  ועד"ז שבו. העיקריים מהענינים הוא ושתי' שאכילה
דרעוין, רעוא דבחי' הזמן שזהו אף דשבת, שלישית לסעודה

ואילך). תקמב ע' תרס"ו המשך (ראה יוהכ"פ דוגמת
(4.(14 (ע' בליקוט אהע"ז חלק ריש
ע'5) חל"ט מנחם (תורת ואילך סמ"א תשכ"ד אחש"פ שיחת

ואילך). 346
(6.15 ע' תש"ה סה"ש ראה
ריח.7) ע' ח"ד שסח. ע' ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה
וראה 8) .(92 ע' תש"ג (סה"ש סס"ו תש"ג שש"פ ליל שיחת

342 ע' חמ"ו מנחם (תורת ואילך סט"ז תשכ"ו אחש"פ שיחת גם
ואילך).

ובכ"מ.9) א. צז, מג"א תו"א ראה
ועוד.10) חלק. ר"פ סנהדרין ראה



מה h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly oexg` lil c"x

תקום  גוף באיזה בגלגול שבאה נשמה אודות גם רב 11דובר של שלכבודו אליהו, אודות דובר וכן ,
אליהו  מנשמת ניצוץ רק שזהו מילה בברית כמו ולא בגוף, להתלבש הוצרך סבא נזכר 12המנונא וכן .

תחה"מ  קודם לעפרם חוזרים צדיקים .13שגם

ליובאוויטש  שבקובץ שליט"א, אדמו"ר כ"ק המתים.14ואמר לתחיית בנוגע ענינים כמה כבר נתבארו ַ

•
.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly oexg` lil c"x .c"qa

מוגה  בלתי פרטית רשימה

דמשיח ‡. הגילוי הוא ובאחש"פ רבינו, משה של הגילוי הוא שבשש"פ לנו נוגע מה השאלה ,1על
שליט"א  אדמו"ר כ"ק אמר – זאת מרגישים אנו אין :2הרי

מובן, אבל החול. ימות משאר שינוי מרגישים האם ויו"ט, שבת לכל בנוגע לשאול יכולים זו שאלה
יודע  שאינו לאדם – דומה הדבר למה משל הענין. אמיתית את משנה זה אין מרגישים, אין אם שגם

שהעדר ערך, יקר יהלום ברשותו המציאות!שיש את משנה אינה ידיעתו

פסח. של דאחרון מהגילוי נמשך יו"ט שבכל והוסיף,

להמדובר ·. המלכים 3בהמשך מלכי מלך עליהם ש"נגלה הפסח דחג הראשון הלילה מעלת אודות
וגאלם" כ"ק 4הקב"ה אמר – שואל") ("הבן לשאלות מקום יש איך כזה, נעלה גילוי לאחרי דלכאורה, ,

כמ"ש  שלאח"ז, בשנה התחיל השאלות שענין שליט"א, "יש 5אדמו"ר גו'", מחר בנך ישאלך כי "והי'
זמן". לאחר שהוא מחר

ולולי  סוף, ים דקריעת הענין גם להיות הוצרך הראשון, דלילה הגילוי מעלת גודל שלמרות נתבאר כן
(כמארז"ל  האמונה ענין רק בנ"י אצל הי' ממצרים בצאתם שהרי – ח"ו הגילוי נשקע הי' "בזכות 6זאת
ממש" ממעל אלקה "חלק (שהיא נשמתם עצם מצד שזהו ממצרים"), אבותינו נגאלו בה 7האמונה ויש ,

כו' האבות ע"י בירושה שנמשכים הענינים הענין 8כל להיות הוצרך ולכן בתקפו, הרע הי' עדיין אבל ,(
העם" ברח .9ד"כי

גם ‚. שזוהי שבתניא, הטמאות קליפות ג' אודות החסידים מא' פתגם שישנו אמר המסובים א'
"מדריגה".

שבבינוני... גקה"ט (בבתֿשחוק): שליט"א אדמו"ר כ"ק ואמר

אדמו"ר  מו"ח כ"ק דברי נקרא 10וע"ד התניא שהרי בבינונים, מדריגה ג"כ הוא בתניא האמור שהצדיק
צדיקים. של ולא בינונים", של "ספר
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ואילך.11) 387 ע' ח"ב ציון מנחם – מנחם תורת גם ראה
וש"נ.

הסעודות)12) (בעת דחה"פ ראשונים ימים ר"ד גם ראה
וש"נ. .(237 ע' חנ"ב מנחם (תורת ס"ו דאשתקד

ב.13) קח, זח"ב וראה ב. קנב, שבת
ואילך.14) סה ע' ח"ב באג"ק ולאח"ז ואילך. 57 ע' ט חוברת

קמא  ע' ח"א באג"ק ולאח"ז ואילך. 6 ע' ו חוברת שם גם וראה
ואילך.
(1.(105 ע' תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד אחש"פ ליל שיחת

107 ע' חנ"ו מנחם (תורת בתחלתה אחש"פ שיחת גם וראה
וש"נ. ואילך).

(תורת 2) בתחלתה תשכ"ג דחה"פ ב' ליל שיחת גם ראה
וש"נ. ואילך). 270 ע' חל"ו מנחם

ע'3) חנ"ו מנחם (תורת דחה"פ ב' דליל ויוציאנו ד"ה ראה
ואילך). 60

הגש"פ.4) נוסח
ובפרש"י.5) יד יג, בא
לא.6) יד, בשלח מכילתא ראה
רפ"ב.7) תניא
פי"ח.8) תניא ראה
פל"א.9) תניא וראה ה. שם, בשלח

וש"נ.10) תסב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה



מו

.h"kyz'd ,dcerqd zra ,gqt ly oexg` mei c"x .c"qa
מוגה  בלתי פרטית רשימה

הסדר ‡. בליל המצות תחת ב"קערה" לצורך בנוגע השאלה על תלמידי 1במענה של בסדר שבביקורו ,
אדמו"ר  כ"ק אמר – המצות תחת קערה היתה שלא זה על שליט"א אדמו"ר כ"ק העיר לא הישיבה

המצות. תחת נמצא מה לראות ("סאלפעטקע") ה"מפית" הגבהתי לא ָשליט"א:

בפסח ·. סוכר לאכול שלא ההידור נתפרש לא למה השאלה חוץ 2על לשתות שלא ההידור כמו ,
בשמע"צ  אפילו שליט"א:3לסוכה אדמו"ר כ"ק אמר –

להדפיס. אדמו"ר מו"ח כ"ק הורה – לסוכה חוץ מים לשתות שלא ההידור

המנהגים" ב"ספר המנהגים כל נכללו לא לעתֿעתה (א) הנה: – בפסח לסוכר יודע 4ובנוגע אינני (ב) .
או  בעצמו, סוכר מייצר מישהו כאשר ובפרט לרבים. הוראה הוא בפסח סוכר לאכול שלא ההידור אם

זאת. לאסור הצורך מהו – כו' חשש שאין בבירור שיודע

אדמו"ר ‚. כ"ק במכתב גם (כמבואר המתים תחיית ואח"כ המשיח דביאת הסדר אודות דובר
דוד  ובן דוד בענין הידוע נ"ע להיות 5(מהורש"ב) יכולה יחידים של שתחה"מ לכך בסתירה זה ושאין ,(

שיש  כשם מהגלות), אותנו יוציא אדמו"ר) מו"ח (כ"ק שהרבי כמ"פ שנאמר (כפי המשיח ביאת לפני
וכיו"ב  אלישע כמו מתים, שהחיו ומצדיקים ומדרשים בש"ס סיפורים .6כמה

צדקנו. משיח פני לקבל ילכו רבינו ומשה שהאבות אדנ"ע כ"ק בשם פתגם שיש אמר המסובים א'
כ"ק שלם ואמר בענין טעות להיות יכולה לפעמים כי כן, נאמר אכן אם בירור שצריך שליט"א, אדמו"ר

כו' אחת תיבה .7ע"י

השנה „. כל יחטא שלא לו שמובטח בפסח חמץ ממשהו להנזהר שליט"א 8בנוגע אדמו"ר כ"ק אמר ,
תעשה. לא מצוות על והן עשה מצוות על הן שקאי לשאלה), (במענה

"יזכור"‰. אמירת בעת הס"ת של חיים" ה"עץ לאחוז נשיאינו רבותינו למנהג כ"ק 9בנוגע אמר ,
כתיב  לשאלה): (במענה שליט"א הענין 10אדמו"ר היפך הוא "חיים" והרי בה", למחזיקים היא חיים "עץ

"יזכור". דאמירת

ה"עץ  אוחזים לתורה עולים שכאשר נשיאינו רבותינו מנהג גם והדגיש הזכיר שליט"א אדמו"ר כ"ק
הטלית  ע"י .11חיים"

.Âהלקוטי להדפסת בקשר דגאולה" "אתחלתא להביטוי המשך 12תורה בנוגע לאמירת בקשר וכן
שליט"א,13תרס"ו  אדמו"ר כ"ק אמר בפשטות – דגאולה" ל"אתחלתא הכוונה שאין כו'14שמובן אלא ,15.

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

וש"נ.1) קעח. ע' היומן רשימת – מנחם תורת ראה
וש"נ.2) קפא. ע' שם ראה
ע'3) חכ"ט לקו"ש גם וראה .67 ע' חב"ד המנהגים ספר

וש"נ. .211
וש"נ.4) .100 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
ואילך.5) שט ע' ח"א שלו אג"ק
וש"נ.6) .228 ע' ח"ב מנחם תורת ראה
בסופה 7) דאשתקד הסעודה) (בעת אחש"פ יום ר"ד גם ראה

וש"נ. .(264 ע' חנ"ב מנחם (תורת

ב 8) רפב, זח"ג וראה רסתמ"ז. או"ח בבאה"ט הובא
שם). (ובנצו"ז

רכ.9) ס"ע ח"ג אג"ק גם וראה .20 ס"ע תש"ה סה"ש ראה
יח.10) ג, משלי
וש"נ.11) .13 ע' חב"ד המנהגים ספר ראה
וש"נ.12) רלד. ע' ריש שם היומן רשימת ראה
וש"נ.13) .122 ע' ח"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.14) .298 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
(15) קצת ).l"endחסר



מז h"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy

המדרש  לשון גם שמדובר 16והזכיר גם ומה החורבן, ליום בנוגע שנאמר ישראל" של מושיען "נולד
וכו'. מצוה בר ולהיות לגדול שצריך יומו, בן תינוק אודות

על  למחות צריך שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר – משיח על מחכים לא שבג"ע שאמר המסובים [לא'
עבורנו  גם מבקשים שם אדרבה: – שם?!...) הייתם וכי – לכם?! מניין הא (והוסיף: אלו!... דברים

משיח!]. שיבוא

.Ê רוב שותים השנה דכל שבקידוש שליט"א, אדמו"ר כ"ק אמר – בפסח הכוסות ד' לשתיית בנוגע
הכוס  כל שותים בפסח ואילו .17הכוס,

פסח  של באחרון כוסות ד' דשתיית למנהג אדמו"ר 18בנוגע כ"ק של חידוש בתור המסובים א' שהזכיר
בנוגע  משא"כ שנעל"), א פאר מורא האב ("איך מחידושים מתיירא הנני כלל בדרך אמר: – ַַָשליט"א

זה. למנהג

•
.h"kyz'd ,gqt ly oexg` zgiy .c"qa

מוגה  בלתי

לסעודה. הק' ידיו נטל שליט"א אדמו"ר  כ"ק

מלכות"‡. בדבר "פותחין הכלל רבנן"1ע"פ מלכי "מאן אדמו"ר 2– מו"ח כ"ק בדברי לפתוח יש –
ההיא  השנה של השיחות בספר נדפס שכבר (כפי שנה וחמש עשרים לפני פסח של אחרון ),3בהתוועדות

וז"ל:

משיח. של הגילוי הוא פסח של ואחרון רבינו, משה של הגילוי הוא פסח של שביעי

סיום  פירושה הפטרה שהרי התורה, לקריאת ששייכים – אלו ימים של בהפטרות משתקף זה ענין
בתורה: הקריאה

דוד  שירת היא פסח של דשביעי ים 4ההפטרה בקריעת משה שירת – בתורה היום לקריאת ששייכת ,
בשו"ע  הזקן רבינו (כדברי .5סוף "ומפטיר :. דוד וידבר שקראו . הים שירת כמו שירה ג"כ שהיא .

על  ידו את משה ש"ויט עי"ז היתה שקרי"ס כיון משה, עם קשור דקרי"ס הענין כללות והרי בתורה"),
;6הים"

בת  כמ"ש – לים שירדו בנ"י של המס"נ ע"י לקרי"ס ההכנה ס"ח וגם קאּפיטל (בגימטריא 7הלים ַ
. הים אל הירידה "בעבור נפתלי", שרי זבולון שרי רגמתם יהודה שרי רודם צעיר בנימין "שם .חיים)

"שרי  היו זה ובגלל בישראל", ומושל רודה להיות המלך שאול ממנו לצאת השבטים צעיר בנימין זכה
. ונפתלי"יהודה זבולון שרי וכן אבנים, בהם וזורקין בהם מתקנאים עי"ז 8. שהרי משה, ע"י היתה –

ויסעו" ישראל בני אל "דבר למשה הקב"ה לים.9שאמר לקפוץ מוכנים בנ"י נעשו ,
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נא.16) פ"א, איכ"ר
(פיסקא 17) ח ע' ומנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ראה

וש"נ. הב'). "קדש"
חנ"ב 18) מנחם (תורת סי"ב דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. ואילך). 282 ע'
וש"נ.1) .224 ע' תש"ח סה"ש ראה
(ברע"מ).2) ב רנג, זח"ג סע"א. סב, גיטין ראה
ע'3) תש"ד (סה"ש בתחלתם תש"ד אחש"פ ויום ליל שיחות

מנחם  (תורת ס"ד תשכ"ב אחש"פ שיחת גם וראה .(109 ע' ;105

וש"נ. .(333 ע' חל"ג
ואילך.4) א כב, שמואלֿב
סי"ג.5) סת"צ או"ח
כז.6) יד, בשלח
השתא 7) ניסן בי"א לאמרו שהתחילו הקאּפיטל כח. ַפסוק

וש"נ). בתחלתו. ניסן י"א סה"מ (ראה
א.8) לז, סוטה וראה עה"פ. ומצו"ד פרש"י
טו.9) שם, בשלח
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ולא  ה' ביראת והריחו וגו' ישי מגזע חוטר "ויצא – משיח אודות היא פסח של דאחרון וההפטרה
יוכיח" אזניו למשמע ולא ישפוט עיניו ודאין"10למראה "דמורח ,11,

הוא– זה שענין משיח:mipniqdnולהעיר, של

הרמב"ם  כותב כוזיבא" ל"בן ש"כולהו 12בנוגע (ועד הי'" משנה מחכמי גדול ש"חכם עקיבא" ש"רבי
דר"ע" של 13אליבא הנהגתו לאופן בנוגע מזה למדים ולכן המשיח", המלך שהוא עליו אומר  "הי' (

כו'. ומופתים אותות לעשות צריך שאינו משיח,

בגמרא  גירסתנו .11ולפי כוזיבא "בר דמורח – כתיב במשיח לי', אמרו משיח, אנא לרבנן להו אמר .
קטלוהו". ודאין, מורח דלא דחזיוהו כיון ודאין, מורח אי אנן נחזי ודאין,

שטח, בן שמעון וכדברי וכו', אומד על לסמוך מבלי ברור, דבר להיות צריך נפשות לדיני בנוגע והרי
א  שהרג בעצמו ראה שלא כיון ואעפ"כ, כו'", מטפטף ודמו בידו ש"סייף אדם היו שראה לא הנפש, ת

מיתה  להענישו הסימן 14יכולים חסר שכאשר עכצ"ל, קטלוהו", ודאין, מורח דלא "חזיוהו שכאשר וכיון ;
משיח. שאינו ברור דבר זה הרי  ודאין" ד"מורח

שכאשר  לשלמה, בנוגע אפילו שמצינו וכפי משיח, אצל רק שיהי' הו"ע ודאין" ש"מורח והיינו,
. ."ביקש לדון .. בעדים שלא כו'". לו ואמרה קול בת יצתה יהודה.15. מלכי לשאר בנוגע ומכ"ש ,–

הפנימי  הטעם וזהו למשיח, שייך זה שיום מובן הרי פסח, של באחרון זה בענין שמפטירין וכיון
בשו"ע  המובא הטעם מצד שהרי – פסח של באחרון זו הפטרה היתה 5שאומרים פסח שבליל "לפי ,

היתה  סנחריב של שמפלתו כיון פסח, של ראשון ביום זו הפטרה לומר צריכים היו סנחריב", של מפלתו
פסח  של א' זה 16בליל שיום לפי הוא, בזה הפנימי הטעם אלא – פסח?! של לאחרון זאת דחו ולמה ,

משיח  עם .17קשור

למשיח) היום שייכות מצד הפנימי והטעם סנחריב, של מפלתו מצד הפשוט (הטעם אלו טעמים וב'
בגמרא  איתא לחזקי' ובנוגע חזקי', ע"י היתה סנחריב מפלת כי, – לזה זה הקב"ה 18שייכים "ביקש

פועל). לידי הדבר בא לא סיבה איזו בגלל (ורק משיח" חזקי' לעשות

שייכים ·. היותם שעם מובן, הרי פסח, של שביעי ולאחרי בהמשך בא פסח של שאחרון כיון והנה,
באים  ישראל ובארץ פסח, של דשביעי שני יו"ט הוא פסח של אחרון שהרי אחד, שענינם ועד זל"ז,

מ" אחד, ביום וכיון שניהם בזמן, קדימה – פסח של לאחרון פסח של דשביעי הקדימה גם ישנה מ,
הענין. בתוכן גם קדימה שזוהי מובן הרי תורה, ע"פ היא זו שקדימה

– משיח  עם קשור פסח של ואחרון משה עם קשור פסח של ששביעי להאמור בנוגע גם מובן ומזה
משה. של ענינו לאחרי בא משיח של שענינו

הרמב"ם  מ"ש ע"פ כדוד 19ויובן במצות ועוסק בתורה הוגה דוד מבית מלך "יעמוד למשיח: בנוגע
. החטאים,אביו ענין בגלל הוא הגלות ענין שכל דכיון – וכו'" בדקה ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

מארצנו" גלינו חטאינו צריך 20"מפני ולכן החטאים, ענין את לבטל צריך הגלות, את לבטל כדי הרי ,
בה  לילך ישראל כל את לכוף יוכל שמשיח כדי אמנם התורה; בדרכי לילך ישראל כל את לכוף משיח

"הוגה להיות משיח צריך תורתdxezaכו', – "dyn.'כו ישראל כל את לכוף יוכל ועי"ז ,
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ואילך.10) א יא, ישעי'
ב.11) צג, סנהדרין
ה"ג.12) פי"א מלכים הל'
רע"א.13) פו, שם
ב.14) לז, שם
סע"ב.15) כא, ר"ה

ובפרש"י.16) כט ל, ישעי'
חנ"ב 17) מנחם (תורת ס"ב דאשתקד אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(275 ע'
א.18) צד, סנהדרין
ה"ד.19) שם
דיו"ט.20) מוסף תפלת נוסח
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להיות  צריך כו'"), בה לילך ישראל כל (ש"יכוף משיח של ענינו להיות שיוכל שכדי מובן, ומזה
בתורה"). ("הוגה משה של ענינו תחילה 

משה. עם שקשור פסח של שביעי לאחרי בא משיח עם שקשור  פסח של שאחרון מה גם וזהו

ההכנה ‚. גם ישנה – עצמו משה של ענינו מצד פסח של לאחרון פסח של דשביעי ההכנה על ונוסף
פסח: של בשביעי שהי' סוף ים קריעת של הענין מצד

לים, שירדו בנ"י של המס"נ ע"י בא דקרי"ס הענין

בנוגע – וגם גו'", צעיר בנימין "שם הפסוק בפירוש (כנ"ל לים שקפץ הראשון שהי' מבנימין החל
גופא  מזה הרי כו', אליו בטענות ובאו בו שנתקנאו כיון בכתוב), שנתפרשו אלו (ובפרט השבטים לשאר
קפץ  יהודה) שבט (נשיא עמינדב בן שנחשון מצינו וכן המס"נ), לענין שייכות היתה להם שגם מוכח

,21לים 

תחתון  צדיק הוא בנימין כי, בנ"י, לכל המס"נ ענין נמשך ויהודה בנימין מיוסף,22וע"י שממשיך ,
עליון  אחיו 22צדיק על מלך שהי' יהודה, וכן בנ"י, לכל מיהודה"23, שבט יסור ו"לא כל 24, סוף עד

בנ"י. לכל המס"נ ענין הממשיך הוא ולכן הדורות,

כידוע  המס"נ, ענין היא דמשיחא שבעקבתא העבודה שהרי – משיח עם קשור המס"נ בפירוש 25וענין
היתה 26הכתוב  משה של ענוותנותו שעיקר האדמה", פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה "והאיש

תורה  יקיימו הגלות, זמן של ומכופל הכפול החושך שלמרות בראותו דמשיחא, דעקבתא דרא לגבי
מס"נ, מתוך ומצוותי'

המלעיגים" מפני יבוש "אל – הזה שבזמן המס"נ גם אדמו"ר 27[כולל מו"ח כ"ק וכדברי שכאשר 28, ,
ביותר  קשה אזי תומ"צ, בעניני ועאכו"כ שכל בעניני סיג ושום שיח שום להם שאין כאלו הם המלעיגים
למדינות  גם המס"נ ענין של בהשייכות הביאור וזהו כו'. להתפעל שלא במס"נ צורך ויש זאת, לסבול

המלעיגים"], מפני יבוש ד"אל הענין ישנו שם שגם כיון – החפשיות

מבחר  שהי' שאף רבינו, משה אצל ענוה של ענין פעלה דמשיחא, דעקבתא דרא של המס"נ וראיית
האנושי  ובפרט 29מין שמו , על נקראת שהתורה מ"ת, כמ"ש 30לאחרי הנה 31, עבדי", משה תורת "זכרו

זיך"). ביי ("אראּפגעפאלן כו' עצמו בעיני ירוד נעשה דמשיחא, דעקבתא דרא של המס"נ את ַַָבראותו

הרמב"ם  כי, – המס"נ ענין צ"ל בעצמו משיח אצל שגם זאת, מלחמות 19ועוד "ילחם שמשיח פוסק
הרמב"ם  כפס"ד מס"נ, מתוך הוא המלחמה ענין והרי .32ה'", המלחמה בקשרי שיכנס ישים ש"מאחר .

מכל  ויפנה מלבו זכרונם ימחה אלא בבניו ולא באשתו לא יחשוב ולא יפחד ולא יירא ולא בכפו נפשו
וכו'". למלחמה דבר

שענינו  שני, יו"ט שהוא נגלה ע"פ (כמו פסח של שביעי עם פסח של דאחרון וההמשך הקשר וזהו
המס"נ  ע"י שבא דקרי"ס הענין הי' פסח של שבשביעי כיון – ראשון) ביו"ט חסר שהי' מה להשלים

המס"נ. ענין עם קשור הוא שגם פסח של אחרון בא לזה ובהמשך בנ"י, של

המניעות „. כל את מבטלים במס"נ העמידה ע"י כך סוף, ים קריעת היתה המס"נ שע"י וכשם
והעיכובים,
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ועוד.21) שם. סוטה
ב.22) קנג, זח"א ראה
וש"נ.23) ואילך. 219 ס"ע ח"ל לקו"ש ראה
יו"ד.24) מט, ויחי
ע'25) חנ"ג מנחם תורת גם וראה ב. נב, שמות תו"א ראה

וש"נ. .387
ג.26) יב, בהעלותך
בתחלתו.27) או"ח אדה"ז ושו"ע ורמ"א טור

ועוד.28) רנח. ע' תרפ"ה סה"מ ראה
חל 29) פ' לסנהדרין להרמב"ם פיהמ"ש ביסוד ראה ק

השביעי.
ד.30) פ"ל, שמו"ר א. טו, בשלח מכילתא א. פט, שבת ראה

וש"נ.
כב.31) ג, מלאכי
ספ"ז.32) מלכים הל'
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היעוד  לקיום שבאים הנהרות,33ועד ד' כל – הנהר" על ידו והניף מצרים ים לשון את ה' "והחרים
פרת, נהר הרביעי לנהר עד

כמ"ש  הנהרות, ד' עם קשור העולם שכל לארבעה 34וכיון והי' יפרד ומשם גו' מעדן יוצא "ונהר
ענין  (ע"י – וגו'" "והחרים – הנהרות ד' שבביטול מובן הרי העולם, כל מקבל שמהם וגו'", ראשים

כולו, העולם כל ביטול גם נכלל המס"נ)

ממש. בקרוב לנו תהי' כן

***

כמארז"ל ‰. ומשיח, משה של השייכות אחרון"35ביאור גואל הוא ראשון הפתגם 36"גואל ע"פ ,
"אחד" בצירוף "משיח"37ש"משה" בגימטריא מ"ת 38(י"ג) משה, של ענינו כי, על 39, כח נתינת הוא ,

לאלופו  העולם רוחות וד' (ח') וארץ רקיעים ז' (ביטול "אחד" של באופן העולם וזיכוך דבירור העבודה
מישראל  אחד כל בעבודת וענינו משיח; ע"י העתידה הגאולה את שפועלת עולם), יום 40של ,41בכל

והתורה  התפלה בכל 42שע"י האל"ף את להמשיך היום כל במשך לעבודה הכח ניתן היום, שבהתחלת
אמת" אֿל גו' רוחי אפקיד "בידך באמרו היום בגמר צדק לחשבון ועד העולם, –43עניני

ואילך. 8 ע' חי"א בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

***

.Â– משיח עם קשור פסח של ואחרון משה עם קשור פסח של ששביעי (ס"א) לעיל האמור ע"פ
להבין: צריך

היציאה 44ידוע  היתה ידו שעל ראשון", "גואל משה, עם קשורים הפסח חג של ראשונים שימים
(וכמובן  העתידה הגאולה תהי' ידו שעל אחרון", "גואל משיח, עם קשורים האחרונים וימים ממצרים,

תשלח" ביד נא "שלח להקב"ה משה מדברי משיח"45גם "ביד ,46.(

ואחש"פ  בשש"פ שהחיינו מברכים אין מדוע הענינים בפנימיות הביאור גם ברכת 47וזהו כי, –
דוקא  גלוי' שמחה על מברכים יצי"מ,48שהחיינו היתה שבהם הראשונים בימים שהחיינו מברכים ולכן ,

לפרעה  היינו משועבדים כו' אנו הרי ממצרים אבותינו את הקב"ה הוציא לא "אילו כי גלוי', שמחה שהיא
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טו.33) יא, ישעי'
יו"ד.34) ב, בראשית
שער 35) א. רנג, זח"א ספ"ט. דב"ר דֿו. פ"ב, שמו"ר ראה

ב. עה, משפטים תו"א יו"ד. מט, ויחי הפסוקים
הכל.36) את – ועד המרובה, את המחזיק קצר לשון שזהו
עצמו,37) מצד משה אצל כבר ישנו ד"אחד" שהענין אף

אלקינו  ה' ישראל "שמע אמר משה ו,*שהרי (ואתחנן אחד" ה'
א. עד, ב"ב וראה יא. קרח (תנחומא אמת ותורתו אמת ומשה ד),

וש"נ).
(38.(329 ע' תרצ"ט (סה"ש תרצ"ט אחש"פ שיחת
(אבות 39) וכו'" ומסרה מסיני תורה קיבל "משה שהרי

בסיני  למשה ניתן לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה שכל ועד רפ"א),
.(252 ע' חי"ט בלקו"ש (נסמן

סע"א 40) ו, חגיגה (ראה נאמרה ופרטות כללות התורה שהרי
בהר). ר"פ ופרש"י תו"כ וש"נ. ואילך.

ס"טֿי.41) לקמן גם ראה – הענין לשלימות
הוה 42) לשון התורה", "נותן כמ"ש – מ"ת בדוגמת שהם

בחרת", "ובנו אומרים (תפלה) ק"ש ובברכות א), כה, (של"ה
ש"פוטרת  ועד ס"ד), ס"ס או"ח אדה"ז (שו"ע מ"ת על דקאי
במעמד  יהודי נמצא שאז ס"ו), סמ"ז (שם התורה" ברכת מלברך
נתבטל  שהעולם כיון יחיד, בבחי' – מ"ת בשעת כמו ומצב

לגמרי. ממציאותו
ו.43) לא, תהלים
ה'ש"ת 44) קיץ (סה"ש ס"ג ה'ש"ת אחש"פ ליל שיחת ראה

מנחם  (תורת סמ"ה דאשתקד אחש"פ שיחת גם וראה .(72 ע'
וש"נ. .(314 ע' חנ"ב

יג.45) ד, שמות
פ"מ.46) פרדר"א וראה עה"פ. טוב לקח
חמ"ג 47) מנחם (תורת סנ"ה תשכ"ה אחש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(248 ע'
ע'48) חי"ט לקו"ש רפי"ב. לאדה"ז הנהנין ברכת סדר ראה

ברכת  ערך ד) (כרך תלמודית אנציק' גם וראה .12 הערה 372
וש"נ. ואילך). תלב (ע' הזמן

*("iwl`ep"`wiic,envra dynl zekiiyd zybcen dfay,dyn xn` mday zenewnd oia weligd recike"iwl`ep"xn` mday zenewnl
"iwl`mk"(t"dr o"anx d`x).
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הזקן 49במצרים" רבינו שמוסיף (וכפי ודור דור "בכל ולכן את 50, לראות אדם חייב ויום") יום "ובכל :
(היום  יצא הוא כאילו ממצרים"50עצמו בימים 51) משא"כ הפסח; בליל ישנו זה שענין ועאכו"כ ,

שיבוא" יום בכל לו ש"אחכה אע"פ הרי – משיח ע"י לבוא העתידה הגאולה עם שקשורים ,52האחרונים
גלוי'. שמחה זו שאין כיון שהחיינו, לברך אפשר אי בפועל, בא לא שעדיין זמן כל הנה

– סוף ים קריעת היתה ידו שעל משה, עם (גם) קשור פסח של ששביעי לעיל האמור ע"פ אמנם,
גלוי'? שמחה שזוהי דקרי"ס, הענין מצד פסח, של בשביעי שהחיינו מברכים אין מדוע מובן אינו

.Ê(ובסיומה) ידה שעל ד"אחד", לעבודה הכח ניתן שאז למ"ת, בנוגע (ס"ה) משנת"ל בהקדם ויובן
משיח. בא

הנה שפיר, דייקת כד gkאמנם, zpizpd גם במ"ת הי' לזה ונוסף במ"ת, אחד ענין רק הוא לעבודה
שנעשה במכילתא lretaענין כדאיתא ית', מלכותו עול קבלת בנ"י אצל היתה אז שהרי שבמ"ת 53–

זמן, לאחרי הוא בפועל הגזירות קיום שרק ומובן כו'", עליהם אגזור מלכותי את "כשיקבלו הקב"ה אמר
בחרת" ד"ובנו הענין בפועל אז נעשה וכמו"כ מ"ת; בשעת היתה ית' מלכותו עול קבלת ובאופן 54אבל ,

(ולכן) בנים" קרויים אתם כך ובין כך "בין הקב"ה אומר לכך, ראויים אינם בנ"י כאשר שאפילו
יכול" איני אחרת באומה יקום!55"להחליפם כן הנה בחרת", ש"בנו דכיון ,

מ"ת): הו"ע (שענינו רבינו משה של לפעולתו בנוגע ועד"ז

שנעשה מה היציאה lretaישנו היתה שבהם הפסח דחג ראשונים לימים שייך זה שענין – ידו על
העם" ברח ד"כי (באופן משה,56ממצרים ע"י (

במדרש  כמסופר הפסח, הקרבת ע"י בנ"י על משה פעולת גם נכללת את 57[ובזה משה שעשה "כיון
. האכילנו הפסח ממך בבקשה לו אמרו משה אצל ישראל כל נתכנסו יום, מ' מהלך הולך ריחו הי' .

ש  מפני .מפסחך אוכלין אתם אין נימולין אתם אין אם הקב"ה אומר הי' הריח, מן עייפים מיד היו .
פורע" ואהרן מוהל הי' ("משה ומלו עצמן .58נתנו המילה בדם הפסח דם ונתערב שנאמר ), ואעבור 59.

מילה"], בדם חיי פסח בדם חיי וגו', בדמיך מתבוססת ואראך עליך

גלוי'; שמחה זו שהרי שהחיינו, זה על מברכים ובגלוי, בפועל משה ע"י שנעשה ענין שזהו וכיון

של באופן דמשה הפעולה גם gkוישנה zpizp אפשר אי זה שעל – לאח"ז העבודה להמשך בנוגע
העבודה. כללות בגמר רק שתהי' גלוי', שמחה כאן שאין כיון שהחיינו, לברך

.Á:פסח של בשביעי גם ישנם אלו ענינים וב'

הי' פסח של גםlretaבשביעי פסח של בשביעי יש לזה ונוסף סוף; ים דקריעת gkהענין zpizp על
וכמשנ"ת  לבוא, לעתיד הנהר הכתוב 60בקיעת ש"הפך 61בפירוש ברגל", יעברו בנהר ליבשה ים "הפך

לעת"ל, הנהר בקיעת על קאי עתיד בלשון ברגל" יעברו ו"בנהר קרי"ס, על קאי עבר בלשון ליבשה" ים
בקרי"ס. ליבשה" ים ש"הפך עי"ז היא לעת"ל הנהר לבקיעת כח שהנתינת – הוא הכתוב ופירוש

פסח: של בשביעי שהחיינו מברכים שאין הטעם יובן ועפ"ז

דקרי"ס הענין הי' פסח של שבשביעי ielbaeאע"פ lretaהיא קרי"ס הרי –xnbd יצי"מ ואילו 17של ,
השמחה. בהתחלת רק היא שהחיינו ברכת
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הגש"פ.49) נוסח
רפמ"ז.50) תניא
(במשנה).51) ב קטז, מפסחים הגש"פ, נוסח
אג"ק 52) וראה וכו'. בסידורים הנדפס מאמין" "אני נוסח

ואילך. רלג ע' ח"ב
ג.53) כ, יתרו
(54.42 הערה לעיל ראה
(55.3 ע' חי"א בלקו"ש נסמן

פל"א.56) תניא וראה ה. יד, בשלח
(ג).57) יב פ"א, שהש"ר וראה ה. פי"ט, שמו"ר
שם.58) שהש"ר
ו.59) טז, יחזקאל
דאח 60) ליבשה ים הפך ד"ה מנחם ראה (תורת תשכ"ז ש"פ

וש"נ. ואילך). 337 ע' חמ"ט
ו.61) סו, תהלים
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הענין  נעשה לא ועדיין כח, נתינת רק שזוהי כיון – דלעת"ל הנהר בקיעת על כח לנתינת בנוגע ואילו
כנ"ל. גלוי', שמחה כאן שאין כיון שהחיינו, זה על לברך אפשר אי בפועל,

.Ë:יום בכל מישראל אחד כל לעבודת בנוגע (ס"ה) במשנת"ל גם הוא שכן להוסיף, ויש

רק לא הם מ"ת, בדוגמת שהם היום, שבהתחלת והתורה gkהתפלה zpizp העולם בעניני לעבודה
עבודה של ענין גם הם אלא היום, מדרבנן lretaבמשך או (מדאורייתא כשלעצמן מצוות הם שהרי ,62.(

מעשה" לידי שמביא תלמוד "גדול בענין שמצינו התלמוד 63וכפי מעלת שכל מודגש שבזה שאע"פ ,
מצות  – בפועל עבודה של הו"ע כשלעצמו הלימוד גם הרי המעשה, לענין והתחלה הכשר להיותו היא
משנת"ל  וע"ד שלאח"ז. המעשה לענין כח נתינת וגם פועל, של ענין גם בזה שיש כך, תורה, תלמוד
ועד"ז  שלאח"ז, המעשה על כח נתינת גם ויש בפועל, ידו על שנעשה מה שיש למשה, בנוגע (ס"ז)

עבדי". משה תורת "זכרו שמו, על שנקראת לתורה בנוגע

רק זה שאין היום, בגמר גו'" רוחי אפקיד "בידך לאמירת בנוגע gkוכן zpizp שהקב"ה המחר, ליום
חדשה  ברי' ויהי' נשמתו לו כמ"ש 64יחזיר אמונתך",65, רבה לבקרים "חדשים

תלויים – לבוא דלעתיד הענינים כל שהרי לבוא, לעתיד המתים דתחיית הענין בדוגמת שזהו
הגלות" משך זמן כל ועבודתנו שזהו 66"במעשינו המתים, דתחיית הענין מעין עתה גם צ"ל ולכן ,

בוקר  בכל מתים" לפגרים נשמות "מחזיר –שהקב"ה

עבודה של ענין גם בזה יש חיים lretaאלא לה ושואבת למעלה הנשמה עולה השינה בעת שהרי –
להיות 67כו' יכול בלילה, גם המעתֿלעת, כל במשך אלא בבוקר, למחרת עד להמתין צורך שאין כך, ,

ואור. שמחה של ומצב מעמד אצלו

שאז  העתידה, הגאולה תהי' ידו שעל משיח, עם שקשור פסח, של מאחרון היא זה על כח והנתינת
החמה" כאור הלבנה אור "והי' היעוד יאיר"68יקויים כיום ו"לילה עולם"69, לאור ה' לך "והי' – ועד ,70.

.È:לפועל ובנוגע

הוה  לשון התורה", "נותן השחר בברכות כשמברך היום, בהתחלת להחליט 54מיד יהודי צריך –
את  שפועל ד"אחד", בהענין היום כל במשך עבודתו על כח הנתינת וזוהי מחדש, התורה את שמקבל

טאג"). משיח'דיקן ("א משיח עם שחדור ויום מוצלח יום נעשה כולו שהיום כך, הגאולה, ַָענין

נפשי" בשלום "פדה – הפרטית הגאולה אצלו נעשית בגאולה 71ואז הכלל, עם שמתחבר ובאופן ,
העולם" אומות מבין ולבני לי "פדאני – .72הכללית

היעוד  יקויים שאז צדקנו, משיח ביאת ופועלים מקרבים יום בכל העבודה שע"י – בזה הענין וכללות
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח קדשי"73"את הר בכל ישחיתו ולא ירעו "לא ולכן חלקו 74, שכל ובאופן ,

השלישי, ביהמ"ק את ובונים קדשי", "הר נעשה בעולם

ראשם" על עולם ש"שמחת ובאופן דידן, בעגלא יהי' זה שכל – היא .75והבקשה

***

.‡È,הגאולה לאופן בנוגע פסח של דאחרון בהפטרה שנתבארו הענינים בין
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ס"ב 62) סק"ו לק"ש), (בנוגע רסנ"ח או"ח אדה"ז שו"ע ראה
לתפלה). (בנוגע

וש"נ.63) ב. מ, קידושין
וש"נ.64) ס"ו. סמ"ו רס"ד. או"ח אדה"ז שו"ע ראה
כג.65) ג, איכה
רפל"ז.66) תניא
פי"ב.67) פרדר"א ט. פי"ד, ב"ר ראה
כו.68) ל, ישעי'

יב.69) קלט, תהלים
יט.70) ס, ישעי'
יט.71) נה, תהלים
רע"א.72) ח, ברכות
ב.73) יג, זכרי'
כה.74) סה, ט. יא, ישעי'
יא.75) נא, יו"ד. לה, שם
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הרמב"ם – שכתב שדברים 76דאע"פ שיהיו, עד יהיו איך אדם ידע לא בהן וכיוצא הדברים אלו ש"כל
שנתפרשו  פרטים יש מ"מ, וכו'", אלו בדברים קבלה להם אין החכמים גם הנביאים, אצל הן סתומין

בתושבע"פ  או –בתושב"כ

ביום  לישראל היתה כאשר גו' בנעלים והדריך נחלים לשבעה והכהו גו' הנהר על ידו "והניף נאמר:
מצרים" מארץ כמ"ש 77עלותו לבוא, דלעתיד הענינים כל כמו אראנו 78– מצרים מארץ צאתך "כימי

ד"הפך  מהענין הוא לבוא לעתיד ברגל" יעברו ד"בנהר הענין על כח שהנתינת (ס"ח) וכנ"ל נפלאות",
סוף. ים בקריעת ליבשה" ים

בנעלים": "והדריך הדיוק מהו להבין וצריך

ש"והדרי  לומר, יש ד"milrpaךבפשטות הענין בדוגמת הוא "mkilrp"ביצי"מ.79ברגליכם שנאמר

בהמשך  שבא בנעלים" ד"והדריך הענין ואילו ניסן, בט"ו הי' ברגליכם" ד"נעליכם הענין אבל,
הענין  מצינו לא בקרי"ס והרי סוף, ים קריעת בדוגמת הוא גו'" והכהו גו' הנהר על ידו ל"והניף

ד"נעלים",

במדרש  מצינו שהרי דוקא, בנעלים צורך הי' לא למ"ש 80ולכאורה ים",81בנוגע בעזך פוררת "אתה
לא  שכן, וכיון קלה, העברה שתהי' כדי פירורים", "פירורים נעשתה הים שקרקעית נס עשה שהקב"ה
וכיון  כו', וקוצים גבשושים על מהליכה הצער את לבטל כדי הוא הנעל ענין כי, בנעלים, צורך הי'
הנס  הי' בודאי (שהרי כו' קוצים היו לא בודאי הרי קלה, העברה שתהי' נס הקב"ה עשה שבקרי"ס

בה" וקוץ "אלי' בבחינת ולא בנעלים.82בשלימות, צורך הי' שלא כך ,(

מ"ש  ולדוגמא: נעלים, ללא היא הרגל כאשר מעלה שיש מצינו רגליך 83ואדרבה: מעל נעלך "של
קודש". ל"אדמת הרגל בין הפסק יהי' שלא כדי הוא", קודש אדמת עליו עומד אתה אשר המקום כי
רגליהם  בין חציצה תהי' שלא כדי יחפים, להיות צריכים היו בביהמ"ק בעבודתם שהכהנים מצינו ולכן

ביהמ"ק  .84לקרקעית

שהקב"ה  כיון הרי קודש", "אדמת היתה לא הים שקרקעית אע"פ הנה – לקרי"ס בנוגע אופן, ובכל
לנעלים. הוצרכו שלא הדבר ברור ביותר, נוחה הליכה להיות שתוכל נס  עשה

גו'" ישחיתו ולא ירעו "לא היעוד יקויים שאז לבוא, לעתיד הנהר לבקיעת בנוגע ,74ועאכו"כ
מזיקין" בנעלים.85"למשבית צורך יהי' לא בודאי הרי הששי), באלף המשיח, בימות עוד יהי' זה (שענין

"והדריך המיוחדת וההבטחה היעוד מהו מובן: אינו יותר milrpaועפ"ז גדול עילוי הי' לכאורה – "
בנעלים?! צורך שאין קודש" "אדמת בדוגמת זה שיהי' בהבטחה

.·È:בזה והביאור

ההילוך, במקום שישנם טובים לא מענינים הנעל לובש של רגלו על להגן ה"נעל" פעולת על נוסף
חסידות  בדרושי כמבואר – הפכי באופן הנעל פעולת גם נעל 86מצינו מבחי' שנמשכים למלאכים בנוגע

צורך  יש ולכן המלאכים, התהוות שתהי' אפשר אי השכינה, גילוי מעלת הפלאת גודל שמצד דשכינתא,
כו'. האור גילוי את ולהסתיר להעלים שענינו דשכינתא, נעל הנעל, בלבוש
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ה"ב.76) פי"ב מלכים הל'
טוֿטז.77) יא, ישעי'
טו.78) ז, מיכה
יא.79) יב, בא
רלג.80) רמז בשלח יל"ש
יג.81) עד, תהלים
סע"א.82) יז, ר"ה – חז"ל לשון
ה.83) ג, שמות

ביאת 84) הל' רמב"ם ספ"ב. שמו"ר רפ"ב. זבחים ראה
הי"ז. פ"ה המקדש

ואילך.85) 188 ע' ח"ז לקו"ש גם וראה ו. כו, בחוקותי תו"כ
וש"נ.

ח"ב 86) תרל"ז (סה"מ ואילך פק"י תרל"ז וככה המשך ראה
(סה"מ  בסופו תרל"א והחרים המשך גם וראה ואילך ). תרסג ע'
מנחם  (תורת בהתוועדות שנאמר זה סד"ה שסג). ע' ח"א תרל"א

וש"נ. .(105 ע' חנ"ו
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של  הרוחנית ההשפעה את לקבל הארץ תוכל ידה שעל באופן הנעל פעולת גם שיש מובן, ומזה
הנעל  לבוש  ע"י אלא אותה  לקבל יכולה הארץ  אין הרוחנית, בתכלית מעלתה גודל מצד כי, הנעל, לובש

וכידוע  ע"י 87דוקא. שלא האור ויומשך הנעל, דחליצת הענין שיהי' – והחליצנו" "רצה הבקשה בפירוש
הנעל. לבוש

הרגל  שאפילו לעת"ל, בנ"י מעלת גדלות על מורה שזה – בנעלים" ד"והדריך הענין לבאר יש ועפ"ז
עד  גו'"), והכהו גו' ידו ("והניף הנס יהי' שבו הנהר מקרקע יותר גדולה רוחנית במעלה תהי' שלהם

ד"והדריך באופן תהי' שהליכתם כך, מצ milrpaכדי הנהר מציאות תתבטל שלא כדי מעלת ", גודל ד
בנ"י! של הרגל

.‚È"הגלות משך זמן כל ועבודתינו "במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הגילויים שכל הידוע ,66וע"פ
הזקן  רבינו שמבאר מצוה"88וכפי מצוה "שכר לזכות 89בענין שכדי מובן, הרי מהותה", נדע ש"משכרה ,

צריכה  בנעלים"), ב"והדריך צורך יהי' (שלכן הרגיל לאופן בערך שלא גילוי יהי' ב"רגל" שאפילו לשכר
בלקו"ת  (כמבואר ודילוג וריצה בהליכה ברגל, התלויות המצוות ע"י – לזה בדומה העבודה 90להיות

ההרים" על "מדלג הרגל.91בענין של במצב תלוי זה שענין ,(

כי  הפסח, חג ועאכו"כ "רגל", בשם שנקרא היו"ט, ענין שבכללות המיוחדת החביבות גם וזוהי
דילוג  מלשון הוא חביבות 92"פסח" אז יש ולכן הראש, את מוליך הרגל ודוקא הרגל, ע"י הוא והדילוג ,

וכמדובר  כו'. המקום ריחוק מצד יגיעה, של באופן כשנעשית ובפרט הרגל, עם הקשורה לעבודה מיוחדת
החיד"א 93פעם  דברי אודות שע"י 94בארוכה מובן, ומזה טוב, מלאך נברא מצוה לדבר פסיעה שמכל

טובים. ומלאכים פרקליטין ניתוספים יותר גדול למרחק ההליכה

שאז  פסח, של ואחרון בשביעי ובפרט המועדים, בימי יהודים לשמח לילך המנהג עם קשור זה וענין
הקדושה. אור את לקבל שתוכל כדי הנעל, את שינעלו מבקשת שהארץ הענין ישנו

.„È לא ניכר השמחה שענין באופן – יהודים לשמח ה"תהלוכה" אודות להזכיר והזמן המקום וכאן
הנעל. את נועלים שעליו שברגל, לעקב עד הגוף, בתחתית גם נמשך אלא הפנים, בקוי רק

ברכת  בצירוף לבב, ובטוב בשמחה "לחיים" עתה יאמרו ב"תהלוכה", שהשתתפו אלו כל הנה ולכן,
הקהל. כל

המדרש  הבאה",95ובלשון לשנה "תשנה – ברגל הליכה עם גם שקשורה – ביכורים להבאת בנוגע

בנעלים". ד"והדריך באופן צדקנו, משיח עם ביחד ההליכה תהי' הבאה" ש"לשנה ובאופן

הידוע  אדמו"ר מו"ח כ"ק  פתגם לשנה 96וע"פ נהי' ממילא ובדרך ומיד, תיכף להיות יכול זה הרי –
יותר. נעלה באופן לשלום לקראתנו הבאים המועדים כל יהיו ואז צדקנו, משיח עם יחד הבאה

***

.ÂË שנה וחמש עשרים לפני פסח של דאחרון בהתוועדות אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר ענין :97עוד

שיח. מ' והשיב: משיח, מהו הזקן  רבינו אצל פעם שאלו

פירושים: כמה יש "שיח" תיבת שבפירוש – שלו ביאור זהו וכנראה – אדמו"ר מו"ח כ"ק וממשיך
המבואר  (ע"כ שיח מ' בענין נאמרו פירושים וכמה תפלה, הוא ושיח דיבור, הוא שיח התורה, הוא שיח

ברשימה).
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סע"ב).87) ז, (דרמ"צ רפ"ה מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ראה
וש"נ. א'מג. ע' ח"ב תער"ב המשך

א).88) (נג, פל"ט תניא
מ"ב.89) פ"ד אבות
ואילך.90) ב טו, שה"ש
ח.91) ב, שה"ש
יג.92) שם יא. יב, בא פרש"י ראה

מנחם 93) (תורת ס"ז תשכ"ח דחה"ש ב' יום שיחת ראה
.(34 ע' חנ"ג

ה.94) מב, עה"פ לתהלים תהלות יוסף בספרו
טז.95) כו, תבוא עה"ת בפרש"י הובא תבוא. ר"פ תנחומא
(96.(68 ע' חנ"ו מנחם (תורת ס"ו דחה"פ ב' ליל שיחת ראה

וש"נ.
(97.(110 ע' תש"ד (סה"ש ס"ג תש"ד אחש"פ יום שיחת
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שם  שמצויין שאע"פ שיחתן,98ולהעיר, יפה ד"ה דרושי "ראה השיחה: לענין הרי p"yeבנוגע – "
ו  שיח", ד"מ' הענין מהו נתבאר לא המענה עדיין אזי משיח, מהו  שואלים (שכאשר למשיח השייכות מהי

שיח"). "מ' הוא

.ÊË:בזה והענין

בתיובתא  צדיקייא לאתבא אתא שמשיח כיון – היא ותורה לתפלה משיח של ענין 99השייכות והרי ,
העם  כל את תורה ילמד משיח שהרי – לתורה בנוגע וכן התפלה. ענין עם קשור עדיין 100התשובה אבל .

תורה. ושיח תפלה שיח – ד"שיח" הענין מהו להבין: צריך

רז"ל  מאמר שע"פ ענין 101ובפרט אינו ש"שיח" מובן בנים" של מתורתן אבות עבדי של שיחתן "יפה
הגמרא  מדברי גם וכמובן מזה, למטה אלא לימוד,102התורה, צריכה חכמים תלמידי שיחת שאפילו "מנין

הפרי;103שנאמר  לגבי העלה בדוגמת היא תורה לגבי ששיחה והיינו, יבול", לא שבו) קל (דבר ועלהו
התפלה. ענין עם גם וקשור התורה, הו"ע ש"שיח" כאן נאמר ואעפ "כ

למשיח. דיבור שיח של השייכות מהי להבין: צריך גם

המשנה  בפירוש הרמב"ם מ"ש שע"פ – של 104ובהקדים שרובו משתיקה", טוב לגוף מצאתי "לא
משיח  עם הקשור שהדיבור מובן, הרי טוב, דיבור הוא מיעוטו ורק כו', והמאוס האסור דבר הוא הדיבור
ושיח  תפלה שיח עם זאת שמשווים ועד שבזה, העילוי מהו אעפ"כ, אבל המותר. דיבור בודאי הוא

תורה?

המ"ם: לענין בנוגע להבין צריך גם

בגמרא  כדאיתא התורה, ענין על רומז שמ"ם מאמר 105ידוע פתוח מאמר סתומה, מ"ם פתוחה "מ"ם
התורה  ופנימיות דתורה נגלה והיינו, בהוספת 106סתום", הצורך מובן תפלה, לשיח בנוגע בשלמא ועפ"ז, .

בהוספת  הצורך מהו מובן אינו – תורה לשיח בנוגע אבל להתפלל; איך לידע כדי (תורה), המ"ם ענין
הך?! היינו דלכאורה המ"ם,

פירושים  שכמה בהשיחה (כמובא וכו' שיח עם מ"ם של השייכות אודות ברשימות חפשתי ובכן,
ראי' אינו מצאתי לא אמנם מצאתי. לא עתה ולעת שיח), מ' בענין מצאתי,107נאמרו שלא זמן כל אבל ,

משלי. ביאור לומר אצטרך

.ÊÈ:אפשר בדרך בזה והביאור

סנהדרין  במסכת בגמרא הפסוק 108איתא נברא 109על פה לעמל אם יודע "איני יולד", לעמל "אדם
תורה  לעמל אם יודע איני "עדיין נברא", פה ש"לעמל שנתברר לאחרי וגם נברא", מלאכה לעמל אם

בארוכה  פעם וכמשנ"ת וכו'". (תפלה) שיחה לעמל בשביל 110אם נברא כולו שהעולם – זה במארז"ל
אדם" קרויין "אתם – ישראל בשביל ובפרט בג'111האדם, להיות יכולה בעולם ישראל של ועבודתם ,

תורה. עמל או תפלה עמל מלאכה, עמל אופנים:

תורה  עמל מלאכה דעמל הענינים ג' הם תפלה ושיח תורה שיח דיבור דשיח הענינים שג' לומר, ויש
תפלה. ועמל
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(98.30 הערה
ובכ"מ.99) ב. צב, שמע"צ דרושי לקו"ת ב. קנג, זח"ג ראה

ספ"ט.100) תשובה הל' רמב"ם ראה
כד,101) שרה חיי עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. ח. פ"ס, ב"ר

מב.
(ובפרש"י).102) ב כא, סוכה
ג.103) א, תהלים
מי"ז.104) פ"א אבות
א.105) קד, שבת

(לז,106) בסופו הגדול בית בשל"ה ונת' הובא שם. פרש"י
ואילך). ב

מ"ב.107) פ"ב עדיות ע"פ
ע"ב.108) ריש צט,
ז.109) ה, איוב
חנ"ד 110) גם וראה ואילך. 33 ע' חנ"ב מנחם תורת ראה

וש"נ. .274 ע' ריש
וש"נ.111) רע"א. סא, יבמות
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.ÁÈ:"מלאכה ל"עמל דיבור" ד"שיח הקשר לבאר ויש

ימי  ש"ששת שכיון – מלאכה" ד"עמל הענין אז גו'"נתבאר ה' עשה הנהגת 112ם גם להיות צריכה ,
מלאכתך" כל ועשית תעבוד ימים ד"ששת באופן במכילתא 113האדם כדאיתא עשה".114, מצות "זו

המשנה  מדברי גם מובן המלאכה בענין שהצורך זאת, ובהכרח 115ועוד כו'", לידי מביאה ש"בטלה
הרי  תורה, ביטול בזה יש אם שהרי תורה, ביטול משום בה שאין ל"בטלה" אפילו היא שהכוונה לומר
ענין  מושלל ואעפ"כ תורה, ביטול בה שאין "בטלה" אודות שמדובר ועכצ"ל, בלאה"כ, האסור דבר זה

הכוונה. נשלמת לא מלאכה, שללא כך, יולד", לעמל ש"אדם כיון הבטלה,

במדרש  וכמסופר מלאכה", ל"עמל היא שהכוונה בתורה סברא יש הי'116ולכן ל"אחד בנוגע
.117אברהם" נהרים בארם מהלך אברהם שהי' "בשעה הלואי : אמר, ופוחזים, ושותים אוכלים אותן ראה .

. בניכוש עסוקין אותן ראה צור של לסולמה שהגיע וכיון הזאת, בארץ חלק לי יהא .לא בעידור ..
כו'". הזאת בארץ חלקי יהא הלואי אמר,

הוא" חסד חפץ "כי מצד אמנם היתה העולם בריאת שהתחלת – בזה רצה 118והענין כן לאחרי אבל ,
כל  האדם בעבודת תלויים שאז מ"ת, לאחרי [ובפרט דוקא האדם עבודת ע"י יהי' העולם שקיום הקב"ה

הפירוש  כידוע שלמעלה, הענינים אפילו המשנה 119הענינים, שכל 120במאמר ממך", למעלה מה "דע
עשה" אשר "מלאכתו (בדוגמת ה"מלאכה" בענין צורך יש ולכן "ממך"], הם שלמעלה כדי 121הענינים (

באמונה" ומתנו "משאו שזהו"ע – העולם קיום את וזורע"122לפעול העולמים בחי ו"מאמין באופן 123, ,
שמים" לשם יהיו מעשיך דעהו"124ש"כל דרכיך .125ו"בכל

בשם נקראת הקב"ה של שמלאכתו כמ"ש xeaicוכיון במשנה 126, וכדאיתא נעשו", שמים ה' 127"בדבר

והאמונה  היחוד בשער (וכמבואר העולם" נברא מאמרות ע"י 128"בעשרה הוא רגע בכל הנבראים שקיום
מאמרות) מעשה 129העשרה חשיב הקב"ה של שדיבורו לפי כולם 130, "עמך בנ"י, אצל גם הנה –

לבוראם"131צדיקים" ש"דומין ענין 132, פנימיות שזוהי דיבור", "שיח בשם גם מלאכה" "עמל נקרא ,
המלאכה.

נעלה  באופן הענינים כל יהיו משיח שאצל דכיון – דיבור שיח שיח, מ' הוא ש"משיח" גם וזהו
דיבור. בשם המלאכה ענין גם נקרא יותר,

.ËÈ תורה עמל מלאכה דעמל הענינים ג' שהם תפלה, ושיח תורה שיח דיבור דשיח הענינים ג' וכל
ביותר: נעלה באופן אלו ענינים ג' יהיו המשיח שבביאת כיון – שיח) (מ' משיח עם קשורים תפלה, ועמל

וכדאיתא  תורה, רזי – לגמרי אחר באופן תהי' העם כל את משיח שילמד התורה שהרי – תורה שיח
חדשה133במדרש  ד"תורה להעילוי ועד משיח, של תורתו לגבי כהבל היא עוה"ז .134תצא"iz`nשתורת

התבוננות  לאחרי גם הנה הזה, בזמן כי, ביותר, נעלה באופן התפלה עבודת תהי' שאז – תפלה שיח
עומד" אתה מי לפני ד"דע בענין הדעת המילות 135בהעמקת פירוש על (נוסף הכללית הכוונה [שזוהי
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יא.112) כ, יתרו
ט.113) שם,
(114.20 הערה 245 ע' חי"ז בלקו"ש הנסמן ראה
ב.115) נט, כתובות
ח.116) פל"ט, ב"ר
כד.117) לג, יחזקאל
יח.118) ז, מיכה
וש"נ.119) .363 ע' ח"נ מנחם תורת ראה
רפ"ב.120) אבות
ב.121) ב, בראשית
א.122) לא, שבת וראה א. פו, יומא
הירושלמי.123) בשם – שם שבת תוס'
מי"ב.124) פ"ב אבות
ו.125) ג, משלי

ו.126) לג, תהלים
רפ"ה.127) שם
בתחלתו.128)
כלולים 129) (שבהם הדברות עשרת ע"ד גם נזכר זה בענין

כד, משפטים (פרש"י הרס"ג באזהרות כמ"ש המצוות, תרי"ג כל
רז"ל  כדרשת מאמרות, העשרה וחיזוק קיום נעשה ידם שעל יב)),

ב). יא, זח"ג פו. ז, (נשא הכף" עשרה "עשרה הפסוק על
כב.130) פמ"ד, ב. פ"ג, ב"ר ע"ב. ריש קיט, שבת ראה
חלק.131) ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, ישעי'
ועוד.132) ג. פ"ד, רבה רות ח. פס"ז, ב"ר
ח.133) פי"א, רפ"ב. קה"ר
ג.134) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי' ראה
ב.135) כח, ברכות ראה
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הרמב"ם  (כמ"ש תפלה" ו"אינה בעלמא, לדיבור התפלה נחשבת שבלעדה בכך 136וכו'), שדי אלא ,(
בתניא  הזקן רבינו מ"ש וע"ד התפלה, בהתחלת תהי' זו "ודיו 137שכוונה וס"ת: בגט לשמה לכוונה בנוגע

אבל  דערגיין")... ער וועט ווייט ("ווי יגיע היכן עד יודעים לא עדיין – כו'"] הכתיבה בתחלת שיאמר
היעוד  יקויים שאז כיון המשיח, ("כל 138בימות החי מין אפילו וגו'", בשר כל וראו ה' כבוד "ונגלה

התפלה  תהי' ובמילא כו', הסברה שום יצטרכו לא אזי – בנ"י ועאכו"כ המדבר, מין ועאכו"כ בשר"),
הזה. בזמן מאשר ערוך באין יותר נעלה באופן

גו'" ישחיתו ולא ירעו "לא כמ"ש ביותר, נעלה באופן אז יהי' העולם קיום שגם – דיבור שיח ,74וכן
הארץ" מן אעביר הטומאה רוח (כמארז"ל 73ו"את נחש" של ש"בעטיו המיתה ענין גם יתבטל ואז ,139

במלכות  עולם "לתקן היעוד יקויים שאז – ובכללות נצחיים, חיים ויהיו נחש"), של בעטיו מתו "ד'
מילואו 140שדֿי" על העולם שיהי' ,141.

.Î:ודיבור תפלה דתורה ה"שיח" לענין בנוגע להבין צריך ועדיין

ענין  גם ישנו עצמם, מצד שהם כפי ודיבור תפלה דתורה הענין על שנוסף – היא הדברים משמעות
שבהם? ה"שיח" ענין ומהו עצמם, מצד שהם כפי ותפלה התורה ענין מהו להבין: וצריך שבהם. ה"שיח "

– שיח) (מ' משיח עם קשור ודיבור תפלה שבתורה ה"שיח" ענין דוקא מדוע להבין צריך גם
תורה, מאשר יותר תחתונה דרגא על מורה ש"שיחה" (סט"ז) לעיל כאמור מסתברא, איפכא דלכאורה,

דוקא? ה"שיח" ענין עם "משיח" קשור מדוע וא"כ,

האות  עם קשורה עצמה מצד שתורה (אף דתורה בשיח שניתוסף המ"ם ענין מהו להבין צריך וגם
משיח? עם קשור זה ענין דוקא ומדוע סט"ז), כנ"ל מ"ם,

.‡Î:בזה והביאור

" תיבת של הראשונה האות היותה – בנדו"ד מ"ם האות של ענינה מורה nכללות דין ע"פ והרי שיח",
התיבה  כל על הראשונה ו 142האות "משיח", בתיבת נעלית היותר האות שהיא מובן, ומזה שהיא , עד

אזי  מ' האות אליהם כשמצרפים דוקא הנה שלכן ודיבור, תפלה תורה ד"שיח" הענינים מג' יותר נעלית
ד"משיח". הענין להיות יכול

הענינים  ג' לפני באה מ' שהאות וכיון התורה, ענין על מורה מ' שאות (סט"ז) כמשנת"ל – בזה והענין
ד"שיח": הענינים ג' לכל התורה ענין בהקדמת צורך שיש מורה זה הרי ד"שיח",

כדבעי  תהי' שהתפלה כדי הנה – תפלה לשיח לדעת 143בנוגע כדי תפלה, הלכות תחילה ללמוד צריך ,
וכו'. נוסח ובאיזה להתפלל, איך

הוראת  היפך זה הרי קבוע, בנוסח היא התפלה שכאשר להיפך, לומר מקום יש שלכאורה – ובהקדמה
כמים 144המשנה  ד"שפכי באופן תהי' שהתפלה וכדי ותחנונים", רחמים אלא קבע תפלתך תעש "אל

קבוע.145לבך" נוסח שיהי' אפשר אי ,

המבואר  ע"פ היא התפלה כאשר דוקא זה הרי פעולתה, תפעל שהתפלה שכדי אומרים ואעפ"כ
בהקדמת  צורך יש אלא כמים, לבו כששופך גם בלבד, תפלה "שיח" מספיק לא ולכן תפלה, בהלכות
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הט"ו.136) פ"ד תפלה הל'
ב).137) (נח, ספמ"א
ה.138) מ, ישעי'
וש"נ.139) ב. נה, שבת
נקוה".140) כן "ועל – התפלה נוסח
ז.141) פי"ד, ג. פי"ג, ו. פי"ב, ב"ר ראה
הי"ג.142) פי"א שבת הל' רמב"ם ואילך. ב קד, שבת ראה

ועוד. ה"ח. פ"ו רבעי ונטע שני מעשר הל'
ה"ה 143) האדם נפש תכונת שמצד (א) גם נזכר זה בענין

הקודש  מאגרות בא' הזקן רבינו דברי (ב) התפלה, לעבודת זקוק

מאורות  ראו לא מדרבנן תפלה ש"האומרים לד) ע' שלו (אג"ק
מצות  ש"עיקר ס"ב) סק"ו (או"ח אדה"ז בשו"ע ומ"ש מימיהם".
התפלה  לנוסח בנוגע רק זה הרי סופרים", מדברי היא תפלה
– התורה מן תפלה מצות יש בודאי אבל ביום, פעמים ג' וזמנה

. אדם ובתחנה""שיהא בבקשה להם צריך שהוא צרכיו שואל .
אי  התפלה נוסח שללא אלו, ובימינו תפלה). הל' ריש (רמב"ם
מן  הוא התפלה ענין שכל נמצא, צרכיו, לבקשת להגיע אפשר

התורה.
מי"ג.144) פ"ב אבות
יט.145) ב, איכה
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והן  דתורה בנגלה הן תפלה הלכות לימוד שזהו"ע סתום", ו"מאמר פתוח" "מאמר התורה, ענין – המ"ם
התורה. בפנימיות

הוא  שמטבעו בכך די שלא והיינו, התורה, לימוד בהקדמת צורך יש דיבור לשיח שבנוגע ועאכו"כ
ענין  – המ"ם בהקדמת צורך יש אלא טבעיים, מדות על לסמוך שאין כיון כו', חסד ואיש ישר איש

ארץ" דרך מנהג בהן ("הנהג ומתן במשא שהתעסקותו היינו, ע"פ 146התורה, המתאים באופן תהי' (
משפט. בחושן ומתן משא הלכות לימוד ע"י התורה,

תורה, ללמוד כיצד לידע כדי כי, המ"ם, בהקדמת צורך יש תורה לשיח בנוגע אפילו מזה: ויתירה
דתורה  בנגלה הן תורה, תלמוד הלכות ללמוד צורך יש התורה, ברכת בהקדמת יהי' שהלימוד ובאופן

התורה. בפנימיות והן

בגמרא  שמצינו כפי בלתיֿרצוי, באופן גם להיות יכול עצמו מצד התורה שלימוד – בזה 147והענין

בגמרא  וכמבואר ולחוץ", משפה אלא דואג של תורתו "אין לדואג: הפסוק 148בנוגע מה 149בפירוש "על
"שלא  יונה, רבינו בשם הר"ן וכפי' תחילה", בתורה מברכין "שאין תורתי", את עזבם על גו' הארץ אבדה

עלי' לברך ראוי שיהא כ"כ בעיניהם חשובה התורה כו'".150היתה לשמה בה עוסקים היו שלא ,

השאלה  ידועה התורה: לברכת בנוגע בהלכה פתרון יש שמכאן היא 151[ולהעיר, התורה ברכת אם
שנאמר  ישראל, וכנסת להקב"ה גוזל כאילו ברכה בלא העוה"ז מן הנהנה ש"כל הנהנין, ברכת 152כמו

ואמו" אביו שהלימוד 146גוזל ומזה המצוה. קיום י"ח יצא ברך, לא אם שגם המצוות, ברכת כמו או ,
עצמו, התורה ללימוד נוגעת התורה שברכת מוכח, תורתי", את "עזבם נקרא התורה ברכת הקדמת ללא

המצוות]. ברכת ע"ד רק ולא

על  לשמה, שלא הלימוד שלילת (ועאכו"כ התורה ברכת בהקדמת כדבעי, יהי' התורה שלימוד וכדי
לשמה  שלא התורה ללימוד בנוגע הלשונות שינויי שמצינו כפי רב, ולהקרא להתייהר  לקנתר, )153מנת

בפנימיות  והן פתוח, מאמר פתוחה, מ"ם דתורה, בנגלה הן בתורה, זה ענין לימוד בהקדמת צורך יש –
סתום. מאמר סתומה, מ"ם התורה,

הב"ח  דברי – לראש רואים,154ולכל שמשם התורה, לברכת ברכת בנוגע ולברך תורה ללמוד שכדי
כו'. וחסידות קבלה בלימוד צורך יש כדבעי, התורה

הנ"ל,– הב"ח לדברי מתייחסים שאינם "מתנגדים", פעם: שנקראו כפי או הליטאים, על ולפלא
החסידי!... הדפוס לפני גם הדפוסים, בכל שמופיעים

הרי  בתורה, חלק זה אם שגם לי, ואמר שלו, בישיבה חסידות שילמדו ראשֿישיבה עם פעם דברתי
ושמואל  לרב בנוגע שמצינו וכפי ללמוד, שרוצים בתורה החלק את לבחור של 155יכולים לימודו שעיקר ,

חלק  בוחרים אתם בנדו"ד: ועד"ז ממונות, בעניני הי' שמואל של לימודו ועיקר איסור, בעניני הי' רב
ללמוד  שחייבים בב"ח מפורש פס"ד שישנו לו, והשבתי בתורה. אחר חלק בוחרים ואנחנו בתורה, זה
לא  ואז הב"ח. דברי את לו והראיתי טור, הוצאתי הב"ח? פס"ד הוא היכן וכששאל התורה! פנימיות

המדף!... אל ולהחזירו הספר את לסגור  מלבד אחרת, עצה לו –היתה

יונה  רבינו מדברי החל – והראשונים הגמרא דברי על שמיוסד בב"ח, מפורש פס"ד זהו אופן, ובכל
בטושו"ע  הכניס לא שהב"י אלא עליו, חולק אינו והב"י הישיבות; בכל מקובל יונה רבינו והרי הנ"ל,
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ב.146) לה, ברכות
ב.147) קו, סנהדרין
וש"נ.148) א. פא, נדרים
יאֿיב.149) ט, ירמי'
לברך 150) פנאי לו אין גופא התורה חביבות שמצד גם ויתכן

במקוה, תחילה לטבול פנאי לו שאין ועאכו"כ התורה... ברכת
ב) לב, (ברכות הגמרא כדברי שעות, ג' בתפלה ולהאריך
אחת  שעה ומתפללין אחת שעה שוהין היו הראשונים ש"חסידים

אחת". שעה ושוהין וחוזרין
וש"נ.151) ואילך. 148 ע' חי"ד לקו"ש ראה
כד.152) כח, משלי
ע"ב 153) ריש נ, פסחים (לקנתר), סע"א יז, ברכות תוס'

ועוד. רב). (שיקרא רע"א ז, תענית ולקנטר), (להתייהר
סמ"ז.154) טואו"ח
שו"ת 155) ס"ד. פ"ד ב"ק רא"ש וש"נ. ב. מט, בכורות ראה

סצ"ד. יאיר חוות
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התורה, פנימיות עניני גם בחיבורו הכניס התורה, בפנימיות שעסק הב"ח משא"כ התורה, פנימיות עניני
הנ"ל  בסימן בגלוי שרואים .156כפי

.·Î,דתורה נגלה פתוחה, מ"ם הן המ"ם, ענין בהקדמת צורך יש לתורה בנוגע  שגם מובן זה ומכל
כפי  התורה לימוד מעלת וכן תורה, תלמוד הלכות לימוד ענין שזהו התורה, פנימיות סתומה, מ"ם והן

לתפלה. ובנוגע דיבור, לשיח בנוגע וכן התורה; בפנימיות שנתבארה

– דיבור דשיח הענין עם (שקשור בגמ"ח והן בעבודה הן בתורה הן השלימות לתכלית באים ועי"ז
ויוליכנו  ויגאלנו יבוא משיח, ע"י שתהי' השלימות לתכלית ועד באמונה), ומתן משא ע"י מלאכה, עמל

דידן. בעגלא לארצנו, קוממיות

***

.‚Î'ד במספר שהם ענינים כו"כ בו שיש הפסח, לחג גם שייך – לעיל) (המדובר המ"ם ד'157ענין :
גאולה  של לשונות ד' כנגד כוסות ד' ("והוצאת 158בנים, יו"ד באות מסיימים הלשונות ד' כל והרי ,i

מ"ם.159וגו'"iוהצלת  עולה יו"ד פעמים וד' ,(

פסח  של באחרון כוסות ד' לשתות שנתחדש המנהג אודות להזכיר יש לכך הכנה 160ובהתאם בתור ,
רוי'" נאמר 161ל"כוסי עליו משיחא, מלכא דוד של כוסו עליהם".162– מלך דוד "ועבדי

דין  שע"פ ראשון.163וכיון כוס עתה ישתו – אחת בבת ולא הסדר, על הכוסות ד' לשתות צריך

***

.„Î.'וגו הוי' והחרים ד"ה מאמר ואמר לנגן צוה

שני]. כוס בא – ה"הגדה" אמירת לאחרי שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר המאמר [אחרי

***

.‰Î שנתפרש וכפי שיח", "מ' היינו ש"משיח" הזקן רבינו פתגם אודות ואילך) (סט"ו לעיל דובר
ד"שיח" הפירוש אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי ע"י עם הקשר ונתבאר ודיבור, תפלה דתורה הענינים בג'

בפירוש והיינו,הגמרא מלאכה, עמל או תפלה עמל תורה דעמל הענינים ג' שהם יולד", לעמל "אדם
שנעשית  אלא הקב"ה, של מלאכתו שזוהי העולם, קיום נעשה באמונה) ומתנו (משאו מלאכה עמל שע"י

הדיבור. ענין עם קשור זה הרי בנ"י בעבודת גם ולכן מעשה, שחשיב הקב"ה של דיבורו ע"י 

ענינים  ג' יהיו שאז שיח), (מ' המשיח דביאת הענין פועלים ד"שיח", הענינים ג' בכל העבודה וע"י
העילוי. בתכלית אלו

לשיח  בנוגע גם אלא תפלה, ושיח תורה לשיח בנוגע רק לא יהי' משיח שע"י שהעילוי – בזה והענין
מלכא  "אמר ע"ד והרצוי, המותר דיבור שהוא אלא והתפלה), התורה דיבור (לא סתם דיבור – דיבור

רבנן" מלכי טורא"2("מאן עקר יהי'164) המשיח בימות שהרי – העולם לעניני בנוגע אמירה שזוהי ,
עתה. ומצבו מעמדו לגבי ערוך באין יותר נעלה באופן שיהי' העולם , בכל שינוי

.ÂÎ:יותר ובפרטיות

הרמב"ם  פס"ד זכות.165ידוע לכף העולם כל ואת עצמו את להכריע יהודי יכול אחת" "מצוה שע"י

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

וש"נ.156) .18 הערה 187 ע' חל"ט מנחם תורת גם ראה
וש"נ.157) .324 ס"ע חמ"ט מנחם תורת גם ראה
שמו"ר 158) ה. פפ"ח, ב"ר ובפ"מ. ה"א פ"י פסחים ירושלמי
ד. פ"ו,

וֿז.159) ו, וארא
(16093 ס"ע חנ"ו מנחם (תורת בסופו אחש"פ יום ר"ד ראה

וש"נ. ואילך).
א.161) עו, יומא וראה ב. כג, תהלים
כד.162) לז, יחזקאל
וש"נ.163) סט"ז. סתע"ב או"ח אדה"ז שו"ע ראה
ב.164) ג, ב"ב ראה
ה"ד.165) פ"ג תשובה הל'
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יתעלו  הנשמה עליית וע"י עלי', צורך ירידה – כו'") בי שנתת ("נשמה למטה נשמתו ירדה זה ובשביל
ד"ושכנתי  הענין בו שיקויים כולו, העולם כל לעליית ועד בעולם, וחלקו והגוף הבהמית נפש גם

למטה.166בתוכם" בעולם ית' לו ומקדש משכן ,

בארץ, לפעול יכולים היו לא בשמים, היו אילו שכן, בארץ, למטה שנמצאים בנ"י ע"י נעשה זה וכל
בורא  ניצוץ מישראל אחד בכל ישנו למטה שבארץ עי"ז התניא 167ורק ובלשון ממעל 168, אלקה "חלק :

בארץ. למטה פועלים הם הרי ממש",

השמימה" מגיע וראשו ארצה מוצב "סולם שהיא התפלה, עבודת ע"י נעשה  זה הרי ,169ובכללות
בשמו" קראו לה' "הודו – נמוכה בדרגא היא התפלה שהתחלת ארצה",170והיינו, ד"מוצב ומצב במעמד ,

מרי'" קמי "כעבדא השמימה", ד"מגיע הענין התפלה בסיום נעשה עי"ז תנועות 171אבל שום בלי ,172,
תפלה" "ואני הידוע: .173ובלשון

לארץ  בנוגע וכמו העולם. כללות גם מתעלה אזי יותר, נעלית לדרגא מתעלים בנ"י כאשר ולכן,
בה  כתיב צבי ש"ארץ שיושבין 174ישראל, בזמן ישראל, ארץ אף בשרו, את מחזיק עורו אין זה צבי מה ,

כו'" רווחא ארץ 175עלי' של הגשמי בשטח גם ניתוסף אזי וביהדות, בבנ"י ניתוסף שכאשר והיינו, ,
בילקוט  וכדאיתא העולם, לכללות בנוגע ועד"ז הארצות",176ישראל. בכל שתתפשט ישראל ארץ "עתידה

גו' אשר "ארץ הקודש, ארץ ישראל, ארץ של ומצב במעמד הארצות כל יהיו המשיח שבימות והיינו,
שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני אלא 177תמיד ויוהכ"פ, ר"ה ויו"ט, בשבת רק לא ,

השנה. ימות בכל גם

כמ"ש  העילוי, בתכלית בנ"י יהיו לבוא לעתיד בניכם 178והרי ונבאו בשר כל על רוחי את "אשפוך
לשוני" על ומלתו בי דיבר ה' "רוח הנבואה, שענין והיינו, כולל 179ובנותיכם", אחד, כל אצל אז יהי' ,

כו', הכנות כמה הוצרכו הנבואה לענין לבוא שכדי שלפנ"ז, בזמנים כמו ולא ובנותיכם", "בניכם גם
לגמרי. אחרת מציאות בנ"י של מציאותם תהי' לבוא שלעתיד מובן, שמזה

תבן" יאכל כבקר וארי' וגו' כבש עם זאב "וגר כמ"ש העולם, מציאות אז תשתנה "לא 180וכמו"כ ,
קדשי" הר בכל ישחיתו ולא .74ירעו

הרמב"ם  שכתב יהי'181ואע"פ או עולם של ממנהגו דבר יבטל המשיח שבימות הלב על יעלה "אל
עם  ונמר כבש עם זאב וגר בישעי' שנאמר וזה נוהג, כמנהגו עולם אלא בראשית, במעשה חידוש שם

. וחידה משל ירבץ, בהן",גדי רמזו ענין ומה משל הי' דבר זה לאי לכל יודע המשיח המלך ובימות .
חכמים 182וממשיך  "אמרו זה 183, הרי – בלבד" מלכיות שיעבוד אלא המשיח לימות הזה העולם בין אין

בנוגע .zlgzdlרק עקיבא ש"רבי כוזיבא, מבן וכדמוכח המשיח, המלך ימות שהוא עליו אומר הי' .
מציאות 12המשיח" בכל שינוי יהי' שלאח"ז בתקופה אבל הנ"ל; השינויים בעולם אירעו לא שעדיין אף ,

.184העולם 

בנוגע  גם אלא תפלה, ושיח תורה לשיח בנוגע רק לא המשיח, דפעולת המעלה גודל מובן זה ומכל
דיבור. לשיח
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ח.166) כה, תרומה
סע"א.167) כז, ראה לקו"ת ראה
רפ"ב.168)
שו,169) ח"ג ע"ב. ריש רסו, ח"א זהר וראה יב. כח, ויצא

א). (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש
ח.170) טז, הימיםֿא דברי
א.171) יו"ד, שבת
וש"נ.172) ס"ב. סק"ד או"ח אדה"ז שו"ע ראה
בתחלתו.173) פע"ח וראה ד. קט, תהלים
יט.174) ג, ירמי'

א.175) נז, גיטין
תקג.176) רמז ישעי' יל"ש
יב.177) יא, עקב
א.178) ג, יואל
ב.179) כג, שמואלֿב
וֿז.180) יא, ישעי'
ה"א.181) פי"ב מלכים הל'
ה"ב.182) שם
וש"נ.183) ב. לד, ברכות
וש"נ.184) .57 ע' ח"נ מנחם תורת גם ראה
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פתוח  מאמר סתומה, ומ"ם פתוחה מ"ם שיח), (מ' דמ"ם הענין להיות צריך לזה, הקדמה בתור אמנם,
יהי' העולם בעניני שהעסק שכדי בארוכה, וכמשנת"ל התורה, ופנימיות דתורה נגלה סתום, ומאמר
תפלה  לשיח בנוגע וכן משפט, בחושן ומתן משא הלכות לימוד ע"י המ"ם, ענין תחילה צ"ל כדבעי,

(מ" המילוי גם כולל המ"ם, ענין תחילה צורך mצ"ל יש תורה לשיח בנוגע שאפילו ועד סתומה, מ' – (
התורה. פנימיות ע"פ והן דתורה בנגלה הן תורה תלמוד הלכות לימוד ע"י המ"ם, ענין בהקדמת

.ÊÎ דרגא על שמורה "שיח", בלשון משתמשים הנ"ל הענינים לג' שבנוגע הטעם להבין צריך ועדיין
השייכות  אודות שמדובר בשעה בה סט"ז), (כנ"ל הפרי גוף לגבי טפל שהוא "עלה" כמו נמוכה,

ל"משיח":

בתניא  הזקן רבינו דברי בהקדם .66ויובן השלימות .ש"תכלית המשיח ימות של במעשינו . תלוי .
הגלות". משך זמן כל ועבודתנו

הרי  – המשיח דביאת הענין יפעלו הזה בזמן ודיבור תפלה שהתורה יתכן איך מובן: אינו ולכאורה
ערוך?! באין יותר נעלה באופן ודיבור תפלה דתורה הענינים כל יהיו אז

הזה  שבזמן ודיבור ותפלה שהתורה שאע"פ והיינו, "שיח", עם קשור ש"משיח" – זה על והמענה
ידם  על הנה "שיח", בשם רק נקראים שלכן המשיח, בימות שיהיו כפי אלו ענינים לגבי בערך אינם

המשיח. ביאת פועלים

מאדך" "בכל בענין המבואר לך"185וע"ד מודד שהוא ומדה מדה "בכל של 186, ש"מדותיו שכיון ,
מדה" כנגד מדה הקב"ה:187הקב"ה של ה"מאד" את ממשיכים עי"ז הנה ,

"בכל  ואילו והגבלה, מדידה מכל למעלה האמיתי, מאד הוא הקב"ה של ה"מאד" מובן: אינו לכאורה
מאדjמאד  רק הוא "jlyמהמדה למעלה שזהו היינו, ,`edy הרי הימנו, שגדול מי לגבי אבל בה, רגיל

וא"כ, ל"מאד", נחשב זה אין הקב"ה שלגבי ועאכו"כ "מאד", של באופן ולא והגבלה, במדידה עדיין זה
שלמעלה?! האמיתי ה"מאד" יומשך מאדך" "בכל שע"י יתכן איך

בזה  ואילו 188והביאור אמיתי, גבול בלי הוא שלו שה"מאד" שאע"פ הקב"ה, של עליון חסד שזהו –
"בכל  האדם עבודת ע"י הקב"ה של ה"מאד" יומשך מ"מ, והגבלה, במדידה הוא האדם של ה"מאד"

מאדך".

– התורה בלימוד בשכלו להתייגע תורה, תלמוד הלכות ע"פ מתנהג יהודי כאשר גם בנדו"ד: ועד"ז
תורה  ביטול בשם שנקרא ועד התורה, ללימוד נחשב זה אין הימנו שגדול מי שלגבי להיות יכול הרי

זה  על שמביאים הראי' ודיבור.189(כידוע לתפלה בנוגע ועד"ז בלבד. תורה שיח בשם נקרא זה הרי ולכן .(
שיח), (מ' "משיח" של ענינו את להמשיך יכולים "שיח" של באופן ודיבור ותפלה תורה ע"י ואעפ"כ,

לפנ"ז. המ"ם הקדמת תהי' רק אם

הרמב"ם 190ועז"נ  כפס"ד אלא קטנה, לפעולה יש מקום תפיסת איזו לחשוב אין קטנות": ליום בז "מי
זכות. לכף כולו העולם ואת עצמו את להכריע אדם יכול אחת" "מצוה שע"י

אמיתית  את ממשיך זה הרי "שיח", של באופן רק היא ודיבור תפלה בתורה שעבודתו אע"פ ולכן,
צדקנו. משיח ע"י ממש בקרוב שיהיו כפי הענינים

***

.ÁÎ.זה לזמן השייך ענין אודות עתה גם ידובר ולכן בנגלה, ענין גם לדבר תמיד רגיל
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ה.185) ו, ואתחנן
עה"פ.186) ופרש"י ספרי רפ"ט. ברכות
ואילך.187) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין

שם.188) ובהערות ואילך, 73 ס"ע ח"ל מנחם תורת גם ראה
וש"נ.189) ואילך. 35 ס"ע חנ"ו מנחם תורת ראה
יו"ד.190) ד, זכרי'
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שאע"פ  באופן היא בזה הקב"ה של שהנהגתו משיח, לעניני בנוגע לעיל המדובר נקודת תוכן ובהקדם
האדם. מצד פעולה איזו גם שתהי' רצונו מ"מ, מלמעלה, הענינים כל את שנותן

במדרש  שמצינו דבר 191וכפי איזה ולהביא לירושלים לרגל לעלות שרצה דוסא, בן חנינא לר' בנוגע
ריקם" פני יראו ש"לא באופן להיות צריכה לרגל העלי' מה 192(שהרי לו הי' לא עני, שהי' כיון אבל ,(

אבל  שיהי'), אופן באיזה בה (וזכה כו'" אחת אבן שם וראה עירו, של למדברה יצא עשה, "מה להביא,
וגם לירושלים", "להעלותה בכחו הי' .לא "מעלין שיהיו פועלים" לו "לשכור מעות לו הי' זו לא אבן .

אמרו לירושלים", זו, אבן לי מעלין אתם להם, אמר אדם, בני בדמות מלאכים חמשה הקב"ה לו "זימן
. ונמצאו לו עמהם ואצבעו ידו נתן עמנו, ואצבעך ידך שתתן ובלבד לירושלים, אבנך לך מעלין אנו .

בירושלים". עומדים

ידו  שיתן הוצרכו למה האבן, את להעלות יכולים היו הם אם נפשך: ממה דלכאורה, – בזה והענין
עמהם?! ואצבעו ידו שיתן בכך התועלת מהי האבן, את להעלות יכולים היו לא הם ואם עמהם; ואצבעו 

ואצבעו. ידו בנתינת לסייע לכלֿהפחות עליו שלו, לגמרי הקרבן שיהי' אפשרות כשאין גם כי, –

עוזרו" ש"הקב"ה אמת שהן האדם, עניני בכל הוא "מעט"193וכן זה הרי האדם שיעשה מה וכל ,
לעשות  ממנו דורשים אעפ"כ, אבל מלמעלה, שנעשה הענין גודל בערך היינו, הקב"ה, של הסיוע לגבי

עוזרו". "הקב"ה ואז שלו, את

ועב  מעשינו ע"י שתהי' המשיח, לביאת בנוגע בערך ועד"ז אינה זו שעבודה אע"פ שכן, דוקא, ודתנו
ליכא" עלמא בהאי מצוה ש"שכר שאע"פ מזה [כמובן לבוא דלעתיד ומצב המעמד לגבי וכפי 194כלל ,

הזקן  רבינו יוכל 195שמבאר לעת"ל הנה אחת, מצוה של שכר בשביל אפילו מספיק אינו העולם שכל
אדה"ר  אצל שהי' מכמו אפילו יותר נעלה ומצב למעמד יתעלה שהעולם כיון בעולם, מצוה שכר להיות

מקדם" עדן החטא 196"בגן קודם נמצא,197, החטא, קודם שהי' כמו רק תהי' דלעת"ל העלי' אם (שהרי
דוקא. זו בעבודה צורך יש דלעת"ל ומצב למעמד לבוא כדי מ "מ, הירידה)], ע"י מאומה ניתוסף שלא

לעניננו: ובנוגע

לישעי' שמעוני בילקוט שכל 176איתא האמור וע"פ הארצות". בכל שתתפשט ישראל ארץ ש"עתידה
עבודה  צ"ל הזה בזמן שגם מובן, הגלות, זמן במשך ועבודתנו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים

קדוש  אוירה ואפילו קדוש שגושה ישראל, ארץ עניני את להפיץ – זה והיינו,198מעין לארץ, בחוץ גם ,
גם  ישראל ארץ שם תתפשט ועי"ז כו'. הקדושה המשכת לפעול בכחו יש יהודי, נמצא שבו מקום שבכל

שפתינו" פרים "ונשלמה שע"י וכמו בגשמיות.199בגשמיות, גם הקרבנות ענין שיהי' ופועלים ממשיכים

שדרשו  וכפי ישראל, של כחם ולמעט העולם באומות כח להוסיף שלא להזהר שצריך ופשיטא
הפסוק 200חז"ל  כוכבים",201על עובדי לפני ולא "לפניהם לפניהם", תשים אשר המשפטים "ואלה

"מייקר  שעי"ז כיון שלהם", בערכאות תביאהו אל ישראל כדיני אותו דנין שהם אחד בדין ידעת "ואפילו
חז"ל  שהפליגו וכפי העכו"ם", ה 202שם זה.בגודל ענין על עונש

לילך  לו אסור כו', ממון להרוויח יוכל גוים של ובערכאות גוים, עם עסק לו שיש מי שגם ומובן,
כו'. כח להוסיף שלא כדי גוים, של לערכאות

.ËÎ כאן – לזה בני 203ובהמשך אחינו בין נתפשטה האחרון שבזמן מה אודות לדבר  אתי המקום
בשכונות  בתים מכירת – מזה וכתוצאה יהודיות. משכונות ההגירה תופעת ר"ל, "מגיפה" כמו שי', ישראל
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אחש"פ 191) שיחת גם וראה בתחלתם. ושהש"ר קה"ר
וש"נ. .(318 ע' חל"ט מנחם (תורת ס"ז תשכ"ד

ועוד.192) טו. כג, משפטים
וש"נ.193) ע"ב. ריש נב, סוכה
וש"נ.194) ב. לט, קידושין
ובכ"מ.195) סכ"ג. ס"ג. אגה"ק תניא ראה
ונישואין.196) אירוסין ברכת נוסח

וש"נ.197) .89 ס"ע חנ"א מנחם תורת גם ראה
וש"נ.198) ב. ח, גיטין ראה
ג.199) יד, הושע
עה"פ.200) בפרש"י הובא ב. פח, שם
משפטים.201) ר"פ
ג.202) משפטים תנחומא ראה
שליט"א 203) אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסל"ט עד מכאן
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כליל  מחריבים או עי"ז מערערים וכו'; מדרשות ובתי כנסיות בתי גם – מזה ויתירה לאינםֿיהודים. אלו
וכו'. מבנ"י כו"כ של פרנסתם

זה  ואין – הוראה מורי רבנים וע"י ציבור עסקני ע"י להיעשות צריך הי' הדבר תיקון שבאמת ואף
גם  שעתה ומשונות שונות שמועות שנתפשטו היות אולם – כאלו בדברים דינים פסקי להורות מעניני
יסוד  להן שאין השמועות כל את להכחיש דרכי שאין אף לכן הנ"ל, לעובדות ח"ו מסכמת כאילו דעתי

הוא נוגע הנידון שענין מכיון אבל סוף, לדבר אין כי דעתי zeaaxlכו', את להביע מוכרחני מישראל,
אל  הקל ומן זה. בנידון בשו"ע הפסוקות להלכות מקומות, בקצת עכ"פ ג"כ, ובהעיר וברורה, גלוי' בזה

החמור:

.Ï מצרנות הלכות חו"מ בגמרא 204בשו"ע אותו 205(ומקורו משמתין לו, שוכר או לעכו"ם "המוכר :(
בכל" ישראל בדיני שלו המיצר בן עם העכו"ם שינהוג עד מהעכו"ם, שיבוא אונס כל עליו שיקבל .206עד

שם  שבשו"ע לישראל 207ואף לשוכרה או למוכרה כשיכול אמורים דברים "במה הרא"ש]: כדעת [סתם
(וכ"ה  שם הסמ"ע כתב (א) הרי  – בפחות" לישראל למוכרה חייב אינו אבל העכו"ם, שנותן בדמים
משויו, יותר הרבה נותן כשהעכו"ם אבל השווים, דמים נותן כשהעכו"ם דוקא שזהו שם), בנתיבות

בדמים מעלה כשהעכו"ם גם (והיינו בשויו לישראל למכור ראה ly`מחוייב – נחלתו" "להשחית כדי
["כגון  נחלתו להשחית כדי ישראל במיצר לקנות מכוין שהעכו"ם חזינן "ואי שם: במחבר (ב) לקמן).
ראות  לפי הכל שם] סמ"ע – דישראל" זו בשכונה לקנות וכוון הכותיים, בשכונות לקנות להכותי שיש

שם  השלחן בערוך ומפרש כן"208הדיין", לעשות לו מניחים "אין :209.

.‡Ï שיש מטעם רק הוא לו למכור שהאיסור סתם, לעכו"ם בנוגע הם הנ"ל דינים חלוקי כל והנה
yeygl"אמצראי אריא לי "ארבעית הישראלי שכנו אז 205לטענת הרי בודאי, מזיק הוא כשהלוקח אבל .

אמרו  ישראל בלוקח שאינו 210גם ו"אפילו ארמאי", לסופר ולא כו' לאומן ולא לרופא לא ישכירנו "לא :
להשכירו" (אחר) לנכרי 211מוצא הבית מכירת שע"י במקום הנה הנ"ל, הרא"ש לשיטת שגם מובן ומזה .

היזק שאינו i`ceeמגיע באופן גם נחלתו) להשחית כוונתו כשאין (אפילו להנכרי למכור אסור לישראל,
השו  במחיר לישראל הבית את למכור בא יכול שבנדו"ד מכיון מזו: (ויתירה לאומן למשכיר דמי כי וה,

דילי' גירא הוי כי בידים, כמזיק  ה"ז המכירה, בעת לאומן).212ההיזק ממשכיר יותר חמור זה והלא ,

המרדכי  שיטת שלפי מפורש 213ואף (א) הרי – שרי למכרו אבל להאומן, להשכיר דוקא הוא האיסור
בין  לחלק אין בנדו"ד (ב) דינא". ציית דלא לעכו"ם, ימכרנו שלא "ובלבד במרדכי) (וכ"ה שם ברמ"א

ברי" הזיקו "אין שבמכירה לפי הוא במכירה שמתיר מה המרדכי של טעמו כי למכירה, וטעם 214שכירות ,
במכירה. גם ברי" "הזיקו הרי בנדו"ד, משא"כ הלוקח, של האומנות מצד הוא כשההיזק דוקא שייך זה
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בפ"ע  בקונטרס ונדפס שמיני), ש"פ שיחת תמוז *(בשילוב ג' –
במהדורא  ואילך. 350 ע' ח"ו ללקו"ש בהוספות ואח"כ זו, שנה
לשיחה  השלמות וכן המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו

ס"מ. לקמן – מוגה בלתי מהנחה – זו
ואילך). קכד ס"ע חכ"ו (אג"ק זו שנה אייר ג' מכתב גם וראה

ס"מ.204) סקע"ה
א.205) קיד, ב"ק
שיטת 206) שלפי כתב, שם בטור אשר א', חכם העירני

הצדקה  מן יתפרנס יאכל, מה לו ואין עני שהוא "אפילו הגאונים
לעכו"ם  הבית את למכור רשאי אינו כן לחבירו" היזק יגרום ואל
(פרישה  לשכנו" דמתייליד אונסא עליו לקבל רוצה אם "אפילו
בר  משה רבינו בשם (עיטור מחלקים" ה"יש שיטת לפי וגם שם).
להרויח. בשביל לא אבל דוקא פרנסתו לצורך למכרה מותר חנוך)

אונסא. כל עליו מקבל באם דוקא – פרנסתו בשביל וגם
סמ"א.207)
סמ"ה.208)

שעשועים 209) הנטע בעל מתשובת א' חכם העירני
מכירה  בה שאסר שם) לחו"מ הקדשים" ב"כסף (המועתקת
היתה  התשובה) דנה שבה (בעובדא הנכרי שכוונת לפי לעכו"ם,

עיי"ש. כו'. השטיבליך בעלי לגרש
נתחבט  שהרבה איך הקדשים" "כסף מבעל בתשובה ושם
ישראל  נמצא הי' שלא באופן אפילו לנכרי, בית מכירת להתיר
אלא  התיר לא ובכ"ז – למעות נחוץ הי' המוכר וגם בשויו שיקנה
מכירה  ע"י דהזיקא דררא שום לישראל שם הי' שלא משום רק

זו.
רסקנ"ו.210) חו"מ א. כא, ב"ב
שם.211) ב"ב תוספות עפ"י שם. טור
סקנ"ה.212) חו"מ ראה
ברמ"א213) דהכי הובא שמשמע שם: ובב"ח רסקנ"ו, שם

להרמ"א. ס"ל
שם.214) סמ"ע

(*eteqae–h"lq onwl exkfpy zexb`d.a"eg t"y zgiy d`xe,(25 'r f"pg mgpn zxez) 61 dxrdl b"deya ef dpy fenz a"i.
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ההיזק  אין לגמרי מרשותו דיוצא "דבמכירה הוא המרדכי של שטעמו שם הב"ח מ"ש לפי  גם והנה
בא כשההיזק דוקא היינו – המכירה ixg`lממנו" בשעת בא ההיזק הרי בנדו"ד, משא"כ מרשותו, שיצא

וגם – הוזלה iptlעצמה כבר פועלת הבית, לקנות עומד שהנכרי עצמה, השמועה התפשטות כי המכירה,
וכו' ופחדים בהלה לידי מביאה שבשכונה, הבתים .215במחיר

בנזיקין  וגרמא דגרמי בגדרי בכהנ"ל רבות להאריך אלא 216ויש נוגע אינו והרי וזמנו. אכ"מ אבל ,
ההעתקה. בענין יותר וחומר כח לתוספת

בעירובין  המדובר אשר הענין לשלימות להעיר יש דנדו"ד.218ובע"ז 217כן השכונות לדין שייך אינו –

.·Ïלישראל רק היזק גורמת לעכו"ם הבית כשמכירת גם הוא הנ"ל כל בנדו"ד `cgוהנה עאכו"כ .
בשאר  לבנ"י גם נוגע שזה ועד העיר, שכונות שבשאר ליהודים (וגם השכונה יהודי לכל הוא שההיזק

ברמ"א  מפורש מזו ויתרה סל"ה). כדלקמן שיעשו 219המדינות, יהודים על שגזר ממדינה "דוכוס וז"ל:
דברי  לקיים צריכים כולם, יגרש לא, ואם תחתיו, שידורו בכפרים קטנים שרים תחת הדרים היהודים עם

הרבים, היזק ולסלק הדוכסrqileהדוכוס, ולדוןdlgzתחת ,k"g`."בזה היזק להם יש אם הרבים עם
על  היהודים כל לגרש שמאיים – כזה רשע דוכוס  רשות  עליהם שאין ממקום עי"ז שמעתיקים ואע"פ

לרשותו! ובאים – בידם פשע לא

החיוב  ע"ד אחרות, בשכונות כבר הגרים היהודים אלו על אפילו לדון שיש לעניננו, בנוגע מובן ומזה
הדרים  להיהודים היתר שאין וכ"ש ההיזק). את לסלק אחר מוצא אין (באם אלו לשכונות שיחזרו

וכו'. וכו' ההיזק את עי"ז ולהגדיל מהן לברוח אלו בשכונות

.‚Ï באיסור אשר – כנסיות בתי כו"כ סגירת) (או למכירת מביאות הנ"ל העתקות בזה: ענין עוד
מיעוט  מצד ב) בסגירתו). – (משא"כ הנמכר ביהכ"נ קדושת מצד א) גדרים: ג' ישנם כנסיות בתי מכירת
ביהכ"נ  כשישנו גם ביהכ"נ, ולסגור) (ולסתור למכור אסור [שלכן המכירה ע"י הנעשה בכלל כנסיות בתי

שיבנו עד תמורתו eiykrאחר, להתפלל220ביהכ"נ ביהכ"נ להמתפללים יהי' לא עי"ז כי ג) [שלכן ]. בו
שיהי' בכדי – יבנוהו לא שמא לחשוש שאין באופן גם – אחר ביהכ"נ לבנות כדי ביהכ"נ לסתור אסור

ב"ב  שבמס' השני וכטעם הבנין, זמן במשך להתפלל שם].221ביהכ"נ ובשו"ע

כן  התנו באם למכרו מותר ארצה"ב בתנאי שאפילו עכצ"ל – ביהכ"נ קדושת מצד לעניננו: ובנוגע
היחיד  בו יעשה היחיד, בדעת אותו כשתלו  קדושתו", ש"חמורה כרכין של ביהכ"נ [שגם בנינו בשעת

שירצה  האחרונים.222מה בשו"ת בזה והאריכו בארצה"ב. כן שעשו וטובים בגדולים רב מעשה שהרי – [
מהתורמים  שחלק יום בכל שמעשים אנשים, מכו"כ הנתרם בכסף יחיד (קונה) שבונה בביהכ"נ וצ"ע

הבית לבדק ורק אך שזהו היחיד עם והיחידeayמתנה – לבנינו או וכיו"ב, אבא זה lawnהתפלל תנאי
בפני ומברכו הציבור".devndעלmiaxבפירוש "בהסכמת צ"ל שהיחיד שם בשו"ע – בכלל כן וכו'.

החדשה. בשכונה אחר ביהכ"נ לבנות העצה הרי – כנסיות בתי למיעוט בנוגע גם

בתי  הרבה נשארים האלו בשכונות שגם אף כי – דלעיל הג' גדר מצד האיסור עדיין נשאר מ"מ,
מבתי  מקום בריחוק הוא הנשאר הביהכ"נ (א) רבות לפעמים מ"מ, משם, ההגירה לאחר גם כנסיות

קרוב  תפלה מקום להם שימש המכור שביהכ"נ – אלו מתפללים של התפלה 223מגוריהם נוסח (ב) .
ממנהג  תשנו אל רז"ל ואמרו המכור , ביהכ"נ ממתפללי כו"כ של התפלה כנוסח אינו – הנשאר שבביהכ"נ

.224כו'
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משפט 215) סק"ד. סקל"א המשפט שער מס' א' חכם העירני
תח"י. הס' ואין סקע"ה. – מבערזשאן – שלום

גרמי 216) בנזקין; גרמא ערך ו) (כרך תלמודית אנציק' ראה
וש"נ. ואילך). תסא (ע'

שם.217) או"ח ובשו"ע ואילך, הדר ר"פ
שם.218) יו"ד ובשו"ע ועוד, א כא,
סתקס"אֿב.219) קדושין ממרדכי סכ"ב. סקנ"ה שם

וסקנ"ג 220) שם), הלכה בבי' ראה (אבל רסקנ"ב או"ח מג"א
סקט"ז.

ב.221) ג,
ס"ז.222) סקנ"ג או"ח
לילך 223) רצונו שאין לומר "יכול סק"מ: שם מג"א ראה

למרחוק".
האחרונים.224) בשו"ת ס"ח. ר"ס שם מג"א ראה
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.„Ï הורים כו"כ מכריח שזה ההגירה, ע"י המתמעטים למוסדותֿחינוך בנוגע גם הוא הדבר ואותו
מהם  וחלק  שונות, ובטרחות יתרות בהוצאות קשור וזה – רחוקים למקומות ובנותיהם בניהם את לשלוח

וק"ל. וכו'. הטרחא בנסיון עומד אינו 

.‰Ï:'וכו כנסיות הבתי והריסת והפחדים ההיזקות ענין כל מלבד בזה, נוספת נקודה

כחם  את ר"ל מחלישה עכו"ם, ליד ישראל מיד והשכונות הבתים והעברת מכירת של העובדא עצם
בכדי  הוא ישראל בשכונות בתים בקניית כוונתם אשר ישראל, של לשונאיהם כח ומוסיפה ישראל של
ומסייעים  כחם את מחזקים להם שמוכרים ובית בית בכל כי וברור, וכו'. מנחלתם ישראל את ח"ו לגרש 

זו. מזימתם את לבצע להם

לשכונה  ביחס מזימתם את לבצע ההזדמנות להם נותנת לרשותם, אחת שכונה העברת מזו: ויתירה
שראו וכמו – וכו' שכונות בעוד זאת לנסות והאומץ –ygenaהסמוכה, אחת בעיר מהנעשה ושמועה .

ה"הזיקא  על נוסף אשר ז.א. וכו'. ישראל של שונאיהם את שם גם ומעוררת עיירות לשאר מגיעה תיכף
בפועל. ראו כבר וג"ז ר"ל. לעיר, מעיר עי"ז ומתפשט הולך ההיזק – זו בעיר דרבים"

לסלק בכדי (רק) הדוכוס דברי לקיים שצריכים הוא דין פסק כו', שגזר בדוכוס –wfidואם הרבים
בכחו  יש בלא"ה שגם (מכיון תחתיו הדרים היהודים על הדוכוס של ותקפו בכחו עי"ז מוסיפים שאין אף
ודאי  הרי ר"ל, ישראל על ישראל שונאי של בכחם הוספה משום בזה שיש בנדו"ד, הלא – לגרשם)
של  תוקפם את למנוע בכדי האמצעים בכל להשתדל האחרות שכונות של היהודים על גם היא שחובה
וחוזק  תוקף בידים ולהוסיף ישראל לשונאי ישראל נחלת להעביר שאסור וק"ו ובמכ"ש ישראל, שונאי

בהם.

.ÂÏ:ממש דומה שאינה אף – להנ"ל בדוגמא הלכה ועוד

. ישראל עיירות על שצרו אלא "נכרים באו לא עדיין ואפילו נפשות, עסקי על באו שמא לחוש ויש .
השבת" את עליהם ומחללין זיין בכלי עליהם יוצאים לבוא, בין 225ממשמשים דרין שאנו הזה ו"בזמן .

שאם  לפי השבת, את עליהם מחללין ממון, עסקי על אלא באו לא אם אפילו והורגין, ששוללין האומות
שמא  לחוש ויש ממונו, על עצמו מעמיד אדם שאין וחזקה יהרגנו, ולבוז, לשלול הישראל יניחנו לא

נפשות"`cgיעמוד עסק וה"ז ויהרג, .226נגדם

דעסקי הדיוק ש"יוצאים zeytpוהנה וברור פשוט הרי החול, בימי אבל שבת. לדיני בנוגע הוא –
של  ענין מזה שיוגרם ספיקא וספק חשש שום ואין ממון, עסקי על רק כשבאים גם כו'" בכלי עליהם

ר"ל. נפשות עסקי

כדי  החוק עפ"י האפשריים האמצעים בכל לנקוט היא שחובה הנדונה, לבעי' בנוגע ללמוד יש ומזה
לבזבוז  המביאה הגירה שנים, כו"כ ישבו בהם מהשכונות בנ"י של ("ארויסשטוּפן") ה"דחי'" את ַלמנוע

וכו'. ר"ל פרנסה ערעור רב, ממון

ולפעמים  ישראל, של ממונם השוללים בליעל ואנשי פוחזים גם בעקבותי' מביאה זו שהגירה ובפרט
"קטלי' מכות, – עכ"פ ר"ל, הריגה של מקרים מכמה (וכנודע נפשות עסקי של להסתעפות גורמת גם

ומעמדם 227פלגא" היהודים ישובי של והרחבתם ביסוסם ע"י הוא הנ"ל כל את למנוע והדרך – (
וכדלקמן. בפועל, שראו וכמו בשכונותיהם,

.ÊÏלמעמדם נוגעת לשכונה משכונה זו הגירה הרי הנ"ל, כל היהודים מלבד של הרוחני ומצבם
כאו"א mnvrהמהגרים הרי שכונה , באיזו והאחזם התיישבותם במשך כי ובנותיהם, לבניהם – יותר ועוד ,

ברבים, ת"ת של אחרת או זו לחברה השתייך מסויימת: יהודית בסביבה של הי' קבוע בשיעור השתתף
חי הי' וכדומה, ש"ס משניות, חברה – במוסד תורה חבר היותו על נוסף שלו, הקבוע בביהכ"נ ופעיל 
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ס"ו.225) שם אדמוה"ז ובשו"ע סשכ"ט. או"ח שו"ע
ס"ז.226) שם

ועוד.227) א. סה, ב"ק
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שרכשה  קבועה, רוחנית נחלה גם לו היתה ושנים, ימים גר הוא שבה בשכונה בקיצור: חסד. או צדקה
מגורו  במקום אבל מכבר. לו הסלולה בדרכו ללכת חשובה במדה הושפעו בניו וגם רבות, שנים במשך
וחבלי  החדשה, לסביבה שיסתגל עד עכ"פ זו, קדושה נחלה לו ותחסר תוגרע מקרים בכו"כ החדש,

הם. ומצליחים קלים תמיד ולא ומרץ, זמן דורשים – קליטה

.ÁÏ להאיסורים מקום כאן אין הרי דא ובכגון סכנה, מקום – לדעתם – הם אלו ששכונות טוענים, יש
אבל: וכו'. לעיל האמורים

ומגדילים א) שבשכונה, בנ"י כח מחלישים לעכו"ם, וכו' בית ועוד בית מכירת שע"י – הוא ברור
תביא  זו ופעולתו – השפעה לו יש אם ובפרט הסכנה. ביצירת לו חלק שהמוכר ז.א. כו'. שונאי של כחם

ממנו. ילמדו שאחרים

ובפרט ב) – מהשכונה להעתיק יוכלו לא שבשכונה היהודים רוב – שנים כמה שבמשך ברור כן
בקרבך" אשר והאלמנה היתום דמיעוטא.228"העני למיעוטא רק ישנה – תיכף העתקה של ואפשריות ,

דרבים  הזיקא ודאי כאן יש zeiqpkרביםmiyi`c(229הרי  izaceרבים'eke zeyxcn izace,גיסא לאידך – .(
כי  הוא, מוטל גדול בספק המיעוט, של ה"ריוח" כללות

הצפוי'ג) מהסכנה עי"ז ניצולים אינם עצמם הם גם הנה אחרת, לשכונה דירתם עקירת ע"י

המקרים – אלה על (נוסף מקרים וכמה כמה מדברים ידועים ואין אותם משתיקים טעמים שמכמה
מקרה אף מעולם להם אירע לא בה – משכונתם שהעתיקו אלו אשר שהפחידו `cgעד"ז), אלא – למוטב

כלבבו" אחיו לבב את ימס "ולא וכמוזהר – אחרים (וגם דוקא 230עצמם הנה אחרים, למקומות וברחו (
וכו'. וכו' ר"ל רכושם את ושללו גוים באו החדש, מגוריהם במקום

חז"ל  שאמרו טובה ממדה ומכלל 231ולהעיר (בתמי')", זרעו בו יכשל בו נצטער צדיק שאותו "דבר
כו' שומע אתה – והן כו'232טוב קטיגור דאין הכלל ועפ"י פעולה 233. ע"י ורק שאך אפשר זה איך –

ועושה? הפועל ירויח – הרבים את המזקת

בכהנ"ל.ד) axועיקר dyrne:

וכו'. היזק אפשריות קצר זמן במשך לשלול בכחה יש אלו, משכונות לברוח שלא מתאימה תעמולה
שראינו אלא ygenaוכמו משכונתם לזוז מבלי תוקף בכל שליט"א אחב"י שעמדו שע"י שכונות, בכמה

ניתוספו  ועוד בשכונתם, לבטח הם יושבים וכדומה, שמירה להם להעמיד העיר שלטונות אצל השתדלו –
וכו'. מוסדות ושל יחידים של בנינים הוספת על נוסף מדרשא, בבי וספסלי כנסיות בתי כו"כ שם

שמיני  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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כט.228) יד, ראה פ' ע"פ
דרבים 229) "דנזקא א): (מב, שבת מר"ן א' חכם העירני

לן". חשיב נפשות –כסכנת ענגל למהר"י – הש"ס" וב"גליוני
.לשבת הגוף בנזק כאן דאיירי "ואף עם שם: אחד ערך זה מ"מ .

חשוב, כנפשות רבים דממון זה ש"דבר ג"כ ועיי"ש עיי"ש. ממון"
אפילו  – לדון יש ולפי"ז רל"ו". מצוה החינוך בס' מקור לו יש

היתה ההעתקה) ע"י (הבאה דרבים" ה"הזיקא בנוגע wxבאם
הצלה היא כשההעתקה ואפילו –zi`ceלממון, המעתיקים של

ובפרט  דרבים. הזיקא הגדלת ע"י עצמם להציל ליחידים מותר אם
(כנ"ל  ר"ל נפשות עסקי משום גם בה יש דרבים" שה"הזיקא
ג)). בפנים (וראה בספק מוטל – שעי"ז המיעוט והצלת סל"ו),

ח.230) כ, שופטים פ'
סע"א.231) נ, ב"ק
כ.232) יז, שופטים כא. יא, עקב פרש"י
וש"נ.233) רע"א. נט, ברכות
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הרמב"ם ‡. חייב 1כתב ודור דור בכל לשונו: וזה
עתה ze`xdlאדם יצא בעצמו הוא כאילו עצמו את

שכתוב  ממה לזה ראיה (ומביא מצרים. משעבוד
היית, עבד כי וזכרת שכתוב וממה משם הוציא ואותנו

ג). סעיף כדלקמן
הוא  כו'") חייב ודור דור ("בכל זה דין מקור והנה

בפסחים  מהמשנה משנה) במגיד שמציין וצריך 2(כמו .
היא  וכן שלפנינו. הגירסא (לפי המשנה נוסח ביאור:

יד כתב של בהמשנה הגירסא "חייב m"anxd3גם הוא (
כי ze`xl4אדם לדינא, נפקאֿמינה גם זה והרי כו'".

אדם "חייב הרמב"ם פירושו ze`xdl5לשון כו'",
יצא  הוא כאילו (בעצמו) יראה שהאדם מספיק שאינו
לאחרים? גם זה להראות שחייב אלא מצרים, משעבוד

עצמו  הרמב"ם דברי דלכאורה מובן, אינו וביותר
דור  "בכל כותב שלו ההגדה בנוסח זה: את זה סותרין

אדם חייב חמץ ze`xlודור בהלכות ואילו כו'" עצמו
אדם "חייב כנ"ל כותב כו'"?ze`xdlומצה

הזקן: אדמו"ר בדברי גם היא הקושיא ואותה
בתניא  (וכן שלו ההגדה אדם 6בנוסח "חייב כותב (

ze`xl בשולחנו ואילו אדם7כו'", "חייב ze`xdlכותב
כו'"?

הזקן ·. ואדמו"ר הרמב"ם בלשון שינוי עוד
(ובהגדה) במשנה שלהם): (וההגדה המשנה מלשון

יצא הוא "כאילו הרמב"ם mixvnnאיתא ולשון ,"
בעצמו  הוא "כאילו היא הזקן עתה 9יצא 8ואדמו"ר

cearyn:ולכאורה מצרים".
פנים  כל על - ו"עתה" "בעצמו" התיבות הוספת

שינוי ב"כאילו xwiraאינה הדגשה תוספת ורק הענין,

`edהוא "כאילו הוא: בזה שהפירוש יצא envraיצא",
dzr."

ההגדה  בנוסח גם זו הדגשה מוסיפים שאין [והא
כו'" ודור דור "בכל הפיסקא כי הוא - שלהם
(ובהפיסקא  המשנה לשון (העתקת) היא שבההגדה
אין  ובמילא - שלאחריה) כו' חייבים אנחנו לפיכך

לשנות], מקום

עתה "יצא דכתבו בהא צריך cearynאבל מצרים",
הוא  כאילו כו' לראות אדם "חייב המשנה לשון עיון:

עצמו mixvnnיצא את לראות שצריך היא משמעותה "
יצא כןux`nכאילו שאין מה מצרים cearyמצרים,

היה  וגם להיות אפשר ל 10הרי מחוץ מצרים?`uxגם

משעבוד ‚. כו' ודור דור "בכל שם בהרמב''ם
"שנאמר  לשונו: וזה מסיים הוציא 11מצרים", ואותנו

בתורה  הקב"ה צוה זה, דבר ועל וגו'. וזכרת 12משם
עבד  היית בעצמך אתה כאילו כלומר היית עבד כי

מובן: ואינו ונפדית". לחירות ויצאת
"בכל  על שלפנינו) הגירסא (לפי במשנה הראיה א)

"שנאמר  היא כו'" ודור ההוא 13דור ביום לבנך והגדת
ממצרים". בצאתי לי ה' עשה זה בעבור לאמר

וכן  (הנ"ל), הרמב"ם יד כתב של שבהמשנה ואף
מהמשנה  שהעתיק שלו ההגדה הובאה l`,14בנוסח

מהו  ביאור: צריך מקום מכל זה, לדין ראיה בכלל
(דוקא) היא זה לדין שהראיה הרמב"ם של טעמו
גו' "והגדת מהכתוב ולא משם, הוציא ואותנו מהכתוב

בהמשנה)? (כגירסתנו גו'" לי ה' עשה

מהכתוב  בהוכחתו הרמב"ם מסתפק אינו מדוע ב)
עבד  כי "וזכרת גם ומביא וגו'" משם הוציא "ואותנו

היית"?

היא  שם שברמב"ם כו'" ודור דור "בכל ההלכה ג)
להחיוב בנוגע זה) שבפרק ההלכות dyng(ככל lilc

oqipa xyr שממשיך אדם 15[וכמו כשסועד "לפיכך :
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ה"ו.1) פ"ז ומצה חמץ הל'
ב.2) קטז,
מנוסח 3) גם מוכרח וכן תשכ"ג. ירושלים - קאפאח הרב ע"י הו"ל

שבנוסח  ב', סעיף לקמן ראה - מהמשנה שהועתק שברמב"ם ההגדה
שבמשנה. מהנוסח הרמב"ם שינה לא ההגדה

שגורס 4) משמע, שם) פסחים בד"ס זו גירסא גם (וראה כאן במ"מ
שבכת"י במשנה אבל "להראות". מנוסח m"anxdבמשנה מוכרח [וכן

הקודמת] כבהערה שלו, .ze`xlההגדה
(5- פרנקל מהדורת רמב"ם (ראה הרמב"ם של כת"י בכמה

כותב  בשלחנו שאדה"ז מהא אבל "לראות". - תשל"ה) ירושלים
שבשו"ע  הדין מקור (שהרי ברמב"ם כן שגורס מוכרח ֿ "להראות"

מהרמב"ם). הוא שם אדה"ז
פמ"ז.6) ריש
ס"ז.7) תע"ב סימן
אדה"ז8) "בעצמו".zil`בשו"ע תיבת
הלשון:9) אדה"ז, (בוא"ו).vei`בשו"ע

שלטונים 10) לו והיו סופו ועד העולם מסוף שולט הי' פרעה כי
ה). יד, לבשלח (מכילתא כו'

כג.11) ו, ואתחנן
יב)12) (טז, ובראה כב. כד, תצא טו. טו, ראה טו. ה, ואתחנן

תיבת בהשמטת יח) (שם, ו `uxותצא הכתובים , בפי' לחלק יש עוד
ואכ"מ. שם). במפרשים (עיין

ח.13) יג, בא
ס"ב),14) (כנ"ל המשנה מלשון שינה לא ההגדה שבנוסח ומכיון

בהמשנה. גירסתו שכ"ה מוכח
ז.15) בהלכה
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dfd dlila עבד כי "וזכרת הציווי מובן: ואינו כו'"].
לחירות  ויצאת עבד היית בעצמך אתה כאילו היית..
על  טעם (שהוא בשנה מיוחד זמן לו אין ונפדית"

שבת  גו'"16שמירת לו תעניק "הענק על מה 17או ,(
יצא  בעצמו הוא כאילו כו' ד"להראות החיוב כן שאין

דוקא? בניסן ט"ו בליל הוא מצרים" משעבוד עתה

חייב „. ודור דור שבכל שברמב"ם, הנ''ל דין והנה
רק (לא גם)ze`xlאדם גם ze`xdlאלא מביא כו',

אלא  ס"א). סוף לעיל (כהובא בשולחנו הזקן רבינו
הכתוב xewndlשבנוגע (היינו: בתורה זו הלכה של

שכתב  ממה הזקן רבינו משנה - זה) דין נלמד שממנו
הזקן  רבינו העתיק זו הלכה ש(כללות) (אף הרמב"ם
כותב  הרמב"ם שם): בגליון כמצויין מהרמב"ם,
מהכתוב  הוא זו הלכה שמקור ס"ג) לעיל (מובא
כותב: הזקן רבינו ואילו וגו'": משם הוציא "ואותנו

ממצרים".18"שנאמר  בצאתי לי ה' עשה זה בעבור
רבינו  בפשטות: מובן - זה לשינוי הטעם והנה

שלו  ההגדה בנוסח שמעתיק (וכמו סובר )19הזקן
כהגירסא  היא (הנ"ל) במשנה (העיקרית) שהגירסא

mixtqd aexay לבנך והגדת שנאמר כו' ודור דור "בכל
בצאתי  לי ה' עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום

) לא lce`ממצרים" שבמשנה הרמב"ם, כגירסת
בשולחנו  גם כותב ולכן זה), לדין ראיה הובאה
לי  ה' עשה זה "בעבור מהכתוב נלמדת זו שהלכה

ממצרים". בצאתי

טעמא  לגירסא) בנוגע (שמחולקים גופא זה - אבל
בעי.

רק  הזקן אדמו"ר מביא מדוע עיון: צריך ועוד
ממצרים", בצאתי לי ה' עשה זה hinyne"בעבור

ההוא  ביום לבנך "והגדת e`aedyלאמר"18התיבות
dpyna?

) היא הזקן דאדמו"ר שהראיה לומר l`ואין
זה ze`xdlלהחיוב על רק אם) כי ודור, דור בכל

ze`ivndy ולכן ודור, דור בכל ישנה מצרים דיציאת
מובן: שאינו זה על (נוסף כי - לבנך" "והגדת משמיט
זה  לפי הרי) החיוב, על הראיה גם מביא אינו מדוע

ממצרים", בצאתי לי ה' "עשה רק להביא ליה הוה
זה"? "בעבור התיבות גם ולהשמיט

לגבי ‰. הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן שינוי עוד
צוה  זה דבר "ועל היא הרמב"ם לשון הרמב''ם:
אתה  כאילו כלומר היית, עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה
הזקן  אדמו"ר לשון ואילו כו'": עבד היית בעצמך
היית  עבד כי וזכרת הקב"ה צוה זה דבר "ועל היא:

mixvnaהיית בעצמך אתה כאילו ,mixvna."'כו עבד
בכל  הזהב בלשונו דייק הזקן שרבינו הידוע פי ועל

) הזקן שרבינו שבזה ברור, נראה - ותיבה dpynתיבה
(הן  "במצרים" תיבת ו)מוסיף הרמב"ם, מלשון
"כאילו  בהפירוש והן גו' וזכרת הכתוב לשון בהעתקת

בזה  כוונתו שהחיוב 9כו'''), להשמיענו, היא
"כאילו  שיראה רק (לא הוא עצמו" את ד"להראות
"כאילו  שיראה אם) כי סתם, עבד" היית בעצמך אתה

היית בעצמך דמצרים mixvnaאתה שהעבדות עבד",
שפרט  לומר, [ויש וכו'. בפרך - מיוחדת עבדות היא
יצייר  שבאם לעיכובא, גם הוא הזקן) רבינו (לדעת זה

חובתו]. ידי יצא לא - סתם מעבדות שנגאל בעצמו

על  לחלוק הזקן לרבינו ליה מנא עיון וצריך
עצמו  את להראות מחוייב שהאדם ולחדש הרמב"ם

דמצרים  מיוחדת מעבדות נגאל ?20כאילו

"ויצאת  היא הרמב"ם לשון להבין: צריך גם
ונפדית" הזקן21לחירות רבינו ואילו ,dpyn מלשון

לחירות"? ויצאת "ונפדית וכותב הרמב''ם

.Â:הנ"ל בכל והביאור
הזקן) אדמו"ר ערוך ובשולחן (שברמב"ם בהדין
כאילו  עצמו את להראות אדם חייב ודור דור "בכל
כמה  מחדש - מצרים" משעבוד עתה יצא בעצמו הוא

ענינים:

היא ze`ivndא) מצרים דיציאת שהגאולה - והוא ,
הוציא  לא "אילו כי ודור". דור "בכל נמשכת פעולה

ובנ  אנו הרי ממצרים אבותינו את בנינו הקב"ה ובני ינו
מה זה במצרים": לפרעה היינו ep`yמשועבדים

שהגאולה dzrנמצאים מפני הוא - דחירות במצב
נמשכת  מצרים עכשיו.22דיציאת גם
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שם.16) ואתחנן
שם.17) ראה
בדורות 18) גם מדבר גו'" לי ה' ש"עשה על שההוכחה ובפרט,

שם). פסחים (מהרש"א ההוא" מ"ביום היא הבאים
(19– "כלומר" ותיבת "בתורה" תיבת משמיט שאדה"ז הא אבל

ואכ"מ. בזה י"ל ועוד בסגנון. רק שינוי שזה לומר, יש

מכיון 20) כי - הרמב"ם כוונת כן מפרש שאדה"ז לומר ואין
בארץ  היית עבד כי "וזכרת נאמר שם) וראה (ואתחנן שבכתוב

היית" עבד כי "וזכרת רק מהכתוב מעתיק והרמב"ם hinyneמצרים",
יצא  בעצמו הוא "כאילו לפנ"ז למ"ש בהמשך בא שזה (אף "במצרים"
לרמז, היא בזה הרמב"ם שכוונת מוכח, מצרים"), משעבוד עתה

סתם. מעבדות שנגאל רק הוא לראות שהחיוב
לחירות.21) ויוציאנו הקב"ה אותנו פדה כתב: ה"ב פ"ז ששם אף
וביאורים)22) מנהגים טעמים, לקוטי (עם בהגש"פ בארוכה ראה

תשל"ט). (בהוצאת ואילך שעא ע'



סט gqtd bg - zegiy ihewl

יציאת aeigdב) זכירת למצות [נוסף אשר והוא, ,
ובלילה) (ביום יום שבכל שמצוה23מצרים ,ef הוא

שהיתה  מצרים יציאת (רק) מזכיר כשהוא גם מקיים
(להרגיש)24לאבותינו  לראות האדם על חיוב יש - [

הוא מצרים".dzrיצאenvra"כאילו משעבוד

ד" החיוב שהאדם ze`xdlג) מספיק שאין והוא, ."
עתה  יצא בעצמו הוא "כאילו בעצמו (ירגיש) יראה

גם הוא שחייב אלא מצרים". (הרגש)ze`xdlמשעבוד
זה.

יצא  בעצמו הוא כאילו כו' "להראות החיוב ד)
בעת רק לא הוא מצרים" משעבוד dcbddעתה zxin`,

שאומר  דהגם והיינו זה". לילה מעשה ב"כל גם אלא
כאילו כו' ודור דור "בכל ממצרים"ed`בהגדה יצא

הרי כו' הוציא לא "ואילו אומר הוא זה לפני `ep[וגם
עדיין  יוצא אינו מקום מכל כו'"], היינו משועבדים כו'
הגדה  היא ההגדה אמירת שגם [אף ד"להראות" החיוב

xg`l" גם צריך אם כי ח'], סעיף כדלקמן ,lek`l
zezyle הרגש ולהראות לבטא בכדי חירות", דרך . .

ב"כל כו'" בעצמו הוא ד"כאילו זה".זה לילה מעשה

.Ê הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם מה יובן זה פי ועל
ואין  - היית" עבד כי "וזכרת גם להביא הוצרכו
וגו'", משם הוציא "ואותנו מהכתוב בהראי' מסתפקים
ממצרים" בצאתי לי ה' עשה זה "בעבור מהכתוב או

על רק היא אלו מכתובים ההוכחה כי -ze`ivnd,
דור  בכל נמשכת פעולה היא מצרים ויציאת שהגאולה

שיש הוכחה מזה אין אבל לראות aeigודור. האדם על
אף  כי מצרים". משעבוד עתה יצא בעצמו הוא "כאילו
מקום  מכל דור, בכל היא מצרים דיציאת שהמציאות
לזכור  רק הוא מצרים יציאת דזכירת שהחיוב לומר יש

לאבותינו  - בפשטות שהיתה כמו מצרים יציאת
ה' "עשה שהתיבות בהמשך il[ואף באות גו'"

" וכן לבנך", בא epze`eל"והגדת וגו'" משם הוציא
זה  לפני שכתוב למה הרי 25בהמשך - לבנך" "ואמרת

דיציאת  שבהסיפור ואמירה, להגדה בנוגע רק זהו
מזה  אין אבל ו"אותנו". "לי" גם לומר צריך מצרים

(להרגיש) עצמו את לראות חייב שהאדם הוכחה
מזה  שאין - וכ"ש מצרים, משעבוד עתה יצא כאילו
עתה  יצא "כאילו לראות האדם על חיוב שיש הוכחה
בעת  שלא זה, לילה מעשה בשאר גם מצרים" משעבוד

ההגדה], אמירת

דבר  "ועל הזקן ואדמו"ר הרמב"ם מוסיפים ולכן
כאילו  כו' היית עבד כי וזכרת בתורה הקב"ה צוה זה
עוה"פ) שבא (ובפרט שהציווי כו'", בעצמך אתה
שהיתה  מצרים יציאת לזכור רק (לא הוא גו'" "וזכרת

ד" הענין על זה", דבר "על גם) אלא epze`eלאבותינו,
ה' ו"עשה גו'" גו'",ilהוציא

שחייב  גו'" "וזכרת מהכתוב יודעים שאנו ולאחרי
בעצמך  אתה "כאילו עצמו) את (ולראות לזכור אדם
הפסח  בליל זה חיוב אשר מזה, אנו למדים - כו'"
"להראות", גם אלא "לראות" רק לא להיות צריך

(ל  הוא זה חיוב אלא)ואשר ההגדה, אמירת בעת רק א
כדלקמן. הזה", בלילה אדם "כשסועד גם

.Á בליל מצרים ביציאת סיפור שבמצות מההוספות
יום. שבכל מצרים יציאת זכירת מצות על בניסן ט"ו
שיזכיר  מספיק שאין היינו: לבנך", "והגדת - הוא
או) (לבנו גם לומר צריך אלא לעצמו, מצרים יציאת

xg`l26.
שאמרו  למה הטעם או 27[וזהו בן לו אין שבאם ,
"הוא אותו שישאלו כו' מכיון l`eyאשה כי - לעצמו"

לאחר, מצרים יציאת לספר הוא הפסח בליל שחיוב
הוא צריך אותו) שישאל מי (כשאין את le`ylלכן

"אחר" נעשה עצמו את שואל שהוא ידי על כי עצמו,
ומספר  שאלתו על שמשיב ידי ועל עצמו, לגבי

שבעצמו  "והגדת 28לה"אחר" מצות בזה מקיים הוא ,
גו'"].

זכרון  עניני מכללות אחד בפרט שמצינו ומכיון
מוסיף  מצרים יציאת שליל - (הסיפור) מצרים יציאת
(להרמב"ם  מזה למדין דוקא, ד"לאחר" החיוב בו
שצריך  הפרט על גם כולו, הכלל על הזקן) ואדמו"ר

כאילו עצמו את רואה שצריך ed`להיות כו', יצא
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ס"ז.23) ר"ס אדה"ז שו"ע ה"ג. פ"א ק"ש הל' רמב"ם
גם 24) הרי – המשנה כוונת (רפמ"ז) בתניא שפירש מה לפי

ד" `"rהחיוב ze`xl" הוא meieכו'" mei lka והערה ס"י כדלקמן ,"
לחדש  ההכרח דמהו – בשו"ע גם לאדה"ז ס"ל דכן מסתבר ועפ"ז .31

בין לגביzehytaeבתניאyxetndמחלוקת –mezqd בשו"ע
(וברמב"ם)?!

הוא בפנים z`yומ"ש xzil–f"bc l"ic– הכרח m`aחידוש ימצא
ואז הנ"ל; אדה"ז wzneiלמחלוקת ושו"ע ברמב"ם הובא שלא מה גם

כאילו א"ע דלראות החיוב ממצרים.ed`שם יצא
כא.25) שם, ואתחנן

טו.26) ע' הנ"ל בהגש"פ שצויינו ובמקומות כא. מצוה מנ"ח ראה
אדה"ז 27) שו"ע ה"ג. פ"ז ומצה חמץ הל' רמב"ם א. קטז, פסחים

ס"מ. סתע"ג
לבוריים 28) הדברים בהבנת עיקרית הוספה גם באה ועי"ז

סוף  (ירוש' פלפלן גם שהוא הסדרן במעלת מחז"ל וע"ד ולעומקם
מה  שם): בפרש"י הובא יג. א, (לדברים מספרי גם ולהעיר הוריות),
משלו  מביא לראות לו מביאים כשאין כו' נבון כו' לחכמים נבונים בין
מותיב  הוא ובכ"מ): א קמה, (שבת בכ"מ המובא יומתק ועפ"ז ורואה.

לה. (משני) מפרק והוא לה
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לילה  מעשה ב"כל וכן להראות; - דוקא לאחר להיות
.29זה"

.Ë רבינו של הזהב לשונו דיוק גם יובן הנ"ל פי על
לי  ה' עשה זה בעבור "שנאמר שכותב במה הזקן

ממצרים" בצאתי
על  היא הראיה באם כנ"ל: שלכאורה אף -

ze`ivnd הוה ודור), דור בכל היא מצרים (שיציאת
"עשה רק להעתיק ולא d'ליה ממצרים" בצאתי לי

על היא הראיה ובאם זה": "בעבור aeigdהתיבות
"והגדת דלהרא  התיבות גם להעתיק ליה הוה כו'", ות

רק  לא הוא הפסח בליל שהחיוב זה (שהרי לבנך"
שכתוב  ממה יודעים אנו "להראות", גם אלא "לראות"

- כנ"ל) לבנך", "והגדת

החיוב  ששייכות מדגיש הוא זה ידי על כי
הוא ממצרים" גו' "והגדת להכתוב l`"להראות"

- זה" ל"בעבור אם כי ד"והגדת", (והפרט) להציווי
-onfdלכללות לאחר) - לבנך" "והגדת נאמר (עליו

לפניך" מונחים ומרור מצה שיש להיות 30"בשעה צריך
ד"לאחר". באופן מצרים דיציאת דוזכרת מעשה כל

.È רק הוא כו'" "להראות שהחיוב הנ"ל פי על
(שנלמד  השנה שבכל החיוב אבל הפסח, בליל
זה  יתורץ - "לראות" רק הוא גו'") "וזכרת מהציווי

של ההגדה בנוסח ובמילא x"enc`eשבמשנה m"anxd
owfd הוא שהחיוב (אף כו'" לראות אדם "חייב כתב

הקדמה  - היא זו בפיסקא הכוונה כי "להראות"), גם
שלאחריה: לפיסקא זה)jkitlוטעם לפני (דהמבואר

לבאר  לא זה); (בלילה כו' להודות חייבים אנחנו
-dlildחיובי מצרים דיציאת הענין גודל אם כי ,

ובכל  הבדל מבלי - ודור" דור "בכל היא זו דיציאה
עצמו" את לראות אדם "חייב שלכן - ודור דור ימי

ממצרים"31(תמיד  יצא הוא "כאילו (32.

ד"להראות" החיוב ב"הגדה" מזכירים שאין ומה
החיוב  מזכירים שאין בדוגמא הוא - הפסח שבליל

כוסות זה eke'דארבעה שעושים מפני בפשטות והטעם .
כי  - ד"להראות" להחיוב בנוגע הטעם והוא בפועל,

וההגדה xg`lהאמירה 'eke זה הרי ס''ח) (כנ"ל
ד"להראות" .33הבפועל

.‡È דור ש"בכל הדין מקור הרי מובן: אינו ועדיין
שלשון  ומכיון מהמשנה, הוא כו'" אדם חייב ודור
היא  הזקן) ואדמו"ר הרמב''ם גירסת (לפי המשנה
ואדמו"ר  להרמב''ם להו מנא כו'", לראות אדם "חייב

להראות? גם חיוב שיש מהש"ס הזקן
בזה: והביאור

הוציא  ואותנו שיאמר צריך רבא "אמר שם: בגמרא
- אמירתו על בזה מוסיף מה ולכאורה משם".
הוא  כאילו עצמו את לראות כו' דור "בכל - שבמשנה

ממצרים". יצא

מורה  רבים) (לשון "ואותנו" הלשון בזה: והביאור
ezxin` zray שיאמר "צריך וזהו שהוא. מי עוד יש

צריך הרשב"ם: כפירוש - משם" הוציא ze`xdlואותנו
משם. יצא כאילו עצמו את

רבים) (לשון ואותנו שיאמר "צריך שהדין ומובן,
הוא ב"והגדתl`כו'", ב"והגדת jpalפרט כי - "

יש  הוציא) (ואותי יחיד בלשון כשאומר גם לבנך",
עצמו. בפני ענין הוא - אם כי שהוא, מי עוד

החיוב  הזקן ואדמו"ר הרמב"ם למדים ומזה
לילה  מעשה ל"כל בנוגע הוא זה ושחיוב ד"להראות",

זה".

.·È כותבים הזקן ואדמו"ר שהרמב"ם בזה הביאור
" (רק) יצא כאילו הוא אף cearynשהחיוב - מצרים"

"יצא  ההגדה) בנוסח העתיקו (וכן היא המשנה שלשון
mixvnn:"

כאילו  לראות אדם ב"חייב המשנה שכוונת מכיון
הרמב"ם  שמפרשים (כמו היא ממצרים" יצא הוא

יצא כאילו שיראה הזקן) דרגע dzrואדמו"ר (היינו
- משם) יצא עתה ורק במצרים, היה זה `xytלפני i`

) שיצא היא ממצרים" ב"יצא שהכוונה )dzrלומר,
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מצה 29) באכילת ותנאי פרט היא ההסיבה האם מהשקו"ט ולהעיר
באם  נפק"מ וי"ל הסיבה. בדין פרט האכילה להיפך: או וכיו"ב,
ראה  - וכיו"ב. להסיב לו שא"א רבו בא הסיבה בלא שאכל לאחרי

ואילך. 14 ע' חי"א לקו"ש
ס"ג.30) סתע"ג אדה"ז שו"ע בא. פרשת מכילתא
יום 31) "וכל ומוסיף המשנה כוונת פירש (שם) שבתניא וזהו

ובמילא  יום.ויום" שבכל החיוב "לראות" כ'
בהל' רק כו'" א"ע "לראות הדין ואדה"ז הרמב"ם הביאו שלא ומה
(וכמו  בש"ס נמצא כך כי - ק"ש בהל' השנה) דכל (בהחיוב ולא פסח

.24 הערה לעיל וראה עד"ז). בכ"מ
כו'32) שנה שבעים כבן אני הרי אראב"ע המשנה ובדוגמת

בכל  יצי"מ זכירת בענין מדברת שהמשנה אף - ההגדה בנוסח שסידרו
יום.

שבנוסח 33) בהעתקתה גם (ובמילא במשנה הגורסים אותם
דור  בכל הפי' לדעתם ועפ"ז - (3 הערה (כנ"ל "להראות" ההגדה)
וכו' הלל דאמירת החיוב בדוגמת ה"ז - בניסן טו בליל - הוא ודור

כו'. לפניו ונאמר ולאח"ז: להלל דחייבים הדין שאומר
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mewndn מצרים המוחש 34דארץ היפך זהו כי ,35.
עולם" עד לראותם תוסיפו "לא שנצטווינו 36[ובפרט

שייך  אין זה ציווי מצד הרי - למצרים לחזור שלא
מקום שאין שכן רגע aeigl(ומכל עצמו את שיראה (

במצרים  זה ב"יצא 37לפני שהכוונה לומר, צריך ולכן .[
להיציאה היא .38מצרים cearynממצרים"

.‚È לשון בין וה') ס"ד (דלעיל להשינויים הטעם
הרמב''ם  (א) - הרמב"ם ללשון בשולחנו הזקן אדמו"ר
מביא  הזקן ואדמו"ר גו', הוציא ואותנו הפסוק מביא
סתם, "עבד" כותב הרמב"ם (ב) גו': זה בעבור הפסוק

" מוסיף, הזקן הרמב"ם mixvnaואדמו"ר (ג) עבד";
כותב  הזקן ואדמו"ר ונפדית" לחירות "ויצאת כותב

- לחירות" ויצאת "ונפדית
להחילוק  בהתאם הם אלו שינויים כי לומר, יש

המשנה: בגירסת שביניהם

- הרמב"ם גירסת הראיה l`לפי במשנה הובאה
ה' "עשה מהכתוב כו'" אדם חייב ודור דור "בכל על

il,לומר יש כי - טעמו לומר ויש ממצרים". בצאתי
יוצאי  של להדור שנאמר כפשוטו, הוא שהפסוק

מצרים.

"ואותנו  הפסוק הרמב"ם מביא בספרו גם ולכן
כן  גם זה (ואומרים מפורש בו כי וגו'", משם הוציא

אותנו הביא "למען eplבההגדה) zzl,"'גו הארץ את
מיוצאי  היו לא הארץ באי של ככולם רובם והרי

מצרים.

"שנאמר  במשנה הזקן אדמו"ר גירסת לפי אמנם
מהכתוב  שגם במשנה מפורש הרי - כו'" לבנך והגדת

ה' ולכן il"עשה ודור". דור ל"בכל ראיה יש גו'"
(שהובא  זה פסוק בשולחנו הזקן אדמו"ר מביא

במשנה).

.„È ודור דור ד"בכל הענין אם - זה חילוק והנה
ה' "עשה מהכתוב נלמד שנלמד ilכו'" או גו'",

" דנוגע epze`eמהכתוב לומר יש - גו'" משם הוציא
לדינא. גם

משם" הוציא "ואותנו מהכתוב בזה: והביאור
) משם" ד"הוציא שהענין רק גם zellkaיודעים הוא (

הוכחה, מזה אין אבל "אותנו". - זה שלאחרי בדורות
האופן  באותו הוא משם" הוציא ש"אותנו מה שזה

אבותינו. את שהוציא

ממצרים" בצאתי לי ה' "עשה מהכתוב כן שאין מה
"לנו" ולא "לי" שאומר מכיון שהכתוב 39- היינו: ,

[שהיה  האב שרק כזה בענין שמדבר מדגיש
היא 40במצרים  שהכוונה מוכח הבן, ולא להרגיש יכול [

ומכיון  לאבותינו. שהיתה ממצרים היציאה לאותה
"ביום  (כאמרו הבאים בדורות גם מדבר שהכתוב

דור 41ההוא" שבכל ממצרים שהיציאה מוכח, הרי - (
כמו  האופן באותו לי", ה' "שעשה כמו היא ודור

הראשונה. בפעם שהיתה

החיוב  - הרמב''ם דעת שלפי מה מובן זה פי ועל
עבד  עבד", היית בעצמך אתה "כאילו רק הוא לראות

mzq לראות החיוב - הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה :
היית בעצמך אתה "כאילו עבדות mixvnaהוא עבד",
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"לשון 34) היא המשנה לשון כי - "ממצרים" נאמר שבמשנה והא
היא  המשנה כוונת גם אבל לפיה"מ), הרמב"ם (הקדמת קצרה"

cearyl ואדה"ז הרמב"ם של ההגדה שבנוסח ומכיון כבפנים. מצרים,
ההגדה  בנוסח הלשון גם לכן (כצורתה), מהמשנה זו פיסקא נעתקה

"ממצרים". היא
שם  שבתניא אף - "ממצרים" אדה"ז כותב שם בתניא שגם והא
שהענין  לפי הוא, - "היום" תיבת וגם ויום", יום "וכל התיבות מוסיף

שהיא שם, שמבאר יום שבכל האלקית zeipgexaדיצי"מ נפש "יציאת ,
) היא הגוף", (לשון l`ממאסר "ממצרים" כ"א) מצרים", "משעבוד

וגבולים). מצרים
בכו"כ 35) א"ע לשעבד ויכול בהרגש, שתלוי - "שעבוד" משא"כ

וכו'. ענינים
שם.36) מכילתא יג. יד, בשלח
שהי'37) זה מצד הוא גו'" תוסיפו "לא שהציווי z`iviואף

זה  מצד הוא ממצרים עתה שיצא כאילו לראות והחיוב מצרים,
ההרגש l`ש"אילו שולל גו' תוסיפו לא הציווי מ"מ: - כו'" הוציא

בזה שיש (מכיון במצרים הי' לפנ"ז ).`xeqiשברגע
כד,38) תצא יב. טז, (ראה הכתוב מביא שאדה"ז מה יובן ובזה

היית עבד כי "וזכרת ה,mixvnaיח) (ואתחנן הקודמו הכתוב ולא "
היית עבד כי "וזכרת טו) טו, ראה י"ל ux`aטו. ועוד מצרים".

ואכ"מ.

הוא 39) זה דיוק הרי - לו" ולא "לי הוא "לי" הלשון שדיוק ואף
יודע  שאינו בבן (בעיקר) מדבר שהכתוב ומכיון רשע, לבן בנוגע
יש  שבכתוב [אלא סמ"ב) סתע"ג אדה"ז שו"ע שם. (מכילתא לשאול

" מזה,fnxגם מוכח – עה"פ] רש"י לשון - רשע" לבן תשובה
כבפנים. הוא "לי" של שפשוטו

גו'"40) והגדת "שנאמר במשנה אדה"ז גירסת שלפי ואף
ה' "עשה היאil[שמהכתוב שיצי"מ מוכח xecגו'" lka לומר מוכרח [

רק  (לא היא "לי" הלשון [ושכוונת הבאים, בדורות גם מדבר שהכתוב
ש"הוא  לזה היא) בזה שהכוונה אם, כי מרע"ה, שאמר בהלשון שאומר

ממצרים"], יצא
זה  מדיוק הנה "לנו"), (ולא "לי" בכתוב דקאמר מהא אעפ"כ:
ולא  "לי" ההדגשה על (נוסף להדגיש היא בזה שהכוונה למדים,
להבן. ולא להאב רק השייך ענין היינו:) "לנו", ולא לי גם - לאבותינו
זה, שבדור - ממצרים שיצאו בהדור רק שייך זה שחילוק ומכיון

מהעבדות שיצא הבן) משא"כ במצרים. (שהי' האב -mixvncהרגיש
הבאים, לדורות בנוגע גם "לנו") (ולא ד"לי" ההדגשה למדים, מזה
כאילו  עצמם את שיראו היינו: זו, בהדגשה הנרמז הענין יש אז שגם

דמצרים. המיוחדת מעבדות אלא) סתם, מעבדות רק (לא יצאו
שם.41) פסחים מהרש"א
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משם  הוציא "ואותנו מהכתוב כי - דמצרים מיוחדת
יש  ודור דור שבכל רק מוכח ברמב"ם) (המובא גו'"
מהכתוב  כן שאין מה בכללות, משם" ד"הוציא הענין
הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא גו'" לי ה' "עשה

מוכח  ודור ממשנה) דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה היא

.ÂË כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל  שמיטה הלכות מראש 42ברמב"ם לשונו: וזה

לבתיהן  נפטרים עבדים היו לא הכפורים יום עד השנה
הכפורים  יום שהגיע כיון . . לאדוניהן משתעבדין ולא

לבתיהן. עבדים נפטרו בשופר דין בית תקעו

ישנם - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ipyומזה
יציאה (א) (ב)cearynענינים: בזה). וכיוצא (מלאכה

ענינים enewnlחזרה שני - שביובל אלא בכל: ורשותו
ידי  שעל מעבדות ובגאולה בזמן: גם הם חלוקים אלו,
אחת. בבת הם הענינים שני - בזה וכיוצא שחרור גט
מה  דין, שאינו אלא - הוא כן שחרור שבכל לומר ויש
תחלה  תדבר: הרוב על והתורה - ביובל כן שאין

לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא כך ואחר משתחרר

לאחר  שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
לספר  מצוה (שהרי "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת
מפורש  לחירות" "ויצאת כי - מצרים) ביציאת ולבאר
- "ונפדית" ומוסיף לאדונו, משועבד שאינו (רק)

הבדלה  הוא פירוש "פדות" כי לביתו. נפטר ,43ש(גם)
האדון  של ורשותו ממקומו הבדלה דידן: ובנדון

לביתו). שנפטר (היינו:

.ÊË שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא  היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן  וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ

ומגיע  ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.
חורין  בן נעשה אז - החירות" .44ל"פי

לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן  הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
מעבדות  בגאולה סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
("לא  לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם
("נפטרים  ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין
- מצרים מעבדות בהגאולה כן שאין מה לבתיהן"):
היה  לא במצרים נמצא היה שהעבד זמן שכל מכיון
בתחילה  אשר נמצא, הרי חורין, בן שייעשה אפשר
של  ורשותו ממקומו היציאה היינו: ה"פדות", הוא

לחירות". ה"יציאה נעשה זה לאחרי ורק האדון,

הזקן  אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
לחירות  "ויצאת כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
"ונפדית  כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר
הרמב"ם, דעת לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר
היית  בעצמך אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב

carעבד) "mzq בתחילה - סתם מעבדות וביציאה .(
ה"פדות"; - כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא

ד"וזכרת  שהחיוב הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה
היית בעצמך אתה "כאילו הוא לכן mixvnaגו'" עבד",

כי  - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית הסדר
כך  ואחר "פדות" - בתחילה מצרים, מעבדות בהיציאה

לחירות". "יציאה

דגאולה  להחרות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית

(d"lyz t"yg`e oqip `"i zegiyn)
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הי"ד.42) פ"י
כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ב).44)ראה (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש
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משם  הוציא "ואותנו מהכתוב כי - דמצרים מיוחדת
יש  ודור דור שבכל רק מוכח ברמב"ם) (המובא גו'"
מהכתוב  כן שאין מה בכללות, משם" ד"הוציא הענין
הזקן, אדמו"ר ערוך בשולחן (המובא גו'" לי ה' "עשה

מוכח  ודור ממשנה) דור שבכל ממצרים שהיציאה גם
הראשונה. בפעם שהיתה להיציאה בשוה היא

.ÂË כותב שהרמב"ם זה גם יובן הנ"ל פי על
- הזקן אדמו"ר ואילו ונפדית", לחירות "ויצאת

בזה: והביאור לחירות". ויצאת "ונפדית
ויובל  שמיטה הלכות מראש 42ברמב"ם לשונו: וזה

לבתיהן  נפטרים עבדים היו לא הכפורים יום עד השנה
הכפורים  יום שהגיע כיון . . לאדוניהן משתעבדין ולא

לבתיהן. עבדים נפטרו בשופר דין בית תקעו

ישנם - מעבדות יציאה בכל שגם נראה, ipyומזה
יציאה (א) (ב)cearynענינים: בזה). וכיוצא (מלאכה

ענינים enewnlחזרה שני - שביובל אלא בכל: ורשותו
ידי  שעל מעבדות ובגאולה בזמן: גם הם חלוקים אלו,
אחת. בבת הם הענינים שני - בזה וכיוצא שחרור גט
מה  דין, שאינו אלא - הוא כן שחרור שבכל לומר ויש
תחלה  תדבר: הרוב על והתורה - ביובל כן שאין

לביתו. וחוזר האדון מבית יוצא כך ואחר משתחרר

לאחר  שם) ומצה חמץ (בהלכות שהרמב"ם וזהו
לספר  מצוה (שהרי "ונפדית" מוסיף לחירות" "ויצאת
מפורש  לחירות" "ויצאת כי - מצרים) ביציאת ולבאר
- "ונפדית" ומוסיף לאדונו, משועבד שאינו (רק)

הבדלה  הוא פירוש "פדות" כי לביתו. נפטר ,43ש(גם)
האדון  של ורשותו ממקומו הבדלה דידן: ובנדון

לביתו). שנפטר (היינו:

.ÊË שונה במצרים שהעבדות מהענינים והנה
נמצא  היה שהעבד זמן שכל - הוא עבדות משאר
בן  וייעשה שישתחרר אפשר היה לא מצרים בארץ

ומגיע  ממצרים בורח היה העבד כאשר ורק חורין.
חורין  בן נעשה אז - החירות" .44ל"פי

לחירות", "יציאה של שהסדר נמצא, זה פי ועל
באופן  הייתה במצרים, מעבדות בגאולה ו"פדות"
מעבדות  בגאולה סתם: מעבדות בגאולה מאשר הפוך
("לא  לחירות" ה"יציאה היא בתחילה - סתם
("נפטרים  ה"פדות" - כך ואחר לאדוניהן") משתעבדין
- מצרים מעבדות בהגאולה כן שאין מה לבתיהן"):
היה  לא במצרים נמצא היה שהעבד זמן שכל מכיון
בתחילה  אשר נמצא, הרי חורין, בן שייעשה אפשר
של  ורשותו ממקומו היציאה היינו: ה"פדות", הוא

לחירות". ה"יציאה נעשה זה לאחרי ורק האדון,

הזקן  אדמו"ר לשון שבין השינוי מובן זה פי ועל
לחירות  "ויצאת כותב שהרמב"ם מה - הרמב''ם ללשון
"ונפדית  כותב הזקן ואדמו"ר ונפדית", כך) (ואחר
הרמב"ם, דעת לפי כי - לחירות" ויצאת כך) (ואחר
היית  בעצמך אתה "כאילו הוא גו'" ד"וזכרת החיוב

carעבד) "mzq בתחילה - סתם מעבדות וביציאה .(
ה"פדות"; - כך ואחר לחירות" ה"יציאה היא

ד"וזכרת  שהחיוב הזקן אדמו"ר לדעת כן שאין מה
היית בעצמך אתה "כאילו הוא לכן mixvnaגו'" עבד",

כי  - לחירות" ויצאת כך) (ואחר "ונפדית הסדר
כך  ואחר "פדות" - בתחילה מצרים, מעבדות בהיציאה

לחירות". "יציאה

דגאולה  להחרות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמתית

(d"lyz t"yg`e oqip `"i zegiyn)
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הי"ד.42) פ"י
כו'.43) שיבדיל שם: וברש"י פדות, ושמתי יט: ח, וארא ב).44)ראה (יד, בשלח ושכ"ט לק"ט מדרש

ה"ימים טובים" הם כנגד הספירות: ג' הרגלים פסח שבועות וסוכות הם כנגד חסד גבורה תפארת.
משיחת שבת־פרשת מסעי, ה'תשכ"ז



עג
בראשית מד, יח – ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדני 
אפך  יחר  ואל  אדני  באזני  דבר  עבדך  נא  ידבר 

בעבדך כי כמוך כפרעה

יהודה התחבר ליוסף )אף שמקודם מכר את יוסף(, - מפני 
שערב בעד בנימין וכו'

לפניו  להורות  יוסף  אל  לפניו  שלח  יהודה1  ואת 

גשנה. ושלחו אל יוסף, שמתחבר עם יוסף, היפך ממה 

יוסף  את  מכר  יהודה  שהרי  יוסף,  את  מכר  שמקודם 

כשהי' בן טו"ב שנה ואיך שייך שיחברוהו ליוסף וכו', 

אליו ממש  אדוני,  בי  ויאמר  יהודה  אליו  ויגש2  וכתיב 

שמתחבר עמו.

והי' זה )אם שמקודם מכר את יוסף( מפני שנתערב3 

עוד  חשש  אין  א"כ  עליו,  נפשו  ומסר  בנימין  בעד 

מגבורותיו שימכור את יוסף, והוא נגש ומתחבר אליו, 

ויוסף,  יהודה  על  שקאי  בקוצר  חורש  ונגש  כמ"ש4 

כמ"ש במד"ר5 פ' ויגש.
מתורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שו

1( בראשית מו, כח.

2( בביאור התורת לוי יצחק עה"פ, מתורצת שאלת המפרשים )ראה 

אברבנאל. יפה תואר הארוך על המדרש רבה בהערה 5(:

שכל  מאחר  כי  זו,  הגשה  ענין  מה  יהודה",  אליו  “ויגש  מ"ש  א( 

"ויבא  יד(  מד,  )בראשית  כמ"ש  יוסף  לפני  היו  והאחים  השבטים 

יהודה ואחיו ביתה יוסף והוא עדנו שם ויפלו לפניו ארצה", וא"כ מה 

היא שנגש יהודה, הרי כולם לפניו, ונשמע קולו ממקומו וכמו שאמר 

בפסוק )שם פסוק טז( "ויאמר יהודה מה נאמר לאדני וגו'", וא"כ כבר 

דיבר עמו ממקומו, ומה פתאום הוא "ויגש"?

ב( מהו הדיוק "ויגש אליו", הי' צ"ל "ויגש יהודה ויאמר"?

אלא  הגשמי  במובן  להגשה  )רק(  אינו  הקרא  דכוונת  מבאר,  וע"ז 

הגשה פנימי ורוחני, דאם שקודם לא היו בחיבור, הנה עכשיו ניגש 

אליו ומתחבר עמו וד"ל.

3( שם מג, ט – "אנכי אערבנו מידי תבקשנו וגו'". ראה לקוטי שיחות 

חלק ל' עמוד 215 ואילך.

4( עמוס ט, יג.

5( בראשית רבה פ’ צג, ה וז"ל: ויגש אליו יהודה, )עמוס ט, יג( הנה 

ימים באים נאם ה’ ונגש חורש בקוצר וגו’. חורש זה יהודה, שנאמר 

)הושע י, יא( ארכיב אפרים יחרוש יהודה וגו’, בקוצר זה יוסף שנאמר 

)בראשית לז, ז( והנה אנחנו מאלמים אלומים וכו’.

ובמפרשים: דנקרא יהודה חורש, יען הוא חרש ועשה מעשה, שאמר 

מה בצע כי נהרג את אחינו לכו ונמכרנו וכו’, וע"ז בא יוסף לקצור 

קצירתו במצרים והנה אנחנו מאלמים אלומים, נמצא דיהודה החורש 

ויוסף קצר ומלך במצרים. ראה אור התורה נ"ך עמוד תעג-ד. פרשת 

אמור עמוד קנח. משפטים א'קצא. ועוד.

דיוק מ"ש "ויאמר בי אדני", יחוד יהודה )מלכות( עם 
יוסף )יסוד(

יהודה בן יעקב הוא הבן הרביעי6 בחי'7 מל'.

ונגש ליוסף8 כמ"ש ויגש אליו יהודה ויאמר בי אדוני, 

בי9 דוקא, היינו שיוסף10 בחי' יסוד דקדושה יומשך11 בו 
והוא ע"ד מ"ש12 גן נעול אחותי כלה כו', שרחמה סתום 

וסגור ולא בא עלי' זר ח"ו, וכמ"ש13 כך לא יוכלו כל 

אויבי לנגוע בי לרעה.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד שצד

6( ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר שמות-דברים עמוד תב, דיהודה 

הוא הבן הרביעי מלכות, וכן דוד שבא מיהודה רגל רביעי שבמרכבה 

)זהר חלק א רמח, א. חלק ג רסב, ב(.

7( ראה בראשית מט, י. בראשית רבה פרשה צט, ח וז"ל: לא יסור 

שבט מיהודה, זה כסא מלכות )תהלים מח, ז( כסאך אלקים עולם ועד 

שהמלכות  אותו  כשיבא  רגליו,  מבין  ומחוקק  אימתי,  מישור,  שבט 

שלו, שכתוב בו )ישעי’ כח, ג( ברגלים תרמסנה עטרת וגו’, עד כי יבא 

שילה, מי שהמלכות שלו, ע"ש.

רמז  ילקוט שמעוני  יז.  פד,  הי’ המלך באחיו שם פרשה  יהודה  וכן 

קנט. וראה תורת מנחם – ספר המאמרים מלוקט חלק ב עמוד קצט 

ואילך. רטו ואילך.

8( ראה בפנים בתורת לוי יצחק, דיהודה הוא הוא הערב בעד בנימין – 

צדיק תחתון, ונגש ליוסף – צדיק עליון. ראה לעיל סימן פ הערה 10.

9( יבואר כאן שאלת המפרשים עה"פ.:

א( שאלות האברבנאל ויפה תואר הארוך )ב"ר פ’ צג, ה( מ"ש ויגש 

אליו יהודה, מה ענין הגשה זו, כי מאחר שכל השבטים והאחים היו 

לפני יוסף וכמ"ש )בראשית מד, יד( "ויבא יהודה ואחיו ביתה יוסף 

והוא עדנו שם ויפלו לפניו ארצה", וא"כ מה ענין הגשה זו?

מה  להבין  צריך  וז"ל:  סז,  עמוד  ה'תרנ"ח  המאמרים  בספר  ב( 

להתחיל  לו  והי'  זו  הקדמה  ענין  מהו  אדוני",  "בי  תחלה  שמקדים 

ידבר עבדך דבר כו'?

"נא  צ"ל  הי'  בקשה,  לשון  הוא  שאם  אדוני"  "בי  הלשון  מהו  ג( 

אדוני"? )אלשיך. ועוד(

הגשה  אלא  הגשמי  במובן  )רק(  אינו  ההגשה  דכוונת  מבאר,  וע"ז 

פנימי ורוחני.

10( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על ספר בראשית עמוד רפד 

"שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

11( ראה לקוטי לוי יצחק, ליקוטים על פסוקי תנ"ך ומאחז"ל עמוד 

פה וז"ל: יסוד נק’ חי שממנו נמשך חיות למלכות כידוע, ועל ידו הוא 

ההתחברות דהמלך והמלכה, ע"ש.

– ספר המאמרים  יב. ראה הביאור בתורת מנחם  ד,  12( שיר השירים 

מלוקט חלק ג' עמוד רמד. אור התורה שה"ש שם כרך ד' עמוד תמג. תנו.

13( תפלת קידוש לבנה.

ילקוט לוי יצחק על התורה



עד

לחודש,  אחד  ביום  הדבור  שהי'  מה  טעם  עוד  יש  א. 
השי"ת  עבודת  הוא  הפסח  כי  לחודש,  בי"ד  וההקרבה 
אחד  יתברך  שהוא  לו  עובדין  שאנו  היא  הזאת  והעבודה 
ואין זולתו ולפיכך ראוי לעבוד אותו, ולפיכך כל ענין עבודת 
אחד  לאל  שהוא  מפני  צד  בכל  אחד  הקרבן  שהי'  הפסח 

יתברך.

שהי'  ל"ה(  )פ'  השם  גבורות  בחיבור  פירשנו  ולפיכך 
הקרבן הזה כל ענין שלו שיהי' אחד.

הראשון, שהרי נאמר בפירוש )שמות יב, מו( בבית אחד 
יאכל שאסור לחלקו ולאכול אותו בשתי חבורות, שלא יהי' 

נחלק קרבנו של הש"י שהוא עבודה לאל אחד.

יהי'  שלא  בו  תשברו  לא  ועצם  מו(  יב,  )שמות  והשני 
נחלק  הי'  ולא  חי,  בעל  בנין  הוא  העצם  כי  בעצמו,  נחלק 

עיקר בנין בעל חי שהם עצמות שעליהם נסמך הבעל חי.

השלישי )שמות יב, ט( אל תאכלו ממנו נא ומבושל כי 
אם צלי אש, כי הבשר הוא מבושל נעשה פרורים מחולקים 
צלי  שהוא  זמן  כל  כי  אש,  צלי  רק  לגמרי,  שנחלק  עד 
ועוד  דוקא,  אש  צלי  ולפיכך  אחד,  חלקיו  ונעשה  נתקשה 
מצותו שיהי' בן שנה אחת ולא שתים, ושם מבואר באורך 

עוד יותר.

על  מורה  באחד  כי  לחודש,  באחד  המצוה  לפיכך 
ניסן שהוא התחלת העולם,  התחלה, ובפרט אחד לחודש 
ויהי  ערב  ויהי  בתורה  שכתוב  וזה  אחד,  הש"י  ובהתחלה 
בוקר יום אחד, ולא כתיב יום ראשון כמו שכתוב אח"כ, על 
שם שהי' הקב"ה אחד ולא נבראו המלאכים עד יום השני, 
אבל יום הראשון הי' הש"י אחד ושמו בלבד, ולפיכך מצות 
מורה  בחודש  האחד  כי  לחודש,  באחד  הקרבן  על  התורה 
על התחלת העולם אשר בו הי' הש"י אחד, והתורה שהיתה 
גם כן בתחילת הבריאה כי נבראת קודם העולם, לכך מצות 
לאל  לעבוד  הפסח  ליקח  התחלה  שהוא  זה  ביום  התורה 
אחד, לכך ראוי ביום זה שתצוה התורה שיקח הפסח לעבוד 

הש"י שהוא אחד.

ה' אחד  יהי'  כי אימתי  בי"ד,  הי'  אמנם שחיטת הפסח 
יצר הרע מן העולם אשר היצר הרע  ושמו אחד כשיסלק 
והיצר הרע עצמו קראו חז"ל  מסית אחר עבודת אלילים, 
אל אחר כמו שכתוב )תהלים פא, י( לא יהי' בך אל זר, איזהו 
אל זר שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע והוא נקרא 
שיצרו  אדם  רואה  אם  ברכות  במסכת  אומר  וכן  זר,  אל 
שמע  קריאת  ענין  ומה  שמע,  קריאת  יקרא  עליו  מתגבר 
אלילים  עבודת  הוא  הרע  היצר  כי  זה  פירוש  אבל  ליצרו, 
באדם, כי ראוי הי' שיהי' היצר טוב בלבד אשר הוא מביא 
לעבודת הש"י, אבל יצר הרע הוא שניות ליצר טוב ומביא 
קריאת  יקרא  וכאשר  אלילים,  עבודת  ונקרא  שניות  לידי 
יהי' מסלק השניות הוא  יתברך  ויהי' דבק באחדותו  שמע 
יצר הרע, ולפיכך לעתיד בסלוק יצר הרע מן העולם אז לא 
יהי' שום שניות ואז יהי' ה' אחד לגמרי, ולפיכך אחר ביעור 
אז  העולם  מן  הרע  היצר  סילוק  מורה  שהוא  וחמץ  שאור 

ישחטו הפסח שהוא עבודה אל הש"י שהוא אחד לגמרי.

אחר  החמץ  את  בודקין  עשר  לארבעה  אור  אמרו  לכך 
שעבר י"ג יום, כי אחד מספרו י"ג אז מתחיל לבדוק חמץ, 
כי כאשר יגיע זמן שיהי' האחדות בעולם אז בודקין החמץ 
אע"ג  כי  העולם,  מן  ולסלקו  אותו  לבער  ובסדקין  בחורין 
שאמרנו כי אחר שיסולק השאור מן העולם אז יהי' ה' אחד 
ושמו אחד, וסלוק השאור הוא גורם לאחדות הש"י שיהי' 
נגלה בעולם, מ"מ סיבת סילוק השאור שהוא היצר הרע, 
כאשר הזמן ראוי שיהי' הש"י אחד ואז יסולק יצר הרע מן 
העולם, ואז יהי' ה' אחד ושמו אחד שלא יהי' נמצא ונגלה 
שום עבודת אלילים, אבל על כל פנים יהי' קודם הזמן ראוי 
י"ג מיד,  שיהי' ה' אחד, ולפיכך התחלת הביעור הוא אחר 
ומיד  תיכף  ואז  י"ג  הוא  אחד  מספר  כי  י"ג,  הגיע  כאשר 

בודקין החמץ.

התחלה  הוא  האחד  כי  בחודש,  אחד  אל  דומה  זה  ואין 
נמצאים  היו  שלא  מצד  בתחלה  שהי'  האחדות  על  ומורה 
המלאכים ושאר דברים שהם עובדים, אבל לעתיד שיהי' 
שהכל  רק  אחד  שהוא  ההתחלה  מצד  לא  אחד,  הש"י 
עובדים אל הש"י, ולפיכך כאשר הגיע הזמן של י"ג שהוא 
התחלה  והוא  החמץ  בודקין  אז  בלילה  תיכף  דהיינו  אחד 
לבער החמץ, וכאשר החמץ מסולק מן העולם אז שחיטת 

הפסח כי אז יהי' ה' אחד ושמו אחד כי יעבדו הכל לאחד.

דרוש נאה לשבת הגדול – הגדה של פסח – מהר"ל 

מפראג

ב. בפרשת בא )יב, ג-ד( כתוב ויקחו להם איש שה לבית 
אבות שה לבית ואם ימעט הבית וגו' ולקח הוא ושכנו הקרוב 

אל ביתו.

בתי  הג'  בקרא  כאן  דמרומז  אפשר  בדרך  לומר  יש 
בתי  דהג'  פח(  )פסחים  במהרש"א  דמבואר  מקדשות, 
מקדשות כנגד האבות, בית ראשון כנגד אברהם, בית שני 
כנגד יצחק, ובית שלישי כנגד יעקב עיי"ש. גם ידוע דבית 
המקדש הב' הי' חסר ה' דברים )יומא כא:( הארון הכפורת 
הב'  המקדש  דבית  ידוע  גם  עיי"ש.  וכו'  ותומים  האורים 
בהסוגיא  גם  וכמבואר  ט:(  )יומא  חנם  שנאת  ע"י  נחרב 

דקמצא בר קמצא )גיטין נו:(.

וזהו “ויקחו להם איש שה", דבני  וכל זה מרומז בקרא, 
נ,  )ירמי'  ישראל"  פזורה  “שה  לשה  המשולים  ישראל 
“אבות",  כנגד  מקדשות  הבתי  אבות"  “לבית  “יקחו",  יז(, 
והפסוק ממשיך בנוגע הג' בתי מקדשות, וזהו “שה לבית" 
זה קאי על בית ראשון ורמז בתיבת ש"ה נוט' שלמה המלך 
דהוא בנה בית ראשון, ואח"כ יהי' בית שני וזהו “ואם ימעט 
כנ"ל,  “ימעט" דיחסר חמש דברים  יהי'  הבית", בית השני 
והי' מיעוט לפי ערך בית ראשון, ואח"כ נחרב הבית שני ע"י 
שנאת חנם, וזהו שהפסוק ממשיך “ולקח הוא ושכנו" דע"י 
האחדות יתקרב קץ הגאולה, וזהו “הקרוב אל ביתו" דע"י 

השלום יתקרב בנין בית השלישי שיהי' נצחי לעולם ועד.
פרי דוד

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - חג הפסח
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i"yx£ÈÈÓM‰ ÌBia È‰ÈÂ∑ לּמּלּואים הּוא àׁשמיני , «¿ƒ««¿ƒƒְִִִִַ
ּבּיֹום  ּבֹו הּמׁשּכן ׁשהּוקם ניסן ונטל áראׁשֿחדׁש ; ְְִִֶֶַַַַָָָֹֹ

הּׁשנּויֹות  עטרֹות עֹולם"âעׂשר È˜ÊÏe.ּב"סדר ְְֲֵֶֶֶַָָ¿ƒ¿≈

Ï‡¯NÈ∑ נכנס אהרן הּדּבּור ׁשעלּֿפי ãלהׁשמיעם ƒ¿»≈ְְְֲִִִִֶַַַַָָֹ
נכנס  מאליו יאמרּו ולא ּגדֹולה, ּבכהּנה .ּומׁשּמׁש ְְְְְְִִֵֵֵַָָָָֹֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

עניני  ּכל היּו לּמילּואים הּׁשמיני יֹום לפני ׁשּגם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָאף־על־ּפי
הּמׁשּכן, ּכלי ּכל וכן וכּו' הּמׁשּכן קרׁשי ּבׁשלמּותם, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָהּמׁשּכן
ׁשבעת  "ּכל ׁשהרי קרּבנֹות, ּכבר הקריב רּבנּו ׁשּמׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹועד
הּנה  - ּבֹו" וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה (ׁש)העמידֹו הּמילּואים ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹימי
נעלה  ּבענין צֹור והיה עדין, הסּפיקּו לא אּלּו עילּויים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹּכל
ׁשאז  לּמילּואים, הּׁשמיני יֹום - ּבּקדׁש") ("מעלין ְֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹיֹותר
ּתׁשרה  . . עלינּו אלקינּו ה' נֹועם ּד"ויהי הּברכה ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָֹנתקּימה
ה' מּלפני אׁש "וּתצא ׁשּכתּוב ּכמֹו ידיכם", ּבמעׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה

וּירנּו". העם ּכל וּירא גֹו' הּמזּבח על ְְִֵַַַַַַַַָָָָֹֹוּתאכל

מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל לעבֹודת ּבנֹוגע ּגם מּובן ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּומּזה
ּדקאי  ּבתֹוכם", "וׁשכנּתי ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּבֹו, הּפרטי ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבּמׁשּכן
להּקּב"ה, ּומקּדׁש מׁשּכן ּבבחינת ׁשהּוא יהּודי, ּבית ּכל ְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָעל
ּומּואר  יהּודית, ּבאוירה וחדּור מתנהל ׁשהּבית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָעל־ידי־זה
הּתֹורה  עניני ּכל על־ידי אֹור", ותֹורה מצוה ּד"נר ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָָָּבאֹור
- נרֹות־ׁשּבת־קדׁש הדלקת על־ידי ּובמיּוחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּומצֹותיה,
מסּתּפק  ׁשאינֹו ּבאֹופן להיֹות צריכה זה ּבכל ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהעבֹודה
ׂשאת  ּביתר ּבּקדׁש ּומעלה מֹוסיף אּלא הּקֹודמים, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבהיׂשגים

עֹוז. ְֶֶּוביתר
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aixwdl l`xUil Exn`IW odl xAcl§©¥¨¤¤Ÿ§§¦§¨¥§©§¦
ipA l`e' eixg` aizM `dC ,mpAxẅ§¨¨§¨§¦©£¨§¤§¥
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עגל ל ב)קח על (ט, . . הּקּב"ה לֹו ׁשּמכּפר להֹודיע ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
העגל הּמּלּואים (רש"י)מעׂשה ימי ּבׁשבעת הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ

העגל על לכּפר ּכדי ּפר אהרן א)הקריב כט, ּולׁשם (תצוה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָֹ
ׁשלּבים  ׁשני ּכאן ׁשּיׁש לֹומר, ויׁש נֹוסף. קרּבן הקריב ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָמה

) הּמל..א ּבּכּפרה. מצות על ׁשעבר מה לגמרי לֹו "ׁשּנמחל ( ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
) הּדין". מן לגמרי "ׁשב ונפטר ּומרּצה ) ה', לפני לרצֹון ּיהיה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֻ

לקֹונֹו". רּוח נחת להיֹות . . החטא ּכקדם . . ְְְְְִִֵֶַַַַָֹוחביב

(â)íéfò-øéòN eç÷ øîàì øaãz ìàøNé éða-ìàå§¤§¥¬¦§¨¥−§©¥´¥®Ÿ§³§¦«¦¦Æ
:äìòì íîéîz äðL-éða Náëå ìâòå úàhçì§©½̈§¥̧¤¨¤¯¤§¥«¨¨²§¦¦−§Ÿ¨«

(ã)ì ìéàå øBLåäçðîe ýåýé éðôì çaæì íéîìL §¸¨©¹¦¦§¨¦À¦§¸Ÿ©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦§−̈
:íëéìà äàøð ýåýé íBiä ék ïîMá äìeìa§¨´©¨®¤¦´©½§Ÿ̈−¦§¨¬£¥¤«

i"yx£ÌÎÈÏ‡ ‰‡¯ '‰ ÌBi‰ Èk∑ ידיכם ּבמעׂשה ׁשכינתֹו ליֹום åלהׁשרֹות חֹובה ּבאין הּללּו קרּבנֹות לכ ; ƒ«ƒ¿»¬≈∆ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
.זה  ֶ

(ä)÷iåãòBî ìäà éðt-ìà äLî äeö øLà úà eç ©¦§À¥µ£¤´¦¨´¤½¤§¥−´Ÿ¤¥®
:ýåýé éðôì eãîòiå äãòä-ìk eáø÷iå©¦§§Æ¨¨´¥½̈©©«©§−¦§¥¬§Ÿ̈«

(å)eNòz ýåýé äeö-øLà øácä äæ äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¤¯©¨¨²£¤¦¨¬§Ÿ̈−©«£®
:ýåýé ãBák íëéìà àøéå§¥¨¬£¥¤−§¬§Ÿ̈«

(æ)äNòå çaænä-ìà áø÷ ïøäà-ìà äLî øîàiå©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸ§©³¤©¦§¥̧©Æ©«£¥º
íòä ãòáe Eãòa øtëå Eúìò-úàå Eúàhç-úà¤©¨«§Æ§¤´Ÿ¨¤½§©¥¬©«©§−§©´¨¨®
äeö øLàk íãòa øtëå íòä ïaø÷-úà äNòå©«£¥º¤¨§©³¨¨Æ§©¥´©«£½̈©«£¤−¦¨¬

:ýåýé§Ÿ̈«

ˆÈÙ¯ג  e·ÈÒ ¯ÓÈÓÏ ÏlÓz Ï‡¯NÈ Èa ÌÚÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«≈¿≈»ƒ¿ƒ
‡L Èa ¯n‡Â Ï‚ÚÂ ‡˙‡hÁÏ ÔÈfÚ ¯a«ƒƒ¿«»»¿≈»¿ƒ»¿≈¿»

:‡˙ÏÚÏ ÔÈÓÏL«¿ƒ«¬»»

˜„Ìד  ‡Áa„Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ ¯Î„e ¯B˙Â¿¿»¿ƒ¿«¿«»¿«»»√»
ÔÈ„ ‡ÓBÈ È¯‡ ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡˙ÁÓe ÈÈ¿»ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬≈»≈

:ÔBÎÏ ÈÏb˙Ó ÈÈ„ ‡¯˜È¿»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿

ÔkLÓה  Ì„˜Ï ‰LÓ „ÈwÙ Èc ˙È e·ÈÒe¿ƒ»ƒ«ƒ…∆»√»«¿«
:ÈÈ Ì„˜ eÓ˜Â ‡zLk Ïk e·È¯˜e ‡ÓÊƒ¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿»√»¿»

ÈÈו  „ÈwÙ Èc ‡Ób˙t ÔÈc ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆≈ƒ¿»»ƒ«ƒ¿»
:ÈÈ„ ‡¯˜È ÔBÎÏ ÈÏb˙ÈÂ Ôe„aÚz«¿¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿»»«¿»

ÚÂ·„ז  ‡Áa„ÓÏ ·¯˜ Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿«¿«¿¿»¿ƒ≈
‡nÚ ÏÚÂ CÏÚ ¯tÎÂ C˙ÏÚ ˙ÈÂ C˙‡hÁ ˙È»«»»¿»¬»»¿««¬»¿««»
È„ ‡Ók ÔB‰ÈÏÚ ¯tÎÂ ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È „·ÚÂ¿ƒ≈»À¿««»¿««¬≈¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

minkg izty

,mipR zcFarA `wecC ,xnFl Wie .zTgª©§¥©§©§¨©£©§¦
lFcB odM didWM ,dPEdk icbaA FnM§§¦§¥§¨§¤¨¨Ÿ¥¨
micbaA qpkp `l ,miptle iptl qpkp¦§¨¦§©§¦§¦Ÿ¦§¨¦§¨¦
,'eke xFbiHw oi` mEXn adf mdA didW¤¨¨¨¤¨¨¦¥©¥
.df lr dcRwd did `l uEg zcFaraE©£©Ÿ¨¨©§¨¨©¤
`hFg did oxd`W oeiM ,zFWwdl oi`e§¥§©§¥¨¤©£Ÿ¨¨¥
xFbiHw oi`l Wginl `Mi` lbrÄ¥¤¦¨§¥©§¥©¥
zWxtA i"Wx WxitcM ,xFbiPq dUrp©£¤©¥¦§¥¥©¦§¨¨©
dzid dxRdC mzd ip`WC ,zTgª©§©¥¨¨§©¨¨¨§¨
oxd` did i`e ,l`xUi lM lr zxRkn§©¤¤©¨¦§¨¥§¦¨¨©£Ÿ
xFbiHw oi`l Wginl `Mi` xRknd©§©¥¦¨§¥©§¥©¥
did `l `kd la` ,xFbiPq dUrp©£¤©¥£¨¨¨Ÿ¨¨
mrh KiIW oi` Fnvr lr `N` xRkn§©¥¤¨©©§¥©¨©©
xn`X dn la` ,m"`xd azM .df¤¨©¨§¥£¨©¤¨©

WFcTd Fl xRkOW ricFdl'`Ed KExA §¦©¤§©¥©¨¨

`l ,'lbrd dUrn lr df lbr ici lr©§¥¥¤¤©©£¥¨¥¤Ÿ
xEarA m` .df ricFd Ki` iYrcï©§¦¥¦©¤¦©£
zFpAxw ici lr 'd cFaM mdl d`xPW¤¦§¨¨¤§©§¥¨§¨
KExA WFcTd Fl xRkOW dxFOW ,EN ¥̀¤¤¤§©¥©¨¨
,lbrd dUrn lr df lbr ici lr `Ed©§¥¥¤¤©©£¥¨¥¤
,Eprci iOp lbr `lA ENit` ikd i ¦̀¨¦£¦§Ÿ¥¤©¦¨©§
ici lr 'd cFaM mdl d`xPW oeiMOW¤¦¥¨¤¦§¨¨¤§©§¥
xRMzp xaMW Eprci aixwdW Fzaxwd©§¨¨¤¦§¦¨©§¤§¨¦§©¥
i"WxC `wEIcC d`xp ile .'eke FpFr£§¦¦§¤§¦¨§©¦
'Ll' ,'ebe 'lbr Ll gw' aizkCn `Ed¦¦§¦©§¥¤§
gw' `N` xnFl Fl did `l ,il dOl̈¨¦Ÿ¨¨©¤¨©
xirU Egw' aizkC mrd iAB FnM 'lbr¥¤§©¥¨¨¦§¦§§¦
gw' aizkCn KgxM lr `N` ,'ebe 'miGr¦¦¤¨©¨§¨¦¦§¦©
WExiR ,'z`Hgl xwA oA lbr Ll§¥¤¤¨¨§©¨¥
,`id LzaFhl xnFlM ,Ll `id dgiTd©¦¨¦§§©§¨§¦

dn `Ed FzgkFdC iOp i` .'eke ricFdl§¦©¦©¦§¨¨©
z`Hg `lde ,z`Hgl lbr Fl dESX¤¦¨¥¤§©¨©£Ÿ©¨
aEzMW FnM ,xR `Ed giWn odM lW¤Ÿ¥¨¦©¨§¤¨
lbr o`M dEv dOle ,`xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨§¨¨¦¨¨¥¤
Fl xRkOW ricFdl `N` ,z`Hgl§©¨¤¨§¦©¤§©¥
lr df lbr ici lr `Ed KExA WFcTd©¨¨©§¥¥¤¤©

:dUr xW` lbrd dUrnb dxez ©£¥¨¥¤£¤¨¨
(c)å(awri zlgp),'eke FzpikW zFxWdl ©£©©£Ÿ§©§§¦¨

Edfe ,'ebe 'lk`Ye W` `vYe' aizkcM§¦§¦©¥¥¥©Ÿ©§¤
dxizi dAg EdGW itl ,'mkici dUrnA'§©£¥§¥¤§¦¤¤¦¨§¥¨
dnA `l la` .zFpAxTd ElAwzPW¤¦§©§©¨§¨£¨Ÿ§©
,'mrd lM l` 'd cFak `xIe' aizkC¦§¦©¥¨§¤¨¨¨
`le 'd cFaM d`xp minrR dOM `dC§¨©¨§¨¦¦§¨§§Ÿ
ENit`e ,zFpAxw z`ad lr EEhvp¦§©©£¨©¨§¨©£¦

:'d cFaM minrtl d`xp drxld dxez §¨¨¦§¨¦§¨¦§



עז ipiny zyxt - h - oqip `"i oey`x meil inei xeriy
i"yx£ÁaÊn‰ŒÏ‡ וירא (ת"כ)∑˜¯· ּבֹוׁש אהרן ׁשהיה ¿«∆«ƒ¿≈«ְֲֵֶַָָָֹ

לכæלגׁשת  ּבֹוׁש? אּתה 'לּמה מׁשה: לֹו אמר . ְֶֶֶַַָָָָָָֹ
E˙‡hÁ.נבחרּת!' ּבקר ∑‡˙ ּבן ∑E˙ÏÚŒ˙‡Â.עגל ְְִַָ∆«»¿ֵֶֶָָ¿∆…»∆

‰ÌÚ.איל  Ôa¯˜∑וכבׂש ועגל עּזים ּכל çׂשעיר . ִַ»¿«»»ְְִִִֵֶֶֶָָ
הּוא  ׁשנה ּבן "עגל", ׁשּנאמר אּתה èמקֹום ּומּכאן , ֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

.למד  ֵָ

(ç)ìâò-úà èçLiå çaænä-ìà ïøäà áø÷iå©¦§©¬©«£−Ÿ¤©¦§¥®©©¦§©²¤¥¬¤
:Bì-øLà úàhçä©«©−̈£¤«

(è)Bòaöà ìaèiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eáø÷iå©Â©§¦Â§¥̧©«£´Ÿ¤©¨»¥¨¼©¦§³Ÿ¤§¨Æ
÷öé ícä-úàå çaænä úBðø÷-ìò ïziå íca©½̈©¦¥−©©§´©¦§¥®©§¤©¨´¨©½

:çaænä ãBñé-ìà¤§−©¦§¥«©

(é)ãákä-ïî úøúiä-úàå úéìkä-úàå áìçä-úàå§¤©¥̧¤§¤©§¨¹Ÿ§¤©Ÿ¤³¤¦©¨¥Æ
ýåýé äeö øLàk äçaænä øéè÷ä úàhçä-ïî¦©´©½̈¦§¦−©¦§¥®¨©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−

:äLî-úà¤¤«

(àé)õeçî Làa óøN øBòä-úàå øNaä-úàå§¤©¨−̈§¤¨®¨©´¨¥½¦−
:äðçnì©©«£¤«

i"yx£'B‚Â ¯BÚ‰Œ˙‡Â ¯Na‰Œ˙‡Â∑ מּלּואים וׁשל זֹו אּלא נׂשרפת חיצֹונה חּטאת מצינּו עלּֿפי éלא וכ ּלן ; ¿∆«»»¿∆»¿ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
.הּדּבּור  ִַ

Ï‚Ú‡ח  ˙È ÒÎe ‡Áa„ÓÏ Ô¯‰‡ ·¯˜e¿≈«¬…¿«¿¿»¿≈»∆¿»
:dÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ≈

Ï·Ëeט  dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e·È¯˜Â¿»ƒ¿≈«¬…»¿»≈¿«
˙ÈÂ ‡Áa„Ó ˙¯˜ ÏÚ ·‰ÈÂ ‡Ó„a dÚaˆ‡∆¿¿≈ƒ¿»ƒ«««¿««¿¿»¿»

:‡Áa„Ó„ ‡„BÒÈÏ ˜È¯‡ ‡Óc¿»¬ƒƒ»¿«¿¿»

c·k‡י  ÔÓ ‡¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡˙ÈÏk ˙ÈÂ ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»¿»»¿¿»¿»ƒ¿»ƒ«¿»
ÈÈ „Èwt È„ ‡Ók ‡Áa„ÓÏ ˜q‡ ‡˙‡hÁ ÔÓƒ«»»«≈¿«¿¿»¿»ƒ«ƒ¿»

:‰LÓ ˙È»…∆

ea¯‡יא  „È˜B‡ ‡kLÓ ˙ÈÂ ‡¯Na ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»«¿»ƒ¿»
:‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓƒ»»¿«¿ƒ»

minkg izty

(f)æl` dWn xn`Ie' aizM `lCn¦§Ÿ§¦©Ÿ¤¤¤
did dOle ,'ebe 'Lz`Hg dUr oxd ©̀£Ÿ£¥©¨§§¨¨¨¨
.'gAfOd l` axw' Fl xn`l dWn Kixv̈¦¤¥Ÿ§©¤©¦§¥©
,''d iptl axwde' xn`p xaM ixd ,cFre§£¥§¨¤¡©§©§¥¦§¥

:'eke `N`çKxvEd ,m"`xd azM ¤¨¨©¨§¥§©
lbre miGr xirU 'mrd oAxw' Wxtl§¨¥¨§©¨¨§¦¦¦§¥¤
mBW Wcg W`x itqEn iwER`l ,Uakë¤¤§©¥§¥ŸŸ¤¤©
WxiR oAB`e ,'mrd oAxw' mi`Exw md¥§¦¨§©¨¨§©©¨¥¥
m`e .mW oiIre ,'eke 'LzlFre Lz`Hg'©¨§§¨¤§©¥¨§¦
,df Wxtl i"Wx KixS dn ,xn`YŸ©©¨¦©¦§¨¥¤
i`w i`CeC ,`Ed `hiWtC `zNinC§¦§¨¦§¦¨§©©¨¥
dn dWw cFre .dGn dlrnNX ©̀¤§©§¨¦¤§¨¤©
WxiR `l dOl ,'eke 'mFwn lM' WxiRX¤¥¥¨¨¨¨Ÿ¥¥
FnkE ,lbr FA aEzMW wEqRA lirl df¤§¥©¨¤¨¥¤§
UakC ,dWw cFre .m"`xd dWwdW¤¦§¨¨§¥§¨¤§¤¤
lM' hwp `l dOle ,o`Mn cnlp iOp©¦¦§¨¦¨§¨¨Ÿ¨©¨
,xnFl Wie .'UaM F` lbr xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¤¤¤§¥©
FpFWlA wEqRd dPWnCn xnF` iziidC§¨¦¦¥¦¦§©¤©¨¦§

oxd` iAB azkeKxC 'LzlFre Lz`Hg' §¨©©¥©£Ÿ©¨§§¨¤¤¤
KxC 'mrd oAxw' aizM mrd iAbe ,hxR§¨§©¥¨¨§¦¨§©¨¨¤¤
,'mzlFre mz`Hg' aizM `le ,llM§¨§Ÿ§¦©¨¨§¨¨
,lirlC zFpAxwA ixiin `l i`Ce `N ¤̀¨©©¨©§¥§¨§¨¦§¥
ikd ENit`C Wxtl i"Wx KxvEd Kkl§¨§©©¦§¨¥©£¦¨¦

dPWOX dnE .lirlC zFpAxwA ixiin©§¥§¨§¨¦§¥©¤§©¤
dWw `lC i"Wx xaq FpFWlA wEqRd©¨¦§¨©©¦§Ÿ¨¤
aFYkl lFki Fpi` oxd` iAbC ,icin¦¦§©¥©£Ÿ¥¨¦§
xnF` iziidC ,llM KxC 'LpAxw'¨§¨§¤¤§¨§¨¦¦¥
lFcB odM `iaOW z`Hg mzqA ixiinC§©§¦¦§¨©¨¤¥¦Ÿ¥¨
xR F` giWn odM xR oFbM ,xR `EdW¤¨§©Ÿ¥¨¦©©
Wxtl Kixv Kkl ,mixERMd mFi©¦¦§¨¨¦§¨¥
mrA la` ,'eke 'xwA oA lbr' Lz`Hg©¨§¥¤¤¨¨£¨¨¨
miGr xirU did mz`HgC ,zErh `Mil¥¨¨§©¨¨¨¨§¦¦¦
xirU `Ed mzq xEAiv z`Hg mbe§©©©¦§¨§¦

:miGrèxn`Y `NW ,Wxtl KxvEd ¦¦§©§¨¥¤ŸŸ©
'xwA oA lbr' oxd` iAB aizkC oeiM¥¨¦§¦©¥©£Ÿ¥¤¤¨¨
'xwA oA lbr' Epiid ,'lbr' mzq `le§Ÿ§¨¥¤©§¥¤¤¨¨
oA iOp `Ed 'xwA oA lbr'C ,xR Epiid©§¨§¥¤¤¨¨©¦¤
dxFYA 'lbr' mzqC mEXn ,mipW WlẄ¨¦¦¦§¨¥¤©¨
WxFtnC `kid cal mipW iYW oA `Ed¤§¥¨¦§¨¥¨¦§¨
aizkC `kd `liOnE ,dpW oA `icdA§¤§¨¤¨¨¦¥¨¨¨¦§¦
m` ,mipW WlW oA `Ed 'xwA oA lbr'¥¤¤¨¨¤¨¨¦¦
,zcnFr DnFwnA lirlC `iWETd oM¥©§¨¦§¥¦§¨¤¤
mzq azM `le oxd` iAB dPW dOl̈¨¦¨©¥©£Ÿ§Ÿ¨©§¨
mFwn lM ,WxiR df lre .'LipAxw'¨§¨¤§©¤¥¥¨¨
,dpW oA `Ed mzq 'lbr' xn`PW¤¤¡©¥¤§¨¤¨¨
oA' aizkC `kidC cnl dY` `liOnE¦¥¨©¨¨¥§¥¨¦§¦¤

ikd mEXnE ,mipW iYW oA `Ed 'xwÄ¨¤§¥¨¦¦¨¦
oxd` iAB aFYkl lFki did `lŸ¨¨¨¦§©¥©£Ÿ
zErh icil `al `NW ,mzq 'LipAxw'¨§¨¤§¨¤Ÿ¨Ÿ¦¥¨
,xR Epiid 'xwA oA lbr' Epiid xnFl©©§¥¤¤¨¨©§¨
oA `Ed 'xR' xn`PW mFwn lM `N ¤̀¨¨¨¤¤¡©¨¤
iYW oA `Ed 'xwA oA lbr'e ,mipW WlẄ¨¦§¥¤¤¨¨¤§¥
m` s` dpW oA `Ed mzq 'lbr'e ,mipẄ¦§¥¤§¨¤¨¨©¦
o`MnE' .dpW oA `icdA WxFtn Fpi ¥̀§¨§¤§¨¤¨¨¦¨
iPWC oeiM xnFlM ,'eke 'cnl dY ©̀¨¨¥§©¥¨§©¥
,ziWixtcM 'eke oxd` iAB aEzMd©¨©¥©£Ÿ§¦§¦¦
zFiWEw lM EvxFzi dfaE .w"Fce§¨¤§§¨§
FzF` azM `l dOl dWwdW ,m"`xd̈§¥¤¦§¨¨¨Ÿ¨©
la` 'dpW ipA Uake lbre' wEqRA©¨§¥¤¨¤¤§¥¨¨£¨
lM' xn` `l dOl oke ,o`M cr oiYnd¦§¦©¨§¥¨¨Ÿ¨©¨
iYW oA `Ed xwA oA lbr xn`PW mFwn̈¤¤¡©¥¤¤¨¨¤§¥
oFrnW iAx ixaC EdiieexY `dC ,'mipẄ¦§¨©§©§¦§¥©¦¦§
oipaC Dil `pn dWwdX dn mbe ,md¥§©©¤¦§¨§¨¥§¦§©
mzq xn`PW mFwn lM `nlC ,`Ed a`̈¦§¨¨¨¤¤¡©§¨
WxtOW `kid cal ,mipW iYW oA `Ed¤§¥¨¦§©¥¨¤§¨¥

:il d`xp .w"Fce ,`icdA `xwg dxez §¨§¤§¨§¦§¤¦
(`i)éz`Hg `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨©¨

oeiM ,i"Wxl dWwC iOp i` .zlk`p¤¡¤¤¦©¦§¨¤§©¦¥¨
cr z`Hgd lbr zcFar `Ed lMdC§©Ÿ£©¥¤©©¨©



ipinyעח zyxt - h - oqip `"i oey`x meil inei xeriy

(áé)åéìà ïøäà éða eàöîiå äìòä-úà èçLiå©¦§©−¤¨«Ÿ¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¥¨Æ
:áéáñ çaænä-ìò eä÷øæiå ícä-úà¤©½̈©¦§§¥¬©©¦§¥−©¨¦«

i"yx£e‡ˆÓiÂ∑ והזמנה הֹוׁשטה .לׁשֹון ««¿ƒְְְַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr al jxk zegiy ihewl)

והזמנה הֹוׁשטה יב)לׁשֹון ט, "וּימציאּו",(רש"י נאמר ּכאן ְְְְֱִֶַַַַָָָָָ
ּדם  זריקת ּדהּנה לבאר, ויׁש "וּיקריבּו". נאמר ּבחּטאת ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואּלּו
זריקת  ואּלּו ּבּדם, האצּבע טבילת ּבאמצעּות היתה ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהחּטאת
נאמר  לכן הּדם. נתּון ׁשּבֹו ּכלי ּבאמצעּות היתה העֹולה ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָּדם

הֹוׁשטת  עם ׁשּכן ּבעֹולה, רק והזמנה") ("הֹוׁשטה ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָ"וּימציאּו"
ּבחּטאת  ואּלּו לזריקה; ּומזּמן מּוכן הּדם היה לאהרן ְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָֹֻהּדם
טבילת  - הּדם מסירת לאחר נֹוספת ּבפעּלה צר ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻהיה

ְֶַאצּבע.

(âé)Làøä-úàå äéçúðì åéìà eàéöîä äìòä-úàå§¤¨«ŸÀ̈¦§¦¯¥¨²¦§¨¤−¨§¤¨®Ÿ
:çaænä-ìò øè÷iå©©§¥−©©¦§¥«©

(ãé)-ìò øè÷iå íéòøkä-úàå áøwä-úà õçøiå©¦§©¬¤©¤−¤§¤©§¨¨®¦©©§¥¬©
:äçaænä äìòä̈«Ÿ−̈©¦§¥«¨

(åè)úàhçä øéòN-úà çwiå íòä ïaø÷ úà áø÷iå©©§¥¾¥−¨§©´¨¨®©¦©º¤§¦³©«©¨Æ
:ïBLàøk eäàhçéå eäèçLiå íòì øLà£¤´¨½̈©¦§¨¥¬©§©§¥−¨«¦«

i"yx£e‰‡hÁÈÂ∑ חּטאת ּכמׁשּפט ׁשּלֹו∑ÔBL‡¯k.עׂשהּו .ëּכעגל «¿«¿≈ְְִַַָָָ»ƒֵֶֶָ

(æè):ètLnk äNòiå äìòä-úà áø÷iå©©§¥−¤¨«Ÿ¨®©©«£¤−¨©¦§¨«
i"yx£ËtLnk ‰NÚiÂ∑ נדבה ּבעֹולת כ)ּב"וּיקרא"ìהמפרׁש .(ביצה ««¬∆»«ƒ¿»ְְְְְִַַַָָָָֹ

È˙יב  dÏ Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡˙ÏÚ ˙È ÒÎe¿≈»¬»»¿«¿ƒ¿≈«¬…≈»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe ‡Óc¿»¿»≈««¿¿»¿¿

ÈÂ˙יג  ‡‰¯·‡Ï dÏ e‡ÈËÓ‡ ‡˙ÏÚ ˙ÈÂ¿»¬»»«¿ƒ≈¿≈»»»¿»
ÏÚ ˜q‡Â ‡LÈ¯:‡Áa„Ó ≈»¿«≈««¿¿»

ÏÚ˙‡יד  ÏÚ ˜q‡Â ‡iÚ¯k ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÏÈlÁÂ¿«ƒ»«»¿»¿»«»¿«≈«¬»»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

ˆÈÙ¯‡טו  ˙È ·ÈÒe ‡nÚ Ôa¯˜ ˙È ·¯˜Â¿»≈»À¿««»¿ƒ»¿ƒ»
dÓ„a ¯tÎÂ dÒÎÂ ‡nÚÏ Èc ‡˙‡hÁ„¿«»»ƒ¿«»¿»¿≈¿««ƒ¿≈

:‰‡Ó„˜k¿«¿»»

ÈÊÁ„k:טז  d„·ÚÂ ‡˙ÏÚ ˙È ·¯˜Â¿»≈»¬»»¿»¿«ƒ¿»≈

minkg izty

aFYkl Fl did ,'dlFrd z` hgWIe'©¦§©¤¨¨¨¨¦§
`xw xg` 'dWn z` 'd dEv xW`M'©£¤¦¨¤¤©©§¨
lM` i`w did f`C ,'ebe 'xUAd z`e'C¦§¤©¨¨§¨¨¨¨¥©¨
`l Ff dtixUC ,uxznE .dWxRd©¨¨¨§¨¥¦§¥¨Ÿ
,eiWkr `N` okl mcFw dWnl dEhvp¦§©¨§¤¤¨¥¤¨©§¨
,mi`ENin lWe Ff `N` 'eke Epivn `lC§Ÿ¨¦¤¨§¤¦¦
lwe ,sFQal aizM `l ikd mEXn¦¨¦Ÿ§¦§©§©
lirl i"Wx WxitC `de .oiadl§¨¦§¨§¥¥©¦§¥
z`Hg Epivn `l' dEvY zWxtA§¨¨©§©¤Ÿ¨¦©¨
xnFl Kixv ,'Ff `N` ztxUp dpFvig¦¨¦§¤¤¤¨¨¦©
,FA `vFIM lke Ff `N` ,Ff `weC e`l©©§¨¤¨§¨©¥
`N` ,`xwp 'mi`ENn lW' iOp i`dC§©©¦¤¦¦¦§¨¤¨
mi`ENiOd ini zraW lW FzF`W¤¤¦§©§¥©¦¦
lg f`OW ,dPEdMd KEPigl dzid̈§¨§¦©§¨¤¥¨¨

mW mdilr`NW iR lr s` dPEdM £¥¤¥§¨©©¦¤Ÿ
ipinW mFi cr dcFarA Eligzd¦§¦¨£¨©§¦¦
mi`ENiOl ipinW lWe ,mi`ENiOl©¦¦§¤§¦¦©¦¦

lW ipW xR mbe .dcFard KEPigl dzid̈§¨§¦¨£¨§©¨¥¦¤
WxiRW ,LzFlrdA zWxtAW mIel§¦¦¤§¨¨©§©£§¤¥¥
Dpi` dlFr dn ,dlFrl ipW i"Wx©¦¥¦¨¨¨¨¥¨
,'eke zlk`p Dpi` z`Hg s` zlk`p¤¡¤¤©©¨¥¨¤¡¤¤
DAW `id mi`ENin lW `id mBW¤©¦¤¦¦¦¤¨
.dIel zcFarl mIeld EkPgzp¦§©§©§¦¦©£©§¦¨

:m"`xdai dxez ¨§¥
(eh)ëlr i`TW oeiM ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨¥©

Fl did ,dawp oFWl `idW z`Hg©¨¤¦§§¥¨¨¨
'oFW`x'C ,uxznE .'dpFW`xM' aFYkl¦§¨¦¨§¨¥§¦
,xkf oFWl iOp `EdW ,lbr lr i`ẅ¥©¥¤¤©¦§¨¨
i` .'FNW z`HgM' i"Wx hwp `l Kkl§¨Ÿ¨©©¦©©¨¤¦
,i"Wxl dWw ikdC xnFl Wi iOp©¦¥©§¨¦¨¤§©¦
dO` i`TW rnWn 'oFW`x' lW oFWlC§¨¤¦©§©¤¨¥©¨
Ki`e ,dlFr aizM eiptlE ,eiptl aEzMX¤¨§¨¨§¨¨§¦¨§¥
Kkl .dlFrM z`Hg oiC dUrIW xn`̈©¤©£¤¦©¨¨¨§¨
i`w `l xnFl dvFx ,'FNW lbrM' WxiR¥¥§¥¤¤¤©Ÿ¨¥

`EdC ,eipt iptNX` `N` eiptNX ©̀¤§¨¨¤¨©¤¦§¥¨¨§
.FNW lbr EpiidC ,z`Hg©¨§©§¥¤¤

:m"`xdfh dxez ¨§¥
(fh)ìwxtA zFgpnA ,m"`xd azM̈©¨§¥¦§¨§¤¤

ipY ,aFh mFi wxR dviaaE zFCn iYW§¥¦§¥¨¤¤¨¥
axwIe' ,`A` xA wgvi iAxC DiOw `PY©¨©¥§©¦¦§¨©©¨©©§¥
zlFr hRWnM ,'hRWOM dUrIe 'ebe©©£¤¨©¦§¨§¦§©©
dpErHW daFg zlFr lr cOl ,dacp§¨¨¦¥©©¨¤§¨
`de ,zFWwdl oi`e .'eke dkinq§¦¨§¥§©§§¨
lr' iAB i"Wx WxiR `xwIe zWxtA§¨¨©©¦§¨¥¥©¦©¥©
daFg zlFr zFAxl 'dlFrd W`xŸ¨¨§©©¨
'hRWOM' il dOl oM m`e ,dkinql¦§¦¨§¦¥¨¨¦©¦§¨
Wie .dkinql daFg zlFr lr cOll§©¥©©¨¦§¦¨§¥
zlFr `Ed `kdC daFg zlFrC ,xnFl©§©¨§¨¨©
liHdW ,ipinXd mFIA aixwdW oxd ©̀£Ÿ¤¦§¦©©§¦¦¤¦¦
lirlE ,mFIl daFg eilr aEzMd©¨¨¨¨©§¥
zlFr lr cOll aEzMd `A `xwIeA§©¦§¨¨©¨§©¥©©



עט ipiny zyxt - h - oqip a"i ipy meil inei xeriy

ß oqip a"i ipy mei ß

(æé)øè÷iå äpnî Btë àlîéå äçðnä-úà áø÷iå©©§¥»¤©¦§¨¼©§©¥³©Æ¦¤½¨©©§¥−
:ø÷aä úìò ãálî çaænä-ìò©©¦§¥®©¦§©−Ÿ©¬©«Ÿ¤

i"yx£BtÎ ‡lÓÈÂ∑ היאî קמיצה.¯˜a‰ ˙ÏÚ „·lÓ∑ אחר עׂשה אּלה הּתמיד ðּכל .עֹולת «¿«≈«ְִִָƒ¿«…««…∆ִֵֶַַַַָָָָ

(çé)íéîìMä çáæ ìéàä-úàå øBMä-úà èçLiå©¦§©³¤©Æ§¤¨©½¦¤¬©©§¨¦−
eä÷øæiå åéìà ícä-úà ïøäà éða eàöîiå íòì øLà£¤´¨¨®Â©©§¦Â§¥̧©«£³Ÿ¤©¨Æ¥½̈©¦§§¥¬

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«

(èé)äéìàä ìéàä-ïîe øBMä-ïî íéáìçä-úàå§¤©«£¨¦−¦©®¦̧¨©½¦¨«©§¨³
:ãákä úøúéå úéìkäå äqëîäå§©«§©¤Æ§©§¨½Ÿ§Ÿ¤−¤©¨¥«

i"yx£‰qÎÓ‰Â∑ המכּסה הּקרב ñחלב .את ¿«¿«∆ְֵֶֶֶֶֶַַַ

(ë)íéáìçä øè÷iå úBæçä-ìò íéáìçä-úà eîéNiå©¨¦¬¤©«£¨¦−©¤«¨®©©§¥¬©«£¨¦−
:äçaænä©¦§¥«¨

i"yx£˙BÊÁ‰ŒÏÚ ÌÈ·ÏÁ‰ ˙‡ eÓÈNiÂ∑ להקטירם אחר לכהן הּמניף ּכהן נתנן הּתנּופה, נמצאּוòלאחר , «»ƒ∆«¬»ƒ«∆»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
למּטה  .העליֹונים ְְִֶַָָ

(àë)éðä ïéîiä ÷BL úàå úBæçä úàåäôeðz ïøäà ó §¥´¤«¨À§¥Æ´©¨¦½¥¦¯©«£²Ÿ§−̈
:äLî äeö øLàk ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®©«£¤−¦¨¬¤«

ÏÚיז  ˜q‡Â dpÓ d„È ‡ÏÓe ‡˙ÁÓ ˙È ·¯˜Â¿»≈»ƒ¿»»¿»¿≈ƒ«¿«≈«
:‡¯Ùˆ ˙ÏÚÓ ¯a ‡Áa„Ó«¿¿»«≈¬««¿»

˜iL„e‡יח  ˙ÒÎ ‡¯Îc ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙È ÒÎe¿≈»»¿»ƒ¿»ƒ¿«¿«»
dÏ ‡Óc ˙È Ô¯‰‡ Èa e‡ÈËÓ‡Â ‡nÚÏ Ècƒ¿«»¿«¿ƒ¿≈«¬…»¿»≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ d˜¯Êe¿»≈««¿¿»¿¿

‡ÈÏ˙‡יט  ‡¯Îc ÔÓe ‡¯Bz ÔÓ ‡ia¯z ˙ÈÂ¿»«¿«»ƒ»ƒƒ¿»¬ƒ»
:‡c·k ¯ˆÁÂ ‡˙ÈÏÎÂ ‡e‚ ÈÙÁÂ¿»≈«»¿»¿¿»«¬««¿»

ia¯z‡כ  ˜q‡Â ‡˙Â„Á ÏÚ ‡ia¯z ˙È e‡ÈeLÂ¿«ƒ»«¿«»«∆¿»»¿«≈«¿«»
:‡Áa„ÓÏ¿«¿¿»

‡‰¯Ôכא  Ì¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ ‡˙Â„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»»¿»»¿«ƒ»¬≈«¬…
:‰LÓ „Èwt È„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡¬»»√»¿»¿»ƒ«ƒ…∆

minkg izty

dpErHW zFxFcl cigi lW daFg¨¤¨¦§¤§¨
daFg zlFrA ixiin `kde ,dkinq§¦¨§¨¨©§¥§©¨
iWcTn drW iWcw silil oi`e ,drWl§¨¨§¥¥¥¨§¥¨¨¦¨§¥
,i"Wxl Dil `pn ,xn`Y m`e .zFxFC§¦Ÿ©§¨¥§©¦
,o`M aEzMW dlFr` iOp i`w `nlC¦§¨¨¥©¦©¨¤¨¨
gAfOd iAB lr minC zwixf oiprl§¦§©§¦©¨¦©©¥©¦§¥©
zvigxE mixai` gEYp oiprlE ,aiaq̈¦§¦§©¦©¥¨¦§¦©
i`TW 'z`Hg' FnM ,eirxkE FAxw¦§§¨¨§©¨¤¨¥
iPWCn ,xnFl Wie .o`kC z`Hg ©̀©¨§¨§¥©¦§©¥
z`HgA aizkE FpFWlA aEzMd©¨¦§§¦§©¨
KgxM lr ,'hRWOM' o`ke 'oFW`xM'¨¦§¨©¦§¨©¨§¨
hRWOM 'hRWOM dUrIe' xnFl Kixv̈¦©©©£¤¨©¦§¨©¦§¨
dlFrA `N` Fpi` dfe ,dlFrA bEdPd©¨¨¨§¤¥¤¨¨¨
hRWn WxRzp mXW ,`xwIe zWxtC§¨¨©©¦§¨¤¨¦§¨¥¦§©

:dlFrdfi dxez ¨¨
(fi)î`l m`Cdgpn dPYWp dOl ,ok §¦Ÿ¥¨¨¦§©¨¦§¨

`xwIe zWxtAW zFxFC zgpOn Ff¦¦§©¤§¨¨©©¦§¨

deW `id drW zlFrC ,dlFrn xzFi¥¥¨§©¨¨¦¨¨
zgpnE ,zFxFcl `idW dacp zlFrl§©§¨¨¤¦§¦§©
:zFxFC zgpnl deW Dpi` drẄ¨¥¨¨¨§¦§©

ðded i`C ,xwAd zlFr 'caNn' FWExiR¥¦§©©©Ÿ¤§¦£¨
zlFr '`lA' dUr dN` lM FWExiR¥¨¥¤¨¨§Ÿ©
dWxRd sFqA aFYkl Fl did ,xwAd©Ÿ¤¨¨¦§§©¨¨¨
minlW mBW minlW aixwdW xg ©̀©¤¦§¦§¨¦¤©§¨¦
Fl did F` ,xwAd zlFr `lA aixwd¦§¦§Ÿ©©Ÿ¤¨¨
did f`e daxwd zNigzA aFYkl¦§¦§¦©©§¨¨§¨¨¨
azMW `pW i`nE ,dWxRd lM` rnWn©§©©¨©¨¨¨©§¨¤¨©
dUr dN` lM FWExiR i` `nlWA .o`M̈¦§¨¨¦¥¨¥¤¨¨
aizkC xiRW iz` xwAd zlFr 'xg`'©©©©Ÿ¤¨¥©¦¦§¦
ElNd zFpAxwC cOll `aC ,o`M `weC©§¨¨§¨§©¥§¨§¨©¨
ded i`e ,xwAd zlFr xg` miaxwp¦§¨¦©©©©Ÿ¤§¦£¨
minlW mBW rnWn did sFQA aizM§¦©¨¨©§©¤©§¨¦
WiC ,Fpi` dfe ,xwAd zlFr xg` `weC©§¨©©©©Ÿ¤§¤¥§¥

dfi` minlXl xcq mdl oi`C xnFl©§¥¨¤¥¤©§¨¦¥¤
oM m`C ,WxiR m"`xde .mcFw odn¥¤¥§¨§¥¥¥§¦¥
FnM ,Dil irAin 'Wcgd zlFr caNnE'¦§©©©Ÿ¤¦¨¥¥§
miWcge zFzAW itqEnA§¨¥©¨¨¢¨¦

:zFcrFnEgi dxez £
(hi)ñlr s` ,dGd dQkndW ,dfA oTY¦¥¨¤¤©§©¤©¤©©

dQknd algd wx Fpi` ,mzq `EdW iR¦¤§¨¥©©¥¤©§©¤
`xTIW Epivn `NW ipRn ,axTd z ¤̀©¤¤¦§¥¤Ÿ¨¦¤¦¨¥
z` dQknd algd wx 'dQkn' mWA§¥§©¤©©¥¤©§©¤¤

:FzlEf `l ,axTdk dxez ©¤¤Ÿ¨
(k)òxg` mFwnA `d ,i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¨§¨©¥

lr dtEpYd dfge dnExYd wFW' aizM§¦©§¨©£¥©§¨©
dlrnl dfgdW rnWn ,'mialgd iX ¦̀¥©£¨¦©§©¤¤¨¤§©§¨
WExitA ev zWxtaE ,dHnl algde§©¥¤§©¨§¨¨©©§¥
ligzOd wEqRA ahid WxFtn i"Wx©¦§¨¥¥©¨©©§¦

:'dp`iaY eici'`k dxez ¨¨§¦¤¨



ipinyפ zyxt - h - oqip a"i ipy meil inei xeriy

(áë)ãøiå íëøáéå íòä-ìà åéãé-úà ïøäà àOiå©¦¨̧©«£¯Ÿ¤¨¨²¤¨−̈©§¨«£¥®©¥À¤
:íéîìMäå äìòäå úàhçä úNòî¥«£¯©«©¨²§¨«Ÿ−̈§©§¨¦«

i"yx£ÌÎ¯·ÈÂ∑יברכ ּכהנים: יּׂשא ôּברּכת יאר, ,.„¯iÂ∑ מעלö הּמזּבח. «¿»¬≈ְְְֲִִִֵֶַָָָֹ«≈∆ְִֵֵַַַ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 39 cenr ,ak jxk zegiyÎihewl itÎlr)

ipinW zWxtA mipdM zMxA¦§©Ÿ£¦§¨¨©§¦¦

ויברכם  גו' את־ידו אהרן ְֲֲִֵֶַַַָָָָֹֽֽוּיּׂשא
יּׂשא יאר, ,יברכ ּכהנים, ּברּכת – ובפירוש ויברכם כב. (ט, ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

רש"י)

ּברּכת  מצות על הרי א. רׁש"י: ּפרּוׁש על הקׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָּבּמפרׁשים
מפרׁש ּומּדּוע נׂשא, ּבפרׁשת לקּמן רק נצטּוּו ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹֹּכהנים
יברכ" מפרט מּדּוע ב. ּכהנים. ּברּכת היא ּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשהּברכה
ּברכֹות  ג' ּכֹוללת ּכהנים ׁשּברּכת ּפׁשיטא הרי יּׂשא", ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹיאר

אֹופּנים ּבכּמה ותרצּו משכיל אּלּו. חכמים, שפתי רמב"ן, (ראה ְְְִֵֵַַָ
ועוד) .לדוד,

והּכונה  ּבחבירּתּה; מתֹורצת ּדחדא ּבזה, לֹומר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָויׁש
את אהרן ׁשּקּים לא היא ּכהנים,מצותּב"ויברכם", ּברּכת ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹ

אהרן ׁשּבחר עת ּברצֹונֹואּלא ּבאֹותּה יׂשראל את לבר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ
רק  ׁשּזהּו [להעיר, יּׂשא" יאר, ,יברכ" ּכהנים, ּברּכת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּבפסּוקי
ּבדר מה־ּׁשאין־ּכן מקרא", ׁשל "ּפׁשּוטֹו המפרׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלרׁש"י

על  קאי ׁש"ויברכם" ּבּׁש"ס מקֹומֹות ּבכּמה ּכדמּוכח ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָההלכה.
ּכהנים].מצות ּברּכת ְְֲִִִַַֹ

ּכּפרת  על הֹוכחה היתה ּבּמׁשּכן הּׁשכינה הׁשראת ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָָָָּדהּנה,
העדּות  מׁשּכן הּפסּוק על רׁש"י ׁשּכתב ּוכמֹו העגל, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחטא

פקודי) פרשת על (סוף הּקּב"ה להם ׁשּויתר ליׂשראל ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ"עדּות
ּביניהם". ׁשכינתֹו הׁשרה ׁשהרי העגל, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָמעׂשה

יׂשראל: ּבני את אהרן ׁשּבר הּברכה ּתֹוכן ה'יבר וזהּו כ– ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
העגל, חטא ּכּפרת ׁשאחרי ּבעצמֹו, מהּקּב"ה ּתּגיע ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּברכה

ּבעצמי" "אני – ילכּו" ׁש"ּפני הּקּב"ה יד הֹודיע לג, (תשא ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
שם) .ורש"י

ׂשֹוחקֹות"יאר ּפנים ל "יראה כה)– ו, נשא והינּו(רש"י , ְְְְֲִֵֶַַָָ
יׂשראל. ּבני ּבין הּׁשכינה ותׁשרה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָׁשּתׁשּכֹון

ׁש" על־ידי ּכעסֹו"יּׂשא והּוא "יכּבֹוׁש – כו)" שם, היינּו(רש"י , ְְְְֲִִֵֶַַַָ
העגל. חטא על הּקּב"ה ְְֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיכּפר

(âë)eëøáéå eàöiå ãòBî ìäà-ìà ïøäàå äLî àáiå©¨¸Ÿ¤³§©«£ŸÆ¤´Ÿ¤¥½©¥´§½©§¨«£−
:íòä-ìk-ìà ýåýé-ãBáë àøiå íòä-úà¤¨¨®©¥¨¬§«§Ÿ̈−¤¨¨¨«

i"yx£'B‚Â Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡·iÂ∑ מצאתי נכנסּו? לּמה «»……∆¿«¬…¿ְְִִָָָָ
ּכהנים' 'ּתֹורת על הּנֹוספת ּבּבריתא מּלּואים ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹּבפרׁשת
מעׂשה  על ללּמדֹו אהרן? עם מׁשה נכנס לּמה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלנּו:

ּדן ÷הּקטרת  הריני אחר? לדבר אּלא נכנס לא אֹו, . ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
עבֹודה, מעין ירידה מה ּברכה: טעּונֹות ּוביאה ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָירידה
מׁשה  נכנס לּמה למדּת, הא עבֹודה. מעין ּביאה ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹאף
אחר: ּדבר הּקטרת. מעׂשה על ללּמדֹו אהרן? ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָֹֹעם

ּכל  ונעׂשּו הּקרּבנֹות ּכל ׁשּקרבּו אהרן ׁשראה ְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹּכיון
מצטער  היה ליׂשראל, ׁשכינה ירדה ולא ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֹהּמעׂשים
עלי, הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּכעס אני 'יֹודע ְֲִֵֵֶַַַַָָָָואֹומר:
למׁשה: לֹו אמר ליׂשראל'! ׁשכינה ירדה לא ְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹֹּובׁשבילי
מּיד  ונתּבּיׁשּתי'? ׁשּנכנסּתי לי, עׂשית ּכ אחי, ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹ'מׁשה
ׁשכינה  וירדה רחמים ּובּקׁשּו עּמֹו מׁשה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָֹנכנס

‡˙ÌÚ‰Œ.ליׂשראל  eÎ¯·ÈÂ e‡ˆiÂ∑:ויהי אמרּו" ְְִֵָ«≈¿«¿»¬∆»»ְִִָ

ÔepÎ¯·eכב  ‡nÚ ÏÚ È‰B„È ˙È Ô¯‰‡ Ì¯‡Â«¬≈«¬…»¿ƒ««»»≈ƒ
˙ÒÎÂ ‡˙ÏÚÂ ‡˙‡hÁ „aÚÓlÓ ˙Áe¿«ƒ¿∆¿««»»«¬»»¿ƒ¿«

:‡iL„e˜¿«»

e˜Ùeכג  ‡ÓÊ ÔkLÓÏ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÚÂ¿«…∆¿«¬…¿«¿«ƒ¿»¿»
ÏÎÏ ÈÈ„ ‡¯˜È ÈÏb˙‡Â ‡nÚ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»«»¿ƒ¿¿ƒ¿»»«¿»¿»

:‡nÚ«»

minkg izty
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:mW oiIr ,FA mifnxp EN`Wö(awri zlgp) ¤¥¦§¨¦©¥¨©£©©£Ÿ

itlE ,miRM z`iUp mFwOn cxIW `lŸ¤¨©¦§§¦©©©¦§¦
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,mi`ENOd ini zraWA FcOll lFkï§©§§¦§©§¥©¦¦
,mi`ENiOl ipinW mFiA FcOll KxvEd§©§©§§§¦¦©¦¦



פי ipiny zyxt - i - oqip b"i iyily meil inei xeriy
עלינּו" אלהינּו ה' צ)øנעם ׁשּתׁשרה (תהלים רצֹון 'יהי , ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ימי  ׁשבעת ׁשּכל לפי ידיכם'. ּבמעׂשה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכינה
ּופרקֹו ּבֹו וׁשּמׁש לּמׁשּכן מׁשה ׁשהעמידֹו ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּמּלּואים
נכלמים  יׂשראל והיּו ׁשכינה, ּבֹו ׁשרתה לא יֹום, ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָֹּבכל
ׁשּטרחנּו, הּטרח ּכל רּבנּו, 'מׁשה למׁשה: ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹואֹומרים

העגל'! עֹון לנּו ׁשּנתּכּפר ונדע ּבינינּו ׁשכינה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּתׁשרה
וירא  ּתעׂשּו ה' אׁשרֿצּוה הּדבר "זה להם: אמר ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלכ
מּמּני, וחׁשּוב ּכדאי אחי אהרן ה'", ּכבֹוד ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹאליכם
ּבכם  ׁשכינה ּתׁשרה ועבֹודתֹו קרּבנֹותיו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעלֿידי

ּבֹו ּבחר ׁשהּמקֹום .וּתדעּו ְְֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(237 'nr f jxk zegiy ihewl)

העם ּכל אל ה' ּכבֹוד כג)וּירא ּגחלים (ט, מּלׁשֹון 'עם', ְְִִֵֶֶַַָָָָָ
הּמּלּואים  ימי ּבׁשבעת נמּוכה. ּבחינה על מֹורה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָעֹוממֹות,

עבֹודת ידי על הּׁשכינה הׁשראת (הקרבת יׂשראלהיתה ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
מּסדר  אֹור ממׁשיכה ה'מּטה' ועבֹודת ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָקרּבנֹות),

מּצד  זֹו הׁשראה היתה הּׁשמיני ּבּיֹום א ְְְְְְִִִִַַַַַַָָָָהׁשּתלׁשלּות.
הׁשּתלׁשלּות.הּקּב"ה  מּסדר ׁשּלמעלה ּבחינה נמׁשכה ולכן , ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּגיע  - יֹותר למּטה יֹורד יֹותר, הּגבֹוּה ׁשּכל לּכלל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּובהתאם
ל'עם'. ּגם ִַַַָהּגּלּוי

ß oqip b"i iyily mei ß

(ãë)çaænä-ìò ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥³¥¥Æ¦¦§¥´§Ÿ̈½©¸Ÿ©Æ©©¦§¥½©
eìtiå epøiå íòä-ìk àøiå íéáìçä-úàå äìòä-úà¤¨«Ÿ−̈§¤©«£¨¦®©©³§¨¨¨Æ©¨½Ÿ©¦§−

:íäéðt-ìò©§¥¤«
i"yx£ep¯iÂ∑ּכתרּגּומֹו. «»…ְְַ

é(à)Búzçî Léà àeäéáàå áãð ïøäà-éðá eç÷iå©¦§´§¥Â©«£ÂŸ¨¨̧©«£¦¹¦´©§¨À
éðôì eáéø÷iå úøè÷ äéìò eîéNiå Là ïäá eðziå©¦§³¨¥Æ¥½©¨¦¬¨¤−¨§®Ÿ¤©©§¦¹¦§¥³

ì øLà äøæ Là ýåýé:íúà äeö à §Ÿ̈Æ¥´¨½̈£¤¯¬¬Ÿ¦−̈Ÿ¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr al jxk zegiy ihewl)

אֹותם צּוה לא א)(אׁשר אהרן י, ׁשּבני החּיים', ּב'אֹור ּכתב ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הרי  לׁשאל, ויׁש להּקּב"ה. עּזה ּתׁשּוקה הּנפׁש', מ'ּכלֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמתּו
ה'. רצֹון על ׁשעברּו ּומׁשמע אֹותם", צּוה לא "אׁשר ְְְְֲִִֶֶַַָָָָֹּכתיב
לה' והתחּברּות התקּׁשרּות ׁשל ּכזֹו ּבדרּגה ׁשהיּו לֹומר, ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָויׁש

עד התקּׁשרּות) מּלׁשֹון לצּוּוי (קטרת נזקקּו ּכל ׁשּלא ; ְְְְְְְִִִִֶֶַַָֹֹ
היּו מּמילאמעׂשיהם ּכי ּבדר ה', לרצֹון מלאה ּבהתאמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּלהם. לרצֹונם הפ ְְִֶֶַָָָרצֹונֹו

(á)eúîiå íúBà ìëàzå ýåýé éðôlî Là àözå©¥¬¥¥²¦¦§¥¬§Ÿ̈−©´Ÿ©¨®©¨ª−
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£L‡ ‡ˆzÂ∑ ּבני מתּו לא אֹומר: אליעזר רּבי «≈≈≈ְֱִִֵֵֵֶֶַֹ
רּבן.ùאהרן  מׁשה ּבפני הלכה ׁשהֹורּו עלֿידי אּלא ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּתדע  לּמקּדׁש. נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר: יׁשמעאל ,úרּבי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

יין  ׁשתּויי יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשאחר
ּכדאיתא  וכּו', ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלּמקּדׁש.

רּבה" .ּב"וּיקרא ְְִַַָָ

ÏÚכד  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»««
‡nÚ Ïk ‡ÊÁÂ ‡ia¯z ˙ÈÂ ‡˙ÏÚ ˙È ‡Áa„Ó«¿¿»»¬»»¿»«¿«»«¬»»«»

:ÔB‰Èt‡ ÏÚ eÏÙe eÁaLÂ¿«»¿»««≈

b·¯א  ‡e‰È·‡Â ·„ Ô¯‰‡ È· e·ÈÒe¿ƒ¿≈«¬…»»«¬ƒ¿«
dÏÚ e‡ÈeLÂ ‡˙M‡ Ô‰· e·‰ÈÂ d˙ÈzÁÓ«¿ƒ≈ƒ»¿≈∆»»¿«ƒ¬«
‡Ï Èc ‡˙È¯Îe ‡˙M‡ ÈÈ Ì„˜ e·È¯˜Â ˙¯Ë¿̃…∆¿»ƒ√»¿»∆»»¿≈»ƒ»

:ÔB‰˙È „Èwt«ƒ»¿

ÔB‰˙Èב  ˙ÏÎ‡Â ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡˙M‡ ˙˜Ùe¿»«∆»»ƒ√»¿»«¬»«»¿
:ÈÈ Ì„˜ e˙ÈÓeƒ√»¿»

minkg izty
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úFpi` 'mzF` dEv `l xW`' WExitE¥£¤Ÿ¦¨¨¥
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ּביֹותר, נעלית היתה ואביהּוא נדב ׁשל ׁשּמדרגתם היֹות ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָעם
מּמּני  ּגדֹולים "ׁשהם לאהרן: מׁשה ׁשאמר ּכדי־ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹועד
נענׁשּו זאת ּבכל ּבבחירי", - "ּבקרֹובי קראם והּקּב"ה ,"ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹּומּמ
- לרּבם הראּוי ה"ּביטּול" העּדר ּבגלל ּביֹותר, חמּור ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּבעֹונׁש

ּבפניו. הלכה ְֲֶָָָָׁשהֹורּו
האֹומר  הּוא - ּכּנ"ל ּבּתֹורה הרב ּכחֹו למרֹות - אליעזר ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָֹורּבי
לּׁשכינה  ּגֹורם רּבֹו, מּפי ׁשמע ׁשּלא ּדבר ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁש"האֹומר
לגילּוי  הּנֹוגע ּדבר הּוא לרּבֹו ׁשהּביטּול מּיׂשראל", ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּתסּתּלק

יׂשראל. לכללּות ְְְִִִֵַָָָהּׁשכינה
אני  למּדן מּיׂשראל: אדם יאמר ׁשאל ההֹוראה, ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּומּזה
לי  ׁשּיֹורה ּולחּכֹות לרב ּבטל אהיה ואי הּנני, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָותלמיד־חכם
ּבּה אל אׁשר והּדר עֹולם, ּבהליכֹות וכן ּבּתֹורה, ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָההלכה

לעצמי! להֹורֹות ּבכֹוחי והלא - ה' ְְְְֲֲִִַַַַֹּבעבֹודת
היה זה ּובכל־זאת ואביהּוא, ּכנדב ּגדֹול לנּו מי ּכי ּכל - ְְֲִִִֶַָָָָָָָָֹ

" אהרןלא חטאם, ּבני ּבפני אּלא מתּו הלכה ׁשהֹורּו על־ידי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
אּלא  להם, רק לא נֹוגע ׁשּזה - ּכ ּכדי ועד רּבן", ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמׁשה

ּביׂשראל. הּׁשכינה ּגילּוי ׁשל הענין להיפ ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשּגֹורם
ׁשּלֹו הּתֹורה ׁשּלימּוד ואחד אחד מּכל ּדֹורׁשים ּגיסא: ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָָָָלאיד
ּכּולֹו ׁשּכל ועד - הּוא ּבׂשכלֹו והּׂשגה ּבהבנה ּדוקא ְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָיהיה

הּתֹורה. ּבהבנת חדּור ְֲִֶַַַָָָיהיה
ׁשתּויי  אֹומר יׁשמעאל "רּבי ואֹומר רׁש"י ׁשּממׁשי וזהּו -ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָ

נכנסּו והּׂשגה,לּמקּדׁשיין הבנה - ּבינה ּבחינת הּוא יין :" ְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָ
והּׂשגה,ׁשתּויי ּו" הבנה וחדּורים מלאים ׁשהיּו ּפירּוׁשֹו יין" ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּנכנסּו - הּוא ׁשל לּמקּדׁשוהחטא החּסרֹון זה: ּבצּיּור ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ
הּכניסה ּבעת אּלא אינֹו יין" עבֹודת לּמקּדׁש"ׁשתּויי אבל - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

להיֹות  צריכה אּדרּבה, הרי ּבּמקּדׁש, ּכׁשאינֹו לקֹונֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָהאדם
והּׂשגה: ְֲַַָָָָּבהבנה

מלכי  מל לפני האדם עֹומד ׁשאז הּתפּלה, ענין הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָמקּדׁש

- וכּו' מלּכא קּמי ּבמחֹוג ּדמחוי ּומאן הּקּב"ה, ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָהמלכים
אבל  מריּה", קּמי "ּכעבּדא הּביטּול ּבתכלית להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּצרי
יין" ּד"ׁשתּויי ּבאֹופן להיֹות צריכֹות ּבּתֹורה ויגיעתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעבֹודתֹו

הּתֹורה. ּבׂשכל וחדּורה מּמּולאת מציאּותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָׁשּכל
לֹו ׁשאמרה אילעאי ּברּבי יהּודה ּברּבי ׁשּמצינּו ּוכמֹו -ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ
רּבי  לּה ואמר יין". "ׁשתּוי לּפני ּדֹומים היּו ׁשּפניו ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמטרֹוניתא,
ּדזה  והינּו - ּבידֹו מצּוי ׁשּתלמּודֹו לפי ׁשּזהּו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָיהּודה
מּפני  זה הרי יין", ּכ"ׁשתּוי נראה היה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשּבגׁשמּיּות
היה  ּוברּוחנּיּות ׁשּלֹו, הרּוחנּיּות ּכפי היתה ׁשּלֹו ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּגׁשמּיּות

- הּתֹורה ּבהבנת חדּור - יין" ְֲִַַַַָָָ"ׁשתּוי
האדם  מתּבּטל (ּבּמקּדׁש), הּתפּלה ׁשּבזמן זה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּנה
ׁשּגם  ּופֹועל ּכח נֹותן זה הרי - ּכּנ"ל לגמרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַֹמּמציאּותֹו
ּבביטּול  ּתהיה הּוא, ּבׂשכלֹו הּתֹורה ּבלימּוד אחר־ּכ ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָעבֹודתֹו

ּכדבעי. והּׂשגה ּבהבנה ּגם ׁשהיא עם ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָהראּוי,
הפכים  ׁשני ׁשל החיּבּור יּתכן אי הּׁשאלה: נׁשאלת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאמנם
ּוביטּול  הּלֹומד, ׁשל והבנתֹו ׂשכלֹו הרּגׁש הּתֹורה: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבלימּוד
רׁש"י  ּפירּוׁש ּבהמׁש ניּתנת הּתׁשּובה - וכּו'? ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָמציאּותֹו

לֹו ׁשהיה למל "מׁשל מּכיון ּבן־ּבית להּלן: - וכּו'" ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
מלכי  מל ׁשל "ּבן־ּבית" ׁשהם יׂשראל ּבבני ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשהמדּוּבר
ּב' לחּבר הּכח להם נֹותן יתּבר הּוא הרי הּקּב"ה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמלכים
זה  עם ּוביחד והּׂשגה, ּבהבנה ללמֹוד ׁשּיּוכלּו ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָההפכים,
את  יפעלּו ׁשעל־ידי־זה עד וכּו': הּמתאים ּבּביטּול ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַלהיֹות
מתנהג  העֹולם ואלקּות, עֹולם ׁשל ההפכים) (ּדב' ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹהחיּבּור

ּבל  ּומסקנתֹו הּלֹומד ׁשל ּפסק־ּדין וכדרׁשת על־ּפי ימּודֹו, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָ
על־ידי־זה  ּומקרב עלי, ּגֹומר לא־ל הּפסּוק על ז"ל ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

כל וראּו הוי' כבֹוד "ונגלה הּיעּוד קּיּום ּכי ּבׂשר את יחּדיו ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ
צדקנּו. מׁשיח ּבביאת ּדּבר". הוי' ְְְֲִִִִִֵֵַַָָפי

ã ycew zegiyn zecewp ã(51 'nr ai jxk zegiy ihewl)

לּמקּדׁש נכנסּו יין ׁשתּויי . . מׁשה ּבפני הלכה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹׁשהֹורּו
ב) י, הם (רש"י – ּבּכתּוב מפרׁש החטא הרי לתמּה, ְְְֲִֵֵֵֵַַַָָֹֹיׁש

לעיל  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ה'. לצּוּוי ּבנּגּוד קטרת ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַֹהקטירּו
ה'"; מּלפני אׁש "וּתצא הּׁשכינה הׁשראת לגּבי נאמר ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָּבסמּו

ׁשּלׁשֹון עצמֹוּומּזה ׁשאף זה מּוכח אהרן, ּבבני ּגם מֹופיע ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
ׁשהעבֹודה  מפרׁש לכן הּׁשכינה. ּגּלּוי ּגרמה ְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָָָָעבֹודתם
הנהגתם  ּבאפן חּסרֹון ׁשהיה אּלא ּכדבעי, היתה ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹּכׁשּלעצמּה

זֹו. ֲָָּבעבֹודה
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dvr Elhp `NW lre ,Eqipkd mixiMd©¦©¦¦§¦§©¤Ÿ¨§¥¨

:dGn dfb dxez ¤¦¤



פג ipiny zyxt - i - oqip b"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 49 cenr ,ai jxk zegiyÎihewl)

d"ATd lW FziA ipA§¥¥¤©¨¨

וגו' אֹותם וּתאכל יהוה מּלפני אׁש ְְִִֵֵֵֵַַַָָֹֹוּתצא
נכנסּו יין ׁשתּויי אֹומר יׁשמעאל רּבי . . – אׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָוּתצא
יּכנסּו ׁשּלא הּנֹותרים הזהיר מיתתן ׁשאחר ּתדע ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלּמקּדׁש,
וכּו' ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל מׁשל לּמקּדׁש, יין ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשתּויי

רּבה ּבוּיקרא רש"י)ּכדאיתא ובפירוש (י,ב. ְְְִִִַַָָָ
ּפתח  על עֹומד מצאֹו נאמן, ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָמׁשל
אחר  ּבית ּבן ּומּנה ּבׁשתיקה, ראׁשֹו את והּתיז ְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹחנּויֹות
אּלא  הראׁשֹון, את הרג מה מּפני יֹודעים אנּו ואין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּתחּתיו,
אנּו חנּויֹות, ּבפתח ּתּכנס לא ואמר הּׁשני את ׁשּמצּוה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּמה

הראׁשֹון. את הרג ּכ ׁשּמּתֹו רבה)יֹודעים (ויקרא ְִִִֶֶַָָָ
הּמדרׁש מּדברי ּבהעּתקתֹו רׁש"י ּכּונת מהי להבין ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָָָוצרי
אם  ,ּדמּמה־נפׁש וכּו'", ּבית ּבן לֹו ׁשהיה למל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"מׁשל

"מׁשל  ולֹומר לקּצר הוה־ליּה הּמדרׁש, לדברי לצּין רק ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָּכּונתֹו
ּגם  להֹודיע ּברצֹונֹו ואם רּבה", ּבוּיקרא ּכדאיתא וכּו' ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָלמל

ׁשהביא? הּמׁשל ּבּתחּלת ּדי אין הרי הּמׁשל, ּתֹוכן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאת
נדב  נענׁשּו מה מּפני מתרץ אּלּו ּדבדבריו לֹומר, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָויׁש
זה  ועל יין, ּדׁשּתּיית האּסּור על נצטּוּו לא והרי ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָֹואביהּוא,

הּמל,ּת ׁשהעניׁשֹו ּדזה ּבית, ּבן לֹו ׁשהיה למל מּמׁשל ירץ ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
" ׁשּבהיֹותֹו מּפני הּוא ,ּכ על הּוזהר ׁשּלא ּבית אף־על־ּפי "ּבן ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להבין צרי היה הּמל אזהרה מעצמֹוׁשל מּבלי ּגם - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
.הּמל ׁשל רצֹונֹו הפ היא זֹו ׁשהנהגה - ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָמפֹור ׁשת

ׁשל  ּביתֹו ּבני היּו אהרן ׁשּבני מּכיון ּבעניננּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹועל־ּדר־זה
ּביתֹו, הנהגֹות ידעּו מעצמם הּנה אּקדׁש", "ּבקרֹובי ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּקּב"ה

ּבפרּוׁש. זה על נצטּוּו ּכׁשּלא ְְְִֵֶֶַַַֹּגם

(â)ýåýé øac-øLà àeä ïøäà-ìà äLî øîàiå| ©¸Ÿ¤¤¹¤©«£ÀŸÁ£¤¦¤̧§Ÿ̈³
íciå ãákà íòä-ìë éðt-ìòå Lãwà éáø÷a øîàì¥ŸÆ¦§Ÿ©´¤¨¥½§©§¥¬¨¨−̈¤¨¥®©¦−Ÿ
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i"yx£'B‚Â ¯acŒ¯L‡ ‡e‰∑(קטו ּדּבר?(זבחים היכן ¬∆ƒ∆¿ִֵֵָ

ּבכבדי" ונקדׁש יׂשראל לבני ׁשּמה כט)"ונעדּתי .(שמות ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹ
מׁשה  לֹו אמר 'ּבמכּבדי'. אּלא "ּבכבדי", ּתקרי ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻאל
הּבית  ׁשּיתקּדׁש הייתי יֹודע אחי! אהרן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלאהרן:
.ּב אֹו ּבי אֹו סבּור: והייתי מקֹום, ׁשל ְְְִִִִֶָָָָָֻּבמיּדעיו

!ּומּמ מּמּני ּגדֹולים ׁשהם אני רֹואה (ת"כ.עכׁשיו, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָ
רבה) ‡‰¯Ô.ויקרא ÌciÂ∑(ושם ׁשתיקתֹו(שם על ׂשכר ,àקּבל «ƒ…«¬…ְִִֵַָָָ

לֹו ׁשּנאמרה הּדּבּור, עּמֹו ׁשּנתיחד קּבל? ּׂשכר ְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּומה
יין áלבּדֹו ׁשתּויי ÈtŒÏÚÂ.ּבבחירי ∑È·¯˜a.ּפרׁשת ְְִֵַַַָָƒ¿…«ְִִַ¿«¿≈

„·k‡ ÌÚ‰ŒÏÎ∑ ּדין עֹוׂשה ּכׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא »»»∆»≈ְִֶֶַָָ
ּומתקּלס  ּומתעּלה מתירא ּבאּלּו,âּבּצּדיקים ּכן אם ; ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָ
אֹומר: הּוא וכן ּברׁשעים. סח)ּכלֿׁשּכן "נֹורא (תהלים ְְִֵֵֵֶָָָָ

אּלא אלה  ,"מּמקּדׁשי" ּתקרי אל – "מּמקּדׁשי ים ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
'מּמקּדׁשי'. ְִֶָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(brw 'r g"g ycew zexb`)

ּבקרבי  לאמר ה' ּדּבר אׁשר הּוא אהרן אל מׁשה ְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹֹוּיאמר
אהרן וּיּדם אּכבד העם ּכל ּפני ועל ג)אּקדׁש (י, ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

להתרחׁש ׁשעֹומד מה על ידע ׁשּמׁשה מהּפסּוק ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹמׁשמע
ּבחסידּות  מבאר :לכ הּטעם לבאר ויׁש ידע. לא אהרן ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹֹואּלּו
להמׁשי ׁשּתפקידֹו - ּדמלּכא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹׁשּמׁשה
- ּדמטרֹוניתא" "ׁשֹוׁשבינא הּוא ואהרן ּבעֹולם. ְְְְֱֲִִַַָָָָֹֹאלקּות
ׁשעצם  מבאר, עֹוד למעלה. העֹולם את להעלֹות ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּתפקידֹו

אלקּיֹות  ּבדרּגֹות ואּלּו לאדם, נזק לגרם יכֹולה הרע ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹידיעת
לכן  לנזק. ּגֹורמת הרע ידיעת אין לרע, קׁשר ּכל להם ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
ּבבחינת  הּוא מׁשה ּכי להתרחׁש, ההֹול על ידע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹמׁשה
לו. מּזיקה לא הרע וידיעת מהעֹולם ׁשּלמעלה ְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹאלקּות
לכן  לֹו, להּזיק יכֹולה היתה הּידיעה עצם אהרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה־ׁשאין־ּכן

להתרחׁש. מההֹול ידע ְְִֵֵֵַַַָֹלא
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:äðçnì õeçî-ìà Lãwä-éðt úàî¥¥´§¥«©½Ÿ¤¤¦−©©«£¤«
i"yx£Ô¯‰‡ „c∑ אחי ׁשּנאמר:ãעּזיאל היה, עמרם …«¬…ְֱֲִִֵֶֶַַָָָֻ

ו) וגֹו'"(שמות קהת B‚Â'."ּובני ÌÎÈÁ‡Œ˙‡ e‡N∑ ְְְֵָ¿∆¬≈∆¿
הּכּלה  מּלפני הּמת את העבר לחברֹו: האֹומר ,äּכאדם ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה  את לערּבב .ׁשּלא ְְְִֵֶֶַַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 107 cenr fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

'iel' lM lW dniUnd©§¦¨¤¨¥¦

מחּוץ  אל הּקדׁש ּפני מאת אחיכם את "ׂשאּו הּפסּוק ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹעל
ד)לּמחנה" העבר (י, לחבירֹו: האֹומר ּכאדם רׁש"י מפרׁש , ְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּׂשמחה. את לערּבב ׁשּלא הּכּלה, מּלפני הּמת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
קרֹובי  נצטּוּו - הּמת" את ּד"העבר זה ׁשּבמעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָמצינּו

הּלוּיים. ְִִֵַַהּמת,
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמֹוד יׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּומּזה

הרמּב"ם ויובל)ּכתב שמיטה הל' ּבלבד (סוף לוי ׁשבט "לא ְְִִֵֵֶַַַַָָֹ
מדעֹו והבינֹו אֹותֹו רּוחֹו נדבה אׁשר כּו' ואיׁש איׁש ּכל ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָאּלא
צּוארֹו מעל ּופרק כּו' ּולעבדֹו לׁשרתֹו ה' לפני לעמֹוד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלהּבדל
זה  הרי האדם, ּבני ּבּקׁשּו אׁשר הרּבים החׁשּבֹונֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָעֹול
ׁשּזכה  ּכמֹו כּו' ונחלתֹו חלקֹו ה' ויהיה קדׁשים, קדׁש ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹנתקּדׁש

ללוּים". ְְֲִִִִֹלכהנים
יכֹול  "לוי", ּבבחינת והּוא אֹותֹו" רּוחֹו ׁש"נדבה זה איׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָוהּנה

רק  לעסֹוק עליו קדׁשים" קדׁש ׁש"נתקּדׁש ׁשּמּכיון ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלחׁשֹוב,
מרע" ּב"סּור הּקׁשּורים ּבענינים א ּוקדּוׁשה, ּתֹורה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָּבעניני
לא  ׁשעדין אּלּו ּבזה ׁשּיעסקּו מּוטב - מאיּסּורא" ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּו"לאפרּוׁשי
צּוארם  מעל ּפרקּו לא ועדין קדׁשים", "קדׁש ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹֹנתקּדׁשּו

הרּבים". ְִֶַַָ"החׁשּבֹונֹות
הּׂשמחה", את לערּבב "לא ׁשּכדי הּכתּוב, מׁשמיענּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹוזה
ל"העביר  צרי ,יתּבר לׁשבּתֹו ּומדֹור מכֹון יהיה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשהעֹולם
את  "ׂשאּו זה ּובצּוּוי מאיּסּורא. ּולאפרּוׁשי הּמת" ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָאת
ׁשהם  ּדאף ּדוקא. הּלוּיים נצטּוּו הּקדׁש" ּפני מאת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאחיכם
ּולעבדֹו" לׁשרתֹו ה' לפני "לעמֹוד ּומּובדלים מעם, ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָמּורמים
"מּלפני  ,"וה"לכלּו האיסּור ּבהעברת לעסֹוק עליהם -ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָ
ּומדֹור  מכֹון להיֹות העֹולם יכׁשר זה ּבאֹופן ורק ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֻהּכּלה".

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו

(ä)äðçnì õeçî-ìà íúðzëa íàOiå eáø÷iå©¦§§À©¦¨ªÆ§ª¢Ÿ½̈¤¦−©©«£¤®
:äLî øac øLàk©«£¤−¦¤¬¤«

i"yx£Ì˙zÎa∑ מתים נכנסּוåׁשל אׁש ׁשל חּוטין ׁשני ּכמין נׁשמתם; אּלא ּבגדיהם, נׂשרפּו ׁשּלא מלּמד , ¿À√…»ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
חֹוטמיהם ת"כ)לתֹו נב. .(סנהדרין ְְֵֶ

(å)øîúéàìe øæòìàìe ïøäà-ìà äLî øîàiå|åéða ©Ÿ́¤¤´¤©«£¿Ÿ§¤§¨¨Á§¦«¨¨̧¨¹̈
eòøôz-ìà íëéLàø|àìå eîøôú-àì íëéãâáe ¨«¥¤¬©¦§¨´¦§¥¤³«Ÿ¦§¸ŸÆ§´Ÿ

ìàøNé úéa-ìk íëéçàå óö÷é äãòä-ìk ìòå eúîú̈ª½§©¬¨¨«¥−̈¦§®Ÿ©«£¥¤Æ¨¥´¦§¨¥½
:ýåýé óøN øLà äôøOä-úà ekáé¦§Æ¤©§¥½̈£¤−¨©¬§Ÿ̈«

Ï‡ÈfÚד  Èa ÔÙˆÏ‡Ïe Ï‡LÈÓÏ ‰LÓ ‡¯˜e¿»…∆¿ƒ»≈¿∆¿»»¿≈Àƒ≈
eÏeË e·È¯˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â Ô¯‰‡„ È‰e·‡ Á‡«¬ƒ¿«¬…«¬«¿¿ƒ
‡¯aÓÏ ‡L„e˜ Èt‡ Ì„˜ ÔÓ ÔBÎeÁ‡ ˙È»¬ƒ√»«≈¿»¿ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡ה  ÔB‰ÈpzÎa ÔepÏËe e·È¯˜e¿ƒ¿»À¿ƒÀ≈¿ƒ»»
:‰LÓ ÏÈlÓ È„ ‡Ók ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»ƒ«ƒ…∆

Ó˙È‡Ïe¯ו  ¯ÊÚÏ‡Ïe Ô¯‰‡Ï ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿«¬…¿∆¿»»¿ƒ»»
ÔBÎÈLe·Ïe Úe¯t Ôea¯˙ ‡Ï ÔBÎÈLÈ¯ È‰Ba¿ƒ≈≈»¿«≈«¿≈
È‰È ‡zLk Ïk ÏÚÂ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ÔeÚf·˙ ‡Ï»¿«¿¿»¿¿«»¿ƒ¿»¿≈
˙È Ôek·È Ï‡¯NÈ ˙Èa Ïk ÔBÎÈÁ‡Â ‡Ê‚e¯¿»«¬≈»≈ƒ¿»≈ƒ¿»

:ÈÈ „È˜B‡ Èc ‡z„˜È»ƒ¿»ƒƒ¿»

minkg izty

'LiWCwOn midl` `xFP'nxESwA oiIr) ¦¨¡Ÿ¦¦¦§¨¤©¥§¦

(igxfn:c dxez ¦§¨¦

(c)ã`Ed 'cFC' WxtY `NW iwER`l§©¥¤Ÿ§¨¥
zFn ixg` zWxtaC ,FzcFC lW Wi ¦̀¤¨¦§¨¨©©£¥
.LcFC zW` `Ede 'LzcFC' iOp Epivn̈¦©¦¨§§¥¤§
'oxd` cFC' xnFl drhp `lC iOp i ¦̀©¦§Ÿ¦§¤©©£Ÿ

WxiR okl ,i`w otvl`e l`WiO ©̀¦¨¥§¤§¨¨¨¥¨¥¥¥
:oiadl lwe .'did mxnr ig` l`iGEr'¦¥£¦©§¨¨¨§©§¨¦

ämkig` z` E`U Eaxw' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¦§§¤£¥¤
ipR z`n' i`n ,Dil irAin 'mExawe§¦§¦¨¥¥©¥¥§¥

:'eke Exiard `N` ,'WcTdd dxez ©Ÿ¤¤¨©£¦

(d)åzpYM lke ,'mzpYkA' aizkCn¦¦§¦§ª¢Ÿ¨§¨ªŸ¤
zpYkA ixiin mipdM zxFzA aizkC¦§¦§©Ÿ£¦©§¥§ªŸ¤
`l otvl`e l`WinE ,dPEdk icbA lW¤¦§¥§¨¦¨¥§¤§¨¨Ÿ
mdl Eid oi`nE ,mIel `N` mipdM Eid̈Ÿ£¦¤¨§¦¦¥©¦¨¨¤

:mizO` i`w i`Ce `N` ,zFpYMe dxez ª¢¤¨©©¨¥©¥¦



פה ipiny zyxt - i - oqip b"i iyily meil inei xeriy
i"yx£eÚ¯ÙzŒÏ‡∑ּתגּדלּו ׁשאבל æאל מּכאן, ׂשער. «ƒ¿»ְְִֵֵֶַַָָָ

ּבתסּפרת  ב).çאסּור יד ּתערּבבּו(מו"ק אל אּתם אבל ְְְְְֲִֶֶַַַָָֹ
מקֹום  ׁשל ˙e˙Ó.ׂשמחתֹו ‡ÏÂ∑ּתעׂשּו אם èהא ְִֶָָ¿…»Àֲִַָ

ּתמּותּו Ï‡¯NÈ.ּכן, ˙ÈaŒÏk ÌÎÈÁ‡Â∑,מּכאן ֵָ«¬≈∆»≈ƒ¿»≈ִָ
ׁשל  להתאּבל éׁשּצרתן הּכל על מּטלת ּתלמידיֿחכמים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

.ּבּה ָ

(æ)ïîL-ék eúîz-ït eàöú àì ãòBî ìäà çútîe¦¤Á©Á¸Ÿ¤¥¹³Ÿ¥«§Æ¤¨ª½¦¤²¤
ô :äLî øáãk eNòiå íëéìò ýåýé úçLî¦§©¬§Ÿ̈−£¥¤®©©«£−¦§©¬¤«

(ç):øîàì ïøäà-ìà ýåýé øaãéå. ©§©¥´§Ÿ̈½¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(è)zLz-ìà øëLå ïéé|äzà|éðáeíëàáa Czà E ©¦́§¥º̈©¥´§§©¨´¨¤´¦À̈§«Ÿ£¤²
:íëéúøãì íìBò úwç eúîú àìå ãòBî ìäà-ìà¤¬Ÿ¤¥−§´Ÿ¨ª®ª©¬−̈§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£¯ÎLÂ ÔÈÈ∑ּכדר ÌÎ‡·a.ׁשכרּותֹוëיין «ƒ¿≈»ְְִִֶֶַ¿…¬∆
„ÚBÓ Ï‰‡ŒÏ‡∑(ת"כ)אּלא לי להיכל,אין ּבבֹואם ∆…∆≈ְִֵֵֶַָָָ

אהלֿמֹועד', 'ּביאת ּכאן נאמר מּנין? לּמזּבח ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּבגׁשּתם

מה  מֹועד', אהל 'ּביאת ורגלים: ידים ּבקּדּוׁש ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָֹונאמר
ּכאן  אף אהלֿמֹועד, ּכביאת מזּבח ּגיׁשת עׂשה ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹּלהּלן

אהלֿמֹועד  ּכביאת מזּבח ּגיׁשת .עׂשה ְְִִִֵֵֶַַַָָֹ

ÓÏÈc‡ז  Ôe˜t˙ ‡Ï ‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯zÓeƒ¿««¿«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»
e„·ÚÂ ÔBÎÈÏÚ ÈÈ„ ‡˙e·¯ ÁLÓ È¯‡ Ôe˙eÓ¿̇¬≈¿«¿»«¿»¬≈«¬»

:‰LÓ„ ‡Ób˙Ùk¿ƒ¿»»¿…∆

ÓÈÓÏ¯:ח  Ô¯‰‡Ï ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»¿«¬…¿≈»

CnÚט  CÈ·e z‡ ÈzL˙ ‡Ï Èe¯Óe ¯ÓÁ¬«¿«≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ»
ÌÈ˜ Ôe˙eÓ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿«ƒ¿»¿»¿¿«

:ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ»»¿»≈

minkg izty

(e)æ,xnFlM .FW`x xrU `EdW ,WExiR¥¤§©Ÿ§©
miwNgzn ,milFcB eizFxrVW in¦¤©£¨§¦¦§©§¦
`de .rxR dUrpe EN`n EN` zFxrVd©§¨¥¥¥§©£¤¤©§¨
dhFq zWxtA oOwl i"Wx WxitC§¥¥©¦§©¨§¨¨©¨

z` rxtE'xzFq WExiR ,'dX`d W`x ¨©¤Ÿ¨¦¨¥¥
'rxR' WxiR `kde ,'eke DxrU zrilw§¦©§¨¨§¨¨¥¥¤©
zxizq iM xnFl Wi ,lECiB oFWl§¦¥©¦§¦©
DxrU lECiB `Ed DxrU zrilw§¦©§¨¨¦§¨¨
rElw did dYr cr iM ,oir zi`xnA§©§¦©¦¦©©¨¨¨¨©
zxizqaE ,xrU Dl oi` EN`M d`xpe§¦§¤§¦¥¨¥¨¦§¦©
:DxrU lCBzp EN`M d`xp DxrUç §¨¨¦§¤§¦¦§©¥§¨¨

EN` wxtA ohw crFnA ,m"`xd azM̈©¨§¥§¥¨¨§¤¤¥
`xw Kixhvi`Cn i"Wx WxiR oigNbn§©§¦¥¥©¦¦§¦§§¦§¨
mixg`C llMn oxd` ipal ixWnl§¦§¥¦§¥©£Ÿ¦§¨©£¥¦
FpFxkf i"Wxl Dil `xiaqC ,mixEq £̀¦¦§¦¨¥§©¦¦§
'ErxtY l` mkiW`x'C `xwC dkxal¦§¨¨¦§¨§¨¥¤©¦§¨
,`z`C `Ed oxd` ipal Edl ixWnl§¦§¥§¦§¥©£Ÿ§¨¨
EWxEi `NW `z`C `Ed ixEdf`l i`C§¦§©§¥§¨¨¤Ÿ§
DiPin wcinl ivn ikid ,rFxtl¦§©¥¦¨¥§¥©¦¥
miaiIge rFxtl `NW mixEq` mixg`C©£¥¦£¦¤Ÿ¦§©§©¨¦
`N` DiPin wcinl `Mil `d ,rFxtl¦§©¨¥¨§¥©¦¥¤¨
iNEkC llMn rFxtl Edl xq`Cn¦§¨©§¦§©¦§¨§¥
i`C ,dWw K` .rFxtl ixW `nlr̈§¨¨¥¦§©©¨¤§¦
miaiIg mpi`W `z`C `Ed ixWnl§¦§¥§¨¨¤¥¨©¨¦
aizkC 'EzEni `le' i`n ,rFxtl¦§©©§Ÿ¨¦§¦
EzEnY ErxtY m`W rnWnC ,DixzA©§¥§©§©¤¦¦§§¨
m` `d' FnvrA i"Wx WxiRW FnM§¤¥¥©¦§©§¨¦
i"Wx ixaC oM m`e ,'EzEnY oM EUrY©£¥¨§¦¥¦§¥©¦
oiIr .oEIr Kixve ,df z` df mixzFq§¦¤¤¤§¨¦¦©¥

i"WxW xWt`e .oiprA Kix`d iM mẄ¦¤¡¦¨¦§¨§¤§¨¤©¦
WExitA WxiR okl ,Ff `iWEwA WiBxd¦§¦§§¨¨¥¥¥§¥
xEq` la`dW o`Mn' WOEgd©¨¦¨¤¨¨¥¨

:'eke 'zxFRqzAè`d ,WxiR m"`xd §¦§¤¨§¥¥¥¨
,`Ed hEWRW iR lr s` o`M df WxitC§¥¥¤¨©©¦¤¨
dxFYd lke ,od rnFW dY` e`l llMn¦§©©©¨¥©¥§¨©¨
aEzMd zpEMW zFxFdl ,oM zWxcp¦§¤¤¥§¤©¨©©¨
,Fnvr e`Nd `l ,EPOn `vFId odd `Ed©¥©¥¦¤Ÿ©©©§
zEWxd ixaC x`W lkA s` ixdW¤£¥©§¨§¨¦§¥¨§
xnFl mdA ltFp dzin aEIg mdA oi`W¤¥¨¤¦¦¨¥¨¤©
Wi oke .zEni `l dUri `l m`W¤¦Ÿ©£¤Ÿ¨§¥¥
axde ,xkWe oiiC 'EzEnz `le' Wxtl§¨¥§Ÿ¨§©¦§¥¨§¨©
`l'C `xEYInE .FWxiR `le df lr Knq̈©©¤§Ÿ¥§¦¦¨§Ÿ
mdl xiYdW oeiM ,oM WxC 'EzEnz̈¨©¥¥¨¤¦¦¨¤
o`M cr ,EzEni `NW DPin rnW xRql§©¥§©¦¨¤Ÿ¨©¨
llMn wiIC i"WxC d`xpe .FpFWl§§¦§¤§©¦¦¥¦§¨
`nlr iNEM i`C ,ixiq` `nlr iNEkC§¥¨§¨£¦¦§¦¥¨§¨
ixEdf`l `N` aEzMd `A `le ixẄ¥§Ÿ¨©¨¤¨§©§¥
dOl `iWw did oM m` ,Erxti `NW¤Ÿ¦§§¦¥¨¨©§¨¨¨
iNEklC oeiM Edl ixEdf`l `xwl Dil¥¦§¨§©§¥§¥¨¦§¥
,rxR ElCbIW iziY `kidn ,ixW `nlr̈§¨¨¥¥¥¨¥¥¤§©§¤©
FzgnU aAxrlE xingdl Edl dOle§¨¨§§©§¦§©§¥¦§¨
`le' xnFl Dil dOl cFre ,mFwn lW¤¨§¨¨¥©§Ÿ
dOl ,EzEnY oM EUrY m` `d ,'EzEnz̈¨¦©£¥¨¨¨
,i`d iNEM dxdf` xg` dxdf` Dil¥©§¨¨©©©§¨¨¥©
mEXn ixiq` `nlr iNEklC i` `gipd̈¦¨¦¦§¥¨§¨£¦¦¦
`NW ,dxdf` xg` dxdf` Kixv ikd̈¦¨¦©§¨¨©©©§¨¨¤Ÿ
gNbl EWxEdW iR lr s` Exn`YŸ§©©¦¤§§©¥©
lr Exingi mFwn lMn mdizFxrU©£¥¤¦¨¨©§¦©

oeiM zEciqgd zCn EUrie mnvr©§¨§©£¦©©£¦¥¨
iNEklCKixv ikd mEXn ,ixiq` `nlr ¦§¥¨§¨£¦¦¦¨¦¨¦

`le' aFYkle ozF` xidfdl `xw§¨§©§¦¨§¦§§Ÿ
dfaE .EzEnY oM EUrY m` `d ,'EzEnz̈¨¦©£¥¨¨¤
zFdinY lM EaXiizPW il d`xp¦§¤¦¤¦§©§¨§¦

:w"Fce ,il d`xp oM .m"`xdédvFx ¨§¥¥¦§¤¦§¤
m` lA`zdl miaiIEgn lMdC ,xnFl©§©Ÿ§¨¦§¦§©¥¦
`kd oFbM ,Fnvr xrvn mkg cinlY©§¦¨¨§©¥©§§¨¨
oi` la` .Fnvr xrvn did oxd`W¤©£Ÿ¨¨§©¥©§£¨¥
m`W rnWn o`Mn `nlC xnFl©¦§¨¦¨©§©¤¦
lMd lr lHEn zn mkg cinlY©§¦¨¨¥¨©©Ÿ
ziA lM' aizkCn eilr lA`zdl§¦§©¥¨¨¦¦§¦¨¥
did oM m`C ,'dtxVd z` EMai l`xUi¦§¨¥¦§¤©§¥¨§¦¥¨¨
xnFl dvFx ,'mdig`e' aFYkl Fl¦§©£¥¤¤©
l`xUi lM EpiidC ,mizn lW mdig £̀¥¤¤¥¦§©§¨¦§¨¥
'mkig`e' aizkCnE ,dtxVd z` EMai¦§¤©§¥¨¦¦§¦©£¥¤
xfrl`e oxd` lW mkig` rnWn©§©£¥¤¤©£Ÿ§¤§¨¨
xAcn dWn didW ozF` ,xnzi`e§¦¨¨¨¤¨¨¤§©¥

:mdOrf dxez ¦¨¤
(h)ëozPW F` ,FA wiqtd m` ,WExiR¥¦¦§¦¤¨©

azkC `de .xEhR ,`EdW lM min FA©¦¨¤¨§¨§¨©
FA Wi crFn ld` z`iaC mzq i"Wx©¦§¨§¦©Ÿ¤¥¥
m` `weC rnWn mipdM zxFzaE ,dzin¦¨§©Ÿ£¦©§©©§¨¦
,dzinA `Ed dcFar care xFMW did̈¨¦§¨©£¨§¦¨
deW dxifBn siliC oeiM xnFl Wi¥©¥¨§¨¥¦§¥¨¨¨
aizM `Vz iM zWxtA mici WECiwaE§¦¨©¦§¨¨©¦¦¨§¦
,'zxWl gAfOd l` mYWba F`' `icdA§¤§¨§¦§¨¤©¦§¥©§¨¥
KxvEd `l ,dcFar zrWA `weC `Ede§©§¨¦§©£¨Ÿ§©

:oiadl lwe .Wxtl o`Mi dxez ¨§¨¥§©§¨¦



ipinyפו zyxt - i - oqip c"i iriax meil inei xeriy

(é)ïéáe àîhä ïéáe ìçä ïéáe Lãwä ïéa ìécáäìe«£©§¦½¥¬©−Ÿ¤¥´©®Ÿ¥¬©¨¥−¥¬
:øBähä©¨«

i"yx£ÏÈc·‰Ïe∑ למחּללת קדֹוׁשה עבֹודה ּבין ׁשּתבּדילּו ּפסּולהìּכדי עבֹודתֹו – עבד ׁשאם למדּת, הא (זבחים . ¬«¿ƒְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֻ
ת"כ) .יז.

(àé)øLà íéwçä-ìk úà ìàøNé éða-úà úøBäìe§−Ÿ¤§¥´¦§¨¥®¥µ¨©´ª¦½£¤̧
ô :äLî-ãéa íäéìà ýåýé øac¦¤¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤«

i"yx£˙¯B‰Ïe∑ּבהֹוראה ׁשּכֹור ׁשאסּור יכֹול (ת"כ)לּמד . ¿…ְִִֵֶָָָָ
מיתה  חּיב אּתî...יהא ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ? ְְִִֵֶַַַַָָָָָ

תמתּו" יח)ðולא ּב(במדבר ּבעבֹודתם ּכהנים ואין . מיתה, ְְְֲֲִִֵַָָָָֹֹֻ
ּבמיתה  ּבהֹוראתם .חכמים ְְֲִִָָָָָ

ß oqip c"i iriax mei ß

(áé)øîúéà-ìàå øæòìà ìàå ïøäà-ìà äLî øaãéå| ©§©¥̧¤¹¤©«£ÀŸ§¤´Â¤§¨Â̈§¤¦̧¨¨¬
ýåýé éMàî úøúBpä äçðnä-úà eç÷ íéøúBpä åéðä¨»©«¨¦¼§´¤©¦§À̈©¤̧¤Æ¥«¦¥´§Ÿ̈½
:àåä íéLã÷ Lã÷ ék çaænä ìöà úBvî äeìëàå§¦§¬¨©−¥´¤©¦§¥®©¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦«

i"yx£ÌÈ¯˙Bp‰∑ עליהם ׁשאף מלּמד, הּמיתה. מן «»ƒְֲִִֵֵֶֶַַַָ
העגל  עֹון על מיתה ׁשּנאמר:ñנקנסה הּוא ט). (דברים ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָ

'הׁשמדה' ואין להׁשמידֹו", מאד ה' התאּנף ְְְְְְְֲִִֵַַַַַָָֹֹ"ּובאהרן
ׁשּנאמר: ּבנים, ּכּלּוי ב)אּלא  ּפריֹו(עמוס "ואׁשמיד ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּנאמר  מחצה, ּבּטלה מׁשה ׁשל ּותפּלתֹו ְְֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹמּמעל";
ט) אהרן (דברים ּגםּֿבעד "ואתּפּלל :ò"ההוא ˜eÁ.ּבעת ְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹ¿

‰Án‰ אֹוננין ∑‡˙ ׁשאּתם וקדׁשים ôאףֿעלּֿפי , ∆«ƒ¿»ְְִִִֶֶַַַָָ
לאֹונן  ׁשמיני ∑‡˙Án‰Œ‰.אסּורים מנחת öזֹו ְֲִֵ∆«ƒ¿»ְְִִִַ

ÔÈ·eי  ‡lÁ ÔÈ·e ‡L„e˜ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ïe¿«¿»»≈¿»≈À»≈
:‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ¿»»»≈«¿»

Ècיא  ‡iÓÈ˜ Ïk ˙È Ï‡¯NÈ Èa ˙È ‡Ùl‡Ïe¿«»»»¿≈ƒ¿»≈»»¿»«»ƒ
:‰LÓ„ ‡„Èa ÔB‰Ï ÈÈ ÏÈlÓ«ƒ¿»¿ƒ»¿…∆

ÌÚÂיב  ¯ÊÚÏ‡ ÌÚÂ Ô¯‰‡ ÌÚ ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆ƒ«¬…¿ƒ∆¿»»¿ƒ
‡˙ÁÓ ˙È e·ÈÒ e¯‡zL‡c È‰Ba ¯Ó˙È‡ƒ»»¿ƒ¿ƒ¿»»ƒ»ƒ¿»»
¯ÈhÙ ‰eÏÎ‡Â ÈÈ„ ‡ia¯wÓ ˙¯‡zL‡„¿ƒ¿»»«ƒÀ¿»«»«¿»¿ƒ¿»«ƒ
:‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡ ‡Áa„Ó ¯ËÒaƒ¿««¿¿»¬≈…∆¿ƒƒ

minkg izty

(i)ìzcFar oiA lCad `dIW ,xnFlM§©¤§¥¤§¥¥£©
zFcFard lM iM ,zlNEgnl WcTd©Ÿ¤¦§¤¤¦¨¨£
Epiide ,zFlNEgn oNM zExkWA mdW¤¥§¦§ª¨§¨§©§
car m`W Ycnl `d' i"Wx WxitC§¥¥©¦¨¨©§¨¤¦¨©
ld` l` mk`FaA' aizkC oeiM ,'lEqR̈¥¨¦§¦§£¤¤Ÿ¤
oM mB opitlie ,'EzEnz `le crFn¥§Ÿ¨§¨§¦©©¥
`weC mzde ,milbxe mici WECiTn¦¦¨©¦§©§©¦§¨¨©§¨
rnWE ,ziWixtcM dcFar cFarIWM§¤©££¨§¦§¦¦§©
aiIg zExkWA `idW dcFarC DPin¦¨©£¨¤¦§¦§©¨
mdW zFcFar lM oM m` ,Dilr dzin¦¨£¥¦¥¨£¤¥
i`n oM m`e ,zFlNEgn md zExkWA§¦§¥§¨§¦¥©
KgxM lr `N` ,'liCadlE' aizkC i`d©¦§¦§©§¦¤¨©¨§¨
s`e .'eke lCad `dIW icM xnFl Kixv̈¦©§¥¤§¥¤§¥§©
'xFdHd oiaE `nHd oiA liCadlE' iAbC§©¥§©§¦¥©¨¥¥©¨
m`W xn`PW ,oM Wxtl KiIW `lŸ©¨§¨¥¥¤Ÿ©¤¦
dxFdh oiA lCad didi `l EYWY¦§Ÿ¦§¤¤§¥¥§¨
iEzW ike ,zF`nh Eidi oNEMW ,d`nhl¦§¥¨¤¨¦§§¥§¦¨
`d ,d`nh `dY dcFar carW¤¨©£¨§¥§¥¨¨
xnFl Kixv KgxM lre ,`id zlNEgn§¤¤¦§©¨§¨¨¦©
ErcYW ,'ebe '`nHd oiA liCadlE'§©§¦¥©¨¥¤¥§
ENit` ,'eke liCaYW icM `le ,liCadl§©§¦§Ÿ§¥¤©§¦£¦
,dcFar iAB oM Wxtl i"Wx gxkEd ikd̈¦§©©¦§¨¥¥©¥£¨

mrR 'liCadlE' zNnC FWExiR didie§¦§¤¥§¦©§©§¦©©
mrtE ,dcFar iAbl 'eke EliCaYW icM§¥¤©§¦§©¥£¨©©
dfaE .zFxFdhE zF`nh iAbl ErcYW¤¥§§©¥§¥§¨¤
m"`xd ziiWEw uxzl il d`xp¦§¤¦§¨¥§©¨§¥
`nHd oiA liCadl' iAB `de dWwdW¤¦§¨§¨©¥§©§¦¥©¨¥
uxize ,oM Wxtl KiIW `l 'xFdHd oiaE¥©¨Ÿ©¨§¨¥¥§¥¥

:KxF`A mW oiIr ,uxiYX dn`i dxez ©¤¥¥©¥¨§¤
(`i)î'liCadlE' e"`e didze ,WExiR¥§¦§¤¨§©§¦

oipr lr siqFn 'zFxFdlE' lW e"`Ede§©¨¤§¦©¦§¨
mBW ,oFW`x:dzinA mdðFl did `lC ¦¤©¥§¦¨§Ÿ¨¨

`N` ,'LipaE dY`' `N` aFYkl¦§¤¨©¨¨¤¤¨
LY`' xn` EN`M ied 'KY`' aizkCn¦¦§¦¦¨¨¥§¦¨©¦§
aizM xaM `lde ,il dOl ,'LipA Eidi¦§¨¤¨¨¦©£Ÿ§¨§¦
mipdM cOll `N` ,'LipaE dY`'©¨¨¤¤¨§©¥Ÿ£¦
ziiWEw uxFzi dfaE .'eke ozcFarA©£¨¨¨¤§©§©
`d ,ikd Wxcnl Dil `pn m"`xd̈§¥§¨¥§¦§©¨¦¨
s`C ,Kixhvi` DitEbl 'LipaE dY`'©¨¨¤§¥¦§§¦§©
xnFl oi`e ,dxdf`d llkA mipAd©¨¦¦§©¨©§¨¨§¥©
,ihFrnl iz`C Wixcw 'dY`' zNnC§¦©©¨¨¨¥§¨¥§©¥
cr ,Dil irAin 'dzinA dY`' oM m`C§¦¥©¨§¦¨¦¨¥¥©

:oiadl lwe ,FpFWl o`Mai dxez ¨§§©§¨¦
(ai)ñ`ian lirl `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¥¥¦

mEXn cglC ,mi`PzC `zbElR i"Wx©¦§§¨§©¨¦¦§©¦
ipRn cglE ,oAx iptA d`xFd ExFdW¤¨¨¦§¥©¨§©¦§¥
xnFl Wie .oii iiEzW WCwOl EqpkPW¤¦§§©¦§¨§¥©¦§¥©
lbr dUrn ded i` ,`nxB `de `dC§¨§¨¨§¨¦£¨©£¥¥¤
iOp i` .eiWkr cr oiYnd dOl cEgl§¨¨¦§¦©©§¨¦©¦
xfrl` `le `Edia`e acp zind dOl̈¨¥¦¨¨©£¦§Ÿ¤§¨¨
oFrA iOp iElY i`Ce `N` ,xnzi`e§¦¨¨¤¨©©¨©¦§¨
zi`cM xnlE Dil zi`cM xnl ,xg ©̀¥§©¦§¦¥§©¦§¦
iziid cEgl oFxg` mrh ied i`e .Dil¥§¦£¥©©©£§¨¦¦
,dxdf` `lA miWpFr oi` `d xnF`¥¨¥§¦§Ÿ©§¨¨
FA WiC lbrd oFr iOp Kixv Kkl§¨¨¦©¦£¨¥¤§¥

:dxdf`ò:mipAd zFAxl 'mB'ôm`C ©§¨¨©§©©¨¦§¦
ixd ,df mdl xnFl KxvEd dOl ,ok `lŸ¥¨¨§©©¨¤¤£¥
dPOn zxzFPde' ev zWxtA xn`p xaM§¨¤¡©§¨¨©©§©¤¤¦¤¨

:m"`x .'eipaE oxd` Elk`iömipXd Ÿ§©£Ÿ¨¨§¥©§¥
,mpAxw aixwdl Eligzd mi`iUp xUr̈¨§¦¦¦§¦§©§¦¨§¨¨
didC aB lr s` .oFW`xd did oFWgpe§©§¨¨¨¦©©©§¨¨
dWlW Eide ,Wcg W`x xirU iOp©¦§¦ŸŸ¤§¨§¨
i"Wx dvx `l mFwn lMn ,mixirU§¦¦¦¨¨Ÿ¨¨©¦
lrW itl ,Wcg W`x xirU Wxtl§¨¥§¦ŸŸ¤§¦¤©
lFk`l dWn Fl dEv `l dgpn DzF`¨¦§¨Ÿ¦¨¤¤¡
xn` oxd`W sFQA rnWOW FnM§¤©§©©¤©£Ÿ¨©
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נחׁשֹון  BvÓ˙.ּומנחת ‰eÏÎ‡Â∑ּֿתלמּוד מה ְְִַַ¿ƒ¿»«ְַַ

ׁשה  לפי צּבּור לֹומר? מנחת ׁשעה ÷יא ּומנחת ְְְִִִִִֶַַַָָ
ּדין  ּבּה לפרׁש הצר לדֹורֹות, ּבּה ּכּיֹוצא ְְְְִֵֵֵַַָָָֻואין

מנחֹות  .ׁשאר ְְָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(275 'nr h jxk zegiy ihewl)

מחצה ּבּטלה מׁשה ׁשל יב)ּותפּלתֹו י, כ"ק (רש"י סּפר ְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹ
מהר"ׁש, הרּבי את ׁשאל סלנטר ׁשמהר"י אדמֹו"ר, ְֲִֶֶַַַַָָָמו"ח
ׁשּידּועה  וענהּו, ּבתפּלה, ּכל־ּכ חסידים מאריכים ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָָמּדּוע
מאריכים  ולכן ּכּלּה, אֹו מחצה עֹוׂשה ּתפּלה אם ְְְְֱֲִִִִֵֶַַָָָָָָֻהּפלּוגּתא

ידי  על לפרׁש: ויׁש ּתסּפיק. מחצה ׁשּגם ּכדי ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבתפּלה,
הּדרּגה  ו'רגלי' יֹותר, עליֹונה ּבדרּגה מּגיעים הּתפּלה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאריכּות

ּכנגד הם מּמּנה.ּכלהעליֹונה ׁשּלמּטה הּדרגֹות ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

(âé)éða-÷çå E÷ç ék LBã÷ íB÷îa dúà ízìëàåE ©«£©§¤³Ÿ¨Æ§¨´¨½¦´¨§³§¨¨¤̧Æ
:éúéeö ïë-ék ýåýé éMàî àåä¦½¥«¦¥−§Ÿ̈®¦¥−ª¥«¦

i"yx£EÈaŒ˜ÁÂ∑ ּבקדׁשים חק לבנֹות ˆÈ˙Èe.אין ÔÎŒÈk∑יאכלּוה קא)ּבאנינּות זבחים .(ת"כ. ¿»»∆ְְִֵָָָֹƒ≈À≈ƒְֲִַָֹ

(ãé)ä äæç úàåúàå äôeðz|eìëàz äîeøzä ÷BL §¥Á£¥̧©§¹̈§¥´´©§À̈«Ÿ§Æ
éðáe äzà øBäè íB÷îaéúðáe EE÷ç-ék Czà E §¨´¨½©¾̈¨¤¬§Ÿ¤−¦¨®¦«¨§³

éða-÷çå:ìàøNé éða éîìL éçáfî eðzð E §¨¨¤̧Æ¦§½¦¦§¥¬©§¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡Â∑ ׁשלמי eÏÎ‡z.צּבּור øׁשל ¿≈¬≈«¿»ְִֵֶַ…¿

¯B‰Ë ÌB˜Óa∑ ּבמקֹום אכלּו הראׁשֹונים את וכי ¿»»ְְְִִִֶָָָ
הזקקה  קדׁשים, קדׁשי ׁשהם הראׁשֹונים אּלא, ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֻטמא?
ּתֹו צריכים אין אּלּו אבל קדֹוׁש. ּבמקֹום ְְֲֲִִִֵֵָָָָָאכילתם
מחנה  ּתֹו להאכל הם צריכים אבל ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּקלעים,

מצרעיםùיׂשראל  ׁשם מּלהּכנס טהֹור ׁשהּוא נה), .(שם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָֹ

העיר  ּבכל נאכלין קּלים ׁשּקדׁשים ‡z‰.מּכאן, ְֱִִִִִֶֶַָָָָָָ«»
EÈ˙·e EÈ·e∑(ת"כ)ּבנֹותי אבל ּבחלק, ּובני אּתה »∆¿…∆ְְֲֵֶֶֶַָָָ

הן  רּׁשאֹות מּתנֹות, להן ּתּתנּו אם אּלא ּבחלק, ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלא
ּבחלק? הּבנֹות אף אּלא אינֹו אֹו וׁשֹוק. ּבחזה ְְֱֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכל
לּבנים  חק – נּתנּו" וחקּֿבני ּכיֿחק" לֹומר: ְְְְִִִֶַַַָָָָֹּתלמּוד

לּבנֹות  חק .ואין ְֵַָֹ

C˜ÏÁיג  È¯‡ LÈc˜ ¯˙‡a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»««¬««ƒ¬≈√»»
ÔÎ È¯‡ ÈÈc ‡ia¯wÓ ‡È‰ CÈa ˜ÏÁÂ»√«¿»ƒƒÀ¿»«»«¿»¬≈≈

:˙È„wt˙‡ƒ¿«»ƒ

BL˜‡יד  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙ÈÂ¿»∆¿»«¬»»¿»»
CÈ·e z‡ ÈÎc ¯˙‡a ÔeÏÎÈz ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»≈¿«¬«¿≈«¿¿»
e·È‰È˙‡ CÈa ˜ÏÁÂ C˜ÏÁ È¯‡ CnÚ CÈ˙·e¿»»ƒ»¬≈√»»»√«¿»ƒ¿¿ƒ

:Ï‡¯NÈ È·c ‡iL„e˜ ˙ÒÎpÓƒƒ¿«¿«»ƒ¿≈ƒ¿»≈

minkg izty

'eke drW iWcwA YrnW m` dWnl§¤¦¨©§¨§¨§¥¨¨
`NW rnWnE ,eixacl dcFd dWnE¤¨¦§¨¨©§©¤Ÿ

:Flk`l `icdA dNgYA xn`÷m`e ¨©©§¦¨§¤§¨§¨§§¦
Egw' Wxtn `l dOl iOp lirl ,xn`YŸ©§¥©¦¨¨Ÿ§¨¥§
itl ,xnFl cEnlY dn 'dgpOd z ¤̀©¦§¨©©§©§¦
lr s` Wxtl KxvEd dOle ,'eke didW¤¨¨§¨¨§©§¨¥©©
mixEq` miWcwe mippF` mY`W iR¦¤©¤§¦§¨¨¦£¦
iM' WxtOW KEnqA dWw cFre .opF`l§¥§¨¤§¨¤§¨¥¦
iM' `nlC ,dElk`i zEpip`A 'iziEv ok¥ª¥¦©£¦Ÿ§¨¦§¨¦
.zFSn dgpOd z` Elk`IW 'iziEv ok¥ª¥¦¤Ÿ§¤©¦§¨©
WECig rnWn 'iziEv ok iM' ,xnFl Wie§¥©¦¥ª¥¦©§©¦

oi`W iR lr s`,zFgpn x`WA oM oiCd ©©¦¤¥©¦¥¦§¨§¨
dgpOd z` Elk`IW dO` i`w i`e§¦¨¥©¨¤Ÿ§¤©¦§¨
dgpn lkC ,`Ed `hiWR df ,zFSn©¤§¦¨§¨¦§¨
KxvEd Kkl ,zFSn DzF` milkF`§¦¨©§¨§©
KxvEd KklE .dElk`i zEpip`A Wxtl§¨¥©£¦Ÿ§¨§¨§©
s`e 'dgpOd z` Egw' lirl Wxtl iOp©¦§¨¥§¥§¤©¦§¨§©
ik'C mEXn ,'ek mippF` mY`W iR lr©¦¤©¤§¦¦§¦

ded i` la` ,eilr i`w 'iziEv ok¥ª¥¦¨¥¨¨£¨¦£¨
'ek xEAv zgpn `EdW itl lirl Wxtn§¨¥§¥§¦¤¦§©¦
mEXn ,'iziEv ok iM' aFYkl KiIW `lŸ©¨¦§¦¥ª¥¦¦
dgpOA mdl dESW DicEgl iEEivaC¦§¦§¥¤¦¨¨¤©¦§¨
bdpnM DA bFdpY dgpOd FfA mBW¤©§©¦§¨¦§¨§¦§©
ok iM' xn`e xfg dOl ,iC did dgpOd©¦§¨¨¨©¨¨¨©§¨©¦¥
zEpip` crA KgxM lr `N` ,'iziEvª¥¦¤¨©¨§¨§©£¦
opF`W ,mcTX dn xzFq `EdW ,dEv¦¨¤¥©¤¨©¤¥

:miWcw lFk`l xEq`bi dxez ¨¤¡¨¨¦
(ci)ødOl iYrci `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦¨¨

inlW lW dfgd mB dfA llM `lŸ¨©¨¤©¤¨¤¤©§¥
llMW FnM ,mFi FzF`A didW oFWgp©§¤¨¨§§¤¨©
lW ipinW zgpn mr oFWgp lW Fzgpn¦§¨¤©§¦¦§©§¦¦¤

.'ek xEAv(dix` xEB)iAbC ,xnFl Wi ¦©§¥¥©§©¥
zEpip` mdl xiYdl `AW dgpn¦§¨¤¨§©¦¨¤£¦
`NW ,oFWgp zgpn zFAxl KxvEd§©§©¦§©©§¤Ÿ
,iNB `xw iNbC xEAv zgpn xn`YŸ©¦§©¦§©¥§¨©¥

dxEq`e ,iNB `l iNB `lC oFWgp zgpn¦§©©§§¨©¥¨©¥©£¨
`NW ,dtEpYd dfg iAB la` .zEpip`A©£¦£¨©¥£¥©§¨¤Ÿ
x`WA Fpi`W WECig FA Epcnl̈©§¦¤¥¦§¨
zgpn zFAxl Kixv dOl ,minlW§¨¦¨¨¨¦§©¦§©
oFWgp inlW `pW i`nC ,oFWgp©§§©§¨©§¥©§

:EN` minlXnùiR lr s`e ,WExiR ¦§¨¦¥¥§©©¦
mi`nh x`W lke mizn i`nHW¤§¥¥¥¦§¨§¨§¥¦
azM `lCn FzgkFde .mW miklFd§¦¨§¨¨¦§Ÿ¨©
xFdh DPin rnW ,'WFcw mFwnA'§¨¨§©¦¨¨
iAB lirl aizkCnE .xn`w zvwnA§¦§¨¨¨©¦¦§¦§¥©¥
,'WFcw mFwnA DzF` mYlk`e' dgpn¦§¨©£©§¤¨§¨¨
mFwOn DwR` ,zxg` `le DzF`¨§Ÿ©¤¤©§¨¦§
,dIel dpgO` dEnwF`e dpikW§¦¨§§¨©©£¥§¦¨
'xFdh mFwnA' KM xg` aizkCnE¦¦§¦©©¨§¨¨
dpgnA Flk`lE eilr cFr lwdl rnWn©§©§¨¥¨¨§¨§§©£¥
`id `hiWtC `zNin `dC ,l`xUi¦§¨¥§¨¦§¨¦§¦¨¦

:d`nEhA EdElk`i `lCeh dxez §ŸŸ§§§¨
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(åè)íéáìçä éMà ìò äôeðzä äæçå äîeøzä ÷BĹ©§º̈©«£¥´©§À̈©´¦¥³©«£¨¦Æ
éðäì eàéáééðáìe Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz óE ¨¦½§¨¦¬§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨̧§¹§¨¤³

:ýåýé äeö øLàk íìBò-÷çì Ezà¦§Æ§¨½̈©«£¤−¦¨¬§Ÿ̈«
i"yx£‰Ùez‰ ‰ÊÁÂ ‰Óe¯z‰ ˜BL∑ אׁשר" לׁשֹון «¿»«¬≈«¿»ְֲֶ

ּתרּומה  ּומביא, מֹולי – ּתנּופה הּורם". ואׁשר ְְֲִִֵֶַַָָָהּונף
ּבׁשֹוק, ּתרּומה הּכתּוב חּלקן ולּמה ומֹוריד. מעלה –ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
והנפה  ּבהרמה ׁשּׁשניהם ידענּו, לא ּבחזה? .ּותנּופה ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

ÌÈ·ÏÁ‰ ÈM‡ ÏÚ∑ ּבׁשעת למּטה ׁשהחלבים מּכאן «ƒ≈«¬»ƒְְֲִִִֶַַַָָָ
זה, את זה יכחיׁשּו ׁשּלא הּמקראֹות ויּׁשּוב ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹּתנּופה.

אהרן" את ּב"צו ׁשלׁשּתן ּפרׁשּתי .ּכבר ְְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ

ß oqip e"h iying mei ß

(æè)úàå|äpäå äLî Løc Løc úàhçä øéòN §¥´§¦´©«©À̈¨¬¨©²¤−§¦¥´
ïøäà éða øîúéà-ìòå øæòìà-ìò óö÷iå óøN¨®Â©¦§ÂŸ©¤§¨¨³§©¦«¨¨Æ§¥´©«£½Ÿ

:øîàì íøúBpä©«¨¦−¥«Ÿ
i"yx£˙‡hÁ‰ ¯ÈÚN∑.ראׁשֿחדׁש מּוספי ׂשעיר ¿ƒ««»ְְִֵֶֹֹ

עּזים  ׂשעיר ּבּיֹום: ּבֹו קרבּו חּטאֹות ׂשעירי ְְְְִִִִֵַַָָָֹּוׁשלׁשה
נׂשרף  לא ומּכּלן ראׁשֿחדׁש. ּוׂשעיר נחׁשֹון ְְְְִִִִֶַָָֹֹֹֻּוׂשעיר

יׂשראל חכמי ּבּדבר ונחלקּו זה. יׁש(בת"כ)אּלא , ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ויׁש נׂשרף, בֹו ׁשּנגעה טּומאה מּפני ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָאֹומרים:
ּדֹורֹות; קדׁשי ׁשהּוא לפי נׂשרף, אנינּות מּפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָאֹומרים:
להם  ׁשאמר מׁשה, על סמכּו ׁשעה ּבקדׁשי ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאבל

מּצֹות" "ואכלּוה ú.L¯cּבּמנחה: L¯c∑ ׁשּתי ְְְִִַַָָ»…»«ְֵ
נאכלּו ּומּפניֿמה זה, נׂשרף מּפניֿמה הּללּו: ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָּדריׁשֹות

ּכהנים'àאּלּו ּב'תֹורת הּוא ּכ לא ? הגירסא קי"א זבחים (ועיין ְֲִֵַָֹ
נאכלו) לא מה ומפני הכי הרא"ם גרס וכן אלו ««¿∆»ÊÚÏ‡ŒÏÚ¯.נאכלו

¯Ó˙È‡ŒÏÚÂ∑ אהרן ׁשל ּכבֹודֹו ּפניו áּבׁשביל הפ , ¿«ƒ»»ְְֲִִֶַַָָָֹ
וכעס  הּבנים להם ∑Ó‡Ï¯.ּכנגד הׁשיבּוני âאמר : ְְִֶֶַַָָ≈…ֲִִֶַָָ

ּדברי! .על ְַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(182 'nr g jxk zegiy ihewl)

איתמר ועל אלעזר על טז)וּיקצף מּטֹות(י, (לא,ּבפרׁשת ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֹ
טעּות".כא) לכלל ּבא ּכעס לכלל ּבא . . "וּיקצף רׁש"י: ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֹּפרׁש

לֹומר  יׁש – ּכאן ּכן ּכתב ׁשּלא ׁשעה ּומה קדׁשי ּבין החּלּוק : ְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ׁשּתהיה  אפׁשר ּובזה ּבסברא, הּתלּוי ּדבר הּוא ּדֹורֹות ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָלקדׁשי

ׁשאחד  מּפני ולא ׁשוֹות, אדם ּבני ּדעֹות ׁשאין מּפני ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹמחלקת
ׁשּלמדנּו לאחרי אבל טֹועה. הּכעס,ׁשםמהם מּפני ׁשּטעה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכאן. ּגם ּכן לפרׁש ְֵֵֵַָָיׁש

(æé)Lãwä íB÷îa úàhçä-úà ízìëà-àì òecî©À©«Ÿ£©§¤³¤©«©¨Æ¦§´©½Ÿ¤
dúàå àåä íéLã÷ Lã÷ ék|úàNì íëì ïúð ¦²¬Ÿ¤¨«¨¦−¦®§Ÿ¨´¨©´¨¤À¨¥Æ

:ýåýé éðôì íäéìò øtëì äãòä ïåò-úà¤£´Ÿ¨«¥½̈§©¥¬£¥¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

ÏÚטו  ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„ÁÂ ‡˙eL¯Ù‡„ ‡˜BL»¿«¿»»¿∆¿»«¬»»«
ÈÈ Ì„˜ ‡Ó¯‡ ‡Ó¯‡Ï Ôe˙ÈÈ ‡ia¯˙ Èa¯À̃¿»≈«¿«»«¿«¬»»¬»»√»¿»
È„ ‡Ók ÌÏÚ ÌÈ˜Ï CnÚ CÈ·ÏÂ CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿ƒ¿»ƒ»ƒ¿«»»¿»ƒ

:ÈÈ „Èwt«ƒ¿»

LÓ‰טז  ÈÚ·z Úa˙Ó ‡˙‡hÁ„ ‡¯ÈÙˆ ˙ÈÂ¿»¿ƒ»¿«»»ƒ¿«»¿≈…∆
Èa ¯Ó˙È‡ ÏÚÂ ¯ÊÚÏ‡ ÏÚ Ê‚¯e „˜Bz‡ ‡‰Â¿»ƒ»¿≈«∆¿»»¿«ƒ»»¿≈

:¯ÓÈÓÏ e¯‡zL‡c Ô¯‰‡«¬…¿ƒ¿»»¿≈»

˜LÈcיז  ¯˙‡a ‡˙‡hÁ ˙È ÔezÏÎ‡ ‡Ï ÔÈ„Ó»≈»¬«¿»«»»«¬««ƒ
ÔBÎÏ ·‰È d˙ÈÂ ‡È‰ ÔÈL„e˜ L„˜ È¯‡¬≈…∆¿ƒƒ¿»«»≈¿
ÔB‰ÈÏÚ ‡¯tÎÏ ‡zLÎ È·BÁ ÏÚ ‡ÁlÒÏ¿«»»«≈¿ƒ¿»¿«»»¬≈

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

minkg izty

(fh)ú`AW Wcg W`x itqEn xirU§¦§¥ŸŸ¤¤¨
DiA aizkC ,xEASd z`Hg liaWA¦§¦©©©¦¦§¦¥
oFr z` z`Ul mkl ozp DzF`e'§¨¨©¨¤¨¥¤£
oFr z` `UFp xirU dfi` ,'dcrd̈¥¨¥¤¨¦¥¤£
W`x lW xirU df xnF` ied ,dcrd̈¥¨¡¥¥¤¨¦¤Ÿ

:Wcgàdn ipRn' ,m"`xd qxB ikd Ÿ¤¨¦¨©¨§¥¦§¥©
,'EN` Elk`p `N dn ipRnE df sxUP¦§©¤¦§¥©Ÿ¤¤§¥
zEpip` ipRn mFIA Elk` `NW xnFlM§©¤Ÿ¨§©¦§¥£¦
,zFWnXd oiA cr olk`l EgiPd `N ¤̀¨¦¦§¨§¨©¥©§¨
iAxe `cEi iAxM ,zEpip` onf dlM f`W¤¨¨¤§©£¦§©¦¨§©¦
,dliNA `N` xYEd `l Exn`W oFrnW¦§¤¨§Ÿ©¤¨©©§¨

Flk`l EdEgiPd `l sxUPW FzF`e§¤¦§©Ÿ¦¦§¨§
`AiN`e ,FA drbPW d`nEh mEXn¦§¨¤¨§¨§©¦¨
zFxFC iWcw `EdW mEXn dingp iAxC§©¦§¤§¨¦¤¨§¥
dliNaE mFIA Flk`l mixEq` mippF`de§¨§¦£¦§¨§©©©§¨
.cIn EtxU ikd mEXn ,`ziixF`Cn¦§©§¨¦¨¦¨§¦¨
lk`P dn ipRn' opiqxB i` la` .m"`x§¥£¨¦¨§¦©¦§¥©¤¡©
dn ipRn ,zg` dWixC lMd f` ,'df¤¨©Ÿ§¦¨©©¦§¥©
F` mdl did ,lk`p dfe df sxUP¦§©¤§¤¤¡©¨¨¨¤
dfe ,lFk`l mdipW F` sFxUl mdipW§¥¤¦§§¥¤¤¡§¤
ipRn' opiqxB Kkl ,`id zg` dWixC§¦¨©©¦§¨¨§¦©¦§¥

:'Elk`p `N dnádOl ok `l m`C ©Ÿ¤¤§§¦Ÿ¥¨¨

`Ed oxd` s` `lde ,mdilr svẅ©£¥¤©£Ÿ©©£Ÿ
FaiWdl KxvEde ,qrMd llkA¦§©©©©§§©©£¦
`Ed Kke ,'dN`M izF` dp`xwYe'©¦§¤¨¦¨¥¤§¨
did oxd` lr s`W mipdM zxFzA§©Ÿ£¦¤©©©£Ÿ¨¨

:svTdâ'xn`l' lkC ,oM Wxtl gxkEd ©¤¤§©§¨¥¥§¨¥Ÿ
iOp i` .mixg`l xn`l dxFYAW¤©¨¥Ÿ©£¥¦¦©¦
`kd la` .hxR 'xn`l' llM 'xAcie'©§©¥§¨¥Ÿ§¨£¨¨¨
mixMfPd miWExiRd lM Wxtl `Mil¥¨§¨¥¨©¥¦©¦§¨¦
ipEaiWd xnFl Kixv KgxM lre ,lirl§¥§©¨§¨¨¦©£¦¦

:ixaC lrfi dxez ©§¨©



פט ipiny zyxt - i - oqip e"h iying meil inei xeriy
i"yx£ÌB˜Óa ˙‡hÁ‰Œ˙‡ ÌzÏÎ‡Œ‡Ï ÚecÓ««…¬«¿∆∆««»ƒ¿

L„w‰∑!?ׂשרפּוה והלא אכלּוה, לּקדׁש חּוץ ãוכי «…∆ְְֲֲִֶַַָָָָֹֹ
ׁשּמא  להם: אמר אּלא הּקדׁש"? "ּבמקֹום אֹומר ְִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּומהּו

ונפסלה? יצאה לּקלעים ˜„ÌÈL.חּוץ L„˜ Èk ְְְְְִִַָָָָƒ…∆»»ƒ
‡Â‰∑ אמר לאו. לֹו: אמרּו והם ּביֹוצא, ונפסלת ƒְְְְְִֵֵֶֶַָָָ

הּק ּובמקֹום הֹואיל אכלּתם להם: לא מּדּוע היתה, דׁש ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֹ

B‚Â'.אֹותּה? ˙‡NÏ ÌÎÏ Ô˙ d˙‡Â∑ ׁשהּכהנים ָ¿…»»«»∆»≈¿ֲִֶַֹ
מתּכּפרים  ּובעלים ‰Ú„‰.אֹוכלים ÔBÚŒ˙‡ ˙‡NÏ∑ ְְְְִִִִַָ»≈∆¬»≈»

מכּפר  ׁשהּוא היה, ראׁשֿחדׁש ׁשּׂשעיר למדנּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹמּכאן
וחּטאת  ׁשמיני ׁשחּטאת וקדׁשיו, מקּדׁש טמאת עֹון ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָֻעל

ּבאּוäנחׁשֹון  לכּפרה .לא ְְַַָָָֹ

(çé)ìBëà äîéðt Lãwä-ìà dîc-úà àáeä-àì ïä¥µ«Ÿ¨´¤¨½̈¤©−Ÿ¤§¦®¨¨¸
:éúéeö øLàk Lãwa dúà eìëàz«Ÿ§¬Ÿ¨²©−Ÿ¤©«£¤¬¦¥«¦

i"yx£'B‚Â ‡·e‰Œ‡Ï Ô‰∑ לכם היה הּובא ׁשאּלּו ≈…»¿ִֶֶָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ו)לׂשרפּה, יּובא (לעיל אׁשר "וכלֿחּטאת ְְְְֱֲֶֶֶַַָָָָָ

וגֹו'" ‡˙d.מּדמּה eÏÎ‡z ÏBÎ‡∑לאכלּה לכם åהיה ְִָָ»…¿…»ְְֶָָָָָ

אֹוננים  ׁשאּתם ˆÈ˙Èe.אףֿעלּֿפי ¯L‡k∑ לכםæ ְִִֶֶַַַ«¬∆ƒ≈ƒֶָ
.ּבּמנחה  ְִַָ

(èé)-úà eáéø÷ä íBiä ïä äLî-ìà ïøäà øaãéå©§©¥̧©«£¹Ÿ¤¤À¥´Â©Â¦§¦¸¤
éúà äðàø÷zå ýåýé éðôì íúìò-úàå íúàhç©¨¨³§¤«Ÿ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ̈½©¦§¤¬¨Ÿ¦−
:ýåýé éðéòa áèéiä íBiä úàhç ézìëàå älàk̈¥®¤§¨©³§¦©¨Æ©½©¦©−§¥¥¬§Ÿ̈«

i"yx£Ô¯‰‡ ¯a„ÈÂ∑ לׁשֹון אּלא "ּדּבּור" לׁשֹון çאין «¿«≈«¬…ְְִֵֶָ
ׁשּנאמר: כא)עז, מׁשה (במדבר אפׁשר, וגֹו'". העם "וידּבר ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

ידעּת, הא מדּבר? ואהרן איתמר, ועל אלעזר על ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֹקצף
ׁשּיהא  ּבּדין אינֹו אמרּו: ּכבֹוד. מּדר אּלא היתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּלא
ׁשּיהא  ּבּדין ואינֹו לפניו, מדּברים ואנּו יֹוׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאבינּו
ּבאלעזר  היה ׁשּלא מּפני יכֹול רּבֹו. את מׁשיב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּתלמיד

ּתלמּודֿלֹומר: לא)להׁשיב? הּכהן (שם אלעזר "וּיאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹ
מׁשה  לפני ּדּבר ּכׁשרצה, הרי וגֹו'". הּצבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאלֿאנׁשי

ׁשני  ּפנים ׁשל ּב'ספרי' מצאתי זֹו הּנׂשיאים! .ולפני ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ
e·È¯˜‰ ÌBi‰ Ô‰∑ אֹומר קא)?èמהּו אמר (זבחים אּלא, ≈«ƒ¿ƒֵֶַַָָ

ׁשעבד  ׁשהאֹונן אֹוננים, ּדמּה זרקּתם ׁשּמא מׁשה: ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹלהם
הדיֹוטֹות? ׁשהם הקריבּו, הם וכי אהרן: לֹו אמר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹחּלל.
אֹונן  ּומקריב ּכהןּֿגדֹול ׁשאני הקרבּתי, .אני ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָֹ

‰l‡k È˙‡ ‰‡¯˜zÂ∑,ּבני הּמתים היּו לא אפּלּו «ƒ¿∆»…ƒ»≈∆ֲִִֵַַָָֹ
עליהם  אֹונן להיֹות חּיב ׁשאני קרֹובים, ׁשאר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
ׁשהּכהן  ּכהנים, ּבפרׁשת האמּורים ּכל ּכגֹון ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּכאּלּו,

eb‡‰יח  ‡L„e˜ ˙È·Ï dÓc ˙È ÏÚz‡ ‡Ï ‡‰»»ƒ»«»¿«¿≈¿»«»»
:˙È„wÙ È„ ‡Ók ‡L„e˜a d˙È ÔeÏÎÈz ÏÎÈÓ≈«≈¿»«¿¿»¿»ƒ«≈ƒ

„ÔÈיט  ‡ÓBÈ ‡‰ ‰LÓ ÌÚ Ô¯‰‡ ÏÈlÓe«ƒ«¬…ƒ…∆»»≈
ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙ÏÚ ˙ÈÂ ÔB‰˙‡hÁ ˙È e·È¯»̃ƒ»«»¿¿»¬»¿√»¿»
˙ÈÏÎ‡ ÔBÙ el‡ ÔÈl‡k Ô˜Ú È˙È ‡Ú¯ÚÂ«¬»»»ƒ»»¿ƒ≈ƒ¬»ƒ

‡˙‡hÁ:ÈÈ Ì„˜ Ôw˙‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ «»»»≈¬«≈√»¿»

minkg izty

(fi)ãKYrC `wlq `wC ,WExiR¥§¨¨§¨©§¨
mFwnA' mr dwEaC 'rECn' zl`WC¦§¥©©©§¨¦¦§
dzid `l rECn xn` EN`M ,'WcTd©Ÿ¤§¦¨©©©Ÿ¨§¨
mEXnE ,WFcw mFwnA DzF` mkzlik £̀¦©§¤¨§¨¨¦
.dElk` WcTl uEg ike Dil dWw ikd̈¦¨¤¥§¦©Ÿ¤£¨¨
`l' mr dwEaC 'rECn' zl`XW ,aiWde§¥¦¤§¥©©©§¨¦Ÿ
mFwnA' WExitE ,'DzF` mYlk £̀©§¤¨¥¦§
,WcTd mFwnA dzidW xg`n ,'WcTd©Ÿ¤¥©©¤¨§¨¦§©Ÿ¤
xWt` i`W ipRnE .lqRdl d`vi `NW¤Ÿ¨§¨§¦¨¥¦§¥¤¦¤§¨
d`vi m` mcFw l`W `l m` df xnFl©¤¦Ÿ¨©¤¦¨§¨
,xnFl axd siqFd ,e`l Fl EaiWde§¥¦©¦¨©©
iM' xn`nE .z`vi mirlTl uEg `OW¤¨©§¨¦¨¨©£©¦
xn`n lr mrh ,'`id miWcw WcwŸ¤¨¨¦¦©©©©£©

:'eke 'mirlTl uEg `OW'äm`e ¤¨©§¨¦§¦
aizM dWxRd zNigzA `d ,xn`YŸ©¨¦§¦©©¨¨¨§¦
,ipinW z`Hg EpiidC ,'LcrA xRke'§©¥©©§§©§©©§¦¦
Wie ,dxRkl E`A EN` mBW DPin rnW§©¦¨¤©¥¨§©¨¨§¥
e`l 'LcrA xRke' aEzMX dnC xnFl©§©¤¨§©¥©©§©

oFWl `N` ,WOn dxRM `EdW `weC©§¨¤©¨¨©¨¤¨§
Epivn df FnkE .`nlrA xWkde gEPiw¦©§¤§¥§¨§¨§¤¨¦
,'odMd eilr xRke' aEzMW rxFvn iAB©¥§¨¤¨§¦¤¨¨©Ÿ¥
i`Ce `N` ,dxRM KixSW `hg dn ike§¦¤¨¨¤¨¦©¨¨¤¨©©

:`Ed xWkd oFWl mzd mBgi dxez ©¨¨§¤§¥
(gi)åoaEOM dYr DzF` Elk`IW `lŸ¤Ÿ§¨©¨©¨

:dtxUp xaM ixdW ,EPOnæWcw `idW ¦¤¤£¥§¨¦§§¨¤¦Ÿ¤
la` .dFnM WcTA Dzlik`e ,miWcẅ¨¦©£¦¨¨©Ÿ¤¨¨£¨
dfgA mkl 'iziEv xW`M' xnFl oi ¥̀©©£¤¦¥¦¨¤©£¥
mdl xn`W ,dnExYd wFWe dtEpYd©§¨§©§¨¤¨©¨¤
ipRn xnFl WiC .ozF` Elk`IW oM mB©¥¤Ÿ§¨§¥©¦§¥
mFwnA ozlik`e miNw miWcw odW¤¥¨¨¦©¦©£¦¨¨§¨
iWcw cFnll oi` ikd mEXn ,xFdḧ¦¨¦¥¦§¨§¥

:miNw miWcTn miWcwhi dxez ¨¨¦¦¢¨¦©¦
(hi)çeixg` aizM `lC `kid ,WExiR¥¥¨§Ÿ§¦©£¨

zWxtA i"Wx WxiRW FnM ,'xn`l'¥Ÿ§¤¥¥©¦§¨¨©
mFwnA xEACd `aIWM iOp i` .`x`ë¥¤¦©¦§¤¨Ÿ©¦§¨
midl`A mrd xAcie' FnM ,ihxR§¨¦§©§©¥¨¨¥Ÿ¦

Kixv did ,'ebe 'Epzilrd dOl dWnaE§¤¨¨¤¡¦ª¨¨¨¦
xEAC `EdW xg`n ,'xn`Ie' xnFl©©Ÿ¤¥©©¤¦
xn`Ie' xnFl Fl did o`M s` ,ihxR§¨¦©¨¨¨©©Ÿ¤
,ihxR xEAC `EdW oeiM 'ebe 'oxd ©̀£Ÿ¥¨¤¦§¨¦
iYazMX dn `Ed `Ede .m"`xd̈§¥§©¤¨©§¦

:`x`e zWxtAèKxFv dfi`l ,WExiR §¨¨©¨¥¤¥§¥¤¤
,'ebe 'Eaixwd mFId od' xnFl KxvEd§©©¥©¦§¦
dN`M izF` dp`xwYe'A iC did̈¨©§©¦§¤¨¦¨¥¤
,xn`w ikd `N` .'ebe 'mFId iYlk`e§¨©§¦©¤¨¨¦¨¨©
DnC mYwxf `OW ,dWn mdl xn`̈©¨¤¤¤¨§©§¤¨¨
opF`de ,mkig` zzin xg` mippF`§¦©©¦©£¥¤§¨¥
,mYlk` `l KkitlE ,lNg carW¤¨©¦¥§¦¨Ÿ£©§¤
mr FzCxHn mdiUrn d`x `l dWOW¤¤Ÿ¨¨©£¥¤¦¦§¨¦
E`vn `OW WWge mFi FzF`A dpikXd©§¦¨§§¨©¤¨¨§
oiicr wxfp `NW dGd xirU mC©¨¦©¤¤Ÿ¦§©£©¦
,Eaixwd md ike ,oxd` aiWde .EdEwxfE§¨§¥¦©£Ÿ§¦¥¦§¦
,dlqtPW EaWgIW cr ,zFhFicd mdW¤¥¤§©¤©§§¤¦§§¨
axw' aizkC ,lHEn ilrW ,iYaxwd ip £̀¦¦§©§¦¤¨©¨¦§¦§©



ipinyצ zyxt - i - oqip e"h iying meil inei xeriy
להם  hÁ‡˙.מּטּמא ÈzÏÎ‡Â∑ הּייטב אכלּתי, ואם ִֵֶַָ¿»«¿ƒ«»ְְִִִַַַָ

מּתר (שם)∑‰ÌBi.וגֹו'? לילה אנינּות ׁשאין éאבל , ְ«ְֲֲִֵֶַָָָֻ
קבּורה  ּביֹום אּלא ‰'.אֹונן ÈÈÚa ·ËÈi‰∑ׁשמעּת אם ְְֵֶָָ«ƒ«¿≈≈ְִַָָ

ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, .ּבקדׁשי ְְְְְְֵֵֵֵָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(106 'nr fi jxk zegiy ihewl)

ּדֹורֹות  ּבקדׁשי להקל ל אין ׁשעה, ּבקדׁשי ׁשמעּת ְְְְְְְִֵֵֵֵַָָָָָָָאם
יט) י, הּוא (רש"י ּבאנינּות קדׁשים לאכל ׁשההּתר סבר ֱֲֳִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשה

(ּבדֹומה  אבלּות מנהגי ידי על ּבׂשמחה לפּגע ׁשּלא ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹּכדי
קדׁשי  ּבין הבּדל אין ואם־ּכן ּתפרעּו"), אל "ראׁשיכם ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלּצּוּוי
ׁשההֹוראה  אהרן, לֹו הׁשיב ּכ על ּדֹורֹות. לקדׁשי ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשעה

אּלא אינּה מאבלּות ה'להּמנע א,לפני הּמזּבח, ּבמקֹום ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
אינּה הּקרּבנֹות ה'אכילת (מּלבד לפני לאֹוכלם אין ולכן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ

מיחדת). הֹוראה היתה ׁשּלגּביהם ׁשעה, .קדׁשי ְְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

(ë)ô :åéðéòa áèéiå äLî òîLiå©¦§©´¤½©¦©−§¥¨«
i"yx£ÂÈÈÚa ·ËÈiÂ∑(ת"כ) לֹומר ּבֹוׁש ולא ׁשמעּתי'ëהֹודה, 'לא :. «ƒ«¿≈»ְְִַַָָֹֹ

È‰BÈÚa:כ  ¯ÙLe ‰LÓ ÚÓLe¿«…∆¿«¿≈ƒ

yceg icin 'ide cr "i`qk minyd" - yceg y`x mr dxeywd dxhtd xeaiva oixihtn yceg y`x zaya"
inge ixen w"k ici lr mqxtzpy bdpnd reci ,ok it lr s`e .reayd zyxtc dxhtdd `le ,"'eb eycga
xeaivay ,crend leg zayl rbepa df jxc lre .reayd zyxtc dxhtdd z` mb xnel yi - cigiay ,x"enc`
zyxt mr dxeywd dxhtdd z` mb xnel yi - cigia la` ,crend leg zayl zcgeind dxhtda oixihtn

."reayd

351 cenr d"nyz ` wlg zeiecreezd

çñô ìù ïåùàø è"åéì äøèôä

ä ÷øô òùåäéá

äøçî ék eLc÷úä írä-ìà rLBäé øîàiå©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈¦§©¨®¦´¨À̈

:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNréåøîàiå ©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«©³Ÿ¤

ïBøà-úà eàN øîàì íéðäkä-ìà rLBäé§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´¥½Ÿ§Æ¤£´

ïBøà-úà eàNiå írä éðôì eøárå úéøaä©§¦½§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ¤£´

:írä éðôì eëìiå úéøaäæýåýé øîàiå ©§¦½©¥«§−¦§¥¬¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

äéäà äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé øLà ìàøNé-ìk éðéra Eìcb ìçà äfä íBiä rLBäé-ìà¤§ª½©©´©¤À¨¥̧©¤§½§¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−¤«§¤¬

:CnräáìûøNé-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé øîà àéää úra ¦¨«¨¥´©¦À¨©³§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«¦§¨¥−

mixn zxhrmixn zxhr
äírä-ìà rLBäé øîàiå©Ÿ̄¤§ª²©¤¨−̈

eLc÷úäøBáòì íéðneæî eéäzék ¦§©®̈¦§§¨¦©£¦´
øçîìáà ìL 'ì íBéå ,éLéìMä íBia ¨À̈©©§¦¦§¤¥¤

ì ïBLàø äéä äLîìLíéîiä úL ¤¨¨¦¦§¤©¨¦

:úBàìôð íëaø÷a ýåýé äNré©«£¤¯§Ÿ̈²§¦§§¤−¦§¨«
åíéðäkä-ìà rLBäé øîàiåíBéa ©³Ÿ¤§ª©Æ¤©«Ÿ£¦´§

úøçnäïBøà-úà eàN øîàì ©¨¢¨¥½Ÿ§Æ¤£´
úéøaäíBiäå ,íiåìä eàNð åéLëò ãò ©§¦½©©§¨¨§©§¦¦§©

íéðäkäeàNiå írä éðôì eøárå ©Ÿ£¦§¦§−¦§¥´¨¨®©¦§Æ

éðôì eëìiå úéøaä ïBøà-úà¤£´©§¦½©¥«§−¦§¥¬
:íräærLBäé-ìà ýåýé øîàiå ¨¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤§ª½©

Eìcb ìçà äfä íBiäïcøiä ò÷áà ©´©¤À¨¥̧©¤§½¤§©©©§¥

øLà ìàøNé-ìk éðéraäæáe §¥¥−¨¦§¨¥®£¤Æ¨¤

äLî ír éúééä øLàk ék ïeòãé¥«§½¦À©«£¤¬¨¦²¦¦Ÿ¤−
:Cnr äéäàáøîà àéää úra ¤«§¤¬¦¨«¨¥´©¦À¨©³

Eì äNr rLBäé-ìà ýåýé§Ÿ̈¸¤§ª½©£¥¬§−
-éða-úà ìî áeLå íéøö úBáøç©§´ª¦®§²¬Ÿ¤§¥«

úéðL ìûøNéíúàö ìéìa íb ék ¦§¨¥−¥¦¦©§¥¥¨

minkg izty

.opF` aixwn lFcB odke ,'gAfOd l ¤̀©¦§¥©§Ÿ¥¨©§¦¥
FnM ,m"n mFwnA 'mFId od' lW o"Epe§¤¥©¦§¥§
ip`e Kix`d m"`xd .'dpxAUY odld'£¨¥§©¥§¨¨§¥¤¡¦©£¦

:iYxSwéFf daEWY `d ,xn`Y m`e ¦©§¦§¦Ÿ©¨§¨
d`nEh mEXn xn`C o`nl `N` Dpi ¥̀¨¤¨§©§¨©¦§¨
lM zEpip` mEXn i`C ,sxUp FA drbPW¤¨§¨¦§©§¦¦£¦¨
mdl did ,FzF` EtxU dOl dWw oMW¤¥¨¤¨¨¨§¨¨¨¤
azMW FnkE ,dliNd cr oiYndl§©§¦©©©§¨§¤¨©

i`n oM m` ,dkxal FpFxkf o"Anxd̈©§©¦§¦§¨¨¦¥©
mFId zEpip` Fl aiWdW DPin `wtp̈§¨¦¨¤¥¦£¦©
mEXn sxUPW oeiM ,dlil `le xEq`̈§Ÿ©§¨¥¨¤¦§©¦
aiWd daEWY dn ,DA drbPW d`nEh§¨¤¨§¨¨©§¨¥¦
did `l dWn iM ,wgcA xnFl Wie .dfÄ¤§¥©§Ÿ©¦¤Ÿ¨¨
iM ,DA drbp d`nEh `nlC df lr xwFg¥©¤¦§¨§¨¨§¨¨¦
m` ,cIn lFk`l mdl didW Fzxaq itl§¦§¨¨¤¨¨¨¤¤¡¦¨¦
d`nEhA rBiNn xnWp did i`CeA oM¥§©©¨¨¦§¨¦¦©§§¨

cr mCd zwixGn `idW dNw drWA§¨¨©¨¤¦¦§¦©©¨©
EdElk`i cIn `nzQn iM ,dlik` zrW§©£¦¨¦¦§¨¨¦©Ÿ§
Fl aiWde ,zFvnl oiniCwn mifixf iM¦§¦¦©§¦¦§¦§§¥¦
mFId zEpip` xnFlM ,'mFId' oxd ©̀£Ÿ©§©£¦©
,dliNd cr FgiPdl EgxkEde ,xEq`̈§§§§©¦©©©§¨
d`nEHd FA drbp xWt`e§¤§¨¨§¨©§¨

:sxUpek dxez §¦§©
(k)ë:iYgkWe iYrnW KM `N`` dxez ¤¨¨¨©§¦§¨©§¦



צי

:úéðLâìîiå íéøö úBáøç rLBäé Bì-Nriå ¥¦©©«©¬§ª−©©§´ª¦®©¨̧¨¸

:úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úàãäæå ¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«§¤¬

àöiä írä-ìk rLBäé ìî-øLà øácä©¨−̈£¤¨´§ª®©¨¨¨´©Ÿ¥Á

eúî äîçìnä éLðà | ìk íéøëfä íéøönî¦¦§©¸¦©§¨¦¹´Ÿ©§¥´©¦§¨À̈¥³

:íéøönî íúàöa Cøca øaãnáäíéìî-ék ©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈¦¦§¨«¦¦«ª¦´

íéãliä írä-ìëå íéàöiä írä-ìk eéä̈½¨¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈©¦Ÿ¦¸

:eìî-àì íéøönî íúàöa Cøca øaãna©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬¦¦§©−¦Ÿ¨«

åìàøNé-éðá eëìä äðL íéraøà | ék¦´©§¨¦´¨À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»

äîçìnä éLðà éBbä-ìk íz-ãr øaãna©¦§¼̈©¸Ÿ¨©¹©§¥³©¦§¨¨¸

ýåýé ìB÷a eòîL-àì øLà íéøönî íéàöiä©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦£¤¬«Ÿ¨«§−§´§Ÿ̈®

íúBàøä ézìáì íäì ýåýé òaLð øLà£¤̧¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º©§¨´

úúì íúBáàì ýåýé òaLð øLà õøàä-úà¤¨À̈¤£¤Á¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤

:Láãe áìç úáæ õøà eðìæíäéða-úàå ½̈¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¤§¥¤¸

zçz íé÷äeéä íéìør-ék rLBäé ìî íúà í ¥¦´©§½̈Ÿ−̈¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½

:Cøca íúBà eìî-àì ékçenz-øLàk éäéå ¦²«Ÿ¨¬−̈©¨«¤©§¦²©«£¤©¬

ãr äðçna ízçú eáLiå ìBnäì éBbä-ìë̈©−§¦®©¥«§¬©§¨²©©«£¤−©¬

:íúBéçèíéøöî útøç-úà éúBlb íBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå £¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À©²¦¤¤§©¬¦§©−¦

:äfä íBiä ãr ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iå íëéìrîéeðçiå ¥«£¥¤®©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©−©¬©¤«©©«£¬

:Bçéøé úBáøra áøra Lãçì íBé øNr äraøàa çñtä-úà eNriå ìbìba ìûøNé-éðáàéeìëàiå §¥«¦§¨¥−©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤§©§¬§¦«©¸Ÿ§¹

:äfä íBiä íöra éeì÷å úBvî çñtä úøçnî õøàä øeárîáéíìëàa úøçnî ïnä úaLiå ¥«£¬¨¨²¤¦¨«¢©¬©¤−©©´§¨®§¤−¤©¬©¤«©¦§¸Ÿ©¹̈¦¨«¢À̈§¨§¨¸

:àéää äðMa ïrðk õøà úàeázî eìëàiå ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå õøàä øeárîâééäéå ¥«£´¨½̈¤§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©©¨−̈©¦«©§¦À

rLBäé Cìiå Bãéa äôeìL Baøçå Bcâðì ãîò Léà-äpäå àøiå åéðér àOiå Bçéøéa rLBäé úBéäa¦«§´§ª»©»¦«¦¼©¦¨³¥¨¸©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´§¤§½§©§¬§−̈§¨®©¥̧¤§ª³©

:eðéøöì-íà äzà eðìä Bì øîàiå åéìàãé| øîàiåìtiå éúàá äzr ýåýé-àáö-øN éðà ék àì ¥¨¸©´Ÿ¤½£¨¬©−̈¦§¨¥«©´Ÿ¤ÀŸ¦²£¦¬©§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦©¦ŸÁ

:Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà rLBäéåèýåýé àáö-øN øîàiå §ª̧©¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©Ÿ́¤½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹

mixn zxhrmixn zxhr
(å àé äáø øáãîá) ãçé ìàøNé ìk eìBnð íéøönî:ârLBäé Bì-Nriå ¦¦§©¦¦¨¦§¨¥©©©©«©¬§ª−©

úBìørä úráb-ìà ìàøNé éða-úà ìîiå íéøö úBáøçíL ìò ©§´ª¦®©¨̧¨¸¤§¥´¦§¨¥½¤¦§©−¨«£¨«©¥

òøBàîä:ãøácä äæåäaéqärLBäé ìî-øLàúà ãáìírä-ìk ©§¨§¤¬©¨−̈©¦¨£¤¨´§ª®©§¨¤¨¨¨´
íéøëfä íéøönî àöiäék ,äæ úà äæ æà eìî àìåéLðà | ìk ©Ÿ¥Á¦¦§©¸¦©§¨¦¹§Ÿ¨¨¤¤¤¦´Ÿ©§¥´

äîçìnäìeîì íéeàøe íéìBnð eéäL ©¦§¨À̈¤¨¦¦§¦¨

íúàöa Cøca øaãná eúî¥³©¦§¨¸©¤½¤§¥−̈
:íéøönîäék÷øeéä íéìî ¦¦§¨«¦¦«©ª¦´¨½

írä-ìëå íéàöiä írä-ìk̈¨−̈©«Ÿ§¦®§¨Â̈Â̈
íúàöa Cøca øaãna íéãliä©¦Ÿ¦¸©¦§¨¬©¤²¤§¥¨¬

eìî-àì íéøönîeéä àì íäå ¦¦§©−¦Ÿ¨«§¥Ÿ¨

ìeîì íéeàø ïk-íà:åíéraøà | ék ¦¥§¦¨¦´©§¨¦´
øaãna ìàøNé-éðá eëìä äðL̈À̈¨«§´§¥«¦§¨¥»©¦§¼̈
éLðà éBbä-ìk íz-ãr©¸Ÿ¨©¹©§¥³

íéøönî íéàöiä äîçìnäíàå ©¦§¨¨¸©«Ÿ§¦´¦¦§©½¦§¦

éeàø úBéäì íéìBnpäî éî äéä àì ,ïk¥Ÿ¨¨¦¥©¦¦¦§¨

Búìeæ ìeîì ïeâäåeòîL-àì øLà §¨¨¨£¤¬«Ÿ¨«§−
ýåýé ìB÷aíéìbøîä äNòîaøLà §´§Ÿ̈®§©£¥©§©§¦£¤̧

ézìáì íäì ýåýé òaLð¦§©³§Ÿ̈¸¨¤½§¦§¦º
øLà õøàä-úà íúBàøä©§¨´¤¨À̈¤£¤Á
eðì úúì íúBáàì ýåýé òaLð¦§©̧§Ÿ̈³©«£¨¸¨´¤½̈

:Láãe áìç úáæ õøàæ-úàå ¤²¤¨©¬¨−̈§¨«§¤
íäéðaøLàzçz íé÷äíúà í §¥¤¸£¤¥¦´©§½̈Ÿ−̈

eéä íéìør-ék rLBäé ìîãò ¨´§ª®©¦«£¥¦´¨½©

àeää ïîfäíúBà eìî-àì ék ©§©©¦²«Ÿ¨¬−̈
:Cøcaç-ìë enz-øLàk éäéå ©¨«¤©§¦²©«£¤©¬¨

ízçú eáLiå ìBnäì éBbä©−§¦®©¥«§¬©§¨²
íîB÷îa:íúBéç ãr äðçna ¦§¨©©«£¤−©¬£¨«

èíBiä rLBäé-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈¸¤§ª½©©À
éúBlbéúBøñäíéøöî útøç-úà ©²¦£¦¦¤¤§©¬¦§©−¦

íëéìrîíéøönî úBáàä eàöiL éôì ¥«£¥¤®§¦¤¨§¨¨¦¦§©¦

eðì àéä ätøç ék øîàpL Bîk ätøç äìøòäå ,íéiøönä Bîk íéìøò íéðaä eéäå§¨©¨¦£¥¦§©¦§¦¦§¨¨§¨¤§¨§¤¤¡©¦¤§¨¦¨

ìbìb àeää íB÷nä íL àø÷iålî 'éúBlb' íL ìòáeañå ìbìb ïBLãr ©¦§º̈¥´©¨³©¸¦§½̈©¥©¦¦§©§©§¦©−
:äfä íBiäéäraøàa çñtä-úà eNriå ìbìba ìûøNé-éðá eðçiå ©¬©¤«©©«£¬§¥«¦§¨¥−©¦§®̈©©«£´¤©¤¿©§©§¨¨Á

áøra Lãçì íBé øNráøò éeø÷ íBiä úBöç øçà:Bçéøé úBáøra ¨¨̧¬©²Ÿ¤¨¤−¤©©£©¨¤¤§©§¬§¦«
àéøeárî eìëàiåïâcîõøàä ©¸Ÿ§¹¥«£¬¦§©¨¨²¤

úøçnîìL ïBLàø íBéçñtäøçà ¦¨«¢©¬¦¤©¤−©©©

øîBòä úáø÷äéeì÷å úBvîíéìaL ©§¨©¨¤©´§¨®¦¢¦

íéeìöäfä íBiä íöraìL Bôeâa §¦§¤−¤©¬©¤«§¤

äìélä ìk íò ,åéðôlL äìéla àì ,íBéŸ©©§¨¤§¨¨¦¨©©§¨

íBiä øçà CìBää:áéúaLiå÷ñt ©¥©©©©¦§¸Ÿ¨©

úøçnî ïnäúúéî íBiî ék óà ©¹̈¦¨«¢À̈©¦¦¦©

,ãøélî ïnä ÷ñt øãàa äòáLa äLî¤§¦§¨©£¨¨©©¨¦¥¥

ïnî ñða íéðBfð eéä íB÷î-ìkî¦¨¨¨¦¦§¥¦¨

e ,íäéìëaLõøàä øeárî íìëàa ¤¦§¥¤§¨§¨¸¥«£´¨½̈¤
ïî ìûøNé éðáì ãBò äéä-àìå§Ÿ¨¬¨²¦§¥¬¦§¨¥−®̈

ïëìïrðk õøà úàeázî eìëàiå ¨¥©«Ÿ§À¦§©¸¤´¤§©½©
:àéää äðMaâéúBéäa éäéå ©¨−̈©¦«©§¦À¦«§´
Bçéøéa rLBäéBçéøé ìeáâaàOiå §ª»©»¦«¦¼¦§§¦©¦¨³

ãîò Léà-äpäå àøiå åéðér¥¨¸©©½§§¦¥¦¸Ÿ¥´
äôeìL Baøçå Bcâðìäöeìç §¤§½§©§¬§−̈£¨

døòzîåéìà rLBäé Cìiå Bãéa ¦©§¨§¨®©¥̧¤§ª³©¥¨¸
äzà eðìä Bì øîàiåøBæòì úàa ©Ÿ́¤½£¨¬©−̈¨¨©£

Bà eðìíàøBæòìeðéøöìúàa: ¨¦©£§¨¥«¨¨

ãéàì | øîàiåéáéBàì øBæòì éúàa ©Ÿ́¤ÀŸ¨¦©£§§¥

ìàøNéøN éðà ékìàøNé ìL ¦§¨¥¦²£¦¬©¤¦§¨¥

íéàeøwäéúàá äzr ýåýé-àáö ©§¦§¨«§Ÿ̈−©¨´®̈¦
Bçéøé ìò íçläì ìBëé íãà ék ,Eúøæòì§¤§©§¦¨¨¨§¦¨¥©§¦

,äîBçä ìétäì dNôúìerLBäé ìtiå §¨§¨§©¦©¨©¦ŸÁ§ª̧©
øîàiå eçzLiå äöøà åéðt-ìà¤¨¨¬©̧§¨¸©¦§½̈©´Ÿ¤
Bcár-ìà øaãî éðãà äî Bì½¨¬£Ÿ¦−§©¥¬¤©§«
ïBãàä éøác íi÷îä ãáòk íîi÷ì éððäå: §¦§¦§©§¨§¤¤©§©¥¦§¥¨¨

åè-ìà ýåýé àáö-øN øîàiå©ŸÁ¤Á©§¨̧§Ÿ̈¹¤
rLBäéäéä ìàëéîìLøñäEìrð §ªÀ©¦¨¥¨¨©¨¥©«©§¸



ipinyצב zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy

ßß oqip f"h iyiy mei

íB÷nä ék Eìâø ìrî Eìrð-ìL rLBäé-ìà¤§ªÀ©©©«©§¸¥©´©§¤½¦´©¨À

Nriå àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà øLà£¤¬©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®©©¬©

:ïk rLBäéåàëïéàå àöBé ïéà ìàøNé éða éðtî úøbñîe úøâñ Bçéøéå §ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤§ª¤½¤¦§¥−§¥´¦§¨¥®¥¬¥−§¥¬

:àaæë:õøàä-ìëa BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé éäéå ¨«©§¦¬§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−§¨¨¨«¤

ì"åçá çñô ìù éðù áåè-íåéì äøèôä

âë ÷øô á íéëìî

âëàéð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiå©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬

:íìLeøéå äãeäéáýåýé-úéa Cìnä ìriå §−̈¦«¨¨¦«©©´©©¤´¤¥«§Ÿ̈¿

Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À

-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©

øôñ éøác-ìk-úà íäéðæàá àø÷iå ìBãb̈®©¦§¨´§¨§¥¤À¤¨¦§¥¸¥´¤
:ýåýé úéáa àöîpä úéøaäâCìnä ãîriå ©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«©©«£´Ÿ©Â¤Â¤

ìå ýåýé øçà úëìì ýåýé éðôì | úéøaä-úà úøëiå ãenrä-ìrøîL ©¨̧©¹©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´§Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwç-úàå åéúBãr-úàå åéúBöîíéáúkä ¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤ªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ©§ª¦−

:úéøaa írä-ìk ãîriå äfä øôqä-ìrãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéåäðLnä éðäk-úàå ìBãbä ©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ¨¨−̈©§¦«©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»

íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì óqä éøîL-úàå§¤«Ÿ§¥´©©¼§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨¨®¦

:ìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ úBîãLa íìLeøéì õeçî íôøNiåäøLà íéøîkä-úà úéaLäå ©¦§§¥º¦³¦«¨©̧¦̧§©§´¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«§¦§¦´¤©§¨¦À£¤³

çøiìå LîMì ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé éañîe äãeäé éøra úBîaa øh÷éå äãeäé éëìî eðúð̈«§¸©§¥´§½̈©§©¥³©¨¸§¨¥´§½̈§¦¥−§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©©¤³¤§©¨¥̧©̧

:íéîMä àáö ìëìe úBìfnìååïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî ýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå §©©¨½§−Ÿ§¨¬©¨¨«¦©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½

:írä éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå øôrì ÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiåæéza-úà õziå ©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤§¨¨®©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬¨¨«©¦Ÿ¸¤¨¥´

:äøLàì íéza íL úBâøà íéLpä øLà ýåýé úéáa øLà íéLãwäçíéðäkä-ìk-úà àáiå ©§¥¦½£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À«Ÿ§¬¨²¨¦−¨«£¥¨«©¨¥³¤¨©«Ÿ£¦¸

mixn zxhrmixn zxhr

mixn zxhrmixn zxhr

øLà íB÷nä ék Eìâø ìrî¥©´©§¤½¦´©¨À£¤¬
àeä Lã÷ åéìr ãîò äzà©¨²Ÿ¥¬¨−̈´Ÿ¤®

óçé åéìò ãBîòì éeàøäîeNriå ¥¨¨©£¨¨¨¥©©¬©
:ïk rLBäéàëúøâñ Bçéøéå §ª−©¥«¦«¦¸Ÿ¤´¤
äzòå ,øákîúøbñîeøúBé ú÷fçî ¦§¨§©¨§ª¤½¤§ª¤¤¥

ìàøNé éða éðtîíéúìc äîBça ¦§¥−§¥´¦§¨¥®§¨§¨©¦

çéøáeàa ïéàå àöBé ïéàLéàL éãk §¦©¥¬¥−§¥¬¨«§¥¤¦

øéòä àBáî úà íàøé àì:æëéäéå Ÿ©§¥¤§¨¦©§¦¬
BòîL éäéå rLBäé-úà ýåýé§Ÿ̈−¤§ª®©©§¦¬¨§−

:õøàä-ìëa§¨¨¨«¤

à:íìLeøéå äãeäé éð÷æ-ìk åéìà eôñàiå Cìnä çìLiåáìriå ©¦§©−©¤®¤©©«©§´¥½̈¨¦§¥¬§−̈¦«¨¨¦«©©´©
Bzà íìLeøé éáLé-ìëå äãeäé Léà-ìëå ýåýé-úéa Cìnä©¤´¤¥«§Ÿ̈¿§¨¦´§¨Á§¨«Ÿ§¥̧§«¨©¹¦¦À
íäéðæàá àø÷iå ìBãb-ãrå ïèwîì írä-ìëå íéàéápäå íéðäkäå§©«Ÿ£¦¸§©§¦¦½§¨¨−̈§¦¨´Ÿ§©®̈©¦§¨´§¨§¥¤À

ýåýé úéáa àöîpä úéøaä øôñ éøác-ìk-úàäéäL eàönL éðtî ¤¨¦§¥¸¥´¤©§¦½©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«¦§¥¤¨§¤¨¨

éøáã älà dîeiqL äçëBza ììâð¦§¨©¥¨¤¦¨¥¤¦§¥

úéøaä:â-ìr Cìnä ãîriå ©§¦©©«£´Ÿ©Â¤Â¤©
ãenräúéáa Cìnä ãîòî íB÷î ¨̧©¹§©£©©¤¤§¥

Lc÷näéðôì | úéøaä-úà úøëiå ©¦§¨©¦§¬Ÿ¤©§¦´¦§¥´
ìå ýåýé øçà úëìì ýåýéøîL §Ÿ̈À¨¤¹¤©©³§Ÿ̈¸§¦§¸Ÿ

-úàå åéúBãr-úàå åéúBöî¦§¹̈§¤¥«§¨³§¤
Lôð ìëáe áì-ìëa åéúwçªŸ¨¸§¨¥´§¨¤½¤
úàfä úéøaä éøác-úà íé÷äì§¨¦À¤¦§¥¸©§¦´©½Ÿ
ãîriå äfä øôqä-ìr íéáúkä©§ª¦−©©¥´¤©¤®©©«£¬Ÿ

úéøaa írä-ìkúéøaä eìa÷: ¨¨−̈©§¦«¦§©§¦

ãïäkä eäi÷ìç-úà Cìnä åöéå©§©´©¤¿¤¤¦§¦Á̈Á©Ÿ¥̧
äðLnä éðäk-úàå ìBãbäépâñ ©¨¹§¤«Ÿ£¥´©¦§¤»§©¥

äîçìî çeLî ïâñk äìBãb äpeäë§¨§¨¦§©§©¦§¨¨

óqä éøîL-úàåíéøòBMä §¤«Ÿ§¥´©©¼©£¦

-ìk úà ýåýé ìëéäî àéöBäì§¦¸¥«¥©´§Ÿ̈½¥´¨

íôøNiå íéîMä àáö ìëìe äøLàìå ìraì íéeNrä íéìkä©¥¦À¨«£¦¸©©´©§¨«£¥½̈§−Ÿ§¨´©¨¨®¦©¦§§¥º
úBîãLa íìLeøéì õeçîøBLéîaìà-úéa íøôr-úà àNðå ïBøã÷ ¦³¦«¨©̧¦̧§©§´§¦¦§½§¨¨¬¤£¨−̈¥«¥«

äàîeè íB÷î äéä íL ék:äúéaLäåìhéaíéøîkä-úàäøæ-äãBáò éðäk ¦¨¨¨§§¨§¦§¦´¦¥¤©§¨¦ÀŸ£¥£¨¨¨

eðúð øLàeãéîòä øLàøh÷éå äãeäé éëìîíéøh÷î úBéäìúBîaa £¤³¨«§¸£¤¤¡¦©§¥´§½̈©§©¥³¦§§©§¦©¨¸
éañîe äãeäé éøraúBáéáñe §¨¥´§½̈§¦¥−§¦

ìraì íéøh÷îä-úàå íìLeøé§«¨®̈¦§¤©«§©§¦´©©À©
ìëìe úBìfnìå çøiìå LîMì©¤³¤§©¨¥̧©̧§©©¨½§−Ÿ

íéîMä àáöúéaLä íúBà íb: §¨¬©¨¨«¦©¨¦§¦

åýåýé úéaî äøLàä-úà àöiå©Ÿ¥´¤¨«£¥¨Á¦¥̧§Ÿ̈¹
ïBøã÷ ìçð-ìà íìLeøéì õeçî¦³¦«¨©̧¦̧¤©´©¦§½
÷ãiå ïBøã÷ ìçða dúà óøNiå©¦§¬ŸŸ¨²§©¬©¦§−©¨´¤

øôrìøôòk ÷c äúéäL ãò dôøN §¨®̈§¨¨©¤¨§¨©§¨¨

éða øá÷-ìr døôr-úà CìLiå©©§¥¸¤£¨½̈©¤−¤§¥¬
íräíäì íéãáBò eéäL:æõziå ¨¨«¤¨§¦¨¤©¦Ÿ¸

íéLãwä éza-úàänfä éza ¤¨¥´©§¥¦½¨¥©¦¨

íéLpä øLà ýåýé úéáa øLà£¤−§¥´§Ÿ̈®£¤´©¨¦À
úeðæì úBãçeéîíéza íL úBâøà §¨¦§«Ÿ§¬¨²¨¦−

úBòéøé:äøLàìçàáiåíéìLeøéì §¦¨«£¥¨«©¨¥³¦¨©¦



צג ipiny zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy

àé(à)øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥¯§Ÿ̈²¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬Ÿ
:íäìà£¥¤«

i"yx£Ô¯‰‡ŒÏ‡Â ‰LÓ Ï‡∑ אמר ׁשּיאמר ìלמׁשה ∆…∆¿∆«¬…ְֶֶַַָֹֹ
‡Ì‰Ï.לאהרן  ¯Ó‡Ï∑ לאלעזר ׁשּיאמר אמר ְֲַֹ≈…¬≈∆ְְֶֶַַָָָֹ

ּכׁשהּוא  ליׂשראל? "לאמר" אּלא אינֹו אֹו ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹּולאיתמר.

אמּור  ּדּבּור הרי יׂשראל", אלּֿבני "ּדּברּו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָאֹומר:
לבניו, אלהם"? "לאמר מקּים: אני מה הא ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹליׂשראל.

ּולאיתמר  .לאלעזר ְְְִֶָָָָ

(á)øLà äiçä úàæ øîàì ìàøNé éða-ìà eøac©§²¤§¥¬¦§¨¥−¥®Ÿ³Ÿ©«©¨Æ£¤´
:õøàä-ìò øLà äîäaä-ìkî eìëàz«Ÿ§½¦¨©§¥−̈£¤¬©¨¨«¤

ÔB‰Ï:א  ¯ÓÈÓÏ Ô¯‰‡Ïe ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿«¬…¿≈«¿

ÈÁ˙‡ב  ‡c ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»»«¿»
:‡Ú¯‡ ÏÚ Èc ‡¯ÈÚa ÏkÓ ÔeÏÎÈ˙ Ècƒ≈¿ƒ»¿ƒ»ƒ««¿»

-eøh÷ øLà úBîaä-úà ànèéå äãeäé éørî¥«¨¥´§½̈©§©¥´¤©¨À£¤³¦§

õúðå òáL øàa-ãr òábî íéðäkä änĻ̈¨¸©´Ÿ£¦½¦¤−©©§¥´¨®©§¨©º

rLBäé ørL çút-øLà íéørMä úBîa-úà¤¨´©§¨¦À£¤¤¹©©³©§ª̧©̧

ørLa Léà ìåàîN-ìr-øLà øérä-øN©¨¦½£¤©§¬Ÿ¦−§©¬©

:øéräèçaæî-ìà úBîaä éðäk eìré àì Cà ¨¦«©À³Ÿ©«£¸«Ÿ£¥´©¨½¤¦§©¬

:íäéçà CBúa úBvî eìëà-íà ék íìLeøéa ýåýéàëCìnä åöéå §Ÿ̈−¦«¨¨®¦¦²¦¨«§¬©−§¬£¥¤«©§©³©¤̧¤¸

úéøaä øôñ ìr áeúkk íëéäìà ýåýéì çñô eNr øîàì írä-ìk-úà¤¨¨¨´¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤©§¦−
:äfäáëeèôL øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk äNrð àì ék ©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬¨«§−

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úàâëeäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà ék ¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦¨®

:íìLeøéa ýåýéì äfä çñtä äNrðãëôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå-úàå íé ©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤

íé÷ä ïrîì eäiLàé øra íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä | ìk úàå íéìlbä©¦ª¦¹§¥´¨©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦¦¥−«Ÿ¦¨®§Â©Â©¨¦º

:ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìç àöî øLà øôqä-ìr íéáúkä äøBzä éøác-úàäëäéä-àì eäîëå ¤¦§¥³©¨¸©§ª¦´©©¥½¤£¤¬¨¨²¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«§¨ŸÁÁ«Ÿ¨¨̧

åéøçàå äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe BLôð-ìëáe Bááì-ìëa ýåýé-ìà áL-øLà Cìî åéðôì§¨¹̈¤À¤£¤¨³¤§Ÿ̈¸§¨§¨³§¨©§¸§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®§©«£−̈

:eäîk í÷-àìŸ¨¬¨«Ÿ

mixn zxhrmixn zxhr
äáeLúa íøéæçäìíéðäkä-ìk-úàïøäà òøfîäãeäé éørîeNòð øLà §©£¦¨¦§¨¤¨©«Ÿ£¦¸¦¤©©£Ÿ¥«¨¥´§½̈£¤©£

äøæ-äãBáòì íéøîkúBîaä-úà ànèéåéìLääîBcëå úBìáð íL CøLà ¢¨¦©£¨¨¨©§©¥´¤©¨À¦§¦¨§¥§©¤£¤³
íéðäkä änL-eøh÷eãîò øLà úBîaäõúðå òáL øàa-ãr òábî ¦§¨̧¨¸©´Ÿ£¦½©¨£¤¨§¦¤−©©§¥´®̈©§¨©º
íéørMä úBîa-úàíéøòMä ìeî eãîò øLàåøLàaørL çút ¤¨´©§¨¦À£¤¨§©§¨¦©£¤§¤¹©©³©

-ìr-øLà øérä-øN rLBäé§ª̧©̧©¨¦½£¤©
Léà ìåàîNøéòä ìà àBáa §¬Ÿ¦−§¤¨¦

:øérä ørLaèeìré àì Cà §©¬©¨¦«©À³Ÿ©«£¸
úBîaä éðäkì ãBòúøL-ìà «Ÿ£¥´©¨½§¨¥¤

íìLeøéa ýåýé çaæîàì ék ¦§©¬§Ÿ̈−¦«¨®̈¦¦Ÿ

äãBáòì ãBò eøLëeäeìëà-íà ék §§¨£¨¦²¦¨«§¬
úBvîàeäå ,úBvî úBôàpä úBçðî ©−§¨©¤¡©§

ì ïécäíéLã÷ øàL:íäéçà CBúa ©¦¦§¨¨¨¦§¬£¥¤«
àëírä-ìk-úà Cìnä åöéå©§©³©¤̧¤¸¤¨¨¨´

ýåýéì çñô eNr øîàì¥½Ÿ£´¤½©©«Ÿ̈−
øôñ ìr áeúkk íëéäìà¡«Ÿ¥¤®©¨¾©²¥¬¤

:äfä úéøaäáëäNrð àì ék ©§¦−©¤«¦´³Ÿ©«£¨¸
øLà íéèôMä éîéî äfä çñtk©¤´©©¤½¦¥¸©´Ÿ§¦½£¤¬

:äãeäé éëìîe ìûøNé éëìî éîé ìëå ìûøNé-úà eèôLâëék ¨«§−¤¦§¨¥®§ÀŸ§¥²©§¥¬¦§¨¥−©§¥¬§¨«¦À
ýåýéì äfä çñtä äNrð eäiLàé Cìnì äðL äøNr äðîLa-íà¦¦§Ÿ¤³¤§¥¸¨½̈©¤−¤«Ÿ¦¨®©«£º̈©¤¯©©¤²©«Ÿ̈−

:íìLeøéaãë-úàå íéôøzä-úàå íéðòciä-úàå úBáàä-úà íâå ¦«¨¨¦§©´¤¨«Ÿ´§¤©Â¦§Ÿ¦Â§¤©§¨¦̧§¤
íìLeøéáe äãeäé õøàa eàøð øLà íéöwMä | ìk úàå íéìlbä©¦ª¦¹§¥´¨©¦ª¦À£¤³¦§¸§¤³¤§¨¸¦´¨©½¦
-úà íé÷ä ïrîì eäiLàé øra¦¥−«Ÿ¦®̈§Â©Â©¨¦º¤
-ìr íéáúkä äøBzä éøác¦§¥³©¨¸©§ª¦´©

øôqäøôqä øeáòaàöî øLà ©¥½¤©£©¥¤£¤¬¨¨²
ýåýé úéa ïäkä eäi÷ìçøôqä ék ¦§¦¨¬©Ÿ¥−¥¬§Ÿ̈«¦©¥¤

äæ ìëì äaéñ äúéä äfä:äëeäîëå ©¤¨§¨¦¨§¨¤§¨ŸÁÁ
áL-øLà Cìî åéðôì äéä-àì«Ÿ¨¨̧§¨¹̈¤À¤£¤¨³
BLôð-ìëáe Bááì-ìëa ýåýé-ìà¤§Ÿ̈¸§¨§¨³§¨©§¸
äLî úøBz ìëk Bãàî-ìëáe§¨§Ÿ½§−Ÿ©´Ÿ¤®

:eäîk í÷-àì åéøçàå§©«£−̈Ÿ¨¬¨«Ÿ

minkg izty

àé ÷øt(`)ìzFxAC dxUr WlWC ¤¤¦§¤§¥¦§
,oxd` l`e dWn l` dxFYA Exn`p¤¤§©¨¤¤§¤©£Ÿ

mihErin xUr dWlW aizM oCbpkE§¤§¨§¦§¨¨¨¦¦
mr `Ed KExA WFcTd xAC `NW hrnl§©¥¤Ÿ¦¤©¨¨¦

lirlcM ,FCal dWn mr `N` oxd ©̀£Ÿ¤¨¦¤§©§¦§¥
:`xwIe zWxtAa dxez §¨¨©©¦§¨



ipinyצד zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ï‡¯NÈ ÈaŒÏ‡ e¯ac∑ הׁשו ּכּלם להיֹות את ה «¿∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֶָָֻ

וקּבלּו ּבדמימה ׁשהׁשוּו לפי זה, ּבדּבּור ְְְְְְְִִִִִִֶֶָֻׁשלּוחים
מאהבה  הּמקֹום ּגזרת ‰iÁ‰.עליהם ˙‡Ê∑ לׁשֹון ְֲֲֵֵֵֶַַַָָ…««»ְ

להיֹות îחּיים  ּוראּויין ּבּמקֹום ּדבּוקים ׁשּיׂשראל לפי , ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָ
מצֹות, עליהם וגזר הּטמאה מן הבּדילם ,לפיכ ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָֻחּיים,
ׁשּנכנס  לרֹופא מׁשל ּכלּום. אסר לא העֹולם ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּולאּמֹות
ּתנחּומא  רּבי ּבמדרׁש ּכדאיתא וכּו' החֹולה את .לבּקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

‰iÁ‰ ˙‡Ê∑ ּבחּיה אֹוחז מׁשה ׁשהיה ּומראה ðמלּמד, …««»ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּתאכלּו. לא וזאת ּתאכלּו, זאת ליׂשראל: ְְְְְִֵָָֹֹֹֹֹאֹותּה
מּכל  אחז הּמים ּבׁשרצי אף וגֹו'", ּתאכלּו ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ"אתֿזה
ּתׁשּקצּו אּלה "ואת ּבעֹוף: וכן להם, והראה ומין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָמין

הּטמא" לכם "וזה ּבּׁשרצים: וכן Ê‡˙.מןֿהעֹוף", ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ…
‰Ó‰a‰ ÏkÓ .‰iÁ‰∑(כ ׁשהּבהמה (מנחות ñמלּמד ««»ƒ»«¿≈»ְְֵֵֶַַָ

חּיה  .ּבכלל ְִַַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd ipy xc` 'k ,dxt zyxt ,ipiny zyxt zay zgiy)

ּובהמֹות  חּיֹות אכילת איסּור על יׂשראל נצטּוּו ּׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָֹמה
לתרץ  אפׁשר - מּתן־ּתֹורה לאחרי מּיד טהֹורֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָׁשאינן
למעׂשה  נֹוגע זה ענין היה לא זֹו ׁשּבתקּופה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבפׁשטּות,

ְַּבפֹועל:
יׂשראל  חנּו - למּתן־ּתֹורה הּסמּוכה הּתקּופה ּכל ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבמׁש
הּבאה). לּׁשנה (עד סיני ּבמדּבר ּכלֹומר, סיני, הר ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָָּבסביבֹות
ּכגֹון: ּבעלי־חּיים, ּכלל ּבּנמצא אינם מדּבר ׁשּבמקֹום ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּבזה, וכּיֹוצא "נׁשר" ּכמֹו עֹופֹות, וכן וארנבת, ׁשפן ְְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּגמל,
להזהיר  צֹור אין - ּבּמים" אׁשר "ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
קּימת  היתה לא ׁשּבלאו־הכי מּכיון אכילתם, איסּור על ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּיד

לאכלם. ּכלל ְְְְֶָָָָאפׁשרּות
הֹו ("ּכל ל"נחׁש" ּב"מדּבר"ּובנֹוגע ׁשּנמצא ּגחֹון") על ל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

ׂשרף  נחׁש והּנֹורא הּגדֹול ּבּמדּבר הּמֹוליכ" ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָָָָָ[ּוכמֹו
ׁשּבצאתם  יֹודע למקרא' ה'ּבן־חמׁש הרי - גֹו'"] ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָועקרב

"לנחֹותם  היה ׁשּתפקידֹו ענן", "עּמּוד לפניהם הל ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָמּמצרים
ה'ּבן־חמׁש ׁשּיֹודע ּוכפי ועקרּבים. נחׁשים להרֹוג וכן ,"ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָהּדר
ּכי  ּדֹורֹותיכם ידעּו "למען סּוּכה מצות קּיּום אֹודֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָלמקרא'
מארץ  אֹותם ּבהֹוציאי יׂשראל ּבני את הֹוׁשבּתי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבּסּוּכֹות
ּכבֹוד" ל"ענני ׁשהּכּונה אביו לֹו הסּביר ּובוּדאי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָמצרים",
ּבפׁשטּות  מבין ׁשּכן, ּומּכיון יׂשראל. ּבני מחנה את ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשהּקיפּו
ועקרּבים. נחׁשים ּבּנמצא היּו לא יׂשראל ּדמחנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבּׁשטח
הּמׁשּכן  נדבת - ּגרמא ׁשהּזמן ענינים ּבאּו לכל־לראׁש ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹולכן,
חּיֹות  אכילת איסּור על נצטּוּו אחר־ּכ ורק כּו', ְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָוהקמתֹו
ּבּזמן  לפֹועל נֹוגע ׁשּיהיה ּדבר טהֹורֹות, ׁשאינן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּובהמֹות
סיחֹון  לארץ יּׁשּוב, למקֹום יתקרבּו ּכאׁשר - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָׁשּלאחרי־זה
מּתּגרי  לקנֹות ּבאפׁשרּותם ּתהיה ׁשאז ּבזה, וכּיֹוצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָועֹוג,

ּבזה. וכּיֹוצא העֹולם, ְֵֶַָָָאּומֹות

(â)ìk|úìòî úñøt òñL úòñLå äñøt úñøôî ´Ÿ©§¤´¤©§À̈§Ÿ©³©¤̧©Æ§¨½Ÿ©«£©¬
:eìëàz dúà äîäaa äøb¥−̈©§¥¨®Ÿ−̈Ÿ¥«

i"yx£˙Ò¯ÙÓ∑ּכתרּגּומֹוò'סדיקא' :.‰Ò¯t∑ «¿∆∆ְְְִַָ«¿»
ּבלע"ז  ÚÒL.פלאנט"ה ˙ÚÒLÂ∑ ׁשּמבּדלת ְַַ¿…««∆«ְֶֶֶֻ

ּכתרּגּומֹו: צּפרנין, ּבׁשּתי ּומּלמּטה ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָמלמעלה
מלמעלה  סדּוקֹות ׁשּפרסֹותיו ׁשּיׁש טלפין", ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ"ּומטּלפא
מחּברֹות  ׁשּמּלמּטה לגמרי, ּומבּדלֹות ׁשסּועֹות ְְְְְְְִֵֵֶַַָָָָֻֻואינן

עא) b¯‰.(חולין ˙ÏÚÓ∑ מּמעיה האכל ּומקיאה מעלה «¬«≈»ְֲִִֵֶֶַָָָָֹ
ּפיה  לתֹו אֹותֹו הדק ּומחזרת ּולטחנֹו ∑b¯‰.לכתׁשֹו ְְְְֲֳִֵֶֶַָָָָ≈»

מּגזרת: ויּתכן ׁשמֹו; יד)ּכ ב הּנּגרים",(שמואל "וכּמים ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
ׁשעלֿידי  'ּפׁשרא', ותרּגּומֹו: הּפה; אחר נגרר ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא

ונּמֹוח  נפׁשר האכל יתרה ∑Ó‰aa‰.הּגרה, זֹו ôּתבה ְְִִֵֶַַָָָֹ«¿≈»ְֵֵָָ
אּמֹו ּבמעי הּנמצא הּׁשליל את להּתיר לדרׁשה, .היא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָ

eÏÎ‡z d˙‡∑ ּבאזהרה והלא טמאה. ּבהמה ולא …»…≈ְְְְְֲֵֵַַָָָָֹֹ
ּב'עׂשה' עליה לעבר אּלא תעׂשה'öהיא? ו'לא (זבחים , ְֲֲֲִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

.לד)

ÔÈÙÏËג  ÔÙÏhÓe ‡˙Ò¯t Ô˜È„Ò Èc Ïk»ƒ¿ƒ»«¿»»«ƒ¿»ƒ¿ƒ
:ÔeÏÎÈz d˙È ‡¯ÈÚ·a ‡¯LÙ ‡˜qÓ ‡˙Ò¯t«¿»»«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»»«≈¿

minkg izty

(a)îz`f' ok `l m`CElk`Y xW` dIg) §¦Ÿ¥Ÿ©¨£¤Ÿ§

(lMn:Dil irAin 'dndAdð,WExiR ¦¨©§¥¨¦¨¥¥¥
lr rAv`A dxFn 'z`f' zNnC mEXn¦§¦©Ÿ¨§¤§©©
did `l 'd FOr xACWkE ,eil` fEnxd̈¨¥¨§¤¦¤¦Ÿ¨¨
:iYxSwe ,Kix`d m"`x .`nh mEW mẄ¨¥§¥¤¡¦§¦©§¦

ñ'dIgd z`f' wx xnFl Fl did `lC§Ÿ¨¨©©Ÿ©©¨
'dIgd' zNOn wiRnC aB lr s` ,'ebe©©©§©¥¦¦©©©¨
`"dn wiicC xnFl Wi ,miIg oFWl§©¦¥©§¨¥¥¥
`aC `N` ,'dIgd' zaizaC `xizi§¥¨¦§¥©©©¨¤¨§¨

:'ek cOllb dxez §©¥

(b)òdqxR zxfBn Fpi`W xnFl dvFx¤©¤¥¦¦§©©§¨
`id dqxtE ,`id dwEcq oFWl `N ¤̀¨§§¨¦©§¨¦
,h"eqk fpMW` oFWlaE ,f"rlA `"hplt§©©¦§©§§©
z`e' aizkCn `Ed mEBxYd zgkFde§¨©©©§¦¦§¦§¤
`l dqxtE `Ed dxb dlrn iM otXd©¨¨¦©£¥¥¨©§¨Ÿ
dqxR Wi mNkl `lde ,'qixti©§¦©£Ÿ§ª¨¥©§¨
lr `N` ,ux`d lr DA miqxFCW¤§¦¨©¨¨¤¤¨©
:`id dwEcq oFWl 'zqxtn' KgxM̈§¨©§¤¤§§¨¦

ôlMn Elk`Y xW`' aizM xaM `dC§¨§¨§¦£¤Ÿ§¦¨
.'ek dxizi Ff daiY `N` ,'dndAd©§¥¨¤¨¥¨§¥¨

lMn Elk`Y xW`' aizM EN`M dnFce§¤§¦§¦£¤Ÿ§¦¨
lilXd Epiid ,'dndAA xW` dndAd©§¥¨£¤©§¥¨©§©¨¦
lMn Elk`Y xW`'C ,dndAA `vnPW¤¦§¨©§¥¨©£¤Ÿ§¦¨

:dWxR DNEM` i`w 'dndAdöe`lC ©§¥¨¨¥©¨¨¨¨§©
`le .`Ed dUr dUr llMn `Ad©¨¦§©£¥£¥§Ÿ
`l df z`' KEnqA `icdA aizM dUrz©£¤§¦§¤§¨§¨¤¤Ÿ
cOll `A `l la` .'ebe 'Elk`zŸ§£¨Ÿ¨§©¥
xaM `dC ,Flk`l xYEOW FhEWtM¦§¤¨§¨§§¨§¨
'dndAd lMn Elk`Y xW`' xn`̈©£¤Ÿ§¦¨©§¥¨

:'ekc dxez



צה ipiny zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(222 'nr ` jxk zegiy ihewl)

ּגרה מעלת . . ּפרסה ג).מפרסת ּפרסה(יא, –מפרסת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
(ימין  חסד ׁשל הּקּוים ּבׁשני ה' את ׁשעֹובד לאדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָרמז
זאת  ׁשעֹוׂשה מּוכח ׁשאז ּדֹוחה), (ׂשמאל ּוגבּורה ְְְֶֶֶֶֶָָָָָֹֹמקרבת)

טבעֹו. מּצד לא ׁשמים, ּגרהלׁשם לאדם מעלת רמז – ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּוא  לעׂשֹות, עֹומד ׁשהּוא הּמעׂשה האם וׁשּוב ׁשּוב ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבֹוחן
נפׁשֹו – הּללּו 'סּמנים' ׁשני ּבֹו ׁשּיׁש מי ונחּוץ. טֹוב ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָאכן,

טהֹורה'. 'ּבהמה היא ְְֲִִֵַַָָהּבהמית

(ã)éñøônîe äøbä éìònî eìëàú àì äæ-úà Cà©³¤¤Æ´Ÿ«Ÿ§½¦©«£¥Æ©¥½̈¦©§¦¥−
äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ìîbä-úà äñøtä©©§¨®¤Â©¨Â̈¦©«£¥̧¥¹̈À©§¨Æ

:íëì àeä àîè ñéøôî epðéà¥¤´©§¦½¨¥¬−¨¤«

(ä)ñéøôé àì äñøôe àeä äøâ äìòî-ék ïôMä-úàå§¤©¨À̈¦©«£¥³¥¨Æ½©§−̈´Ÿ©§¦®
:íëì àeä àîè̈¥¬−¨¤«

(å)àì äñøôe àåä äøb úìòî-ék úáðøàä-úàå§¤¨«©§¤À¤¦«©«£©³¥¨Æ¦½©§−̈´Ÿ
:íëì àåä äàîè äñéøôä¦§¦®¨§¥¨¬¦−¨¤«

(æ)òñL òñLå àeä äñøt ñéøôî-ék øéæçä-úàå§¤Â©«£¦Â¦«©§¦¸©§¹̈À§Ÿ©¬¤̧©Æ
:íëì àeä àîè øbé-àì äøb àeäå äñøt©§½̈§−¥¨´«Ÿ¦¨®¨¥¬−¨¤«

(ç)íéàîè eòbú àì íúìáðáe eìëàú àì íøNaî¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¦§¨−̈´Ÿ¦¨®§¥¦¬
:íëì íä¥−¨¤«

i"yx£eÏÎ‡˙ ‡Ï Ì¯NaÓ∑ ׁשאר אּלּו, אּלא לי אין ƒ¿»»……≈ְִֵֵֶָָ
מּנין? טהרה, סימן ׁשּום לּה ׁשאין טמאה ְְֳִִִֵֵֵֶַַָָָָָּבהמה

קלֿוחמר  סימני ÷אמרּת קצת ּבהן ׁשּיׁש אּלּו, ּומה : ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
וכּו' אסּורֹות כהנים)טהרה בתורת הענין על ∑Ì¯NaÓ.(כל ְֲֳָָƒ¿»»ַ

וקרנים  וגידין עצמֹות על ולא ּבאזהרה, ְְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּבׂשרם
˙eÚb.ּוטלפים  ‡Ï Ì˙Ï··e∑ יׂשראל יהיּו יכֹול ְִַָ¿ƒ¿»»…ƒ»ְְִִֵָָ

ּתלמּודֿלֹומר: נבלה? מּגע על כא)מזהרים "אמר (לקמן ְְְֱִֵַַַַַָָֹֻ

יׂשראל  ואין מזהרין ּכהנים – וגֹו'" ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאלֿהּכהנים
חמּורה  הּמת ּטמאת ּומה מעּתה: קלֿוחמר ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻֻמזהרין,
- קּלה נבלה טמאת ּכהנים, אּלא ּבּה הזהיר לא -ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹֹֻ

תּגעּו" "לא ּתלמּודֿלֹומר: ּומה ּכלֿׁשּכן?! ?øלא ְִֵֶַַַָָֹֹ
ּברגל  עצמֹו לטהר אדם חּיב ׁשאמרּו: וזהּו ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּברגל,

יז) .(ר"ה

ã ycew zegiyn zecewp ã(58 'nr al jxk zegiy ihewl)

ּברגל עצמֹו לטהר אדם ח)חּיב יא, לֹו(רׁש"י מּנין לׁשאל, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ
רׁש"י  ּדהּנה לֹומר, ויׁש ּדוקא. לרגל מתיחסת הּטהרה ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשחֹובת
"קרא  - קדׁש" "מקרא הּפסּוק על ּבא ּבפרׁשת לעיל ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּפרׁש

האדם  על ׁשּמּטל ּומאחר ּוכסּות". ּוׁשתּיה לאכילה קדׁש ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻאֹותֹו
להּטהר, ׁשעליו מּובן ּובׁשתּיתֹו, ּבאכילתֹו הּיֹום את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלקּדׁש

הּיֹום. את לקּדׁש ּבכחם אין ּבטמאה ּוׁשתּיה אכילה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשהרי

LÙ¯‡ד  È˜qnÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈»≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»
˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÏÓb ˙È ‡˙Ò¯t È˜ÈcÒnÓeƒ«¿ƒ≈«¿»»»«¿»¬≈«ƒ
‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe ‡e‰ ‡¯Ltƒ¿»«¿»»»¿ƒ»¿»»

:ÔBÎÏ¿

Ò¯Ùe˙‡ה  ‡e‰ ‡¯Lt ˜ÈqÓ È¯‡ ‡ÊÙË ˙ÈÂ¿»«¿»¬≈«ƒƒ¿»«¿»»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï»¿ƒ»¿»»¿

‰È‡ו  ‡¯LÙ ‡˜qÓ È¯‡ ‡·¯‡ ˙ÈÂ¿»«¿¿»¬≈«¿»ƒ¿»ƒ
:ÔBÎÏ ‡È‰ ‡·‡ÒÓ ‡˜È„Ò ‡Ï ‡˙Ò¯Ùe«¿»»»¿ƒ»¿»»»ƒ¿

‰e‡ז  ‡˙Ò¯t ˜È„Ò È¯‡ ‡¯ÈÊÁ ˙ÈÂ¿»¬ƒ»¬≈¿ƒ«¿»»
‡Ï ‡¯Lt ‡e‰Â d˙Ò¯t ÔÈÙÏË ÔÙÏÈhÓe«ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»≈¿ƒ¿»»

:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ ¯LÙ»»¿»»¿

Ï‡ח  ÔB‰zÏ··e ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓƒƒ¿¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Ôe·¯˜ƒ̇¿¿¿«¬ƒƒ¿

minkg izty

(g)÷on oixidfn oi` ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥©§¦¦¦
FA WiC `kd ip`WC ,xnFl Wie .oiCd©¦§¥©§©¥¨¨§¥
`le i"Wx WxiR ,'Elk`Y DzF`' dUr£¥¨Ÿ¥¥¥©¦§Ÿ
dndA lM lr i`w dfe ,d`nh dndA§¥¨§¥¨§¤¨¥©¨§¥¨
,'Elk`Y DzF`' aizM `dC ,d`nh§¥¨§¨§¦¨Ÿ¥
xYEn dWxRA miaEzMW md rnWn©§©¥¤§¦©¨¨¨¨

mdA oi`W zFndA x`W la` Dlk`l§¨§¨£¨§¨§¥¤¥¨¤
dWxRA miaEzM `NW s` mipniq¦¨¦©¤Ÿ§¦©¨¨¨
lr s` dUr Wi oM m` ,mlk`l xEq`̈§¨§¨¦¥¥£¥©©
,dxdh oniq mdA oi`W zFndA§¥¤¥¨¤¦©¨¢¨
`l iOp FA `dIW oiCd on iOp oixidfn©§¦¦©¦¦©¦¤§¥©¦Ÿ
oi` dUr oi`C `kid la` ,dUrz©£¤£¨¥¨§¥£¥¥

:m"`x .oiCd on oixidfnø'lbxA' ©§¦¦¦©¦§¥¨¤¤
l`xUi lMW xnFlM ,aFh mFiA WExiR¥§§©¤¨¦§¨¥

ipRn lbxA onvr xdhl oiaiIgzlFr ©¨¦§©¥©§¨¨¤¤¦§¥©
oi`X dn ,dxfrl `iadl aiIgW dI`x§¦¨¤©¨§¨¦¨£¨¨©¤¥

:dpXd zFni x`WA oMh dxez ¥¦§¨§©¨¨



ipinyצו zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy

(è)Bì-øLà ìk íéna øLà ìkî eìëàz äæ-úà¤¤Æ«Ÿ§½¦−Ÿ£¤´©¨®¦´Ÿ£¤Á
íúà íéìçpáe íénia íéna úN÷N÷å øétðñ§©¦̧§©§¤¹¤©©À¦©©¦²©§¨¦−Ÿ¨¬

:eìëàzŸ¥«
i"yx£¯ÈtÒ∑ ּבהם ׁשּׁשט ׁשּנאמר:∑˜N˜N˙.אּלּו ּכמֹו ּבֹו, הּקבּועים קלּפין יז)אּלּו א קׂשקּׂשים (שמואל "וׁשריֹון ¿«ƒֵֶֶָָ«¿∆∆ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַ

לבּוׁש" .הּוא ָ

(é)íéìçpáe íénia úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìëå§ŸÁ£¤̧¥¹§©¦´§©§¤À¤©©¦Æ©§¨¦½
íéna øLà äiçä Lôð ìkîe íénä õøL ìkî¦ŸÆ¤´¤©©½¦¦²Ÿ¤¬¤©«©−̈£¤´©¨®¦

:íëì íä õ÷L¤¬¤¥−¨¤«
i"yx£ı¯L∑ הארץ על ונד ׁשרֹוחׁש נמּו ּדבר מׁשמעֹו: מקֹום .ּבכל ∆∆ְְְֵֶֶַַָָָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - `"yz lel` hi zniyx)

mc`d zcFarA ± zExWMd ipniq¦¨¥©©§©£©¨¨¨

סנּפיר  אׁשר־לֹו ּכל ּבּמים אׁשר מּכל ּתאכלּו ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָֹֹֹֽאת־זה
וקׂשקׂשת  סנּפיר אין־לֹו אׁשר ּכל . . ּבּמים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֽוקׂשקׂשת

לכם: הּוא ׁשקץ ט־יב)ּבּמים (יא, ִֶֶֶַָָֽ
ואין  סנּפיר לֹו ׁשּיׁש ויׁש סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָּכל

קׂשקׂשת ב)לֹו נא, .(נדה ְֶֶַ
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת זאת לבאר ְְְֲֵֵַַָָָָֹויׁש

רֹומזים  מים, – חּיּותם ּבמקֹום ּתמיד הּנמצאים ְְְִִִִִִִִַַָָָָּדגים
מקֹום  והיא למים, ׁשּנמׁשלה ּבּתֹורה ׁשעֹוסקים אהל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹליֹוׁשבי
קׂשקּׂשים  ּבהם להיֹות וצרי יׂשראל. ּבני ׁשל ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָחּיּותם
טפלים  אּלא ואינם הּדג, מעּקר אינם ׁשּׁשניהם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּוסנּפירים,
הּדג, על הּמגן לבּוׁש ׁשהּוא קׂשקּׂשים הּגּוף: את ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּומׁשּמׁשים

למקֹום. מּמקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ְְִִִֶֶַַָָָָָּוסנּפירים
הּלימּוד, מּגּוף ׁשאינם הּתֹורה ּבלימּוד ענינים על מֹורה, ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָוזה
ׁשמים  יראת – קׂשקׂשת להּלימּוד: הם נצרכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָאבל

את  המׁשּמרת חּומטין קב ּכמֹו הּלימּוד, על ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָׁשּמׁשּמרת
על  מֹורה אחר, למקֹום ׁשט הּדג ׁשּבהם ּוסנּפירים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּתבּואה.
הרמז  וזהּו הּמּוכרח. ענין הּוא ׁשאף ּבּתֹורה, החידּוׁש ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכח
היתה  לא הּתֹורה ׁשּלכאֹורה ז"ל רּבֹותינּו ׁשאמרּו ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמה
סנּפיר, לֹו יׁש קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּכל ּכי סנּפיר, לכּתֹוב ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָצריכה
ׁשהּסנּפיר  ויאּדיר", ּתֹורה יגּדיל מּׁשּום קרא "אמר ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּבּתֹורה. החידּוׁש ּכח – ּתֹורה" "יגּדיל ְְִִִַַַַָָָֹענינֹו
– קׂשקׂשת לֹו ׁשּיׁש ּדג נּדה, ּבמּסכת אמרּו על־זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָוהּנה
ּבוּדאי  הּוא סנּפיר, לֹו יׁש – ירא־ׁשמים ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּתלמיד־חכם
לֹו יׁש אבל לנהֹוג. צרי ּכ – טהֹור ּדג והּוא ּבּתֹורה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָיחּדׁש
ּבלא  ּבּתֹורה ׁשּמחּדׁש מי – קׂשקׂשת לֹו ואין ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹסנּפיר
זכה  "לא ז"ל רּבֹותינּו ּכמאמר טמא, ּדג הּוא ְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹיראת־ׁשמים

הּמות". סם לֹו ֲֵֶַַַָנעׂשית

(àé)-úàå eìëàú àì íøNaî íëì eéäé õ÷Lå§¤−¤¦«§´¨¤®¦§¨¨Æ´ŸŸ¥½§¤
:eöwLz íúìáð¦§¨−̈§©¥«

i"yx£eÈ‰È ı˜LÂ∑ ערּוביהן את ּבֹוùלאסר יׁש אם , ¿∆∆ƒ¿ֱִֵֵֵֶֶֶֹ
צט)טעםúּבנֹותן  על ∑Ì¯NaÓ.(חולין מזהר אינֹו ְֵַַƒ¿»»ְֵַָֻ

העצמֹות  ועל eˆwLz.הּסנּפירים Ì˙Ï· ˙‡Â∑ שם) ְְֲִִַַַָָ¿∆ƒ¿»»¿«≈

יבחּוׁשין סו) מושיירונ"ש àלרּבֹות יבחּוׁשין ׁשּסּננן. ְְְְִִִֶַַַָ
.ּבלע"ז  ְַַ

(áé)õ÷L íéna úN÷N÷å øétðñ Bì-ïéà øLà ìḱŸ£¤¬¥«²§©¦¬§©§¤−¤©¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

dÏט  Èc Ïk ‡iÓ· Èc ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È»≈≈¿ƒ…ƒ¿«»…ƒ≈
‡iÏÁ·e ‡iÓÓÈa ‡iÓa ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈƒ̂ƒ¿«¿ƒ¿«»¿«¿«»¿«¬«»

:ÔeÏÎÈz ÔB‰˙È»¿≈¿

iÓÓÈa‡י  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc ÏÎÂ¿…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«¿«»
‡LÙ ÏkÓe ‡iÓ„ ‡LÁ¯ ÏkÓ ‡iÏÁ·e¿«¬«»ƒ…ƒ¬»¿«»ƒ…«¿»

:ÔBÎÏ Ôep‡ ‡ˆ˜L ‡iÓ· Èc ‡˙ÈÁ«¿»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿

˙ÔeÏÎÈיא  ‡Ï ÔB‰¯ÒaÓ ÔBÎÏ ÔB‰È ‡ˆ˜LÂ¿ƒ¿»¿¿ƒƒ¿¿»≈¿
:ÔeˆwLz ÔB‰zÏ· ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿¿¿«¿

iÓa‡יב  ÔÈÙÏ˜Â ÔÈˆÈˆ dÏ ˙ÈÏ Èc Ïk…ƒ≈≈ƒƒ¿«¿ƒ¿«»
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

minkg izty

(`i)ù`dC ,`id `xizi `xwC mEXn¦¦§¨§¥¨¦§¨
:'md uwW' DiPin lirl aizMúEpiid §¦§¥¦¥¤¤¥©§

`nh ,FpinA oin la` .Fpin Fpi`WA oin¦§¤¥¦£¨¦§¦§¥

:xYEn ,xFdh miz`nA cg`à,WExiR ¤¨§¨©¦¨¨¥
FA oi` milMAW miOA lCBzOW xaC̈¨¤¦§©¥©©¦¤©¥¦¥
`A 'EvTWY mzlap z`e' ,xEQi` cv©¦§¤¦§¨¨§©¥¨

oFbM ,miOd on EWxRzPW cIn zFAxl§©¦©¤¦§¨§¦©©¦§
oeiM ,md mixEq` miOd on opPiQW¤¦§¨¦©©¦£¦¥¥¨

:Ediiziax mFwOn EWxiRWai dxez ¤¥§¦§§¦©§



צז ipiny zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£'B‚Â BÏ ÔÈ‡ ¯L‡ Ïk∑(ת"כ) ּתלמּודֿלֹומר ?áמה …¬∆≈¿ְַַַ

ׁשּלֹוâׁשּיכֹול  סימנין הּמעלה אּלא מּתר ׁשּיהא לי אין , ְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
אׁשר  "ּכל ּתלמּודֿלֹומר מּנין? ּבּמים הּׁשירן ְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָֹלּיּבׁשה;

ּבּמים, לֹו היּו אם הא ּבּמים", וקׂשקׂשת סנּפיר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָאיןֿלֹו
ׁשהּׁשירן  מּתר ãאףֿעלּֿפי .ּבעלּיתֹו, ֲִִִִֶַַַָָָֻ

(âé)õ÷L eìëàé àì óBòä-ïî eöwLz älà-úàå§¤¥̧¤Æ§©§´¦¨½¬Ÿ¥¨«§−¤´¤
:äiðæòä úàå ñøtä-úàå øLpä-úà íä¥®¤©¤̧¤Æ§¤©¤½¤§¥−¨«¨§¦¨«

i"yx£eÏÎ‡È ‡Ï∑(קיד לקטּנים,(שבת הּמאכילן את לחּיב …≈»¿ְְֲִִִֵֶַַַַָ
אינֹו אֹו .עלֿיד נאכלים יהיּו לא מׁשמעֹו: ְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּכ

ּתלמּודֿלֹומר: ּבהנאה? לאסרן יד)אּלא "לא (דברים ְְְֲֶַַַָָָָָֹ
אסּורין  ּבאכילה עֹוף äתאכלּו", ּכל מּתרין. ּבהנאה - ְֲֲֲִִִַַָָָָָֹֻ

ּבאֹותֹו יׁש "למינהּו", "למינֹו", "למינּה", ּבֹו: ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָׁשּנאמר
ולא  ּבמראיהם לא לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹהּמין

אחד åּבׁשמֹותם  מין וכּלן ,. ְְִִֶָָָֻ

(ãé):dðéîì äiàä-úàå äàcä-úàå. §¤©̧¨½̈§¤¨«©−̈§¦¨«

(åè):Bðéîì áøò-ìk úà¥¬¨Ÿ¥−§¦«

(æè)óçMä-úàå ñîçzä-úàå äðòiä úa úàå§¥Æ©´©©«£½̈§¤©©§−̈§¤©¨®©
:eäðéîì õpä-úàå§¤©¥−§¦¥«

i"yx£ıp‰∑ אישפרוי"ר. «≈

(æé):óeLðiä-úàå CìMä-úàå ñBkä-úàå§¤©¬§¤©¨−̈§¤©©§«
i"yx£CÏM‰∑:רּבֹותינּו סה)ּפרׁשּו הּׁשֹולה(חולין פי'(זה «»»ְֵֵֶֶַַ

וׁשלינּונא )מגּביּה אּונקלֹוס: ׁשּתרּגם וזהּו הּים. מן .ּדגים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ÛeLÈÂ ÒBk∑ויׁש ּבּלילה הּצֹועקים צואיטי"ׁש הם ¿«¿ְְֲִֵֵַַַָ

ׁשּקֹורין  לֹו ּדֹומה אחר ועֹוד ּכאדם, לסתֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָלהם
.ייב"ו 

(çé):íçøä-úàå úàwä-úàå úîLðzä-úàå§¤©¦§¤¬¤§¤©¨−̈§¤¨«¨¨«

ÔeÏÎ‡˙Èיג  ‡Ï ‡ÙBÚ ÔÓ ÔeˆwLz ÔÈl‡ ˙ÈÂ¿»ƒ≈¿«¿ƒ»»ƒ¿«¿
:‡ÈÊÚÂ ¯ÚÂ ‡¯L Ôep‡ ‡ˆ˜Lƒ¿»ƒƒ¿»¿»¿«¿»

dÊÏ:יד  ‡˙ÈÙ¯ËÂ ‡˙È„Â¿«¿»¿»»ƒ»ƒ¿«

dÊÏ:טו  ‡·¯eÚ Ïk ˙È»»¿»ƒ¿≈

tÁL‡טז  ¯tˆÂ ‡ˆÈˆÂ ‡˙ÈÓÚ ˙a ˙ÈÂ¿»««¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ««¿»
:È‰BÊÏ ‡ˆÂ¿»»ƒ¿ƒ

ÙBt˜Â‡:יז  ‡e ÈÏLÂ ‡È¯˜Â¿«¿»¿»≈»¿ƒ»

ÈÂ¯˜¯˜‡:יח  ‡˙‡˜Â ‡˙Â·e«¿»¿»»ƒ«¿≈»

minkg izty

(ai)álirl aEzMW ,`Ed `xizi `xwC¦§¨§¥¨¤¨§¥
:'ebe 'xiRpq Fl oi` xW` lke'â,xnFlM §Ÿ£¤¥§©¦§©

`pin` ded df `xwn aYkp `l EN ¦̀Ÿ¦§©¦§¨¤£¨¨¦¨
:'eke il oi`ã`Mil `Ow `xTn la` ¥¦£¨¦§¨©¨¥¨

irAin 'miOA' ok `l m`C ,rnWnl§¦§©§¦Ÿ¥©©¦¦¨¥
cOll `N` ,'milgPaE minIA' `le Dil¥§Ÿ©¨¦©§¨¦¤¨§©¥
miraFpe mikWFn mdW milgPaE minIA©¨¦©§¨¦¤¥§¦§§¦
`d ,mipniq Dil zil i` ixiq`C `Ed©£¦¦¦¥¥¦¨¦¨
zilC iR lr s` zFxrnE oigiW milkA§¥¦¦¦§¨©©¦§¥

:mW oiIr ,lFk` mipniq EdAbi dxez §¦¨¦¡©¥¨
(bi)ämFlXd eilr EpiAx dWn iPWCn¦§©¥¤©¥¨¨©¨

`le 'Elk`z `l' azke dxFz dpWnA§¦§¥¨§¨©ŸŸ§§Ÿ
xEQi` cg` rnWnC ,'Elk`i `l' azM̈©Ÿ¥¨§§©§©¤¨¦
FnM ,d`pd xEQi` cg`e dlik £̀¦¨§¤¨¦£¨¨§
,`Ed KExA WFcTd iRn xEACd rnXW¤¨©©¦¦¦©¨¨

`l' i`dC ipiQn lAw KM i`Ce `N ¤̀¨©©¨¦¥¦¦©§©Ÿ
e`l mi`nh zFtFr iAB aizkC 'Elk`i¥¨§¦§¦©¥§¥¦©
KgxM lre ,`z`C `Ed d`pdA oxq`l§¨§¨©£¨¨§¨¨§©¨§¨

:miPhwl olik`Od lr aiIglåm`e §©¥©©©£¦¨¦§©¦§¦
WxiRW oipr lr df aqEn K`id ,xn`YŸ©¥¨¨¤©¦§¨¤¥¥
WxitC `YWd ,xnFl Wie .eiptl i"Wx©¦§¨¨§¥©©§¨§¥¥
miaEzMW mi`nHd zFtFrC eiptl§¨¨§©§¥¦¤§¦
aizkCn d`pdA xYEn `icdA dxFYA©¨§¤§¨¨©£¨¨¦¦§¦
`kid Wxtl Epivn ,'Elk`z `l'ŸŸ§¨¦§¨¥¥¨
s` ,'Edpinl' 'Fpinl' 'Dpinl' aizkC¦§¦§¦¨§¦§¦¥©
`le odi`xnA `l dfl df oinFC oi`W¤¥¦¤¨¤Ÿ§©§¥¤§Ÿ
la` .`Ed cg` oin lMd ,odizFnWA¦§¥¤©Ÿ¦¤¨£¨
`icdA miaEzMW ozF` Eid m ¦̀¨¨¤§¦§¤§¨
,'Elk`i `l' aizkCn d`pdA mixEq £̀¦©£¨¨¦¦§¦Ÿ¥¨§
'Dpinl' aizkC `kid opiWxtn ded£¨§¨§¦©¥¨¦§¦§¦¨

DpiOW `A cOll `l 'Edpinl' 'Fpinl'§¦§¦¥Ÿ§©¥¨¤¦¨
odi`xnA oinFCW EN` `N` ,`Ed WOn©¨¤¨¥¤¦§©§¥¤
EN` FnM mixEq` odizFnWaE¦§¥¤£¦§¥
oi`W EN` la` ,dxFYA miaEzMW¤§¦©¨£¨¥¤¥
,odizFnWaE odi`xnA mdl oinFC¦¨¤§©§¥¤¦§¥¤
ozF`M mixEng opi`e ,oPin opi` ozF`¨¥¨¦¨§¥¨£¦§¨
mixEq` odW `icdA miaEzMW¤§¦§¤§¨¤¥£¦
.dlik` xEQi` `N` mdA oi`e ,d`pdA©£¨¨§¥¨¤¤¨¦£¦¨

`YWd la`ozF` ENit` opixn`C £¨©§¨§¨§¦©£¦¨
xEQi` mdA oi` `icdA miaEzMW¤§¦§¤§¨¥¨¤¦
ozF` xnFl milFki Ki` oM m` ,d`pd£¨¨¦¥¥§¦©¨
lr ,xzFi xEng `icdA miaEzM oi`W¤¥§¦§¤§¨¨¥©
lwe ,`Ed cg` oiOW `A zFxFdl KgxM̈§¨§¨¤¦¤¨§©

:oiadlci dxez §¨¦



ipinyצח zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£˙ÓLz∑ ּדֹומה היא ּבּׁשרצים האמּורה ותנׁשמת ּבּלילה; ּופֹורחת לעכּבר ודֹומה שורי"ץ קלב"א היא ƒ¿∆∆ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָ

טלפ"א  לּה וקֹורין עינים לּה ואין .לּה, ְְִִֵֵַָָָ

(èé)úôéëecä-úàå dðéîì äôðàä äãéñçä úàå§¥Æ©«£¦½̈¨«£¨−̈§¦¨®§¤©«¦©−
:ólèòä-úàå§¤¨«£©¥«

i"yx£‰„ÈÒÁ‰∑ נקרא ולּמה ציגוני"א. לבנה ּדּיה זֹו «¬ƒ»ְְְִַָָָָָָ
חברֹותיה  עם חסידּות ׁשעֹוׂשה חסידה? ְְֲֲִִִֶֶַָָָָׁשמּה

ׁשהיא ∑‰‡Ù‰.ּבּמזֹונֹות  לי ונראה רגזנית. ּדּיה היא ְַ»¬»»ְְְִִִִִֶַַָָָ
היירו"ן  לּה הּבר ∑‰ÙÈÎec˙.ׁשּקֹורין ּתרנגֹול ִֶָ«ƒ«ְְַַָ

ׁשמֹו נקרא ולּמה הרופ"א. ּובלע"ז ּכפּולה, ְְְְְְְְִַַַָָָָָוכרּבלּתֹו
"ונּגר  ּכרּבלּתֹו. היא וזֹו ּכפּות, ׁשהֹודֹו ְְְְִִֶַַַַָָּדּוכיפת?
רּבֹותינּו ׁשּפרׁשּו ּכמֹו מעׂשיו, ׁשם על נקרא ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָטּורא",

ׁשאחזֹו" "מי ּבפרק ּגּטין ס"ג)ּבמּסכת .(דף ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָ

(ë)àeä õ÷L òaøà-ìò Cìää óBòä õøL ìkµŸ¤´¤¨½©«Ÿ¥−©©§©®¤¬¤−
:íëì̈¤«

i"yx£ÛBÚ‰ ı¯L∑ וחגבים ויּתּוׁשים ּוצרעין זבּובים ּכגֹון: הארץ, על הרֹוחׁשין הּנמּוכים הּדּקים .הם ∆∆»ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

(àë)Cìää óBòä õøL ìkî eìëàz äæ-úà Cà©³¤¤Æ«Ÿ§½¦ŸÆ¤´¤¨½©«Ÿ¥−
øzðì åéìâøì ìònî íéòøë Bì-øLà òaøà-ìò©©§©®£¤³§¨©̧¦Æ¦©´©§©§½̈§©¥¬

:õøàä-ìò ïää¥−©¨¨«¤
i"yx£Úa¯‡ ÏÚ∑ רגלים ארּבע ÂÈÏ‚¯Ï.על ÏÚnÓ∑ ««¿«ְְִַַַַַƒ««¿«¿»

לצּו ארּבע סמּו לבד רגלים ׁשּתי ּכמין לֹו יׁש ארֹו ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָָ
מתחּזק  הארץ, מן ולקּפץ לעּוף ּוכׁשרֹוצה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹרגליו,
ּכאֹותן  הרּבה, מהן ויׁש ּופֹורח. ּכרעים ׁשּתי ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָּבאֹותן
ּבהן, ּבקיאין אנּו אין אבל לנגושט"א, ְֲִִִֵֶֶָָָׁשּקֹורין
רגלים  ארּבע ּבהם: נאמרּו טהרה סימני ְְְְֱֳִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשארּבעה

ּכאן, הּכתּובים ּכרעים אּלּו וקרסּלין, ּכנפים ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָֻוארּבע
מצּויין  הּללּו סימנים וכל רּבֹו. את חֹופין ְְְִִִִֶַָָָָָֻּוכנפיו
ׁשאין  ויׁש ,אר ׁשראׁשן יׁש אבל ׁשּבינֹותינּו, ְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹּבאֹותן
אנּו אין ּובזה 'חגב'; ׁשמֹו ׁשּיהא וצרי זנב, ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָלהם

ּביניהם  להבּדיל .יֹודעים ְְְִִֵֵֶַ

(áë)Bðéîì äaøàä-úà eìëàz íäî älà-úà¤¥³¤¥¤ÆŸ¥½¤¨«©§¤´§¦½
-úàå eäðéîì ìbøçä-úàå eäðéîì íòìqä-úàå§¤©¨§−̈§¦¥®§¤©«©§´Ÿ§¦¥½§¤

:eäðéîì áâçä¤«¨−̈§¦¥«

(âë)õ÷L íéìâø òaøà Bì-øLà óBòä õøL ìëå§ŸÆ¤´¤¨½£¤−©§©´©§¨®¦¤¬¤
:íëì àeä−¨¤«

i"yx£'B‚Â ÛBÚ‰ ı¯L ÏÎÂ∑(ת"כ)לֹו יׁש ׁשאם ללּמד טהֹור æּבא – .חמׁש ¿…∆∆»¿ְִֵֵֵֶַָָָ

(ãë)-ãò àîèé íúìáða òâpä-ìk eànhz älàìe§¥−¤¦©¨®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©
:áøòä̈¨«¤

eË¯‡יט  ¯bÂ dÊÏ ea‡Â ‡˙È¯eÁÂ¿«»ƒ»¿ƒƒ¿«¿««»
:‡ÙlËÚÂ«¬«≈»

‡¯Úaכ  ÏÚ Cl‰Óc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ Ïk…ƒ¬»¿»ƒ¿«≈««¿«
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

„ÙBÚ‡כא  ‡LÁ¯ ÏkÓ ÔeÏÎÈz ÔÈc ˙È Ì¯a¿«»≈≈¿ƒ…ƒ¬»¿»
ÈÂlÚÓ ÔÈÏeˆ¯˜ dÏ Èc Úa¯‡ ÏÚ Cl‰Ócƒ¿««««¿«ƒ≈«¿ƒ≈ƒ»≈

:‡Ú¯‡ ÏÚ ÔB‰· ‡ˆt˜Ï È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«»»¿««¿»

ÈÂ˙כב  dÊÏ ‡·Bb ˙È ÔeÏÎÈz ÔB‰pÓ ÔÈl‡ ˙È»ƒ≈ƒ¿≈¿»»ƒ¿«¿»
˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡ÏBb¯Á ˙ÈÂ È‰BÊÏ ‡eL¿̄»ƒ¿ƒ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿»

:È‰BÊÏ ‡·‚Á¬»»ƒ¿ƒ

¯‚ÔÈÏכג  Úa¯‡ dÏ Èc ‡ÙBÚ„ ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿…ƒ¬»¿»ƒ≈«¿««¿ƒ
:ÔBÎÏ ‡e‰ ‡ˆ˜Lƒ¿»¿

ÔB‰zÏ·aכד  ·¯˜Èc Ïk Ôe·‡zÒz ÔÈl‡Ïe¿ƒ≈ƒ¿»»»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»««¿»

minkg izty

(bk)æ`d ,i`d il dOl ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨¦©¨
lMn Elk`Y df z` K`' aizM lirl§¥§¦©¤¤Ÿ§¦Ÿ
,'ebe 'rAx` lr KlFdd sFrd uxW¤¤¨©¥©©§©

la` ,`weC mipin drAx` ipdC rnWn©§©§¨¥©§¨¨¦¦©§¨£¨
rAx` mdl WIW sFrd ivxW x`W§¨¦§¥¨¤¥¨¤©§©

i`Ce `N` ,lFk`l mixEq` milbx©§©¦£¦¤¡¤¨©©
:'eke `A cOllck dxez §©¥¨



צט ipiny zyxt - `i - oqip f"h iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰l‡Ïe∑(ת"כ) להאמר ּבענין çהעתידין ּבנגיעתם ∑e‡nhz.למּטה טמאה èּכלֹומר, .יׁש ¿≈∆ְְְֲִִִֵֵַָָָָָƒ«»ְְְִִֵַָָָֻ

(äë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìápî àNpä-ìëå§¨©Ÿ¥−¦¦§¨¨®§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©
:áøòä̈¨«¤

i"yx£Ì˙Ï·pÓ ‡Np‰ŒÏÎÂ∑ מּגע מּטמאת חמּורה מּׂשא, טמאת ׁשּנאמרה מקֹום ּכּבּוס éּכל טעּונה ׁשהיא , ¿»«…≈ƒƒ¿»»ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻֻ
.ּבגדים  ְִָ

(åë)òñLå äñøt úñøôî àåä øLà äîäaä-ìëì| §¨©§¥¿̈£¤´¦Á©§¤̧¤©§¹̈§¤´©
íëì íä íéàîè äìòî äpðéà äøâå úòñL äpðéà¥¤´¨Ÿ©À©§¥¨Æ¥¤´¨©«£½̈§¥¦¬¥−¨¤®

:àîèé íäa òâpä-ìk̈©Ÿ¥¬©¨¤−¦§¨«
i"yx£˙ÚÒL ‰pÈ‡ ÚÒLÂ ‰Ò¯t ˙Ò¯ÙÓ∑ ּכגֹון «¿∆∆«¿»¿∆«≈∆»…««ְ

היא  למּטה אבל למעלה, סדּוקה ׁשּפרסתֹו ְְְְְֲִֶַַַָָָָָָָּגמל
לּמד ּכאן מטּמאה,מחּברת. טמאה ּבהמה ׁשּנבלת , ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻ

הּפרׁשה  ׁשּבסֹוף טהֹורה ëּובענין ּבהמה על .ּפרׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָ

(æë)ìëå|-ìò úëìää äiçä-ìëa åétk-ìò CìBä §´Ÿ¥´©©À̈§¨©«©¨Æ©«Ÿ¤´¤©
àîèé íúìáða òâpä-ìk íëì íä íéàîè òaøà©§©½§¥¦¬¥−¨¤®¨©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬

:áøòä-ãò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈtkŒÏÚ∑ ודב ּכלב ÌÎÏ.וחתּול ìּכגֹון: Ì‰ ÌÈ‡ÓË∑ למּגע. ««»ְְְֶֶָֹ¿≈ƒ≈»∆ְַָ

(çë)-ãò àîèå åéãâa ñaëé íúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥´©
ñ :íëì änä íéàîè áøòä̈¨®¤§¥¦¬¥−¨¨¤«

(èë)ãìçä õøàä-ìò õøMä õøMa àîhä íëì äæå§¤³¨¤Æ©¨¥½©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤©¬Ÿ¤
:eäðéîì áväå øaëòäå§¨«©§−̈§©¨¬§¦¥«

È‰BLe·Ïכה  ÚaˆÈ ÔB‰zÏ·pÓ ÏBËÈc ÏÎÂ¿»¿ƒƒ¿ƒ¿¿¿««¿ƒ
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂƒ≈¿»»««¿»

Ò¯Ù˙‡כו  ‡˜È„Ò ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÏÎÏ¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»«¿»»
‡‰˙ÈÏ ‡¯LÙe ‡ÙÏhÓ ‡‰˙ÈÏ ÔÈÙÏËÂ¿ƒ¿ƒ≈»»«ƒ¿»ƒ¿»≈»»
ÔB‰a ·¯˜Èc Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡˜qÓ«¿»¿«¬ƒƒ¿»¿ƒ¿«¿

:·‡ÒÓ È‰È¿≈¿»»

ÈÁ˙‡כז  ÏÎa È‰B„È ÏÚ Cl‰Óc ÏÎÂ¿…ƒ¿«««¿ƒ¿»«¿»
Ïk ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ Úa¯‡ ÏÚ ‡ÎÏ‰Ócƒ¿«¿»««¿«¿«¬ƒƒ¿»
:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜Èc¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»««¿»

È‰ÈÂכח  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ ÔB‰zÏ· ˙È ÏBhÈ„e¿ƒ»¿ƒ¿¿¿««¿ƒƒ≈
:ÔBÎÏ Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿«¬ƒƒ¿

ÏÚכט  LÁ¯c ‡LÁ¯a ‡·‡ÒÓ ÔBÎÏ ÔÈ„Â¿≈¿¿»»»¿ƒ¬»¿»≈«
:È‰BÊÏ ‡·ˆÂ ‡¯aÎÚÂ ‡„ÏÁ ‡Ú¯‡«¿»À¿»¿«¿»»¿»»ƒ¿ƒ

minkg izty

(ck)çdndA` ,i`w lirlC` `le§Ÿ©¦§¥¨¥©§¥¨
:miabge mibce zFtFre dIgeè,xnFlM §©¨§§¨¦©£¨¦§©

ikd `N` ,zF`OHl mzF` dEvOW `lŸ¤§©¤¨¦©¤¨¨¦
EidY mA ErBY m`W ,FWExiR¥¤¦¦§¨¦§

:mi`nhdk dxez §¥¦
(dk)émrh iYrnW `l ,m"`xd azM̈©¨§¥Ÿ¨©§¦©©

dfA EprinWdl `A dn df lr oFkp̈©¤©¨§©§¦¥§¤
dR aizM `icdA ixd ,llMd©§¨£¥§¤§¨§¦Ÿ
qEAiM oErh Fpi` rBn z`nEhAW¤§§©©¨¥¨¦
qEAiM oErh `Vn z`nEhaE micbA§¨¦§§©©¨¨¦
`Ed mFwn lkAW ricFdl m`e ,micbA§¨¦§¦§¦©¤§¨¨
.DPin `wtp i`nl ,dR aEzMW FnM§¤¨Ÿ§©¨§¨¦¨
dfA EprinWdl `AW xnFl Wi `OWe§¤¨¥©¤¨§©§¦¥¨¤
xnge lTn dcnl rBn z`nEh oi`W¤¥§©©¨§¥¨¦©¨Ÿ¤
qEAiM Dpirhdl `Vn z`nEHn¦§©©¨§©§¦¨¦

zbdFp Dpi`W `VO dnE ,micbA§¨¦©©¨¤¥¨¤¤
rBn ,micbA qEAiM oErh mivxWA¦§¨¦¨¦§¨¦©¨
oiC Dpi` zF`nEh ipin lkA zbdFPW¤¤¤§¨¦¥§¥¨¦
WxiR df lre ,micbA qEAiM dpErHW¤§¨¦§¨¦§©¤¥¥
`Vn z`nEh xn`PW mFwn lM' i"Wx©¦¨¨¤¤¡©§©©¨
`vnY `le ,'rBn z`nEHn dxEng£¨¦§©©¨§Ÿ¦§¨
DA aiIgW rBn z`nEh mFwn mEWA§¨§©©¨¤¦¥¨
dzid EN`e ,micbA qEAiM aEzMd©¨¦§¨¦§¦¨§¨
lTn micbA qEAiM dpErh rBn z`nEh§©©¨§¨¦§¨¦¦©
`YkEC mEWA `xw hiOYWil `l xngëŸ¤Ÿ¦§©¥§¨§§¨
.'eicbA qAki' rBn z`nEhA aFYklC§¦§§§©©¨§©¥§¨¨
oiNEgC `Ow wxtA `zi` `peeB i`dkE§©©§¨¦¨§¤¤©¨§¦

:m"`xd .b"k scek dxez ©¨§¥
(ek)ë,mipWl aEzMd owNg ,xnFlM§©¦§¨©¨¦§©¦

m` dxFdh dndA zhigXW xnFl©¤§¦©§¥¨§¨¦
DzhigW DhgWE dtxh dzid̈§¨§¥¨§¨¨§¦¨¨
ikd mEXnE ,dlap icin DYxdhn§©©§¨¦¥§¥¨¦¨¦
dzn `weC ,'ebe 'zEni ike' mzd aizM§¦¨¨§¦¨©§¨¥¨
s` ,dtxh la` ,dlap z`nEh d`Ohn§©§¨§©§¥¨£¨§¥¨©

,zEnl DtFQW iR lrDhgW m` ©¦¤¨¨¦§¨¨
dndA la` .dlap z`nEHn dxFdh§¨¦§©§¥¨£¨§¥¨
oi` ,dhEgW oiA dzn oiA ,d`nh§¥¨¥¥¨¥§¨¥
okle ,dlap icin DYxdhn DzhigW§¦¨¨§©©§¨¦¥§¥¨§¨¥
ici lr oiA ,mzq 'DzlapA' DA aYkp¦§©¨§¦§¨¨§¨¥©§¥
.dhigW ici lr oiA dzin¦¨¥©§¥§¦¨

:m"`xdfk dxez ¨§¥
(fk)ìmdilbx zFRM oi`W ,WExiR¥¤¥©©§¥¤

:mitlhA zFQEkngk dxez §¦§¨©¦



ipinyק zyxt - `i - oqip f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£‡Óh‰ ÌÎÏ ‰ÊÂ∑ לאּסּור אינן הּללּו טמאֹות ּכל ¿∆»∆«»≈ְְִֵַָָָֻ

ּבמּגען  טמא להיֹות מּמׁש; לטמאה אּלא ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָֻאכילה,
לּמקּדׁש ולּכנס וקדׁשים ּתרּומה לאכל .ונאסר ְְְְְֱֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

„ÏÁ‰∑ מושטיל"ה.·v‰Â∑ ׁשּדֹומה פויי"ט, «…∆¿«»ֶֶ
.לצפרּדע  ְְִֵַַ

(ì):úîLðzäå èîçäå äàèläå çkäå ä÷ðàäå§¨«£¨¨¬§©−Ÿ©§©§¨¨®§©−Ÿ¤§©¦§¨«¤
i"yx£‰˜‡‰Â∑ הריצו"ן.‰‡Ël‰Â∑ לישרד"ה.ËÓÁ‰Â∑ לימצ"א.˙ÓLz‰Â∑ טלפ"א. ¿»¬»»¿«¿»»¿«…∆¿«ƒ¿»∆

(àì)íäa òâpä-ìk õøMä-ìëa íëì íéàîhä älà¥²¤©§¥¦¬¨¤−§¨©¨®¤¨©Ÿ¥¯©¨¤²
:áøòä-ãò àîèé íúîa§Ÿ−̈¦§¨¬©¨¨«¤

(áì)íäî åéìò-ìté-øLà ìëå|-ìkî àîèé íúîa §´Ÿ£¤¦´Ÿ¨¨Á¥¤̧§Ÿ¹̈¦§À̈¦¨
äNòé-øLà éìk-ìk ÷N Bà øBò-Bà ãâá Bà õò-éìk§¦¥Æ´¤³¤Æ´½̈¨§¦¾£¤¥«¨¤¬
:øäèå áøòä-ãò àîèå àáeé íéna íäa äëàìî§¨−̈¨¤®©©¯¦¨²§¨¥¬©¨¤−¤§¨¥«

i"yx£‡·eÈ ÌÈna∑(עה הּוא (יבמות טמא טבילתֹו, לאחר ‰Ú¯·לתרּומה.îואף „Ú∑– ואחרּֿכ¯‰ËÂ∑ ««ƒ»ְְְְִִֵַַַָָָ«»∆∆ְַַָ¿»≈
הּׁשמׁש .ּבהערב ְְֵֶֶֶַ

ß oqip f"i ycew zay ß

(âì)ìk BëBz-ìà íäî ìté-øLà Nøç-éìk-ìëå§¨̧§¦¤½¤£¤¦¬Ÿ¥¤−¤®´Ÿ
:eøaLú Búàå àîèé BëBúa øLà£¤¯§²¦§−̈§Ÿ¬¦§«Ÿ

i"yx£BÎBzŒÏ‡∑ מּטּמא חרס ּכלי מאוירֹוðאין אּלא ∆ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָ
כד) ÓËÈ‡.(חולין BÎB˙a ¯L‡ Ïk∑ ּומטּמא חֹוזר ñהּכלי …¬∆¿ƒ¿»ְְִֵֵַַ

ּׁשּבאוירֹו 'ּבתֹוכֹו'(מה לֹומר: צרי אחרים: B˙‡Â.)ספרים ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָ¿…
e¯aL˙∑(ת"כ) טהרה לֹו ׁשאין .ּבמקוה òלּמד ƒ¿…ְְֳִִֵֵֶֶָָ

(ãì)íéî åéìò àBáé øLà ìëàé øLà ìëàä-ìkî¦¨¨¹Ÿ¤£¤´¥«¨¥À£¤̧¨¬¨¨²©−¦
:àîèé éìk-ìëa äúMé øLà ä÷Lî-ìëå àîèé¦§¨®§¨©§¤Æ£¤´¦¨¤½§¨§¦−¦§¨«

eL‡Â˙‡:ל  ‡ËÓÁÂ ‡˙ÈËÏÁÂ ‡ÁÎÂ ‡ÏÈÂ¿»»¿…»¿À¿≈»¿À¿»¿»»

Ïkלא  ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÏ ÔÈ·‡ÒÓc ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿¿»ƒ¬»»
„Ú ·‡ÒÓ È‰È ÔB‰˙BÓa ÔB‰a ·¯˜Èc¿ƒ¿«¿¿¿¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰Èלב  ÔB‰˙BÓa ÔB‰pÓ È‰BÏÚ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈¬ƒƒ¿¿¿¿≈
B‡ CLÓ B‡ Le·Ï B‡ Ú‡c Ô‡Ó ÏkÓ ·‡ÒÓ¿»»ƒ»«¿»¿¿«
‡iÓa ÔB‰a ‡„È·Ú „·Ú˙˙ Èc Ô‡Ó Ïk ˜N»»»ƒƒ¿¬≈ƒƒ»¿¿«»
:Èk„ÈÂ ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ ÏÚzÈƒ»«ƒ≈¿»»««¿»¿ƒ¿≈

Ïkלג  de‚Ï ÔB‰pÓ ÏtÈ Èc ÛÒÁc Ô‡Ó ÏÎÂ¿»««¬«ƒƒ≈ƒ¿¿«≈…
:Ôe¯a˙z d˙ÈÂ ·‡zÒÈ de‚· Ècƒ¿«≈ƒ¿»«¿»≈¿«¿

È‰BÏÚלד  ÔeÏÚÈ Èc ÏÎ‡˙Óc ‡ÏÎÈÓ ÏkÓƒ»≈¿»¿ƒ¿¬≈ƒ«¬¬ƒ
ÏÎa È˙zLÈ È„ ‰˜LÓ ÏÎÂ ·‡ÒÓ È‰È ‡iÓ«»¿≈¿»»¿»«¿≈ƒƒ¿≈≈¿»

:·‡ÒÓ È‰È Ô‡Ó»¿≈¿»»

minkg izty

(al)îipROW xn`Y `NW ,xnFlM§©¤ŸŸ©¤¦§¥
cr `nhi ,laHW EpiidC ,miOA `aEIW¤¨©©¦§©§¤¨©¦§¨©
`aEi miOA'n oaEIX dn itM ,axrd̈¤¤§¦©¤©¦©©¦¨
s` siqFd Kkitl ,'axrd cr `nhe§¨¥©¨¤¤§¦¨¦©
z`vl Fl lirFn Fpi` Fzliah xg`l§©©§¦¨¥¦¨¥
aixrIW cr dnExzl Fz`nEHn¦§¨¦§¨©¤©£¦

:FWnWbl dxez ¦§
(bl)ðFxie`l d`nEh riBd m` ,xnFlM§©¦¦¦©§¨©£¦

ENt` xFdh FABnE ;`nh ,FA drbp `le§Ÿ¨§¨¨¥¦©¨£¦
xW` lM'n Dl silie .d`nEh FA drbp̈§¨§¨§¨¥¨¦Ÿ£¤
ilMdWM FkFY dn ,'`nhi FkFzA§¦§¨©§¤©§¦
Fpi` ENit` FkFzAW milk` `Ohn§©¥¢¨¦¤§£¦¥
`dC ,mi`nh d`nEHd odA rbFp¥©¨¤©§¨§¥¦§¨
lMd lCxg `ln ilMd did m` ENit £̀¦¦¨¨©§¦¨¥©§¨©Ÿ

mNkA rbFp ilMd oi`W iR lr s` `nḧ¥©©¦¤¥©§¦¥©§ª¨
dY` i`W ,zFptCl KEnQX dn `N ¤̀¨©¤¨©§¨¤¦©¨
ixdW df z` `Ohn dGW xnFl lFkï©¤¤§©¥¤¤¤£¥
df oM m` cFre ,lkF` `Ohn lkF` oi ¥̀¤§©¥¤§¦¥¤
`Ohn iWilW oi`e iWilW dfe ipW¥¦§¤§¦¦§¥§¦¦§©¥
qxg ilM xie`n KgxM lr `N` ,iriax§¦¦¤¨©¨§¨¥£¦§¦¤¤
xEn`d 'FkFY' s` ,mi`nhp md¥¦§¨¦©¨¨
`NW iR lr s` ,ilMl d`nEh zxdf`A§©§¨©§¨©§¦©©¦¤Ÿ
FA diElY `N` ilMA d`nEh drbp̈§¨§¨©§¦¤¨§¨

:ilMd `nhñxW` lM' aizM `lCn ¨¥©§¦¦§Ÿ§¦Ÿ£¤
`N` rbp `l ENit` `N` ,'FkFzA rBi¦©§¤¨£¦Ÿ¨©¤¨
ilMdW `l ,iOp i` .`nh Fxie`l `AW¤¨©£¦¨¥¦©¦Ÿ¤©§¦
FkFzAW dnE d`nEh `ln EN`M `Ed§¦¨¥§¨©¤§

milM Ehrnzp dOl oM m`C ,FA rbFp¥©§¦¥¨¨¦§©£¥¦
oOwlcM qxg ilM xie`n `OHiNn¦¦©¥¥£¦§¦¤¤§¦§©¨
lAw Fnvr ilMd i`Ce `N` ,i"WxA§©¦¤¨©©©§¦©§¦¥
dUrp ilMde ,xie`AW uxXdn d`nEh§¨¥©¤¤¤¨£¦§©§¦©£¨
FkFzAX dn `OhnE xfFge ,oFW`x¦§¥§©¥©¤§
oi`W ,milM Ehrnzpe ,ipW FzFUrl©£¥¦§¦§©£¥¦¤¥

:m"`xd .ilM `Ohn oFW`x ilMò §¦¦§©¥§¦¨§¥
icin Fxdhl dvFx dY` m` ,xnFlM§©¦©¨¤§©£¦¥
iE`x `di `NW cr EdxaW ,Fz`nEh§¨¨§¥©¤Ÿ§¥¨
iEUr m`W ,oFW`xd FWinWzl§©§¦¨¦¤¦¨
m`e ,mizif `ivFIW cr EdaTpi oilk`l̈¢¨¦§©§¥©¤¦¥¦§¦
qpFkM awPIW cr dwWnl§©§¤©¤¦¨¥§¥

:dwWncl dxez ©§¤



קי ipiny zyxt - `i - oqip f"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÏÎ‡È ¯L‡ ÏÎ‡‰ŒÏkÓ∑ מקרא על ôמּוסב ƒ»»…∆¬∆≈»≈ְִַָָ

אׁשר  האכל מּכל יטמא.. ּבתֹוכֹו אׁשר ּכל ְְְֲֲִִֶֶֶֶָָָָֹֹהעליֹון:
חרס  ּכלי ּבתֹו והּוא מים עליו יבֹוא אׁשר ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָיאכל,
ּבכל  יּׁשתה אׁשר מׁשקה ּכל וכן יטמא; – ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּטמא
למדנּו יטמא. – הּטמא חרס ּכלי ּבתֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָּכלי
ּומתּקן  מכׁשר אכל ׁשאין למדנּו הרּבה: ּדברים ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֻֻמּכאן
אחת, ּפעם מים עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה ְְִֵֶַַַַַַַָָָָֻלקּבל
לעֹולם  טמאה מקּבל אחת, ּפעם מים עליו ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָֻּומּׁשּבאּו

נגּוב  מׁשקה,öואפּלּו הּנקרא וכל והּׁשמן והּיין ; ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָ
הּמקרא: לדרׁש יׁש ׁשּכ ּכּמים, לטמאה זרעים ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֻמכׁשיר
יּׁשתה  אׁשר מׁשקה ּכל אֹו מים, עליו יבֹוא ְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ'אׁשר

רּבֹותינּו למדּו ועֹוד האכל'. יטמא – (פסחים ּבכלּֿכלי ְְְְְִִֵֶַָָָָֹ
ׁשּככ) ּכלים, מטּמא הּטמאה ולד ׁשאין ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻמּכאן:

ּכלי  מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל יהיּו יכֹול ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָׁשנינּו:
יטמא... ּבתֹוכֹו אׁשר "ּכל ּתלמּודֿלֹומר: ְְְֲִֶֶֶַַָֹחרס?

מּטּמא  ּומׁשקה אכל חרס,÷מּכלֿהאכל", ּכלי מאויר ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹ

ׁשהּׁשרץ  לפי חרס, ּכלי מאויר מּטּמאין הּכלים ּכל ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָואין
הּטמאה, ולד מּמּנּו ׁשּנטמא והּכלי הּטמאה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻֻאבי
עֹוד  ולמדנּו ׁשּבתֹוכֹו. ּכלים ּומטּמא חֹוזר אינֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָלפיכ
נגע  ולא ּבתֹוכֹו והּפת ּתּנּור לאויר ׁשּנפל ְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשהּׁשרץ
ולא  ׁשנּיה; – והּפת ראׁשֹון, – הּתּנּור ּבּפת: ְְְִִֶֶַַַַַַַָֹהּׁשרץ
הּפת  ּותהא טמאה מלא ּכאּלּו הּתּנּור את רֹואין ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹֻנאמר
הּכלים  ּכל נתמעטּו לא ּכן, אֹומר אּתה ׁשאם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתחּלה,

טמא  ׁשהרי חרס, ּכלי מאויר נגעה מּלּטמא עצמּה ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻ
מכׁשרת  ׁשאינּה מים ּביאת על עֹוד ולמדנּו מּגּבן; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבהן

מּׁשּנּתלׁשּו עליהן נפלּו אּלאֿאםּֿכן ׁשאם øזרעים, ; ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ׁשּלא  ל אין ּבמחּבר, הכׁשר מקּבלין אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻאּתה
מים"?. עליו יבֹוא "אׁשר אֹומר: ּומהּו מים. עליו ֲִִֵֶַַַָָָָָָּבאּו

אחרים  מטּמא אכל ׁשאין עֹוד, אּלאֿאםּֿכן ùולמדנּו , ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכביצה ּבֹו פ)יׁש יומא אכל (ת"כ. יאכל", "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

הּבליעה  ּבית 'אין חכמים: וׁשערּו אחת, ּבבת ְְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָהּנאכל
ּתרנגלת' מּביצת יֹותר .מחזיק ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

(äì)íúìápî ìté-øLà ìëå|øepz àîèé åéìò Â§ÂŸ£¤¦¸Ÿ¦¦§¨¨¬¨¨»¦§¨¼©¯
:íëì eéäé íéàîèe íä íéàîè õzé íéøéëå§¦©²¦ª−̈§¥¦´¥®§¥¦−¦«§¬¨¤«

i"yx£ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz∑(יא הם,(כלים הּמּטלטלים ּכלים «¿ƒ«ƒְְִִִֵֵַַ
ּתֹו להן ויׁש חרס ׁשל על úוהם הּקדרה את וׁשֹופת , ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ

למעלה  ּפיהם ּוׁשניהם החלל, ׁשאין ∑ızÈ.נקב ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָÀ»ֵֶ
ּבטבילה  טהרה חרס ÌÎÏ.לכלי eÈ‰È ÌÈ‡ÓËe∑ ְְֳִִִִֶֶָָָ¿≈ƒƒ¿»∆

ּתלמּודֿלֹומר: לנתצם', אני 'מצּוה ּתאמר: ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֹֻׁשּלא
– ּבטמאתן לקּימן רצה אם לכם"; יהיּו ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֻ"ּוטמאים

.רּׁשאי  ַַ

ÒÓ‡·לה  È‰È È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ Èc ÏÎÂ¿…ƒƒ≈ƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿≈¿»»
ÔÈ·‡ÒÓe Ôep‡ ÔÈ·‡ÒÓ ÔeÚ¯zÈ ÌÈ¯ÈÎÂ ¯epz«¿ƒ«ƒƒ»¿¿«¬ƒƒ¿«¬ƒ

:ÔBÎÏ ÔB‰È¿¿

minkg izty

(cl)ômr zEwiaC Fl oi`W ipRn¦§¥¤¥§¥¦
WExitE .Fl KEnQd 'ExAWz FzF`e'§¦§Ÿ©¨¥
,eilr E`A xW` ,'min eilr `ai xW`'£¤¨Ÿ¨¨©¦£¤¨¨¨
didW xg` ,dxFn '`ai xW`'W ipRn¦§¥¤£¤¨Ÿ¤©©¤¨¨
eilr `ai m` `nHd qxg ilM KFzA§§¦¤¤©¨¥¦¨Ÿ¨¨
ixdW ,oM xaCd oi`e ,`nhi min©¦¦§¨§¥©¨¨¥¤£¥
rxf lr min oYi ike' dxn` dxFYd©¨¨§¨§¦ª©©¦©¤©
.`nh `Ed f`e 'eilr mzlaPn ltpe§¨©¦¦§¨¨¨¨§¨¨¥
ilM KFzA `Ede' xnFl axd cFr siqFde§¦¨©©§§§¦
KFzl qpkPW oeiMW xn`Y `NW ,'qxg¤¤¤ŸŸ©¤¥¨¤¦§©§
m` ilMd on `vIW xg`e `nHd ilM§¦©¨¥§©©¤¨¨¦©§¦¦
xfFgW xn`pC ,`nhi min eilr E`Ä¨¨©¦¦§¨§Ÿ©¤¥
eilr `FaIW xg` xFripe d`nEHd©§¨§¦©©¤¨¨¨
:'ilMd KFzA `Ede' xn` okl ,minö ©¦¨¥¨©§§©§¦

ixdW(`l)Fz`nEh z` aEzMd dlY ¤£¥Ÿ¨¨©¨¤§¨
aEbp `pW `l ,mzq miOd z`iA xg ©̀©¦©©©¦§¨Ÿ§¨¨

:gl `pW `l÷il d`xp ,m"`xd azM Ÿ§¨©¨©¨§¥¦§¤¦
Kixve ,`id `YWAWn 'dwWnE' i`dC§©©§¤§©©§¨¦§¨¦

,'qxg ilM xie`n `OHin lkF`' qFxbl¦§¤¦©¥¥£¦§¦¤¤
'dwWO'd ixdW ,'dwWnE lkF`' `lŸ¤©§¤¤£¥©©§¤
lirl i"Wx azM xaM `xTA aizkC¦§¦©§¨§¨¨©©¦§¥
iAxC `AiN`e ,xiWkdl `A `EdW¤¨§©§¦§©¦¨§©¦
iAxkE `cEi iAxM `OHil `le ,xfril ¡̀¦¤¤§Ÿ¦©¥§©¦¨§©¦
KM xg` xnFl okYi Ki` oM m`e ,iqFi¥§¦¥¥¦¨¥©©©¨
zxFzA ,cFre .'eke 'EpizFAx Ecnl cFre'§¨§©¥§§©
Fpi` 'k sC migqtaE EpiptNW mipdMŸ£¦¤§¨¥¦§¨¦©¥
ilM xie`n oi`OHin oilk`' wx aEzM̈©¢¨¦¦©§¦¥£¦§¦
ilM xie`n oi`OHin milM oi`e qxg¤¤§¥¥¦¦©§¦¥£¦§¦

:'qxgøon milk`d EWlzPXn ,WExiR ¤¤¥¦¤¦§§¨¢¨¦¦
`A `NW Ll oi` ok `l m`C ,rwxTd©©§©§¦Ÿ¥¥§¤Ÿ¨
:'min eilr `ai xW`' EdnE ,min eilr̈¨©¦©£¤¨Ÿ¨¨©¦

ùmilkF`d mc` ipA ,xnFl dvFx¤©§¥¨¨¨§¦
.mi`nh opi` xEriW DA oi`W dlik £̀¦¨¤¥¨¦¥¨§¥¦
`Ohn lkF` oi`W FWExiR oi` la £̀¨¥¥¤¥¤§©¥
ixdW ,xEriW FA oi`WM mixg` mixaC§¨¦£¥¦§¤¥¦¤£¥
oi` d`nEh xEriW FA Wi m` ENit £̀¦¦¥¦§¨¥

lkF` oi`W ,mixg` mixaC `Ohn§©¥§¨¦£¥¦¤¥¤
`de .iz`vn .dxFYd on lkF` `Ohn§©¥¤¦©¨¨¨¦§¨
`lCn opitli mixg` z` `Ohn `lC§Ÿ§©¥¤£¥¦¨§¦©¦§Ÿ
EN`M iede ,'`nhi' `N` '`nh' aizM§¦¨¥¤¨¦§¨§¨¥§¦
`Ohl `le `Ed `nh xn`̈©¨¥§Ÿ§©¥

:mixg`dl dxez £¥¦
(dl)úmd milhlHOd milM e`l i`C§¦©¥¦©¦©§§¦¥

milAwn `l f` ,rwxTl mixAEgn `N ¤̀¨§¨¦©©§©¨Ÿ§©§¦
`Ed ixd rwxTl xAEgnd lkC ,d`nEh§¨§¨©§¨©©§©£¥
oi`W rnWnC ,'uYi' aizkCnE .rwxwM§©§©¦¦§¦ª¨§©§©¤¥
qxg lWC rnWn ,dewnA dxdh mdl̈¤¨¢¨§¦§¤©§©§¤¤¤
xnFl Kixv qxg ilM `Ede li`Fde ,md¥§¦§§¦¤¤¨¦©
`OHn qxg ilM oi`C ,KFY mdl WIW¤¥¨¤§¥§¦¤¤¦©¥
ixdW ,qxg `weC e`le ,Fxie`n `N ¤̀¨¥£¦§©©§¨¤¤¤£¥
oeiM `N` ,W`A ozF` mitxFU oi ¥̀§¦¨¨¥¤¨¥¨
ozF` oiWAinE hiHn ozF` miUFrW¤¦¨¦¦§©§¦¨

Wie ,'qxg' FzF` oixFw dOgAoiC lM Fl ©©¨¦¤¤§¥¨¦
:qxg ilMel dxez §¦¤¤
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(åì)òâðå øBäè äéäé íéî-äå÷î øBáe ïéòî Cà©´©§¬̈²¦§¥©−¦¦«§¤´¨®§Ÿ¥¬©
:àîèé íúìáða§¦§¨−̈¦§¨«

i"yx£ÌÈÓŒ‰Â˜Ó ¯B·e ÔÈÚÓ C‡∑,לּקרקע המחּברים ««¿»ƒ¿≈«ƒְְִַַַַָֻ
טמאה  מקּבלין ללמד àאין ל יׁש ועֹוד ;.‰È‰È ְְְְְְִִֵֵַָֹֻƒ¿∆

¯B‰Ë∑מּטמאתֹו – ּבהם Ì˙Ï·a.הּטֹובל Ú‚Â »ְִֵֶַָָֻ¿…≈«¿ƒ¿»»
‡ÓËÈ∑(ת"כ) ּובֹור מעין ּבתֹו הּוא ונגע áאפּלּו ƒ¿»ְְְֲִֵַַָֹ

קלֿוחמר  ּתאמר ׁשּלא יטמא. מטהר âּבנבלתם, אם : ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ
את  ׁשּיּציל קלֿוחמר מּטמאתם, הּטמאים הּטהֹור את ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ

יטמא" ּבנבלתם "ונגע נאמר: לכ .מּלּטמא, ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ

(æì)òøfé øLà òeøæ òøæ-ìk-ìò íúìápî ìté éëå§¦³¦ŸÆ¦¦§¨½̈©¨¤¬©¥−©£¤´¦¨¥®©
:àeä øBäè̈−«

i"yx£Úe¯Ê Ú¯Ê∑"זרּוע" זרעֹונין. מיני ׁשל זריעה ∆«≈«ְְִִִֵֵֵֶַָ
ּכמֹו: הּוא, ּדבר א)ׁשם מןֿהּזרעֹונים"(דניאל ."ויּתנּוֿלנּו ְְְְִִִֵֵַָָָ

‡e‰ ¯B‰Ë∑ ונתקן הכׁשר ׁשּלא הּכתּוב, לּמד »ְְְְִִֶֶַַַָֹֻ
מים ãלּקרֹות  עליו ׁשּיבֹואּו עד טמאה לק ּבל .אכל ְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

(çì)àîè åéìò íúìápî ìôðå òøæ-ìò íéî-ïzé éëå§¦³ª©©̧¦Æ©¤½©§¨©¬¦¦§¨−̈¨¨®¨¥¬
ñ :íëì àeä−¨¤«

i"yx£Ú¯ÊŒÏÚ ÌÈÓŒÔzÈ ÈÎÂ∑ ׁשאם ׁשּנּתלׁש. לאחר ¿ƒÀ««ƒ«∆«ְְִִֶֶַַַ
ׁשּלא  זרע ל אין ּבמחּבר", הכׁשר "יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֻּתאמר:

Ú¯Ê.הכׁשר! ÏÚ ÌÈÓ∑ מׁשקין ׁשאר ּבין מים ,äּבין ְַֻ«ƒ«∆«ְְִִֵֵַַָ
לתֹוכן  נפל הּזרע ּבין הּזרע על הם נדרׁשåּבין הּכל ; ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

ּכהנים' ÂÈÏÚ.ּב'תֹורת Ì˙Ï·pÓ ÏÙÂ∑ מּׁשּנּגב אף ְֲִַֹ¿»«ƒƒ¿»»»»ִֶַַֻ
ׁשם  עליו להיֹות אּלא ּתֹורה הקּפידה ׁשּלא הּמים, ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמן
אחת, ּפעם טמאה קּבלת הכׁשר עליו ּומּׁשּירד ְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻאכל,

אינֹו הימּנּוׁשּוב .נעקר ֱֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(74 'nr fk jxk zegiy ihewl)

לכם הּוא טמא . . זרע על מים יּתן לח)וכי מאכל (יא, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
'יבׁשה'.יבׁש ה' לעבֹודת רֹומז –– רטב רֹומז מאכל ְֲֲֵֵֵֵַַַָָָָֹ

טמאה  מקּבל אינֹו ּומאכל ו'לחלּוחית'. חּיּות מּתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָֻלעבֹודה
למקֹום  ּדוקא נמׁשכת הּטמאה ׁשּכן מים, עליו ׁשּיבֹואּו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻעד

ּוכפי  חּיּות. ּתֹוספת מּׁשם לקּבל ּכדי יתרה, קדּׁשה ּבֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשּיׁש
"לנגיעת  ידים: נטילת לפני ּבמאכל נגיעה לגּבי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשּמצינּו
לׁשרֹות  מתאּוה אינּה זֹו טמאה רּוח ּכי לחּוׁש, אין ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֻהּנכרים

ׁשּנסּתּלק". קדּׁשה ּבמקֹום . . ְְְִִֵֶֶַָָֻאּלא

„ÈÎלו  È‰È ‡iÓ ˙eLÈk ˙Èa ·B‚Â ÔÈÚÓ Ì¯a¿««¿»¿≈¿ƒ«»¿≈¿≈
:·‡ÒÓ È‰È ÔB‰zÏ·a ·¯˜È„e¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿¿¿≈¿»»

Úe¯Êלז  Ú¯Ê ¯a Ïk ÏÚ ÔB‰zÏ·pÓ ÏtÈ È¯‡Â«¬≈ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿«»«¿«≈«
:‡e‰ ÈÎc Ú¯cÊÈ Ècƒƒ¿¿»¿≈

ÏtÈÂלח  ‡Ú¯Ê (¯a) ÏÚ ‡iÓ Ôe·‰È˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿«¬«»«««¿»¿ƒ≈
:ÔBÎÏ ‡e‰ ·‡ÒÓ È‰BÏÚ ÔB‰zÏ·pÓƒ¿ƒ¿¿¬ƒ¿»»¿

minkg izty

(el)àWxC lirl `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¥¨©
ilM lkA dzXi xW` dwWn lke' i"Wx©¦§¨©§¤£¤¦¨¤§¨§¦
lr `le d`nEh xWkd` i`w '`nhi¦§¨¨¥©¤§¥§¨§Ÿ©
Dil `xiaqC mEXn Dnvr d`nEh§¨©§¨¦¦§¦¨¥
Edfe ,`ziixF`C dwWn z`nEh oi`C§¥§©©§¤§©§¨§¤
Dil `xiaqC xfril` iAxC `AiN ©̀¦¨§©¦¡¦¤¤¦§¦¨¥
mixAEgnd `weC WxiR `kde ,ikd̈¦§¨¨¥¥©§¨©§¨¦
rnW ,d`nEh milAwn opi` rwxTl©©§©¥¨§©§¦§¨§©
Edfe ,`ziixF`C miwWn z`nEh DPin¦¨§©©§¦§©§¨§¤
.ikd Dil `xiaqC dcEdi iAxC `AiN ©̀¦¨§©¦§¨¦§¦¨¥¨¦
Wi cFre' i"Wx WxiRW Edf ,xnFl Wi¥©¤¤¥¥©¦§¥
.xfril` iAxC `AiN`e ,'eke 'cFnll¦§§©¦¨§©¦¡¦¤¤
Wi ,'mixnF` Wie' xn`w `lC `de§¨§Ÿ¨¨©§¥§¦¥
iOp Dil `xiaq `cEi iAx s`C xnFl©§©©¦¨§¦¨¥©¦
Wi EdiieexzC Dil `xiaqC ,ikd̈¦¦§¦¨¥§©§©§¥
E`aie md milEwWC ,dGn cFnll¦§¦¤¦§¦¥§¨Ÿ

:m"`x .mdipWárbp m` ,xnFlM §¥¤§¥§©¦¨©
,`nhi xFA F` oirn KFzA `Ede dlapA¦§¥¨§§©§¨¦§¨
ikde ,ikd Wxcnl `Ed `xizi `xwC¦§¨§¥¨§¦§©¨¦§¨¦
'min dewn xFaE oirn K`' ,Dil opiWxC̈§¦©¥©©§¨¦§¥©¦
xFdHd la` ,xFdh odA laFHd `nHd©¨¥©¥¨¤¨£¨©¨
:`nh ,uxWA rbp m` ,okFzA cnFrdâ ¨¥§¨¦¨©§¤¤¨¥

,EpW mipdM zxFzA la` ,m"`xd azM̈©¨§¥£¨§©Ÿ£¦¨
mi`nHd z` dlrn ux`de li`Fd¦§¨¨¤©£¨¤©§¥¦
mi`nh mirxf Erxf m`W ,mz`nHn¦ª§¨¨¤¦¨§§¨¦§¥¦
dewOde ,mixFdh md ux`A EWxWpe§¦§§¨¨¤¥§¦§©¦§¤
ux`d dn ,mi`nHd z` zxdhn iOp©¦§©¤¤¤©§¥¦¨¨¨¤
mirxGd xnFlM ,mixFdHd z` zlSn©¤¤¤©§¦§©©§¨¦
,KM min s` ,`OHNn ux`A miWxWPd©¦§¨¦¨¨¤¦¦©¥©©¦¨
,'`nhi mzlapA rbFPde' xn`p Kkl§¨¤¡©§©¥©§¦§¨¨¦§¨

:`OHNn miliSn miOd oi`Wfl dxez ¤¥©©¦©¦¦¦¦©¥
(fl)ãike' DixzA aizkCnC ,WExiR¥§¦¦§¦©§¥§¦

eilr mzlaPn ltpe rxf lr min oYiª©©¦©¤©§¨©¦¦§¨¨¨¨
DiPin lirlC `xwC llMn ,'`Ed `nḧ¥¦§¨¦§¨¦§¥¦¥
mzlaPn ltPWM '`Ed xFdh' aizkC¦§¦¨§¤¨©¦¦§¨¨
.ixiinw miOd eilr `aIW mxh eilr̈¨¤¤¤¨Ÿ¨¨©©¦¨©§¦
zFiWETd dWwdX dn m"`xdA oiIr©¥§¨§¥©¤¦§¨©§
dOlC cEnlYaE mipdM zxFzA EWwdW¤¦§§©Ÿ£¦©©§§¨¨
`iade ,lirlCn wFRiY ,`xw il¦§¨¥¦¦§¥§¥¦

:mW EvxiYW mivExiYdgl dxez ©¥¦¤¥§¨
(gl)ädxifbl 'min' 'min' opitliC§¨§¦©©¦©¦¦§¥¨

,qxg ilM iAbC lirlC 'miO'n deẄ¨¦©¦¦§¥§©¥§¦¤¤
:minM miwWn x`W odA dUr mXWå ¤¨¨¨¨¤§¨©§¦§©¦

aizkE ,'rxf lr min oYi ike' aizkC¦§¦§¦ª©©¦©¤©§¦
lr 'ltpe' iOp FA ixw ,'ebe 'ltpe' KEnqA§¨§¨©§¥©¦§¨©©
lr rxf ltpe' ,eiptl aEzMX dn©¤¨§¨¨§¨©¤©©

:'minhl dxez ©¦
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(èì)äìëàì íëì àéä-øLà äîäaä-ïî úeîé éëå§¦³¨Æ¦©§¥½̈£¤¦¬¨¤−§¨§¨®
:áøòä-ãò àîèé dúìáða òâpä©Ÿ¥¬©§¦§¨−̈¦§¨¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·a∑(ת"כ קיח. וגידים (חולין ּבעצמֹות ּבעֹור æולא ולא ּוטלפים, ּבקרנים ולא ,. ¿ƒ¿»»ְְְְְְְְֲִִִִַַַַָָֹֹֹ

(î)áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìápî ìëàäå§¨«Ÿ¥Æ¦¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨®¤
:áøòä-ãò àîèå åéãâa ñaëé dúìáð-úà àNpäå§©Ÿ¥Æ¤¦§¨½̈§©¥¬§¨−̈§¨¥¬©¨¨«¤

i"yx£d˙Ï·Œ˙‡ ‡Np‰Â∑ מּׂשא טמאת חמּורה ¿«…≈∆ƒ¿»»ְֲַַָָֻ
מּגע  אין çמּטמאת והּנֹוגע ּבגדים , מטּמא ׁשהּנֹוׂשא , ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻ

ּבֹו: נאמר ׁשּלא טמאין, ּבגדיו"ּבגדיו ÏÎ‡‰Â."יכּבס ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ¿»…≈
d˙Ï·pÓ∑אכילתֹו ּתטּמאּנּו אֹומר èיכֹול ּכׁשהּוא ? ƒƒ¿»»ְְְֲִֵֶֶַָָ

טהֹור: עֹוף כב)ּבנבלת יאכל (לקמן לא ּוטרפה "נבלה ְְְְִֵֵַַָָָֹֹ
ואין  ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה אֹותּה ְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָָָלטמאהֿבּה",

מּׂשא, ּבלא ּבאכילתּה ּבגדים מטּמאה ּבהמה ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָֹנבלת
אםּֿכן  הּבליעה; ּבבית חברֹו לֹו ּתחבּה אם ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָּכגֹון:
ולּנֹוגע  לּנֹוׂשא ׁשעּור לּתן "האכל"? ּתלמּודֿלֹומר ְְִִֵֵֵֵַַַַַַָֹמה

אכילה  ּכזיתéּכדי והּוא מב), Ú‰Œ„Ú¯·.(נדה ‡ÓËÂ∑ ְְְֲִִֵַָ¿»≈«»»∆
צרי ׁשּטבל, ׁשמׁשëאףֿעלּֿפי .הערב ֲִִֵֶֶֶַַַַָָ

(àî)àì àeä õ÷L õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëå§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¤¬¤−¬Ÿ
:ìëàé¥«¨¥«

i"yx£ı¯‡‰ŒÏÚ ı¯M‰∑(סז הּיּתּוׁשין (חולין את להֹוציא «…≈«»»∆ְִִֶַַ
ׁשהרי  ׁשּבעדׁשים, הּזיזים ואת וׁשּבּפֹולין ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשּבּכליסין
מּׁשּיצאּו אבל האכל, ּבתֹו אּלא הארץ על ׁשרצּו ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹלא

נאסרּו הרי וׁשרצּו, ÏÎ‡È.לאויר ‡Ï∑ על לחּיב ְְְֱֲֲִֵֶָָ…≈»≈ְֵַַ
נמּו ּדבר אּלא "ׁשרץ" קרּוי ואין ּכאֹוכל. ְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּמאכיל

רגלים  ונד ìקצר ּכרֹוחׁש אּלא נראה .ׁשאינֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ

ÔBÎÏלט  ‡È‰ Èc ‡¯ÈÚa ÔÓ ˙eÓÈ È¯‡Â«¬≈¿ƒ¿ƒ»ƒƒ¿
„Ú ·‡ÒÓ È‰È dzÏ·a ·¯˜Èc ÏÎÈÓÏ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿≈¿»»«

:‡LÓ«̄¿»

È‰ÈÂמ  È‰BLe·Ï ÚaˆÈ dzÏ·pÓ ÏeÎÈ„e¿≈ƒ¿ƒ¿«¿««¿ƒƒ≈
ÚaˆÈ dzÏ· ˙È ÏBhÈ„e ‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ¿»»««¿»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««

:‡LÓ¯ „Ú ·‡ÒÓ È‰ÈÂ È‰BLe·Ï¿ƒƒ≈¿»»««¿»

‰e‡מא  ‡ˆ˜L ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»ƒ¿»
:ÏÎ‡˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈

minkg izty

(hl)æmFwOn EWxiRWM ,WExiR¥§¤¥§¦§
,xUAA mixAEgn odWM la` .oxEAg¦¨£¨§¤¥§¨¦©¨¨
ci mEXn i` ,xUAA rbFpM odA rbFPd©¥©¨¤§¥©©¨¨¦¦¨

:xnFW mEXn i`n dxez ¦¦¥
n)(çi"Wx WxitC `de .lirl iYWxiR¥©§¦§¥§¨§¥¥©¦

Wi ,lirl df WxiR xaM `de ,`kd̈¨§¨§¨¥¥¤§¥¥
lkF`de' `kd aizkCnC ,xnFl©§¦¦§¦¨¨§¨¥
`UFpl lkF` xEriW oYil 'DzlaPn¦¦§¨¨¦¥¦¥§¥
ozF` deWdC oeiM `pin` ded ,rbFplE§¥©£¨¨¦¨¥¨§¦§¨¨
iOp oiCd `Ed d`nEh xEriWl aEzMd©¨§¦§¨©¦©¦
Kixv ikd mEXn ,micbA qEAiM oiprl§¦§©¦§¨¦¦¨¦¨¦
zFWwdl oi`e .dR WxtlE xFfgl i"Wx©¦©£§¨¥Ÿ§¥§©§
,m"`xd uxiY xaM ,i"Wxl Dil `pn§¨¥§©¦§¨¥¥¨§¥
`YkEC mEWA `xw hiOYWn `lC oeiM¥¨§Ÿ¦§©¥§¨§§¨
:'eicbA qAki' rBn z`nEhA aFYkilC§¦§§§©©¨§©¥§¨¨

èz` `UFPde' xg` FzF` WxiRX dn©¤¥¥©©§©¥¤
wAcIW icM ,xcQM `NW 'Dzlap¦§¨¨¤Ÿ©¥¤§¥¤¦§©
lCadd ricFdl ,'rbFPd' mr '`UFPd'©¥¦©¥©§¦©©¤§¥
dxEng `Vn z`nEHW ,mdipiAW¤¥¥¤¤§©©¨£¨
m`C lirl Wxitcke ,rBn z`nEHn¦§©©¨§¦§¥¥§¥§¦

:EprinWdl `A dn ok `léivg EpiidC Ÿ¥©¨§©§¦¥§©§£¦
lk` lirl i"Wx WxitC `de .dviA¥¨§¨§¥¥©¦§¥Ÿ¤
oi` minkg ExriWe ,zg` zaA lk`Pd©¤¡¨§©©©§¦££¨¦¥
zviAn xzFi wifgn drilAd ziA¥©§¦¨©£¦¥¦¥©
df ,dnlW dviA EpiidC ,zlFbpxY©§§¤§©§¥¨§¥¨¤
`NW ixiin `kde ,wgCd ici lr ixiin©§¥©§¥©§¨§¨¨©§¥¤Ÿ

:wgCd ici lrëlirl iYWxiR xaM ©§¥©§¨§¨¥©§¦§¥
oiIr ,'axrd cr `nhe `aEi miOA' iAB©¥©©¦¨§¨¥©¨¤¤©¥
WxiR m"`xde .o`M FWExiR oke ,eilr̈¨§¥¥¨§¨§¥¥¥
laHW iR lr s` ,WxiRW ,xg` oiprA§¦§¨©¥¤¥¥©©¦¤¨©
xg`e' ok `l m`C ,WnW axrd Kixv̈¦¤¡¥¤¤§¦Ÿ¥§©©
axrde .Dil irAin 'xdhe miOA ugxi¦§©©©¦§¨¥¦¨¥¥§¤¡¥
EpiidC ,FxF` z`iA xnFl dvFx WnW¤¤¤©¦©§©§
,`Ed `nFi 'xdhe'C ,miakFMd z`v¥©¨¦¦§¨¥¨
wxR .Dil irAin 'xdhie' ok `l m`C§¦Ÿ¥§¦§©¦¨¥¥¤¤
`le o`kA df WxitE .zFkxaC `Ow©¨¦§¨¥¥¤§¨§Ÿ
lr cOll `A `l dGW itl ,ipixg`A§©£¦¦§¦¤¤Ÿ¨§©¥©
`N` ,ipixg`M axrd cr E`nHIW¤¦¨§©¨¤¤§©£¦¦¤¨
,WExiR ,rbFplE `UFpl xEriW cOll§©¥¦§¥§¥©¥
`aE' xFn` zWxtA azMW iR lr s ©̀©¦¤¨©§¨¨©¡¨

zF`nEh x`WA `idd ,'xdhe WnXd©¤¤§¨¥©¦¦§¨§
i`dA opiazke ,dndA zlapA i`de§©§¦§©§¥¨§¨§¦©§©
il d`xPde .FpFWl o`M cr ,i`daE§©©¨§§©¦§¤¦

:w"Fce ,iYazM`n dxez ¨©§¦§
(`n)ìlr df aqEn K`id ,xn`Y m`e§¦Ÿ©¥¨¨¤©

Wxtl Fl did ,eiptl i"Wx WxiRX dn©¤¥¥©¦§¨¨¨¨§¨¥
xn`Y `NW icM ,xnFl Wie .`xTd lr©©§¨§¥©§¥¤ŸŸ©
mivxW xFq`l iz` 'lk`i `l' `nlC¦§¨Ÿ¥¨¥¨¥¤¡§¨¦
iz` mivxWC 'mElk`z `l'e ,d`pdA©£¨¨§ŸŸ§¦§¨¦¨¥
xvwE KEnp xaC dlik`A xFq`l¤¡©£¦¨¨¨¨§©
,`Ed mivxW e`lC aB lr s` milbx©§©¦©©©§©§¨¦
oM m`e ,'uxW iExw oi`e' WxiR df lre§©¤¥¥§¥¨¤¤§¦¥

KEnp xaCmixEn`d mivxW Epiid ¨¨¨©§§¨¦¨£¦
iz` `l 'Elk`z `l' oM m` ,dxFYA©¨¦¥ŸŸ§Ÿ¨¥
KgxM lr `YWdnE ,mivxWl `N ¤̀¨¦§¨¦¥©§¨©¨§¨
,d`pd xEQi`l iz` `l 'lk`i `l'Ÿ¥¨¥Ÿ¨¥§¦£¨¨
`d oke .'mElk`z `l' aizM `dC§¨§¦ŸŸ§§¥¨
FA xn`PW sFr lM lirl WxitC§¥¥§¥¨¤¤¡©
.df oiprA Wxtl Kixv ,'Fpinl'§¦¨¦§¨¥§¦§¨¤

:iz`vnan dxez ¨¨¦
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(áî)çb-ìò CìBä ìkBìëå ï|ãò òaøà-ìò CìBä ŸÁ¥̧©¨¹§´Ÿ¥´©©§©À©µ
àì õøàä-ìò õøMä õøMä-ìëì íéìâø äaøî-ìk̈©§¥´©§©½¦§¨©¤−¤©Ÿ¥´©¨¨®¤¬Ÿ

:íä õ÷L-ék íeìëàú«Ÿ§−¦¤¬¤¥«
i"yx£ÔBÁbŒÏÚ CÏB‰∑,"ּגחֹון" ּולׁשֹון נחׁש. זה ≈«»ְֶָָָ

מעיו  על ונֹופל ׁשח ׁשהֹול ‰kCÏB.ׁשחּיה, Ï∑ ְְִֵֵֵֶַָָָ…≈
הּׁשלׁשּולין  הּדֹומה îלהביא ÏÚ.לּדֹומה ðואת CÏB‰ ְְְִִִֶֶֶַַַָ≈«

Úa¯‡∑ עקרב החּפּוׁשית ∑Ïk.זה את להביא «¿«ְֶַָ…ְִִִֶַָ

ל  הּדֹומה ואת ּבלע"ז a¯Ó‰.ּדֹומה אשקרבו"ט ְְֶֶֶַַַַ«¿≈
ÌÈÏ‚¯∑ ועד מראׁשֹו רגלים לֹו ׁשּיׁש ׁשרץ נדל, זה «¿«ƒְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

צינטפיד"ש  וקֹורין ּולכאן, לכאן .זנבֹו ְְְְִָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 122 cenr ,fi jxk zegiyÎihewl itÎlr)

"eirn lr ltFp" zFidl `NW dvrd̈¥¨¤Ÿ¦§¥©¥¨

על־ּגחֹון  הֹול ֵַָֹּכל
מעיו על ונֹופל ׁשח, ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ּולׁשֹון נחׁש. (יא,זה ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

רש"י) ובפירוש מב.

ּדוקא  הּנחׁש ּתכּונֹות מּכל הּכתּוב ׁשּנקט הּטעם לפרׁש ְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָיׁש
הּדרּוׁש: ּבדר - ׁשח" ׁשהֹול ׁשחּיה, ּגחֹון ְְְְִֵֶֶֶַָָָ"לׁשֹון

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לה, א חלק יצר־הרע".(זהר ּדא "נחׁש ְֲֵֵֶַַָָָָָָ
לפּתֹותֹו לאדם ּבא הּיצר־הרע ׁשאין הּכתּוב, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומׁשמיענּו
האכילה  ּבתאות ׁשקּוע ׁשּיהיה מעיו", על הֹול" ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיהיה
לאדם  הּיצר־הרע אֹומר ּבראׁשֹונה אּלא ארצּיים, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּובענינים

ׁשח". הֹול" ְִֵֶֶָׁשּיהיה
מי  ּוראּו עיניכם מרֹום "ׂשאּו הּתֹורה להֹוראת ּבנּגּוד ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָּכלֹומר:

אּלה" כו)ּברא מ, ראׁשֹו,(ישעיה להעלֹות צרי ׁשהאדם , ְֲִֵֶֶַָָָָָָֹ
להֹוריד  לאדם הּיצר־הרע אֹומר הא־ל, ּבגדלּות ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּולהתּבֹונן

הּיצר־הרע  יכֹול ועל־ידי־זה ׁשח". הֹול" ולהיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹראׁשֹו
ׁשּיהיה  ּבלבד זֹו ׁשּלא עד רחמנא־ליצלן, האדם, את ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלהֹוריד
ׁשּיהיה  ּדהינּו מעיו", על "נֹופל ׁשּיהיה אּלא מעיו, על "הֹול"ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

רחמנא־ליצלן. ּבתאוֹות לגמרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָׁשקּוע
ז"ל חכמינּו ב)ּוכמאמר קה, יצר־הרע,(שבת ׁשל אּומנּותֹו ּכ" ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָ

עבֹודה־ עבֹוד לֹו ׁשאֹומר עד וכּו' ּכ עׂשה לֹו אֹומר ְֲֲֲֵֵֵֶַַָָהּיֹום
ָָזרה".

"מרֹום" ּבעניני ׁשקּוע להיֹות היא מּזה להּנצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהעצה
הּתֹורה  ּובפנימּיּות ּבכלל ּבּתֹורה העסק ׁשהּוא ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָו"ׁשמים"

ּד'ּבפרט חלק לקוטי־שיחות בתחילתו. התניא לבעל אור' 'תורה (ראה ְִָ
9־1038) הּוא עמוד הרי ּבּתֹורה, ועֹוסק ראׁשֹו ּדכׁש"מרים" ,ְְֲִִֵֵֵֶַָֹ

יצר־הרע". ּדא מ"הּנחׁש ִֵֵֶַַָָָָנּצֹול

(âî)õøMä õøMä-ìëa íëéúLôð-úà eöwLz-ìà©§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½§¨©¤−¤©Ÿ¥®
:ía íúîèðå íäa eànhú àìå§³Ÿ¦©§Æ¨¤½§¦§¥¤−¨«

i"yx£eˆwLzŒÏ‡∑:ּכתיב ׁשהרי ּבאכילתן, «¿«¿ְֲֲִִֵֶַָָ
תּטּמאּו, ולא וכן ּבמּגע. נפׁש ׁשּקּוץ ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"נפׁשתיכם".

Ìa.ּבאכילתם  Ì˙ÓËÂ∑ ּבהם מּטּמאין אּתם אם ֲִַָָ¿ƒ¿≈∆»ְִִִֶֶַַָ

ּוביׁשיבת  הּבא ּבעֹולם אתכם מטּמא אני אף ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבארץ,
.מעלה  ְַָ

(ãî)íúééäå ízLc÷úäå íëéäìà ýåýé éðà ék¦´£¦´§Ÿ̈»¡«Ÿ¥¤¼§¦§©¦§¤Æ¦«§¦¤´
íëéúLôð-úà eànèú àìå éðà LBã÷ ék íéLã÷§¦½¦¬¨−¨®¦§³Ÿ§©§Æ¤©§´Ÿ¥¤½

:õøàä-ìò Nîøä õøMä-ìëa§¨©¤−¤¨«Ÿ¥¬©¨¨«¤
i"yx£ÌÎÈ‰Ï‡ '‰ È‡ Èk∑קדֹוׁש ׁשאני ׁשאני ñּכׁשם , ƒ¬ƒ¡…≈∆ְֲֲִִֵֶֶָ

את  קּדׁשּו "והתקּדׁשּתם", :ּכ אלהיכם, עצמכם òה' ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
˜„ÌÈL.למּטה  Ì˙ÈÈ‰Â∑ אתכם אקּדׁש ׁשאני לפי ְַָƒ¿ƒ∆¿…ƒְְֲֲִִֵֶֶֶַ

הּבא  ּובעֹולם B‚Â'.למעלה e‡nË˙ ‡ÏÂ∑ לעבר ְְַַָָָָ¿…¿«¿¿ֲַֹ

ÏÚמב  Cl‰Óc ÏÎÂ È‰BÚÓ ÏÚ Cl‰Óc Ïk…ƒ¿«««¿ƒ¿…ƒ¿«««
‡LÁ¯ ÏÎÏ ÔÈ‡Ï‚¯ ˙e‡È‚Ò Ïk „Ú Úa¯‡«¿««»¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ¬»
‡ˆ˜L È¯‡ ÔepÏÎÈ˙ ‡Ï ‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c¿»≈««¿»»≈¿À¬≈ƒ¿»

:Ôep‡ƒ

¯LÁ‡מג  ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ ˙È eˆwL˙ ‡Ï»¿«¿»«¿»≈¿»ƒ¬»
ÔBt Ôe·‡zÒ˙Â ÔB‰a Ôe·‡zÒ˙ ‡ÏÂ LÁ¯c¿»≈¿»ƒ¿«¬¿¿ƒ¿«¬

:ÔB‰a¿

ÔB‰˙eמד  ÔeLc˜˙˙Â ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¡»¬¿ƒ¿«¿¿
˙È Ôe·‡Ò˙ ‡ÏÂ ‡‡ LÈc˜ È¯‡ ÔÈLÈc«̃ƒƒ¬≈«ƒ¬»¿»¿«¬»
:‡Ú¯‡ ÏÚ LÁ¯c ‡LÁ¯ ÏÎa ÔBÎÈ˙LÙ«¿»≈¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

minkg izty

(an)îmiMEx`d mirlFYd md¥©¨¦¨£¦
,milbx mdl oi`W ux`d on mi`vFId©§¦¦¨¨¤¤¥¨¤©§©¦
xzFiaE ,zFRW`A mi`vnPd mde§¥©¦§¨¦¨©§§¥
wFqtIW xg` dOgd zFniA mi`vnp¦§¨¦¦©©¨©©¤¦§

:mWBdðipniq mdl WIW ,xnFlM ©¤¤§©¤¥¨¤¦¨¥
lr milBlBzn mdW `N` ,hrn milbx©§©¦§©¤¨¤¥¦§©§§¦©

:WgPd FnM ohAdbn dxez ©¤¤§©¨¨
(cn)ñ`Ed 'iM' lkC mEXn ,WExiR¥¦§¨¦

ikd mEXnE ,dlrnNX` mrh zpizp§¦©©©©¤§©§¨¦¨¦
:'eke mWM WxiRò,`Ed `xizi `xwC ¥¥§¥¦§¨§¥¨

WFcw iM mYWCwzde' xnFl iC didW¤¨¨©©§¦§©¦§¤¦¨
:ikd Wxcnl xYiI` ikdl `N` ,'ip`̈¦¤¨§¨¦¦©©§¦§©¨¦



קה ipiny zyxt - `i - oqip f"i ycew zayl inei xeriy
הרּבה  ּבלאוין ּבּגמרא:ôעליהם ׁשאמרּו וזהּו מלקּות. – לאו וכל ;– נמלה ארּבע, לֹוקה – ּפּוטיתא אכל ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

ׁשׁש לֹוקה – צרעה חמׁש, .לֹוקה ְִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 66 cenr ,al jxk zegiyÎihewl itÎlr)

WtPd zxdhl "EvTWY la"A zExidGd©§¦§©§©§§¨¢©©¤¤

והייתם  והתקּדׁשּתם גו' את־נפׁשתיכם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹֽאל־ּתׁשּקצּו
אני קדֹוׁש ּכי מג־מד)קדׁשים (יא, ְִִִָָֹ

לאחרי  אסּורֹות, מאכלֹות הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְֲֲֲִֵַַַַַָָָּכתב
אל  "ּבכלל ׁשהם מּפני חכמים ׁשאסרּו הּדברים את ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּמֹונה
מביא  אּלּו ּבדברים הּנזהר "ּכל נפׁשֹותיכם", את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּתׁשּקצּו
הּקּב"ה, לׁשם נפׁשֹו ּוממרק לנפׁשֹו, יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳֵֵֵַַַָָָָָָָקדּוׁשה

אני". קדֹוׁש ּכי קדֹוׁשים והייתם והתקּדׁשּתם ְְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר
ּדוקא  אּלּו" ּבדברים ׁש"הּנזהר הרמּב"ם ּכתב מּדּוע לעּין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָויׁש
"מביא  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּפני חכמים ׁשאסרּום הּדברים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָׁשהם
ּדברים  לגּבי ּכן ּכתב ולא לנפׁשֹו", יתרה וטהרה ְְְְְְְְֳִֵֵֵַַַָָָָָָֹקדּוׁשה

ּתׁשּקצּו"? ּב"ּבל ׁשהם ּבקרא ְְְְְִִֵֶַַַָָהמפֹורׁשים
ׁשהם  מהּדברים הּזהירּות ּגדר הׁשמיענּו ׁשּבזה לֹומר, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָויׁש

מּדבריהם. ּתׁשּקצּו" ְְְְִִֵֶַַּב"בל
הם  ּתׁשּקצּו", "ּבל מּׁשּום חכמים ׁשאסרּו הּדברים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָּדהּנה
מהם" מתאֹוננת כּו' מהן קהה אדם ּבני רֹוב "ׁשּנפׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָּדברים

כט) הלכה כאן הרמב"ם מה (לשון לתמֹוּה, מקֹום יׁש ּכן ואם ,ְְִִֵֵַָָ
ּכאׁשר  אּלּו, מּדברים להּמנע ׁשּצרי להזהיר חכמים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָראּו

מהם? להתרחק אדם ּבני רֹוב טבע ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבלאו־הכי
ּבדברים  ּבזהירּותֹו האדם ׁשּכּונת הרמּב"ם, מׁשמיענּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָוזה
מּפני  אּלא ּגּופֹו, טבע מּצד רק לא להיֹות צריכה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹאּלּו
לנפׁשֹו יתרה וטהרה קדּוׁשה מביא אּלּו מּדברים ְְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁש"הּנזהר
לקדּוׁשת  נֹוגע ׁשּזה היינּו הקּב"ה" לׁשם נפׁשֹו ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּוממרק

הּנפׁש. ְֳֶֶַַָוטהרת

(äî)ék|ëúà äìònä ýåýé éðàíéøöî õøàî í ¦´£¦´§Ÿ̈À©©«£¤³¤§¤Æ¥¤´¤¦§©½¦
:éðà LBã÷ ék íéLã÷ íúééäå íéäìàì íëì úéäì¦«§¬Ÿ¨¤−¥«Ÿ¦®¦«§¦¤´§¦½¦¬¨−¨«¦

i"yx£ÌÎ˙‡ ‰ÏÚn‰ '‰ È‡ Èk∑ׁשּתקּבלּו עלֿמנת ƒ¬ƒ««¬∆∆¿∆ְְְֶַַָ
הּמעלה  ה' אני "ּכי אחר: [ּדבר אתכם. העליתי ְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמצֹותי
ּכתיב: וכאן "הֹוצאתי", ּכתיב: ּבכּלן ְְְְְִִִֵֶֶָָֻאתכם",
לא  אלמלא יׁשמעאל: רּבי ּדבי ּתנא ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"הּמעלה".

ׁשאין  ּבׁשביל אּלא מּמצרים יׂשראל את ְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהעליתי
ּומעליּותא  ּדּים, – אּמֹות ּכׁשאר ּבׁשרצים ְְְְִִִִִַַַַָָָָֻמּטּמאין

"מעלה"] לׁשֹון והּוא ּגּביהּו, .היא ְְְֲִֶַַַ

(åî)äiçä Lôð ìëå óBòäå äîäaä úøBz úàǽŸ©³©§¥¨Æ§¨½§ŸÆ¤´¤©«©½̈
:õøàä-ìò úöøMä Lôð-ìëìe íéna úNîøä̈«Ÿ¤−¤©¨®¦§¨¤−¤©Ÿ¤¬¤©¨¨«¤

(æî)äiçä ïéáe øähä ïéáe àîhä ïéa ìécáäì§©§¦¾¥¬©¨¥−¥´©¨®Ÿ¥³©«©¨Æ
ôôô :ìëàú àì øLà äiçä ïéáe úìëàpä©¤«¡¤½¤¥Æ©«©½̈£¤−¬Ÿ¥«¨¥«

i"yx£ÏÈc·‰Ï∑ הּׁשֹונה ּבלבד יֹודע öלא ׁשּתהא אּלא , ¿«¿ƒְְִֵֵֶֶֶַַַָֹ
ּבהן  ּובקי ‰h‰¯.ּומּכיר ÔÈ·e ‡Óh‰ ÔÈa∑צרי ִִֶַָָ≈«»≈≈«»…ִָ

לפרה  חמֹור ּבין הם?!÷לֹומר מפרׁשים ּכבר והלא ? ְְְֲֲִֵֵַַָָָָֹֹ
לטהֹורה  ל טמאה ּבין חציֹוøאּלא נׁשחט ּבין ,ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ

קנה  רּבֹוùׁשל ‰ÏÎ‡p˙.לנׁשחט ‰iÁ‰ ÔÈ·e∑צרי ְְִֶֶַָֻ≈««»«∆¡∆∆ִָ
הם?! מפרׁשים ּכבר והלא לערֹוד? צבי ּבין ְְְְֲִִֵֵַַָָָֹֹלֹומר

טרפה  סימני ּבּה ׁשּנֹולדּו ּבין לנֹולדּוúאּלא ּכׁשרה, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָ
סימני  ּפסּולה:àּבּה טרפה ְְִֵֵָָָָ

Ú¯‡Ó‡מה  ÔBÎ˙È ˜q‡c ÈÈ ‡‡ È¯‡¬≈¬»¿»¿«≈»¿≈«¿»
ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿∆¡»¿«ƒƒ

:‡‡ LÈc˜ È¯‡¬≈«ƒ¬»

ÏÎ„eמו  ‡ÙBÚ„e ‡¯ÈÚ·„ ‡˙È¯B‡ ‡c»«¿»ƒ¿ƒ»¿»¿…
‡LÙ ÏÎÏe ‡iÓa ‡LÁ¯c ‡˙ÈÁ ‡˙LÙ«¿»»«¿»ƒ¿≈»¿«»¿»«¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ ‡LÁ¯cƒ¿≈»««¿»

ÔÈ·eמז  ‡ÈÎc ÔÈ·e ‡·‡ÒÓ ÔÈa ‡L¯Ù‡Ï¿«¿»»≈¿»»»≈«¿»≈
‡Ï Èc ‡˙ÈÁ ÔÈ·e ‡ÏÎ‡˙Óc ‡˙ÈÁ«¿»¿ƒ¿«¿»≈«¿»ƒ»

Ù Ù Ù :‡ÏÎ‡˙Óƒ¿«¿»

minkg izty

ôlirl aizM xaM `d ok `l m`C§¦Ÿ¥¨§¨§¦§¥
:'ebe 'E`OHz `le'dn dxez §Ÿ¦©§

(fn)ö'liCadl' xidfdC `d ,WExiR¥¨§¦§¦§©§¦
rcie cFnlIW calA `l ,'ebeŸ¦§¨¤¦§§¥©
gixhdl oM mB Kixv `N` ,odizFkld¦§¥¤¤¨¨¦©¥§©§¦©
Edfi`e `nh Edfi` oxiMdl Fnvr©§§©¦¨¥¤¨¥§¥¤

:xFdh÷EWxRzp xaM `lde ,WExiR ¨¥©£Ÿ§¨¦§¨§

m`e ,xFdh Edfi`e `nh Ffi` odipniq¦¨¥¤¥¨¥§¥¤¨§¦
:'liCadl' xn`p dOl oMø,WExiR ¥¨¨¤¡©§©§¦¥

Ll dxFdhE LzNErR ici lr Ll d`nh§¥¨§©§¥§¨§§¨§
:LzNErR ici lrùYhgW m` ,xnFlM ©§¥§¨§§©¦¨©§¨

dpw lW Fivge hWEd lM dndAA©§¥¨¨©¥¤§¤§¤¨¤
iR lr s` dlik`A DzF` z`Oh ,calA¦§¨¦¥¨¨©£¦¨©©¦
dpw lW FAEx hgWp oiA .dxFdh `idW¤¦§¨¥¦§©¤¨¤

dlik`A DzF` zxdh(awri zlgp)s` , ¨¢©¨©£¦¨©£©©£Ÿ©
dxEq` dPd cr dzidW iR lr©¦¤¨§¨©¥¨£¨

:igd on xa` mEXn dlik`AúoFbM ©£¦¨¦¥¤¦©©§
zlFBlBd dzgtp F` ,zxBxBd daTp¦§¨©©§¤¤¦§£¨©ª§¤
,odA `vFIke ,gFn lW mExw aTip `le§Ÿ¦©§¤©§©¥¨¤

:dxWM `idWàdxUr dpFnW lM ode ¤¦§¥¨§¥¨§¤¤§¥
df lM oiIr ,minkg EpOW zFtxh§¥¤¨£¨¦©¥¨¤



ipinyקו zyxt - `i - oqip f"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(d"kyz ipiny zyxt zay zgiyn ,65 'r f jxk y"ewl)

ּתכנּה את מכיל הּפרׁשה ׁשּׁשם רּבֹות, ּפעמים הסּבר ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכבר
את  ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ׁשּבּה, והּפסּוקים הּפרׁשה ּכל ְְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָׁשל

ּבתחּלתן". וסֹופן ּבסֹופן ּתחּלתן "נעּוץ ּבבחינת ְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָסּיּומּה,
ׁשל  והּמׁשמעּות הּמּלים ּבין הּקׁשר מהּו להבין: ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָוצרי
הּפרׁשה  ׁשם לבין הּטהֹור" ּובין הּטמא ּבין ְְְִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָ"להבּדיל
ּומּפני  מקּדׁש, מסּפר הּוא "ׁשמיני" :ּולהיפ ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָֻ"ׁשמיני"?
"ׁשמן" מּלׁשֹון ּתֹורה, ׁשל ּביינּה אף, - ׁשּב"ׁשמיני" ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָהּמעלה

על מדּבר וכאׁשר עטרֹות, עׂשר זה יֹום נטל ּכה - ּדרּגה ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
טמאה, ּתּתכן ּכיצד רע", יגּור "לא לגּביה ׁשּנאמר ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻנעלה,

הּטהֹור"? ּובין הּטמא "ּבין ּבהבּדלה צר יׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּבגינּה
לטהֹור  טמא ּבין ּבהבּדלה עֹוסקים ּכאׁשר הּוא: לכ ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָההסּבר
לחׁשב  ׁשּנּתן ּכ הּׂשערה, ּכחּוט ּבדּקּות, ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹהּמתּבּטאת
ּולהדּגיׁש להבּדיל נדרׁשים זאת ּובכל טהֹור, הּוא ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשהּטמא
ּכח  ּבנתינת צר יׁש ּכ לׁשם - ולדחֹותֹו טמא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹׁשהּוא

"ׁשמיני": ׁשל הּנעלית מהּדרּגה ּדוקא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֻמיחדת,
ימי "ׁשבעת ׁשל "הׁשּתלׁשלּות",הּבנין"ּבדרּגה ּבדרּגת , ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָ

אּדרּבה: הּׂשערה. ּכחּוט ּדק ּבספק ּכראּוי להבּדיל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָקׁשה
מׁשי", ׁשל "ּגלימה עֹוטה ה"ּפּקח", ׁשהּוא הרע, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּיצר

האדם: ּכלּפי וטֹוען ּדקדּוׁשה, ְְְְְִִֵֵַָָָָָאיצטלא
ּכדי  זה הרי לאדם, מזּמן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ּדבר ׁשּכל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּכיון
ואם  ּבּדבר, הּטמּון האלקי הּנּצֹוץ את ויזּכ יברר ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהאדם
ּבּמאכל  מׁשּמּוׁש להּמנע ּתּוכל ּכיצד - הרע הּיצר טֹוען - ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכ
ׁשּמא  ספק, יׁש אמנם, ׁשּבֹו? האלקי הּנּצֹוץ את ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹולדחֹות

טֹוען  ּכ - ּובכלל ?לכ לחׁשׁש עלי מּדּוע א אסּור, ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהּדבר
ּכׁשרה. ׁשחיטה זֹו הרי ּבהמה, ׁשֹוחטים ּכאׁשר - הרע ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָהּיצר
ּכ ּומּׁשּום חׁשׁש להעלֹות ּומּדּוע ּכׁשרֹות, הן הּׁשחיטֹות ְְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹרב

ׁשּבּדבר? האלקי הּנּצֹוץ את ְֱִִִֶֶַַָָָֹלדחֹות
ׁשּלמעלה  "ׁשמיני" ׁשל ּדרּגה ליהּודי יׁש ּכאׁשר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָא
חס־וׁשלֹום  לעבר ׁשּלא אמּתי רצֹון לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹֹמהׁשּתלׁשלּות,
הּנעלה  ּתקף לכ ויׁש הּׂשערה, ּכחּוט אף העליֹון רצֹון ְְְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹעל
הּנפׁש ּכי הּיצר, לפּתּויי נכנעים אין אז - הּׂשכל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמהגּבלֹות
הּיהּודי, ׁשל העצמי הרצֹון את להכניע יכֹולה אינּה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּבהמית

ּבּנפׁש. מהׁשּתלׁשלּות' 'ּלמעלה ְְְְְִֵֶֶֶַַַָׁשהּוא
קׁשה  הּתׁשּובה חטא, ׁשל ספק ׁשעל הּתׁשּובה, ּבענין ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּכּידּוע
ׁשל  ערּכֹו ּכ ּומּׁשּום וּדאי, חטא על מאׁשר יֹותר ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻועמּקה
אׁשם  ׁשל וערּכֹו ּפחֹות), אֹו (ּדוקא, ּדנקא הּוא חּטאת ְְְְְֶֶַַַַָָָָָָָקרּבן
הּמנעּות  לגּבי ּגם וכ ּדנקא). 48 - סלעים (ׁשני ׁשּתים -ְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּובמיחד  אּסּור, מּספק להּׁשמר ׁשּכדי מּלכּתחּלה, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֻמאּסּור
"ׁשמיני". ּבדרּגת צר יׁש - ּבֹו "להבּדיל" צר ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹמּספק
"אּׁשה  - ׁשּלאחריה לּפרׁשה ׁשמיני ּפרׁשת ּבין הּקׁשר ּגם ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָזהּו
ּדרּגת  את ׁשּמעֹוררים על־ידי זכר": וילדה תזריע ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָּכי
ׁשֹונה  ההּגיֹון ּכאׁשר אף ׁשּנּויים, ּבּה ׁשאין ׁשּבּנפׁש, ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָה"ׁשמיני"
מּגיעים  אז - וכּו' ּבתקף עֹומדים זאת ּבכל העליֹון, ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמהרצֹון

ּבלׁשֹון חדׁש, ׁשיר זכר", העתידה,זכר ל"וילדה ּבּגאּולה , ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָָ
ּבּגאּולה  מׁשּנּויים), (למעלה ּגלּות אחריה ׁשאין ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָּגאּולה

מּמׁש. ּבקרֹוב צדקנּו, מׁשיח ּבביאת והּׁשלמה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָהאמּתית

סימן. עבדי"ה פסוקים, שמיני צ"א פרשת חסלת
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:ýåýéá:eäeLøãé áì-ìëa åéúãò éøöð éøLà §Ÿ̈«−©§¥«Ÿ§¥¬¥«¹ŸÀ̈§¨¥¬¦§§«

â:eëìä åéëøãa äìåò eìòô-àì óàãäzà −©Ÿ¨«£´©§¨®¦§¨¨¬¨¨«−©¨
éãwô äúéeöì E:ãàî øîLäéëøã eðké éìçà ¦¦¬¨¦¹ª¤À¦§¬Ÿ§«Ÿ−©«£©¦¬Ÿ§¹¨À̈

ìéwç øîL:Eå-ìk-ìà éèéaäa LBáà-àì æà ¦§¬Ÿª¤«¨¬Ÿ¥®§¹©¦¦À¤¨
éúåöî:EæéètLî éãîìa ááì øLéa EãBà ¦§Ÿ¤«−«§§Ÿ́¤¥®̈§¹¨§¦À¦§§¥¬
:E÷ãöçéwç-úà:ãàî-ãò éðáæòz-ìà øîLà E ¦§¤«¤ª¤¬¤§®Ÿ©©«©§¥¬¦©§«Ÿ

áèì Bçøà-úà øòp-äkæé äna:Eøáãk øîL ©¤´§©¤−©©¤¨§®¦¹§ÀŸ¦§¨¤«
éézLøã éaì-ìëaéúåönî éðbLz-ìà E:E §¨¦¦¬§©§¦®©©¹§¥À¦¦¦§Ÿ¤«

àé:Cì-àèçà àì ïòîì Eúøîà ézðôö éaìa−§¦¦¨©´§¦¦§¨¤®§¹©À©´Ÿ¤«¡¨¨«
áéà Ceøaéwç éðãnì äåäé äz:EâééúôNa ¨−©¨¬§¹Ÿ̈À©§¥¬¦ª¤«¦§¨©¬

éô-éètLî ìk ézøtñ:Eãééúåãò CøãaézNN E ¦©®§¦¹ÀŸ¦§§¥¦«§¤−¤¥«§Ÿ¤¬¹À̈§¦
:ïBä-ìk ìòkåèéãewôaäèéaàå äçéNà E §©´¨«§¦¤¬¨¦®¨¹§©¦À¨

éúçøà:EæèéúwçaçkLà àì òLòzLà E «Ÿ§Ÿ¤«§ªŸ¤¬¤«§©«£¨®−Ÿ¤§©´
:Eøácâæé:Eøáã äøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬§¨¤«

çé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìbèééëðà øb ©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«¥´¨«Ÿ¦´
éúåöî épnî øzñz-ìà õøàá:EëéLôð äñøb ¨®̈¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«¨«§¨´©§¦´

éètLî-ìà äáàúì:úò-ìëá Eàëíéãæ zøòb §©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«−¨©§¨¥¦´
éúåönî íéâMä íéøeøà:Eáëätøç éìòî ìb £¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´−¥«¨©¤§¨´

éúãò ék æeáå:ézøöð Eâëéa íéøN eáLé íb ¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´−¨¦¦´
éwça çéNé Ecáò eøaãð:Eãëéúãò-íbE ¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©−¥«Ÿ¤

:éúöò éLðà éòLòLãäëéLôð øôòì ä÷ác ©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´©§¦®
:Eøáãk éðiçåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦

éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´®̈§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨¨®¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨¨®¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦´Ÿ

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

המשך תהלקם מעמוד ג



קיי mildz

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨®̈¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§®̈§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§®̈¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡¨®¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨®̈¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦
éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«

ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ
:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤

éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
:ééðòá ézãáà æà éòLòLâöçkLà-àì íìBòì ©«£ª®̈¹̈À¨©¬§¦§¨§¦«−§¨Ÿ¤§©´

éãewt:éðúéiç íá ék Eãöék éðòéLBä éðà-Eì ¦¤®¦¬¹̈À¦¦¨«¦§«−£¦«¦¥®¦¦−
éãewô:ézLøã Eäöéðãaàì íéòLø ee÷ éì ¦¤´¨¨«§¦¦³¦´§¨¦´§©§¥®¦
éúãò:ïðBaúà Eåöäáçø õ÷ éúéàø äìëz-ìëì ¹¥«Ÿ¤À¤§¨«§«¨−¦§¨¨¦´¦¥®§¨−̈

:ãàî EúåöîîæöíBiä-ìk EúøBú ézáäà-äî ¦§¨«§´§«Ÿ¨¨©¬§¦«¨¤®¨©¹À
:éúçéN àéäçöék Eúåöî éðîkçz éáéàî ¦´¦«¨¦«−¥«´Ÿ§©§©§¥´¦¦§Ÿ¤®¦−

:éì-àéä íìBòìèöék ézìkNä éãnìî-ìkî §¨´¦¦«¦¨§©§©¬¦§©®§¦¦¬
éúåãò:éì äçéN E÷éãewô ék ïðBaúà íéð÷fîE ¥«¹§Ÿ¤À¦´¨¦«¦§¥¦¬¤§®̈¦−¦¤´
:ézøöðà÷ïòîì éìâø éúàìk òø çøà-ìkî ¨¨«§¦¦¨´Ÿ©−¨¨¦´¦©§¨®§¹©À©

:Eøác øîLàá÷éètLnîäzà-ék ézøñ-àì E ¤§¬Ÿ§¨¤«¦¦§¨¤¬Ÿ¨®§¦¦©¹À̈
:éðúøBäâ÷:éôì Lácî Eúøîà ékçì eöìîp-äî «¥¨«¦©¦§§´−§¦¦¦¹§¨¤À¦§©¬§¦«

ã÷éãewtîçøà-ìk | éúàðN ïk-ìò ïðBaúà E ¦¦¤¬¤§®̈©¥¹À¨¥³¦¨ÄŸ©
:ø÷Lðä÷:éúáéúðì øBàå Eøáã éìâøì-øð ¨«¤¥§©§¦¬§¨¤®§¹À¦§¦«¨¦«

å÷ì äîi÷àå ézòaLð:E÷ãö éètLî øîL ¦§©¬§¦¨«£©¥®̈¦¹§ÀŸ¦§§¥¬¦§¤«
æ÷:Eøáãë éðiç äåäé ãàî-ãò éúéðòðç÷úBáãð ©«£¥¬¦©§®Ÿ§¹Ÿ̈À©¥¬¦¦§¨¤«¦§´

éètLîe ýåýé àð-äöø ét:éðãnì Eè÷éLôð −¦§¥¨´§Ÿ̈®«¦§¨¤¬©§¥«¦©§¦´
:ézçëL àì EúøBúå ãéîú étëáé÷íéòLø eðúð §©¦´¨¦®§¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦¨«§Ä§¨¦´

éãewtîe éì çt:éúéòú àì Eàé÷éúåãò ézìçðE ©´¦®¹¦¦¤À´Ÿ¨¦«¦¨©´§¦¥«§Ÿ¤´
:änä éaì ïBNN-ék íìBòìáé÷éaì éúéèð §¨®¦§−¦¦´¥«¨¨¦´¦−¦¦

éwç úBNòì:á÷ò íìBòì Eñâé÷éúàðN íéôòñ ©«£¬ª¹¤À§¨¬¥«¤¥«£¦¬¨¥®¦
:ézáäà EúøBúåãé÷Eøáãì äzà épâîe éøúñ §«¨«§¬¨¨«§¦¦§¦´¨«¦¦´®̈¨¦§¨«§¬

:ézìçéåè÷úåöî äøvàå íéòøî épnî-eøeñ ¦¨«§¦«¦¤¬¦§¥¦®§¹¤§À̈¦§¬Ÿ
:éäìàæè÷éðLéáz-ìàå äéçàå Eúøîàë éðëîñ ¡Ÿ¨«¨§¥´¦§¦§¨«§´§¤«§¤®§©§¹¦¥À¦

:éøáOîæé÷éwçá äòLàå äòLeàå éðãòñE ¦¦§¦«§¨¥¬¦§¦¨¥®¨§¤§−̈§ª¤´
:ãéîúçé÷éwçî íéâBL-ìk úéìñø÷L-ék E ¨¦«−¨¦¨¨¦´¥«ª¤®¦¤¹À¤

:íúéîøzèé÷ïëì õøà-éòLø-ìë zaLä íéâñ ©§¦¨«¦¦À¦§©¬¨¨¦§¥¨®¤¹̈¥À
éúãò ézáäà:Eë÷éøNá Ecçtî øîñ ¨©¬§¦¥«Ÿ¤«¨©´¦©§§´§¨¦®

éètLnîe:éúàøé Eòàë÷÷ãöå ètLî éúéNò «¦¦§¨¤¬¨¥«¦−¨¦¦¦§¨´¨¤®¤
:é÷Lòì éðçépz-ìaáë÷-ìà áBèì Ecáò áøò ©©¹¦¥À¦§«Ÿ§¨«£´Ÿ©§§´§®©

:íéãæ éð÷Lòéâë÷úøîàìe EúòeLéì eìk éðéò ©«©§ª¬¦¥¦«−¥©¨´¦«¨¤®§¦§©¬
:E÷ãöãë÷éwçå Ecñçë Ecáò-íò äNòE ¦§¤«£¥−¦©§§¬§¹©§¤À§ª¤¬
:éðãnìäë÷éúãò äòãàå éððéáä éðà-Ecáò:E ©§¥«¦©§§¨¬¦£¦¥®¦§¹¥«§À̈¥«Ÿ¤«



mildzקיב

åë÷:EúøBz eøôä ýåýéì úBNòì úòæë÷ïk-ìò −¥©«£´©«Ÿ̈®¥¹¥À«¨¤«©−¥
éúåöî ézáäà:ætîe áäfî Eçë÷| ïk-ìò ¨©´§¦¦§Ÿ¤®¦¨¨¬¦¨«©¥³

:éúàðN ø÷L çøà-ìk ézøMé ìë éãewt-ìk̈¦´¥´Ÿ¦®̈§¦¨−Ÿ©¤´¤¨¥«¦
ôèë÷éúåãò úBàìt:éLôð íúøöð ïk-ìò E §¨¬¥«§Ÿ¤®©¥¹À§¨¨¬©©§¦«
ì÷éøác çút:íééút ïéáî øéàé Eàì÷ézøòô-ét ¥−©§¨¤¬¹̈¦À¥¦¬§¨¦«¦−¨©§¦

éúåöîì ék äôàLàå:ézáàé Eáì÷éðpçå éìà-äðt ¨«¤§¨®¨¦−§¦§Ÿ¤´¨¨«§¦§¥¥©¬§¨¥®¦
:EîL éáäàì ètLîkâì÷Eúøîàa ïëä éîòt §¹¦§À̈§«Ÿ£¥¬§¤«−§¨©¨¥´§¦§¨¤®
:ïåà-ìë éa-èìLz-ìàåãì÷íãà ÷Lòî éðãt §«©©§¤¦¬¨¨«¤−§¥¦¥´Ÿ¤¨®̈

éãewt äøîLàå:Eäì÷éðtéðãnìå Ecáòa øàä E §¹¤§§À̈¦¤«−¨¤¨¥´§©§¤®§¹©§¥À¦
éwç-úà:Eåì÷eøîL-àì ìò éðéò eãøé íéî-éâìt ¤ª¤«©§¥−©¦¨«§´¥¨®©¹ÀŸ¨«§¬
:EúøBúöæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:E «¨¤«©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«

çì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå E −¦¦¨¤´¤¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ
èì÷éøáã eçëL-ék éúàð÷ éðúúnö:éøö E ¦§©¬§¦¦§¨¦®¦¨«§−§¨¤´¨¨«
î÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøö§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«

àî÷éãwt äæáðå éëðà øéòö:ézçëL àì E ¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ¨¨«§¦
áî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷-øö ¦§¨«§´¤´¤§®̈§«¨«§¬¡¤«©

éúåöî éðeàöî ÷Böîe:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éúàø÷ ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦

éwç äåäé éððò áì-ìëá:äøvà Eåî÷éúàø÷E §¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬
éúãò äøîLàå éðòéLBä:Eæî÷óLpá ézîc÷ «¦¥®¦§¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤

äòeLàå:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ ¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À
:éðiç EètLîkð÷EúøBzî änæ éôãø eáø÷ §«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬

:e÷çøàð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà E ¨¨«¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«
áð÷éúãòî ézòãé íã÷íìBòì ék E ¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´

:ízãñéøâð÷àì EúøBú-ék éðölçå ééðò-äàø §©§¨«§¥¨§¦¬§©§¥®¦¦¹¨«§À´Ÿ
:ézçëLãð÷:éðiç Eúøîàì éðìàâe éáéø äáéø ¨¨«§¦¦¨´−¦¦§¨¥®¦§¦§¨«§¬©¥«¦

äð÷éwç-ék äòeLé íéòLøî ÷Bçø:eLøã àì E ¨´¥«§¨¦´§¨®¦ª¹¤À´Ÿ¨¨«
åð÷éîçøéètLîk ýåýé | íéaø E:éðiç Eæð÷íéaø ©«£¤−©¦¬§Ÿ̈®§«¦§¨¤¬©¥«¦−©¦

éúåãòî éøöå éôãø:éúéèð àì Eçð÷éúéàø «Ÿ§©´§¨¨®¥¹¥«§Ÿ¤À´Ÿ¨¦«¦¨¦´¦
:eøîL àì Eúøîà øLà äèèB÷úàå íéãâá−«Ÿ§¦¨«¤§¨®¨£¤¬¦¹§¨«§À´Ÿ¨¨«

èð÷éãewô-ék äàøEcñçk äåäé ézáäà E:éðiç −§¥¦¦¤´¨¨®§¦§¹Ÿ̈À§«©§§¬©¥«¦
ñ÷:E÷ãö ètLî-ìk íìBòìe úîà Eøác-LàøŸ§¨«§¬¡¤®¹§À̈¨¦§©¬¦§¤«
ùàñ÷:éaì ãçt Eøácîe ípç éðeôãø íéøN−¨¦§¨´¦¦¨®¹¦§¨«§À¨©¬¦¦«

áñ÷:áø ììL àöBîk Eúøîà-ìò éëðà NŃ̈−¨«Ÿ¦©¦§¨¤®¹§¥À¨¨¬¨«
âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦
ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦

àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

בוודאי גם הוא משתתף בשיעורים דתורת חסידות חב"ד נוסף על מה שלומד בפני־עצמו בזה.
ממכתב כ"ד ניסן, תשי"ד



קיג

יום ראשון - י"א ניסן
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום רביעי - י"ד ניסן
פרק כ, מפרק עב
עד סוף פרק עו

יום שני - י"ב ניסן
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו ניסן
פרק כ, מפרק עז 
עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג ניסן
פרק כ, מפרק סט
עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז ניסן
פרק כ, מפרק עט
עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז ניסן
פרק כ

מפרק פג עד סוף פרק פז

לשבוע חג הפסח תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...   

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

   ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oqipקיד a"iÎ`"i ipyÎoey`x mei Ð hl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"א ראשון יום
פרק לט  ,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íà åìéôà åðééäå,106 'nr cr.ïî÷ì

ניסן י"ב שני יום
יום ראשוןֿ שני י "אֿ י "ב ניסן  ,106 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äîùì àìù ÷ñåòùëå,cp 'nr cr:øäæá

÷ñBò Bðéà íà eléôà eðééäå,zeevne dxeza -ì àìLdîL §©§£¦¦¥¥¤Ÿ¦§¨
ì ,Lîî,íBìLå-ñç äiðt Bæéà íeLdceara wqer `edyk - ©¨§¥§¦¨©§¨

miiw `l` ,"dnyl"d f` xqgy cala ef `l ,zinvr dipt jezn
diptd llba z`f dyer `ed ixdy ,"dnyl"n "jtid"d o`k

;ely zinvrdBîk àlà¤¨§
áeúkL11íúàøé éäzå" : ¤¨©§¦¦§¨¨

íéLðà úåöî éúBà¦¦§©£¨¦
úîçî Leøt ,"äãnìî§ª¨¨¥©£©
ìbøäL ìbøä¤§¥¤ª§©

Búeðèwî12BìébøäL , ¦©§¤¦§¦
àøéì Baøå åéáà Bãnìå§¦§¨¦§©¦¨
Bðéàå .Bãáòìe 'ä úà¤§¨§§¥

÷ñBò,zeevnae dxeza - ¥
ìék ,Lnî dîL- ¦§¨©¨¦

dceara weqrlìdîL ¦§¨
àìa øLôà éà Lnî©¨¦¤§¨§Ÿ
eìéçc úeøøBòúä¦§§§¦

eîéçøedad`e d`xi - §¦
,íéðt-ìk-ìò íéiòáhä©¦§¦¦©¨¨¦
álä øzñäî ïàéöBäì§¦¨¥¤§¥©¥
çîa éelébä ìà¤©¦©Ÿ©
-ìk-ìò Baì úBîeìòzå§©£¦©¨

,íéðtegeka oi` m` - ¨¦
dad` xxerle xevil

xxerl ,xen`k ,eilr - dad`d z` yibxi aldy ,eala dielb
mlrdae egena ybxezy ,zxzeqnd dad`d z` zegtdÎlkl
miiwle dxez cenll zepekpe oevx ea zxxern efk dad` mb .eal
deedn ,zxzeqnd dad`d ly dzexxerzd mby ixd .zeevn
d`vezk d`a ,ef dceara weqrl zepekpd ik ,ef dcearl daiq
dad`d z` xxern epi` `edyk ,mxa .zxzeqnd dad`dn

`idy zexnl ,zxzeqnddeedn `id oi` ,eal zenelrza zniiw
"dnyl"d xqg `linne - dceara weqrl exxerl daiq

- ?dnl jk lke ,ef dcearaøác äNBò íãà ïéàL Bîk ék¦§¤¥¨¨¤¨¨

àøé Bà BáäBà ïk-íà-àlà BðBöø úàlîì Bøáç ìéáLa¦§¦£¥§©§Ÿ§¤¨¦¥£¨¥
ì úBNòì øLôà éà Ck ,epnîúàlîì úîàa Cøaúé BîL ¦¤¨¦¤§¨©£¦§¦§¨¥¤¡¤§©§Ÿ

BðBöø,d"awd ly -Búáäà úeøøBòúäå ïBøëæ éìa ãáì §§©§¦¦§§¦§§©£¨
.íéðt-ìk-ìò Baì úBnìòúå BzáLçîe Bçîa ììk Búàøéå§¦§¨§¨§Ÿ©£©§§©£ª¦©¨¨¦
z` zegtl xekfiy -
dxxerie gena dad`d
m` ,j` .eal zenelrza
xxer `l `ed df xac mb
ezcear oi` - ekeza
oevx `lnl ick ziyrp
el oi`y zexnl ,d"awd
zinvr dipt mey
`ed `l` ,ef ezceara
llba dze` dyer

.ezelibxäáäà íâå§©©£¨
dcáìxxern `ed m` mb §©¨

dad` ekeza dlbne
ef m` j` ,d"awdldad`

calaxxeriy ilan
,d`xi mb ekezadðéà¥¨

,"äãBáò" íLa úàø÷ð¦§¥§¥£¨
,ziyrp `id m` -éìa§¦

äàøéäàzzd`xi - ¦§¨©¨¨
,dpezgzàéäL ,úBçôì§¨¤¦

,dpezgzd d`xid -,ìàøNé ìk áìa úøzñî:xnelk - §ª¤¤§¥¨¦§¨¥
ybxd ila ,cala dad` zexxerzd jezn dyer `edy dceard

mya z`xwp dpi` ,d`xiddcear,"dnyl"d o`k yi mpn` ;
dleki `id oi` z`f lkae ,'d zad` jezn z`f dyer `ed ixdy
z` zxynd cark - drnyn dcear ,oky ."dcear"l aygidl

z` ez`xi jezn xwira d`a ezceary ,epec`epec`enk `ly ;
dxqgy oeikne .eil` ezad` jezn xwira eia` oevx `lnny oa

"dcear"l aygp df oi` - d`xid.ïn÷ì øàaúiL Bîkwxta - §¤¦§¨¥§©¨
.`"n

ì àlL ÷ñBòLëedîL §¤¥¤Ÿ¦§¨
,Lnîcala ef `ly - ©¨

ef dceara xqgy
dad` ly "dnyl"d
dceardy ,`l` ,d`xie

`ly yexita ziyrp
wx ,dnylìBæéà íeL §¥

,Bîöò ãBáëì äiðt§¦¨¦§©§
-ãéîìz úBéäì ïBâk§¦§©§¦

àðåb éàäëe íëç- ¨¨§©©§¨

1
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60
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64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åðééäå
äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåò åðéà íà 'éôà
äãîåìî 'éùðà úåöî éúåà íúàøé éäúå ù"îë àìà å"ç
åãîéìå åìéâøäù åúåðè÷î ìâøåäù ìâøä úîçî 'éô
äîùì ÷ñåò åðéàå åãáòìå 'ä úà àøéì åáøå åéáà
åìéçã úåøøåòúä àìá øùôà éà ùîî äîùì éë ùîî
ìà áìä øúñäî ïàéöåäì ô"ëò íééòáèä åîéçøå
íãà ïéàù åîë éë ô"ëò åáì úåîåìòúå çåîá éåìéâä
åáäåà ë"àà åðåöø úàìîì åøéáç ìéáùá øáã äùåò
úîàá 'úé åîùì úåùòì øùôà éà êë åðîî àøé åà
åúáäà úåøøåòúäå ïåøëæ éìá ãáì åðåöø úàìîì
ô"ëò åáì úåîåìòúå åúáùçîå åçåîá ììë åúàøéå
äàøé éìá äãåáò íùá '÷ð äðéà äãáì äáäà íâå
ù"îë ìàøùé ìë áìá úøúåñî àéäù úåçôì äàúú

ïî÷ì

äéðô åæéà íåùì ùîî äîùì àìù ÷ñåòùëå
äúåà éæà àðååâ éàäëå ç"ú úåéäì ïåâë åîöò ãåáëì

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

יג.11. כט, ˘ËÈÏ"‡:12.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל שאז - ט "ו) פרק (כדלעיל בגדלותו עצמו) שהרגיל (מפני באם "משא"כ
בכאו"א, נמצא שזהו מפני - בקטנותו דנקט וי"ל וצ"ע. הפ'). (שבסוף מלוקטת בתפילה וכמו ג"ז, מעלה עבודתו דתחלת שהלשמה

תורה ע"פ נמצא גו'".˘ˆÂÂÈ˙‰וצ"ל לבניך ושננתם



קטו oqip b"i iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ג שלישי יום
פרק מ  ,cp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...êà î ÷øô,108 'nr cr.æä"åòá äèîì

,dneckeúLaìúî dâðc ätìwä ãvnL äiðt dúBà éæà£©¨§¦¨¤¦©©§¦¨§Ÿ©¦§©¤¤
äøBzäå ,BúøBúa,dipt dze` jezn cnly -úðéçáa àéä §¨§©¨¦¦§¦©

,äòL éôì ätéìwä CBúa úeìb,dry itl wx `id zelbd - ¨§©§¦¨§¦¨¨
,íìBòì äàeôø äàéánL ,äáeLz äNòé øLà ãò©£¤©£¤§¨¤§¦¨§¨¨¨

íb ¯ 'ä ìà BáeLaL¤§¤©
BúøBzjezn cnly - ¨

,dtilw ly diptäáL̈¨
eøîà ïëìå .Bnò¦§¨¥¨§
-íðBøëæ eðéúBaø©¥¦§¨

äëøáì13÷ñòé íìBòì" : ¦§¨¨§¨©£Ÿ
'eëå íãà,dxeza - ¨¨§

,dnyl `ly elit`
ì àlL CBznLdîL ¤¦¤Ÿ¦§¨

ì àa,éàcåa "dîL ¨¦§¨§©©
úBNòì BôBñ éàcåaL¤§©©©£
Bà äæ ìebìâa äáeLz§¨§¦§¤
àì ék ,øçà ìebìâa§¦§©¥¦Ÿ

.çcð epnî çcéin mb - ¦©¦¤¦¨
"gcp" miieqn onfa didy

,d"awdnx`yi `l,gcip
xefgi seqal `l`

dxezd mb dyecwl xefgz ,daeyz dyriy dryae ;daeyza
ixd ."dnyl"l ribi `ed f`y ixd - dipt jezn cnly

`ed "dnyl `ly"ny `l `ed xn`nd yexitylekiribdl
`edy `l` ,"dnyl"li`ceamb ,efn dxizie" ."dnyl"l ribi

cnlp eli`k (dlri) avnl dyrii - dnyl `ly cnly dn
- "dnyl dligzkln.`"hily x"enc` w"k zxrdxen`d lk

ceak ly dipt myl ,dnyl `ly ynn `ed cenildyk `ed
.invrì àì ,ízñ äNBòLk Càì àlL àìå dîL¯ dîL ©§¤¤§¨Ÿ¦§¨§Ÿ¤Ÿ¦§¨

øác ãîBìå øæBçL ãiî àlà ,äáeLúa éeìz øácä ïéà¥©¨¨¨¦§¨¤¨¦¨¤¥§¥¨¨

ì äæ,dîLóøèöîe øaçúî ,íúña ãîlM äî íb éøä ¤¦§¨£¥©©¤¨©¦§¨¦§©¥¦§¨¥
,"àìéòì àçøô"e äæ ãenìì,dlrnl dlere -àlL øçàî §¦¤¨§¨§¥¨¥©©¤Ÿ

.dâðc ätì÷ íeL ïéãò Ba Laìúðcnl `l `ed ,ixdy - ¦§©¥£©¦§¦¨§Ÿ©
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íã÷ í÷éîìe à÷lñì§©§¨§¥¨¢¨
,'äecenil geka oi` -

,"'d mcw" cenrle zelrl
Îjexa seqÎoi` xe` iptl
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,dlrnl dlery lewàúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§©§¨

ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe2'eëdxezd zelew - §¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde:(mixacd lkn

xdef"ay mixen`ddlrnl miler dxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwx mirwea"e÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîëe3äî" : §¤¨©Ÿ©©¨©

"LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúiweqt lr - ¦§§¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤

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

íéøîà éèå÷éì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
ù"îëå íéëàìîä íéãîåò ïäáù úåîìåòä úåéðåöéç
äðååëá àìù äøåúäîù á"ô 'àåáðä øòùá ì"æ å"çøä
äðååë éìá úåöîäîå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð
íéëàìîä ìëå äééùòä íìåòá íéëàìî íéàøáð
äîùì àìù äøåú ìáà äøåöå øîåç éìòá íä
äìòîì ììë äìåò äðéà â"äëå ç"ú úåéäì ïåâë ùîî
úøàùð àìà äùåã÷ã íéëàìîä øåãîå 'åìëéäì 'éôà

éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

של 1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה " חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש
השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: שלפ"ז ‰È˙ÚÓ˜"בזהר הציונים שבב' ובפרט (
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ניסן  י"ד רביעי יום
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úøaãnLk ,ïëìå,zipeigd ytpd -àìa älôúe äøBz éøác §¨¥§¤§©¤¤¦§¥¨§¦¨§Ÿ
LôpaL dâð útì÷ ïéàå ,úBLBã÷ úBiúBà ïäL óà ,äðek©¨¨©¤¥¦§§¥§¦©Ÿ©¤©¤¤
BúMã÷ ìò úBqëìe øézñäì ììk ìécáî Cñî úéðeiçä©¦¦¨¨©§¦§¨§©§¦§©©§ª¨
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íéøîà éèå÷éì
ãç àìåë ä"á÷å àúééøåàã óàå
ïéîìò ìë àìîî åäéà ä"á÷ éøä ãçà åðåöøå àåäù
éåðéùäå íúìòîá íéåù úåîìåòä ïéà ë"ôòàå äåùá
íéìá÷î íéðåéìòäù 'àä 'éçá 'áá íéìá÷îäî àåä
úéðùäå íéðåúçúäî õ÷ ïéàì äìåãâ øúåé äøàä
íéðåúçúáë ë"ë íéáø íéëñîå íéùåáì éìá íéìá÷îù
åáù äøàää éë 'éçá 'áá ìôùä íìåò àåä æä"åòå
éîùâå éøîåç àåä ïëìå ïåøçàä äö÷ ãò ãàî úîöîåöî
äùáìúðù ãò íéáø íéëñîå íéùåáìá àéä úàæ íâå
æä"åòáù íéøåäèä íéøáã ìë úåéçäì äâåð úôéì÷á
ïëìå íãàáù úøáãîä úéðåéçä ùôð àåä íììëáå
ïäù óà äðååë àìá äìôúå äøåú éøáã úøáãîùë
úéðåéçä ùôðáù äâåð úôéì÷ ïéàå úåùåã÷ úåéúåà
'úé åúùåã÷ ìò úåñëìå øéúñäì ììë ìéãáî êñî
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א.4. נ, פסחים

oqip b"i iyily mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ä"äâä
á"ò à"ì óã â"ç øäæá ù"îë)
íù 'éò 'á ãåîò à"ë÷ óãå
ïéòé÷ø àò÷áå à÷ìñ äìî àéää
áè áè éà øòúàã äî øòúàå 'åë
äìî à"ò ä"÷ óãå ù"ò 'åë
àì÷ äéðéî ãéáòúà àúééøåàã

'åë ÷éìñåïéì÷ á"ò ç"ñ÷ 'ãå
ïéòé÷ø ïéò÷á àúåìöå àúééøåàã

:('åë

,äiNòäå äøéöéä íìBòa úBøéànä úBøéôñcala ef `l - §¦©§¦§¨©§¦¨§¨£¦¨
mb `l` ,"d`ixad mler" zexitq xyra dler ecenil oi`y
xyra `l mbe "dxivid mler" zexitq xyra dler epi`

,"diyrd mler" zexitq,úeäìà úBðéça ïä úBøéôqä ék¦©§¦¥§¦¡Ÿ
ïäáe,zexitqa - ¨¤

øBà ãçéúîe Laìúî¦§©¥¦§©¥
àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨

,Lnîdid ecenil m`e - ©¨
,zexitqd xyra dler
ecenily xne` df did
seqÎoi` xe`a dler

,`edÎjexaeìéçc àìáe§¨§¦
eîéçøed`xi ila - §¦
,dad`eàìëé àì̈¨§¨

íã÷ í÷éîìe à÷lñì§©§¨§¥¨¢¨
,'äecenil geka oi` -

,"'d mcw" cenrle zelrl
Îjexa seqÎoi` xe` iptl

,`edáeúkL Bîk§¤¨
,'íéðewz'aipewiz"a - ©¦¦

."xdefäìBò Bãenì ÷ø©¦¤
ïäL ïéøBãîe úBìëéäì§¥¨§¦¤¥

úBîìBòä úeiðBöéç- ¦¦¨¨
zeiniptd od "zexitq"d
,zenlerd ly zewl`de
"zelkid"d eli`e
zeipevig md "oixecn"de
ly oipr - zenlerd
ly oipr `le "mler"

,"zewl`"ïäaL,"oixecn"ae "zelkid"a -íéãîBò ¤¨¤§¦
øòLa ì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîëe ;íéëàìnä©©§¨¦§¤¨©¨©©¦¦©©§©©
íéëàìî íéàøáð äðeëa àlL äøBzänL ,á ÷øt äàeápä©§¨¤¤¤¥©¨¤Ÿ§©¨¨¦§¨¦©§¨¦
íéëàìî íéàøáð äðek éìa úBönäîe ,äøéöéä íìBòa§¨©§¦¨¥©¦§§¦©¨¨¦§¨¦©§¨¦

,äiNòä íìBòa,dpeek ila zeevnde dxezdn mby oeeikne - §¨¨£¦¨
zeevnde dxezd oi`y ,xacd zernyn ,mik`ln mi`xap
enewny oipr od `l` ,zewl` ody "zexitq"a zellkp
"d`eapd xry"a "dpeeka `ly" milnd .zenlerd zeipeviga
wxe llk daygne dpeek lk el dzid `ly ornyn oi` ,xen`d

- oky ,zeevnd ziiyre milnd zxin` mvra wtzqdìëå§¨
.äøeöå øîç éìòa íä íéëàìnäxacdy ,dxend xac - ©©§¨¦¥©£¥Ÿ¤§¨

mvr) "xneg"l sqep el did ,(devnd e` cenild) e`xap epnny
zercend ,zelnd yexit ±) "dxev" mb ,(diyrde xeaicd
,oky ."dnyl"d xqgy `l` - (dfa `veike devnd ziiyrl
,devnd "zxev"ne ,j`ln ly "xneg"d `xap ,devnd "xneg"n

mler"a e` "dxivid mler"ay dcaerde ;j`lnd "zxev"-
e` devnly ,d`xn ,dxeve xneg lra j`ln `xap ,"diyrd
xneg mb yi ,l`hiee miig iax xacn mzece` dxezd cenill
xqgy iptn wx `ed ,"dpeeka `ly" `xwpy dne ,dxev mbe

"dnyl"d oda1lkae ;
ef dxez zeler z`f
zeipevig"a el` zeevne
zbxc - cala "zenlerd
zexitqa `le ,mik`lnd
."zenlerd zeinipt" -
qgiizn lirl xen`d
zeevnle dxezl xen`k
dpeekd oda xqgy
od oi` j` ,"dnyl"
yxetna zeyrpe zecnlp

"`ly."dnylìáà£¨
øBzä,dcnlpy -àlL ¨¤Ÿ
ì,Lnî dîL`l` - ¦§¨©¨

,xg` xac mylïBâk- §
ick cnel `edyúBéäì¦§

éàäëe íëç-ãéîìz©§¦¨¨§©
àðåb,dneckedðéà ©§¨¥¨
äìBò,ef dxez -ììk ¨§¨

äìòîìdpi` `id - §©§¨
dlerúBìëéäì elôà£¦§¥¨

íéëàìnä øBãîe§©©§¨¦
,äMã÷cixd ik - ¦§ª¨

`id zenlerd zeipevig
.dyecw ly oipràlà¤¨

;úBtìwä øBãî àeäL éîLbä äfä-íìBòa ähîì úøàLð¦§¤¤§©¨¨¨©¤©©§¦¤§©§¦
diptd mvr ik ,dipt jezn dcnlpy dxezd zx`yp df mewna

.dtilwd cvn d`aóc â ÷ìç øäfa áeúkL Bîk)* ääâä§¤¨©Ÿ©¥¤©
à÷ìñ älî àéää :íL ïiò ,á ãenò àë÷ óãå á ãenò àì©§©©©¥¨©¦¦¨©§¨

'eë ïéòé÷ø àò÷áe"miriwx zrwea"e dler dln dze` - ©§¨§¦¦
øòúàc äî øòúàå:xxerzny dn xxerzne -áè áè éà §¦§©©§¦§©¦©©

,'eë- (dnecke dxez ly xeaic) daeh `id dlnd m` -
,'ek aeh xxerznàúéøBàc älî :à ãenò ä÷ óãå ;íL ïiò©¥¨§©©¦¨§©§¨

;'eë ÷éìñå àì÷ dépî ãéáòúàdeedzn dxez ly xeaicn - ¦§¨¦¦¥¨¨§¨¦
,dlrnl dlery lewàúéøBàc ïéì÷ :á ãenò çñ÷ óãå§©©¨¦§©§¨

ïéòé÷ø ïéò÷áe àìéòì ïé÷ìñ àúBìöe2'eëdxezd zelew - §¨¨§¦§¥¨¨§¦§¦¦
"miriwx mirwea"e dlrnl miler dlitzde:(mixacd lkn

xdef"ay mixen`ddlrnl miler dxezd ixeaicy ,mi`ex ep` "
."miriwx mirwea"e÷eñt ìò øäfa áeúkL Bîëe3äî" : §¤¨©Ÿ©©¨©

"LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì ïBøúiweqt lr - ¦§§¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤
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íéøîà éèå÷éì
'éçá ïä úåøéôñä éë äéùòäå äøéöéä íìåòá úåøéàîä
àìáå ùîî ä"á ñ"à øåà ãçééúîå ùáìúî ïäáå úåäìà
ù"îë 'ä íã÷ í÷éîìå à÷ìñì àìëé àì åîéçøå åìéçã
ïäù ïéøåãîå úåìëéäì äìåò åãåîéì ÷ø íéðå÷éúá
ù"îëå íéëàìîä íéãîåò ïäáù úåîìåòä úåéðåöéç
äðååëá àìù äøåúäîù á"ô 'àåáðä øòùá ì"æ å"çøä
äðååë éìá úåöîäîå äøéöéä íìåòá íéëàìî íéàøáð
íéëàìîä ìëå äééùòä íìåòá íéëàìî íéàøáð
äîùì àìù äøåú ìáà äøåöå øîåç éìòá íä
äìòîì ììë äìåò äðéà â"äëå ç"ú úåéäì ïåâë ùîî
úøàùð àìà äùåã÷ã íéëàìîä øåãîå 'åìëéäì 'éôà

éîùâä æä"åòá äèîì
*úåôéì÷ä øåãî àåäù
äî ÷åñô ìò øäæá ù"îëå
åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùîùä úçú ìåîòéù
àúééøåàã àìîò åìéôàã
'åë äéø÷é ïéâá ãéáò éà
ïàëì àáù éî éøùà ù"æå
àìù 'éô åãéá åãåîìúå

.æä"åòá äèîì øàùð
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של 1. רבה ז"ל, יצחק לוי ר' הרה"ח הרה"ג אביו בשם שליט"א אדמו"ר מכ"ק הוא וצורה " חומר בעלי הם המלאכים ב"וכל הפירוש
השמטת2.יקטרינוסלב. (והוא כן צ"ל כאן שגם ונ"ל רקיעין. ובקעין לעילא סלקין שם: שלפ"ז ‰È˙ÚÓ˜"בזהר הציונים שבב' ובפרט (

מדייק זו ˘ËÈÏ"‡.בהגהה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ - "˜ÈÏÒ„.3.ג א, קהלת



oqipקיח e"h iying mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ו חמישי יום
,dp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååëá äìôúá ìáà,ep 'nr cr:ç"òøôá

ìò äqëîe úøzñî àéäL Bîk ,ïäa úLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¤¤¨¤§¤¦©§¤¤§©¨©
,íéìèa íéøác úøaãnLk úéðeiçä LôpaL Cøaúé BúMã÷§ª¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¦§¤§©¤¤§¨¦§¥¦
lr dxizqne dbep ztilw dqkn ,milha mixac mixacnyk -

,d"awd ly ezyecwíéiç éìòa øàLaL úéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦¤¦§¨©£¥©¦
,íéøBähämda mby - ©§¦

dcina dbep ztilw dqkn
zyecw lr xzeia dax

;mday d"awdúéìc óàc§©§¥
dépî éeðt øúà5,- £©¨¦¥

iept mewn oi`y zexnl
`edy ixd ,d"awdn

`vnp jxaziytpa
`idy drya mb zipeigd
e` ,milha mixac zxacn
x`y ly zipeigd ytpa
,`eti` ,cvik .miig ilra
dbep ztilwy ,xnel jiiy
lr llka my dqkz
?d"awd ly ezyecw
:owfd epax jk lr xne`ìëc eîéúñ eäéà íB÷î-ìkî¦¨¨¦§¦§¨

ïéîéúñ6,,mixzzqnd lkn "xzzqn"d `ed d"awd -àø÷ðå §¦¦§¦§¨
"øzzñî ìà"7,,mi`xapdn envr xizqn `edy -íâå ¥¦§©¥§©

úøzzñî Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå äøàää©¤¨¨§¦§©§©©¦¤¦§¨¥¦§©¤¤
äøzzñðå äLaìúpL ãò ,íéîeöòå íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©£¦©¤¦§©§¨§¦§©§¨

;dâð Leáìadbep ztilw yeala ef zexzzqde zeyalzd - ¦§Ÿ©
ytpa e` ,milha mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id
zyaeln ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd

;mixizqnd mikqne miyealaúBiúBàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨¦

äaøcàc ,älôúe äøBz éøác ìL úBLBãwä,jtidl - ©§¤¦§¥¨§¦¨§©§©¨
økæpk ,Bæ äMã÷a úììëðå áBèì úëtäúî dâð útì÷§¦©Ÿ©¦§©¤¤§§¦§¤¤¦§ª¨©¦§¨

ìéòì8`ly cala ef `l ,dlitze dxez ixeaicay ,ixd - §¥
,jtidl `l` ,dbep ztilw ly mikqnde miyeald mda miniiw
zktdp dnvr dbep ztilw
dl` mixeaic ici lr
xy`ae - dyecwl
llbay ,dipyd dpigal
mikqnde miyeald
`ed dfd mlerd ,miaxd
,jka ixd ,ltyd mler
ixeaic ixnbl mipey
xy`n dlitzde dxezd
;dfd mlerd ipipr x`y
dpigal rbepa eli`e
dx`ddy ,dpey`xd
ipipr z` dignd ziwl`d
`id ,dfd mlerd
mieey - xzeia znvnevn
md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde dxezd ixeaic

:"`ipz"d oeylae - miinyb mixeaic mpidkîäøàää íB÷î-ì ¦¨¨©¤¨¨
ïäaL,dlitzde dxezd ixeaica -àéä ,Cøaúé BúMãwî ¤¨¤¦§ª¨¦§¨¥¦

øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb àeäixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe `ziixe`"
,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg m` ,z`f lka
,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki md oi`

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d dx`ddy xg`n

ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîLlltzn `edy - £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨
,"dnyl" dpeek jezn dxez cneleúLaìúî äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤

,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàazeize`l - §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤
`edy dlitzde dxezd

,xne`dúîçnL¤©£¨¨
øaãî àeä dúañáe§¦¨¨§©¥
àéä ïëì ,elà úBiúBà- ¦¥¨¥¦

ly zipgexd dpeekd
,d`xie dad`äìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
,dlitzdedîB÷î ãò©§¨

äøéöéc úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦¦¨
Bàzexitq xyra -

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôì ,äàéøác- ¦§¦¨§¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi

,"d`ixad,'eë íéiòáè Bàf`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦
zexitq xyra `id dilrd

,"dxivid mler"økæpk©¦§¨
.ìéòìdpeekdy ixd - §¥

dzipgexz` dlrn
cvny ,xeaicd zeize`

zeize` od onvrzeinyb,
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î

éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî

äðååëá äìôúá ìáà
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
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ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ועוד.8.ישעי' לז, לה, פרק לעיל



קיט oqip e"h iying mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ääâä
ãåçéä ë"â äìâúîå øéàî íùå)
ú"úå äåöî ìëá äùòðä ïåéìòä
úåììëðù 'úé åéúåãî ãåçé àåäù
íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå åæá åæ
ä"á ñ"à ïåéìòä ïåöø úò é"ò
áø éåìéâ 'éçáá äìâúîå øéàîä
àéä àúúìã àúåøòúàá íåöòå
äøåúä ÷ñò åà äåöîä úééùò
ñ"à ïåéìòä ïåöø ùáåìî ïäáù
äìòîì àåä ãåçéä ø÷éò êà ä"á
'åãçåéî 'úé åéúåãî úåîöòå úåäî àåä íùù úåìéöàä íìåòá äìòî
ñ"à ïåéìòä ïåöø úåîöòå úåäî àåä íùå ä"á ñ"à ïìéöàîá
åúìòî éôì ïäî íìåò ìëá ò"éáá äøéàî àéä ãáì ïúøàäå ä"á
î"î úåìéöàî äðéà åæ äåöîå äøåúá ÷ñåòä íãàä ùôðù óàå
äëìä øáãä åîöò àåä àåäå åæ äåöîá ùáåìîä ïåéìòä ïåöø éøä
àåäù ä"á ìéöàîä ñ"à øåàå úåäìà àåä äá ÷ñåòù äøåúäå
é"òå 'úé åá úåãçåéîä åéúåãî ìéöàä 'úé åðåöøáå ãçà åðåöøå

åöø éåìéâ÷ñò é"ò äìâúîä åð
åæá åæ úåììëð ïä åæ äåöîå äøåú
úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå

:(åæ ïåöø

,àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø àeäL ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà¥¨¤§¨¤§¨
,ïúðeëáe ãîBlL äøBzä úBiúBàa Laìîämb ,oky - ©§ª¨§¦©¨¤¥§©¨¨¨

envr waci icediy dvex d"awdy ,oeilrd oevxd miiw dpeeka
,d`xie dad` ici lr ez`Bà,yaelnd oeilrd oevxd -
Bà ,dúðeëáe älôúa¦§¦¨§©¨¨¨

äåöîa,miiwn `edy - §¦§¨
,dúðeëáeoevxd xi`n - §©¨¨¨

oeilrdäìBãb äøàäa§¤¨¨§¨
,õ÷ ïéàì,my dlbzne - §¥¥

øéàäì ìBëé àlM äî©¤Ÿ¨§¨¦
ãBòa ììk úBlbúäìe§¦§©§¨§

úBiúBàädxez ly - ¨¦
,dlitzeíìBòa äåönäå§©¦§¨¨¨

,éîLbä äfäzx`d - ©¤©©§¦
oeilrd oevxd zelbzde
dlitzde dxezd zeize`a
oiicr odyk ,devna e`
dpi` ,inybd dfd mlera
dx`dl llk dnec
,oeilrd oevxd zelbzdle
dlrnl zeler ody drya
zenler zexitq xyra
- "d`ixa"de "dxivi"d
,dúö÷î àìå dðéî àìŸ¦¨§Ÿ¦§¨¨
`l s`e dpnn `l -
dx`ddn - dpnn zvwn
xyra dxi`n `idy itk
zeize`yk) zexitqd
devnde dlitzde dxezd
`l - (dlrnl zeler

mlera oiicr od dlitzde dxezd zeize`yk zelbzdl lkez
,jk `ed df xace - inybd dfd,ïéîiä õ÷ úò ãòly - ©¥¥©¨¦

,`ealÎcizrlälòúiL,f` -äìâðå" ,BúeiîLbî íìBòä ¤¦§©¤¨¨¦©§¦§¦§¨
"'Bâå 'ä ãBák9,,"eicgi xya lk e`xe" weqtd miiqny itke - §§

,'d ceak e`xi mlekyìéòì økæpk10.úeëéøàacizrl - ©¦§¨§¥©£¦
y itk zeevnae dxeza ,zelbzda oeilrd oevxd xi`i ,`ealod

oeilrd oevxd zx`d ixd ,f` cr ,mxa .dfd mlera dhnl
dpi` ,dfd mlera dhnl ody itk zeevnae dxeza dxi`nd
drya oeilrd oevxd zelbzde zx`dl jxra dpi`e llk dnec

.dlrnl zeler zeevnde dxezdyääâäxne` ,d`ad ddbda
zenlera dlrnl zxvepd oeilrd oevxd zelbzday ,owfd epax

zr"a zeevnde dxezd ziilr ici lr ,mipeilrdoevx- "
"zexeab"de ,zenler mze`ay zecna zellkzd deedzn
ly drtyd dfÎiciÎlr zxvep `linny) "micqg"a zewznp
xwir ,owfd epax miiqny itk ,`l` ;(dfd mlera dhnl micqg
."zeliv`d mler"a zeevnd zexvei ,zecnd ly "cegi"d
ìëa äNòpä ïBéìòä ãeçiä ïk-íb älbúîe øéàî íLå)*§¨¥¦¦§©¤©¥©¦¨¤§©©£¨§¨

ãeçé àeäL ,äøBz ãeîìúå äåöî,zellkzde zecg`zd - ¦§¨§©§¨¤¦
,Cøaúé åéúBcî,zenler mze`ay zexitqd on -úBììëpL ¦¨¦§¨¥¤¦§¨

,íéãñça úBøeábä úB÷zîðå ,Bæa Bæ,cala aeh didpy - ¨§¦§¨©§©£¨¦
øéànä ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä ïBöø úò éãé-ìò©§¥¥¨¨¤§¥¨©¥¦
éelb úðéçáa älbúîe¦§©¤¦§¦©¦
àúeøòúàa ,íeöòå áø©§¨§¦§¨¨

àzúìcici lr - ¦§©¨
dhnln d`ad zexxerzd

-àéäzexxerzdd - ¦
,dhnlnäåönä úiNò£¦©©¦§¨

ïäaL ,äøBzä ÷ñò Bà¥¤©¨¤¨¤
-ïéà ïBéìòä ïBöø Laìî§ª¨§¨¤§¥

.àeä-Ceøa óBñ- ¨
oevx eze` ly zelbzdd
d`ian - "oevx zr" -
zecna zellkzdl

.zexeabd zwzndleCà©
ãeçiä øwòdeedznd - ¦©©¦

,zeevne dxez ici lràeä
íìBòa äìòî äìòîì§©§¨©§¨§¨
àeä íML ,úeìéöàä̈£¦¤¨
åéúBcî úeîöòå úeäî̈§©§¦¨
úBãçéî ,Cøaúé¦§¨¥§ª¨
óBñ-ïéà ïìéöàîa§©£¦¨¥
àeä íLå ,àeä-Ceøä§¨
ïBöø úeîöòå úeäî̈§©§§
-Ceøa óBñ-ïéà ïBéìòä̈¤§¥¨
àéä ãáì ïúøàäå ,àeä§¤¨¨¨§©¦
-äøéöé-äàéøáa äøéàî§¦¨¦§¦¨§¦¨
ïäî íìBò ìëa ,äiNò£¦¨§¨¨¥¤
Bæ äåöîe äøBúa ÷ñBòä íãàä LôpL óàå .Búìòî éôì§¦©£¨§©¤¤¤¨¨¨¨¥§¨¦§¨

eìéöàî dðéà,ú`iadl mc` eze` ly egeka cvik okÎm` - ¥¨¥£¦
- ?"zeliv`d mler"a "cegi"d z`ïBöø éøä íB÷î-ìkî¦¨¨£¥§

,Bæ äåöîa Laìîä ïBéìòäoeilrd oevxd ,jkn dlrnle - ¨¤§©§ª¨§¦§¨
,dxeza yaelndàeä àeäå,oeilrd oevxd -øácä Bîöò §©§©§©

àeä ,da ÷ñBòL äøBzäå äëìä`ed ,oeilrd oevxd - £¨¨§©¨¤¥¨
,àeä-Ceøa ìéöànä óBñ-ïéà øBàå úeäìàz` liv`dy - ¡Ÿ§¥©©£¦¨

,"liv`nd mler" zexitq xyràeäL,seqÎoi` xe` -BðBöøe ¤§
,Cøaúé Ba úBãçéîä åéúBcî ìéöàä Cøaúé BðBöøáe ,ãçà¤¨¦§¦§¨¥¤¡¦¦¨©§ª¨¦§¨¥

,zecnd xewn `ed oeilrd oevxdy ixd -BðBöø éelb éãé-ìòå§©§¥¦§
ïä ,Bæ äåöîe äøBz ÷ñò éãé-ìò älbúnä,zecnd - ©¦§©¤©§¥¥¤¨¦§¨¥

:(Bæ ïBöø úòa ,íéãñça úBøeábä úB÷zîðå Bæa Bæ úBììëð¦§¨¨§¦§¨©§©£¨¦§¥¨
äæáedxezd z` zelrn d`xie dad`y ,epcnly dna - ¨¤

jk ici lr deedzne oeilrd oevxd dlbzn mye ,dlrnl zeevnde
- oeilrd cegi"ïéôcb" íéàø÷ð eîéçøe eìéçãc àä ,áèéä ïáeé¨¥¥¨¦§¦§¦¦§¨¦©§¦
,ìLî Cøc,lynl "miitpk" ze`xwp dad`e d`xiy dn - ¤¤¨¨
:áéúëãkaezky enk -11:"óôBòé íézLáe"ipyl dpeekd - §¦§¦¦§©¦§¥
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íéøîà éèå÷éì
åà ïúðååëáå ãîåìù äøåúä úåéúåàá ùáåìîä ä"á
äìåãâ äøàäá äúðååëáå äåöîá åà äúðååëáå äìôúá
ììë úåìâúäìå øéàäì ìåëé àìù äî õ÷ ïéàì
äðéî àì éîùâä æä"åòá äåöîäå úåéúåàä ãåòá
íìåòä äìòúéù ïéîéä õ÷ úò ãò äúö÷î àìå

'ä ãåáë äìâðå åúåéîùâî
*úåëéøàá ì"ðë 'åâå
àä áèéä ïáåé äæáå
'éàø÷ð åîéçøå åìéçãã
íéúùáå 'éúëãë î"ã ïéôãâ
ì"æ å"çøä ù"îëå] óôåòé
[à"éô íéãåçéä øòùá
úåòåøæ ïä óåòá íéôðëäù

'éô íéðå÷éúáå 'åë íãàä
úåöîå äøåúá íé÷ñåòäù
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ה.9. מ, לו.10.ישעי' ב.11.בפרק ו, ישעי'
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ניסן  ט"ו חמישי יום
,dp 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðååëá äìôúá ìáà,ep 'nr cr:ç"òøôá

ìò äqëîe úøzñî àéäL Bîk ,ïäa úLaìîä Cøaúé¦§¨¥©§ª¤¤¨¤§¤¦©§¤¤§©¨©
,íéìèa íéøác úøaãnLk úéðeiçä LôpaL Cøaúé BúMã÷§ª¨¦§¨¥¤©¤¤©¦¦§¤§©¤¤§¨¦§¥¦
lr dxizqne dbep ztilw dqkn ,milha mixac mixacnyk -

,d"awd ly ezyecwíéiç éìòa øàLaL úéðeiçä LôpaLå§¤©¤¤©¦¦¤¦§¨©£¥©¦
,íéøBähämda mby - ©§¦

dcina dbep ztilw dqkn
zyecw lr xzeia dax

;mday d"awdúéìc óàc§©§¥
dépî éeðt øúà5,- £©¨¦¥

iept mewn oi`y zexnl
`edy ixd ,d"awdn

`vnp jxaziytpa
`idy drya mb zipeigd
e` ,milha mixac zxacn
x`y ly zipeigd ytpa
,`eti` ,cvik .miig ilra
dbep ztilwy ,xnel jiiy
lr llka my dqkz
?d"awd ly ezyecw
:owfd epax jk lr xne`ìëc eîéúñ eäéà íB÷î-ìkî¦¨¨¦§¦§¨

ïéîéúñ6,,mixzzqnd lkn "xzzqn"d `ed d"awd -àø÷ðå §¦¦§¦§¨
"øzzñî ìà"7,,mi`xapdn envr xizqn `edy -íâå ¥¦§©¥§©

úøzzñî Cøaúé epnî úeiçä úeèMtúäå äøàää©¤¨¨§¦§©§©©¦¤¦§¨¥¦§©¤¤
äøzzñðå äLaìúpL ãò ,íéîeöòå íéaø íéëñîe íéLeáìa¦§¦¨¨¦©¦©£¦©¤¦§©§¨§¦§©§¨

;dâð Leáìadbep ztilw yeala ef zexzzqde zeyalzd - ¦§Ÿ©
ytpa e` ,milha mixac zxacn `idyk zipeigd ytpa ,`id
zyaeln ziwl`d zeigd mda ,miig ilra x`y ly zipeigd

;mixizqnd mikqne miyealaúBiúBàa ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨¦

äaøcàc ,älôúe äøBz éøác ìL úBLBãwä,jtidl - ©§¤¦§¥¨§¦¨§©§©¨
økæpk ,Bæ äMã÷a úììëðå áBèì úëtäúî dâð útì÷§¦©Ÿ©¦§©¤¤§§¦§¤¤¦§ª¨©¦§¨

ìéòì8`ly cala ef `l ,dlitze dxez ixeaicay ,ixd - §¥
,jtidl `l` ,dbep ztilw ly mikqnde miyeald mda miniiw
zktdp dnvr dbep ztilw
dl` mixeaic ici lr
xy`ae - dyecwl
llbay ,dipyd dpigal
mikqnde miyeald
`ed dfd mlerd ,miaxd
,jka ixd ,ltyd mler
ixeaic ixnbl mipey
xy`n dlitzde dxezd
;dfd mlerd ipipr x`y
dpigal rbepa eli`e
dx`ddy ,dpey`xd
ipipr z` dignd ziwl`d
`id ,dfd mlerd
mieey - xzeia znvnevn
md mb ixdy ,dfd mlerd ipipr x`yl dlitzde dxezd ixeaic

:"`ipz"d oeylae - miinyb mixeaic mpidkîäøàää íB÷î-ì ¦¨¨©¤¨¨
ïäaL,dlitzde dxezd ixeaica -àéä ,Cøaúé BúMãwî ¤¨¤¦§ª¨¦§¨¥¦

øeacäå ìBwäL øçàî ,ïBøçàä äö÷ ãò íeöîö úðéçáa¦§¦©¦§©¨¤¨©£¥©©¤©§©¦
.éîLb àeäixde ,dxez ixeaic md dl`y zexnl ,okle - ©§¦

,(cg` xac md d"awde dxezd=) "cg `lek d"aewe `ziixe`"
,d`xie dad` ly zipgexd "dpeek"d mda dxqg m` ,z`f lka
,zewl` ody zepeilrd zexitqa dlrnl zelrl mileki md oi`

.xzeia znvnevn - mday ziwl`d dx`ddy xg`n

ì äðeëa äøBúå äðeëa älôúa ìáàdîLlltzn `edy - £¨¦§¦¨§©¨¨§¨§©¨¨¦§¨
,"dnyl" dpeek jezn dxez cneleúLaìúî äðekä éøä£¥©©¨¨¦§©¤¤

,ïäì LøLå øB÷î àéäå ìéàBä ,øeacä úBiúBàazeize`l - §¦©¦¦§¦¨§Ÿ¤¨¤
`edy dlitzde dxezd

,xne`dúîçnL¤©£¨¨
øaãî àeä dúañáe§¦¨¨§©¥
àéä ïëì ,elà úBiúBà- ¦¥¨¥¦

ly zipgexd dpeekd
,d`xie dad`äìòî©£¨

ïúBàdxezd ixeaic z` - ¨
,dlitzdedîB÷î ãò©§¨

äøéöéc úBøéôñ øNòa§¤¤§¦¦¦¨
Bàzexitq xyra -

íéiìëN eîéçøe eìéçãa äðekä àéäM äî éôì ,äàéøác- ¦§¦¨§¦©¤¦©©¨¨¦§¦§¦¦§¦¦
mler" zexitq xyra `id dilrd f`y ,zeilky dad`e d`xi

,"d`ixad,'eë íéiòáè Bàf`y ,zeirah dad`e d`xi e` - ¦§¦¦
zexitq xyra `id dilrd

,"dxivid mler"økæpk©¦§¨
.ìéòìdpeekdy ixd - §¥

dzipgexz` dlrn
cvny ,xeaicd zeize`

zeize` od onvrzeinyb,
mler" zexitq xyra
mler" e` ,"dxivid

;"d`ixadíLåxyra - §¨
,zexitqdälbúîe øéàî¥¦¦§©¤
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íéøîà éèå÷éì

åúùåã÷ ìò äñëîå úøúñî àéäù åîë ïäá úùáåìîä
ùôðáùå 'éìèá íéøáã úøáãîùë úéðåéçä ùôðáù 'úé
øúà úéìã óàã íéøåäèä íééç éìòá øàùáù úéðåéçä
øúúñî ìà '÷ðå ïéîéúñ ìëã åîéúñ åäéà î"î 'éðéî éåðô
úøúúñî 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå äøàää íâå
äùáìúðù ãò íéîåöòå íéáø íéëñîå íéùåáìá
úåùåã÷ä úåéúåàá ë"àùî äâåð ùåáìá äøúúñðå
úëôäúî äâåð úôéì÷ äáøãàã äìôúå äøåú éøáã ìù
ïäáù äøàää î"î ì"ðë åæ äùåã÷á úììëðå áåèì
ïåøçàä äö÷ ãò íåöîö 'éçáá àéä 'úé åúùåã÷î

éîùâ àåä øåáãäå ìå÷äù øçàî

äðååëá äìôúá ìáà
úåéúåàá úùáìúî äðååëä éøä äîùì äðååëá äøåúå
äúîçîù ïäì ùøùå øå÷î àéäå ìéàåä øåáãä
ïúåà äìòî àéä ïëì åìà úåéúåà øáãî àåä äúáéñáå
àéäù äî éôì äàéøáã åà äøéöéã ñ"éá äîå÷î ãò
ì"ðë 'åë íééòáè åà íééìëù åîéçøå åìéçãá äðååëä
ïåéìòä ïåöø àåäù ä"á ñ"à øåà äìâúîå øéàî íùå
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ב.5. צא, נז; תיקון זוהר, זהר.6.תיקוני לתיקוני יב.7.הקדמה מה, ועוד.8.ישעי' לז, לה, פרק לעיל
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úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå
:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î

,d`xie dad` ly mipiprdì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîëe]§¤¨©¨©©¦¦©©
ïä óBòa íéôðkäL ,[àé ÷øt íéãeçiä øòLa,enk -úBòBøæ §©©©¦¦¤¤¤©§¨©¦¨¥§

;'eë íãàäzerexf" zepekn d`xie dad` zecnd izyy myk - ¨¨¨
"`l`ny `rexc dxeab ,`pini `rexc cqg" :lynl ,"mc`d

,zipni rexf - cqg=)
- (zil`ny rexf - dxeab
,sera "miitpk"d jk
;d`xie dad`l zepeekn

,Løt 'íéðewz'áextqa - ©¦¦¥¥
:eyxit "xdef ipewiz"
äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨
eîéçøe eìéçãa úBöîe- ¦§¦§¦§¦

,dad`e d`xiaíéàø÷ð¦§¨¦
åàì íàå ,"íéða"m` - ¨¦§¦¨

d`xide dad`d zexqg
,zeevnae dxezaíéàø÷ð¦§¨¦

ïéìëé àìc ,"íéçBøôà"¤§¦§¨¨§¦
.àçøôìoi`y - §©§¨

iptn ,gextl mzexyt`a
,miitpkd mdl zexqgy
dad`d zexqg :eppiprae
,ok` ,recn .d`xide
,d`xie dad` ze`xwp

?"miitpk" myaääâä-
,o`k xne` owfd epaxy dn
ze`xwp d`xie dad`y
iptn ,(oitcb) "miitpk"

,df jxevl wx zeynyn od ,serd xwir opi` miitpkdy myky
zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei oci lry
lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde dxezd z`
my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax `ian jk

:hexhexta xzei mixacd mixaqen,ä"î ïewúáe)*:aezk - §¦
,è"èî àeä àôBòcserdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" - §¨

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb ,y`xn akxenàLéø¥¨
,'é ¯ délc- 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd - ¦¥

,c"ei ze`d zfnex dilr ,dnkg zpiga,å"àå ¯ àôeâåly sebd §¨¨
xtqna odyzecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d`ed ,h"hn zpiga

,'e ze`a zefnexn od okle ,dyy,'eë 'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúeizy - §¥©§¦
,zeklne dpia zepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izy od miitpkd

,è"èî àø÷pL äøéöéä íìBò eðéäåiga zfnex ,recid itk -zp §©§¨©§¦¨¤¦§¨
,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"l ,h"hnBáe12mler"a -

,"dxividïéçnä ïä délc àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb ïä¥¥£¨¤©¦§¨§¥¨¦¥¥©Ÿ¦
,úòc-äðéa-äîëç úBðéçáe-zenewn dnka y`xd oiprk, §¦¨§¨¦¨©©

dpynd oipr iable .zrcÎdpiaÎdnkg oigend zpiga `edy
:df ixd ,"dxivid mler"a dnewnyúBëìää úeiîéðt ïäL¤¥§¦¦©£¨

,ïäéîòèå ïãBñå,dl` mipipr mb mpyi ixd dpyna okyïéøúe §¨§©£¥¤§¥

eîéçøe eìéçc ïéôcb) miitpkd izye -mda sterl mpipry ©§¦§¦§¦
zenewn dnkakzepeeknd (`"hily x"enc` w"k zexrd -
- dad`e d`xil,äàlò 'ä ïä-zenewn dnka reciy-àéäL ¥¦¨¨¤¦

,eîéçøitky ('ied myay dpey`xd "`d"d) d`lir 'd :ody - §¦
`id ,zenewn dnka recid

,"dad`"l zfnxn'äå§
äàzz-dnka reciy ©¨¨
zenewn-äàøé àéä¦¦§¨
,äàzzdipyd "`d"de - ©¨¨

itk ,zfnxn ,'ied myay
,zenewn dnka recid
dbixcnd) "d`zz d`xi"l
,(d`xiay dpezgzd

- `idyíéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦
Cìnä ãçôk ,'ä ãçôe©©§©©©¤¤

àéäL ,ìLî-Cøcd`xi - ¤¤¨¨¤¦
`id ,efúéðBöéç äàøé¦§¨¦¦

ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå§¦§¥©¤¥¥
,äàlò äàøédbixcnd - ¦§¨¦¨¨

`idy ,d`xiay dpeilrd
,úLa àøé`xi `ed - ¨¥Ÿ¤

,'d zelcbn ezyea zngn
úBøzñpä"î àéä- ¦¥©¦§¨

zekiiyd,"eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥
àéäå,ef "d`lir d`xi" - §¦

äàlò äîëçadilry - §¨§¨¦¨¨
zfnxníL ìL ã"eé¤¥

:('àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåälkn £¨¨¨§¤¨§©§¨§¥§¨
;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d
dxezd z` zelrn d`xie dad`y epcnly dnl m`zdae

:ahid mixacd epaei - zeevndeíðéà óBòä éôðkL Bîk ék¦§¤©§¥¨¥¨
Búeiç ïéàå ,óBòä øwò,serd ly -,ììk íäa éeìz- ¦©¨§¥©¨¨¤§¨

,miitpkd ila mb zeigl leki serd ixdy miiptka:ïðúãkitk - §¦§©
epcnly13:,"äøLk ¯ äétâà eìhð"- eitpk elhipyk mb - ¦§£©¤¨§¥¨

,xyk serdøwòäå,serd ly -,Bôeb ìëå BLàø àeä §¨¦¨Ÿ§¨
;ïBäa àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå- §©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨§
;serl elkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkdCëå§¨

éãé-ìò ,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§©§¥
,ïäéãé-ìò älbúnä ïBéìòä ïBöø éelbdxezd ici lr - ¦§¨¤§©¦§©¤©§¥¤

,zeevndeeîéçøe eìéçcäå,dad`de d`xide -íéìòî íä §©§¦§¦¥©£¦
ïúBà,zeevnde dxezd z` -øBà ïBöøä Ba älbúiL íB÷îì ¨§¨¤¦§©¤¨¨

ïäL ,ãeçiäå àeä-Ceøa óBñ-ïéàzenler ,`ed mewnd - ¥¨§©¦¤¥
.äàéøáe äøéöé,(miitpk) "oitcb" d`xie dad` ze`xwp okle - §¦¨§¦¨

n miitpkdy myk ,zeevnde dxezd z` zelrn ody iptnzenix
.dlrnl serd z`ääâäea mewndy ,xn` owfd epaxy dn lr

zenlera `ed ,cegide `edÎjexa seqÎoi` xe` oevxd dlbzn
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קכי oqip f"h iyiy mei Ð n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  ט"ז שישי יום
,110 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åìéçãã óà äðäå,ep 'nr cr:úåëéøàá

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î
øåàå ãåçéä äìâúî äðùîá ìáà
äøéöéá àåä êåøá óåñ ïéà
ãåîéìáù åðééäã 'àéøáá ãåîìúáå
ñ"à øåàå ãåçéä èùôúî àø÷î
äðùîáå äéùòä ãò 'åìéöàî ä"á
ãò ãåîìúáå äãáì äøéöéä ãò
úåìéöàá ïìåë éë äãáì äàéøáä
ììë úèùôúî äðéà äìá÷ ìáà

:(ç"òøôá ù"îë ò"éáì úåìéöàî

ddbda xidane - "d`ixa"de "dxivi"däiNòa elôà Bà)*£¦©£¦¨
,äMã÷c úBøéôñ øNòa,"diyrd mler"ay -úBöî íB÷î §¤¤§¦¦§ª¨§¦§

,úBiNòîzelbzde zeevnd ziilr zeidl dleki ,my mb - ©£¦
zlaw jezn zeevnd z` miniiwny drya z`fe ,oeilrd cegid

ler zlawy ,lerzekln
zekiiy dl yi ,miny

,"diyrd mler"lïëå§¥
.àø÷îdevnd - ¦§¨

z` `hal `id "`xwn"ay
ixd ,xeaica miweqtd
mler"l zekiiy jkl yiy
`ed xeaic ik ,"diyrd
,"`hef dyrn" ly oipr
älbúî äðLna ìáà£¨©¦§¨¦§©¤
óBñ-ïéà øBàå ãeçiä©¦§¥

,äøéöéa àeä-Ceøaik - ¨¦¦¨
wqt ixd `id dpyn
e` leqt e` xyk :zekldd

jkl yi okle ,dxeab e` cqg zecnn `a df xac ,dnecke aiig
,"dxivid mler"l zekiiy.äàéøáa ãeîìzáe"cenlz"a - ©©§¦§¦¨

"d`ixad mler"a ,`edÎjexa seqÎoi` xe` cegi dlbzn14,
,eðééäcmler"a wx deedzn "cegi"dy epi` xacd zernyn - §©§

,mdn dlrnly zenlera `le ,"dxivid mler"a e` "diyrd
mi`ex ep`y itk) "dpyn" xy`n xzei yecw "`xwn" ixdy
dyecw mb jk ,(jtidl `le ,zeipyn iab lr yneg gipdl xzeny
`ed zelbzdd xcq recn okÎm` ,"cenlz" xy`n "dpyn" xzei
"dpyn" ,"diyr" - xzeia oezgzd mlera "`xwn" - jtidl
xacd zernyn `l` - ?d`ld jke ,"dxivi" - xzei oeilr mlera

:`idèMtúî àø÷î ãenìaL,dlbzne --ïéà øBàå ãeçiä ¤§¦¦§¨¦§©¥©¦§¥
äøéöéä ãò äðLîáe ,äiNòä ãò úeìéöàî àeä-Ceøa óBñ¨¥£¦©¨£¦¨§¦§¨©©§¦¨

,dcáì,"`xwn"a xacdy itk ,"diyrd mler"l mb `le - §©¨
,dcáì äàéøaä ãò ãeîìúáeitk ,"dxivid mler"l mb `le - §©§©©§¦¨§©¨

,"dpyn"a xacdyïlk ék¦ª¨
mbe dpyn mb ,`xwn mb -

od ,cenlz.úeìéöàa- ©£¦
mler"a deedzn cegide
lcadd ;"zeliv`d
okid cr ,jka wx `hazn
ici lr mihytzn
cegid ,cenild
Îoi` xe` ly zelbzdde

.seqdðéà äìa÷ ìáà£¨©¨¨¥¨
ììk úèMtúî¦§©¤¤§¨
-äàéøáì úeìéöàî¥£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöécenila - §¦¨£¦¨
deedzn ,dlawd zxez
df oi`e ,`wec "zeliv`d mler"a ,zelbzdde elek "cegi"d

."zeliv`d mler"n dhnly zenlera llk hytznBîk§
:('íéiç õò éøô'a áeúkLze`xwp d`xie dad`y ,epcnl - ¤¨¦§¦¥©¦

exwirl zeaygp opi` sera miitpkdy iptn ,(miitpk) "oitcb"
serd gxet oci lry jka wx `hazn ociwtz ,serd ly
:zeevne dxez iabl d`xie dad` ly qgia mb jk - dlrnl
d`xie dad` ly opipr ,zeevne dxez (ly oneiw) `ed xwird
owfd epax .zeevnde dxezd dlrnl zeler oci lry wx `ed
,zeevnd b"ixzn ixd od d`xie dad` mby ,oldl xirn

- ?cala (miitpk) "oitcb" ze`xwp od recn okÎm`

eîéçøe eìéçãc óà ,äpäå,dad`e d`xi -ïk-íb íä §¦¥©¦§¦§¦¥©¥
ïéàø÷ð ïë-ét-ìò-óà ,úBöî â"éøzî,zeevnde dxezd - ¦©§©¦§©©¦¥¦§¨¦

,"ïéôcb",miitpk - ©§¦
úéìëz ék úBéäì¦§¦©§¦
äãBáòä àéä äáäàä̈©£¨¦¨£¨

.äáäàîmby s` ,ixd - ¥©£¨
la` ,devn `id 'd zad`
`id ,ef devna zilkzd
,dnvrlyk dad`d `l
`iaz dad`dy `l`
oeeikne .'d zcearl
zynyn dad`dy
dxezd zcearl irvn`k
oke) `id ,zeevnde
"oitcb" z`xwp (d`xid

.serd seb z` ynyl ociwtzy miitpkd enk - (miitpk)
éìa äáäàå,äãBáò,"zilkz"l d`ian dppi`y dad` - §©£¨§¦£¨

,zeevnde dxezd meiwl
"zilkz" `id `l`

- dnvrläáäà" àéä¦©£¨
,"íéâeðòúadbixcn - §©£¦

,dad`a xzeia dpeilr
,zewl`n bprzdl
ïéòî 'ä ìò âpòúäì§¦§©¥©¥¥

àaä íìBòly epipr - ¨©¨
ixd `ed ,`ad mler
- "dpikyd eifn oipdp"
ef dad`e ,zewl`n beprz
beprzd oirn `id

,`ad mlerayúìa÷å§©¨©
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øëù úìá÷å á"äåò ïéòî
øçîìå 'éúë 'úåùòì íåéäå

*äàéøáå äøéöé ïäù
åîéçøå åìéçãã óà äðäå
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úòá íéãñçá úåøåáâä úå÷úîðå
:(åæ ïåöø

ääâä
è"èî àåä àôåòã ä"î ïå÷éúáå)
ïéøúå å"àå àôåâå 'é äéìéã àùéø
íìåò åðééäå 'åë 'ä 'ä ïéôãâ
ïä åáå è"èî àø÷ðù äøéöéä
àùéøå äðùîáù úåëìä éôåâ
ã"áç 'éçáå ïéçåîä ïä äéìéã
ïãåñå úåëìää úåéîéðô ïäù
åìéçã ïéôãâ ïéøúå ïäéîòèå
åîéçø àéäù äàìéò 'ä ïä åîéçøå
ìåò äàúú äàøé àéä äàúú 'äå
ãçôë 'ä ãçôå íéîù úåëìî
úéðåöéç äàøé àéäù î"ã êìîä
àøé äàìéò äàøé ë"àùî úéìâðå
åðéäìà 'äì úåøúñðäî àéä úùåá
íù ìù ã"åé äàìéò äîëçá àéäå

:(î"øá ù"îë ä"á ä"éåä

ääâä
äùåã÷ã ñ"éá äéùòá åìéôà åà)
àø÷î ïëå úåéùòî úåöî íå÷î

,d`xie dad` ly mipiprdì"æ ìàèéå íéiç áøä áúkL Bîëe]§¤¨©¨©©¦¦©©
ïä óBòa íéôðkäL ,[àé ÷øt íéãeçiä øòLa,enk -úBòBøæ §©©©¦¦¤¤¤©§¨©¦¨¥§

;'eë íãàäzerexf" zepekn d`xie dad` zecnd izyy myk - ¨¨¨
"`l`ny `rexc dxeab ,`pini `rexc cqg" :lynl ,"mc`d

,zipni rexf - cqg=)
- (zil`ny rexf - dxeab
,sera "miitpk"d jk
;d`xie dad`l zepeekn

,Løt 'íéðewz'áextqa - ©¦¦¥¥
:eyxit "xdef ipewiz"
äøBúa íé÷ñBòäL¤¨§¦§¨
eîéçøe eìéçãa úBöîe- ¦§¦§¦§¦

,dad`e d`xiaíéàø÷ð¦§¨¦
åàì íàå ,"íéða"m` - ¨¦§¦¨

d`xide dad`d zexqg
,zeevnae dxezaíéàø÷ð¦§¨¦

ïéìëé àìc ,"íéçBøôà"¤§¦§¨¨§¦
.àçøôìoi`y - §©§¨

iptn ,gextl mzexyt`a
,miitpkd mdl zexqgy
dad`d zexqg :eppiprae
,ok` ,recn .d`xide
,d`xie dad` ze`xwp

?"miitpk" myaääâä-
,o`k xne` owfd epaxy dn
ze`xwp d`xie dad`y
iptn ,(oitcb) "miitpk"

,df jxevl wx zeynyn od ,serd xwir opi` miitpkdy myky
zelrn d`xie dad` mb jk - gextle serl serd lkei oci lry
lr - "xdef ipewiz"n `iad owfd epaxy itk ,zeevnde dxezd z`
my - d"n oewiz "xdef ipewiz"n ef ddbda owfd epax `ian jk

:hexhexta xzei mixacd mixaqen,ä"î ïewúáe)*:aezk - §¦
,è"èî àeä àôBòcserdy myke ,"h"hn" zpiga `ed "ser" - §¨

:h"hn zpigaa mb xacd jk - miitpke seb ,y`xn akxenàLéø¥¨
,'é ¯ délc- 'ied myn "c"ei"d `ed ,h"hn zpiga ly y`xd - ¦¥

,c"ei ze`d zfnex dilr ,dnkg zpiga,å"àå ¯ àôeâåly sebd §¨¨
xtqna odyzecnd zpiga - 'ied myn "e"`e"d`ed ,h"hn zpiga

,'e ze`a zefnexn od okle ,dyy,'eë 'ä 'ä ¯ ïéôcb ïéøúeizy - §¥©§¦
,zeklne dpia zepiga ody ,'ied myn "oi"`d"d izy od miitpkd

,è"èî àø÷pL äøéöéä íìBò eðéäåiga zfnex ,recid itk -zp §©§¨©§¦¨¤¦§¨
,"h"hn" `xwpd "dxivid mler"l ,h"hnBáe12mler"a -

,"dxividïéçnä ïä délc àLéøå ,äðLnaL úBëìä éôeb ïä¥¥£¨¤©¦§¨§¥¨¦¥¥©Ÿ¦
,úòc-äðéa-äîëç úBðéçáe-zenewn dnka y`xd oiprk, §¦¨§¨¦¨©©

dpynd oipr iable .zrcÎdpiaÎdnkg oigend zpiga `edy
:df ixd ,"dxivid mler"a dnewnyúBëìää úeiîéðt ïäL¤¥§¦¦©£¨

,ïäéîòèå ïãBñå,dl` mipipr mb mpyi ixd dpyna okyïéøúe §¨§©£¥¤§¥

eîéçøe eìéçc ïéôcb) miitpkd izye -mda sterl mpipry ©§¦§¦§¦
zenewn dnkakzepeeknd (`"hily x"enc` w"k zexrd -
- dad`e d`xil,äàlò 'ä ïä-zenewn dnka reciy-àéäL ¥¦¨¨¤¦

,eîéçøitky ('ied myay dpey`xd "`d"d) d`lir 'd :ody - §¦
`id ,zenewn dnka recid

,"dad`"l zfnxn'äå§
äàzz-dnka reciy ©¨¨
zenewn-äàøé àéä¦¦§¨
,äàzzdipyd "`d"de - ©¨¨

itk ,zfnxn ,'ied myay
,zenewn dnka recid
dbixcnd) "d`zz d`xi"l
,(d`xiay dpezgzd

- `idyíéîL úeëìî ìòŸ©§¨©¦
Cìnä ãçôk ,'ä ãçôe©©§©©©¤¤

àéäL ,ìLî-Cøcd`xi - ¤¤¨¨¤¦
`id ,efúéðBöéç äàøé¦§¨¦¦

ïk-ïéàM-äî ;úéìâðå§¦§¥©¤¥¥
,äàlò äàøédbixcnd - ¦§¨¦¨¨

`idy ,d`xiay dpeilrd
,úLa àøé`xi `ed - ¨¥Ÿ¤

,'d zelcbn ezyea zngn
úBøzñpä"î àéä- ¦¥©¦§¨

zekiiyd,"eðéäìà 'äì©¡Ÿ¥
àéäå,ef "d`lir d`xi" - §¦

äàlò äîëçadilry - §¨§¨¦¨¨
zfnxníL ìL ã"eé¤¥

:('àðîéäî àéòø'a áeúkL Bîk ,àeä-Ceøa ä"éåälkn £¨¨¨§¤¨§©§¨§¥§¨
;(oitcb) "miitpk" ze`xwp d`xie dad`y ,micnl ep` xen`d
dxezd z` zelrn d`xie dad`y epcnly dnl m`zdae

:ahid mixacd epaei - zeevndeíðéà óBòä éôðkL Bîk ék¦§¤©§¥¨¥¨
Búeiç ïéàå ,óBòä øwò,serd ly -,ììk íäa éeìz- ¦©¨§¥©¨¨¤§¨

,miitpkd ila mb zeigl leki serd ixdy miiptka:ïðúãkitk - §¦§©
epcnly13:,"äøLk ¯ äétâà eìhð"- eitpk elhipyk mb - ¦§£©¤¨§¥¨

,xyk serdøwòäå,serd ly -,Bôeb ìëå BLàø àeä §¨¦¨Ÿ§¨
;ïBäa àçøôì Bôeâå BLàøì íéLnLî ÷ø íðéà íéôðkäå- §©§¨©¦¥¨©§©§¦§Ÿ§§©§¨§
;serl elkei etebe ey`xy zxy ilk serl zeynyn miitpkdCëå§¨

éãé-ìò ,ïBéìòä ãeçiä øwò ïä úBöne äøBzä ,ìLî-Cøc¤¤¨¨©¨¦§¥¦©©¦¨¤§©§¥
,ïäéãé-ìò älbúnä ïBéìòä ïBöø éelbdxezd ici lr - ¦§¨¤§©¦§©¤©§¥¤

,zeevndeeîéçøe eìéçcäå,dad`de d`xide -íéìòî íä §©§¦§¦¥©£¦
ïúBà,zeevnde dxezd z` -øBà ïBöøä Ba älbúiL íB÷îì ¨§¨¤¦§©¤¨¨

ïäL ,ãeçiäå àeä-Ceøa óBñ-ïéàzenler ,`ed mewnd - ¥¨§©¦¤¥
.äàéøáe äøéöé,(miitpk) "oitcb" d`xie dad` ze`xwp okle - §¦¨§¦¨

n miitpkdy myk ,zeevnde dxezd z` zelrn ody iptnzenix
.dlrnl serd z`ääâäea mewndy ,xn` owfd epaxy dn lr

zenlera `ed ,cegide `edÎjexa seqÎoi` xe` oevxd dlbzn
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ניסן  י"ז קודש שבת יום
פרק מא  ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

,øëNly oipr `le) xky zlaw meyn mb yi ef dad`a - ¨¨
,oirn ,dfd mlera dhnl o`k ,mc` eze`l yi :xnelk ,(dcear

;dcear xear `ad mlera mipzepy xkydn ,edyníBiä"å§©
"íøëN ìa÷ì øçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì15.aezk ixde - ©£¨§¦§¨¨§©¥§¨¨

- "meid" ,mzeyrl "meid"
onfd `ed dfd mlera
,"dcear"l ,"dyrn"l
,`ad mlera - "xgnl"e
ly onfd `ed ,"ocr ob"a
ixd ,jkitl .xky zlaw
,dfd mlera o`k ,"meid"
- "dcear" ly onfae
d`iand dad`d zrbep
dxez meiwle "dcear"l

.zeevneòébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©
ïéòî íòèì ,Bæ äcîì§¦¨¦§Ÿ¥¥

,àaä íìBò,`ad mler oirn `idy "mibeprza dad`" -àlà ¨©¨¤¨
,íBiä ìk åéìà äúìëå 'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò£©¦©§¥¨§¥¨©§¨§¨¥¨¨©

BðBàîö äåøî Bðéàå,zewl`l -éøä ¯ åéðôlL äøBzä éîa §¥©§¤¦§§¥©¨¤§¨¨£¥
ì !"íéî !íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæBîk ,úBzL ¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦©¦¦§§

àéápä åéìò ìáBwL16,"íénì eëì àîö ìk éBä" :epinkg - ¤¥¨¨©¨¦¨¨¥§©©¦
"dxez `l` min oi`" - "dxez" epiid "min" :miyxtn l"f17-

`nv `edy oeekzn epi` ,eilr laew `iapdy "`nv" eze`e

cenila epe`nv z` envra deexi ,jk m` ixdy ,dxezd cenill
?dxez cenll el `xewe `iapd eilr laew recn okÎm` - dxez
dad` ea zppewne `nv `edy ,oeekzn o`k "`nv"d ,`l`
zeexl eilry riavne `iapd el xne` jk lre .zewl`l dwfg
- zewl`l epe`nv z`
oeylae ,dxezd cenila

:"`ipz"dBèeLt éôì ék¦§¦§
lk ied" weqtd ly -
`ed oe`nvdy ,"`nv

,dxezd cenillBðéà¥
àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥
àèéLt ,ãîìì äeàúîe¦§©¤¦§Ÿ§¦¨
änìå ,Bîöòî ãîìiL¤¦§Ÿ¥©§§¨¨

Bì,`eti` -àéápì©¨¦
?"éBä" åéìò ÷òöì- ¦§Ÿ¨¨

dlnd zernyn ,`l`
efk dad`a dzid ele ,zewl`l `nv `edy ,`id ,o`k "`nv"
wtzqdl leki did - "zilkz" meyn ,dnvrlyk (d"awdl)
,j` ;zewl`l oe`nvde dad`d z` d`iand dlitzd zceara
okl - dad`d on d`ad "dcear"d `id "zilkz"dy oeeik
- `l` ,dnvr dad`a wtzqi lay ,fixkne ,`iapd "wrev"
"zilkz"l ribie zewl`l epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli

,dad`d:úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

jxevly ,dyrdÎzeevn

jixv xacd ,ie`xk oneiw

ezad` ly d`vez zeidl

epevxe d"awdl icedi ly

df llbay - ea weac zeidl

meyn ,devn miiwn `ed

mr waczn `ed dci lry

;d"awd'd z`xi,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey `id

zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar xearl icedi ly ezerpnid

.d"awd ly eieeiv

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

meiw myl cala "'d zad`"a ic `l ,z`f lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

dphw dbxc mb ,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd one ,dyrdÎzeevn

zxyl jixv ik ,"'d z`xi" ly

ly ote`a d"awd z`dcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

d`xi - 'd z`xie 'd zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi

.(dad`l zncewéøö ,íøaãéîz ïBøkæì úBéäì Czneyzle - §¨¨¦¦§§¦¨¨¦
z` zcnzn aläãBáòä úéLàø,'d zcear -.dLøLå døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨§¨§¨

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäåzexnl - §¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
lr xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy

,dyrzÎ`l zevnäáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ì- §¨©£¨§©£¥
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,dyrÎzeevn meiwläáäàä øøBòì éc àì ïë-ét-ìò-óà©©¦¥Ÿ©§¥¨©£¨
,"áBè äNòå"ì dcáì`l ,dyrdÎzeevn ly oneiw myl mb - §©¨§©£¥

"'d z`xi" eli`e ,cala "'d zad`" eaxwa xxerl icedil ic
;eala wenr dieag x`yizéøö úBçôìeC,zeevnd meiw myl - §¨¨¦
äàøiä älçz øøBòì§¥§¦¨©¦§¨
áìa úøzñîä úéòáhä©¦§¦©§ª¤¤§¥

Né ìk,ìàø,d`iand - ¨¦§¨¥
éëìî Cìîa ãøîì àlL¤Ÿ¦§Ÿ§¤¤©§¥
-Ceøa-LBãwä íéëìnä©§¨¦©¨¨

,ìéòì økæpk ,àeä- ©¦§¨§¥
dpyi icedi lk alay
- zirah zxzeqn d`xi
eieeiv zexndl `ly cgt
lkl ef d`xi .d"awd ly
ick xxerl eilr ,zegtd
,"aeh dyre" miiwl
,xac ly ezin`l :xnelk
d`xi xxerl icedi lr
zeppeazd ici lr d"awdn
oi` m` j` ,'d zelcba
,eilr - jkl ribdl egeka
z` xxerl ,zegtd lkl
zirahd d`xid

zelcba wnrzdl epnn yxcp `l jk myly ,eala zxzeqnd
z` xxerl dvex `edyk ,yxcp xacdy dcn dze`a ,'d

.(zeppeazd ici lr) d`xiay xzei dpeilrd dbixcndàäzL- ¤§¥
,ef d`xi.íéðt-ìk-ìò Bçî Bà Baì úelbúäamb - §¦§©¦Ÿ©¨¨¦

z` xxern `ed (` :mipte` ipy mpyi ,ef d`xi zexxerzda
egeka oi` (a .("eal zelbzda") .eala dzybxd icil cr d`xid
egena zybxen `dzy ,`l` ,ald zybxda ef d`xi xxerl

,("miptÎlkÎlr egen") cala ezaygnaeeðéäcxxern cvik - §©§
d`xi eaxwa mc`efenvr z` `ian `edy ici lr - ?ïðBaúäì§¦§¥

íéðt-ìk-ìò BzáLçîaala zelbzda 'd z`xi xxerl ick - §©£©§©¨¨¦
d zwnrd jezn opeazdl yi -zrcly egeka oi` m` eli`e ,

ila ,ezaygna opeazdl zegtl eilr - jkl ribdl mc`
a ,zrcd zwnrdøLà Búeëìîe ,àeä-Ceøa óBñ-ïéà úlãb§ª©¥¨©§£¤

àéä,`id ,ezekln -íéðBéìò ¯ "íéîìBò ìk úeëìî" ¦©§¨¨¦¤§¦
,íéðBzçúå`id ,jln ly ezekln xzei dlecby lkke - §©§¦

,jlndn cgte `xen xzei zxxern"ïéîìò ìk àlîî" eäéàå§¦§©¥¨¨§¦
.zinipt zeiga mze` digne zenlerd lk z` "`lnn" d"awd -

zeigefxyt` mi`xape ,mi`xapa zybxen `dzy xyt`
ziwl` zeiga dpade dbyd mdl didzyef,ìk ááBñ"å§¥¨

,"ïéîìòrd lk "aaeq" d"awde -mb mze` dign `ed ,zenle ¨§¦
biydl mi`xapd zlekia oi`e mi`xapa zybxen dpi`y zeiga

zeigef;áeúkL Bîëe1éðà õøàä úàå íéîMä úà àìä" : §¤¨£Ÿ¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
,"àìî,d"awd xne` -íéðBzçúå íéðBéìòä çépîed"awd - ¨¥©¦©¨¤§¦§©§¦

,mipezgzde mipeilrd zenlerd ly mi`xapd z` "gipn"
d"awd oi`e ,d`ixad zilkz mieedn mpi` dl` lk ,xnelk

jlne dwl` `xwiiy ,mdilr ezekln cgiinmdly,`l` ,
,ììëa ìàøNé Bnò ìò Búeëìî ãçéîe`xwp d"awd ,oky - §©¥©§©©¦§¨¥¦§¨

,"l`xyi jln"åéìòå§¨¨
,èøôad"awd cgiin - ¦§¨

,ezekln z`íãà áiç ék¦©¨¨¨
øîBì2àøáð éìéáLa : ©¦§¦¦¦§¨

,íìBòäzpeek lk - ¨¨
ick `idy ,d`ixad
ixd ,jln didi d"awdy
jln didiy ,"iliaya" df
zn`d - zehytae ,ilr
lk ik ,`id jk ok`
dnew ixd md l`xyi
seb enk ,dnily zg`
mixa` liknd ,cg`
rbep xa` lk ixd - mipey
`ed mc`yke ,elek sebl
cia ,men lra melyeÎqg
xacd deedn ,lbxa e`
llek ,sebd lka mbt
dnl qgia mb jk - y`xd

lr ezekln cgiin d"awdymredyn xqg xy`k ixd ,l`xyi
d"awdy ,df oipr .dlek l`xyi llk znewa xqg - cg` icedia
xzie zeixg` xzi cigid lr lihn ,hxta eilr ezekln cgiin
`"hily iaxd ly exe`ia itl hxtae - miny zekln ler zlaw

eilr lg df ixd ,(df wxt seqa zqtcpd ezgiya)cgeinaxeza
.cigiåéìò ìa÷î àeä íb àeäå,ecvn -úBéäì ,Búeëìî §©§©¥¨¨©§¦§

,åéìò Cìî,eilr jln didi d"awdy -BðBöø úBNòìå Bcáòìe ¤¤¨¨§¨§§©£§
,ãáò úãBáò éðéî ìëa,ezaygna wnrzdl eilr df oipra - §¨¦¥£©¤¤

jixv llka icedi ,oky .miny zekln ler envr lr lawl ick
el didiy,d"awd oevx zeyrl oekp zeidle miny zekln ler

,owfd epax xiaqn oldl .epec` oevx dyery car enk
('ek egena zirahd d`xid z` xxerl ick) ef zeppeazdy
illk ote`a ezekln eilr cgiin d"awdy wx `l zeidl dkixv

,efn dxizi ,m` ik -:`"hily x"enc` w"k oeylaewx `le"
:"z`f cer `"k zellka ezekln cgiin"åéìò ávð 'ä äpäå"3, §¦¥¦¨¨¨

õøàä ìë àìî"e,wx `ed -,åéìò èéaîe ,"BãBák`l - §Ÿ¨¨¨¤§©¦¨¨
`ed ,`l` ,xac lk d`exe mewn lka `vnp d"awdy cala ef

,cgein ote`a eilr hianáìå úBéìk ïçBáeogea d"awd - ¥§¨¨¥
,mc`d ly miiniptd eizepeirxe eizeybx,éeàøk BãáBò íà¦§¨¨

éøö ïk ìòåC,mc`d -,äàøéáe äîéàa åéðôì ãáòì- §©¥¨¦©£Ÿ§¨¨§¥¨§¦§¨
:`"hily x"enc` w"k zxrdzpicna `vnpy dfk wx `l"

,"m` ik ,jlnd.Cìnä éðôì ãîBòkenvra cnery ink - §¥¦§¥©¤¤
.jln iptl÷éîòéå,wnrzie -éøàéå Bæ äáLçîaéôk da C §©£¦§©£¨¨§©£¦¨§¦
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íéøîà éèå÷éì
áåè äùòåì äãáì äáäàä øøåòì éã àì ë"ôòà .áåè
úøúåñîä úéòáèä äàøéä äìçú øøåòì êéøö úåçôìå
ì"ðë ä"á÷ä ä"îîá ãåøîì àìù ìàøùé ìë áìá
ïðåáúäì åðééäã ô"ëò åçåî åà åáì úåìâúäá àäúù
àéä øùà åúåëìîå ä"á ñ"à úìåãâ ô"ëò åúáùçîá
ìë àìîî åäéàå íéðåúçúå íéðåéìò íéîìåò ìë úåëìî
úàå íéîùä úà àìä ù"îëå ïéîìò ìë ááåñå ïéîìò
ãçééîå íéðåúçúå íéðåéìòä çéðîå àìî éðà õøàä
áééç éë èøôá åéìòå ììëá ìàøùé åîò ìò åúåëìî
ìá÷î àåä íâ àåäå íìåòä àøáð éìéáùá øîåì íãà
åðåöø úåùòìå åãáòìå åéìò êìî úåéäì åúåëìî åéìò
ìë àìîå åéìò áöð 'ä äðäå .ãáò úãåáò éðéî ìëá
åãáåò íà áìå úåéìë ïçåáå åéìò èéáîå åãåáë õøàä
äàøéáå äîéàá åéðôì ãåáòì êéøö ïë ìòå .éåàøë
éôë äá êéøàéå åæ äáùçîá ÷éîòéå êìîä éðôì ãîåòë
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oqip f"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ניסן  י"ז קודש שבת יום
פרק מא  ,ep 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íøá àî ÷øô,112 'nr cr.ïéìéôúå

,øëNly oipr `le) xky zlaw meyn mb yi ef dad`a - ¨¨
,oirn ,dfd mlera dhnl o`k ,mc` eze`l yi :xnelk ,(dcear

;dcear xear `ad mlera mipzepy xkydn ,edyníBiä"å§©
"íøëN ìa÷ì øçîì"e ,áéúk ,"íúBNòì15.aezk ixde - ©£¨§¦§¨¨§©¥§¨¨

- "meid" ,mzeyrl "meid"
onfd `ed dfd mlera
,"dcear"l ,"dyrn"l
,`ad mlera - "xgnl"e
ly onfd `ed ,"ocr ob"a
ixd ,jkitl .xky zlaw
,dfd mlera o`k ,"meid"
- "dcear" ly onfae
d`iand dad`d zrbep
dxez meiwle "dcear"l

.zeevneòébä àlL éîe¦¤Ÿ¦¦©
ïéòî íòèì ,Bæ äcîì§¦¨¦§Ÿ¥¥

,àaä íìBò,`ad mler oirn `idy "mibeprza dad`" -àlà ¨©¨¤¨
,íBiä ìk åéìà äúìëå 'äì äàîöe ä÷÷BL BLôð ïéãò£©¦©§¥¨§¥¨©§¨§¨¥¨¨©

BðBàîö äåøî Bðéàå,zewl`l -éøä ¯ åéðôlL äøBzä éîa §¥©§¤¦§§¥©¨¤§¨¨£¥
ì !"íéî !íéî" :÷òBöå øäpa ãîBòL éîk äæBîk ,úBzL ¤§¦¤¥©¨¨§¥©¦©¦¦§§

àéápä åéìò ìáBwL16,"íénì eëì àîö ìk éBä" :epinkg - ¤¥¨¨©¨¦¨¨¥§©©¦
"dxez `l` min oi`" - "dxez" epiid "min" :miyxtn l"f17-

`nv `edy oeekzn epi` ,eilr laew `iapdy "`nv" eze`e

cenila epe`nv z` envra deexi ,jk m` ixdy ,dxezd cenill
?dxez cenll el `xewe `iapd eilr laew recn okÎm` - dxez
dad` ea zppewne `nv `edy ,oeekzn o`k "`nv"d ,`l`
zeexl eilry riavne `iapd el xne` jk lre .zewl`l dwfg
- zewl`l epe`nv z`
oeylae ,dxezd cenila

:"`ipz"dBèeLt éôì ék¦§¦§
lk ied" weqtd ly -
`ed oe`nvdy ,"`nv

,dxezd cenillBðéà¥
àîö àeäL éîc ,ïáeî¨§¦¤¨¥
àèéLt ,ãîìì äeàúîe¦§©¤¦§Ÿ§¦¨
änìå ,Bîöòî ãîìiL¤¦§Ÿ¥©§§¨¨

Bì,`eti` -àéápì©¨¦
?"éBä" åéìò ÷òöì- ¦§Ÿ¨¨

dlnd zernyn ,`l`
efk dad`a dzid ele ,zewl`l `nv `edy ,`id ,o`k "`nv"
wtzqdl leki did - "zilkz" meyn ,dnvrlyk (d"awdl)
,j` ;zewl`l oe`nvde dad`d z` d`iand dlitzd zceara
okl - dad`d on d`ad "dcear"d `id "zilkz"dy oeeik
- `l` ,dnvr dad`a wtzqi lay ,fixkne ,`iapd "wrev"
"zilkz"l ribie zewl`l epe`nv z` deexi jkae ,dxez cnli

,dad`d:úeëéøàa øçà íB÷îa øàaúðL Bîëe§¤¦§¨¥§¨©¥©£¦

.àî ÷øtxtq qqean ,df xtq ly xrydÎsca `aeny itk ¤¤
jaalae jita c`n xacd jil` aexw ik" :weqtd lr ,"`ipz"d

mr zeevne dxez miiwl icedil lwe aexwy ,"ezeyrlaldjezn ,

;'d z`xie 'd zad`'d zad`lk ly oneiwl yxeyd `id

jxevly ,dyrdÎzeevn

jixv xacd ,ie`xk oneiw

ezad` ly d`vez zeidl

epevxe d"awdl icedi ly

df llbay - ea weac zeidl

meyn ,devn miiwn `ed

mr waczn `ed dci lry

;d"awd'd z`xi,dyrzÎ`ld zeevn lk ly oneiwl yxey `id

zexndl ecgte ez`xin d`a ,dxiar xearl icedi ly ezerpnid

.d"awd ly eieeiv

,(oitcb) "miitpk" od 'd z`xie 'd zad`y ok mb epcnl mincewd miwxta

dxqgyk ;mipeilrd zenlerd zexitqa zeevnde dxezd zelrzn oci lr

ila sebk ,f` od zeevnd - 'd z`xie 'd zad` ly dpeekd zeevnd meiwa

`id 'd z`xiy ,xaqei ,cenll miligzn ep` eze` ,`"n wxta .dnyp

dxwire dziy`xyxey `id 'd zad` ,xen`ky zexnle ,'d zcear ly

meiw myl cala "'d zad`"a ic `l ,z`f lka ,dyrÎzeevn ly oneiw

dphw dbxc mb ,zegtd lkl ,jk myl ,xxerl gxkdd one ,dyrdÎzeevn

zxyl jixv ik ,"'d z`xi" ly

ly ote`a d"awd z`dcear

) `weczcear:aezkk ,('d

"mzcare,"mkiwl` 'd z`

eze`e"ecearzenk ,"car

zcearae .epec` z` zxynd

,okl .d`xid oipr yxcp car

d`xi - 'd z`xie 'd zad`ae) dcear ly dxwire dziy`x `id d`xi

.(dad`l zncewéøö ,íøaãéîz ïBøkæì úBéäì Czneyzle - §¨¨¦¦§§¦¨¨¦
z` zcnzn aläãBáòä úéLàø,'d zcear -.dLøLå døwòå ¥¦¨£¨§¦¨¨§¨§¨

"òøî øeñ"ì LøL àéä äàøiäL óà ék ,àeäåzexnl - §¦©¤©¦§¨¦Ÿ¤§¥©
lr xearl `ly ,rx ziiyrn zerpnidl yxeyd `id 'd z`xiy

,dyrzÎ`l zevnäáäàäå,yxey `id -,"áBè äNòå"ì- §¨©£¨§©£¥
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íéøîà éèå÷éì

ïéòî íåòèì åæ äãîì òéâä àìù éîå íøëù ìá÷ì
åéìà äúìëå 'äì äàîöå ä÷÷åù åùôð ïééãò àìà á"äåò
äæ éøä åéðôìù äøåúä éîá åðåàîö äåøî åðéàå íåéä ìë
ìáå÷ù åîë úåúùì íéî íéî ÷òåöå øäðá ãîåòù éîë
åèåùô éôì éë .íéîì åëì àîö ìë éåä àéáðä åéìò
àèéùô ãåîìì äååàúîå àîö àåäù éîã ïáåî åðéà
ù"îëå éåä åéìò ÷åòöì àéáðì åì äîìå åîöòî ãåîìéù

:úåëéøàá à"îá

íøá àî ÷øôúéùàø ãéîú ïåøëæì úåéäì êéøö
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oqipקכד f"i ycew zay mei Ð `n wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,BlL éàðtä éôëe ,BzáLçîe Bçî úâOä úìëéyiy - §Ÿ¤©¨©Ÿ©£©§§¦©§©¤
:`id ,ef zeppeazd ly dzry .ef zeppeazdl yicwdl ezlekia

Bà ,äøBzä ÷ñò éðôì¦§¥¥¤©¨
Bîk ,äåönä,lynl - ©¦§¨§

úélè úLéáì éðôì¦§¥§¦©©¦
.ïélôúe-iptl`edy §¦¦

cenila ,'d zceara wqer
,zeevn meiwa e` dxez

cner `edy "dcear"dy ick ,dxen`d zeppeazda wnrzi

ici lr eaxwa xxeri `edy 'd z`xi jezn didz zeyrl
,zeppeazd ly sqep oipr owfd epax xiaqn oldl .zeppeazd
zillk zeppeazd dppi`y
xen`k zeidl dkixvy

iptl'd zcearllka-
,zihxt zeppeazd `l`
zihxt devn ezeyr iptl

zeppeazd -efdxeyw
.eytp lr dzrtyde ,devn lk ly dyecige dpkeza
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íéøîà éèå÷éì
éðôì åìù éàðôä éôëå åúáùçîå åçåî úâùä úìåëé
ïéìéôúå úéìè úùéáì éðôì åîë äåöîä åà äøåúä ÷ñò

1

2

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zay(iriax meil)

,mdizecyøîày el` miyp` d`x ,epal oerny iaxéiç ïéçépî ¨©©¦¦©¥
íìBòmler `edy `ad mlerd iigl d`iand ,dxezd cenil ± ¨
,igvpäòL éiça ïé÷ñBòådry iigl mikxvpy ,mdizepefn ikxva ± §§¦§©¥¨¨
.calaïéðúBpL íB÷î ìkz` epae oerny iaxïäéðéò,dcitwaãiî ¨¨¤§¦¥¥¤¦¨
óøLð.mzcitw zngnìB÷ úa äúöéminyd on,íäì äøîàåm`d ¦§¨¨§¨©§¨§¨¨¤

áéøçäìz`íúàöé éîìBòe ekl ,dxrndnøeãä .íëúøòîì eøæéç §©£¦¨¦§¨¤¦§¦§¨©§¤¨
ìeæà,dxrnl eklde exfg ±àzL éçøé øñéøz eáéúéàda eayi ± ¨¦¦§¥©©§¥©¨

,dpyd iyceg xyr mipyéøîà,mnvrl exn` ±íéòLø ètLî ¨§¦¦§©§¨¦
,Lãç øNò íéðL ,ípäéâaok`e ,jka epxtkzp df onf epayiy oeike §¥¦Ÿ§¥¨¨Ÿ¤

ìB÷ úa äúöéminyd one÷ôð .'íëúøònî eàö' ,äøîàå,e`vi - ¨§¨©§¨§¨§¦§¨©§¤§¨
,mzqpxt jxevl dry iiga miwqerd miyp` e`x aeyeàëéä ìk̈¥¨

éçî äåäcdkn didy mewn lka ±øæòìà éaøozep didy ici lr ©£¨¨¥©¦¤§¨¨
,eipir z` eaéqî äåä`txn did ±Bì øîà .ïBòîL éaøoerny iax £¨©¥©¦¦§¨©

,epalíìBòì éc ,éðadxeza miwqer eidiyäzàå éðà,xnelk ,cala §¦©¨¨£¦¨¨¨
mzk`lnl miwqerd l`xyi lr cer citwi `ly eal l` xaic

mikled mcera .dxezdn milhaeàúaL éìòîc àéðt éãäazeptl ± ©£¥©§¨§©£¥©§¨
,zay zqipka axràqà éðàcî éøz èé÷ð äåäc àáñ àeää eæç± £©¨¨©£¨¨¦§¥©¨¥©¨

,zaya mda gixdl ,miqcd zeliag izy eicia fge`d owf e`x
èéäøåonfa ,uxe ±déì eøîà ,úBLîMä ïéa,[owfl-]éðämiqcd ± §¨¦¥©§¨¨§¥¨¥
el`,eäì øîà .Cì änìmda gixdl.úaL ãBáëì,edel`yébñéúå ¨¨¨¨©§¦§©¨§¦§¥

ãça Cì,mdl aiyd .zg` dliaga jl ic oi` recn ±ãçdliag ± ¨§©©
zg`ãâðkxen`d(g k zeny)øBëæ','FWCwl zAXd mFi z`ãâðk ãçå §¤¤¨¤©©¨§©§§©§¤¤

xen`d(ai d mixac)øBîL'.'FWCwl zAXd mFi z`déì øîàiax ¨¤©©¨§©§¨©¥
oernydéøáì,epal -éæç[d`x±],ìàøNé ìò úBöî ïéáéáç änk ¦§¥£¥©¨£¦¦¦§©¦§¨¥

eäéézòc áéúé.mzrc dgp ± §¦©§©§
:`xnbd dkiynndéðúç øéàé ïa ñçðt éaø òîLiax ly epzg±] ¨©©¦¦§¨¤¨¦©§¥

,ezial ekxca `vnp oerny iaxy ,[oernydétàì ÷ôðe`vie ± §©§©¥
,ez`xwléáì déìéiòäéðázial oerny iax z` qgpt iax qipkd ± ©§¥§¥¨¥
,ugxndéøà à÷ äåädéøNéáì déì Cwilgne owzn qgpt iax did ± £¨¨¨¦¥§¦§¥

,jka wqer ecera ,ugxnd ziaa oerny iax ly exya z`éæç£¦
déôeâa éìét déa äåäcly exyaa miwcq yiy qgpt iax d`x ± ©£¨¥¦¥§¥

,ea ayiy legd zngn oerny iaxúòîc eøúð à÷å éëa à÷ äåä£¨¨¨¥§¨¨§¦§©
déì àçeöî÷å déðéòeide ,jka ed`xy lr dkea qgpt iax did ± ¥¥§¨§©§¨¥

,oerny iax ly exyaay miwcqd jezl eipir zernc zeltep
,mzegiln zngn el zeai`knedéì øîà,oerny iaxl qgpt iax ¨©¥

éúéàøL éì éBàdéì øîà .Cëa E,daxc` ,oerny iaxéøLàE ¦¤§¦¦§¨¨©¥©§¤
,Cëa éðúéàø àì àìîìéàL ,Cëa éðúéàøLiziidy ilel ,xnelk ¤§¦©¦§¨¤¦§¨¥Ÿ§¦©¦§¨
,xrv jezn dxeza wqere dxrna ayeiCk éa úàöî àì`l ± Ÿ¨¨¨¦¨

z` `xnbd zx`an .dxrna iznkgdy dxezd znkg ia z`vn
,dxrna cenild xg`l dxeza oerny iax ly ezelcbàøwéòîc± §¥¦¨¨

,dxrna didy mcewyéL÷î äåä ékdywn didyk ±ïBòîL éaø ¦£¨©§¥©¦¦§
déì ÷øôî äåä ,àéLe÷ éçBé ïa[el uxzn did-]øéàé ïa ñçðt éaø ¤©§¨£¨§¨¥¥©¦¦§¨¤¨¦

é÷eøét øñéøz,mivexiz xyr mipy ±óBqìyly ecenil xg`l ± §¥©¥¥©
,dxrna dpy dxyräåä ,àéLe÷ øéàé ïa ñçðt éaø éL÷î äåä ék¦£¨©§¥©¦¦§¨¤¨¦§¨£¨

.é÷eøét äòaøàå ïéøNò éçBé ïa ïBòîL éaø déì ÷øôî§¨¥¥©¦¦§¤©¤§¦§©§¨¨¥¥
:`xnbd dkiynnøîà,oerny iaxàqéð Léçøúéàå ìéàBäizlvipy ¨©¦§¦§§¦¦¨

in,inex zekln icàúléî ïéwúà ìéæéàxac miaxl owz`e jl` ± ¥¦£©¥¦§¨
xg`l ,mky xirl e`eaa epia` awri bdpy enk ,oewiz jixvd

,eicin lvipe ,oal zian ezxfga eiyr mr ybtpyáéúëcbl ziy`xa) ¦§¦
(giíìL á÷òé àáiå','mx` oCRn F`aA orpM ux`A xW` mkW xir ©¨Ÿ©£Ÿ¨¥¦§¤£¤§¤¤§©©§Ÿ¦©©£¨

,áø øîàå`edyk ,mkyl awri `ay cnln aezkd,Bôeâa íìL §¨©©¨¥§
,ezrilvn `txzpy,BðBîîa íìLoexecd zngn epenn xqgp `ly ¨¥§¨

,eiyrl glyy,BúøBúa íìLgxeh zngn ecenlz gky `ly ¨¥§¨
aezkd jiynne .jxcd,'øéòä éðt úà ïçiå'mi`xen` ewlgpe ©¦©¤§¥¨¦

,mky xirl awri owiz dpwz efi`e ,'ogie' yexitaòaèî ,áø øîà̈©©©§¥©
íäì ïwéz.'og' oeyla 'ogie' aezkd yxtzne ,xird ipalìàeîLe ¦¥¨¤¥§¥

,íäì ïwéz íé÷ååL ,øîà.'dipg' oeyla 'ogie' aezkd yxtzneéaøå ¨©§¨¦¦¥¨¤§©¦
,íäì ïwéz úBàöçøî ,øîà ïðçBéixd .'og' oeyln 'ogie' yxtzne ¨¨¨©¤§£¨¦¥¨¤¥

.miaxl xac owzl jixv ,qp mc`l dyrpkyøîàipal oerny iax ¨©
,xirdéðewúì éòác àúléî àkéà.oewiz jixvd xac o`k yi m`d ± ¦¨¦§¨§¨¥§©¥

déa úéàc àzëec àkéà ,déì eøîàea yiy mewn yi ±äàîeè ÷ôñ ¨§¥¦¨§¨§¦¥§¥§¨
,zn ly
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המשך בקאור למס' שבת לקום רבקעק עמ' ב

oqip yceg zligzl mi`iypd zxin`

î åîåéá íåé øáã åá á"é ãò ïñéð ç"ø ïî íåéå íåé ìëá àåø÷ì ùéíéàéùð á"éâ"é íåéáå .çáæîä úëåðç úàæàø÷ù øçàå .
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היום יום . . . קכו

ה'תש"גיא ניסןיום ששי

חומש: מצורע, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והנה ה' . . . 112 ותפילין.

ּקּון  ּתִ ִריִכים  ְוַהּצְ ֶהם,  ּבָ ּוְלִהְתּבֹוֵנן  ִזְכרֹונֹוָתיו  ּוְלַהֲעלֹות  ְלִהְתּבֹוֵדד,  ָהָאָדם  ַעל  ֶדת,  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ
ֵנם. ּוְתׁשּוָבה ָיׁשּוב ִויַתּקְ

ה'תש"גיב ניסן, שבת הגדולשבת
ִמְנָחה: ֲעָבִדים ָהִיינּו. ים. ּבְ ָעה ֲאָנׁשִ ַהְפטֹוָרה: ְוַאְרּבָ

חומש: מצורע, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וגם יתבונן . . . 112 והמוח כו'.

ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ְקְראּו  ּנִ ׁשֶ  – ֲעָבִדים  ין  ּבֵ ַהֶהְפֵרׁש  ה'".  "ִצְבאֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ִנְקְראּו  ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ַמן  ִמּזְ
ָאר  ה ׁשְ ִלּיֹות, עֹוׂשֶ ְרּגֹות, נֹוֵקב ַמְרּגָ ה ּדַ ּמָ ה ֲעבֹוַדת ַרּבֹו – ּוָבֶזה ּכַ ָרֵאל – ּוְצָבאֹות, הּוא: ֶעֶבד עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ל ְמִסיַרת ֶנֶפׁש.  ֶזה ְיִגיָעה ְוָעָמל ַרב, ֲאָבל ֵאין ֶזה ִעְנָין ׁשֶ ׁשּוטֹות – ְוֵיׁש ּבָ ה ְמָלאכֹות ּפְ ְמָלאכֹות, עֹוׂשֶ
ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְוֵהן  ֲהָגָנה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֵהן  ֶנֶפׁש,  ּוִבְמִסיַרת  ְוָעָמל  ה  ַרּבָ יִגיָעה  ּבִ עֹוְבִדים  ׁשֶ ֲעָבִדים  ֵהם  ָצָבא 
ֵאיָנּה  ַוֲעבֹוָדָתם זֹו  ְוׂשֹוֵנא,  ד  ֵעל ֵמַהְמַנּגֵ ִהְתּפַ ִלי  ִמּבְ ַהּתֶֹקף  ַתְכִלית  ּבְ ם  ַמְרּתָ ִמׁשְ נּוָפה, ְועֹוְמִדים ַעל  ּתְ

יָאם. י הֹוָרַאת ַמְצּבִ י ֵהם ִמְתַנֲהִגים ַעל ּפִ ָגה, ּכִ ל ַהּשָׂ ִעְנָין ׁשֶ

ּנּו  ׁשִ ְוִעם ֶזה לֹא  ּוָמִרים,  ים  ִעינּוִיים ָקׁשִ ּבְ ְפלּות  ִ ַהּשׁ ַתְכִלית  ּבְ ִמְצַרִים ָהיּו  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ מֹות  ִנׁשְ ה  ְוִהּנֵ
רּוְך הּוא ִהְבִטיַח  דֹוׁש ּבָ ַהּקָ י ָיְדעּו ׁשֶ ַתְכִלית ַהֹחֶזק, ּכִ ם ּבְ ַמְרּתָ יֶהם, ְוָעְמדּו ַעל ִמׁשְ ָמם ּוְלׁשֹוָנם ּוְלבּוׁשֵ ׁשְ
ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ֶרְך ִמּלְ ּדֶ ה' עֹוְזרֹו ּבְ ָבא ה', ּדְ ב ֶזה הּוא ִמּצְ ַמּצָ ֶזה ּבְ ְתַנֵהג ּכָ ִלְגֹאל אֹוָתם, ְוַהּמִ

ה'תש"גיג ניסןיום ראשון

חומש: אחרי מות, פר' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובעטיפת ציצית . . . נז לאדונו ומלכו.

בֹוד. ם ְמנּוָחתֹו ּכָ ְליּוּבַאִוויְטׁש, ְוׁשָ ַנת תרכ"ו ּבִ ק ׁשְ ּלֵ ַמח ֶצֶדק". ִנְסּתַ ת ַה"ּצֶ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ל ּכְ ִהּלּוָלא ׁשֶ

ְו'דַא"ח'  'ִנְגֶלה'  ִלְכּתֹב  ִהְתִחיל  ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ]ַמֲהַר"ׁש[:  י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ְזֵקִני  ָאִבי  ֲאֹדִני  ּפּוֵרי  ִמּסִ
ָנה. ֵרה ׁשָ ים ֶעׂשְ ּתֵ ן ׁשְ ְהיֹותֹו ּבֶ ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ּבִ

ה'תש"גיד ניסןיום שני
ת ַעְרִבית. ִפּלַ ִדיַקת ָחֵמץ ַאַחר ּתְ ּבְ

חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: משא"כ . . . נז ליודעים.

ָלן. א ִלְמּכֹר לֹו ֶאת ֶהָחֵמץ ּוְבָעֵרב ַקּבְ ה, ֶאּלָ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהַרב ְלֻמְרׁשֶ נּו נֹוֲהִגים ׁשֶ ֵבית ַרּבֵ ּבְ

ן  ם ּכֵ "ּב[ נֹוֵכַח, ְואֹוֵמר ּגַ י ]ָהַרׁשַ ַסח ַאַחר ֲחצֹות, ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ מּוָרה ֶעֶרב ּפֶ ְ ת ַהּשׁ ֲאִפּיַ ּבַ
ְוָנא ]=ְוַכּדֹוֶמה[. ה ּוְכַהאי ּגַ ה, ֲאִפּיָ יׁשָ ַהּנֹוֵגַע ְלַהּלִ ֶרק – ְלהֹורֹות ּבְ ֶאְמַצע ּפֶ ם ּבְ ל, ְוָהָיה ַמְפִסיק – ּגַ ַהּלֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי



קכז היום יום . . . 

ה'תש"גטו ניסן, א דחג המצותיום שלישי
ה[. ְלָמרֹור ַוֲחֶזֶרת - ֵהן ְחֵריין ְוֵהן ַסאַלאט ]=ַחּסָ

ּכֹוֵרְך. ּבַ ם ַעל ָמרֹור ׁשֶ ִנים ּגַ ת ֲאִכיַלת ָמרֹור ְמַכּוְ ִבְרּכַ ֵציֵרי. ּבְ ֲעִמיָדה. ֵהא ַלְחָמא - ַהֵהא ּבְ  ִקּדּוׁש ּבַ
חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: עז־עח.
תניא: והנה . . . 114 ולבושיהן כנ"ל.

בסדר הראשון הי' אאמו"ר מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני הי' 
מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי' מאריך בביאור ההגדה.
אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון; מיכלא דאסותא - לילה 
השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, ווָאס ער זָאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין 
רפואה, איז ער דָאך געווען קראנק. ָאבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען 

לכתחילה ניט קראנק.

ִלְפֵני ֲחצֹות,  ָהֲאִפיקֹוָמן  ֶלֱאֹכל  ְכֵדי  ּבִ ר  ְמַקּצֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ֶדר  ּסֵ ּבַ
ֵבאּור  ָעה ג־ד ַאַחר ֲחצֹות, ְוָהָיה ַמֲאִריְך ּבְ ׁשָ ָעה ט, ְוגֹוְמרֹו ּבְ ִני ָהָיה ַמֲאִריְך. ַמְתִחיל ִלְפֵני ׁשָ ֵ ּשׁ ֲאָבל ּבַ

ָדה. ַהַהּגָ

ַאְסָוָתא  ּדְ ְמֵהְמנּוָתא ]="ַמֲאַכל ָהֱאמּוָנה"[ – ַלְיָלה ָהִראׁשֹון; ֵמְכָלא  ֵקן ָאַמר: ֵמְכָלא ּדִ ַאְדמֹו"ר ַהּזָ
אֹוֵמר "ּתֹוָדה  ר ָהְרפּוָאה ְמִביָאה )ּגֹוֶרֶמת( ֶאת ָהֱאמּוָנה, ׁשֶ ֲאׁשֶ ִני. ּכַ ֵ ]="ַמֲאַכל ָהְרפּוָאה"[ – ַלְיָלה ַהּשׁ

ה לֹא  ִחּלָ ַכּתְ ָהֱאמּוָנה ְמִביָאה ֶאת ָהְרפּוָאה – ִמּלְ ׁשֶ ְלָך ה' ַעל ְרפּוָאִתי" – הּוא ָהָיה ֲהֵרי חֹוֶלה; ַאְך ּכְ
חֹוִלים.

ה'תש"ג טז ניסן, ב דחהמ"צ, אחד לעומריום רביעי
ָכל יֹום טֹוב. מֹו ּבְ ה ּכְ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ּצֹות - ְקִריַאת ׁשְ ַחג ַהּמַ ֵליל ב' ּדְ

חומש: אחרי מות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אך אמנם . . . 116 אתה וכה"ג.

גם מי שאין לו אב, ר"ל, אומר לפני מה נשתנה "טאטע איך וועל בא דיר פרעגן 
פיר קשיות". וסמוכות לזה, שגם מי שאין לו אב ואם, ר"ל, צ"ל בברכת המזון: הרחמן 

הוא יברך את אבי מורי כו' אמי מורתי כו'.

יֹות".  ע קּוׁשְ ַאל אֹוְתָך ַאְרּבַ א, ֶאׁשְ ה": "ַאּבָ ּנָ ּתַ ׁשְ ָלן, אֹוֵמר ִלְפֵני "ַמה ּנִ ֵאין לֹו ָאב, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ
זֹון: ָהַרֲחָמן הּוא  ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ ָלן, ָצִריְך לֹוַמר  ֵאין לֹו ָאב ָוֵאם, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ם ִמי ׁשֶ ּגַ ּוְסמּוכֹות ָלֶזה, ׁשֶ

י מֹוָרִתי כּו'. ְיָבֵרְך ֶאת ָאִבי מֹוִרי כּו' ִאּמִ

ה'תש"גיז ניסן, שני לעומריום חמישי

חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה בהכנה . . . 116 כנודע.

ה כּו', "ֶזה"  ְרּבֶ ה ֱאלֵֹקינּו ֶזה" – ְוָכל ַהּמַ ה, "ִהּנֵ ָ ְקֻדּשׁ ח" – "ֶזה" מֹוֶרה ַעל ַמְדֵרָגה ּדִ ּבָ "ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ
ח. ּבָ ּלֹו הּוא ְמׁשֻ ׁשֶ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  ניסן י"א ראשון יום ברוחניות  ו'מועד' 'תם'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰,økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéc äpLî úpzLpL úeLøäL ,Bnúì øæç ¯ äðzîa ïzð Bà¦©§©¨¨¨©§ª¤¨§¤¦§©¨§©¨¦

ה ': בעבודת  ההלכה  תוכן את לבאר  ויש 

עליה לשמור  שצריך שבאדם , הבהמית  נפש  היינו  'שור '

הבהמית נפש  טבעה, ומצד  ח"ו. רצוי בלתי  דבר  תעשה  שלא

לתאוות רק אלא  אסורים לדברים  מתאווה אינה  יהודי  של

פ"ח)היתר בתניא לדברים(כמבואר מתאווה יהודי כאשר  לכן, .

'תם ', נחשב  הוא  הרי – ח "ו בעבירה  נכשל ואף  אסורים 

כן לעשות  מינו כל  דרך  שאין  מעשה ועשה "המשנה  שענינו 

ה"ד)תמיד" פ"א כמה(לעיל העבירה מעשה  על  כשחוזר  אמנם .

כהיתר " לו  "ונעשה  בו  שמתרגל עד  ב)פעמים  פו, הרי(יומא ,

רבות " פעמים  בשינוי  "הורגל שכבר  ל'מועד' נחשב  הוא 

בו". שהורגל דבר  לאותו מועד ו"נעשה 

כמבואר כלל) (בדרך היא  מועד דין את  לבטל הדרך והנה 

וחזר ליגח שהועד שור לו... שהועדה  מדבר  בה  "חזרה להלן :

עד  חזרתו היא  ומאימתי לנגיחה , תם  זה  הרי  ליגח... שלא 

נוגח" ואינו  בו ממשמשין התינוקות  ה"ז)שיהיו וכן(לקמן .

צריך  ל 'תמותו' יחזור הבהמית  נפש  שטבע כדי  ברוחניות ,

עד  התאוות  תוקף את לבטל הבהמית נפש  עם  להתייגע

שלא לוודא  שיוכל  ועד בו , שהתרגל  הרע  הטבע  שיתבטל 

שעבר דבר  לידו שבא  זה  גמורה "תשובה כי שנית  בכך יכשל

עשה " ולא  ופרש  רפ"ב)בו... תשובה .(הל'

'מועד' דין לבטל  אופן  עוד שיש  למדים  זו ומהלכה 

ברוחניות , וענינו הרשות. שינוי ידי על  – הבהמית  מנפשו

ביכולתו הבהמית , נפשו את  לזכך  התייגע  לא  האדם אם  שגם

קדושה , של חדש  בעולם  מהותו בכל עצמו את  להשקיע

במעשיםֿטובים , או התפילה  בעבודת  או התורה  בלימוד

מורגל  שהיה במה  היצר שליטת  ממנו תעבור  ממילא  ובדרך 

לתמותו. ויחזור  בו

(jli`e 106 'nr e"l zgiy ihewl)

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום מקרבך' הרע 'ובערת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰äôøè àeäL øBL¤§¥¨
¯ "úîeé åéìòa íâå" :øîàpL ,ì÷ñð Bðéà ...Lôpä úà âøäL¤¨©¤©¤¤¥¦§¨¤¤¡©§©§¨¨¨
ïä úîk åéìòaL ïåéëå ;øBMä úúéî Ck ,íéìòaä úúéîk§¦©©§¨¦¨¦©©§¥¨¤§¨¨§¥¥

.øeèt äæ éøä ¯ äúéî ïéëéøö ïéàå ,ïéáeLç£¦§¥§¦¦¦¨£¥¤¨
'טריפה ' לחיות)אדם  יכול חייב(שאינו אינו אחר, אדם  שהרג 

בשור האמור  יומת" בעליו וגם  יסקל "השור ומהפסוק  מיתה ,

השור בעל את  לחייב שאין כשם  כי  למדים  אדם , שהרג 

טריפה . שור  לסקול אין  כך מיתה  בעונש  טריפה  כשהוא 

הגמרא  א)ומוסיפה  עח, אדם(סנהדרין הרג  טריפה  אדם  שאם 

הרע "ובערת  שנאמר  מיתה  חייב הוא הרי  דין, בית  בפני אחר

לבער צריכים  ההריגה  מעשה  את  שראו  דין ובית  מקרבך",

הרוצח. את ולהמית  הרע את 

הנפש את  שהרג טריפה  שור  גם  זה  שלפי הראב "ד וכתב 

לדעת אך  הרע ', 'ובערת משום אותו ממיתין דין בית  בפני

בבהמה . ולא  באדם  רק נאמר הרע ' 'ובערת דין משנה ' ה 'מגיד

אחרונים  סי'והקשו ח"א תנינא ומשיב שואל א. קמ, חולין סופר (חתם

ועוד) :פח,

בגמרא א)אמרו  קמ, להביא(חולין שצריך מצורע לענין 

לשלחה ואחת לשחיטה אחת  חיות ", צפורים  "שתי לטהרתו

השדה  פני  דֿח)על יד אפש(ויקרא שאי  את, שהרג  עוף  להביא ר 

את שהרג  שור  (כדין לסקילה  נידון שהוא  כיון  כי  הנפש ,

הרע 'ובערת מצוות  בו  ולקיים  דין לבית  להביאו צריך הנפש )

שמצוות מפורש  כן ואם  לחופשי . לשלחו ואין  מקרבך',

באדם ! רק לא  נאמרה  מקרבך' הרע  'ובערת 

כהראב "ד  סובר  הרמב "ם  גם  שאכן  רוקח' ה 'מעשה וכתב 

גם אלא  באדם רק נאמר  לא  מקרבך' הרע  'ובערת  שדין 

על  או האדם  ידי  על  נעשה  הרע  אם  הבדל אין כי בבהמה ,

הבהמה . ידי

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום לבור  אילן בין

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ïìéàäå ìúkä©Ÿ¤§¨¦¨
lî øeèt ¯ e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpLïðéàL éôì ...ílL ¤¨§¦§¨©¦§¦¦¨¦§©¥§¦¤¥¨

ïéc úéa ,ïéòeòø eéä íàå .÷éfäì ïúlçz ïéà éøäL ,øBáì íéîBc¦§¤£¥¥§¦¨¨§©¦§¦¨§¦¥¦
¯ e÷éfäå ïîfä CBúa eìôð ...ïìéàä úà õ÷ì ïîæ Bì ïéòáB÷§¦§©¨Ÿ¤¨¦¨¨§§©§©§¦¦

.ïúBà ääML éðtî ,áiç ¯ ïîfä øçàì ;øeèẗ§©©©§©©¨¦§¥¤¦¨¨
"לפי שנפלו : ואילן  בכותל הפטור  את  מנמק  הרמב "ם 

ולכאורה לנזק ". עשייתו  תחילת  אין שהרי  לבור , דומין שאינן

תקלה על רק  הוא 'בור' מדין שחיוב מדבריו נראה 

המיועד  בדבר כן שאין מה להזיק , נועדה  שמלכתחילה 

נזק . למטרת  ולא  לשימוש 

משום הוא  הפטור  בפשטות  שהרי תמוהים , הדברים אך

אנוס , והוא  הכותל או  האילן  נפילת  את  דעתו  על  העלה  שלא

בגמרא נאמר  ובפירוש  להזיק. נועד לא שהדבר  משום ולא 

א) ו, לנזק ,(ב"ק עשייתה  תחילת  שאין תקלה  על גם  שחייבים

ולא לשימוש  בה  שמחזיק למרות  בהמתו נזקי  על שחייב  כשם

לנזק .

רעועין, היו  "אם  הרמב "ם דברי  המשך  פי  על יובן והדבר 

והזיקו הזמן  בתוך נפלו  האילן ... לקוץ  זמן  לו  קובעין דין בית 

ברשות בור  החופר וכי להבין: ויש  חייב". הזמן לאחר  פטור ,

לסתום זמן לו ונתן בו  התרה  דין בית  אם  רק חייב הרבים

הרי כאן  וגם  הבור ! חפירת  בעצם  פושע  הוא והרי אותו ?

הרעוע , הכותל את  סותר  כשאינו מלכתחילה  פושע הוא 
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דין ? בית  התראת  צריך ומדוע 

מהווה הנחתו  שמתחילת  דבר  דומה  שאינו מובן  מזה  אלא 

אם לתקלה . נהפך זמן ולאחר  בהיתר שהניחו לדבר תקלה 

לשמור עליו  – הרבים  ברשות  אחרת  תקלה  הניח  או  בור חפר

שמלכתחילה כותל הבונה  אך  תזיק , שלא  מלכתחילה  עליה 

ולכן בור ' 'כורה  בגדר איננו  סיכון , היווה ולא ויציב  חזק  היה 

דין שבית  משעה  אלא  התרועע  שהכותל לאחר  אף חייב  אינו

לסתור . אותו  הזהירו 

שהרי לבור  דומים  שאינן "לפי  בדבריו  הרמב "ם כוונת וזו 

היה לא  הנטיעה  ובשעת  מאחר כלומר, להזיק ". תחילתן אין 

מיד  לשומרו שהתחייב  לבור  דומה  אינו להזיק, עתיד האילן

אינו מכן, לאחר התרועע כאשר אף ולכן , הכרייה . משעת

אותו. לקצוץ זמן  לו  קובעים  דין שבית  עד חייב

(b 'iq w"a ,oixaewn gqt 'x ixery)

ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום בעלים? ממון או גבוה ממון - קלים קדשים

:‡ ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰úéaî íéLã÷ áðBbä©¥¨¨¦¦¥
éîeìLzîe ìôkä ïî øeèt äæ éøä ...íél÷ íéLã÷ ïéa ¯ ïäéìòa©£¥¤¥¨¨¦©¦£¥¤¨¦©¤¤¦©§¥
úéaî àìå ,"Léàä úéaî ápâå" :øîàpL ,äMîçå äòaøà©§¨¨©£¦¨¤¤¡©§ª©¦¥¨¦§Ÿ¦¥

.Lc÷ä¤§¥
האחרונים  תו הקשו  סי' החושן קצות ה"א. פ"ח נז"מ הל' משנה (לחם

ועוד) :סק"ב.

בעלים , ממון הם  קלים  קדשים  הגלילי  יוסי רבי  לדעת

ואף בתשלומין , חייב  חברו של שלמים  בהמת  המזיק  ולכן

שנאמר  כיון  פטור  הקדש  של שור איש שהמזיק שור יגוף ("וכי

נחשבתאת" שלמים  בהמת  - הקדש  של  שור  ולא רעהו ' 'שור  (

רעהו ' ב)'שור  יב, קמא ממון(בבא נזקי ובהלכות  ב). - ה"א (פ"ח

מעילה... עליהן  שחייבין  הקדשים  "כל הרמב "ם  בהןפסק  אין

מתחייב מעילה  בהם  שאין  קלים  קדשים כלומר, נזקין". דין 

מבשרם", גובה  שהזיקו  "שלמים  ולכן בנזקיהם המזיק

הם . בעלים  ממון קלים שקדשים הגלילי יוסי רבי כשיטת 

פטור זה הרי  קלים  קדשים  "הגונב ... הרמב"ם  כתב  כאן ואילו 

הקדש", מבית ולא  האיש  מבית  וגונב שנאמר  הכפל... מן

נחשב זה  אין ומדוע הם, בעלים  ממון יוסי רבי לדעת  והרי

האיש '? מבית  'וגונב 

מאירות ' ה 'פנים  שם)ומבאר קמא הגמרא(בבא דברי  פי על

א) עו, ממון(שם קלים שקדשים  הגלילי יוסי  רבי לדעת  שגם 

כפל  בהם  לחייב אין ולכן הקדש , שם עליהם חל בעלים,

ולא - האיש ' מבית  'וגונב שנאמר וחמשה  ארבעה  ותשלומי 

בתשלומין חייב שלמים  בהמת המזיק אבל  הקדש , מבית 

הם שלמים  כי  עליה , הקדש  ששם  אף  רעהו ' 'שור  ונחשבת 

oenn ולא הקדש .oennבעלים 

שביארו שם)ויש  נז"מ הל' האזל אבן שמח. :(אור

הגונב ולכן  גבוה , ממון  קלים שקדשים  סובר  הרמב "ם 

וחמשה , וארבעה כפל  מתשלומי פטור  קלים  קדשים  בהמת 

ומכל ֿמקום הקדש  מבית ולא  האיש ' מבית 'וגונב  שנאמר 

אמנם כי  לשלם , חייב  הזיקה  קלים קדשים  בהמת  שאם  פסק

עליה ממונית  בעלות  לבעלים אותה אין לתת או למכרה יכול (שאינו

ואיןבמתנה) אכילה , זכות  לו רק ויש  גבוה  ממון  שהיא  כיון

די זו זכות  אבל רשותו , בלי ממנה  לאכול  רשאי  אחר  אדם

'שור והלימוד  לנזקיה . אחריות  הבעלים  על להטיל כדי בה 

edrxכי קלים , קדשים של שור  ממעט אינו  הקדש  שור ולא '

רעהו '. 'שור  בכלל זה  הרי  האכילה , זכות  מצד

ה'תש"פ  ניסן ט"ו חמישי יום בשביעית  שנעבד לולב רכישת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰ápbä ïî úBð÷ì øeñà̈¦§¦©©¨
,äøáò éøáBò éãé ÷éæçî éøäL ;àeä ìBãb ïBòå ,áðbL õôçä©¥¤¤¨©§¨¨¤£¥©§¦§¥§¥£¥¨

.úBøçà úBáðb áðâì Bì íøBâå§¥¦§Ÿ§¥£¥
שמחזק משום  הגנב  מן  לקנות  שאסור  כאן  המבואר פי  על

שגידלו ממי  לולבים לקנות מותר  האם  עבירה, עוברי  ידי 

בשביעית ? אותם 

המהרש "ל לדעת  נח)והנה , סי' פ"י כבר(ב"ק הגניבה  אם  אף  ,

לקנותה אסור  שלו, נחשבת  דין פי  ועל בשינוי לגנב נקנתה 

אחרות . גניבות לגנוב  לו  גורם  עדיין כי ממנו 

הזקן  אדמו"ר סכ"ג)אך  גזילה כבר(הלכות הגנב  שאם  כתב 

אלא אותה להחזיר  חייב  הוא  ואין  בשינוי  הגניבה  את  קנה 

איסור זה  ולפי ממנו, לקנותה איסור  אין  דמיה , את  לשלם  רק

לעבירה מסייע  זה  במעשה  כאשר  רק  הוא  מהגנב  הקנייה 

אותו לוקח והוא  לבעלים  לחזור צריך החפץ  שהרי עצמה 

הקנייה ואין  נעשה  כבר  האיסור  מעשה  אם  אך לרשותו,

לאסרה . אין הגניבה , ממעשה  חלק  מהווה 

שנעבד  לולב רכישת  גם  לאסור  יש  המהרש "ל ולדעת 

על  ולעבור  לשוב  למוכר גורם  הוא  בכך שהרי בשביעית 

תוצרת את  ממנו קונים היו לא  אם  כי להבא , גם האיסור 

לאסור אין לכאורה אדה"ז לדעת  אך מכך , חדל היה  השביעית 

מהאיסור . חלק הקנייה  ואין נעשה כבר האיסור  מעשה  שהרי 

הביא עצמו  הזקן  אדמו "ר  ס"ט)אמנם , של (שם טעמו  את 

אחרות , גניבות  לגנוב  לו  גורם  מהגנב  שקונה  שבכך  הרמב "ם

לאחר הגניבה  את  לקנות  התיר  מכלֿמקום  כי  לומר  וצריך

הגניבה את  ולמכור  למהר  הגנבים  ודרך מאחר כי שהשתנתה ,

כמות החפץ  את  לקנות  שנאסור  בזה  די  ייתפסו , שלא  כדי 

מיד  למכרו  יוכל שלא  יודע  והגנב  ומאחר  שינוי, בלא  שהוא 

ימנע שישתנה , עד ברשותו ולהשהותו להמתין  יצטרך אלא

מלגנוב .

הוא האיסור  טעם אדה"ז לדעת גם  הדברים  וביסוד ומאחר 

לאסור יש  לשיטתו  גם להבא , כן  לעשות  מהגנב  למנוע  כדי 

המוכרים את  להרתיע  כדי בשביעית  שנעבדו לולבים קניית 

להבא . כן  מלעשות

(aiw 'r n"eg awri ixn` ,dp 'r hlw 'l`xyie oxd` zia')
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ה'תש"פ  ניסן י"א ראשון יום ברוחניות  ו'מועד' 'תם'

:Â ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰,økîðå ãòeäL øBL¤©§¦§©
.Bðéc äpLî úpzLpL úeLøäL ,Bnúì øæç ¯ äðzîa ïzð Bà¦©§©¨¨¨©§ª¤¨§¤¦§©¨§©¨¦

ה ': בעבודת  ההלכה  תוכן את לבאר  ויש 

עליה לשמור  שצריך שבאדם , הבהמית  נפש  היינו  'שור '

הבהמית נפש  טבעה, ומצד  ח"ו. רצוי בלתי  דבר  תעשה  שלא

לתאוות רק אלא  אסורים לדברים  מתאווה אינה  יהודי  של

פ"ח)היתר בתניא לדברים(כמבואר מתאווה יהודי כאשר  לכן, .

'תם ', נחשב  הוא  הרי – ח "ו בעבירה  נכשל ואף  אסורים 

כן לעשות  מינו כל  דרך  שאין  מעשה ועשה "המשנה  שענינו 

ה"ד)תמיד" פ"א כמה(לעיל העבירה מעשה  על  כשחוזר  אמנם .

כהיתר " לו  "ונעשה  בו  שמתרגל עד  ב)פעמים  פו, הרי(יומא ,

רבות " פעמים  בשינוי  "הורגל שכבר  ל'מועד' נחשב  הוא 

בו". שהורגל דבר  לאותו מועד ו"נעשה 

כמבואר כלל) (בדרך היא  מועד דין את  לבטל הדרך והנה 

וחזר ליגח שהועד שור לו... שהועדה  מדבר  בה  "חזרה להלן :

עד  חזרתו היא  ומאימתי לנגיחה , תם  זה  הרי  ליגח... שלא 

נוגח" ואינו  בו ממשמשין התינוקות  ה"ז)שיהיו וכן(לקמן .

צריך  ל 'תמותו' יחזור הבהמית  נפש  שטבע כדי  ברוחניות ,

עד  התאוות  תוקף את לבטל הבהמית נפש  עם  להתייגע

שלא לוודא  שיוכל  ועד בו , שהתרגל  הרע  הטבע  שיתבטל 

שעבר דבר  לידו שבא  זה  גמורה "תשובה כי שנית  בכך יכשל

עשה " ולא  ופרש  רפ"ב)בו... תשובה .(הל'

'מועד' דין לבטל  אופן  עוד שיש  למדים  זו ומהלכה 

ברוחניות , וענינו הרשות. שינוי ידי על  – הבהמית  מנפשו

ביכולתו הבהמית , נפשו את  לזכך  התייגע  לא  האדם אם  שגם

קדושה , של חדש  בעולם  מהותו בכל עצמו את  להשקיע

במעשיםֿטובים , או התפילה  בעבודת  או התורה  בלימוד

מורגל  שהיה במה  היצר שליטת  ממנו תעבור  ממילא  ובדרך 

לתמותו. ויחזור  בו

(jli`e 106 'nr e"l zgiy ihewl)

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום מקרבך' הרע 'ובערת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰äôøè àeäL øBL¤§¥¨
¯ "úîeé åéìòa íâå" :øîàpL ,ì÷ñð Bðéà ...Lôpä úà âøäL¤¨©¤©¤¤¥¦§¨¤¤¡©§©§¨¨¨
ïä úîk åéìòaL ïåéëå ;øBMä úúéî Ck ,íéìòaä úúéîk§¦©©§¨¦¨¦©©§¥¨¤§¨¨§¥¥

.øeèt äæ éøä ¯ äúéî ïéëéøö ïéàå ,ïéáeLç£¦§¥§¦¦¦¨£¥¤¨
'טריפה ' לחיות)אדם  יכול חייב(שאינו אינו אחר, אדם  שהרג 

בשור האמור  יומת" בעליו וגם  יסקל "השור ומהפסוק  מיתה ,

השור בעל את  לחייב שאין כשם  כי  למדים  אדם , שהרג 

טריפה . שור  לסקול אין  כך מיתה  בעונש  טריפה  כשהוא 

הגמרא  א)ומוסיפה  עח, אדם(סנהדרין הרג  טריפה  אדם  שאם 

הרע "ובערת  שנאמר  מיתה  חייב הוא הרי  דין, בית  בפני אחר

לבער צריכים  ההריגה  מעשה  את  שראו  דין ובית  מקרבך",

הרוצח. את ולהמית  הרע את 

הנפש את  שהרג טריפה  שור  גם  זה  שלפי הראב "ד וכתב 

לדעת אך  הרע ', 'ובערת משום אותו ממיתין דין בית  בפני

בבהמה . ולא  באדם  רק נאמר הרע ' 'ובערת דין משנה ' ה 'מגיד

אחרונים  סי'והקשו ח"א תנינא ומשיב שואל א. קמ, חולין סופר (חתם

ועוד) :פח,

בגמרא א)אמרו  קמ, להביא(חולין שצריך מצורע לענין 

לשלחה ואחת לשחיטה אחת  חיות ", צפורים  "שתי לטהרתו

השדה  פני  דֿח)על יד אפש(ויקרא שאי  את, שהרג  עוף  להביא ר 

את שהרג  שור  (כדין לסקילה  נידון שהוא  כיון  כי  הנפש ,

הרע 'ובערת מצוות  בו  ולקיים  דין לבית  להביאו צריך הנפש )

שמצוות מפורש  כן ואם  לחופשי . לשלחו ואין  מקרבך',

באדם ! רק לא  נאמרה  מקרבך' הרע  'ובערת 

כהראב "ד  סובר  הרמב "ם  גם  שאכן  רוקח' ה 'מעשה וכתב 

גם אלא  באדם רק נאמר  לא  מקרבך' הרע  'ובערת  שדין 

על  או האדם  ידי  על  נעשה  הרע  אם  הבדל אין כי בבהמה ,

הבהמה . ידי

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום לבור  אילן בין

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‚È ˜¯Ù ÔÂÓÓ È˜Ê ˙ÂÎÏ‰ïìéàäå ìúkä©Ÿ¤§¨¦¨
lî øeèt ¯ e÷éfäå íéaøä úeLøì eìôpLïðéàL éôì ...ílL ¤¨§¦§¨©¦§¦¦¨¦§©¥§¦¤¥¨

ïéc úéa ,ïéòeòø eéä íàå .÷éfäì ïúlçz ïéà éøäL ,øBáì íéîBc¦§¤£¥¥§¦¨¨§©¦§¦¨§¦¥¦
¯ e÷éfäå ïîfä CBúa eìôð ...ïìéàä úà õ÷ì ïîæ Bì ïéòáB÷§¦§©¨Ÿ¤¨¦¨¨§§©§©§¦¦

.ïúBà ääML éðtî ,áiç ¯ ïîfä øçàì ;øeèẗ§©©©§©©¨¦§¥¤¦¨¨
"לפי שנפלו : ואילן  בכותל הפטור  את  מנמק  הרמב "ם 

ולכאורה לנזק ". עשייתו  תחילת  אין שהרי  לבור , דומין שאינן

תקלה על רק  הוא 'בור' מדין שחיוב מדבריו נראה 

המיועד  בדבר כן שאין מה להזיק , נועדה  שמלכתחילה 

נזק . למטרת  ולא  לשימוש 

משום הוא  הפטור  בפשטות  שהרי תמוהים , הדברים אך

אנוס , והוא  הכותל או  האילן  נפילת  את  דעתו  על  העלה  שלא

בגמרא נאמר  ובפירוש  להזיק. נועד לא שהדבר  משום ולא 

א) ו, לנזק ,(ב"ק עשייתה  תחילת  שאין תקלה  על גם  שחייבים

ולא לשימוש  בה  שמחזיק למרות  בהמתו נזקי  על שחייב  כשם

לנזק .

רעועין, היו  "אם  הרמב "ם דברי  המשך  פי  על יובן והדבר 

והזיקו הזמן  בתוך נפלו  האילן ... לקוץ  זמן  לו  קובעין דין בית 

ברשות בור  החופר וכי להבין: ויש  חייב". הזמן לאחר  פטור ,

לסתום זמן לו ונתן בו  התרה  דין בית  אם  רק חייב הרבים

הרי כאן  וגם  הבור ! חפירת  בעצם  פושע  הוא והרי אותו ?

הרעוע , הכותל את  סותר  כשאינו מלכתחילה  פושע הוא 



v"ndqeקל ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום הגל? את עליו מפקחים מתי - במחתרת הבא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰íéîc Bì LiL ápb ìk̈©¨¤¥¨¦
.åéìò ïéçwôî ,úaLa ìb åéìò ìôð íà ¯¦¨©¨¨©§©¨§©§¦¨¨

מתכוין שאינו היינו  דמים ', לו  ש 'יש  במחתרת  שבא גנב

להרגו ואסור  מבנו) לגנוב  שבא אב  (כגון  לו יתנגדו  אם  להרוג

שהוא אף  אותו מפנים בשבת  אבנים  גל עליו  נפל אם  –

בשבת האסורה  ב),מלאכה  עב, לו(סנהדרין ש 'אין גנב אבל 

הגל  עליו נפל אם  'רודף ', דין  לו  יש  כי להרגו ומותר  דמים '

בלא להרגו  דניתן "כיון להצילו כדי השבת  את  מחללים אין 

חתירה " משעת  הוא קטילא ' 'גברא  לפקח)התראה  ד"ה שם .(רש"י

גדול': ה 'אור  ומקשה 

יהרוג זה  שגנב  חשש  אין אם  שגם  משמע  רש"י  מלשון 

את מחללים  אין  הגל את  מעליו שיפנו  לאחר  הבית  בעל את 

מותר הרי שיהרוג , חשש  יש  אם  (כי להצילו  כדי  השבת

הוצרך  ומדוע הגל, את  מעליו  לפנות  שאסור  ובוודאי להרגו

כיון השאלה : ונשאלת  הוא '?). קטילא  ש 'גברא  להסביר  רש "י 

להצילו חייבים  לא  מדוע להרגו, ואסור  רודף  דין  אין שלגנב

שבת'? שדוחה  נפש  'פיקוח מדין

ומבאר :

את רק  כאן כתב  שהרי כרש "י סובר  אינו הרמב "ם  אכן,

ואינו בשבת הגל את  עליו שמפקחים  דמים ' לו  'שיש  גנב  דין 

גם שאם משום  וזאת  דמים ', לו 'שאין גנב  לדין כלל מתייחס 

הבית , בעל את להרוג הגנב  מתכוין  הגל עליו שנפל  לאחר 

ואם להרגו, מותר שהרי  הגל, את  עליו לפקח אין בוודאי 

לו 'יש  כך  ואם רודף  דין  לו אין  שוב יותר, קיים  אינו החשש 

כבר שהרי  זאת  לומר צריך הרמב "ם  ואין  להרגו , ואסור  דמים '

יא)כתב  עורף(בהל' ופנה הואיל  המחתרת  מן  יוצא  "מצאו 

דמים". לו  יש  - רודף  ואינו 

מתכוין שהגנב  חשש  אין  כעת אם  גם  רש "י לדעת  אך

כי בשבת , הגל את  עליו  מפקחים  אין הבית , בעל את  להרוג

ואין הוא" קטילא  "גברא - לסכנה  עצמו את  שהכניס כיון

השבת . את  עליו  מחללים 

(9 'nr ` 'iq lecb xe`)

ה'תש"פ  ניסן י"ז קודש שבת תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øác Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét-ìò-óà ¯ epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò ãéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
àì" :øîàpL ,äNòú-àìa øáBò äæ éøä ¯ íéaø íéîc Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ

."ãîçú©§Ÿ
התוספות  מעיקרא),לדעת  ד"ה ב כה, תחמוד'(סנהדרין 'לא איסור

אבל  תשלום  ללא  שחמד הדבר  את  לקח החומד  אם  רק  הוא 

הרמב "ם לדעת  ואילו תחמוד '. 'לא  על עובר אינו  שילם  אם 

תחמוד'. 'לא  על עובר  רבים " דמים  לו  "נתן אם  גם 

משנה ' ה 'לחם  ה"ד)והקשה  פ"י עדות :(הל'

עדות  של (שם)בהלכות  גזל על  העובר "כל הרמב "ם  כתב 

והן החמסנים  כיצד? מדבריהם . פסול הוא  הרי דבריהם 

פי על  אף  הבעלים , ברצון  שלא  מטלטלין או  קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו  הרי הדמים  שנותנין

בגמרא זו  הלכה  ב)ובמקור  כה, התוספות(סנהדרין שואלים 

מעיקרא) כן(ד"ה ואם  תחמוד' 'לא על עוברים  החמסנים  הרי  :

הוא תחמוד' 'לא איסור ומתרצים : מדאורייתא! נפסלים  הם 

עובר אינו  שילם  אם  אבל  שלקח, מה תמורת  שילם לא  אם  רק

על  שעובר  הרמב "ם  לשיטת  כן , ואם  שפסלוהו . הם  וחכמים 

תחמ  מדוע'לא התוספות  שאלת  נשאלת  שילם , אם  גם  וד '

תחמוד '? 'לא  על עוברים  הם  והרי  מדרבנן , פסולים  החמסנים 

'המקנה ' בספר  א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

עד  זה  בלאו  עובר ש "אינו  הרמב "ם  החפץgwiyמלשון 

קנה כן אם  אלא  תחמוד' 'לא  על עובר  שאינו משמע  שחמד "

אבל  מעשה , שינוי בו עשה  או דמיו ששילם היינו  החפץ  את 

ולפי הבעלים. ברשות  עדיין החפץ  כי  עובר  אינו  לכן קודם 

גמור בקנין קנאם  ולא מטלטלין  או  קרקע  שלקח חמסן  זה,

מדרבנן. אלא  מדאורייתא  פסול  אינו 

חמד' קל)וה 'שדי  כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את  הביא 

המהרי"ט:

אינו זאת  ועם  תחמוד ' 'לא  על עובר  משלם אם  גם אכן

יודעים אינם  אנשים  כלל בדרך כי  מדאורייתא, לעדות  נפסל

'לא על עוברים  משלמים  לא  אם  שרק  וסוברים  זו הלכה 

פוסלת אינה  בשגגה  או בטעות  שנעשתה  והעבירה  תחמוד'

ראו כי  לעדות  החמסנים  את  פסלו שחכמים  אלא  לעדות

בקביעות . זאת  שעושים 

פשוט אשר גם עניניו הם נכללים בזה, שבחייו ובעניניו הרי הקב"ה הוא הבע"ב והוא ינחהו למחוז חפצו 

)פנימיות הרצון של כל אחד ואחד מישראל, שלכן מהנ]י[ כשכופין אותו עד שיאמר רוצה אני בדברים 

שעפ"י תורה(. ויה"ר שינחהו באהבה מגולה בחסדים וברחמים, און איר זאלט זיך ארויסנעמען פון 

ניט נאר ברוחניות נאר בגשמיות  זיין א געזונטער  וכו', א חסיד דארף  קאפ די אלע זאכן פון נערוון 

אויך, כדי שהוא ועל ידו תתמלא השליחות שבשבילה ירדה נשמתו לעוה"ז התחתון הגשמי והחומרי.

בברכה שבקרוב יבשרני בשורות טובות בכל הנ"ל.

הפו"ש.

המשך מעמוד רפג
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ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
תהיה 1) כיצד מתחלתה, תמה שהיא הקרן דין מבאר

ידועים  לימים אם המינים, לכל או אחד למין אם מועדת,
בסיבה. שלא או ידועה לסיבה אם הימים, לכל או

.‡„ÚeÓ e‰Ê È‡2ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba e„ÈÚ‰L Ïk ?3. ≈∆»…∆≈ƒ¿»»ƒ
ËÚa B‡ ı·¯ B‡ CL B‡ „Á‡ ÌBÈa Á‚ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«¿∆»»«»«»«
e„ÈÚ‰ .„ÚeÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡ Û‚ B‡»«¬ƒ≈»¿»ƒ≈∆»≈ƒ

„Á‡ ÌBÈa ÌÈ„Ú Èzk LÏL Ba4˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -5Ì‡ »ƒ≈≈ƒ¿∆»¬≈∆»≈ƒ
.„Úe‰ ‡Ï B‡ „Úe‰«…«

כג:2) קמא על 3)בבא ימים שלושה השור בבעל התרו
בו  והתרו ראשון ביום השור שנגח כגון נגיחות, שלוש
ונגח  וחזר בו, והתרו שני ביום ונגח וחזר שישמרהו,
הודיעוהו  אפילו אחד, ביום נגח אם אבל בו. והתרו בשלישי
שהיה  ייתכן כי מועד, זה אין והתרוהו, בשעתה אחת כל על

אחד. ביום קרה זה שכל מכיוון מקרה, שלוש 4)זה על
ימים. שלושה של כד.5)נגיחות שם נפתרה, שלא בעייא

מועד  יהיה שהשור כדי הם שאמרו, ימים שלושה אם
ימים  בשלושה פעמים שלוש כשנגח כאן, כן ואם להזיק,
אחד, ביום היו ההתראות שלוש שכל פי על אף מועד נעשה
על  שישמור השור בבעל להתרות ימים שלושה צריכים או

הועד. לא כן ואם בלבד אחד ביום התרו וכאן שורו,

.·;ÔÈc ˙Èa ÈÙ·e ÌÈÏÚa‰ ÈÙa ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡≈∆»»∆»ƒ¿≈«¿»ƒƒ¿≈≈ƒ
˙È·a ‡l‡ ‰„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ·a „Úe‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«ƒ¿»»¿≈∆»»∆»¿≈

ÔÈc6. ƒ

ביתֿדין.6) בפני אלא אינה עדות מסירת

.‚ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÏL ¯BL7˙È„Óa ‡e‰L ÈÓe ∆≈≈∆¿»»ƒ∆ƒ¿ƒ«
Ì‰Ï ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈc ˙Èa Ï·‡ ;ÔÈ¯eËt - eÁ‚pL Ìi‰«»∆»¿¿ƒ¬»≈ƒ«¬ƒƒ»∆

ÔÈÒBtB¯ËBt‡8ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÈÙa Ô‰a ÔÈ„ÈÚÓe9. «¿ƒ¿ƒƒ»∆ƒ¿≈»«¿ƒ

לט.7) שם בניֿדעת, הבעלים.8)שאינם במקום
השור.9) על שישמור בו ומתרים

.„Ì‡ :ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÙa e„Úe‰L ¯Á‡ e˜Èf‰ƒƒ««∆¬ƒ¿≈«¿ƒƒ
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ìz ‡e‰ ÔÈ„Ú10„Úe‰ Ì‡Â ;BÙebÓ ¬«ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆ƒ¿ƒ«

ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˜Èf‰ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰LÏL Ba¿»»ƒ¿««»ƒƒ¿«≈∆∆»≈
‰Ùi‰ ÔÓ11ÔÈÒBtB¯ËBt‡ ÈÒÎaL12eÏc‚iLÎÏÂ , ƒ«»∆∆¿ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿¿
ÌÈÓB˙È‰13eÓlLÈÂ ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÌÚ ÔÈ„ eOÚÈ «¿ƒ«¬ƒƒ»«¿ƒƒ«¿

Ô‰Ï14. »∆

לגבות 10) לתם אפוטרופוס "מעמידין החכמים כדעת
שם. המעולה.11)מגופו", שמרו 12)מן שלא מפני

שם. חנינא, בר יוסי רבי דעת זוהי כראוי. כוונתו 13)אותו

קטן. של להיות 14)לשור יסכים לא איש אחרת, כי
אפוטרופוס.

.‰Ô‰a ÔÈ˜ÁOnL ÌÈ¯ÂL15ÁbÏ Ô˙B‡ ÔÈ„nÏÓe16‰Ê ¿»ƒ∆¿«¬ƒ»∆¿«¿ƒ»ƒ«∆
˙‡ e˙ÈÓ‰ elÙ‡Â .‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÚeÓ ÌÈ‡ - ‰Ê ˙‡∆∆≈»»ƒ∆»∆«¬ƒ≈ƒ∆

ÁbÈ Èk :¯Ó‡pL ;‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡‰17‡Ï - »»»≈»«»ƒƒ»∆∆¡«ƒƒ«…
e‰eÁÈbiL18. ∆«ƒ

קהל.15) ברצון 16)לפני אלא השור מטבע אינו "וזה
מועדים  אינם כך משום לרבינו), המשנה (פירוש בעליהם"

כתם. נזק חצי טבעו 18)מעצמו.17)ומשלמים נגד
מא. לט, שם העצמי,

.Â„Úe‰L ¯BL19¯ÊÁ - ‰zÓa Ôz B‡ ¯kÓÂ ∆«¿ƒ¿«ƒ«¿«»»»«
B˙en˙Ï20˙ÈpzLpL ˙eL¯‰L ;21BÈ„ ‰pLÓ22Ï·‡ . ¿«∆»¿∆ƒ¿«≈¿«»ƒ¬»

B˙˜ÊÁa ‡e‰ È¯‰ - ¯ÓBLÏ B¯ÒÓ B‡ BÏÈ‡L‰ Ì‡23. ƒƒ¿ƒ¿»¿≈¬≈¿∆¿»
L¯Á‰ Áwt˙Â ,ÔÈÒtB¯ËBt‡ ÈÙa „Úe‰L ¯BL ÔÎÂ¿≈∆«ƒ¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿«««≈≈

‰tzLÂ24eÏËaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔËw‰ ÏÈc‚‰Â ‰ËBM‰ ¿ƒ¿«»«∆¿ƒ¿ƒ«»»««ƒ∆»¿
ÔÈÒtB¯ËBt‡‰25Ô˙˜ÊÁa ÔÈ„ÚeÓ Ô‰ È¯‰ -26È¯‰L , »«¿¿ƒ¬≈≈»ƒ¿∆¿»»∆¬≈

Ô‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a27. ƒ¿¿»ƒ≈

מועד.19) הקונה 20)שנעשה ברשות יגח ואם כתם, דינו
מגופו. נזק חצי ישלם המתנה מקבל ברשות שיצא 21)או

הקונה. לרשות ונכנס המוכר מתחיל 22)מרשות והכל
מ: שם פפא רב דעת רשות 23)מחדש. שינוי כאן אין

שם. עליו", בעליו שם שהולך מקום שכל "משום
בדעתו.24) שפוי עברה 25)נעשה השמירה וחובת

נשאר 26)לבעלים. האפוטרופוס, אצל מועדים נעשו אם
האפוטרופסות. שבוטלה לאחר גם מועד דין גם 27)להם

רבי  דעת רשות. שינוי כאן ואין האפוטרופוס, אצל בהיותם
לט. שם במשנה יוסי

.Ê- BÏ ‰„Úe‰L ¯·cÓ da ‰¯ÊÁÂ ‰„Úe‰L ‰Ó‰a¿≈»∆¬»¿»¿»»ƒ»»∆¬»
‡lL ¯ÊÁÂ ,ÁbÏ „Úe‰L ¯BL ?„ˆÈk .d˙en˙Ï ‰¯ÊÁ»¿»¿«»≈«∆«ƒ«¿»«∆…

Û‚B ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÁbÈ28.‰ÁÈ‚Ï Ìz ‰Ê È¯‰ - ƒ«««ƒ∆≈¬≈∆»ƒ¿ƒ»
z‰ eÈ‰iL „Ú ?B˙¯ÊÁ ‡e‰ È˙ÓÈ‡Óe˙B˜BÈ ≈≈»«¬»»«∆ƒ¿«ƒ

Ba ÔÈLÓLÓÓ29ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ÔÎÂ .Á‚B BÈ‡Â30 ¿«¿¿ƒ¿≈≈«¿≈ƒ¿»«¿»ƒ
‰OBÚ ‰È‰È ‡ÏÂ Ba eLÓLÓiL „Ú - Ô‰Ï „Úe‰L∆«»∆«∆¿«¿¿¿…ƒ¿∆∆

.Ô˙B‡»

בקרניו).28) (לא בו 29)בגופו ומשחקים אותו "שמושכין
מאיר  רבי דעת לרבינו). המשניות (פירוש מנגחם" ואינו

כד. כג: שם ובעיטה,30)במשנה נשיכה נגיפה, כגון
ה. הלכה א, פרק למעלה השווה

.ÁBÈÓÏ „ÚeÓ ‡e‰L ¯BL31„ÚeÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ∆»¿ƒ¬≈∆≈»
BÈÓ BÈ‡LÏ32‰Ó‰·Ï „ÚeÓ BÈ‡ - Ì„‡Ï „Úe‰ .33. ¿∆≈ƒ«¿»»≈»ƒ¿≈»
ÌÈpË˜Ï „Úe‰34ÌÈÏB„‚Ï „ÚeÓ BÈ‡ -35Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ¿«ƒ≈»ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒ

Ì‡Â ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÔÈÓ ˙‡ ˜Èf‰ƒƒ∆ƒ∆»¿«≈∆∆»≈¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰ .˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ÔÈÈn‰ ¯‡LÏ ˜Èf‰ƒƒƒ¿»«ƒƒ¿«≈¬ƒ∆∆»»»
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v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום הגל? את עליו מפקחים מתי - במחתרת הבא

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ‰·È‚ ˙ÂÎÏ‰íéîc Bì LiL ápb ìk̈©¨¤¥¨¦
.åéìò ïéçwôî ,úaLa ìb åéìò ìôð íà ¯¦¨©¨¨©§©¨§©§¦¨¨

מתכוין שאינו היינו  דמים ', לו  ש 'יש  במחתרת  שבא גנב

להרגו ואסור  מבנו) לגנוב  שבא אב  (כגון  לו יתנגדו  אם  להרוג

שהוא אף  אותו מפנים בשבת  אבנים  גל עליו  נפל אם  –

בשבת האסורה  ב),מלאכה  עב, לו(סנהדרין ש 'אין גנב אבל 

הגל  עליו נפל אם  'רודף ', דין  לו  יש  כי להרגו ומותר  דמים '

בלא להרגו  דניתן "כיון להצילו כדי השבת  את  מחללים אין 

חתירה " משעת  הוא קטילא ' 'גברא  לפקח)התראה  ד"ה שם .(רש"י

גדול': ה 'אור  ומקשה 

יהרוג זה  שגנב  חשש  אין אם  שגם  משמע  רש"י  מלשון 

את מחללים  אין  הגל את  מעליו שיפנו  לאחר  הבית  בעל את 

מותר הרי שיהרוג , חשש  יש  אם  (כי להצילו  כדי  השבת

הוצרך  ומדוע הגל, את  מעליו  לפנות  שאסור  ובוודאי להרגו

כיון השאלה : ונשאלת  הוא '?). קטילא  ש 'גברא  להסביר  רש "י 

להצילו חייבים  לא  מדוע להרגו, ואסור  רודף  דין  אין שלגנב

שבת'? שדוחה  נפש  'פיקוח מדין

ומבאר :

את רק  כאן כתב  שהרי כרש "י סובר  אינו הרמב "ם  אכן,

ואינו בשבת הגל את  עליו שמפקחים  דמים ' לו  'שיש  גנב  דין 

גם שאם משום  וזאת  דמים ', לו 'שאין גנב  לדין כלל מתייחס 

הבית , בעל את להרוג הגנב  מתכוין  הגל עליו שנפל  לאחר 

ואם להרגו, מותר שהרי  הגל, את  עליו לפקח אין בוודאי 

לו 'יש  כך  ואם רודף  דין  לו אין  שוב יותר, קיים  אינו החשש 

כבר שהרי  זאת  לומר צריך הרמב "ם  ואין  להרגו , ואסור  דמים '

יא)כתב  עורף(בהל' ופנה הואיל  המחתרת  מן  יוצא  "מצאו 

דמים". לו  יש  - רודף  ואינו 

מתכוין שהגנב  חשש  אין  כעת אם  גם  רש "י לדעת  אך

כי בשבת , הגל את  עליו  מפקחים  אין הבית , בעל את  להרוג

ואין הוא" קטילא  "גברא - לסכנה  עצמו את  שהכניס כיון

השבת . את  עליו  מחללים 

(9 'nr ` 'iq lecb xe`)

ה'תש"פ  ניסן י"ז קודש שבת תחמוד'? 'לא על עוברים מתי

:Ë ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ‰„·‡Â ‰ÏÊ‚ ˙ÂÎÏ‰...ãîBçä ìk̈©¥
,epnî eäð÷iL Bì øLôàL øác Bà ,Bøáç ìL åéìëå Búéa¥§¥¨¤£¥¨¨¤¤§¨¤¦§¥¦¤
ét-ìò-óà ¯ epnî Bç÷lL ãò Ba øéöôäå íéòøa åéìò ãéaëäå§¦§¦¨¨§¥¦§¦§¦©¤§¨¦¤©©¦
àì" :øîàpL ,äNòú-àìa øáBò äæ éøä ¯ íéaø íéîc Bì ïúpL¤¨©¨¦©¦£¥¤¥§Ÿ©£¤¤¤¡©Ÿ

."ãîçú©§Ÿ
התוספות  מעיקרא),לדעת  ד"ה ב כה, תחמוד'(סנהדרין 'לא איסור

אבל  תשלום  ללא  שחמד הדבר  את  לקח החומד  אם  רק  הוא 

הרמב "ם לדעת  ואילו תחמוד '. 'לא  על עובר אינו  שילם  אם 

תחמוד'. 'לא  על עובר  רבים " דמים  לו  "נתן אם  גם 

משנה ' ה 'לחם  ה"ד)והקשה  פ"י עדות :(הל'

עדות  של (שם)בהלכות  גזל על  העובר "כל הרמב "ם  כתב 

והן החמסנים  כיצד? מדבריהם . פסול הוא  הרי דבריהם 

פי על  אף  הבעלים , ברצון  שלא  מטלטלין או  קרקע הלוקחין

מדבריהם". פסולין אלו  הרי הדמים  שנותנין

בגמרא זו  הלכה  ב)ובמקור  כה, התוספות(סנהדרין שואלים 

מעיקרא) כן(ד"ה ואם  תחמוד' 'לא על עוברים  החמסנים  הרי  :

הוא תחמוד' 'לא איסור ומתרצים : מדאורייתא! נפסלים  הם 

עובר אינו  שילם  אם  אבל  שלקח, מה תמורת  שילם לא  אם  רק

על  שעובר  הרמב "ם  לשיטת  כן , ואם  שפסלוהו . הם  וחכמים 

תחמ  מדוע'לא התוספות  שאלת  נשאלת  שילם , אם  גם  וד '

תחמוד '? 'לא  על עוברים  הם  והרי  מדרבנן , פסולים  החמסנים 

'המקנה ' בספר  א)ותירץ סע' כח סי' :(קו"א

עד  זה  בלאו  עובר ש "אינו  הרמב "ם  החפץgwiyמלשון 

קנה כן אם  אלא  תחמוד' 'לא  על עובר  שאינו משמע  שחמד "

אבל  מעשה , שינוי בו עשה  או דמיו ששילם היינו  החפץ  את 

ולפי הבעלים. ברשות  עדיין החפץ  כי  עובר  אינו  לכן קודם 

גמור בקנין קנאם  ולא מטלטלין  או  קרקע  שלקח חמסן  זה,

מדרבנן. אלא  מדאורייתא  פסול  אינו 

חמד' קל)וה 'שדי  כלל ה'למד', של (מע' ביאורו את  הביא 

המהרי"ט:

אינו זאת  ועם  תחמוד ' 'לא  על עובר  משלם אם  גם אכן

יודעים אינם  אנשים  כלל בדרך כי  מדאורייתא, לעדות  נפסל

'לא על עוברים  משלמים  לא  אם  שרק  וסוברים  זו הלכה 

פוסלת אינה  בשגגה  או בטעות  שנעשתה  והעבירה  תחמוד'

ראו כי  לעדות  החמסנים  את  פסלו שחכמים  אלא  לעדות

בקביעות . זאת  שעושים 



oennקלב iwfp zekld - oiwifp xtq - oqip `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין

פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה
שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
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ÔÈa ÔÈÓÈ Ô¯˜a ÔÈa ,Á‚Â Èe‡¯k B¯ÓML ¯Á‡ ‡ˆÈÂ¿»»««∆¿»»»¿»«≈¿∆∆»ƒ≈
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - Ï‡ÓOa11. ƒ¿…¿«≈¬ƒ∆∆

אם 11)שם.10) ומועד ימין, לקרן מועד שהוא אףֿעלֿפי
מועד  של הנוסף החצי על פטור הוא פטור, כראוי שמרו
שמרו  אם אפילו תם בעודו בו חייב שהיה החצי אבל בלבד,
בלשון  שהועד. לאחר גם בו חייב להיות הוא ממשיך כראוי,
בר  אדא רב כדעת עומדת". במקומה תמות "צד - הגמרא
הקודמת  בהלכה במשנה. יהודה ר' דברי כך המפרש אהבה,
ב  ובהלכה כלשונם, במשנה יהודה ר' דברי את רבינו הביא
תמיהת  מיושבת בזה יהודה. ר' לדעת הגמרא פירוש את -

זו. בסוגיא גבורים" ה"שלטי

.‚‡lL ÔÈa ‰eÎa ÔÈa ,Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a¿≈»∆»¿»¿»»≈¿«»»≈∆…
dÙebÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡È‰ ‰nz Ì‡ :‰eÎa12, ¿«»»ƒ«»ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ»

ÔÓ ¯eËÙe .ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ‡È‰ ˙„ÚeÓ Ì‡Â¿ƒ∆∆ƒ¿«≈∆∆»≈»ƒ
˙·M‰13¯Úv‰ ÔÓe ˙La‰ ÔÓe14;Èet¯‰ ÔÓe «∆∆ƒ«∆ƒ«««ƒ»ƒ

‡l‡ ‰¯Bz Ô‰a ‰·iÁ ‡Ï el‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡L∆«¿»»¿»ƒ≈…ƒ¿»»∆»∆»
Ì„‡a15- Ì„‡a ‰Ï·ÁL ‰Ó‰a Ï·‡ ,B¯·Áa Ï·ÁL ¿»»∆»««¬≈¬»¿≈»∆»¿»¿»»

ÈˆÁ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L BBÓÓ ‰˜Èf‰L ÈÓk ‰Ê È¯‰¬≈∆¿ƒ∆ƒƒ»»∆≈«»∆»¬ƒ
¯eËt - LiaL B¯BL ,CÎÈÙÏ .„·Ïa ˜Ê16Lia Ì‡Â , ∆∆ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ≈»¿ƒƒ≈

¯‡a˙iL BÓk ,·iÁ - BÓˆÚa ‡e‰17Ï·ÁL B¯BLÂ . ¿«¿«»¿∆ƒ¿»≈¿∆»«
Bn‡a B‡ ÂÈ·‡a18- ˙aLa B¯·Á LÈ„b ˜ÈÏ„‰L B‡ , ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈¿«»

- ‰Ê ‰OBÚ‰ BÓˆÚa ‡e‰ ‰È‰ el‡Â ;ÔÈ˜Êpa ·iÁ«»«¿»ƒ¿ƒ»»¿«¿»∆∆
ÌlLlÓ ¯eËt19BÓk ,¯‡a˙iL20. »ƒ¿«≈¿∆ƒ¿»≈

לו"12) יעשה הזה "כמשפט האומרים החכמים, כדעת
באדם. שור משפט כך בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות
אף  שלם, נזק ומועד נזק חצי משלם תם - בשור שור מה
בבא  שלם", נזק ומועד נזק חצי משלם תם - באדם שור

לג. ידו,13)קמא נשברה אם המחלה. בזמן שהפסיד מה
זה  כי ידו, שנשברה לפני שעשה העבודה לפי מעריכים אין
עבודה  קישואים, כשומר אותו רואים אלא בנזק, כבר נכלל
את  ומשלם שיבריא. לאחר שבורה ביד גם לעשות שיוכל

מחלתו. בימי זו עבודה שכר של שילם 14)ההפסד אפילו
היד  את לו שיורידו נותן אדם היה כמה מעריכים היד, בעד
הוא  זה הפרש היד. את לו שישברו במקום כאב, ללא בסם

הצער. מום 15)חשבון יתן כי "ואיש - והטעם פז. שם
בעמיתו, שור ולא בעמיתו איש יט), כד, (ויקרא בעמיתו"
דברים, בארבעה תורה שחייבה מומים נתינת דין כו. שם
בעליו. של בעמיתו בשור ולא שחבל באדם רק הוא

לד:16) שם משנה האדם, את לכלך בהלכות 17)כגון
א. פרק ומזיק, השור.18)חובל בעל מפני 19)של

על  ומשלם מת אדם ואין זה, מעשה על מיתה חייב שהוא
אחד. ד.20)מעשה פרק ומזיק, חובל הלכות

.„,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ B¯BL ÒÈÎn‰««¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
¯eËt - BaÏk BÎL B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e21. ¿»∆««««ƒ¿»«¿»

- Ìz ‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa ÏL ¯BL ‡e‰ Á‚ Ì‡Â¿ƒ»«∆««««ƒƒ»»»
˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ22˜Ê ÌlLÓ - „ÚeÓ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ»»»¿«≈∆∆

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Á‚Bp‰ ÔÈ„k ,ÌÏL»≈¿ƒ«≈«ƒ¿»«ƒ

לך 21) הרשה מי השור: לבעל לומר יכול הבית בעל

מז: בבאֿקמא לחצרי, שורך החכמים 22)להכניס כדעת
כד: שם במשנה,

.‰ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰Â BÊ ¯ˆÁaL ¯B·Ï ÏÙ23Ì‡ : »«¿∆¿»≈¿ƒ¿ƒ∆≈»ƒ
„iÓ ÂÈÓÈÓ ˙‡ LÈ‡·‰24·iÁ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa25È˜Êa ƒ¿ƒ∆≈»ƒ»ƒ¿«¿ƒ»«»¿ƒ¿≈

¯BM‰ ‰OÚ È¯‰L ;¯eËt - ÔÓÊ ¯Á‡ Ì‡Â ,ÌÈn‰««ƒ¿ƒ««¿«»∆¬≈«¬»«
‰Ïwz26¯Ba eÈˆÓ ‡ÏÂ ,ÌÈÏÎk Ô‰ È¯‰ ÌÈn‰Â ,¯B·k «»»¿¿««ƒ¬≈≈¿≈ƒ¿…»ƒ

ÌÈÏk‰ ˙‡ Ba ·iÁL27ÏÚa - ˙eL¯a ÒÈÎ‰ Ì‡Â . ∆ƒ≈∆«≈ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿««
¯eËt ¯BM‰28- ¯ÓLÏ ˙Èa‰ ÏÚa ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡Â . «»¿ƒƒ≈»»««««ƒƒ¿…
‡e‰ È¯‰29¯BM‰ ˜Êa ·iÁ30.¯BaÏ ÏÙpL ¬≈«»¿∆∆«∆»««

מז:23) שם בו, מלוכלך 24)המכונסים שהיה כגון
ממש.25)בצואה. מזיק מח:26)כדין שם כבור, ודינו

חמור"27) או שור שמה "ונפל הפסוק מן לומדים זה דין
כח: שם כלים. ולא חמור אדם, ולא שור לג) כא, (שמות

החצר 28) בעל גם אבל בורו, על לשמור חייב החצר בעל כי
השור. שהוזק  הנזק על החצר.29)פטור דעת 30)בעל 

, מח: שם כמותו פסק ושמואל , מז: שם במשנה רבי
בדינים. כשמואל והלכה

.ÂB¯BL ÒÈÎ‰31,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
˙Èa‰ ÏÚa Ba ˜f‰L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˙‡ ˜Èf‰Â32B‡ , ¿ƒƒ∆««««ƒ∆À«««««ƒ

ÔÈÁÈL ˙B¯Ba ¯ˆÁa ¯ÙÁL33¯BM‰ ÏÚa - ˙B¯ÚÓe ∆»«∆»≈ƒƒ¿»«««
¯Ba‰ È˜Êa ·iÁ ¯ˆÁ ÏÚ·e ,¯ˆÁ È˜Êa ·iÁ34, «»¿ƒ¿≈»≈««»≈«»¿ƒ¿≈«

BÓ˙ÒÏ ÂÈÏÚ È¯‰L35. ∆¬≈»»¿»¿

מח.31) שם, רבא בו.32)מימרת שנתקל כגון
ארוכות.33) אףֿעלֿפי 34)חפירות רשותו, הפקיר אם

ששור  הקודמת, בהלכה ונתבאר שור, עלֿידי שנעשה
בנזקיו. חייבים בעליו אין בור שהפקירו,35)שעשה לפני

ברשות  תקלה נותן הריהו מפקירו וכאשר הוא, בורו שהרי
בעצמו. עשאו כאילו הוא הרי כן ועל הרבים,

.Ê¯BM‰ ˙‡ ˙Èa‰ ÏÚa ˜Èf‰36‡lL B˜Èf‰ Ì‡ : ƒƒ««««ƒ∆«ƒƒƒ∆…
BÏ ÔÈ¯ÓB‡ È¯‰L ,¯eËt - ˙Ú„Ï37‡lL zÒÎ ‰nÏ : ¿««»∆¬≈¿ƒ»»ƒ¿«¿»∆…

B˜Èf‰ Ì‡Â ;Ea Èz‚‚ML „Ú ÈzÚ„È ‡lL ,˙eL¯aƒ¿∆…»«¿ƒ«∆»«¿ƒ¿¿ƒƒƒ
·iÁ - ˙Ú„Ï38˙eL¯ BÏ LiL ÈtÓ ,ÌÏL ˜Ê ¿«««»∆∆»≈ƒ¿≈∆≈¿

.˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ B˜Èf‰Ï Ï·‡ ,B˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰Ï¿ƒ≈¿¬»¿«ƒ≈¿

שם.36) רבא מדברי זה השור.37)גם לבעל החצר בעל
שם.38) פפא רב דעת

.ÁÔÈÓL39B¯·Á ÏL ÈÏk ¯aML È¯‰ ?„ˆÈk .ÔÈ˜ÊÏ »ƒƒ¿»ƒ≈«¬≈∆ƒ≈¿ƒ∆¬≈
Á˜ :˜ÈfnÏ ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzÓ‰a ÔÈa ‡e‰ ÔÈa -≈≈¿∆¿≈¿ƒ««ƒ«
‡l‡ ,ÈÏk‰ ÈÓc ‰ÊÏ ÌlLÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ‰z‡«»«¿ƒ«»¿«≈»∆¿≈«¿ƒ∆»
Ïk BÏ Ô˙BÂ ,ÂÈÓcÓ ÈÏk‰ ˙Át ‰nk ÔÈ„ÓB‡¿ƒ«»»««¿ƒƒ»»¿≈»

˙Át‰40-Ì‡ - ˙Át‰ ÈˆÁ B‡ ,„ÚeÓ ˜Èfn‰ Ì‡ «¿»ƒ««ƒ»¬ƒ«¿»ƒ
˙Át ,˜fpÏ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL .Ìz ‰È‰»»»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆«ƒ»¿«

‰Ï·p‰41˜f ÏL42‰Ï·p‰ Á·LÂ .43B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -44 «¿≈»∆ƒ»¿∆««¿≈»¿ƒ
.˜Èfn‰Â ˜fp‰«ƒ»¿««ƒ

ולאחר 40)מעריכים.39) ש"ח, 10 שוה היה הכלי אם
השבור  והכלי ש"ח, 8 הפחת הרי ש"ח, 2 שווה שנשבר

לניזק. שעת 41)שייך עד המיתה משעת דמיה פחתו אם

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

oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - oqip `"i oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÏÁ‰ ˙BÓÈÏ „ÚeÓ BÈ‡ - ˙B˙aLÏ36˜Èf‰ Ì‡Â ; ¿«»≈»ƒ«…¿ƒƒƒ
ÌlLÓ - ÏÁ‰ ˙BÓÈ·e ,ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ - ˙B˙aLa¿«»¿«≈∆∆»≈ƒ«…¿«≈
eLÓLÓiMÓ ?B˙¯ÊÁ ‡È‰ È˙ÓÈ‡Óe .˜Ê ÈˆÁ¬ƒ∆∆≈≈»«ƒ¬»»ƒ∆¿«¿¿

ÌBia Ba ˙B˜BÈz‰37˜ÈfÓ ‰È‰È ‡ÏÂ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L «ƒ«∆»¿…ƒ¿∆«ƒ
.BÏ „Úe‰L ˜Ê∆∆∆«

אדם,32)לשוורים.31) שכן וכל וגמלים סוסים כגון
שסתמו  לז. קמא בבא המשנה דברי בפירוש פפא רב כדעת

מועד. מועד 33)אינו שאינו לבהמה הועד שכן וכל
עגלים.34)לאדם. מין.35)כגון באותו אפילו

עליו 36) זחה דעתו ממלאכתו, בטל שהוא מפני בשבת
(רש"י). בשבת.37)ונוגח - שלפנינו בדוגמא

.ËÈLÈÏL ÌBÈa ÏÓ‚Â ,¯ÁÓÏ ¯BÓÁÂ ,ÌBi‰ ¯BL Á‚»«««¬¿»»¿»»¿¿ƒƒ
ÏkÏ „ÚeÓ ‰OÚ -38¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡¯ . «¬»»«…»»«¿»¿»»

,BÁ‚e ¯BL ‰‡¯ ÈLÈÏM‰ ÌBi·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡»̄»¿…¿»««¿ƒƒ»»¿»
¯BL ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»»¿…¿»«¬ƒƒ»»
„ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ ¯BL ‰‡¯ ÈMM·e ,BÁ‚e¿»«ƒƒ»»¿…¿»«¬»»

ÔÈ‚e¯ÒÏ39‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈ¯ÂLÏ40. ¿≈ƒƒ¿»ƒ¿≈…«≈»∆

האלה38) המינים שלושת לכל משנה).כלומר, (מגיד
צורך  ואין המינים, שלושת ידי על העדתו שנתקיימה מכיוון
לומר  תמצא "ואם לז. שם ומין. מין לכל נגיחות בשלוש
פרק  למעלה ראה לומר. תמצא כאם לפסוק דרכו ורבינו "...

סט. הערה יט הלכה ישלם 39)שני השביעי ביום יגח אם
נזק. חצי אלא ישלם לא השמיני ביום נגיחה ועל שלם נזק

ויותר.40) ימים שני של דילוג כגון

.È‡ÏÂ ¯BÓÁ ‰‡¯ ¯ÁÓÏe ,BÁ‚e ÌBi‰ ¯BL ‰‡»̄»«¿»¿»»»»¬¿…
‰‡¯ ÈÚÈ·¯·e ,BÁ‚e ÒeÒ ‰‡¯ ÈLÈÏM·e ,BÁ‚¿»«¿ƒƒ»»¿»»¿ƒƒ»»
ÈMM·e ,BÁ‚e „¯t ‰‡¯ ÈLÈÓÁ·e ,BÁ‚ ‡ÏÂ ÏÓ‚»»¿…¿»«¬ƒƒ»»∆∆¿»«ƒƒ

„B¯Ú ‰‡¯41ÔÈ‚e¯ÒÏ „ÚeÓ ‰OÚ - BÁ‚ ‡ÏÂ »»»¿…¿»«¬»»¿≈ƒ
ÏkÏ42BÏ „ÚeÓ ‡e‰L ÌBia Á‚ Ì‡Â ;43„Á‡ «…¿ƒ»««∆»∆»

.„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‚e¯Òa Á‚pL ÔÈÈn‰ ˙LÏMÓƒ¿∆«ƒƒ∆»«¿≈ƒ¬≈∆»

הבר.41) הדוגמאות 42)חמור שתי של צירוף זה
אלא  מועד אינו כי דוקא, לאו "לכל" הקודמת. שבהלכה

זו. הלכה בסוף רבינו כדברי שנגח שביעי,43)למינים
וכו'. תשיעי

.‡È¯OÚ ‰ML·e ,‰Ê L„ÁÏ ¯OÚ ‰MÓÁa Á‚»««¬ƒ»»»¿…∆∆¿ƒ»»»
BÈ‡ - ÈLÈÏL L„ÁÏ ¯OÚ ‰Ú·L·e ,ÈL L„ÁÏ¿…∆≈ƒ¿ƒ¿»»»¿…∆¿ƒƒ≈

‚el„a LlLiL „Ú ,„ÚeÓ44,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ÚÓL . »«∆¿«≈¿ƒ»«»¿»«
„ÚeÓ ‰OÚ - Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜ ,Á‚Â ¯ÙBL ÏB˜»¿»«»¿»««¬»»

˙B¯ÙBLÏ45.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈…«≈»∆

שלא 44) הראשונה הנגיחה כי דילוגים, שלושה שיהיו
בנגיחה  רק הועד ולכן החשבון מן אינה בדילוג הייתה
אליבא  רש"י פירש (כך החמישית על שלם נזק וחייב רביעית
תוספות  ראה ט, שבהלכה לסירוגין דומה זה ואין דשמואל)
מינים  של סירוגין להשוות שאין יום, המתחיל דיבור ב שם,

שם. ימים, של שהנגיחה 45)לסירוגין אומרים ואין

פעם  יגח אם השופר. מקול בהלה מרוב רק באה הראשונה
שם. העלייה, מן שלם נזק ישלם השופר, לקול רביעית

.·È,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ‰LÏLa ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚»«¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ∆««∆
Á‚pL B‡ ;ÏÓb Á‚ ÈLÈÓÁ·e ,¯BÓÁ Á‚ ÈÚÈ·¯·e»¿ƒƒ»«¬«¬ƒƒ»«»»∆»«
¯Á‡Â ,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓÈ ÈLa ‰lÁza ÏÓ‚Â ¯BÓÁ¬¿»»«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ∆««∆¿««
‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈ¯ÂL ‰LÏL Á‚ Ck»»«¿»¿»ƒ∆««∆¬≈∆

˜ÙÒ46˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ÌÈ¯ÂLÏ „ÚeÓ ‡e‰ Ì‡ »≈ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿«ƒ¿∆
BÊ ˙B˙aL LÏLa Á‚ Ì‡ ÔÎÂ .„ÚeÓ ‡e‰ ÔÈÈn‰«ƒƒ»¿≈ƒ»«¿»«»
Á‚pL B‡ ;˙aMa ÈL·e ˙aMa „Á‡·e BÊ ¯Á‡««¿∆»««»¿≈ƒ««»∆»«
ÈzL·e ˙aM‰ ÌBÈ·e ˙aL ·¯Ú·e ˙aMa ÈLÈÓÁa«¬ƒƒ««»¿∆∆«»¿««»ƒ¿≈
‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰È¯Á‡ ˙B‡a‰ ˙B˙aL«»«»«¬∆»¬≈∆»≈ƒ
ÌÈML ÌÈÓi‰ ˙LÏLÏ B‡ „·Ïa ˙B˙aLÏ „ÚeÓ»¿«»ƒ¿«ƒ¿∆«»ƒ∆¿«ƒ

.ÏBÁ Ô‰Ó≈∆

מצרפים 46) אנו - ראשון שור ב', ובבעיא - שלישי שור אם
אותו  דנים או בלבד, לשוורים מועד הוא ואז השוורים, עם
שלא  בעייא המינים. לשלושת הוא ומועד וגמל, חמור אחר
שבת  אם שבתות, בשלושה נגח אם וכן שם. נפתרה,
לשבתות, מצרפים - ראשונה שבת ב', ובבעיא - שלישית
- שלאחריה החול ימי לשני או בלבד, לשבתות ומועד
ששניים  הימים, לשלושת הוא ומועד - שלפניה ב', ובבעיא

חול. מהם

.‚È‰a ‡ˆBiÎÂ ˙B˜Ùq‰ el‡ ÏÎÂÔ‰a ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ,Ô ¿»≈«¿≈¿«≈»∆≈¿«¿ƒ»∆
˜Ê ÈˆÁ ‡l‡ ˜Èfn‰ ˙‡47˜Ê ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ∆««ƒ∆»¬ƒ∆∆¿ƒ»««ƒ»∆∆

Â„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÌÏL48. »≈≈ƒƒƒ»…

תם.47) ספק.48)כדין מחמת

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שם 1) נתבאר וכן השמירה. אחר התמה קרן חיוב בו נתבאר

נתבאר  וכן המיתוהו. ולא האדם גוף שהזיקו והמועד התם
הזיקה  ושם שלו שאינה לרשות בהמתו המכניס משפטי
תשלומי  משפטי שם נתבארו וכן דינו, מה הוזקה או בקרן
הקרן. נזקי תשלומי פרטי וכל הוא, וממה הוא כיצד הנזק

.‡‰¯ÒBÓa ÂÈÏÚa B¯LwL ¯BL2Èe‡¯k ÂÈÙa ÏÚÂ3, ∆¿»¿»»¿≈»¿»«¿»»»»
˜Èf‰Â ‡ˆÈÂ4˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡ :5Ì‡Â , ¿»»¿ƒƒƒ»¿«≈¬ƒ∆∆¿ƒ

ep¯ÓLÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - „ÚeÓ ‰È‰6Ì‡ ‡‰ , »»»»∆∆¡«¿…ƒ¿¿∆»ƒ
B¯ÓL7¯eËt -8¯·„a ˜Èf‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ê ‡e‰ ¯eÓLÂ , ¿»»¿»∆¿≈ƒƒƒ¿»»

ÌÈ¯·c ÏÎ‡L ÔB‚k ,B˙lÁzÓ BÏ „ÚeÓ ‡e‰L∆»ƒ¿ƒ»¿∆»«¿»ƒ
¯eËt - BÎel‰ C¯„a ÂÈÏ‚¯a ¯aL B‡ BÏ ÌÈÈe‡¯‰»¿ƒƒ≈¿«¿»¿∆∆ƒ»

ÌlLlÓ9. ƒ¿«≈

מצויה.3)בחבל.2) ברוח לעמוד שיכולה כגון 4)דלת
בה,5)שנגח. נזהר אדם שכל פחותה, שמירה זוהי כי

שמירה  שישמור כדי נזק, בחצי התורה אותו מחייבת ולכן
שמירה.6)מעולה. בחוסר תלוי כל 7)חיובו שמירה
מה:8)שהיא. בבאֿקמא יהודה, ר' וברגל 9)דעת בשן

נה: שם הכל, לדעת פחותה שמירה מספקת

.·ÔÈÓÈ Ô¯˜Ï „ÚeÓ ‰È‰10,Ï‡ÓO Ô¯˜Ï „ÚeÓ BÈ‡Â »»»¿∆∆»ƒ¿≈»¿∆∆¿…
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לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק
המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈

.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל

אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר
(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈
˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆

˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו

ח.59) הלכה למעלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר
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המזבח. ב.13)על יג:14)פרק יב.15)שם ז, ויקרא
בלבד.16) המזיק של מגופו גובה ותם

.‚¯Oa‰ ÔÓ B˙¯e·ÁÂ ˜fp‰ ÏÎ‡iL ?‰·Bb „ˆÈÎÂ¿≈«∆∆…««ƒ»«¬»ƒ«»»
‰M„˜a17„‚k ‰·B‚ BÈ‡ „ˆÈÎÂ .BlL ˜Ê ÈˆÁ „‚k ƒ¿À»¿∆∆¬ƒ∆∆∆¿≈«≈∆¿∆∆

Ì‡L ?ÔÈ¯eÓ‡‰,¯È„ ‰ÂL B˜Ê ÈˆÁa ˙Ba‚Ï BÏ ‰È‰ »≈ƒ∆ƒ»»ƒ¿«¬ƒƒ¿»∆ƒ»
,ÌÈ¯È„ ÈL ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÚ ¯Oa‰ Ïk ‰È‰Â¿»»»«»»ƒ»≈ƒ»∆¿≈ƒ»ƒ
ÈL ‰·B‚ BÈ‡ - ÈˆÁÂ ¯È„ ‰ÂL ÔÈ¯eÓ‡ ‡Ïa ¯Oa‰Â¿«»»¿…≈ƒ»∆ƒ»»≈ƒ≈∆¿≈

¯Oa‰ ÈLÈÏL18„·Ïa ¯Oa‰ ÈˆÁ ‡l‡ ,19. ¿ƒ≈«»»∆»¬ƒ«»»ƒ¿«

קלים.17) קדשים מן 18)כדין כולו נזק חצי כלומר,
כנגד 19)הבשר. הדינר, ורבע דינר. רבעי שלושת כלומר,

יכול  המזיק הניזק. מפסיד האימורים, מן לו המגיע החלק
מן  משלם אני הקדש. של והאימורים שלי הבשר לטעון:
אחראי  אני ואין עלי, המוטל לחלקי בהתאם שלי הבשר

ה'. קדשי שהם האימורים, לחלק

.„¯˜Ù‰ ¯BL ÔÎÂ20f‰L¯BL :¯Ó‡pL ;¯eËt - ˜È ¿≈∆¿≈∆ƒƒ»∆∆¡«
ÌÈÏÚ·Ï ÌÈ„ÁÈÓ ÌÈÒÎp‰ eÈ‰iL „Ú - e‰Ú¯21. ≈≈«∆ƒ¿«¿»ƒ¿À»ƒƒ¿»ƒ

˜fp‰ B˙B‡ Ot˙iL Ì„˜Â ,Á‚pL ¯˜Ù‰ ¯BL ?„ˆÈk≈«∆¿≈∆»«¿…∆∆ƒ¿…«ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ba ‰ÎÊÂ ¯Á‡ ‡a22‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . »«≈¿»»¬≈∆»¿…∆»

BLÈc˜‰ ˜Èf‰L ¯Á‡Â ,˜Èf‰L ÌÈÏÚ·Ï „ÁÈÓ‰ ¯BL«¿À»ƒ¿»ƒ∆ƒƒ¿««∆ƒƒƒ¿ƒ
ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰iL „Ú ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - B¯È˜Ù‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»«∆ƒ¿¿»ƒ

ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e B˜f‰ ˙ÚLa23. ƒ¿«∆≈ƒ¿««¬»»«ƒ

יג:20) שם בעלים, ט:21)בלי שם כי 22)משנה
בעלים. לו היו לא הנגיחה "והועד 23)בשעת שנאמר:

מיתה  שתהא עד כט) כא, (שמות איש" והמית בבעליו...
שם. אחד, בבעל כלומר כאחד, שווין בדין והעמדה

.‰Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL24,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ¯BL Á‚pL ∆ƒ¿»≈∆»«∆≈»ƒ
È„·BÚ‰ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;¯eËt - „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa≈»≈»»¿ƒ∆≈»¿≈

ÔÈ·iÁÓ ÌÈ·ÎBk25,‰˜Èf‰L BzÓ‰a ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ »ƒ¿«¿ƒ∆»»»«¿∆¿∆ƒƒ»
Ì‰ÈÈ„k Ì‰Ï ÔÈ„ e‡ È¯‰Â26„·BÚ ÏL ¯BLÂ . «¬≈»»ƒ»∆¿ƒ≈∆¿∆≈

- „ÚeÓ ÔÈa Ìz ÔÈa ,Ï‡¯OÈ ÏL Á‚pL ÌÈ·ÎBk»ƒ∆»«∆ƒ¿»≈≈»≈»
ÈÙÏ ,ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ‡e‰ ‰Ê Ò˜ ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈¿»∆¿¿≈»ƒ¿ƒ

˜Êp‰ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡Â ˙Bˆna ÔÈ¯È‰Ê ÔÈ‡L27‡Ï Ì‡Â , ∆≈»¿ƒƒ«ƒ¿¿≈»¿«¿ƒ«∆∆¿ƒ…
,d˙B‡ ÔÈ¯nLÓ ÔÈ‡ - ÔzÓ‰a È˜Ê ÏÚ Ô˙B‡ ·iÁz¿«≈»«ƒ¿≈¿∆¿»≈¿«¿ƒ»

.˙Bi¯a‰ ÔBÓÓ ÔÈ„ÈÒÙÓe«¿ƒƒ»«¿ƒ

לז:24) שם על 25)משנה מטיל אינו שלהם ביתֿהדין
רואה  ואינו בהמתו, נזקי בעד תשלום חובת הבהמה בעל

המשפט. בית לטיפול נושא בבאֿקמא 26)בזה ירושלמי
כדיניהם". אמר: יוחנן ר' בשם אבהו "ר' ג, הלכה ד פרק

(שם 27) הגמרא לפי זולתם. ממון על חסים שאין מתוך
שבע  עליהם קיבלו שלא בעמים רק נאמר זה ודין לח.).

נח. בני מצוות

.Â˜Èf‰L Ìz ¯BL28„ÓÚ ‡lL „Ú ˜Èfn‰ B¯ÎÓ Ì‡ , »∆ƒƒƒ¿»««ƒ«∆…»«
ÔÈca29¯eÎÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,30‰·Bb ˜fp‰ È¯‰ - «ƒ««ƒ∆»¬≈«ƒ»∆
epÓÈ‰31;BÏ ¯ÎnL ˜Èfn‰ ÔÓ ‰·B‚Â Á˜Bl‰ ¯ÊBÁÂ , ≈∆¿≈«≈«¿∆ƒ««ƒ∆»«

BÏ LÈ ÏB˜ Á‚pL ÔÂÈkL32ÁwÏ Á˜BlÏ BÏ ‰È‰ ‡ÏÂ , ∆≈»∆»«≈¿…»»«≈«ƒ«
.˜fp‰ ‰a‚iL „Ú«∆ƒ¿∆«ƒ»

לג:28) שם הניזק.29)ברייתא, רשאי 30)עם והקונה
בשור. עשו 31)לעבוד וכאילו מגופו, גובים תם שור כי

לניזק. אפותיקי של 32)אותו אפותיקי לשאר דומה ואינו
דעת  לפי זו, ברייתא הקונה. מן גובים שאין מטלטלין,
השור", "הוחלט שאמר עקיבא, ר' לדעת נאמרה רבינו,
בדין  שעמד לפני ולא בדין, שעמד לאחר דוקא זה אולם

מגידֿמשנה). ועי' ,102 עמוד לבבאֿקמא מאירי (עי'

.ÊLc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ˜Èfn‰ BLÈc˜‰33‡lL È„k , ƒ¿ƒ««ƒ¬≈∆À¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È34‰·Bb - BËÁL .ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ Lc˜‰ : …¿∆¿≈≈¿…ƒ¿¿»∆

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰zÓa B˙ .B¯OaÓ35‰a‚ÈÂ , ƒ¿»¿»¿«»»«∆»»»¿ƒ¿∆
.epnÓ ˜fp‰«ƒ»ƒ∆

עקיבא.33) רבי לדעת של 34)אפילו שורו שזה היודע
לחולין, ויצא שהקדישו וראה שנגח, יודע ואינו פלוני

שם. פדיון, בלא יוצא הקדש המקבל 35)יאמר: ורשאי
שמכר. מזיק בדין כמו בו, לעבוד

.ÁÔÈca „ÓÚÂ ˜Èf‰36¯eÎÓ BÈ‡ - B¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â37. ƒƒ¿»««ƒ¿««»¿»≈»
‡ÏÂ ‰OÚ ‡Ï - ‰zÓa B˙ .Lc˜Ó BÈ‡ - BLÈc˜‰ƒ¿ƒ≈À¿»¿»¿«»»…»»¿…

eÓ„˜ .ÌeÏk38˜ÈfÓ ÏL ˙B·BÁ ÈÏÚa39ÔÈa ,e‰eÒÙ˙e ¿»¿«¬≈∆«ƒ¿»≈
˜Èf‰ ‡lL „Ú ·ÁL40‡Ï - ·Á ‡lL „Ú ˜Èf‰ ÔÈa ∆»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«∆…»…

epnÓ ‰·Bb ˜fp‰ ‡l‡ ,eÎÊ41ÈÏÚa ÏL ‰È‰ elÙ‡L ; »∆»«ƒ»∆ƒ∆∆¬ƒ»»∆«¬≈
‰lÁzÓ ˙B·BÁ42.BÙebÓ ‰·Bb ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰Â ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¬≈∆∆ƒ

הקודמת.36) הברייתא וגופו 37)המשך הוחלט, השור כי
לניזק. כבר הניזק.38)שייך שבא חייב 39)לפני שלהם

כסף. והם 40)המזיק לנזק, קדם שלהם החוב אם אפילו
הניזק. לפני בתור המזיק.41)הראשונים משור

לד.42) שם שהזיק, לפני

.Ë„ÚeÓ43„ÓÚ ‡lL ÔÈa ÔÈca „ÓÚ ÔÈa ,˜Èf‰L »∆ƒƒ≈»««ƒ≈∆…»«
BËÁL B‡ ‰zÓa B˙ B‡ B¯ÎÓ B‡ BLÈc˜‰Â ,ÔÈca«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«»»¿»

ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -44˙B·BÁ ÈÏÚa eÓ„˜ . «∆»»»»¿«¬≈
e‰e‚È‰‰Â45„Ú ˜Èf‰ ÔÈa ˜Èf‰ ‡lL „Ú ·Á ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈»«∆…ƒƒ≈ƒƒ«

˜fp‰ ÌlzLÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;Ba eÎÊ - ·Á ‡lL46‡l‡ ∆…»»¿ƒ∆≈ƒ¿«≈«ƒ»∆»
˜Èfn‰ ÈÒÎaL ‰lÚn‰ ÔÓ47ÂÈÒÎ Ïk È¯‰Â , ƒ«¿À»∆¿ƒ¿≈««ƒ«¬≈»¿»»

ÔÈ„aÚLÓ48.‰Ê ˜ÊÏ ¿À¿»ƒ¿∆∆∆

הקודמת.43) הברייתא של 44)המשך קניינו כולו והשור
המתנה. מקבל של או הקונה, של לרשותם.45)ההקדש,

דין 47)מגופו.46) אין ובמטלטלין כבעלֿחוב, ודינו
זכה. מהם, וגבה שקדם מאוחר ובעלֿחוב קדימה,

בתם.48) כמו במיוחד, השור גוף על שעבודו ואין

.È- ˜Èfn‰ ÈÒÎpÓ ˜fpÏ ˙Ba‚Ï ÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙ÈaLk¿∆≈ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿≈««ƒ
‰lÁz ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ÔÈ·Bb49BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ¿ƒ»¿ƒ…»

Ïk „‚k ÔÈÏËÏhÓ BÏ eÈ‰ ‡lL B‡ ÏÏk ÔÈÏËÏhÓƒ«¿¿ƒ¿»∆…»ƒ«¿¿ƒ¿∆∆»
ÈÒÎaL ‰lÚÓ‰ Ú˜¯w‰ ÔÓ ¯‡M‰ ÔÈ·Bb - ˜Êp‰«∆∆ƒ«¿»ƒ««¿««¿À»∆¿ƒ¿≈

˜Èfn‰50ÔÈaÒ elÙ‡Â ,ÔÈÏËÏhÓ e‡ˆÓiL ÔÓÊ ÏÎÂ .51 ««ƒ¿»¿«∆ƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ«¬ƒÀƒ
.Ú˜¯wÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ -≈ƒ¿»ƒ««¿«

כסף,49) שוה לרבות לד) כא, (שמות לבעליו" ישיב "כסף
שכל  ב), עמוד (שם פפא רב וכדעת ז. שם סובין, ואפילו
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לפי 42)המשפט. שלם, נזק או נזק חצי ישלם והמזיק
המיתה. בשעת הנבילה משעת 43)מחיר עלה מחירה אם
המשפט. שעת עד ולפי 44)המיתה יהודה, ר' כדעת

לד: שם יוחנן, ר' תשובת

.ËÈ¯‰Â ,˙ÓÂ e‰eÁ‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk≈«»∆»«ƒ∆¿»»≈«¬≈
‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,‰‡Ó ‰˙ÈÓ ˙ÚLa ‰ÂL ‰Ï·p‰«¿≈»»»ƒ¿«ƒ»≈»ƒ¿««¬»»
ÌlLÓ ˜Èfn‰ ÔÈ‡ - ÌÈBÓL ‰ÂL È¯‰Â ‰˙Át ÔÈca«ƒ»¬»«¬≈»»¿ƒ≈««ƒ¿«≈
ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ ,‰‡Ó ‡l‡∆»≈»ƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈

BÙebÓ ÌÈMÓÁ BÏ45. ¬ƒƒƒ

לניזק.45) והנבילה

.È‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ‰Ï·p‰ ‰ÁÈaL‰ƒ¿ƒ»«¿≈»«¬≈ƒ»»ƒ¿««¬»»
BÏ ÌlLÓ ˜Èfn‰ È¯‰ - ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó ÔÈca«ƒ≈»¿∆¿ƒ¬≈««ƒ¿«≈

ÌÈÚLz46ÌlLÓ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ , ƒ¿ƒƒ»»»¿ƒ»»»¿«≈
˙n‰ ˙‡ Ì‚Â :¯Ó‡pL e‰ÊÂ .BÙebÓ ‰MÓÁÂ ÌÈÚa¯‡«¿»ƒ«¬ƒ»ƒ¿∆∆∆¡«¿«∆«≈

.[ÔeˆÁÈ ˙n‰ Á·L] - ÔeˆÁÈ∆¡∆««≈∆¡

הנבילה 46) וכאילו והניזק, המזיק בין השבח את מחלקין
תשעים. הוא הנזק א"כ ועשר. מאה שוה

.‡ÈÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL47ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL »∆»«ƒ∆»«»∆»«ƒ
ÁÈaL‰ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈMÓÁ B˙ÈÁÙ‰Â¿ƒ¿ƒ¬ƒƒƒ¿««¬»»«ƒƒ¿ƒ«
‡Ïel‡Â ,ÊeÊ ˙B‡Ó Úa¯‡ ‰ÂL ‡e‰ È¯‰Â ˜fp‰«ƒ»«¬≈»∆«¿«≈¿ƒ≈

˙B‡Ó ‰BÓL ‰ÂL ‰È‰ B˙ÈÁÙ‰L ‰ÁÈ‚p‰48ÔÈa - «¿ƒ»∆ƒ¿ƒ»»»∆¿∆≈≈
˙ÚLk ‡l‡ Ô˙B ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó Á·ML ÔÈa BÓhtL∆ƒ¿≈∆»«≈≈»≈≈∆»ƒ¿«

˜Êp‰49‰kn‰ ˙ÓÁÓ LÁk .50,ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa «∆∆»«≈¬«««»ƒ¿««¬»»«ƒ
‰‡Ó ‰ÂL ˙Át‰ È¯‰Â51‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk BÏ Ô˙B - «¬≈«¿»»∆≈»≈ƒ¿««¬»»

.ÔÈca«ƒ

לד.47) שם זוז,48)ברייתא מאות ארבע הוא והנזק
במועד. מאות ארבע או בתם מאתים תובע והניזק

וחמש.49) עשרים ותם חמשים, הפחת 50)מועד אם אבל
אשם  המזיק אין כי הנזק, כבשעת נותן מלאכה, מחמת בא

זה 51)בזה. ואין שם. שם, הנזק, בשעת חמשים במקום
בדין, העמדה שעת עד מיתה משעת נבילה לפחת דומה
קלקול  בגלל מאליו בא הפחת שם כי ניזק, של שהפחת
שלנו  במקרה אבל מיד, למכרה לניזק לו והיה הנבילה,
ומכיון  נכחשת, והיא תתרפא שהבהמה לפעמים הניזק סבור

המזיק. חייב המכה, מחמת בא שזה

.·È˜Èfn‰ ÁÈaL‰52Ì‡ :ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ƒ¿ƒ«««ƒƒ¿««¬»»«ƒƒ
BÓhtL ˙ÓÁÓ53‡l‡ epnÓ ÌlzLÓ BÈ‡ - Á·L ≈¬«∆ƒ¿»«≈ƒ¿«≈ƒ∆∆»

BÓˆÚ ˙ÓÁÓ Ì‡Â ;˜Èf‰L ‰ÚMa ‰ÂL ‰È‰M ‰Ó«∆»»»∆«»»∆ƒƒ¿ƒ≈¬««¿
ÁÈaL‰54˙ÚLk Blk epnÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlzLÓ - ƒ¿ƒ«ƒ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ∆Àƒ¿«

.ÔÈca ‰„ÓÚ‰«¬»»«ƒ

בשיעור 52) הוא והנזק שור, נגח ש"ח 50 שוה תם שור כגון
מגופו, גובים בתם אולם ש"ח, 100 - נזק חצי ש"ח. 200
עלה  בדין, העמדה בשעת בלבד. ש"ח 50 שוה והריהו
חצי  כל את כעת תובע הניזק ש"ח. למאה המזיק של מחירו

המזיק. מן ש"ח מאה בסך לשורו.53)הנזק המזיק בעל

אני 54) לטעון: יכול המזיק בעל בלבד. ש"ח 50 כלומר
(שם). תקח?! ואתה שורי, את ופטמתי כסף הוצאתי

.‚ÈÁ¯ËÏ ˜Èfn‰ ÏÚ55d˙B‡ ‡ÈˆÓnL „Ú ‰Ï·pa «««ƒƒ¿…««¿≈»«∆«¿ƒ»
‰ÏÚÓ - ˙ÓÂ ¯B·Ï ¯BM‰ ÏÙpL ÔB‚k ?„ˆÈk .˜fpÏ«ƒ»≈«¿∆»««¿»≈«¬∆
BÏ ÔÈÓL Ck ¯Á‡Â ,˜fpÏ d˙BÂ ¯Ba‰ ÔÓ ‰Ï·p‰«¿≈»ƒ«¿¿»«ƒ»¿««»»ƒ
˙n‰Â ÂÈÏÚ·Ï ·ÈLÈ ÛÒk :¯Ó‡pL .‰Ï· ˙Át56 ¿«¿≈»∆∆¡«∆∆»ƒƒ¿»»¿«≈
˙‡Â ‰Ï·p‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ - Bl ‰È‰Èƒ¿∆¿«≈∆«»¿»ƒ∆«¿≈»¿∆

˜fpÏ ÈÁ‰ ÔÓ ‰˙ÁtL ˙Át‰57ÈˆÁ - Ìz ‰È‰ Ì‡Â ; «¿»∆»¬»ƒ«««ƒ»¿ƒ»»»¬ƒ
.e¯‡aL BÓk ,˙Át‰«¿»¿∆≈«¿

כדעת 55) לניזק, שייך השור כי הנזק, חצי כל הניזק גובה
לניזק. השור" "הוחלט לג. שם עקיבא דעת 56)ר'

יא. שם ואחרים, המת 57)אבאֿשאול את שאף משמע,
לבעליו. לבעליו".58)ישיב ישיב ל"כסף פירוש זהו

ח.59) הלכה למעלה

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
הם 1) המזיקים החיים שבעלי הבעלים מהות בו נתבארו

או  בעלים, להם היו לא הנזק ובשעת שהזיקו או שלהם,
בעלים  להם היו אם וכן הדיוט. של שאינו דבר שהזיקו
האיך  שם נתבאר וכן אחר, אדון לרשות יצאו הנזק ואחר
כדי  הניזק צריך ראיה זו ואי אלו, נזקין גובים דין בית

נזקו. לו שיגבו

.‡¯BL B‡ ,Lc˜‰ ÏL ¯BL Á‚pL Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL∆ƒ¿»≈∆»«∆∆¿≈
:¯Ó‡pL ;¯eËt - Ï‡¯OÈ ÏL ¯BL Á‚pL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈∆»«∆ƒ¿»≈»∆∆¡«

e‰Ú¯ ¯BL2ÌÈL„w‰ ÏÎÂ .3‰ÏÈÚÓ Ô‰a ÔÈ·iÁL4- ≈≈¿»«√»ƒ∆«»ƒ»∆¿ƒ»
ÔÈ˜Ê ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡5ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙe .6Ô‰a LÈ - ≈»∆ƒ¿»ƒ¿≈«À¿»ƒ≈»∆

ÔÈ˜Ê ÔÈc7e‡ˆÈ È¯‰L ,e˜f‰L ÔÈa e˜Èf‰L ÔÈa , ƒ¿»ƒ≈∆ƒƒ≈∆À¿∆¬≈»¿
.ÔÈlÁ Ì˙BÈ‰ÏÂ ÔBÈ„ÙÏ¿ƒ¿¿ƒ¿»Àƒ

הקדש,2) של שור ולא רעהו", שור את איש שור יגוף "וכי
לז: בבאֿקמא בהמת 3)משנה כגון מזבח, קדשי בין

הדם, זריקת אחר עד משהוקדשה חטאת בהמת או עולה
הבית. בדק קדשי משלם 4)ובין בשוגג, מהם נהנה אם

מעילות. אשם קרבן ומביא הקרן, על נוסף כי 5)חומש
ה'". "קדשי ונפדו.6)נקראים מום בהם שנפל כגון

קצת 7) בהם שיש ואףֿעלֿפי נג: שם נקרא, רעהו" "שור כי
ועבודה. בגיזה שאסורים קדושה,

.·ÌÈÓÏL8‰·Bb - e˜Èf‰L9Ì¯OaÓ10‰·B‚ BÈ‡Â , ¿»ƒ∆ƒƒ∆ƒ¿»»¿≈∆
Ô‰È¯eÓ‡ „‚k ¯Oa‰ ÔÓ11ÌÈL„˜ ÏL ÌÈ¯eÓ‡‰L ; ƒ«»»¿∆∆≈≈∆∆»≈ƒ∆»»ƒ

ÌÈl˜12‰ÏÈÚÓ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,Ô‰a ÔÈÏÚBÓ13. «ƒ¬ƒ»∆¿∆≈«¿¿ƒ¿¿ƒ»
‰˜Èf‰L ‰„Bz ÔÎÂ14ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â ,d¯OaÓ ‰·Bb - ¿≈»∆ƒƒ»∆ƒ¿»»¿≈∆ƒ

ÌÁl‰15¯Oa ÏÏkÓ ÌÁl‰ ÔÈ‡L ;dnÚ ‡a‰16. «∆∆«»ƒ»∆≈«∆∆ƒ¿«»»

יג.8) שם הם, בעלים וממון קלים, קדשים עם הנמנים
נזק.9) בעלים 10)חצי ממון והבשר מגופו, גובה תם כי

החלב 11)הוא. כגון המזבח, גבי על שמקריבים החלקים
ביאור  גֿד). ג, (ויקרא ועוד הכליות שתי הקרב, את המכסה

הבאה. בהלכה זה בכור,12)לדין תודה, שלמים, כגון
מקריבים  האימורים ואת נאכל שהבשר ועוד, בהמה מעשר
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למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין
אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב

שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»
‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»

ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»
‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל
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הנזק. דעת 14)ממון.13)הניזק.12)מחצי זוהי
מו: דם, החכמים,

.‚ÏÙB d¯aÚ ‡ˆÓÂ ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚pL ¯BL15 ∆»«»»¿À∆∆¿ƒ¿»À»»≈
‰ÏÈt‰ dÁ‚ ‡lL „Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa16B‡ ¿ƒ»¿≈»«ƒ«∆…¿»»ƒƒ»

‰ÏÈt‰ ‰ÁÈ‚ ˙ÓÁÓ17‰¯t‰ ˜Ê ÌlLÓ -18BÈ‡Â , ≈¬«¿ƒ»ƒƒ»¿«≈≈∆«»»¿≈
„Ïe‰ ˜Ê ÌlLÓ19.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ; ¿«≈≈∆«»»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

העובר.16)מת.15) בנזק אשם אינו השור ובעל
חצי 17) כלומר, העובר, של נזק בחצי אף חייב השור ובעל

מועד. היה אם שלם ונזק תם, היה השור אם העובר, דמי
כדינו.18) ומועד כדינו אינו 19)תם מועד היה אפילו

ומועד  רבע משלם שתם סומכוס, לדעת בניגוד כלום, משלם
העובר. דמי חצי

.„‰¯t ˙Át ÔÈÓL ÔÈ‡ - ‰ÏÈt‰Â ˙¯aÚÓ ‰¯t Á‚20 »«»»¿À∆∆¿ƒƒ»≈»ƒ¿«»»
BÓˆÚ ÈÙa „Ïe‰ ˙ÁÙe dÓˆÚ ÈÙa21ÔÈÓL ‡l‡ , ƒ¿≈«¿»¿««»»ƒ¿≈«¿∆»»ƒ

˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL ‰¯t‰ ‰˙È‰ ‰nk22‰‡È¯·e23 «»»¿»«»»»»¿∆»¿»¿À∆∆¿ƒ»
ÂLÎÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ24ÌlLÓe ,‰lL ÏÙp‰Â ‡È‰ , ¿«»ƒ»»«¿»ƒ¿«≈∆∆»¿«≈

˙Át‰25BÈˆÁ B‡ ,26.Ìz ‰È‰ Ì‡ - «¿»∆¿ƒ»»»

המתה.20) הפרה לדמי החיה הפרה דמי בין ההפרש
המת.21) הוולד לדמי החי הוולד דמי בין ההפרש
שדמיו 22) חי, וולד דמי ולא עובר דמי כולל זה מחיר

הטוען: המזיק לטובת הוא זה חישוב עובר. מדמי מרובים
להיות  צריך החישוב גם כן על מעוברת, פרה הזיק שורי

מעוברת. פרה דמי נראית 23)לפי היא מעוברת כשהיא
דמיה. את מעלה וזה ושמנה, בשר לאחר 24)בריאת

מועד.25)הנגיחה. הוא הפחת.26)אם חצי

.‰˙Át È¯‰ :¯Á‡Ï „Ïe‰Â ¯Á‡Ï ‰¯t‰ ‰˙È‰»¿»«»»¿«≈¿«»»¿«≈¬≈¿«
ÔÓM‰27‰¯t‰ Ûeb ˙ÁtL28˙ÁÙe ,‰¯t‰ ÏÚ·Ï - «…∆∆»««»»¿«««»»¿«
ÁÙp‰29„Ïe‰ ÏÚa ÌÚ ‰¯t‰ ÏÚa B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ -30, «∆«¿ƒ«««»»ƒ«««»»

.„Ïe‰ ÏÚa ÏL - ÏÙp‰Â¿«≈∆∆«««»»

בחישוב 27) בא וזה שומן, מוסיפה היא מעוברת כשהפרה
הנזק. לגוף 28)דמי ואין באיבריה, נבלע השומן שהרי

הפרה. לבעל שייך זה פחת כך משום בו. חלק העובר
בעלת 29) ונראית יותר גדול שלה הנפח מעוברת כשהפרה

דמי  בחישוב בא זה גם עולה. ומחירה גדולים, איברים
הוולד 30)הנזק. לגוף גם שהרי חצי, מקבל הוולד ובעל

הנפח. בגידול חלק

.Â˜f‰Â ¯Á‡ ¯BL ¯Á‡ Û„B¯ ‰È‰L ¯BL31˜fp‰ , ∆»»≈«««≈¿À««ƒ»
Ú„BÈ ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡32‡nL , ≈¿ƒƒ¿∆≈≈ƒ≈«∆»

ÏÚ Û‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ‰˜Ï ÚÏÒa¿∆«»»«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿««
ÈÈ‡ :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È‡cÂa Ú„BÈ È‡ :¯ÓB‡ ˜fp‰L Ètƒ∆«ƒ»≈¬ƒ≈«¿««¿∆≈≈ƒ

Ú„BÈ ‰z‡ È‡cÂ :¯Ó‡Â ˜fp‰ ÔÚË .Ú„BÈ33E¯BML ≈«»««ƒ»¿»««««»≈«∆¿
˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‰Ê È¯‰ - ˜Èf‰34,Ú„BÈ BÈ‡L ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿«∆≈∆≈≈«

Û‡ ¯eËt - Ìz ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„ÚeÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¬»ƒ»»»»«
BÓˆÚÓ ‰„B‰ elÙ‡L ;˙q‰ ˙Úe·MÓ35,¯eËt - ƒ¿«∆≈∆¬ƒ»≈«¿»

‡e‰ ¯eËt - Ò˜a ‰„BÓe ,‡e‰ Ò˜ ˜Ê ÈˆÁL36. ∆¬ƒ∆∆¿»∆ƒ¿»»

המשנה 32)הנרדף.31) את הגמרא שם מפרשת כך

אלא  כסף לשלם מחייבים אין שמא". ומזיק ברי ניזק "רישא
מספקת, הניזקֿהתובע טענת ואין ברורה, הוכחה פי על

המזיק. של הספק מטענת חזקה היא ואתה 33)אפילו
התשלום. מן להשתמט כדי יודע" "איני שבועה 34)טוען

עדים  לתובע ואין בכל, לכופר הגמרא חכמי שתיקנוה
הסיתוהו  החכמים הוא, "היסת" המלה ופירוש מ:) (שבועות
שונה  כזו שבועה התובע. דעת את להפיס כדי להישבע,
אין  כלומר, חפץ, נקיטת צריכה שאינה בזה, השבועות מיתר
שבועות  מהלכות יא בפרק (רבינו תורה ספר אוחז הנשבע

יג). נגח.35)הלכה זה 36)ששורו דין סד: קמא בבא
ח), כב, (שמות אלוהים" ירשיעון "אשר הפסוק מן לומדים

עצמו. את המרשיע ולא

.Ê„Á‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â ,„Á‡ ¯Á‡ ÌÈÙ„B¯ ÌÈL eÈ‰»¿«ƒ¿ƒ««∆»«¬≈≈ƒ∆∆»
˜Èf‰ Ô‰Ó37,Ì‰ÈMÓ e‰Ê È‡ ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â , ≈∆ƒƒ¿≈»≈ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈∆

- ˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,˜Èf‰ E¯BL :¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¿ƒƒ¿∆≈¿ƒƒ
ÔÈ¯eËt Ì‰ÈL38- „Á‡ LÈ‡ ÏL Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â . ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»¿≈∆∆ƒ∆»
ÌlLÏ ·iÁ39Ì‰ÈLaL ˙eÁt‰ ÛebÓ40eÈ‰ Ì‡Â . «»¿«≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆¿ƒ»

ÂÈÒÎpÓ ÌÏL ˜Ê ÔÈÓlLÓ - ÔÈ„ÚeÓ41. »ƒ¿«¿ƒ∆∆»≈ƒ¿»»

הזיק.37) השור אם הוא, שספק הקודמת בהלכה כמו ולא
לפטור  ואין לשלם, חייב היה המזיק, הודה לו זה במקרה
שאינם  פי על ואף עדים ישנם כי בקנס, מודה כדין אותו
לדונו  שלא עדותם מועילה הזיק, מי של שורו יודעים

ט). הלכה משנה, (לחם בקנס הכלל 38)כמודה יסוד על
הראיה". עליו מחברו "המוציא הקודמת בהלכה הנזכר

הזיק.39) ששורו הוא וודאי כולו 40)כי ואם תם. כשהוא
כי  ההפרש, את הניזק מפסיד הנזק, חצי דמי שווה אינו

הזיק. הפחות שמא לטעון יוכל התשלום 41)המזיק כי
לשאלה: משקל כל אין ולכן נכסיו ועל השור בעל על מוטל

הזיק. מי

.ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42ÌÈ¯ÂM‰ ÈMLa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿≈«¿»ƒ
„Á‡ ‰È‰Â ,„·‡ B‡ Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈ„ÓBÚ¿ƒ¬»ƒ≈∆»≈∆»«¿»»∆»
,¯eËt - „Á‡ LÈ‡ ÏL Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ìz Ô‰Ó≈∆»««ƒ∆≈∆ƒ∆»»

‰È‡¯ ‡·‰ :BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L43‡e‰ „ÓBÚ‰ ‰fL ∆¬≈≈»≈¿»»∆∆»≈
.EÏ ÌlL‡Â ˜Èf‰L∆ƒƒ«¬«≈¿

לשלם.42) חייב אחד איש של שניהם היו כי 43)שאם
או  שאבד זה המזיק שמא הראייה. עליו מחבירו המוציא
רק  נאמר זה [ודין מגופו. אלא משלם אינו ותם שמת,
השוורים  בעל חייב המועד כשנאבד אבל התם, כשנאבד
מנכסיו  לשלם חייב הזיק, המועד אם נפשך, ממה נזק בחצי
ואפשר  לפנינו עומד הוא הרי הזיק, התם ואם שלם, נזק
משפט  בחושן עיניים מאירת בעל פירש כך מגופו. לגבות
מתנגד  כאן זו הלכה של סגנונה אולם ה. קטן סעיף ת סימן
שאין  ומשמע מהם", "אחד מת אם כותב רבינו זה. לפירוש
פירושו  הדעת על איפוא מתקבל מת. מהם איזה הבדל כל
מועד]. ואיזהו תם מהם איזה ידוע כשלא שהמדובר השני,

.ËÌÈ¯ÂM‰ ÈL eÈ‰44ÏB„b „Á‡ ÔÈÙ„B¯‰45„Á‡Â »¿≈«¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿∆»
ÔË˜46ÔË˜ :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ , »»«ƒ»≈»ƒƒ¿««ƒ≈»»

„ÚeÓ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰ ;˜Èf‰ƒƒ»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈»
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למכור  איֿאפשר אם כי "מיטב", בחינת הם מטלטלין
אחר. במקום יימכרו זה, ומיטב 50)במקום שדהו "מיטב

שהכוונה  עקיבא, ר' וכדעת ד), כב, (שם ישלם" כרמו
כדי  "מיטב", דרוש בקרקע ז.). (שם מזיק של שדהו למיטב

קונה. בנקל הנשארות 51)שישיג התבואה גרגרי קליפות
הקמח. את שהוציאה אחרי בנפה

.‡ÈÔÈ˜˜Ê ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ÌlLiL Ì„˜ ˜Èfn‰ ˙Ó≈««ƒ…∆∆¿«≈≈≈ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhnÏ52˜fpÏ ÔÈ·B‚Â .Ú˜¯wÏ ‡l‡ , «ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ∆»««¿«¿ƒ«ƒ»

˙È¯eaf‰ ÔÓ53·BÁ ÏÚ·k ‰OÚ ˜fp‰L ÈtÓ .54, ƒ«ƒƒƒ¿≈∆«ƒ»«¬»¿««
ÒÙz Ì‡Â .·BÁ ÏÚ·Ï ÔÈ„aÚLÓ ÔÈ‡ ÔÈÏËÏhn‰Â¿«ƒ«¿¿ƒ≈»¿À¿»ƒ¿««¿ƒ»«
¯Á‡Ï Ì‰Ó BÏ ÔÈ·Bb - ˜Èfn‰ ÈiÁa ÔÈÏËÏhn‰ ˜fp‰«ƒ»«ƒ«¿¿ƒ¿«≈««ƒƒ≈∆¿««

B˙BÓ55.

לבעלֿחוב 52) לא משועבדים אינם יתומים של מטלטלין כי
יתומים  של מטלטלין שאפילו משמע, יד:). (שם לניזק ולא

גובים. אין משנה 53)גדולים ביותר, הגרועה הקרקע
מח: היתומים.54)גיטין מן חוב זכה 55)התובע כי

יד: בבאֿקמא רבא דברי בתפיסתו, בהם

.·ÈÌÈB‡b‰ ewz ¯·k56ÔÓ ·BÁ ÏÚa ˙Ba‚Ï ¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿««ƒ
ÔÈÏËÏhn‰57.ÔÈÈ„ Èza ÏÎa BÊ ‰wz ‰ËLÙe , «ƒ«¿¿ƒ»¿»«»»¿»»≈ƒƒ

ÔÈ˜Êp‰ ÔÈa‚Ó CÎÈÙÏ58.ÌÈÓB˙È ÏL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ¿ƒ»«¿ƒ«¿»ƒƒ«ƒ«¿¿ƒ∆¿ƒ
ÔÈÏËÏhÓ ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡Â59˙È¯eaf‰ ÔÓ BÏ ÔÈ·Bb -60; ¿ƒ…ƒƒ«ƒ«¿¿ƒƒƒ«ƒƒ

kLÔÓ ‡l‡ Ú¯tÈ ‡Ï - ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ï ∆»«»ƒ»«ƒƒ¿≈¿ƒ…ƒ»«∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,˙È¯eaf‰61. «ƒƒ¿∆≈«¿

ו.)56) וילנא (הוצאת בבאֿקמא שהרבה 57)רי"ף מכיון
המטלטלין  על סומך והמלוה קרקע, להם אין אדם בני

שם.58)(מאירי). הרי"ף דעת כבעלֿחוב, ודינם
מטלטלין 59) אין ואם מטלטלין, קודם במזיק: כמו הסדר

קרקע. עצמו.60)גובה ממזיק כמו עידית ולא
יא.61) בהלכה

.‚ÈÔÈ˜Êp‰ ÔÈ‡62¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈÓlzLÓ63, ≈«¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿≈«»ƒ¿…∆
˙‚¯‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡Â64‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡ ,65 ¿≈«¿≈»∆¡∆∆∆»ƒ¿»»¿»

ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú·e66ÏÈ‡B‰ :¯Ó‡z ‡lL .„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ∆……«ƒ
˙B¯„‚Â ¯˜a‰ ˙Ù¯·e ÌÈÒeq‰ ˙BÂ¯‡a ÔÈÈeˆÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿À¿«ƒ¿∆∆«»»¿ƒ¿

ÌÈÚB¯‰Â ÌÈ„·Ú‰ ‡l‡ Ô‡ˆ67Ì‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ …∆»»¬»ƒ¿»ƒ¿«≈»∆ƒ
,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - BÊ ˙‡ ‰˜Èf‰ BÊ ‰Ó‰aL e„ÈÚ‰≈ƒ∆¿≈»ƒƒ»∆¿ƒ»∆
‰Ê ˙‡ Ï·Á ‰Ê Ì„‡L ÌÈL B‡ ÌÈpË˜ e„ÈÚ‰ Ì‡Â¿ƒ≈ƒ¿«ƒ»ƒ∆»»∆»«∆∆

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ÔÈ˜Ê ¯‡La e„ÈÚ‰ B‡68ÔÈ‡ . ≈ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¬≈∆≈
Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÌÏBÚÏ ÌÈ·iÁÓ ÔÈ‡ ‡l‡ ,Ôk ¯·c‰«»»≈∆»≈¿«¿ƒ¿»»«ƒ
¯‡L „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú eÈ‰iL „Ú ÌÈ„Ú≈ƒ«∆ƒ¿≈ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿»

˙Bi„Ú69e„ÈÚÈÂ ,70.ÌlLÏ ˜Èfn‰ ÔÈc ˙Èa e·iÁÈÂ , ≈À¿»ƒƒ«¿≈ƒ««ƒ¿«≈

יד:62) בבאֿקמא האדם 63)משנה את שהמית מועד
ליורשים. כופר  אדם.64)משלם על 65)כשהמיתה ולא

אומדנא. ובגויים.66)יסוד בנשים בעבדים, ולא
שמרעים 67) מפני כגזלנים, דינם כי לעדות, פסולים הרועים

כה: סנהדרין אחרים, בשדות שאין 68)בהמתם מכיון
להזמין  שאפשר למקרים לדמות ואין שראו, אחרים עדים

ועוד. בהלואה כגון כשרים, עדים הלואה.69)מראש כגון
וכו'.70) הנזק על

.„È‰ÚB¯ ‰È‰L ¯BL71¯‰p‰ Èab ÏÚ72¯BL ‡ˆÓÂ ∆»»∆««≈«»»¿ƒ¿»
,ÁbÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ ÁbÓ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Bcˆa ‚e¯‰»¿ƒ««ƒ∆∆¿À»¿∆»ƒ«

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - CMÏ „ÚeÓ ‰ÊÂ CMÓ ‰Ê73Úe„Èa : ∆¿À»¿∆»ƒ…≈¿ƒ¿»«
¯ÁB‡‰ ÏÓ‚ elÙ‡Â .BÁ‚ ‰ÊÂ BÎL ‰fL74ÔÈa ∆∆¿»¿∆¿»«¬ƒ»»»≈≈

ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Bcˆa ‚e¯‰ [ÏÓ‚] ‡ˆÓÂ ÌÈlÓb‰75: «¿«ƒ¿ƒ¿»»»»¿ƒ≈¿ƒ
.ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú e‰e‡¯L „Ú ,B‚¯‰ ‰fL Úe„Èa¿»«∆∆¬»«∆»≈ƒ¿≈ƒ

צג.71) לא 72)בבאֿבתרא אומר: שם בגמרא רשב"ם
"ע"ג  הגירסא היתה כן רבינו לעיני הנהר". גב "על גרסינן

שם 73)נהר". שיש מכיון הוא, והטעם שם. הגמרא לשון
ברורה. ראיה בלי אומדנא לפי דנים אין שוורים, עוד

ובועט.74) ופסק 75)נושך שם, תנאים של פלוגתא
כתנאֿקמא.

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התם 1) תשלומי שיהיו כדי הנזק" "גוף הנקרא מהו נתבאר

בין  מחלוקת או ספק אירע אם בו נתבאר וכן ממנו. נגבים
אחד  מזיק משפט וכן אלו דברים ופרטי דינם והניזק, המזיק

הדברים. באלו בזה וכיוצא לשנים שהזיק

.‡‰Ó‰a2‰pnÓ ˜Ê ÈˆÁ ‰·Bb - ‰˜Èf‰L ˙¯aÚÓ ¿≈»¿À∆∆∆ƒƒ»∆¬ƒ∆∆ƒ∆»
‰„ÏeÓe3dÙebÓ ‡e‰L ÈtÓ ;4˙Ï‚¯z Ï·‡ . ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒ»¬»«¿¿…∆

‰·B‚ BÈ‡ - ‰˜Èf‰L5d˙ˆÈaÓ6‰ˆÈa‰L ÈtÓ ; ∆ƒƒ»≈∆ƒ≈»»ƒ¿≈∆«≈»
‰pnÓ ˙L¯ÙÓe ˙Ïc·Ó Ï·‡ ,dÙebÓ dÈ‡7. ≈»ƒ»¬»À¿∆∆À¿∆∆ƒ∆»

מו.2) קמא הנזק 3)בבא חצי כל גובה איננה, הפרה ואם
מז. שם, רבא דעת זוהי הוולד. עובר 4)מן בהיותו הוולד,

הנג  בתם בשעת גם כן על הפרה. עם הוא אחד גוף יחה,
הוולד. מן אף גובה מגופו, אלא גובה הנזק.5)שאינו חצי

שם.6) רבא, דברי המשך זהו שהזיקה. לאחר שהטילה
עוד 7) בהיותה אפילו התרנגולת לגוף מחוברת אינה

לפרה. שמחובר עובר בהיותו וולד כן שאין מה במעיה,
מקושרת  הייתה שהביצה ידוע שאם למד, אתה ומזה
מגיד  (לפי ממנה גובים שהזיקה, בשעה לאם או לאשכול

התוספות). וכדעת משנה

.·Úe„È ÔÈ‡Â ,dcˆa d„ÏÂ ‡ˆÓÂ ‰Á‚pL ˙¯aÚÓ¿À∆∆∆»¿»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»¿≈»«
‰„ÏÈ ‰Á‚ ‡lL „Ú Ì‡8‰„ÏÈ ‰Á‚pL ¯Á‡ B‡9- ƒ«∆…»¿»»¿»««∆»¿»»¿»
‰¯t‰ ÔÓ ˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ10„Ïe‰ ÔÓ ‰·B‚ BÈ‡Â , ¿«≈¬ƒ∆∆ƒ«»»¿≈∆ƒ«»»

ÌeÏk11‡È·iL „Ú12‰˙È‰ ‰Á‚pL ‰ÚLaL ‰È‡¯ ¿«∆»ƒ¿»»∆¿»»∆»¿»»¿»
‡ÈˆBn‰L ;˙¯aÚÓ13‰È‡¯‰ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ14. ¿À∆∆∆«ƒ≈¬≈»»¿»ƒ»¿»»

אך 8) משתלם הנזק חצי וכל בנגיחה, חלק כל לוולד ואין
הפרה. מגוף הפרה 9)ורק מן הנזק חצי גובה ואז

הקודמת. בהלכה כמו מגוף 10)ומוולדה, לתשלום בנוגע
הוולד. נולד אימתי הבדל אין במקרה 11)הפרה אפילו

שממון  שם), (במשנה, סומכוס לדעת בניגוד איננה. שהפרה
חצי  היינו נזק, רבע הוולד מן וגובים חולקים, בספק המוטל
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˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף

הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו
הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,

כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח
כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של

השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח
גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה

הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח
שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,

ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע
על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»
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ÌÈLÏL ‡e‰Â ,B˜Ê ¯˙BÓ ÌlzLÓ76ÌÈÏÚa‰Â , ƒ¿«≈«ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ
‰‡Ó77‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .78. ≈»¿≈…«≈»∆

פ:).74) מציעא (בבא המשכון על המלווה כי 75)כדין
השור. לשמירת אחראי חצי 76)הוא לכל אחראי הוא כי

זוז. שבעים בסך בעינו 77)הנזק בשור הקודם חלקו
לו: וגמרא לו. שם משנה הניזקים 78)עומד, מספר אם

שמור  הבעלים וחלק נשכר, אחרון אחרון תמיד יותר, גדול
ועומד.

.„ÈÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL ÌÈnz ÌÈ¯ÂL ÈL¿≈¿»ƒ«ƒ∆»¿∆»∆¿«¿ƒ
¯˙Bna79Ì„‡Â „ÚeÓ B‡ ,ÔÈ„ÚeÓ Ì‰ÈL .˜Ê ÈˆÁ «»¬ƒ∆∆¿≈∆»ƒ»¿»»

Ìz „Á‡ .ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÔÈÓlLÓ - ‰Êa ‰Ê eÏ·ÁL∆»¿∆»∆¿«¿ƒ«»∆∆»≈∆»»
Ì˙a „ÚeÓ :„ÚeÓ „Á‡Â80,ÌÏL ˜Ê ¯˙Bna ÌlLÓ - ¿∆»»»¿»¿«≈«»∆∆»≈

Ìz ¯BL ?„ˆÈk .˜Ê ÈˆÁ ¯˙Bna ÌlLÓ - „ÚeÓa Ìz»¿»¿«≈«»¬ƒ∆∆≈«»
„ÈÒÙ‰L81‰Ê ¯ÊÁÂ ,‰Ó ‰ÂL ¯Á‡ Ìz ¯BLa ∆ƒ¿ƒ¿»«≈»∆»∆¿»«∆

ÏÚa È¯‰ - ÌÈÚa¯‡ ‰ÂL ÔBL‡¯a „ÈÒÙ‰Â ÔB¯Á‡‰»«¬¿ƒ¿ƒ»ƒ»∆«¿»ƒ¬≈««
ÌÈLÏL ÔB¯Á‡‰ ÏÚ·Ï ÌlLÓ ÔBL‡¯‰82Ì‰ÈL eÈ‰ . »ƒ¿«≈¿««»«¬¿ƒ»¿≈∆

ÔBL‡¯‰ .ÌÈML ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - ÔÈ„ÚeÓ»ƒ««»ƒ¿«≈ƒƒ»ƒ
„ÚeÓ83Ìz ÔB¯Á‡Â84.ÌÈBÓL ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »¿«¬»««»ƒ¿«≈¿ƒ

Ìz ÔBL‡¯‰85„ÚeÓ ÔB¯Á‡‰Â86ÔBL‡¯‰ ÏÚa - »ƒ»¿»«¬»««»ƒ
.‰¯OÚ ÌlLÓ¿«≈¬»»

חיי 79) אחד שכל החבלות שתי דמי של ב.בהפרש
שהזיק 80) הנזק חצי דמי על עלה הזיק שהמועד הנזק אם

הפסד.81)התם. ההפרש.82)שעשה וחייב 83)חצי
זוז. זוז.84)מאה עשרים זוז.85)וחייב חמישים וחייב

תחשוב 86) שלא רבינו משמיענו זוז. ארבעים וחייב
משלם  והמועד ותם, במועד אפילו נזק, תחת נזק שמעמידים
משלם  תם ואחרון מועד ראשון ובדין העודף, הנזק את רק
היינו  שמונים, משלם אלא כן, הדין אין שישים, רק המועד

התם. שהזיק הנזק חצי פחות שלם נזק מאה

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
היא 1) אם האדם את שהמיתה בהמה  משפט בו נתבאר

הכופר, את משלמים שהבעלים מועדת, היא ואם תמה
הבעלים  ומהות זה, לדבר מועדת נעשית היא וכיצד
רשות  זה ובאי תמית וכיצד שלהם, היא הממיתה שהבהמה

חייבת. ותהיה תמית נפש זה ואי

.‡ÌB˜Ó ÏÎa Ì„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL2ÏB„b ÔÈa -3 ∆≈ƒ∆»»»¿»»≈»
ÔË˜ ÔÈa4„·Ú ÔÈa ,5„Á‡Â Ìz „Á‡ ,ÔÈ¯BÁ Ôa ÔÈa ≈»»≈∆∆≈∆ƒ∆»»¿∆»
„ÚeÓ6„·BÚ‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰ Ì‡Â .Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - »¬≈∆ƒ¿»¿ƒ≈ƒ∆»≈

ÌÈ·ÎBk7Ì‰ÈÈ„k ,¯eËt -8. »ƒ»¿ƒ≈∆

הרבים.2) ברשות ובין היחיד ברשות שלש 3)בין בן
שערות. שתי שהביא אחד ויום שנה כתוב 4)עשרה שהרי

לו" יעשה הזה כמשפט יגח, בת או יגח בן "או בפירוש
לא). כא, והשור 5)(שמות השור... יגח עבד "אם שכתוב
לב). (שם -6)יסקל" בתם סקילה. עונש כתוב שבשניהם

כט). כח, (שם יסקל" "השור - ובמועד השור", יסקל "סקול

מא. בבאֿקמא המשנה מביאה הנ"ל הדינים כל את

ה.7) הלכה ח פרק למעלה להם 8)השוה דנין אנו והרי
למעלה. כנאמר כדיניהם,

.·ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L „Á‡Â ¯BL „Á‡9e˙ÈÓ‰L ∆»¿∆»¿»¿≈»«»»∆≈ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L Ìz ÔÈa ‰Ó .ÔÈÏ˜Ò el‡ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒ«≈»∆»«∆»»»

„ÚeÓÏ10ÔÓ ¯eËt Ìz‰L ?Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰L ¿»∆»«∆»»»∆«»»ƒ
¯Ùk‰11¯ÙÎa ·iÁ „Úen‰Â ,12„ÚeÓ ‰È‰iL „·Ï·e ; «…∆¿«»«»¿…∆ƒ¿«∆ƒ¿∆»

‚¯‰Ï13. «¬…

הוא 9) "שור" אולם שור", יגח "וכי כתוב בתורה אמנם
וראה  היוםֿיומית. המציאות מן ולקוחה בלבד, דוגמה

מי"ב). פ"א עדויות (וראה ה"א פ"א, הלא 10)למעלה
נסקלים. ההרוג 11)שניהם האדם דמי מלשלם פטור

כא, (שמות נקי" השור "ובעל מפורש כתוב כי ליורשיו,
ומא: מא, שם ל.12)כח). כא, או 13)שמות אדם

שם. כופר, חייב אינו - אדם לחבל מועד אבל בהמה,

.‚Ì„‡‰ ˙‡ e‚¯‰L ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÎÂ ÏÈ‡B‰Â14 ¿ƒ¿»¿≈»«»»∆»¿∆»»»
‚¯‰Ï „ÚeÓ ‡ˆnÈ C‡È‰ ,ÔÈÏ˜Ò15eÓlLiL „Ú ƒ¿»ƒ≈«ƒ»≈»«¬…«∆¿«¿

È„·BÚ ‰LÏL ‚¯‰L ÔB‚k ?¯Ùk‰ ˙‡ ÂÈÏÚa¿»»∆«…∆¿∆»«¿»¿≈
ÌÈ·ÎBk16„·BÚÏ „Úen‰L ;Ï‡¯OÈ ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«ƒ¿»≈∆«»¿≈

Ï‡¯OÈÏ „ÚeÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈ·ÎBk17‰LÏL ‚¯‰L B‡ . »ƒ¬≈∆»¿ƒ¿»≈∆»«¿»
‰Ù¯Ë Ï‡¯OÈ18ÌÏL ‚¯‰ Ck ¯Á‡Â19‚¯‰L B‡ . ƒ¿»≈¿≈»¿««»»«»≈∆»«

Á¯·e20¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L ;Òt˙ ÈÚÈ·¯·e , »«»¿ƒƒƒ¿»∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
¯BM‰ Ï˜qiL „Ú21Ì„‡ Èa ‰LÏL ÔkÒ Ì‡ ÔÎÂ .22 «∆ƒ»≈«¿≈ƒƒ≈¿»¿≈»»

˙BÓ‰a LÏL ‚¯‰L B‡ ,„Á‡k23„ÚeÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆»∆»«»¿≈¬≈∆»
‰‚È¯‰Ï24¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚ·e ,25Ì‡ ÔÎÂ . «¬ƒ»¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆¿≈ƒ

¯BM‰ ˙‡ e¯Èk‰ ‡ÏÂ ¯BM‰ ÏÚa ˙‡ ÌÈ„Ú e¯Èk‰26 ƒƒ≈ƒ∆«««¿…ƒƒ∆«
e‡¯ ˙ÈÚÈ·¯·e ,˙ÈLÈÏLe ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚÙa¿««ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ»¿ƒƒ»

‚¯‰L B¯BL27¯BM‰ ‡e‰ ‰Ê Ì‡ ÔÈÚ„BÈ eÈ‰ ‡ÏÂ ∆»«¿…»¿ƒƒ∆«
‰È‰ ¯Á‡ B‡ ˙BBL‡¯‰ ÌÈÓÚt LÏLa ‚¯‰L28- ∆»«¿»¿»ƒ»ƒ«≈»»

¯BL Ì¯˜·a Ì‰Ï LiL ÌÈÏÚa‰ e„Úe‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¬«¿»ƒ∆≈»∆ƒ¿»»
ÌzÓ‰a Ïk ¯ÓLÏ Ì‰Ï ‰È‰ ,ÌÈÓÚt LÏL ‚¯‰L29, ∆»«»¿»ƒ»»»∆ƒ¿…»¿∆¿»
.¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ - e¯ÓL ‡lL ¯Á‡Óe≈««∆…»¿¿«¿ƒ∆«…∆

הראשונה.14) שם.15)בפעם הגמרא, קושיית זוהי
למעלה 16) פטור, גוי שהמית שור שם. שימי, ר' תשובת

א. כדעת 17)הלכה שפסק רבינו על תמה המגידֿמשנה
ומקשה: שימי, רב על מתפלאה הגמרא שהרי שימי, רב
ואומרת, ומסיימת לישראל?!" מועד הוי לגויים "ומועד
רב  שתשובת זאתֿאומרת לקיש...", בן שמעון ר' אמר "אלא

ואומר  מתרץ והוא נדחתה. "אלא",שימי גורס אינו שרבינו :
לישראל", מועד הוי לגויים ש"מועד בניחותא, מפרש והוא

שני. טעם אומר לקיש בן שמעון בו 18)ור' שיש אדם
מוחו, קרום שניקב כגון בבהמה, שמטריפים הדברים אחד
הרג". הרוג ש"אדם מכיון טריפה, על שור סוקלים ואין

שם.19) לשלם, מועד  זה הרי לטריפה שלוש 20)ומועד
שם. כופר 21)פעמים, אם . . . יסקל "השור שכתוב: כמו

אין  נתפס, לא אם כן על כטֿל). כא, (שמות עליו" יושת
כופר. משלמים אדם 22)הבעלים וכשהרג מתו, ולא

מא. בבאֿקמא כולם, מתו ומה 24)שם.23)רביעי
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˜Èf‰47˜Èf‰ Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,48B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ - ƒƒ¿««ƒ≈»ƒƒ«ƒ≈¬≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ49. »»»¿»»

כלל.44) עדים שאין במקרה עוסקת זו הלכה לה: שם
נזק.45) חצי לתשלום מספיק 46)המספיק שאינו

נזק. חצי שלם.47)לתשלום נזק לי חייב ואתה
הנוגח.48) של ומגופו נזק חצי רק לך ואם 49)ומגיע

בו  שהודה מה אפילו יקבל לא ראייה, יביא לא הניזק
בשעורים  לו והודה חיטים "טענו לכלל בהתאם המזיק,
המשנה  פירוש (ראה לה: שם השעורים", מדמי אף פטור
לדונו  אין ומועד שבתם האומרים לדעת ואפילו לרבינו).
בכלל  התם שגם מפני בשעורים, לו והודה חיטים כטענו
פטור  כן פי על אף הניזק, של בטענתו ונכלל המזיק נכסי
של  הטעם עדים. אין שהרי בקנס, מודה כדין מכלום, המזיק
לו  חייב אינו שהנתבע מודה עצמו התובע הוא: הכלל
משפט  חושן וראה עדים. כמאה הדין בעל והודאת שעורים,

טעמים. כמה עוד פח סימן

.ÈÌL ‰˙È‰ ‡Ï50‡l‡ ,˜Èf‰ ‰fL ‰¯e¯a ‰È‡¯ …»¿»»¿»»¿»∆∆ƒƒ∆»
MÓ „Á‡L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÌlLÓ - ˜Èf‰ el‡ È ≈ƒ¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈≈ƒƒ¿«≈

¯ÓB‡L BÓk ˜Èfn‰51Ú„BÈ ‰z‡L :˜fp‰ ÔÚË Ì‡Â . ««ƒ¿∆≈¿ƒ»««ƒ»∆«»≈«
EÈÙa ˜Èf‰ ‰fL ,È‡cÂ52˙Úe·L ÚaL ˜Èfn‰ È¯‰ - ««∆∆ƒƒ¿»∆¬≈««ƒƒ¿»¿«

‰¯Bz‰53.˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰„B‰L BÓk ÌlLÓe «»¿«≈¿∆»∆¬≈»¿ƒ¿»

הקודמת.50) בהלכה המתואר דומה 51)במקרה זה ואין
דנים  וכאן כלל עדים אין שם כי וכו', בחיטים לטענו
משפט  חושן ש"ך וראה משנה) (מגיד עדים שיש במקרה

טו. קטן סעיף פח ומועד 52)סימן תם של במקרה כגון
הזיק. שהמועד יודע אתה הניזק: מודה 53)טוען כל כדין

(ראה  היסת שבועת שנשבע הכל ככופר ולא במקצת,
טוען  אינו כשהניזק הוא: דבר של וטעמו ו). הלכה למעלה
שלא  המזיק טענת הדעת על מתקבלת יודע, עצמו שהמזיק
(ש"ך  משבועה פטור הוא ולכן הזיק שור איזה לו ידוע
כשהניזק  כן שאין מה ד), קטן סעיף ת סימן משפט חושן

הזיק. שהגדול יודע אתה טוען:

.‡ÈÔÈ˜Èfn‰Â ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡ ,ÌÈL ÔÈ˜fp‰ eÈ‰»«ƒ»ƒ¿«ƒ∆»»¿∆»»»¿««ƒƒ
˙‡ ˜Èf‰ ÏB„b :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,ÔË˜ „Á‡Â ÏB„b „Á‡∆»»¿∆»»»«ƒ»≈»ƒƒ∆

ÏB„b‰54ÔËw‰ ˙‡ ÔËw‰Â55Èk ‡Ï :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â ,56, «»¿«»»∆«»»¿««ƒ≈…ƒ
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰ ÔË˜ ‡l‡57ÔËw‰ ˙‡ ÏB„‚Â58B‡ ; ∆»»»ƒƒ∆«»¿»∆«»»
ÚeÓ „Á‡Â Ìz „Á‡ ‰È‰L˜Èf‰ „Úen‰ :¯ÓB‡ ˜fp‰ ,„ ∆»»∆»»¿∆»»«ƒ»≈«»ƒƒ

ÏB„b‰ ˙‡59ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ Ì˙Â60Ìz :¯ÓB‡ ˜Èfn‰Â , ∆«»¿»ƒƒ∆«»»¿««ƒ≈»
ÏB„b‰ ˙‡ ˜Èf‰61ÔËw‰ ˙‡ ˜Èf‰ „Úen‰Â62‡ÈˆBn‰ - ƒƒ∆«»¿«»ƒƒ∆«»»«ƒ

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ63- ≈¬≈»»»¿»»…»¿»»¿»»¿»
¯eËt ˜Èfn‰64B¯·Á ˙‡ ÔÚBË ‰ÊÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ««ƒ»¿»∆∆¿∆≈∆¬≈

˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ‡e‰L ,ÌÈ¯BÚOa BÏ ‰„B‰Â ÌÈhÁ65 ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿«∆≈
ÌÈ¯BÚO ÈÓcÓ Û‡ ¯eËÙe66˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk , »«ƒ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿

ÌlLÓ È¯‰ - ˜fp‰ ÒÙz Ì‡Â .ÔÚBË67ÏB„b‰ ÔÓ ÔËwÏ ≈¿ƒ»««ƒ»¬≈¿«≈«»»ƒ«»
‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;˜Èfn‰ ‰„B‰L BÓk ,ÔËw‰ ÔÓ ÏB„bÏÂ¿«»ƒ«»»¿∆»««ƒ¬»ƒ…

.ÌeÏk ˜Èfn‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÒÙz»«≈ƒƒƒ««ƒ¿

הגדול,54) הנזק חצי לתשלום מספיק הגדול המזיק וגוף

הקטן. גוף כן שאין הניזק 55)מה חצי אקבל ומגופו
הגדול. משורך אקח הגדול שורי נזק חצי ודמי הקטן,

כן.56) נזקו 57)לא חצי לתשלום הקטן את רק ותיקח
כל  על מרובה הגדול של נזק שחצי פי על אף הגדול, של

השאר. את ותפסיד מן 58)שוויו, הקטן נזק חצי ותיקח
גדול.59)הגדול. שור דמי מנכסיך לי לשלם חייב ואתה

הקטן.60) של הנזק חצי אקח אותו 61)ומגופו ותיקח
שניזק  הגדול דמי חצי שווה שאינו פי על ואף בלבד,

ההפרש. את בלבד.62)ותפסיד קטן דמי מנכסי לך ומגיע
על 63) עדים שיש במקרה כי כלל, עדים שם שאין הכוונה

הגדול, את הזיק מהם איזה יודעים שאינם אלא הנגיחה,
וטעם  המזיק, שאומר כמו שמשלם י, בהלכה למעלה נאמר

משנה). (מגיד שם נתבאר שהודה.64)הדבר ממה אף
בחיטים.65) כופר הוא שהנתבע 66)כי מודה התובע כי

לו. חייב ובכל 67)אינו פטור בקנס שמודה פי על ואף
מידו, מוציאים תפס אם שאפילו הוא הדין בקנס מודה
מוציאים  ואין אחר, קנס על עדיף נזק שחצי  רבינו סובר
כאן  מובא הראב"ד, גם פירש וכן תפס. אם הניזק מיד

משנה. במגיד

.·È˜fp‰ È¯‰ - ¯Á‡ ¯BL Á‚Â ¯ÊÁÂ Á‚pL ¯BL∆»«¿»«¿»««≈¬≈«ƒ»
‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .Ba ÔÈÙzL ÌÈÏÚa‰Â ÔBL‡¯‰»ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ≈«»∆
‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL Á‚pL ÌÈ˙‡Ó»«ƒ∆»«»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»
Á‚Â ¯ÊÁ .‰‡Ó ¯BM‰ ÏÚ·e ,‰‡Ó ÏËB ˜fp‰ - ÌeÏk¿«ƒ»≈≈»«««≈»»«¿»«

¯Á‡ ¯BL68- ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL «≈»∆»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿
ÌÈÏÚa‰ ÌÚ ÂÈÙlL ˜fp‰Â ,‰‡Ó ÏËB ÔB¯Á‡‰»«¬≈≈»¿«ƒ»∆¿»»ƒ«¿»ƒ

ÊeÊ ÌÈMÓÁ ÌÈMÓÁ ÔÈÏËB69‰ÂL ¯BL Á‚Â ¯ÊÁ . ¿ƒ¬ƒƒ¬ƒƒ»«¿»«»∆
ÏËB ÔB¯Á‡‰ - ÌeÏk ‰ÙÈ ‰Ï·p‰ ÔÈ‡Â ,ÌÈ˙‡Ó»«ƒ¿≈«¿≈»»»¿»«¬≈

‰‡Ó70ÌÈMÓÁ ÂÈÙlL ˜fÂ ,71ÌÚ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â , ≈»¿ƒ»∆¿»»¬ƒƒ¿«ƒ»»ƒƒ
‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ‰MÓÁÂ ÌÈ¯OÚ ÌÈÏÚa‰72ÏÚ ÔÎÂ . «¿»ƒ∆¿ƒ«¬ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ»¿≈«

ÌÈÎÏB‰Â ÔÈ˜ÏBÁ ‰Ê C¯c73. ∆∆∆¿ƒ¿¿ƒ

בתשלום 68) והניזק, הבעלים היינו השותפים, שני חייבים
זוז. מאה בסך נזק הראשון 69)חצי והניזק הבעלים

הנותרים. הזוזים מאה את ביניהם כולם 70)מחלקים כי
לנזקו. חצי 71)אחראים כלומר מאה, היה בשור חלקו

ב50%ֿ, הנזק חצי בתשלום להשתתף עליו כן על השור,
בל  זוז חמישים לו ונשארים זוז, חמישים בד.היינו,

והניזק 72) הבעלים ביניהם מחלקים הנותרים זוז חמישים
היו. שווים בשור חלקיהם כי בשווה, שווה הראשון

או 73) ז), הלכה ו פרק (למעלה לתמותו שחזר במקרה
כל  אין כן לא שאם אחר, מין ונגח לשוורים מועד שהיה
מועד. נעשה נגיחות שלוש אחרי שהרי זה, לדין אפשרות

.‚ÈB˜Ê ÈˆÁ ˙Ba‚Ï ,‰˜Èf‰L ‰Ó‰a ÒÙzL ˜fƒ»∆»«¿≈»∆ƒƒ»ƒ¿¬ƒƒ¿
¯ÎO ¯ÓBL ‰ÈÏÚ ‰OÚ - dÙebÓ74Ì‡Â ;ÔÈ˜ÊÏ ƒ»«¬»»∆»≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ

·iÁ ÔBL‡¯‰ ˜fp‰ - ‰˜Èf‰Â ‰˙ˆÈ75,‰È˜Êa »¿»¿ƒƒ»«ƒ»»ƒ«»ƒ¿»∆»
Á‚pL ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL ¯BL ?„ˆÈk .ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ≈«»∆»«ƒ∆»«
,‰‡Ó epnÓ ˙Ba‚Ï ˜fp‰ BÒÙ˙e ,ÌÈ˙‡Ó „ÈÒÙ‰Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ»ƒ¿ƒ∆≈»
˜fp‰ È¯‰ - ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Óa „ÈÒÙ‰Â Á‚Â ¯ÊÁÂ¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈«ƒ»
BÒÙzL ÔBL‡¯‰ ˜fp‰Â ,ÌÈÚ·L ÌlzLÓ ÔB¯Á‡‰»«¬ƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«ƒ»»ƒ∆¿»
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אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ
¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ
.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
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„·Ú ˙ÈÓ‰66‰ek ‡Ïa ‚¯‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;67ÏÈ‡B‰ , ≈ƒ∆∆¿««ƒ∆»«¿…«»»ƒ
‰ÊÏ „ÚeÓ ‡e‰Â68. ¿»»∆

להרוג 60) נתכוונה כגון שהרגה, לזה נתכוונה לא אם אפילו
את  הרגה אילו כי נסקלת, - שמעון את והרגה ראובן את
מד: בבאֿקמא סקילה, חייבת היתה כן גם ראובן,

מד.61) שם מובאות 62)משנה האלה הדוגמאות כל
שם. וכשם 63)במשנה השור, מיתת כך הבעלים כמיתת

נתכוון  שלא השור גם כך פטור, נתכוון שלא השור שבעל
שם. בהמות.64)פטור, שלוש כן לפני שהרג כגון

וחייב 65) ממיתה "פטור שמואל כדעת חורין, בן המית אם
שלא  כופר "לרבות יוחנן: ר' וכדעת א, עמוד שם בכופר",

מג: שם בכוונה", ככופר שלושים 66)בכוונה ישלם
כסף  אמה, או השור יגח עבד "אם שכתוב: כמו שקלים,
עליו  זה סכום לב). כא, (שמות לאדניו" יתן שקלים שלשים
יותר, שווה הוא אם ובין פחות שווה העבד אם בין לשלם
ח. הלכה ב, פרק למעלה השווה לקנס. נחשב כך ומשום

כעבד 67) בכוונה שלא עבד לרבות . . ." יוחנן: ר' כדעת
מג: שם שהשור 68)בכוונה", אףֿעלֿפי כופר משלם לכן

הבעלים  שאין וברח, הרג לדין דומה זה ואין נסקל, אינו
ג), הלכה (למעלה נסקל אינו שהשור מפני בכופר חייבים
השור  שלפנינו בדין אבל סקילה, חייב השור ששם מכיון

ג). הלכה למעלה (כסףֿמשנה מסקילה פטור

.ÈÏtÏ „ÚeÓ ‰È‰69Èa ÏÚ‰‡¯Â ,˙B¯B·a Ì„‡‰ »»»ƒ…«¿≈»»»¿¿»»
¯B·a ˜¯È70Ì„‡ ÌL ‰È‰Â ,˜¯i‰ ÏÈ·La ¯BaÏ ÏÙÂ »»¿¿»««ƒ¿ƒ«»»¿»»»»»

ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï „ÚeÓ ‰È‰L B‡ ;˙ÓÂ71ÏÈt‰Ïe72 »≈∆»»»¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ¿«ƒ
ÏÙÂ ,B˙‡‰Ï Ï˙Îa CkÁ˙Â ,Ì„‡ Èa ÏÚ73ÏÚ «¿≈»»¿ƒ¿«≈¿…∆«¬»»¿»««

ÈÙÏ ,‰˙ÈnÓ ¯eËt ¯BM‰ - BÎekÁ ˙ÓÁÓ ˙ÓÂ Ì„‡»»»≈≈¬«ƒ«»ƒƒ»¿ƒ
È¯‰L ,¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ;˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ ‡lL∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆∆¬≈
Ì‰ÈÏÚ ÏÈt‰Ï B‡ Ì„‡ Èa ÏÚ ˙B¯B·a ÏtÏ „ÚeÓ ‰Ê∆»ƒ…¿«¿≈»»¿«ƒ¬≈∆
?B˙‡‰Ï CkÁ˙pL Ú„eÈ C‡È‰Â .ÌÈÏ˙k‰74 «¿»ƒ¿≈«ƒ»«∆ƒ¿«≈«¬»»

˙ÈÓ‰Â ÏÈt‰L ¯Á‡Ï CkÁ˙pLk75. ¿∆ƒ¿«≈¿««∆ƒƒ¿≈ƒ

מח:69) שם.70)שם יוסף, רב מד.71)דוגמת שם
הכתלים.72) חיכוכו.73)את מחמת ולא 74)הכותל

אדם. להרוג שם.75)נתכוון גמרא

.‡È˙ÈÓzL „Ú ¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡≈«¿»ƒ¿«¿ƒ∆«…∆«∆»ƒ
˙eL¯a ˙ÈÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô˙eL¯Ó ıeÁ ÔzÓ‰a¿∆¿»≈¿»¬»ƒ≈ƒƒ¿

‰ÏÈ˜Òa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˜Èfn‰76ÌÈÏÚa‰ - ««ƒ««ƒ∆ƒ¿ƒ»«¿»ƒ
¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt77˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ÒÎp‰ ?„ˆÈk . ¿ƒƒ«…∆≈««ƒ¿»«¬«««««ƒ

ÒÎ elÙ‡Â ,B˙eL¯a ‡lL78B¯ÎO Úa˙Ï79B‡ ∆…ƒ¿«¬ƒƒ¿«ƒ¿…«¿»
B·BÁ80- ˙ÓÂ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e ,epnÓƒ∆¿»∆««««ƒ»≈

È¯‰L ;¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰Â ,‰ÏÈ˜Òa ¯BM‰«ƒ¿ƒ»¿«¿»ƒ¿ƒƒ«…∆∆¬≈
.BzÚcÓ ‡lL ‰Ê ÏL B˙eL¯Ï ÒkÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡≈¿ƒ»≈ƒ¿∆∆∆…ƒ«¿

מועילה 76) לחצרי", נכנסת רשות "באיזו הבעלים: טענת
השור, מיתת לענין לא אבל בלבד, וקנס ממון תשלומי לענין

כג: זו.77)בבאֿקמא טענה מועילה כופר לגבי
לג.79)פועל.78) שם, הלווה.80)ברייתא מן המלווה

.·ÈÁ˙ta „ÓÚ81,'Ô‰' BÏ ¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ÏÚ·Ï ‡¯˜Â »««∆«¿»»¿««««ƒ¿»«≈

ÒÎÂ82ÌÈÏÚa‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL B¯BL BÁ‚e , ¿ƒ¿«¿»∆««««ƒ¬≈«¿»ƒ
EÓB˜Óa „ÓÚ ‡l‡ 'Ô‰' ÚÓLÓ ÔÈ‡L ;ÔÈ¯eËt83„Ú ¿ƒ∆≈«¿«≈∆»¬…ƒ¿¿«

.CnÚ ¯a„‡L∆¬«≈ƒ»

רשות 82)שם.81) כנתינת "הן" תשובת את הבין כי
בברייתא.כדעת 83)להכנס. החכמים

.‚ÈÈab ÏÚ ‰Ò¯„Â ,˜fp‰ ¯ˆÁÏ ‰ÒÎpL ‰Ó‰a¿≈»∆ƒ¿¿»«¬««ƒ»¿»¿»««≈
˜BÈz84dÎel‰ C¯c85ÔÈÓlLÓ ÌÈÏÚa‰ - e‰˙‚¯‰Â ƒ∆∆ƒ»«¬»«¿«¿»ƒ¿«¿ƒ

¯Ùk‰ ˙‡86˙„ÚeÓ Ï‚¯‰L ;87,dÎel‰ C¯„a ˜Èf‰Ï ∆«…∆∆»∆∆∆∆¿«ƒ¿∆∆ƒ»
Ï‚¯‰ ÏÚÂ ÔM‰ ÏÚ Û‡ ·iÁ ˜fp‰ ˙eL¯·e88BÓk , ƒ¿«ƒ»«»«««≈¿«»∆∆¿

e¯‡aL89‰eÎa ˙ÈÓ‰L „Úen‰L :„ÓÏ ˙‡ˆÓ .90 ∆≈«¿ƒ¿≈»»≈∆«»∆≈ƒ¿«»»
‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡Â ;¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò -ƒ¿»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆¿ƒ≈ƒ∆…

‰eÎa91.¯ÙÎa ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰Â ,‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ¿«»»»ƒ«ƒ»¿«¿»ƒ«»ƒ¿…∆
ÔÓe ‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰L Ì˙Â¿»∆≈ƒ∆…¿«»»»ƒ«ƒ»ƒ

¯Ùk‰92ÌÈÏÚa‰Â ,Ï˜Ò - ˙ÈÓ‰Ï Ôek˙ Ì‡Â ; «…∆¿ƒƒ¿«≈¿»ƒƒ¿»¿«¿»ƒ
„·Ú ÏL ÒwÓ ÔÎÂ ,¯Ùk‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt93. ¿ƒƒ«…∆¿≈ƒ¿»∆∆∆

כו.84) הניזק.85)שם, ברשות "רגל" מיד 86)שזוהי
לאחר  רק בכופר שחייב בקרן כמו ולא הראשונה, בפעם

נגיחות. משלמים 87)שלוש הבעלים ולפיכך מתחילתה,
פעמים. שלוש אחר קרן כמו הראשונה בפעם כופר

רגל.88) ועל שן על שפטור הרבים ברשות מהֿשאיןֿכן
ז.89) ה, הלכה א פרק נגח.90)למעלה כמו 91)כגון

והדוגמאות  הילוכה", דרך תינוק גבי על "דרסה של הדוגמה
ט. הלכה במועד 92)למעלה בתורה נאמר הכופר דין כי

ל. כא, שמות מלשלם 93)בלבד, פטור עבד שהרג תם
ראה  בלבד, במועד בתורה נאמר זה דין כי שקלים, שלושים

ט. הלכה למעלה

.„ÈÈÏ ‰‡¯94‰eÎa ˙ÈÓ‰L Ìz‰L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ¿∆ƒ∆««ƒ∆«»∆≈ƒ¿«»»
ÚÏÒ ÌÈLÏL ‡e‰L ,Òw‰ ÔÓ ¯eËt ‰ÁÙL B‡ „·Ú∆∆ƒ¿»»ƒ«¿»∆¿ƒ∆«

‰¯Bza ·e˙k‰95‰eÎa ‡lL ˙ÈÓ‰ Ì‡ ,96ÌlLÓ - «»«»ƒ≈ƒ∆…¿«»»¿«≈
BÙebÓ ‰ÁÙM‰ ÈÓ„ ÈˆÁ B‡ „·Ú‰ ÈÓ„ ÈˆÁ97el‡k , ¬ƒ¿≈»∆∆¬ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

B¯·Á ¯BL ˙ÈÓ‰98.B¯BÓÁ B‡ ≈ƒ¬≈¬

ובגאונים.94) בתלמוד ברור מקור בלי עצמו, סברת זוהי
המשנה 95) בלשון "שקלים". כתוב בתורה לב. כא, שמות

שם  מפרש אונקלוס התרגום גם סלע. בשם זה שקל נקרא
סלעים. - מסקילה.96)"שקלים" שפטור הוא ודינו

מגופו.97) נזק חצי שמשלם שהזיק, תם על 98)כדין כי
פרק, באותו - במפורש התורה אומרת אמתו, ועל עבדו
דינו  כלומר הוא", כספו "כי - כן לפני אחדים פסוקים
אף  פטור בכוונה שלא אדם שהרג תם אבל וכחמורו, כשורו

(מגידֿמשנה). חורין לבן דמים שאין מפני דמיו, מחצי

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
בן 1) אם הנהרג שהוא [מה] לפי הכופר כמות בו נתבאר

מה  והזיקה המיתה אחת בהמה [אם] וכן עבד, או חורין
אחר  מרשותם הבהמה הבעלים הוציאו אם וכן דינה,

ההורגת. בהמה דיני ותשלום שהמיתה,

.‡ÔÈic‰ e‡¯L BÓk ?¯Ùk‰ ‡e‰ ‰nk2ÈÓ„ ‡e‰L «»«…∆¿∆»««»ƒ∆¿≈
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אינו  לאדם שמועד ח, הלכה ו פרק למעלה רבינו שפסק
לאדם, מועד אינו לבהמה שמועד וכלֿשכן לבהמה, מועד
בהמה  להריגת במועד אבל להזיק, במועד אלא נאמר לא
לבבאֿקמא  מאירי ראה להיפך. ומכלֿשכן לאדם, גם מועד

כאן. וכסףֿמשנה ,127 ג'25)עמוד אחרי אדם כשהרג
אבל 26)הבהמות. שהמית, השור בעל הוא מי יודעים הם

לאיש  לו יש כי הוא, שור איזה בדיוק לציין יודעים אינם
שוורים. כמה הרג 27)זה שור איזה בדיוק ויודעים

יודעים 28)ברביעית. אבל הבעלים, לאותם שייך כן שגם
הראשונות. הנגיחות שלש כל נגח אחד ששור הם

רבינא 29) תשובת זוהי הרג. איזהו יודעים שאינם מכיון
שם. בגמרא,

.„‰¯Bza ·e˙kL ‰Ê30ÈtÓ - '˙ÓeÈ ÂÈÏÚa Ì‚Â' ∆∆»«»¿«¿»»»ƒƒ
‰ÚeÓM‰31ÌÈÓL È„Èa BÊ ‰˙ÈÓ ·eiÁL ,e„ÓÏ32; «¿»»¿∆ƒƒ»ƒ≈»«ƒ

‚¯‰p‰ ¯Ùk Ô˙ Ì‡Â33Èt ÏÚ Û‡Â .BÏ ¯tk˙Ó - ¿ƒ»«…∆«∆¡»ƒ¿«≈¿««ƒ
‰¯tk ¯Ùk‰L34¯ÙÎa ·iÁ˙pL ÈÓ ÔÈkLÓÓ ,35ÏÚa ∆«…∆«»»¿«¿¿ƒƒ∆ƒ¿«≈¿…∆¿«

.BÁ¯k»¿

אדם.30) שהרג מועד ז"ל.31)בשור חכמינו קבלת מפי
קרא 32) "אמר דרשו: טו: סנהדרין במסכת אדם. בידי ולא

רציחתו  על כא), לה, (במדבר הוא" רוצח המכה יומת "מות
שורו". רציחת על הורגו אתה ואי הורגו, תשלום 33)אתה

(שמות  נפשו" פדיון "ונתן החכמים: דעת זוהי הנהרג. דמי
מ. שם ניזק, דמי ל) חייבי 34)כא, כגון כפרה, וחייבי

אותם. ממשכנים אין - ואשמות דומה 35)חטאות ואינו
יתרשל, שלא בעינינו שמוחזק אשם, או חטאת קרבן לחייב
אבל  אותו. למשכן צורך אין כן ועל לה', הקרבן את ויביא
ויראה  לחבירו, אותו משלם הוא כי להקל, אדם עלול בכופר
אינו  אם אותו, למשכן צורך יש ולפיכך רגיל. חוב בזה
פוסק  ורבינו שם, בגמרא נפתרה שלא בעיא זוהי משלם.
ממון  מוציאים שאין לפסוק שדרכו ואףֿעלֿפי לחומרא.
וכן  לחומרא, דן כפרה בתשלומי נפשטה, שלא בבעיא
שביתֿ אומר שרבינו תירץ, הרשב"א ובחידושי ה; בהלכה
בגמרא  והאיבעיא בכופר, שנתחייב זה את ממשכן דין

(מגידֿמשנה). הנהרג ליורשי מתכוונת

.‰¯BL36Ì‰Ó „Á‡ Ïk - ‚¯‰L ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ∆»«»∆»≈∆
ÌÏL ¯Ùk ÌlLÓ37‰¯tk CÈ¯ˆ Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰L ; ¿«≈…∆»≈∆¬≈»∆»≈∆»ƒ«»»

‰¯eÓ‚38. ¿»

מן 37)מועד.36) אחד שכל רגיל, לנזק דומה ואינו
חצי. משלם רגיל,38)השותפים בנזק מהֿשאיןֿכן

בעיא  זו גם בשלמותם. נזקו דמי להניזק להשלים רק שצריך
שאין  משום רבינו, מחמיר כאן גם שם. בגמרא, נפתרה שלא
ענין  זה אלא לנתבע, לקולא שפוסקים סתם ממון ספק זה

כפרה. של

.ÂÂÈÏÚa ÈÙa ‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡39Ì‡ , ≈¿ƒƒ∆∆»ƒ¿≈¿»»ƒ
‰ÔB‚k ,ÌÈÏÚa BÏ eÈ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÏÚa BÏ eÈ»¿»ƒ¬»ƒ…»¿»ƒ¿

¯a„n‰ ¯BL40˙nL ¯b ÏL ¯BLÂ Lc˜‰ ÏL ¯BLÂ «ƒ¿»¿∆∆¿≈¿∆≈∆≈
Ï˜Ò ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓ‰ Ì‡ ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â41ÔÈ¯ÓB‚Â , ¿≈¿ƒƒ≈ƒ¬≈∆ƒ¿»¿¿ƒ

ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ BÈc42‰M‡‰ ¯BL ÔÎÂ .43 ƒ««ƒ∆≈¿»ƒ¿≈»ƒ»

ÌÈÓB˙È‰ ¯BLÂ44ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ¯BLÂ45- e˙ÈÓ‰L ¿«¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈ƒ
¯Ùk‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ ÌÈÒBtB¯ËBt‡‰ ÔÈ‡Â .ÔÈÏ˜Ò46; ƒ¿»ƒ¿≈»«¿ƒ¿«¿ƒ∆«…∆

‡e‰ ‰¯tk ¯Ùk‰L47ÌÈL¯Á‰Â ÌÈpËw‰ ÔÈ‡Â , ∆«…∆«»»¿≈«¿«ƒ¿«≈¿ƒ
.‰¯tk ÔÈÎÈ¯ˆ eÈ‰iL È„k ·eiÁ Èa ÌÈËBM‰Â¿«ƒ¿≈ƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒƒ«»»

מד:39) בעלים.40)שם לו ואין הפקר שהוא
החכמים.41) וכדעת שם, בבעלים 42)משנה ההעדה כי

בעלים. לו בשיש רק נאמרה אףֿעלֿפי 43)בתורה
(רש"י). זכר לשון השור", "בעל כתוב שאין 44)שבתורה

אפוטרופוס. ושוטה.45)להם לחרש או ליתומים השייך
מ.46) שם, שלם,47)ברייתא ונזק נזק לחצי בניגוד

היתומים  מן וגובה וחוזר לשלם, האפוטרופוס שחייב
ד. הלכה ו פרק למעלה השוה כשיגדלו.

.Ê‰Ù¯Ë ‡e‰L ¯BL48LÙp‰ ˙‡ ‚¯‰L49‰È‰L B‡ , ∆¿≈»∆»«∆«∆∆∆»»
Ï˜Ò BÈ‡ - ‰Ù¯Ë Ì„‡ ÏL ¯BM‰50Ì‚Â :¯Ó‡pL ; «∆»»¿≈»≈ƒ¿»∆∆¡«¿«

¯BM‰ ˙˙ÈÓ Ck ÌÈÏÚa‰ ˙˙ÈÓk - ˙ÓeÈ ÂÈÏÚa51, ¿»»»¿ƒ««¿»ƒ»ƒ««
ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÌÈ·eLÁ Ì‰ ˙Ók ÂÈÏÚaL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¿≈≈¬ƒ¿≈»¿ƒƒ

‰˙ÈÓ52¯eËt ‰Ê È¯‰ -53. ƒ»¬≈∆»

סוגי 48) י"ז משאר אחד בו יש או מוחו, קרום ניקב כגון
ביתֿדין 49)טרפות. בפני הרג אם אבל עדים, בפני

- ו יג, (דברים מקרבך" הרע "ובערת משום אותו הורגים
עח.50)ראב"ד). בסנהדרין אשי רב דעת זוהי

אחד,51) בפסוק כתבתם שהתורה מכיון לזה, זה מקישים
שם 52)שם. [בגמרא יומת". בעליו "וגם בו לקיים ואין

שני  ואולי להזימה, יכול אתה אי זו שעדות אחר, נימוק
אחד]. בקנה עולים פטור,53)הנימוקים שורו גם לפיכך

בשור  גם הנימוק אותו יסקל". "השור בו מקיימים ואין
טריפה, היו בעליו אילו הנפש. את והרג טריפה עצמו שהוא
פטור  טריפה שהוא שורו גם כך ממיתה, פטורים היו

ממיתה.

.Á‰qLÓ‰54·Ïk‰ ÔÈ‡ - B‚¯‰Â B¯·Áa ·Ïk «¿«∆∆∆«¬≈«¬»≈«∆∆
Ï˜Ò55.e‰e‚¯‰Â ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a Ba ‰¯È‚ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈ƒƒ»¿≈»«»«¬»

Ba BÎÈM‰ elÙ‡Â ,LÁ Ba ‰qL Ì‡ Ï·‡56B‚¯‰Â , ¬»ƒƒ»»»«¬ƒƒƒ«¬»
Ï˜Ò LÁp‰ -57BÓˆÚÓ ˙ÈÓnL LÁp‰ Ò¯‡L ; «»»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ≈«¿

B‡È˜Ó58¯eËt LÁ Ba CÈM‰L Ì„‡‰ ‰Ê ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»∆»»»∆ƒƒ»»»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈnÓ59. ƒƒ«≈ƒ

יד.54) בתנועת או אותו,55)בקול שהגיחו שור כדין
ה. הלכה ו פרק למעלה ראה מיתה, חייב שם 56)שאינו

האדם. בגוף הנחש שיני במשנה 57)את החכמים כדעת
עח. עו: וחייב,58)סנהדרין מעצמו כהורג דינו ולפיכך

עח. האדם.59)שם למות גרם כי שמים, בדיני חייב אבל

.Ë‰ek˙pL „Ú ‰˙ÈÓ‰ Ì‡ ˙Ï˜Ò ‰Ó‰a‰ ÔÈ‡≈«¿≈»ƒ¿∆∆ƒ≈ƒ»«∆ƒ¿«¿»
‰ÏÈ˜Ò ÂÈÏÚ ˙·iÁ ‡È‰L ÈÓÏ ˜Èf‰Ï60¯BL Ï·‡ . ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ«∆∆»»¿ƒ»¬»

Ì„‡‰ ˙‡ ‚¯‰Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ ‚¯‰Ï Ôek˙Ó ‰È‰L61, ∆»»ƒ¿«≈«¬…∆«¿≈»¿»«∆»»»
Ôek˙ ,Ï‡¯OÈÏ ‚¯‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ Ôek˙ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿»«¿ƒ¿»≈ƒ¿«≈

ÌÈÏÙÏ62‰˙Èn‰ ÔÓ ¯eËt - ‡ÓÈ˜ Ôa ‚¯‰Â63Ì‡Â . ƒ¿»ƒ¿»«∆¿»»»ƒ«ƒ»¿ƒ
„ÚeÓ ‰È‰64¯ÙÎa ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ -65Ì‡ Ò˜a B‡ , »»»«¿»ƒ«»ƒ¿…∆ƒ¿»ƒ
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‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«
BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈
,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆

‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה

בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק
מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון

חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של
סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי

קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי
לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל

שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»
˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ

„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿
e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ
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˙BLÙ ÈÈ„ e‰e„Â eÓ„˜ .˙BLÙ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â¿»ƒƒ≈¿»»¿¿»ƒ≈¿»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈ„Â ÔÈ¯ÊBÁ - ‰lÁz41. ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ≈»

ממון.38)אדם.37) הזיק אינו 39)ואחרֿכך שתם
נסקל. הוא והרי מגופו, אלא מן 40)משלם ומשלם

דינ 41)העליה. נגמר שכבר לו אףֿעלֿפי ואין לסקילה ו
צ: שם, ברייתא היא כלשונה הזאת ההלכה כל בעלים.
חוזרין  אין נפשות, דיני ודנוהו "קדמו כתוב: שם אמנם
אליבא  רבא לפי - מדובר זה אולם ממונות", דיני אותו ודנין
להסקל, שדנוהו לאחר השור שברח במקרה - עקיבא דרבי
חוזרים  נפשות, דיני ודנוהו קדמו אם גם ברח, לא אם אבל

ממונות. דיני אותו ודנים

.Á?ÌlzLÓ ÔÎÈ‰Óe42ÁÈaL‰L Á·M‰ ÔÓ ≈≈»ƒ¿«≈ƒ«∆«∆ƒ¿ƒ«
B˙i„¯a43BÈc ¯Ó‚pL ÔÂÈkL ;BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ƒ¿ƒ»««∆ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿«ƒ

ÂÈ˜Êa e·iÁ˙iL ÌÈÏÚa BÏ ÔÈ‡ ‰ÏÈ˜ÒÏ44e‰ec . ƒ¿ƒ»≈¿»ƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡ - Á¯·e ˙BLÙ ÈÈ„45. ƒ≈¿»»«≈»ƒƒ≈»

חזרו 42) ואחרֿכך נפשות, דיני אותו ודנו שקדמו במקרה
ממונות. דיני אותו השור 43)ודנו שמכניס השכר מן

ואף44ֿ)בחרישתו. הבעלים, מן לגבות איֿאפשר ולכן
בעלים. לו היו שהזיק שבשעה אפשר 45)עלֿפי כי

ולפי  צ: שם ברייתא איננו. והוא השור, מחרישת רק לגבות
מפרש  שם [רש"י צא. שם עקיבא דרבי אליבא רבא פירוש
כך  השור, כשברח מפרש רבינו אולם הבעלים, כשברחו

ומגידֿמשנה]. הראב"ד דבריו הבינו

.ËÌ„‡‰ ˙‡ ˙ÈÓ‰L ¯BL46BÈ‡ - ÂÈÏÚa BLÈc˜‰Â ∆≈ƒ∆»»»¿ƒ¿ƒ¿»»≈
LB„˜47BÈ‡ - B¯ÎÓ ;¯˜ÙÓ BÈ‡ - B¯È˜Ù‰ Ì‡ ÔÎÂ ; »¿≈ƒƒ¿ƒ≈À¿»¿»≈

ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰ ;¯eÎÓ48‰¯ÊÁ dÈ‡ -49; »∆¡ƒ≈ƒ¿»»≈»¬»»
‰a ¯eÒ‡ B¯Oa - BËÁL‰‡50ÌÈ¯·c ‰na . ¿»¿»»«¬»»«∆¿»ƒ

‡lL „Ú Ï·‡ ;‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚pL ¯Á‡ ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ««∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»¬»«∆…
Lc˜Ó - BLÈc˜‰ Ì‡ ,‰ÏÈ˜ÒÏ BÈc ¯Ó‚51Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ¿ƒ»ƒƒ¿ƒÀ¿»¿ƒ

¯˜ÙÓ ‡e‰ È¯‰ - B¯È˜Ù‰52;¯eÎÓ ‰Ê È¯‰ - B¯ÎÓ ; ƒ¿ƒ¬≈À¿»¿»¬≈∆»
ÂÈÏÚ·Ï ¯ÓBL B¯ÈÊÁ‰53¯ÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -54Ì„˜ Ì‡Â ; ∆¡ƒ≈ƒ¿»»¬≈∆À¿»¿ƒ»«

.‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - BËÁLe¿»¬≈∆À»«¬ƒ»

מה.46) , מד: שם, ובברייתא במשנה מקורה זו הלכה
על 47) זכות כל לבעלים אין לסקילה, דינו שנגמר לאחר כי

דינו 48)השור. ונגמר ברשותו, אדם שהמית לאחר
לבעליו.49)לסקילה. השור דמי לשלם חייב והשומר

זה 50) דין למדו מא. ובבבאֿקמא כב: פסחים בברייתא
ולא  השור יסקל "סקול כח) כא, (שמות בתורה שנאמר ממה
צריך  למה נסקל, השור אם ושאלו: בשרו". את יאכל
משום  אסור הלא באכילה, אסור שהוא ולהשמיענו להוסיף
"ולא  לכתוב עליו היה בהנאה, לאסרו נתכוון ואם נבילה?
דינו  שנגמר אחר שחטו שאם הכתוב, לך "מגיד אלא יהנה",
"ובעל  שם מהכתוב בהנאה, אסור עורו וגם וכו', אסור"
אחרים  ותנאים מנכסיו", "נקי זומא בן ופירש נקי", השור
לבשרו. הטפל - בשרו" מ"את עורו הנאת למדו

מעל.51) ממנו בו 52)והנהנה והשתמש שזכה ומי
שלו. הרווח - וכדומה אדם 53)לחרישה שהמית לאחר

שהחזירו 54)ברשותו. אחר אם אפילו פטור, והשומר

השומר, שהחזירו בזמן כי לסקילה, השור של דינו יגמרו
ולאכלו. אותו לשחוט הבעלים יכלו

.È- ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂLa ·¯Ú˙pL BÈc ¯Ó‚ ‡lL ¯BL∆…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¬≈ƒ
‡l‡ ¯BL ÏL BÈc ÔÈ¯ÓBb ÔÈ‡L ÈÙÏ ;ÔÈ¯eËt ÔlkÀ»¿ƒ¿ƒ∆≈¿ƒƒ∆∆»

¯BM‰ ÈÙa55Ì„‡‰ ÔÈ„k ,56Ck ¯Á‡Â BÈc ¯Ó‚ . ƒ¿≈«¿ƒ»»»ƒ¿«ƒ¿««»
ÌÈÏ˜Ò Ôlk - ÛÏ‡a elÙ‡ ,ÌÈ¯Á‡a ·¯Ú˙57; ƒ¿»≈«¬≈ƒ¬ƒ¿∆∆À»ƒ¿»ƒ
˙Ï˜Ò ‰Ó‰a ÔÈ„k ,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡Â ÔÈ¯a˜Â58. ¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ«¬»»¿ƒ¿≈»ƒ¿∆∆

בפניו.55) זה אין אותו, מכירים שאין "השור 56)ומכיון
השור, מיתת כך הבעלים כמיתת - יומת" בעליו וגם יסקל

מה. שם בפניו, שור אף בפניהם בעלים בטל 57)מה ואינו
בטל, אינו חשוב ודבר הם חשובים חיים בעלי כי ברוב,
בסקילה, לבעלים הפסד אין בהנאה, אסורים שכולם ומכיון
שנגמר  בשור סקילה מצות לקיים כדי אותם, סוקלים כן על

פ. עט: סנהדרין שמותרת 58)דנו, סתם נבילה כדין ולא
בהנאה.

.‡È‰Ó‰a Ïk ÔÎÂ ,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L ˙¯aÚÓ ‰¯t»»¿À∆∆∆≈ƒ»∆»»»¿≈»¿≈»
‰¯·Ú da ‰„·ÚpL59‰¯aÚÂ ‡È‰ ;‰BÓk d¯aÚ È¯‰ - ∆∆∆¿»»¬≈»¬≈À»»»»ƒ¿À»»
‰Á‚60.‰Úa¯ ‰¯aÚÂ ‡È‰ , »¿»ƒ¿À»»ƒ¿¿»

טו.59) כ, ויקרא מיתה, וחייבת אדם עלֿידי שנרבעה כגון
פ.60) שם, רבא דעת סקילה, חייב העובר וגם

.·È‰¯aÚ˙ Ck ¯Á‡Â ‰˙ÈÓ‰Â ‰Á‚61‡lL „Ú Ì‡ : »¿»¿≈ƒ»¿««»ƒ¿«¿»ƒ«∆…
d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób Ì„˜ ‰„ÏÈÂ ,‰¯aÚ˙ dÈc ¯Ó‚ƒ¿«ƒ»ƒ¿«¿»¿»¿»…∆¿«ƒ¿»»

¯zÓ62¯eÒ‡ d„ÏÂ - ÔÈc ¯Ób ¯Á‡ ‰„ÏÈ Ì‡Â ;63, À»¿ƒ»¿»««¿«ƒ¿»»»
‡e‰ Bn‡ C¯È ¯aÚ‰L64‰Ê „ÏÂ ·¯Ú˙ Ì‡Â . ∆»À»∆∆ƒ¿ƒƒ¿»≈»»∆

‰tÎa Ìlk ˙‡ ÔÈÒBk - ÌÈ¯Á‡a65e˙eÓiL „Ú «¬≈ƒ¿ƒ∆À»¿ƒ»«∆»
ÌL66. »

הנגיחה.61) בשעת היה לא שהעובר לא 62)כלומר כי
הדין. גמר בשעת לא וגם הנגיחה, בשעת אף63ֿ)היה

שלא  מכיון נסקל, אינו אבל הנגיחה. בשעת היה שלא עלֿפי
שנגחה. בשעה האם,64)היה של דינה שנגמר ומכיון

דברים  במה אסור. העובר גם ובהנאה, באכילה ואסורה
גמר  לאחר נתעברה אבל דין, גמר לפני כשנתעברה אמורים
באכילה  המותר הזכר שגם מפני מותר, הוולד וילדה, דין
זרה  עבודה בהלכות (רבינו מותר גורם וזה וזה לוולד, גרם

יד). הלכה ז, מאסר.65)פרק סוקלים 66)בחדר ואין
ברייתא  סקילה, חייב אינו עצמו האסור הוולד כי אותם,

ס. שם,

.‚ÈÂÈ„Ú eÓfe‰L Ï˜Òp‰ ¯BL67Ba Ì„Bw‰ Ïk - «ƒ¿»∆¿≈»»«≈
‰ÎÊ68ÂÈÏÚa e‰e¯È˜Ù‰ BÈc ¯Ó‚pMÓ È¯‰L ,69Ì‡Â . »»∆¬≈ƒ∆ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

e‰Ú·¯ ÂÈÏÚaL e„ÈÚ‰70ÌÈÊ‰Â ,71È¯‰ - ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ≈ƒ∆¿»»¿»»¿≈ƒ∆»≈ƒ¬≈
ÔÂÈkL ;Ba ‰ÎÊ ‡Ï BÎLÓe Ì„Bw‰Â ,ÂÈÏÚ·Ï ¯BM‰«ƒ¿»»¿«≈¿»…»»∆≈»
¯˜L È„Ú el‡LÂ ‡ËÁ ‡lL BÓˆÚa Ú„BÈ ÏÚa‰L∆«««≈«¿«¿∆…»»¿∆≈≈≈∆∆

ÏÁÈÓ ‡e‰ È¯‰Â ,Ì‰72.¯È˜Ù‰ ‡Ï ,ÌnÊ‰Ï ≈«¬≈¿«≈«¬ƒ»…ƒ¿ƒ

הייתם 67) עמנו הנגיחה: עדי על והעידו עדים שבאו
לעדים  מאמינים התורה ולפי אחר, במקום שעה באותה

מתבטל. סקילה של ופסקֿהדין של 68)המזימים, מימרא
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‚¯‰p‰3Ô˙Â :¯Ó‡pL .‚¯‰ ÏL BÈÂL ÈÙÏ Ïk‰ , «∆¡»«…¿ƒ»¿∆∆¡»∆∆¡«¿»«
BLÙ ÔÈ„t4ÂÈÏÚ ˙LeÈ ¯L‡ ÏÎk5- ÌÈ„·Ú‰ ¯ÙÎÂ . ƒ¿…«¿¿…¬∆«»»¿…∆»¬»ƒ

ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b ÔÈa6˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,7- ≈¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈
,‰ÙÈ ÛÒk ÚÏÒ ÌÈLÏL :‰¯Bza ·eˆw‰ Òw‰ ‡e‰«¿»«»«»¿ƒ∆«∆∆»∆

‰Ó ‰‡Ó ‰ÂL „·Ú‰ ‰È‰L ÔÈa8‰ÂL BÈ‡L ÔÈa ≈∆»»»∆∆»∆≈»»∆≈∆≈»∆
¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ‰ ÏÎÂ .¯È„ ‡l‡9Ò˜ BÏ ÔÈ‡ -10, ∆»ƒ»¿»«¿À»≈ƒ¿≈¿»

ÔB„‡ BÏ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰11.˙e¯ÁÏ ‡ˆÈ È¯‰L , ƒ¿≈»∆¬≈»»¿≈

ãycew zegiyn zecewpã

"bxdp ly eiey itl lkd"

נפרד  חיוב הוא האם לחקור יש כופר תשלום של במהותו
שבא או עצמו, פטור mewnaבפני כשהשור (ונפק"מ מיתה

אלא  לך שאין לומר ויש מכופר). פטור או חייב אם ממיתה
כופר  תיבת תוכן עצם - בקרא המפורש חידושו

במקום. שבא שמשמעותו
האם  א. מחלוקות: בשתי תלוי שהדבר לומר יש ולחידודי
שמים, בידי מיתתו במקום הוא וא"כ מזיק דמי הוא כופר
וא"כ  הניזק חיסרון השלמת עניינו וכל ניזק דמי שהוא או
המתה  על כופר יש האם ב. עצמו. בפני חיוב הוא הרי
חיוב  שהוא הרי יש ואם ממיתה) פטור (שאז בכוונה שלא
הכופר  חיוב וא"כ בכוונה שלא כופר שאין או עצמו. בפני
מכופר. גם פטור ממיתה שפטור וכיון מיתה במקום הוא
לפי  "הכל - ניזק דמי הוא שכופר הרמב"ם שפסק ומכיון
פ"י  ממון (נזקי בכוונה שלא כופר ושיש - נהרג" של שויו

עצמו. בפני חיוב שהוא שסובר מוכח הי"ג)
(299 cenr b"ig y"ewl it lr)

היורשים.2) שרואים כמו השור 3)ולא בעל דמי ולא
הוא  זה דין נפשו, על לכפר בא שהכופר אףֿעלֿפי שהמית,

מ. בבאֿקמא החכמים, הנהרג.4)כדעת בית 5)של ע"י
יגח 6)הדין. עבד "אם וכותבת מבחינה אינה התורה כי

לב. שם, או 7)השור", השור יגח עבד "אם כתוב כי
תשלום 8)אמה". נקרא כך משום מא. שם המשנה לשון

העבד  אם בין קבוע סכום הוא כי "קנס", הסלעים שלשים
מזה. פחות או יותר טעון 9)שוה אלא לחירות שיצא עבד

מ  אחד רבו שחיסרו כגון שחרור, שטר ראשי עדיין כ"ד
מב: גיטין הקדישו, או שהפקירו או אם 10)איבריו,

קנס. לבעליו אין - מועד שור אותו והתורה 11)המית
בעיא  זוהי לאדוניו". יתן שקלים שלשים "כסף אמרה:
כי  פטור, השור בעל ולפיכך נפתרה, שלא שם, בגמרא

הראיה. עליו מחבירו המוציא

.·˙ÈÓ‰ Ì‡Â .‚¯‰p‰ ÈL¯BÈÏ ?¯Ùk‰ ÔÈ˙B ÈÓÏ¿ƒ¿ƒ«…∆¿¿≈«∆¡»¿ƒ≈ƒ
ÏÚaÏ BÈ‡Â ,‰È·‡Ó ‰ÈL¯BÈÏ ¯Ùk‰ - ‰M‡12˙ÈÓ‰ . ƒ»«…∆¿¿∆»≈»ƒ»¿≈«««≈ƒ

ÔÈ¯BÁ Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ13Ò˜ ÈˆÁ Ô˙B -14 ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆ƒ≈¬ƒ¿»
¯Á‡‰ ÈˆÁ‰Â ,Ba¯Ï15ÔzÏ Èe‡¯16epÁwÈ ÈÓ ÔÈ‡Â17. ¿«¿«¬ƒ»«≈»ƒ≈¿≈ƒƒ»∆

בו 12) זכתה ולא מיתתה, לאחר אלא משתלם אינו הכופר
יורש  הוא כי אותו, לרשת יכול הבעל ואין מחיים, האשה

בראוי  נוטל הבעל "אין מחיים. בו החזיקה שאשתו מה רק
מב: שם כבמוחזק", - מיתתה לאחר לבוא עבד 13)- כגון

חלקו. את מהם אחד ושחרר שותפים, שני חמשה 14)של
סלעים. חורין.15)עשר בן כופר 16)שהוא חצי

קידושין,17)ליורשיו. לעבד אין כי יורשים, לו אין שהרי
לפי  ומג. מב. בגיטין זו הלכה מקור המזיק. בו זוכה כן ועל

שם. רבא, תשובת

.‚‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ ‰M‡ Á‚pL ¯BL18ÏÚ Û‡ ,‡e‰L Èt ∆»«ƒ»¿»¿¿»∆»««ƒ∆
„ÚeÓ19‡lL ;˙B„ÏÂ ÈÓcÓ ÔÈ¯eËt ÌÈÏÚa‰ - ÁbÈÏ »ƒ««¿»ƒ¿ƒƒ¿≈¿»∆…

Ì„‡Ï ‡l‡ ˙B„ÏÂ ÈÓ„a ‰¯Bz ‰·iÁ20. ƒ¿»»ƒ¿≈¿»∆»¿»»

תם.19)מתים.18) כשהוא אשה 20)וכלֿשכן שהכה
הרה  אשה ונגפו אנשים ינצו "וכי שכתוב: כמו ילדיה, ויצאו
אמר  מכאן כב), כא, (שמות יענש" ענוש . . . ילדיה ויצאו

מב. שם שוורים. ולא "אנשים" עקיבא: ר'

.„‰ÁÙL Á‚21˙B„ÏÂ ÈÓc ÌlLÓ - ‰È„ÏÈ e‡ˆÈÂ22; »«ƒ¿»¿»¿¿»∆»¿«≈¿≈¿»
˙¯aÚÓ ¯BÓÁ Á‚pL ÈÓk ‰fL23- Ìz ‰È‰ Ì‡Â . ∆∆¿ƒ∆»«¬¿À∆∆¿ƒ»»»

.BÙebÓ ˙B„ÏÂ ÈÓ„ ÈˆÁ ÌlLÓ¿«≈¬ƒ¿≈¿»ƒ

מט.22)כנענית.21) שם, פפא רב דעת מועד, הוא אם
שם.23)

.‰ÔÈÓL „ˆÈk24‰ÁÙL ‰˙È‰ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ?d˙B‡ ≈«»ƒ»¿ƒ«»»¿»ƒ¿»
˙¯aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰ÂL BÊ25‰zÚ ‰ÂL ‡È‰ ‰nÎÂ26, »»¿∆»¿»¿À∆∆¿«»ƒ»»«»
˙Át‰ ‰ÈÏÚ·Ï Ô˙BÂ27BÈˆÁ B‡28˙ÈÓ‰ Ì‡Â .29 ¿≈ƒ¿»∆»«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ

„·Ïa ‰¯Bz· ·eˆw‰ ¯Ùk‰ ÌlLÓ - ‰ÁÙM‰30BÓk , «ƒ¿»¿«≈«…∆«»«»ƒ¿«¿
e¯‡aL31. ∆≈«¿

חישוב 24) לשם ילדיה, ויצאו שניגחה השפחה את מעריכים
הנזק. בגלל 25)דמי גם גבוה אז מחירה הנגיחה. לפני

איברים. ובעלת משובחת שנראית עצמה, בגלל וגם העובר
עושה 26) זה חישוב ילדיה. ויצאו אותה שנגחו לאחר

מח: בבאֿקמא מועד.27)המשנה כשהוא 28)כשהוא
מועד.29)תם. משלם 30)והוא ואינו שקלים, שלושים

ולדות. שווה 31)דמי היתה שאפילו א, הלכה למעלה
בלבד. סלעים שלושים משלם מנה, מאה

.ÂÈt ÏÚ Û‡ ,Ì„‡‰ ˙‡ Á‚Â ‰Ó‰·Ï Ôek˙pL ¯BL∆ƒ¿«≈ƒ¿≈»¿»«∆»»»««ƒ
¯eËt B˙ÈÓ‰ Ì‡L32e¯‡aL BÓk33Ba Ï·Á Ì‡ ,34 ∆ƒ¡ƒ»¿∆≈«¿ƒ»«

˜Êa ·iÁ -35˜Ê ÈˆÁ ÌlLÓ - ‡e‰ Ìz Ì‡Â . «»¿∆∆¿ƒ»¿«≈¬ƒ∆∆
BÙebÓ36.ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ƒ¿ƒ»∆∆»≈

ט.33)ממיתה.32) הלכה י, פרק הזיקו 34)למעלה
הרגו. שלא 35)ולא כשהרג כופר בתשלומי שחייב כשם

מד: שם "כמשפט 36)בכוונה, האומרים החכמים כדעת
כך  בשור, שור "כמשפט לא) כא, (שמות לו" יעשה הזה
נזק  חצי משלם תם בשור, שור מה באדם. שור משפט
ומועד  נזק חצי משלם תם באדם, שור אף שלם; נזק ומועד

ג. הלכה ז, פרק למעלה וראה לג. שם שלם", נזק

.Ê˙ÈÓ‰L Ìz ¯BL37˜Èf‰Â38ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - »∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc ÔÈ‡Â ,˙BLÙ39„ÚeÓe ; ¿»¿≈»ƒƒ≈»»
˙BBÓÓ ÈÈc B˙B‡ ÔÈc - ˜Èf‰Â ˙ÈÓ‰L40ÔÈ¯ÊBÁÂ , ∆≈ƒ¿ƒƒ»ƒƒ≈»¿¿ƒ
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כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי
בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין

סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל
שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿
B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ
B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי
יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ
¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈

ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»
ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ

,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»
Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע
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.Â¯Ba‰ ÏÚa - e‰l‚Â ¯ÊÁÂ e‰qÎÂ ¯Ba ‡ˆBn‰«≈¿ƒ»¿»«¿ƒ»«««
·iÁ40ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ,41¯ÊÁÂ ¯ÙÚa BÓ˙Ò .¯eËt «»¿∆»«¬»¿»¿»»¿»«

·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê - ¯ÙÚ‰ Ïk ˙‡ ‡ÈˆB‰Â42ÔÂÈkL ; ¿ƒ∆»∆»»∆»«¬«»∆≈»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ ¯ÙÚa BÓ˙qL43. ∆¿»¿»»ƒ¿«≈«¬≈ƒ

מגולה.40) שהשאירו שלו, שהבור וגילה.41)זה שכיסה
העפר.42) כל את והוציא שעשה 43)שסתם הבור נסתלק

חדש  בור חופר הריהו העפר, את השני וכשהוציא הראשון,
כט: שם וחייב,

.Ê,e‰qk ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ¯·ÚÂ ,ÔÈÙzL ÈL ÏL ¯Ba∆¿≈À»ƒ¿»«»ƒ¿…ƒ»
·iÁ ÔBL‡¯‰ - e‰qk ‡ÏÂ ÈM‰44¯ÒÓiL „Ú «≈ƒ¿…ƒ»»ƒ«»«∆ƒ¿…

BÈÏc45epnÓ ˙BÏ„Ï ÈMÏ BÈÏc ¯ÒnMÓe ;ÈMÏ »¿«≈ƒƒ∆»«»¿«≈ƒƒ¿ƒ∆
e‰qk .B˙BqÎÏ ÈM‰ ·iÁ˙Â ÔBL‡¯‰ ¯ËÙƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«≈«≈ƒ¿«ƒ»

ÔBL‡¯‰46- e‰qk ‡ÏÂ ‰l‚Ó B‡ˆÓe ÈM‰ ‡·e , »ƒ»«≈ƒ¿»¿À∆¿…ƒ»
?·iÁ Bc·Ï ÈM‰ ‰È‰È È˙ÓÈ‡ „ÚÂ .·iÁ ÈM‰«≈ƒ«»¿«≈»«ƒ¿∆«≈ƒ¿««»
¯kOiL È„Îe ,‰l‚Ó ¯Ba‰L ÔBL‡¯‰ Ú„iL „Ú«∆≈«»ƒ∆«¿À∆¿≈∆ƒ¿…

ÌÈÏÚBt47Ba ˙eÓiL ÏÎÂ .epqÎÈÂ ÌÈÊ¯‡ ˙¯ÎÈÂ ¬ƒ¿ƒ¿…¬»ƒƒ«∆¿…∆»
·iÁ Bc·Ï ÈM‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CBz48ÏÎÂ ;Ba ¿«∆¬≈«≈ƒ¿««»¿…

‰Êk ÔÓÊ ¯Á‡ Ba ˙eÓiL49,ÌlLÏ ÔÈ·iÁ Ô‰ÈL - ∆»««¿«»∆¿≈∆«»ƒ¿«≈
.Ba eÚLt Ô‰ÈL È¯‰L∆¬≈¿≈∆»¿

פתוח,44) הבור את והשאיר דלה שהראשון מרגע כי
שם, במשנה, ורבינו הרי"ף גירסת זוהי שיבוא. בנזק נתחייב

חייב. "השני" האומרת, במשנתינו כגירסה את 45)שלא
השווה  לבור, כיסוי גם הדלי שימש (ואולי מים לדלות הדלי
נא: שם יעקב בן אליעזר רבי דעת זוהי ט). הלכה לקמן

נב.46) שם משנה בו, שנשתמש הזמן 47)לאחר שיעור
שם. יוחנן רבי כדעת היא זו הלכה פועלים. לשכירת הדרוש

אנוס.48) הוא הראשון האמורות 49)כי לפעולות הדרוש
עשאן. ולא

.Á- ¯ÓBLÏ B¯Ba ¯ÒBn‰ÂÈ˜Êa ·iÁ50B¯ÒÓ Ì‡Â . «≈¿≈«»ƒ¿»»¿ƒ¿»
ÔË˜Â ‰ËBL L¯ÁÏ51‰qÎÓ ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,52- ¿≈≈∆¿»»««ƒ∆»»¿À∆

˙Blb˙‰Ï ÈeOÚ ¯Ba‰L ;ÌÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ È¯‰53el‡Â , ¬≈«¿»ƒ«»ƒ∆«»¿ƒ¿«¿≈
˙Úc Ô‰a ÔÈ‡54. ≈»∆««

למעלה 50) השווה הבעלים, במקום נכנס כי חייב, השומר
ד. הלכה ד, לשמור.51)פרק דעת בהם שאין

י.52) שם היו 53)כראוי, והבעלים העפר, שקיעת ידי על
דעתם. על זאת להעלות את 54)צריכים ולכסות לתקן

חייבים. והבעלים מספקת, שמירה זו אין לפיכך הבור.

.ËB¯·Á ÏL BÈÏ„a B¯Ba ‰qÎÓ‰55ÈÏc‰ ÏÚa ‡·e , «¿«∆¿»¿∆¬≈»«««¿ƒ
·iÁ ¯Ba‰ ÏÚa - BÈÏc ÏËÂ56. ¿»«»¿««««»

ברשות.55) שלא חבירו של מבורו הנזקים 56)שלקח על
שבעל  דעתו, על להעלות היה צריך כי המגולה, בורו שהזיק
שיודיע  הדלי בעל את מחייבים ואין הדלי. את יקח הדלי

ל. שם דליו, את שלקח הבור, לבעל

.È¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡57ÁÈL B‡58‰¯ÚÓ B‡59B‡ ∆»«≈ƒ«¿»»
ıÈ¯Á60¯Ó‡ ‰nÏÂ .61È„k Ba ‰È‰iL „Ú ?¯Ba »ƒ¿»»∆¡««∆ƒ¿∆¿≈

˙ÈÓ‰Ï62.ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ?˙ÈÓ‰Ï È„k ‰nÎÂ . ¿»ƒ¿«»¿≈¿»ƒ…∆¬»»¿»ƒ
B‡ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ ,‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈¬»»¿»«¿

¯eËt - ˙ÓÂ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ¯‡L63- e˜f‰ Ì‡Â ; ¿»¿≈»«»»»≈»¿ƒÀ¿
·iÁ64‰Ïwz‰ ÏÚa65.ÌÏL ˜Ê «»««««»»∆∆»≈

בקירוי.59)ארוך.58)עגול.57) ומכוסה מרובעת
כדין 60) דינם הנ"ל כל מקורה. ואינה כמערה ומרובע רחב

לג).61)בור. כא, (שמות או 62)בתורה בהבל או
בו  ויש טפחים, עשרה של עומק בו יש בור וסתם בחבטה.

להמית. המיתו.63)כדי הבור לא בור 64)כי כל כי
להזיק. כדי בו יש שהוא עומק אין 65)בכל החפירה. בעל

אין  טפחים מעשרה פחות כי הבור", "בעל אומר: רבינו
בור. שם עליו

.‡È- ÌÈÓ „Á‡ ÁÙË Ô‰Óe ,‰ÚLz ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰»»…∆«ƒ¿»≈∆∆«∆»«ƒ
ÌÈÓ ÏL ÁÙh‰L ;·iÁ66ÌÈÁÙË ÈL ˜ÓÚk ·eLÁ «»∆«∆«∆«ƒ»¿…∆¿≈¿»ƒ

‰È‰ .‰Laia,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ÈL Ô‰Óe ,‰BÓL ˜ÓÚ ««»»»»»…¿»≈∆¿≈¿»ƒ«ƒ
,ÌÈÓ ÌÈÁÙË ‰LÏL Ô‰Óe ,‰Ú·L B˜ÓÚ ‰È‰L B‡∆»»»¿ƒ¿»≈∆¿»¿»ƒ«ƒ
ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ˙ÓÂ Ba ‡ˆBiÎÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ¿»«¿¿«≈»≈≈¿«¿ƒ

ÌlLÏ B˙B‡67ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ; ¿«≈¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ
B„iÓ68.˜ÙÒ Ô‰a LÈ el‡‰ ÌÈ¯·c‰L ; ƒ»∆«¿»ƒ»≈≈»∆»≈

ושקול66) הבל יבשה.מוסיף טפחים בעיות 67)כשני
(לרבינו  שם הראייה, עליו מחבירו והמוציא נפתרו, שלא
הבעייא  שם). ראה שלנו, בגמרא מאשר אחרת גירסה כאן
אומרים  מים, טפחים ובשלושה בשניים גם אם היא:
ארבעה  כנגד שקולים שהם כזאת במידה הבל שמוסיפים
אין  עמוק, אינו שהבור מכיוון או יבשה, טפחים ושישה

כזאת. הבל ספק.68)תוספת של מקרה בכל כמו

.·È¯Á‡ ‡·e ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ¯Ba ¯ÙBÁ‰«≈»…¬»»¿»ƒ»«≈
ÌÈLÏLÏ BÓÈÏL‰Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â69 ¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ»«≈¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

ÌÈ·iÁ Ôlk -70‰¯OÚÓ ˙BÁt ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ .71 À»«»ƒ»«»ƒ»≈¬»»
‰¯OÚÏ BÓÈÏL‰Â ÔB¯Á‡‰ ‡·e ,ÁÙË elÙ‡72ÔÈa , ¬ƒ∆«»»«¬¿ƒ¿ƒ«¬»»≈

ÁÙË Ba ¯ÙÁL73B˙ÙO ÏÚ ÔÈa dÈa‚‰L B‡ ∆»«∆«∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿»
ÁÙË74·iÁ ÔB¯Á‡‰ ‰Ê -75ÛÈÒB‰L ÁÙË Ì˙Ò .76 ∆«∆»«¬«»»«∆«∆ƒ

‰aL ÁÙË ¯˙qL B‡77¯·k Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ∆»«∆«∆»»¬≈∆»≈ƒ¿»
ÔBL‡¯ ‰OÚÓ ˜lzÒ78.˜lzÒ ‡Ï ÔÈ„Ú B‡ ƒ¿«≈«¬≈ƒ¬«ƒ…ƒ¿«≈

הברייתא.69) של הדוגמא שור 70)זוהי לתוכו נפל אם
ל' של זה בבור שותפים שכולם מפני מת, או והוזק

ב. עמוד שם ראשון, בלשון זביד כרב שאין 71)טפחים,
להמית. כדי כדי 72)בו בו שיש לבור, אותו ועשה

מלמטה.73)להמית. הטפח את כגון 74)והוסיף
מן  למעלה טפח מזה והוסיף הבור, שפת על אבן שהניח

נא: שם, רבא של דוגמא בנזקים 75)הבור, בין בכול,
מכיוון  הוא, הטעם שם. רבנן, כדעת במיתה, ובין
שיש  בור היינו קודם, קיים היה שלא בור עשה שהאחרון
דומה  זה ואין חייב. לבדו הוא לפיכך להמית, כדי בו
היה  לכן קודם גם שם כי לכ', שהשלימו הקודם, למקרה

להמית. שעשוי מלמעלה.77)מלמטה.76)בור
ברשותו 78) הבור וכל הטפח, את הוסיף שהאחרון ברגע
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כד. כריתות יוחנן, היה 69)רבי וסבור לעדים, האמין כי
בהנאה. שאסור מכיון זה, בשור כלום לו והשור 70)שאין

סקילה. הזמה.71)חייב עדי הביא השור בעל
שם.73)מצפה.72) רבא של מימרא

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
דבר 1) זה ואי יהיה רשות זה ובאי הבור, ענין מה בו נתבאר

ורוב  שיעורו וכמה שמירתו, היא זה ואי חייב. ויהיה בו יוזק
וענינו. הבור משפטי

.‡¯Ba ¯ÙBÁ‰2ÌÈa¯‰ ˙eL¯a3¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , «≈ƒ¿»«ƒ¿»«¿
¯BÓÁ B‡4¯Óˆ ÏL ˙Bf‚ ‡ÏÓ ¯Ba‰ ‰È‰ elÙ‡ ,˙ÓÂ5 ¬»≈¬ƒ»»«»≈ƒ∆∆∆

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ6¯Ba‰ ÏÚa È¯‰ -7˜Ê ÌlLÏ ·iÁ ¿«≈»∆¬≈««««»¿«≈∆∆
ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL ;ÌÏL8„Á‡Â .9¯BL »≈∆∆¡««««¿«≈¿∆»

¯Ó‡ ‡Ï .ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÈÈÓ ¯‡L B‡ ¯BÓÁÂ«¬¿»ƒ≈¿≈»«»»…∆¡«
‰Â‰a ‡l‡ ¯BÓÁÂ ¯BL10. «¬∆»«…∆

נ:2) קמא בבא שם.3)משנה, לחפור רשאי שאינו מקום
ונפל 4) ... בור איש יפתח "וכי התורה מן לקוחה הדוגמא

לג). כא, (שמות חמור" או שור של 5)שמה הדוגמא
שם. בא 6)שמואל, לא והמוות חבטה, המונע רך ריפוד

של  המחניק) (האוויר ההבל מחמת אלא החבטה מחמת
שעשהו,7)הבור. מכיוון וחייב, הבור בעל נקרא החופר

שלו. שאינו פי על בא 8)אף המוות אם חשוב ולא
מהבל. או אחד.9)מחבטה מן 10)ודין דוגמא

נד: שם משנה היום-יומית, המציאות

.·¯Ba ¯ÙBÁ‰ B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡∆»«≈ƒ¿»«ƒ«≈
B˙eL¯a11ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÁ˙Ùe12˙eL¯Ï Á˙t B‡ ƒ¿¿»ƒ¿»«ƒ»«ƒ¿
B¯·Á13B˙eL¯Ï Á˙Ùe ¯ÙÁL B‡ ,14B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â15 ¬≈∆»«»«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿

·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯Ba ¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ16Ì‡ Ï·‡ .ÂÈ˜Êa ¿…ƒ¿ƒ¬≈∆«»ƒ¿»»¬»ƒ
B˙eL¯aL B¯Ba ¯È˜Ù‰L B‡ ,B¯B·e B˙eL¯ ¯È˜Ù‰17 ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
¯Ba‰ ÏÚa :¯Ó‡pL .¯eËt ‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰ B‡ƒ¿ƒ¬≈∆»∆∆¡««««
‰lÁz·e ;¯˜Ù‰ ‰ÊÂ ,ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ18 ¿«≈ƒ∆≈¿»ƒ¿∆∆¿≈«¿ƒ»

¯ÙÁ ˙eL¯a19.B˙eL¯a ¯ÙÁL ÈtÓ , ƒ¿»«ƒ¿≈∆»«ƒ¿

שם.11) לחפור לו שמותר מקום בחצירו, כגון
ברשות 12) נמצא ליפול, אפשר שדרכו הבור, של והפתח

הבור. בעל חייב כך משום שהפתח 13)הרבים. פי על אף
חייב. זאת בכל בה, מצויים רבים שאין היחיד, ברשות נמצא

ברשותו.14) נעשו הפתיחה וגם החפירה גם כלומר
לשם.15) להיכנס רשאי אחד הבור,16)וכל בעל הוא כי

את  שחפר פי על אף ישלם", הבור "בעל אומרת והתורה
בחצירו. פתחו וגם רשותו.17)הבור הפקיר ולא

הבור.18) את חפר מעשה 19)כאשר על לחייבו ואין
על  הרבים ברשות החופר את שמחייבים כשם החפירה,
ההלכה  כל הבור. בעל שאיננו פי על אף החפירה, מעשה

נ. שם ובגמרא מט: שם במשנה הזאת

.‚ÂÈÏ‡Ó ¯tÁpL B‡ ¯Ba ¯ÙBÁ‰ „Á‡20ez¯ÙÁL B‡ ∆»«≈∆∆¿«≈≈»∆¬»«
‰Ó‰a21B˙‡lÓÏ ·iÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ - ‰iÁ B‡22B‡ ¿≈»«»ƒ¿«»¿«…

‡Â .ÂÈ˜Êa ·iÁ ‰Ê È¯‰ ,‰OÚ ‡ÏÂ B˙BqÎÏ„Á ¿«¿…»»¬≈∆«»ƒ¿»»¿∆»
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÙBÁ‰23:¯Ó‡pL ;‰zÓa BÏ ÔzpL B‡ «≈«≈«∆ƒ«¿«»»∆∆¡«

ÌB˜Ó ÏkÓ ÌÈÏÚa BÏ LiL ÈÓ - ÌlLÈ ¯Ba‰ ÏÚa24. «««¿«≈ƒ∆≈¿»ƒƒ»»

ולא 20) רשותו ובהפקיר האדמה, ששקעה כגון ברשותו,
הקודמת. בהלכה כמו מדובר, בורו זו 21)הפקיר אם בין

חבירו, בהמת שזו במקרה חבירו. בהמת זו אם ובין בהמתו
על  נופלת לבור והאחריות החצר, בנזקי הבהמה בעל חייב
אמרה  בור, "איש" יכרה כי הבהמה, בעל על ולא הבור בעל
החצר  בעל על מוטלת הכיסוי וחובת בור, "שור" ולא תורה,

מח.22)בלבד. שם בורו, זה כולל 24)הקונה.23)כי
יוחאי. בן שמעון דרבי במכילתא זה דין מקור ומתנה. קנייה
לו  ושניתן ולקח שירש את לרבות מניין ..." נאמר: שם
שירש  את לרבות ישלם, הבור בעל לומר תלמוד במתנה?
ה  פרק קמא בבא ובירושלמי במתנה" לו ושניתן ולקח
מהמלה  כנראה יכרה", כי "או מהפסוק זה לומד ו, הלכה

"או".

.„‰l‚Ó‰ B‡ ¯ÙBÁ‰ „Á‡25;‰qÎÓ ‰È‰L ÌB˜Ó ∆»«≈«¿«∆»∆»»¿À∆
¯Ba LÈ‡ ÁzÙÈ Èk :¯Ó‡pL26e‰qk Ì‡Â .‰¯ÎÈ Èk B‡ ∆∆¡«ƒƒ¿«ƒƒƒ¿∆¿ƒƒ»

Èe‡¯k27ÚÈÏ˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,28BÎBzÓ29BÎB˙Ï ÏÙÂ »»««ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿»«¿
¯eËt - ˙ÓÂ ¯BL30Ì‡ ‡‰ .epqÎÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; »≈»∆∆¡«¿…¿«∆»ƒ
¯eËt - e‰qk31ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎiL ¯·„a e‰qk . ƒ»»ƒ»¿»»∆»«¬…ƒ¿≈

ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â ,ÌÈlÓ‚ ÈÙa „ÓÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÌÈ¯ÂL¿»ƒ¿≈»«¬…ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿»»
ÚÚB¯˙Â ÌÈlÓb32Ì‡ :Ba eÏÙÂ ÌÈ¯ÂL ÂÈÏÚ eÎÏ‰Â , ¿«ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿»»¿»ƒ¿»¿ƒ

,¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰ ÔÈ‡≈«¿«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆»
Ò‡ ‰fL ÈtÓ33e‡B·È Ì‡Â ;34elÙ‡ ÌÈlÓb ÌL ƒ¿≈∆∆…∆¿ƒ»»¿«ƒ¬ƒ

·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˜¯ÙÏ35. ƒ¿»ƒ¬≈∆«»

אחר.25) ידי על שנחפר מבור 26)בור המכסה את יסיר
כבר. קיים שור.27)שהיה בפני לעמוד שיוכל כיסוי

שור.28) בפני לעמוד יכול מבחוץ.29)ואינו ניכר ולא
נב.30) שם הוא, אנוס את 31)כי לבדוק מחוייב ואינו

התליע  אם להיווכח כדי עליו, ולנקוש עליו ולדרוך הכיסוי
לא. שוורים.32)או בפני לעמוד יכול ואינו ונתקלקל,

גמלים,33) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה לא כי
שם. מצויים גמלים שאין באו 34)מכיוון ואם כלומר,

ונפלו. שוורים שם הלכו כן ואחרי הכיסוי, ונתרועע
גמלים,35) שם שיעברו דעתו, על להעלות צריך היה כי

נב: שם, דאמרי" ה"איכא כדעת

.‰Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÂL Ba eÏÙÂ BÎBzÓ ÚÈÏ˙‰ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿¿»ƒ««ƒ
ÚLBt ‡e‰ È¯‰Â „ÈÓz ÌL ÔÈÈeˆÓ ÌÈlÓb‰L∆«¿«ƒ¿ƒ»»ƒ«¬≈≈«

ÌÈlÓ‚Ï36ÚÈÏ˙‰L ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ -37Ba eÏÙ ƒ¿«ƒƒ≈¬«∆ƒ¿ƒ«»¿
¯eËt ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ¯ÂM‰38‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .39. «¿»ƒ¬≈∆»¿≈…«≈»∆

חייב.36) היה גמלים בו נפלו שנתרועע 37)ולּו ולא
הגמלים. ובין 38)מחמת הפשיעה בין קשר כל אין כי

שם. השוורים, הנזק 39)מיתת את לתלות אפשרות שאין
באונס  וסופו בפשיעה לתחילתו דומה זה ואין בפשיעה.
היה  לא פשיעתו לולא שם כי א, הלכה ד, בפרק שלמעלה

כאן). תוספות (ראה האונס מגיע
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שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«
BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿

BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»
¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ

‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»
B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
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‰Ï· ˙Át114EÏˆ‡ ÈÏ LÈ BÊ115‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ; ¿«¿≈»≈ƒ∆¿¿««ƒ∆ƒ
˙ÁwÙe ‰ÏB„‚116‰ÏÙpL ÈÓk BÊ È¯‰ ‰ÙÁ„pL ÔÂÈk , ¿»ƒ««≈»∆ƒ¿¬»¬≈¿ƒ∆»¿»

‰ÏÈla117È‡ ¯BM‰ ÏÚaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ È‡L Ïk ; ««¿»…∆¬ƒ»¿ƒƒ«««¬ƒ
‡ÈˆBÓ118.BÓlLÏ ·iÁ ‰z‡ ¯‡M‰Â , ƒ¿«¿»«»«»¿«¿

שם.111) נתן רבי כדעת המיתוהו. שניהם כי
נזק 112) חצי משלם היה ממית, היה לבדו השור שאילו

למחצה, הוא התשלום גם שותף, לו שיש עכשיו מגופו,
מגופו. הנזק רבע חצי.113)דהיינו במקום

לאחר 114) מחירה לבין בחיים הבהמה מחיר בין ההפרש
בורך,115)מיתה. בתוך מתה נמצאה שלי בהמה כי

הנזק. לכל אחראי שאם 116)ואתה טז, בהלכה ואמרנו
פטור. הבור בעל ומתה, ביום מקום 117)נפלה אין כי

מן  ולסור לראות הבהמה "שדרך הקודם לנימוק
יותר 118)המכשולות". להוציא אפשר אי השור ומבעל

מובאת  הבור בעל כלפי הניזק של הזאת הטענה כל מרבע.
שם. שם, בגמרא,

.Î¯Ba‰ Èt ÏÚ Ô·‡ ÁÈpn‰ ÔÎÂ119Ï˜˙Â ¯BM‰ ‡·e , ¿≈««ƒ«∆∆«ƒ«»«¿ƒ¿«
ÌlLÓ Ô·‡‰ ˙‡ ÁÈpn‰ - ˙ÓÂ ¯BaÏ ÏÙÂ ,da»¿»««»≈««ƒ«∆»∆∆¿«≈

‰ˆÁÓ120.‰ˆÁÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e , ∆¡»«««∆¡»

הבור.119) שפת המיתוהו.120)על הבור ובעל הוא כי
הבור  בעל על האחריות כל את להטיל יכול האבן בעל אין
לשור, נזק גורמת האבן הייתה לא הבור שלולא בטענה,
נופל  היה לא באבן, נתקל לולא לענות: יכול הבור בעל כי
חצי  משלם אחד וכל שווה, אחריותם מידת כן על בבור.

הנזק.

.‡ÎÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ÏLÂ ËBÈ„‰ ÏL ¯BL ÔÎÂ121 ¿≈∆∆¿¿∆¿≈«À¿»ƒ
ÌlLÓ - ËBÈ„‰ ÏL ‰Ê ‡e‰ Ìz Ì‡ :„Á‡k eÁ‚pL∆»¿¿∆»ƒ»∆∆∆¿¿«≈

˜Ê ÈˆÁ122¯ÓB‡ ˜fp‰L .ÌÏL ˜Ê - „ÚeÓ Ì‡Â , ¬ƒ∆∆¿ƒ»∆∆»≈∆«ƒ»≈
;EnÓ ¯‡M‰Â ,‡ÈˆB‡ ‰fÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏÎe‡L Ïk :BÏ…∆«¿ƒƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿
ÈÏ ÌlLz ‰z‡ ,¯eËÙe ‡e‰ Lc˜‰Â ÏÈ‡B‰ ‰ÊÂ¿∆ƒ¿∆¿≈»«»¿«≈ƒ

Ïk‰123. «…

מום.121) בעל בכור כגון פדיון, לו שאין או נפדה, שלא
מכיוון 122) כלום, לו מועילה הקדש של שותפות ואין

בדין. ממנו לגבות אפשר משני 123)שאי אחד כל כי
נג. שם רבא כדעת כולו, לנזק אחראי השותפים

.·ÎÂÈÏÚ ÏÙÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯Ba ¯ÙBÁ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»«ƒ¿»«»»
¯eËt ¯BM‰ ÏÚa - B‚¯‰Â ¯BL124- ¯BM‰ ˙Ó Ì‡Â . «¬»«««»¿ƒ≈«

¯Ba‰ ÏÚa ÈL¯BiÓ B¯BL ÈÓc ¯BM‰ ÏÚa ÏËB125. ≈«««¿≈ƒ¿≈«««

נתכוון 124) לא כי נסקל, השור ואין פשע, הבור חופר כי
ט. הלכה י, פרק למעלה ראה ז. ערכין בבלי להזיק,

היורשים,125) מן גובה שטר בלי חוב שזהו פי על אף
יא. פרק סוף ולווה מלווה בהלכות לדעתו בהתאם

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
ונזכרה 1) מנזקיהן, פטור הבור שבעל הדברים בו נתבארו

בו  ונתבארו שם, כנזכר תקלה המניח והוא הבור תולדת בו
ביאור  לזה ונמשך בשלימות, זו תולדה משפטי פרטי

יעשה  וכיצד הרבים, ברשות לעשותן מורשה שאדם הדברים
עם  הרבים ומשפט שם, לעשותם רשאי שאינו ומה אותם,
בזה. וכיוצא רשותם על או ברשותם שהוא מה בכל היחיד

.‡¯B·Ï eÏÙpL ÌÈÏk2;¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - e¯azLÂ ≈ƒ∆»¿¿¿ƒ¿«¿«««»
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .¯BÓÁ B‡ ¯BL ‰nL ÏÙÂ :¯Ó‡pL3 ∆∆¡«¿»«»»¬ƒƒ«¿»

Ì„‡ ‡ÏÂ - ¯BL :e„ÓÏ4ÌÈÏk ‡ÏÂ - ¯BÓÁ ,5elÙ‡ . »¿¿…»»¬¿…≈ƒ¬ƒ
ÂÈÏÎa ¯BL ÏÙ6·iÁ - ÂÈÏk e¯azLÂ ¯BM‰ ˙Óe , »«¿≈»≈«¿ƒ¿«¿≈»«»

.ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËÙe ‰Ó‰a‰ ÏÚ««¿≈»»««≈ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

...milkd lr xehte

דיני  נזיקין. דיני לכל הנוגע גדול יסוד מלמדנו זה דין
שהגמרא  עד והגיון שכל פי על מובנים בכלל, ממונות
ובכל  כו'" ממונות בדיני יעסוק להחכים "הרוצה אומרת
שגם  כלים" ולא חמור אדם, ולא "שור הדין מלמדנו זאת
בשכל  מובנים שהם משום לא לקיים יש הממונות דיני את
יפטר  מדוע הגיון אין שהרי הקב"ה. ציווה שכך משום אלא
ועל־אחת־ לבורו, שנפלו הכלים נזק בתשלום הבור בעל
לבור  שנפל כלים הנושא ששור הדין מובן לא כמה־וכמה

הכלים. על ופטור השור על חייב
שני  בו שיש בור מדין נוספת הוראה יש זאת מלבד
טפחים. עשרה גבוה ותל טפחים, עשרה עמוק בור פרטים,
תנועות  שתי שהם ומקבל משפיע עניינם האדם שבעבודת
"איזהו  - מקבל גם להיות צריך אחד וכל אדם, כל אצל
שמצינו  כדוגמא משפיע וגם אדם", מכל הלומד חכם
מן  המתפרנס עני "אפילו צדקה בנתינת חייבים שהכל

לאחר". צדקה ליתן חייב הצדקה
אלו  עניינים להפוך ח"ו יכול בחירה לאדם שיש ומכיון
להרע" המה "חכמים של באופן משפיע ולהיות להיפך
כנגד  פניו המעיז חצוף תלמיד של באופן מקבל ו(לדוגמא)
ששלמות  כך על מורה עשרה וגובה עומק של והעניין רבו.
כוחות  עשר בכל חודר כשהדבר הם והקבלה ההשפעה
אז  כי שלילי בבור מאוד להיזהר וצריך אדם, של נפשו
מארבעה  לאחד והופך הנפש כוחות עשר כל הדבר חודר
כל  לנצל צריך אלא ישוער. בל נזק שגורם עד נזיקין אבות
טוב  לענייני כמקבל והן כמשפיע הן לו שניתנו הכוחות

הסביבה. כל על ולהשפיע וקדושה
בגדר  שאינם מקום בכל חב"ד בתי להקמת קשור זה עניין
אלא  המקבל אליהם שיבוא עד שמחכים היינו עמוק" "בור
להניח  שאפשר הרבים" ברשות גבוה "תל בבחינת שהם
במובנים  וכו' למרחוק ולראות עליו לטפס חפץ, עליו

שבדבר. הרוחניים
(d oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr)

יב.2) בבאֿקמא בעל3ֿ)משנה רבו מפי תלמיד ששמע
רבינו. משה עד מרבו ורבו לבור 4)פה, נפל אדם אם
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שלו, הטפח את סתם אפילו כן ואם הוא, האחרון של
חייב. והראשון כמקודם, הראשון של ט' של בור נשאר

.‚È˜ÓÚ ¯Ba ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁ79ÔB¯Á‡‰ ‡·e , »«»ƒ»…»»«¬
B·ÈÁ¯‰Â80˙ÓÁÓ Ì‡ :˙ÓÂ ¯BL BÎB˙Ï ÏÙÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»«¿»≈ƒ≈¬«
BÏ·‰81BÏ·‰ ËÚÓ È¯‰L ,¯eËt ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó82; ∆¿≈»«¬»∆¬≈ƒ≈∆¿

BË·Á ˙ÓÁÓ Ì‡Â83‡e‰ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ˙Ó ¿ƒ≈¬«¬»≈»«¬«»∆¬≈
‰Ê ¯Ba ˜f‰ ·¯È˜84„v‰ B˙B‡Ó ¯BM‰ ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ƒ≈∆≈∆¿≈ƒ»««≈««

˜f‰ ·¯È˜ È¯‰L ,·iÁ ÔB¯Á‡‰ - ÔB¯Á‡‰ ·ÈÁ¯‰L∆ƒ¿ƒ»«¬»«¬«»∆¬≈ƒ≈∆≈
Ï·‰‰ ÔÓ ˙nL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ¯Ba85„v‰ ÔÓ Ì‡Â ; ∆««ƒ∆≈ƒ«∆∆¿ƒƒ««

ÏÙ ÔBL‡¯‰ ¯ÙÁL86ÔB¯Á‡‰ ‰fL ,·iÁ ÔBL‡¯‰ - ∆»«»ƒ»«»ƒ«»∆∆»«¬
.BÏ·‰ ËÚÓƒ≈∆¿

להמית.79) כדי בו ואת 80)שיש הבור שטח את והגדיל
לתוכו. הנפילה שבבור.81)אפשרות טוב הלא האוויר

פחות 82) שבתוכו האוויר יותר, רחב שהבור במידה כי
הבור.83)מזיק. מקרקעית שקיבל בזה 84)המכה

רב  כדעת בתוכו. החבטה ושטח הבור שטח את שהגדיל
נא: שם בכל 85)אשי, ההבל, את מיעט האחרון והלא

לא  הבור, פי את הרחיב שלולא ייתכן כי חייב, הוא זאת
נופל  היה ולא שבתחילה, הבור פי למקום מגיע השור היה

שמת 86)לתוכו. זו, שבהלכה הראשון לדין פירוט זהו
האחרון  מת, חבטו מחמת ואם פטור, האחרון הבלו, מחמת
אומרים" ה"יש כדעת הוא הצדדים שני בין זה הבדל חייב.
אשי  רב של הלשונות שתי רבינו לדעת שם. אשי, רב בשם

משנה). (כסף זו, את זו משלימות שם

.„È‰˙Ó ‡Ï elÙ‡ - ‰¯Bz‰ ÂÈÏÚ ‰·iÁL ¯Ba∆ƒ¿»»»«»¬ƒ…≈»
BÏ·‰Ó ‡l‡ ‰Ó‰a‰87‰˙Ó Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , «¿≈»∆»≈∆¿¿≈»ƒ«ƒ≈»

BË·ÁÓ88ÔÈ‡ - BaÁ¯k ¯Ba‰ ˜ÓÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ≈¬»¿ƒ»ƒ»»…∆«¿»¿≈
Ï·‰ BÏ89- ‰˙ÓÂ ‰Ó‰a‰ Ba ‰ËaÁ ‡Ï Ì‡Â , ∆∆¿ƒ…∆¿¿»«¿≈»»≈»
¯eËt90Ì‡Â ,Ï·‰ BÏ LÈ - BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È B˜ÓÚ ‰È‰ . »»»»¿»≈«»¿≈∆∆¿ƒ

‰ËaÁ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ·iÁ - ‰Ó‰a‰ Ba ‰˙Ó≈»«¿≈»«»««ƒ∆…∆¿¿»
B˙ÈÚ˜¯˜a91. ¿«¿»ƒ

הבור.87) מעצם ולא מאליו השור 88)שבא שנחבט
נ: שם, שמואל כדעת הוא זה דין גופו. הבור בקרקעית

נא:89) שם יוסף ורב רבה מחלוקת מזיק, שבו האוויר אין
הבור.90) מפאת בא לא המוות מחמת 91)כי מתה כי

שם. הבור, הבל

.ÂËBa ‰ËaÁÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a dB·b Ïz ‰OÚ»»≈»«ƒ¿»«ƒ¿∆¿¿»
‰Ó‰a‰92ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‰È‰ Ì‡ :‰˙ÓÂ93- «¿≈»»≈»ƒ»»»«¬»»¿»ƒ

ÌlLÏ ·iÁ94ÏÚ ¯eËt - ‰¯OÚÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â , «»¿«≈¿ƒ»»»≈¬»»»«
‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ95ÌlLÏ ·iÁ - „·Ïa ‰˜f‰ Ì‡ Ï·‡ . ƒ««¿≈»¬»ƒÀ¿»ƒ¿««»¿«≈

‡e‰L Ïk dB·b Ï˙a elÙ‡Â ,ÌÏL ˜Ê96‰¯ÈÙÁa B‡ ∆∆»≈«¬ƒ¿≈»«»∆«¬ƒ»
Úe„ÈÂ ÈeˆÓ ¯·c ‡e‰L ÏÎa ˜Êp‰L ;‡È‰L Ïk97, »∆ƒ∆«∆∆¿»∆»»»¿»«

BÓk ‡e‰ È¯‰Â ,‰ÈeˆÓ ‡e‰L ÏÎa ‰˙Èn‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ»¿»∆¿»«¬≈¿
Ò‡98. …∆

ונפלה.92) התל על של 93)שעלתה העומק כשיעור
להמית. כדי בו שיש שהתורה 94)בור, שמואל, כדעת

לתוך  דווקא ולאו חייב, שהיא נפילה בכל "ונפל", אמרה
שם. פחותה 95)עומק, בנפילה מצוייה אינה המיתה כי

הרי  כזו, בנפילה מיתה של במקרה ולכן טפחים, מעשרה
כאונס. תוספתא 96)זה קמא, תנא כדעת שהוא, גובה כל

ב. הלכה א, פרק שם ירושלמי ו; פרק כן 97)שם ועל
יזיק. שהתל דעתו, על להעלות לו שהיה התל, בעל פשע

מיתה.98) של אפשרות דעתו על להעלות לו היה שלא

.ÊËÏÚ B‡ ¯B·a ‰Ó‰a‰ ˙˙ÈÓ ÏÚ ·iÁ BÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈«»«ƒ««¿≈»¿«
B‡ ‰pË˜ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ‡l‡ Ï˙a d˙ËÈ·Á¬ƒ»»¿≈∆»ƒ»¿»«¿≈»¿«»

‰ËBL B‡ ˙L¯Á99‰ÏÈla ‰ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ B‡100, ≈∆∆»»∆»¿»««¿»
;¯eËt - ‰˙ÓÂ ÌBia ‰ÏÙÂ ˙Áwt ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»ƒ««¿»¿»«»≈»»
¯eÒÏÂ ˙B‡¯Ï ‰Ó‰a‰ C¯cL ÈtÓ ,Ò‡ BÓk ‰fL∆∆¿…∆ƒ¿≈∆∆∆«¿≈»ƒ¿¿»
,˙ÓÂ Ì„‡ BÎB˙Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .˙BÏBLÎn‰ ÔÓƒ«ƒ¿¿≈ƒ»«¿»»»≈
Ôa ‰È‰L ÔÈa ,‰ÏÈla ÏÙpL B‡ ‡ÓBÒ ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈∆»«««¿»≈∆»»∆

¯eËt ‰Ê È¯‰ - „·Ú B‡ ÔÈ¯BÁ101Ba ˜f‰ Ì‡Â . ƒ∆∆¬≈∆»¿ƒÀ«
ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ˙Áwt‰ ‰Ó‰a‰ B‡ Ì„‡‰102BÓk , »»»«¿≈»«ƒ«««»∆∆»≈¿

e¯‡aL103. ∆≈«¿

דעת.99) בנות פקחת.100)שאינן הייתה אפילו
שור",101) שמה "ונפל הכתוב גזירת הוא זה דין שם,

כח: קמא בבא אדם, ולא "שור" טעמו 102)ודורשים
נזהרת  ובהמה בדרכים. להתבונן דרכו אין אדם דבר, של
לא  אבל ביותר, ומסוכנים גדולים ממכשולים אמנם

קטנים. על 103)ממכשולים שחייבים הקודמת, בהלכה
טפחים. מי' פחות בבור בהמה נזקי

.ÊÈÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BL BÎB˙Ï ÏÙ104È¯‰ - ˙ÓÂ »«¿¿≈«À¿»ƒ»≈¬≈
˙n‰L ÈÓ - Bl ‰È‰È ˙n‰Â :¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê∆»∆∆¡«¿«≈ƒ¿∆ƒ∆«≈

BlL105.¯·wiL BÈ„Â ‰‡‰a ¯eÒ‡ ‡e‰L ‰Ê ‡ˆÈ , ∆»»∆∆»«¬»»¿ƒ∆ƒ»≈

שנפדה.104) לאחר ואפילו מום בו שנפל קרבן שור כגון
נא.105) שם רבא, לשון זה כל ממנו. ליהנות שיוכל

.ÁÈ¯Ba‰ CB˙a ‰Ó‰a‰ ‰ÏÙÂ ,¯B·a ¯ÙBÁ ‰È‰»»≈¿¿»¿»«¿≈»¿«
;·iÁ - ‰ÈÙlÓ ‰ÏÙ Ì‡ :‰˙ÓÂ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓƒ«¬ƒ»»≈»ƒ»¿»ƒ¿»∆»«»

‰˙Ú·pL ÔB‚k ,‰È¯Á‡Ó106¯BÁ‡Ï d·˜Ú ÏÚ ‰¯ÊÁÂ ≈«¬∆»¿∆ƒ¿¬»¿»¿»«¬≈»¿»
‰ÏÙÂ107ÏtiL „Ú - ÏÙÂ :¯Ó‡pL ;¯eËt - ‰˙ÓÂ ¿»¿»»≈»»∆∆¡«¿»««∆ƒ…

‰ÏÈÙ C¯c108ıeÁ ‰¯ÈÙÁ‰ ÏBwÓ ‰ÈÙÏ ‰ÏÙ . ∆∆¿ƒ»»¿»¿»∆»ƒ«¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ¯BaÏ109Ì‡Â ; «»≈»≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ

‰È¯BÁ‡Ï ‰ÏÙ Ì‡Â .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ ÒÙz»««ƒ»≈ƒƒƒ»¿ƒ»¿»«¬∆»
¯eËt ¯Ba‰ ÏÚa - ‰˜f‰ B‡ ‰˙Óe ¯BaÏ ıeÁ110. «≈»À¿»«««»

הבור.107)שנבהלה.106) על 108)לתוך נפילה זוהי
העורף. על ולא מחבטה 109)הפנים מתה הבהמה כי

בהבלו. ולא הבור של בקרקע ולא הרבים רשות בקרקע
שם.110) הכול, לדעת

.ËÈ„ÚeÓ Ì‡ :‰˙ÓÂ ¯Ba‰ CB˙Ï ‰Ó‰a ÛÁcL ¯BL∆»«¿≈»¿«»≈»ƒ»
¯BM‰ ÏÚ·e ,‰ˆÁÓ ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚa - ‡e‰«««¿«≈∆¡»«««

‰ˆÁÓ111ÚÈ·¯ ÌlLÓ ¯BM‰ ÏÚa - ‡e‰ Ìz Ì‡Â ; ∆¡»¿ƒ»«««¿«≈¿ƒ«
BÙebÓ112ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏL ÌlLÓ ¯Ba‰ ÏÚ·e ,113ÔÓ ƒ«««¿«≈¿»¬»ƒƒ

:¯Ba‰ ÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ‰Ï·p‰ ÏÚaL .ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰«»∆∆ƒ¿»»∆«««¿≈»≈¿«««
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פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«
‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»

eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת

הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל
חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר

ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»
BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈

el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈
e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
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Òe‡ BÈ‡ - ‰ÏÈÙ ˙ÚLa Òe‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆»ƒ¿«¿ƒ»≈»
„ÓÚÏ ÏBÎÈ ‡e‰ È¯‰Â ,C¯ca ÏhÓ B˙BÈ‰a60‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿À»«∆∆«¬≈»«¬…¿ƒ…

„ÓÚÏ BÏ ‰È‰61¯eËt -62¯È‰Ê‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,63 »»«¬…»¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ
BLÙa „e¯Ë ‡e‰L ÈtÓ ,Ba Ï˜˙pL ‰ÊÏ64. »∆∆ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿«¿

לא.59) שם משנה קדירות, חייב 60)מוכרי הוא כן ועל
שם. הפקר, אינו גופו הרי כי לא 61)כבור, פירוש:

לעמוד. השעה הוא.62)הספיקה אנוס ואפשר 63)כי
פטור. זאת בכל הזהיר, שלא על אותו רבי 64)לחייב דעת

שם. יוחנן

.Ë?ÈL ÏL ÂÈ˜Êa ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆«»ƒ¿»»∆≈ƒ
;¯eËt - ÂÈÏk e˜f‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈL ÏL BÙeb ˜f‰Lk¿∆À«∆≈ƒ¬»ƒÀ¿≈»»

‰Ïwz ÏÎÂ ,¯B·a ÌÈÏk‰ ÏÚ ·iÁ BÈ‡L65˙„ÏBz ∆≈«»««≈ƒ¿¿»«»»∆∆
e¯‡aL BÓk ,‡e‰ ¯Ba66. ¿∆≈«¿

הראשון.65) של גופו ב.66)כגון הלכה למעלה

.ÈÌÈ‚bf‰Â ÌÈ¯cw‰67‰Ê ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ««»ƒ¿««»ƒ¿«≈»∆∆»¿«¿ƒ∆
ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â ,‰Ê ¯Á‡««∆¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ
BÏ LÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,ÈMa ÈLÈÏM‰Â ,ÔBL‡¯a»ƒ¿«¿ƒƒ«≈ƒ¿»∆»≈∆≈

„ÓÚÏ68ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÔBL‡¯‰ - „ÓÚ ‡ÏÂ «¬…¿…»«»ƒ«»¿ƒ¿≈∆
ÔÈa ı¯‡a Ïhn‰ ÔBL‡¯ ÏL BÙe‚a ˜f‰L ÔÈa ,ÈL≈ƒ≈∆À«¿∆ƒ«À»»»∆≈

B‡OÓa ˜f‰L69,ÈLÈÏL ÏL BÙe‚ È˜Êa ·iÁ ÈM‰Â ; ∆À«¿«»¿«≈ƒ«»¿ƒ¿≈∆¿ƒƒ
ÈL ÏL BÙe‚a ˜f‰ Ì‡70ÏL B‡OÓa ˜f‰ Ì‡ Ï·‡ , ƒÀ«¿∆≈ƒ¬»ƒÀ«¿«»∆

ÈM‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L .¯eËt - ÏÙpL ÈL71,‰Ê ¯Ba : ≈ƒ∆»«»∆¬≈≈«≈ƒ∆
ÔBL‡¯ È¯‰L ;B˙B‡ ‰¯Bk‰ È‡ ÔÈ‡ ,È‡OÓ ‡e‰L∆«»ƒ≈¬ƒ«∆∆¬≈ƒ
Ôlk - ‰Ê ˙‡ ‰Ê e¯È‰Ê‰ Ì‡Â .B‡OÓ ÌÚ ÈM‰ ÏÈt‰ƒƒ«≈ƒƒ«»¿ƒƒ¿ƒ∆∆∆À»

ÔÈ¯eËt72. ¿ƒ

רבא.67) פירוש לפי לא. שם שהות 68)ברייתא לו יש
לעמוד. ז.69)ואפשרות הלכה כלמעלה הפקירו, לא אם

הפקירו.70) לא שם,71)אפילו הגמרא מביאה זו טענה
לא.72)לא: שם עמד, ולא לעמוד היה יכול אפילו

.‡ÈC¯c‰ ·Á¯Ï ÏhÓ ‰È‰Â ÔBL‡¯‰ ÏÙ73Ï˜˙Â , »«»ƒ¿»»À»¿…««∆∆¿ƒ¿«
‡e‰ È¯‰ - BË·a „Á‡Â ÂÈÏ‚¯a „Á‡Â BL‡¯a „Á‡∆»¿…¿∆»¿«¿»¿∆»¿ƒ¿¬≈

Ôlk È˜Êa ·iÁ74.„ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ BÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ , «»¿ƒ¿≈À»ƒ¿»»«¬…¿…»«

לא:73) חייב 74)שם ראשון נפלו, ראשון מחמת "ואם
לא. שם ברייתא כולם", בנזקי

.·ÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈn‰ ˙‡ CÙBM‰75Ô‰a ˜f‰Â , «≈∆««ƒƒ¿»«ƒ¿À«»∆
ÂÈ˜Êa ·iÁ - ¯Á‡76¯eËt - ÂÈÏk eÙph Ì‡Â ;77, «≈«»ƒ¿»»¿ƒƒ«¿≈»»

e¯‡aL BÓk78ı¯‡a ÌÈn‰ eÚÏ· .79ı¯‡‰ ‰¯‡LÂ ¿∆≈«¿ƒ¿¿««ƒ»»∆¿ƒ¿¬»»»∆
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ú˜¯wa ˜f‰Â ÏÙÂ ˜ÏÁ‰Â ,‰˜ÏÁ¬»»¿À¿«¿»«¿À«««¿«¬≈∆«»

ÂÈ˜Êa80. ƒ¿»»

ל.75) שם הבדל 76)משנה ואין בור, דין למים יש כי
למעלה  השוה חייב, נזקיו המפקיר כי לא, או הפקיר אם

וז. ב בכלים.77)הלכה פטור בור הלכה 78)כי למעלה
שם.79)א. בקרקע 80)גמרא שהוזק אףֿעלֿפי

ובכל  הוא, הפקר שבתורה הבור גם כי שלו, אינה והקרקע

וניזוק. הבור בקרקע נחבט אדם אם התורה, חייבה זאת
ובין  הפקירה בין תקלה, שכל שמואל, כדעת היא זו הלכה
יד. הלכה יב, פרק למעלה ראה כבור, דינה - הפקירה לא

.‚Èel‡ Ïk81Ô‰È˙B·Èa ÔÈ˜˙BtL82ÔÈÙ¯B‚Â »≈∆¿ƒƒ≈∆¿¿ƒ
Ô‰È˙B¯ÚÓ83˙eL¯a ÌÈn‰ CtLÏ ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»≈∆≈»∆¿ƒ¿…««ƒƒ¿

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ÌÈa¯‰84LÈ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ; »«ƒƒ««»¬»ƒ«¿»ƒ≈
˙eL¯ Ô‰Ï85ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .86B‡ Ì„‡ ˜f‰ Ì‡ , »∆¿¿««ƒ≈ƒÀ«»»

ÌÏL ˜Ê ÔÈ·iÁ - ÌÈna ‰Ó‰a87. ¿≈»««ƒ«»ƒ∆∆»≈

ול.81) ו. שם, צינורות 82)ברייתא את שפותחים
הרבים. לרשות יזרמו שהמים כדי ומנקים 83)השופכין,

הרבים. לרשות הזבל את ומשליכים מפני 84)מערותיהם
אותם. ללכלך ואסור נקיים מכיון 85)שהרחובות

מלוכלכים. בית86ֿ)שהרחובות ברשות שעשו אףֿעלֿפי
המים 87)דין. את לשפוך להם הרשה הדין בית כי

לנזקים. אחריות עצמם על שיקבלו בתנאי הרבים לרשות

.„ÈÌ„‡ ‡ÈˆBÈ ‡Ï88B·z89BM˜Â90ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï …ƒ»»ƒ¿¿«ƒ¿»«ƒ
Ï·Ê BÏ eOÚÈÂ eLBciL È„k91e‰eÒ˜ - ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ¿≈∆ƒ¿≈»∆∆¿ƒƒ¿»

ÌÈÓÎÁ92¯˜Ù‰k eÈ‰iL93˙ÚÓ ‰ÎÊ Ô‰a Ì„Bw‰ ÏÎÂ , ¬»ƒ∆ƒ¿¿∆¿≈¿»«≈»∆»»≈≈
eÁÈaL‰Â eLBcpL94Ô‰a ‰ÎÊÂ Ì„‡ Ì„˜ Ì‡Â . ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«»»¿»»»∆

ÔÈ‡ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰‡ˆB‰ ˙ÚMÓ95ÔÈ‡ÈˆBÓ ƒ¿«»»ƒ¿»«ƒ≈ƒƒ
B„iÓ96Ì„‡ Ô‰a ˜f‰ Ì‡ ,¯˜Ù‰k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ƒ»¿««ƒ∆≈¿∆¿≈ƒÀ«»∆»»

ÌlLÏ ·iÁ ‡ÈˆBn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰Ó‰a B‡97. ¿≈»¬≈∆«ƒ«»¿«≈

ל.88) דישה.89)שם אחר שנשאר מה 90)זה
קצירה. אחר בקרקע שדהו.91)שמשאירים את לזבל

שבני  כיון הרבים, לרשות וקש תבן להוציא אסרו החכמים
וניזוקים. בהם מתחלקים יוציאו.92)אדם שלא כדי

בעלים.93) בלי אותם 94)כחפץ שהשאיר לאחר כלומר,
זבל. ונעשו הרבים ברשות רב לא 95)זמן שעדיין

אותו 96)השביחו. קונסים אם נפתרה, שלא בעיא זוהי כי
ל: שם שהשביחו, לאחר או שהוציאם, משעה מיד

עליו.97) שהוטל הקנס עלֿידי ירויח שלא כדי בור, כדין

.ÂËLÈ98ÌÈÏÏb‰Â Ï·f‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï Ì„‡ ÏÎÏ99 ≈¿»»»¿ƒ∆«∆∆¿«¿»ƒ
¯aˆÏÂ ÌÈÏ·Ê ˙‡ˆB‰ ˙ÚLa ÌÈa¯‰ ˙eL¯ÏÔ˙B‡ ƒ¿»«ƒƒ¿«»«¿»ƒ¿ƒ¿…»

ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL100ÛBM ‰È‰iL È„k101Ì„‡ ÈÏ‚¯a »¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»»
·iÁ - ˜Èf‰ Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .[‰Ó‰a ÈÏ‚¯Â]¿«¿≈¿≈»¿««ƒ≈ƒƒƒ«»

ÌlLÏ102ÏÊb ÌeMÓ ÏÏb‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ·iÁÂ .103ÔÂÈk ; ¿«≈¿«»ƒ«∆«»»ƒ»≈≈»
Á·L Ba ÔÈ‡L104.Ba eÒ˜ ‡Ï ,LB„ Ì‡ ∆≈∆«ƒ»…»¿

הבקר.99)רשות.98) שם 100)צואת יהודה, רבי דעת
ר'102)נדרך.101)ל. על שם החולק תנאֿקמא כדעת

מותרין  שאמרו אלו "כל ואומר: מניזקין, הפוטרו יהודה
לשלם". חייבין הזיקו אם הרבים, ברשות אם 103)לקלקל

בהן  הקודם שכל וקשו, לתבנו בניגוד אותו, ולקח אחר בא
שבחן",104)זכה. משום גופו "קנסו שאמר רב כדעת

אותו  לקחת לאחר ואסור קנסו, לא בגלל, שבח שאין ומכיון
גזל. משום

.ÊËÌÈa¯‰ ˙eL¯a ËÈË ÔÈ¯BL ÔÈ‡105ÌÈ·BÏ ÔÈ‡Â , ≈ƒƒƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ
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פטור. הבור בעל נכלל 5)ומת, חיים, בעל שאינו וכל
נג: שם ופטור, כלים ולא 6)בדין והמחרישה, העול כגון

בלבד. כלים שנפלו הראשון בדין כמו

.·ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ¯Ba‰7ÂÈ˙B„ÏB˙Â ,‡e‰8e‰BÓk «≈¬¿ƒƒ¿¿»»
Ô˙lÁzÓ ÔÈ„ÚeÓ9‰Ïwz ÁÈpn‰ ÏÎÂ .10BÊ È¯‰ - »ƒƒ¿ƒ»»¿»««ƒ««»»¬≈

¯Ba‰ ˙„ÏBz11Ì„‡ da ˜f‰ Ì‡Â .12- ‰Ó‰a B‡ ∆∆«¿ƒÀ«»»»¿≈»
ÌÏL ˜Ê ‰Ïwz‰ ÁÈp‰L ‰Ê ÌlLÓ13¯È˜Ù‰ ÔÈa , ¿«≈∆∆ƒƒ«««»»∆∆»≈≈ƒ¿ƒ

d¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ‰Ïwz‰14- ÌÈÏk da e˜f‰ Ì‡Â ; ««»»≈…ƒ¿ƒ»¿ƒÀ¿»≈ƒ
¯eËt15. »

שאר 7) בתוכם הכוללים בתורה, המפורשים נזיקין מעיקרי
ב. שם תולדות. שהם לבור.8)נזיקין הדומים הנזיקין

הראשונה.9) בפעם כשהזיקו אף שלם, נזק לשלם וחייבים
הרבים.10) כח:11)ברשות אדם 12)שם בנזקי בור

שם. שמת, במקרה רק האדם את מיעטה התורה כי חייב,
הי"ז. בפי"ב למעלה רבינו פסק בור.13)וכן כדין

שם.14) שם, שמואל דעת כממונו, ולא כבור דינה
שם.15)

.‚ÁÈpn‰ ?„ˆÈk16BÈkÒ B‡ B·‡17B·z B‡18B‡ ≈«««ƒ««¿«ƒƒ¿
B‡OÓ19ÔÈa Ô‰a e˜f‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»∆ƒ¿»«ƒ¿À¿»∆≈

ÌÏL ˜Ê ·iÁ - ‰Ó‰a ÔÈa Ì„‡20ÔÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . »»≈¿≈»«»∆∆»≈¿≈ƒƒƒ»
Ú˜¯wa Ï˜˙ .Ô¯È˜Ù‰ ‡ÏÂ B˙eL¯ ¯È˜Ù‰Â ,B˙eL¯aƒ¿¿ƒ¿ƒ¿¿…ƒ¿ƒ»ƒ¿«««¿«
‰Ïwz‰ ÏÚa ·iÁ - da ˜f‰Â BÊ ‰Ïw˙a ËaÁÂ21. ¿∆¿«¿«»»¿À«»«»««««»»

eÙph B‡ el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â22¯eËt -23. ¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿»

כבור.16) שדינה ג:17)תקלה שירקב 18)שם כדי
ל. שם זבל, לנוח.19)ויעשה ורצה עייף שם 20)שהיה

חייב 21)כח: בנזק, השתתפה הקרקע שגם אףֿעלֿפי
ואינה  היא, הפקר שהקרקע מכיון הכל, לשלם התקלה בעל
השוה  כח: שם נתן, ר' כדעת הוא זה דין תשלומין. בדין

וכא. יט הלכה יב, פרק מים 22)למעלה השופך כגון
ל. שם אחר, של כליו ונתלכלכו הרבים דין 23)ברשות כי

בכלים. שפטור הבור, כדין המים

.„B¯BL ÒÈÎ‰24,˙eL¯a ‡lL ˙Èa‰ ÏÚa ¯ˆÁÏ ƒ¿ƒ«¬«««««ƒ∆…ƒ¿
ÌÈÏÏb ıÈa¯‰Â25- ˙Èa‰ ÏÚa ÏL ÂÈÏk Ô‰a eÙphÂ , ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»∆≈»∆««««ƒ

¯eËt26e‡ˆÓ ‡ÏÂ ,‡e‰ ¯Ba ˙„ÏBz ‰Ê ÏÏb‰L ; »∆«»»∆∆∆¿…»»
¯Ba27.ÌÈÏk‰ ÏÚ Ba ·iÁL∆ƒ≈««≈ƒ

מח.24) הבקר.25)שם, השור.26)צואת בעל
כח:27) שם בלבד, נטנפו אלא נשברו לא הכלים אם אפילו

.‰„k‰ ˙‡ ÁÈpn‰28CÏ‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ««ƒ«∆««ƒ¿»«ƒ¿»«
C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - d¯aLÂ da Ï˜˙Â [Cl‰Ó‰]«¿«≈¿ƒ¿«»¿ƒ¿»»¿ƒ∆≈∆∆

C¯ca ÔBa˙‰Ï Ì„‡ Èa29˜f‰ Ì‡Â .ÔÈÎl‰Ó Ô‰Lk ¿≈»»¿ƒ¿≈«∆∆¿∆≈¿«¿ƒ¿ƒÀ«
ÂÈ˜Êa ·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da30¯È˜Ù‰ elÙ‡Â , »¬≈«««««»ƒ¿»»«¬ƒƒ¿ƒ

„k‰31˙eL¯ BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÂÈ˜Ê ¯È˜Ùn‰ ÏkL ;32 ««∆»««¿ƒ¿»»¿»∆≈¿
‰lÁzÓ d˙BOÚÏ33Ô¯È˜Ù‰ ‡Ï el‡k ·iÁ -34. «¬»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ…ƒ¿ƒ»

כז:28) שם לנוח, במחשבתו 29)כדי שקוע שאדם מפני
כז: שם בעניניו, וחייב 30)וטרוד כבור, דינו הכד כי

אדם. כט:31)בנזקי שם אלעזר, ור' יוחנן ר' מחלוקת

הרבים.32) ברשות ברשותו,33)כגון בו חפר אם אבל
חפר, ברשות שבתחילה מכיון פטור, - ובורו רשותו והפקיר

ב. הלכה יב, פרק למעלה עליו,34)ראה נופלת והאחריות
הבור. בעל עדיין הוא כאילו

.ÂdÁÈp‰Ï ˙eL¯ BÏ LiL ÌB˜Óa „k‰ ˙‡ ÁÈp‰ƒƒ«∆««¿»∆≈¿¿«ƒ»
˙B¯w‰ ÌB˜Ó ÔB‚k ,ÌL35˙Bzb ÏL36Ô‰a ‡ˆBiÎÂ37, »¿¿«¿»∆ƒ¿«≈»∆
·iÁ - d¯aLÂ da Ï˜˙Â38- Cl‰Ó‰ da ˜f‰ Ì‡Â ; ¿ƒ¿«»¿ƒ¿»«»¿ƒÀ«»«¿«≈

ÏkzÒ‰Ï BÏ ‰È‰L ÈtÓ ,¯eËt „k‰ ÏÚa39Ì‡Â . ««««»ƒ¿≈∆»»¿ƒ¿«≈¿ƒ
‰ÏÙ‡ ‰˙È‰40ÌÈck C¯c‰ Ïk ‡lnL B‡ ,41¯eËt -42 »¿»¬≈»∆ƒ≈»«∆∆«ƒ»

·iÁ „k‰ ÏÚa È¯‰ - da Ï˜˙ Ì‡Â ;d˙¯È·L ÏÚ43. «¿ƒ»»¿ƒƒ¿«»¬≈«««««»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

הגיתות.35) לפני ענבים 36)הרחבה בו שדורכין מקום
יין. בו 37)לעשות שכותשים הבד, בית של קרנות כגון

את  להניח רשאים אלו במקומות שמנם. להוציא כדי זיתים
הבד. בית או הגת בפנים מקום די אין כי הכלים,

כז:38) מלאים 39)בבאֿקמא אלו שמקומות ידוע כי
שם.40)כלים. שמואל, של מוצא 41)הדוגמא ואין

שם. רב, של דוגמא הכדים, על לדרוך אלא לעובר
אי 42) - באפלה נופלת: להסתכל" לו "היה שהטענה, מפני

לעבור, אפשר אי כדים, הדרך כל ובמילא לראות, אפשר
כד. שישבור בלי בדרך, יתבונן שבגלל 43)ואפילו מכיון

אין  נתקל בכדים חסומה שהדרך משום או האפלה
הכד. בעל את לחייב יש ולפיכך להאשימו,

.Ê¯‰ ˙eL¯a Bck ‰¯aLÌÈa44„Á‡ ˜ÏÁ‰Â , ƒ¿¿»«ƒ¿»«ƒ¿À¿«∆»
ÌÈna45¯eËt - ‰ÈÒ¯Áa ‰˜lL B‡46,Ì„‡ ÈÈcÓ ««ƒ∆»»«¬»∆»»ƒƒ≈»»

‡e‰ Òe‡L ÈÙÏ47ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ ;48‡lL ÈtÓ , ¿ƒ∆»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈∆…
¯˜Ù‰k ÌÈn‰Â ÌÈÒ¯Á‰ È¯‰Â .ÌÈÒ¯Á‰ ˜lÒ49‡ÏÂ , ƒ≈«¬»ƒ«¬≈«¬»ƒ¿««ƒ¿∆¿≈¿…

Ò‡pL ¯Á‡ ‡l‡ ¯È˜Ù‰50¯eËt CÎÈÙÏe ,51Ì‡Â . ƒ¿ƒ∆»««∆∆¡«¿ƒ»»¿ƒ
‰ÈÒ¯Áa ˙BkÊÏ Ôek˙52·iÁ - ¯Á‡ Ô‰a ˜f‰Â ,53. ƒ¿«≈ƒ¿«¬»∆»¿À«»∆«≈«»
BlÓ‚ ‰ÏÙÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â54d„ÈÓÚ‰ ‡ÏÂ55‡ˆBik ÏÎÂ ¿«ƒ¿»¿»¿«¿…∆¡ƒ»¿…«≈

el‡ ÏÎa ÌÈÏk e˜f‰ Ì‡Â .da56¯eËt -57ÔÈa , »¿ƒÀ¿≈ƒ¿»≈»≈
e¯‡aL BÓk ,¯È˜Ù‰ ‡Ï ÔÈa ¯È˜Ù‰58. ƒ¿ƒ≈…ƒ¿ƒ¿∆≈«¿

נשבר 44) כך ומתוך במשהו, שנתקל כגון כח. שם, משנה
שם.46)וניזוק.45)הכד. יהודה ר' לא 47)כדעת כי

במשהו. שנתקל לאחר נשבר אלא בכוונה, הכד את שבר
כט.48) שם, החכמים אדם 49)כדעת כלל בדרך כי

אותם. הכד 50)מפקיר הפקיר לדין דומה זה ואין
ה. בהלכה בכוונה,51)שלמעלה הכד את שבר אם אבל

את  הפקיר כט:אפילו שם ה; הלכה כלמעלה חייב, חרסיו
כט.52) כבור.53)שם הם החרסים שם 54)כי ברייתא
מדיני 55)כח: פטור הגמל בעל אחר. בה והוזק והפקירה

והוזק  הגמל את הפקיר לא ואם שמים, בדיני וחייב אדם
בור. משום חייב אחר, או 56)בה בחרסים או במים,

ובין 57)בגמל. בשבירתם בין בכלים, פטור שבור
וב.58)בהיזקם. א הלכה למעלה

.ÁÌÈ¯c˜ ÈL59,‰Ê ¯Á‡ ‰Ê C¯ca ÔÈÎl‰Ó eÈ‰L ¿≈«»ƒ∆»¿«¿ƒ«∆∆∆««∆
‰È‰ Ì‡ :ÔBL‡¯a ÈM‰ Ï˜˙Â ,ÏÙÂ ÔBL‡¯‰ Ï˜˙Â¿ƒ¿«»ƒ¿»«¿ƒ¿««≈ƒ»ƒƒ»»
,ÈL È˜Êa ÔBL‡¯‰ ·iÁ - „ÓÚ ‡ÏÂ „ÓÚÏ ÔBL‡¯Ï»ƒ«¬…¿…»««»»ƒ¿ƒ¿≈≈ƒ
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ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»
.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«
¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»

‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆
ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ

ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»
˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ

˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆
·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿

Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿
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‡e‰Â154.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏÚ C¯c‰ ÏÈÙ‡È ‡lL , »∆…«¬ƒ«∆∆«¿≈¿»«ƒ
BlL CB˙Ï ÒBk ,‰ˆ¯ Ì‡Â155Òk .B‡ÈˆBÓe156‡ÏÂ ¿ƒ»»≈¿∆ƒ»«¿…

‡ÈˆB‰157‰ˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ‡ÈˆBÓ ‰Ê È¯‰ -158Ï·‡ . ƒ¬≈∆ƒ»¿«∆ƒ¿∆¬»
ÌÏBÚÏ ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÏ˙k ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡159ÏkL ; ≈»¿«¬ƒ¿»ƒƒ¿»¿»∆»

¯ˆÓ160ÌÈa¯ Ba e˜ÈÊÁ‰L161¯eÒ‡ -162.BÏ˜Ï˜Ï ∆∆∆∆¡ƒ«ƒ»¿«¿¿

ס.150) בתרא בבא משנה דרך, עוברי בהן יכשלו שלא כדי
קטנות.151) מן 152)קורות הבולטות גדולות קורות

הרבים. לרשות לקמן,153)הבית כו בהלכה באילן כמו
חזקת  סוף הרי"ף פסק כן כז: בבאֿבתרא במשנה שמקורה

לתוך 155)בתנאי.154)הבתים. הכותל את כונס
הוצאת  שיעור כדי לחוץ הקרקע מן ומשאיר שלו, הקרקע

הכותל.156)הזיזין. הזיזין.157)את ואין 158)את
ואבד  עליהם ויתר מיד, הזיזין את הוציא לא שאם אומרים

ס: שם באותה 159)זכותו, רבים החזיקו שבינתיים מכיון
שם. יוחנן רבי דעת זוהי קרקע. דרך.160)חלקת

שם.162)ברשות.161) יהודה, רב דעת הדרך, לבעל

.‰ÎÁ˜Ï163˙B‡ˆBÈ ˙B‡¯ËÊÊ‚e ÔÈÊÈÊ d·e ¯ˆÁ »«»≈»ƒƒ¿À¿¿»¿
d˙˜ÊÁa BÊ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï164- ‰ÏÙ Ì‡Â ; ƒ¿»«ƒ¬≈¿∆¿»»¿ƒ»¿»

d˙B‡ ‰B·e ¯ÊBÁ165.‰˙È‰Lk ≈∆»¿∆»¿»

ס.163) שם שהזיזין 164)קנה, ואומרים, ללוקח וטוענים
בתוך  כונס שהמוכר הנחה מתוך נעשו, בהיתר והגזוזטראות
שבנה  זה את לדין תובעים שהרבים במקרה אבל היה. שלו
ראיה. להביא עליו שלו, בתוך שנכנס טוען והוא הבית,

שלו 165) בתוך כונס שהמוכר ראיה, להביא צריך ואינו
הזיזין. עם החצר את קנה שכך ההוכחה, מספיקה אלא היה,

.ÂÎ‰ËB ‡e‰L ÔÏÈ‡166ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï167ıˆB˜ -168 ƒ»∆∆ƒ¿»«ƒ≈
B·ÎB¯a ¯·BÚ ÏÓb‰ ‰È‰iL È„k169ÌB˜Ó ÔÈÁÈpÓe . ¿≈∆ƒ¿∆«»»≈¿¿«ƒƒ»

Èet170¯‰p‰ ˙B˙ÙO È˙MÓ171ÌÈÁln‰ ÈÙ˙k ·Á¯k »ƒ¿≈ƒ¿«»»¿…«ƒ¿≈««»ƒ
‰ÈÙq‰ ÔÈÎLBÓe ÌL ÔÈ„¯BiL172‡ˆÓp‰ ÔÏÈ‡ ÏÎÂ . ∆¿ƒ»¿ƒ«¿ƒ»¿»ƒ»«ƒ¿»

,ÂÈÏÚ·a ÔÈ¯˙Ó ÔÈ‡Â ,„iÓ B˙B‡ ÔÈˆˆB˜ - ‰Ê ·Á¯a¿…«∆¿ƒƒ»¿≈«¿ƒƒ¿»»
.‰ÈÙq‰ ÈÎLBÓ ·kÚÓ È¯‰L∆¬≈¿«≈¿≈«¿ƒ»

כז:1)66 הרבים.167)בבאֿבתרא לרשות יוצאים שענפיו
מלמטה.168) הענפים העליונים,169)מן לענפים מתחת

שם. במשנה, תנאֿקמא ומענפים,170)כדעת מאילנות
קז: משפת 171)בבאֿמציעא הספינה באה פעמים כי

מכאן. הנהר משפת ופעמים מכאן, לצד 172)הנהר
היבשה. לצד באלכסון עצמם ומטים היבשה,

.ÊÎ‰˙È‰L ÈÓ173e‰„O CB˙a ˙¯·BÚ ÌÈa¯‰ C¯„174, ƒ∆»¿»∆∆»«ƒ∆∆¿»≈
dÏË175eÎÊÂ Ô˙ Ô˙pM ‰Ó - „v‰ ÔÓ Ì‰Ï d˙e ¿»»¿»»»∆ƒ«««∆»«»»¿»

Ba ‰ÎÊ ‡Ï ÏËpL ‰ÊÂ ,Ba176C¯c ·Á¯ ‰nÎÂ . ¿∆∆»«…»»¿«»…«∆∆
‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?ÌÈa¯‰177. »«ƒ≈»ƒ≈∆¿≈«»

צט:173) בבאֿבתרא הבעלים.174)משנה בידיעת
לעצמו.175) השדה בו 176)בעל שהחזיקו מיצר "שכל

כד. הלכה כלמעלה לקלקלו", אסור משנה 177)רבים
צט. שבת וראה שם,

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
הוא,1) הסדר זה וסבת בשלימות. ההבערה דיני בו נתבארו

שהם  לפי הבור לנזקי החיים בעלי נזקי להקדים שראוי
וראוי  יותר. מצויים ונזקיהם ומזיקים, לחוץ ויוצאים הולכים
נזקי  או הבור שנזקי לפי האש לנזקי הבור נזקי להקדים
המבארים  בדברים המדבר והפרק יותר. מצויים תולדותיו
והשן  והרגל הקרן והם: החיים בעלי אבות שלשה ענייני
להקדים  יש כי ראשון, להיותו ראוי ותולדותיהם הם בכלל
מהם. אחד כל פרטי לבאר יש ואחרֿכך לפרטים, כללים
לפי  והרגל השן תולדות בביאור שני בפרק רבינו והתחיל
להקדים  ויש יותר. מצויים ונזקיהם מתחלתן מועדות שהן
ברשות  אלא והרגל השן חיוב שאין שידוע לפי לשון, הרגל
ר"ל  הרגל, לו קדם כבר השן נזק בהמצא  ואםֿכן הניזק,
במעט  זה ביאור ואחר הניזק. ברשות הבהמה נכנסה שכבר

אלו. הלכות כל סדר סיבת למבין תתבאר עיון

.‡˜ÈÏ„n‰2B¯·Á ‰„O CB˙a3‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ ,4 ««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»«¿≈»
ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - [‰˜Èf‰Â]5‡ˆ˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿ƒƒ»«»¿«≈∆∆»≈∆∆¡«ƒ≈≈

,¯ÓB‚Â ‰Ów‰ B‡ LÈ„b ÏÎ‡Â ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe L‡≈»¿»…ƒ¿∆¡«»ƒ«»»¿≈
ÌlLÈ ÌlL6ÔÈ˜ÈÊ ˙B·‡Ó ‰¯Úa‰Â .¯ÓB‚Â ¯ÈÚ·n‰ «≈¿«≈««¿ƒ¿≈¿«¿≈»≈¬¿ƒƒ

‡È‰7. ƒ

ס.2) רשות.3)בבאֿקמא ושרפה.4)בלי אחר למקום
עברה 5) אפילו חייב, המדליק מתחילתה. מועדת אש כי

שלא  והדליק הואיל מראש, צפוי ובלתי גדול מרחק האש
ובין 6)ברשות. נקצרה) שכבר (תבואה גדיש זה אם בין

זה  אם ובין לקרקע), מחוברת שעדיין (תבואה קמה זה אם
לשלם. חייב הוא הכל על פעוט, נזק שזה בלבד, קוצים

ב.).7) (שם בתורה המפורשים נזיקין מעיקרי

.·B˙eL¯ CB˙a ˜ÈÏ„‰8ÛBqÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿ƒƒ
¯ˆn‰9‰˜Ïc‰ ¯·Úz ‡lL È„k10.B¯·Á ‰„OÏ «∆∆¿≈∆…«¬…«¿≈»ƒ¿≈¬≈

?‰˜Á¯‰‰ ¯eÚL ‰nÎÂ11‰˜Ïc‰ d·‚ ÈÙÏ Ïk‰12. ¿«»ƒ««¿»»«…¿ƒ…««¿≈»
Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ ‡Ï Ì‡Â13- ‰˜Èf‰Â L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,·iÁ ¿ƒ…ƒ¿ƒ»»¿»¿»»≈¿ƒƒ»«»

- ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚÂ ,Èe‡¯k ˜ÈÁ¯‰ .ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ¿«≈∆∆»≈ƒ¿ƒ»»¿»¿»¿ƒƒ»
¯eËt14‡È‰ ÌÈÓL È„Èa ‰kÓ BfL ;15Ì‡ ÔÎÂ . »∆«»ƒ≈»«ƒƒ¿≈ƒ
‰¯·Ú16˙ÈÏeÏL B‡ ¯‰17ÔaÁ¯Â ÌÈÓ Ô‰a LiL »¿»»»¿ƒ∆≈»∆«ƒ¿»¿»

¯eËt - ˙Bn‡ ‰BÓL18. ¿∆«»

פא:8) שם לרשות 9)משנה רשותו בין המפריד הגבול
העולה 10)חברו. ככל ברשותו לעשות רשאי אדם ואין

לאחרים. נזקים מביאים שמעשיו רוחו, שאלת 11)על
שם. צריך 12)המשנה, יותר, וגדולה גבוהה שהאש במדה

שם, במשנה שמעון רבי דעת זוהי יותר. גדול להיות המרחק
אבוה. בר רבה של פירושו גדלה,13)לפי לפי האש אם

הרחיק  והוא אמה, עשרים מרחק עד להגיע למשל, יכולה,
מזה. מרחק 14)פחות בכל שחייב הקודמת להלכה בניגוד

ברשות. שלא חבירו בשדה שהדליק מכיון שהוא,
היתה.15) ברשות ההדלקה ועצם בכך, אשם המדליק ואין
סא.16) שם גשמים.17)ברייתא מי מתקבצים שבו מקום
רוחב 18) לעבור גדולה, היא אפילו האש, דרך אין כי
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ÌÈ·Ï106ËÈË ÔÈÏ·Bb Ï·‡ ;107Ï·‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¿≈ƒ¬»¿ƒƒƒ¿»«ƒ¬»
.ÌÈ·Ï ‡Ï…¿≈ƒ

מפני 105) שיתרכך, כדי במים, הטיט את נותנים אין
קיח: מציעא בבא משנה, רבים, ימים אותו שמשהה

שיתייבשו.106) עד רב זמן אותן שמשאיר מפני
בבנין.107) מיד לתתו עלֿמנת במים אותו מערבבים

.ÊÈÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰Ba‰108Ó ÌÈ·‡ ‡È·n‰ -‡È· «∆ƒ¿»«ƒ«≈ƒ¬»ƒ≈ƒ
‰Ba ‰Ba‰Â109ÔÈ·iÁ - e˜Èf‰L ÔlÎÂ .110˜Ê ÌlLÏ ¿«∆∆¿À»∆ƒƒ«»ƒ¿«≈∆∆

.ÌÏL»≈

שם.108) המשנה, מיד 109)לשון האבנים את מקבל
הרבים. ברשות אותן ישהה ואל בבנין, אותן וקובע המביא

טו.110) בהלכה כמו

.ÁÈ·ˆBÁ‰111Ô·‡ ·ˆÁL112˙zÒÏ d¯ÒÓe113˜f‰Â , «≈∆»«∆∆¿»»¿«»¿À«
Ì„‡ da114¯ÒnL ˙zÒÂ .·iÁ ˙zq‰ - ‰Ó‰a B‡ »»»¿≈»««»«»¿«»∆»«
¯nÁÏ115ÛzÎÏ ¯nÁ ¯ÒÓ .·iÁ ¯nÁ‰ -116Ûzk‰ - ¿«»««»«»»««»¿«»««»

‰Ba‰ d¯ÒÓ .·iÁ ‰Ba‰ - ‰B·Ï Ûzk ¯ÒÓ .·iÁ«»»««»¿∆«∆«»¿»»«∆
ÔÈaa d˙·ÈLÈ Ôw˙nL ‰ÊÏ117Ì‡Â .·iÁ Ôw˙Ó‰ - »∆∆¿«≈¿ƒ»»«ƒ¿»«¿«≈«»¿ƒ

ÒBÓÈc‰ Èab ÏÚ ‰eÏÚ‰L ¯Á‡118,‰˜Èf‰Â ‰ÏÙ ««∆∆¡»««≈«ƒ»¿»¿ƒƒ»
˙eÏa˜a ÔÈOBÚ eÈ‰Â119ÔÈ·iÁ Ôlk -120; ¿»ƒ¿«¿»À»«»ƒ

˙e¯ÈÎO·e121·iÁ ÔB¯Á‡‰ -122ÔÈ¯eËt ÔlÎÂ ,123. ƒ¿ƒ»«¬«»¿À»¿ƒ

קיח:111) מציעא החצבה.112)בבא מן אבנים שעקר
ומחליקה.113) לאבן צורה שהיתה 114)הנותן בשעה

הסתת. של ידו האבנים 115)תחת את המעביר
הבנין. למקום החמור גבי על את 116)המסותתות הנושא

החומה. על העומד לבנאי, ומוסרן הכתף על האבנים
עם 117) אחת בשורה הנכון במקומה בדיוק מונחת שתהיה

האבנים. הבנין.118)שאר עליהם 119)שורת שקבלו
כך  ומשום בה, שותפים וכולם המלאכה, כל את לעשות

לנזק. ביחד אחראים בידי 120)כולם שהאבן זמן כל אבל
אחראי. לבדו הוא מהקבלנים, שכרו 121)אחד המקבל

העבודה. שעות גבי 122)לפי על האבן את ששם זה
כל 123)הדימוס. אלא כולה, למלאכה אחראים אינם כי

לעבודתו. אחד

.ËÈÔÏÈ‡‰Â Ï˙k‰124e˜Èf‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏÙpL «…∆¿»ƒ»∆»¿ƒ¿»«ƒ¿ƒƒ
ÌlLlÓ ¯eËt -125Ô¯È˜Ù‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,126ÈÙÏ ; »ƒ¿«≈¿««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ

˜Èf‰Ï Ô˙lÁz ÔÈ‡ È¯‰L ,¯B·Ï ÌÈÓBc ÔÈ‡L127. ∆≈»ƒ¿∆¬≈≈¿ƒ»»¿«ƒ
˙‡ ı˜Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈÚ·B˜ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÚeÚ¯ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿«»…∆
ÌÈLÏL ?ÔÓf‰ ‰nÎÂ .Ï˙k‰ ˙‡ ¯zÒÏÂ ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿…∆«…∆¿«»«¿«¿ƒ

ÌBÈ128¯Á‡Ï ;¯eËt - e˜Èf‰Â ÔÓf‰ CB˙a eÏÙ .»¿¿«¿«¿ƒƒ»¿««
.Ô˙B‡ ‰‰ML ÈtÓ ,·iÁ - ÔÓf‰«¿««»ƒ¿≈∆ƒ»»

קיז:124) שם בעל 125)משנה או הכותל בעל אין כי
בכך. אשם ובין 126)האילן לרב בין הכל, ולדעת

כבור. דינה שהפקירוה תקלה בנה 127)לשמואל, וברשות
פטור. כך ומשום האילן, את נטע או הכותל זהו 128)את

קיח. שם בתלמוד, מקום בכל ביתֿדין זמן

.ÎıBw‰ ˙‡ ÚÈˆn‰129B¯„b ¯„Bb‰Â ,˙ÈÎeÎf‰ ˙‡Â ««¿ƒ«∆«¿∆«¿ƒ¿«≈¿≈

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÁÈ¯Ù‰Â ÌÈˆB˜a130Ô‰a „Á‡ ˜f‰Â , ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»«ƒ¿À«∆»»∆
·iÁ -131ÌeˆÓˆa ÌÈˆB˜a ¯„b Ì‡Â .ÌÏL ˜Ê132 «»∆∆»≈¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ¿

Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ ,¯eËt - B˙eL¯ CB˙a¿¿»¿ƒ∆≈∆∆¿≈»»
ÌÈÏ˙Îa CkÁ˙‰Ï133. ¿ƒ¿«≈ƒ¿»ƒ

ל.129) בבאֿקמא משנה כותל, היו 130)בתוך הקוצים
הרבים. רשות לתוך לכותל מחוץ אסור 131)בולטים כי

הרבים. ברשות מכשול לכותל 132)לשים מחוץ יצא ולא
ברשות 133)כלום. מכשול נותן כדין לדונו אין ולכן

שם. בגמרא מובא אדם..." בני דרך "שאין זה טעם הרבים.

.‡ÎÂÈˆB˜ ÚÈˆn‰134ÏL BÏ˙k CB˙a ÂÈ˙BiÎeÎÊe ««¿ƒ«»¿ƒ»¿»¿∆
˙eL¯Ï ÏÙÂ ,BÏ˙k ˙‡ ¯˙ÒÂ Ï˙k‰ ÏÚa ‡·e ,B¯·Á¬≈»«««…∆¿»«∆»¿¿»«ƒ¿

˜Èf‰Â ÌÈa¯‰135ÚÈˆn‰ - ‰È‰ ÚeÚ¯ Ï˙k Ì‡ : »«ƒ¿ƒƒƒ…∆»«»»««¿ƒ«
·iÁ136·iÁ Ï˙k‰ ÏÚa - ‡e‰ ‡È¯a Ï˙k Ì‡Â ,137. «»¿ƒ…∆»ƒ«««…∆«»

שם.134) הזכוכית.135)ברייתא, או כי 136)הקוצים
את  שיהרסו דעתו, על להעלות צריך שהיה פשע, הוא

הרעוע. עליו 137)הכותל היה שלא פטור, הקוצים בעל
הבריא, הכותל ובעל הכותל. את שיסתרו דעתו על להעלות
ולא  הכותל, הריסת לאחר הקוצים את להצניע מחוייב שהיה

חייב. - הצניעם

.·ÎÌÈ„ÈÒÁ138ÌÈˆBw‰ ˙‡ ÔÈÚÈˆÓ eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ¬ƒƒ»ƒƒ»«¿ƒƒ∆«ƒ
ÌÈÁÙË ‰LÏL ˜ÓÚa Ô‰È˙B„O CB˙a ˙BiÎeÎf‰ ˙‡Â¿∆«¿ƒ¿¿≈∆¿…∆¿»¿»ƒ
ÌÈ¯Á‡Â .‰L¯Án‰ ÌÏÚz ‡lL È„k ,ı¯‡a»»∆¿≈∆…«¬≈««¬≈»«¬≈ƒ

ÌÈÙ¯BO139Ì˙B‡ ÌÈÎÈÏLÓ ÌÈ¯Á‡Â ,L‡a Ì˙B‡ ¿ƒ»»≈«¬≈ƒ«¿ƒƒ»
¯‰pÏ B‡ ÌiÏ140.Ì„‡ Ì‰a ˜fÈ ‡lL È„k , «»«»»¿≈∆…À«»∆»»

שם.138) הדין, משורת לפנים העושים כגון 139)אנשים
שם. ששת, שם.140)רב רבא, כגון

.‚ÎÌ„‡ ÏwÒÈ ‡Ï141ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B˙eL¯Ó …¿«≈»»≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈
ÏÏÁ ÔÈOBÚ142˙B¯Ba ‡ÏÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ˙Áz143‡ÏÂ ƒ»»««¿»«ƒ¿…¿…

ÔÈÁÈL144˙B¯ÚÓ ‡ÏÂ145Èt ÏÚ Û‡Â ,146‰Ï‚Ú‰L ƒƒ¿…¿»¿««ƒ∆»¬»»
‡nL ,ÌÈ·‡ ‰eÚË ‡È‰Â Ô‰Èab ÏÚ Cl‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»¿«≈««≈∆¿ƒ¿»¬»ƒ∆»

˙ÁÙz147ÈÎ¯ˆÏ ¯Ba ¯ÙBÁ‰Â .BzÚcÓ ‡lL ‰hÓlÓ ƒ¿«ƒ¿«»∆…ƒ«¿¿«≈¿»¿≈
ÌÈa¯148¯zÓ -149. «ƒÀ»

לרבים,141) מכשול הן כי לרה"ר, מרשותו אבניו יפנה לא
נ: שם בהן, להתקל עלול עצמו הוא אם 142)וגם אפילו

בבא  משנה לבוא, העתידים לנזקים אחריות עליו מקבל הוא
ס. מרובעות 145)ארוכים.144)עגולים.143)בתרא
אליעזר 146)ומקורות. ר' כדעת שלא חזק, שהכיסוי

זה. במקרה שם,147)המתיר תנאֿקמא של נימוקו
בעתיד, שיתקלקל חוששים חזק, כעת שהמכסה שאףֿעלֿפי
כראוי  וכסה עשה אם זאת, לעשות רשאי שאינו ואףֿעלֿפי
(מגידֿ הלכות בכמה יב פרק למעלה כמבואר פטור, -

בו.148)משנה). הצבורים הגשמים ממי שישתו
נ.149) בבאֿקמא

.„ÎÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡150ÔÈÊÈÊ151˙B‡¯ËÊÊ‚e152˙eL¯Ï ≈ƒƒƒƒ¿À¿¿»ƒ¿
B·ÎB¯Â ÏÓbÓ ‰ÏÚÓÏ eÈ‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈa¯‰153; »«ƒ∆»ƒ≈»¿«¿»ƒ»»¿¿
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הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆
‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל

אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף

שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'
הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34



קנג oenn iwfp zekld - oiwifp xtq - oqip b"i iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÌlLÏ ·iÁ63˙ÈÎeÎÊ ÈÏÎe ÌÈ„‚a eÈ‰ ;64Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «»¿«≈»¿»ƒ¿≈¿ƒ¿«≈»∆
ÌÈÏk‰ ÏÚ ¯eËt -65. »««≈ƒ

ס.55) שם כמו 56)משנה כליל נשרפות שאינן אףֿעלֿפי
ונתקלקל.57)עצים. נזרע) שלא (חריש נירו לחכה כגון

כליל.58) כליל.59)הנשרפים נשרפת שאינה הקרקע
סא:60) שם משנה הקציר, לאחר שנערמה התבואה
התבואה.61) את דשים שבו ברזל, שיני בעל לוח
בקר.62) ועול חמור של מרדעת הגדיש 63)כגון בעל כי

שכלים  לדעת המדליק ועל עולם, של ממנהגו שינה לא
בגדיש. נמצאים בגדיש.64)כאלו להמצא דרכם שאין

נמצאים 65) אלו שכלים הדעת, על להעלות עליו היה שלא
מלא  היה כאילו הכלים אותם מקום את ומשערים בגדיש.
ולפי  החכמים, כדעת היא זו הלכה הגדיש. ממין תבואה

שם. בגמרא רבא פירוש

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na66‰„O CB˙a ˜ÈÏ„Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿«¿ƒ¿¿≈
B¯·Á67‰„OÏ ‰¯·ÚÂ BlL CB˙a ˜ÈÏ„Óa Ï·‡ ; ¬≈¬»¿«¿ƒ¿∆¿»¿»ƒ¿≈

ÌÈeÓh‰ ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ ¯eËt - B¯·Á68Ï·‡ .LÈ„ba ¬≈»«»«≈ƒ«¿ƒ«»ƒ¬»
ÌÈÏk‰ ÌB˜Ó ¯eÚL ‡e‰ ÌlLÓ69B˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , ¿«≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

ÌÈ¯BÚO ÏL B‡ ÌÈhÁ ÏL LÈ„‚ ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k70. ¿ƒ¿…»ƒ∆ƒƒ∆¿ƒ

בגדיש.66) הטמונים הכלים על שלא 67)שחייב מכיון
הדליק. לטמנם 68)ברשות שדרכם אלה על אפילו

ודרשו  ד), כב, (שמות הקמה" "או בתורה כתוב כי בגדיש,
"כי  הפסוק ולשון בגלוי". כל אף בגלוי, קמה "מה החכמים

ס. שם שלו, בתוך במדליק משמע אש", גודל 69)תצא
תופסים. שהכלים של 70)המקום היה הגדיש אם

חבירו, שדה בתוך למדליק גם מכוון זה דין שעורים.
בהלכה  שכתבנו כמו זכוכית, וכלי בגדים על שפטור

הקודמת.

.ÈÏÎ‡Â L‡‰ ‰‡ˆÈÂ ,B¯·Á ‰„O CB˙a ˜ÈÏ„n‰««¿ƒ¿¿≈¬≈¿»¿»»≈¿∆¡«
BÏ ˙eÙk È„‚ ‰È‰Â ,LÈ„b‰71Û¯OÂ BÏ CeÓÒ „·ÚÂ «»ƒ¿»»¿ƒ»¿∆∆»¿ƒ¿«

·iÁ - BnÚ72Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;73.LÈ„ba ˙BOÚÏ ƒ«»∆≈∆∆¿≈»»«¬«»ƒ
¯eËt - BnÚ Û¯OÂ BÏ CeÓÒ È„‚e ˙eÙk „·Ú ‰È‰74. »»∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ»

סא:71) שם, משנה לו, הפסוק 72)קשור מן הגדי. על
גם  כלומר קומה", בעלי "כל החכמים דורשים הקמה", "או

ס. שם החיים, הדעת,73)בעלי על להעלות צריך והיה
לברוח. עליו היה כי העבד, על פטור ואףֿעלֿפיֿכן

וכל 74) העבד, שריפת על מיתה חייב שהמדליק מפני
זה. במעשהו הקשור ממון חיוב מכל פטור מיתה, המחוייב
מיניה". בדרבה ליה "קים בשם: בתלמוד ידוע זה כלל
או  בשוגג כגון אותו, ממיתים ביתֿדין שאין במקרה ואפילו

מממון. פטור עדים, ואין מעצמו שהודה

.‡ÈÏÈ‡Ln‰75LÈc‚‰Â ,B¯·ÁÏ ÌB˜Ó76ÔÈÓË‰Â Ba ««¿ƒ»«¬≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
BÈ‡ - LÈ„b‰ Û¯OÂ ÏÈ‡Ln‰ ˜ÈÏ„‰Â ,ÌÈÏk Ba≈ƒ¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿»««»ƒ≈

„·Ïa LÈ„‚ ÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ77ÌB˜Ó BÏÈ‡L‰ . ¿«≈∆»¿≈»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
LÈc‚‰Ï B‡ ,ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰Â ÌÈhÁ LÈc‚‰Ï¿«¿ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈhÁ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO78ÌÈhÁ LÈc‚‰L B‡ ,79ÌtÁÂ ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ∆ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ»
ÌÈ¯BÚOa80ÌÈ¯BÚO LÈc‚‰L B‡ ,ÌÈhÁa ÌtÁÂ81- ƒ¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ

.„·Ïa ÌÈ¯BÚO ÈÓ„ ‡l‡ BÏ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»¿≈¿ƒƒ¿«

סב.75) גדיש.76)שם המקום 77)עשה את השאיל כי
בלבד. אףֿעלֿפי 78)לגדיש בלבד, שעורים דמי משלם

נתן  שלא מכיון משעורים, יותר ששוים חיטים שנשרפו
חטים. להגדיש לכך.79)רשות רשות שקיבל לאחר

שעורים 80) דמי משלם שהוא הוא, הדין בשעורים. וכיסם
הטעם  ברשות. שנגדשו חיטים שנשרפו אףֿעלֿפי בלבד,
כן  ועל בלבד, שעורים ראיתי לטעון: יכול שהמשאיל הוא,

כך. כל נזהרתי מובן 81)לא שעורים, להגדיש השאיל אם
להגדיש  השאיל ואם בלבד, שעורים דמי שישלם מאליו
שישלם  הדין כן גם בחיטים, וחיפם שעורים והגדיש חיטים

חיטים. דמי - החיטים מקום ואת בלבד, שעורים דמי

.·È‰¯Èa‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰82‰Ó Ïk ÌlLÓ - B¯·Á ÏL ««¿ƒ∆«ƒ»∆¬≈¿«≈»«
ÏÎÂ Ì‰ÈÏk Ïk ÁÈp‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔkL ;dÎB˙aM∆¿»∆≈∆∆¿≈»»¿«ƒ«»¿≈∆¿»

˙Èa‰ ÏÚa ÔÚËiL ÏÎÂ .ÌÈzaa Ì‰ÈˆÙÁ83‰Ê È¯‰ - ∆¿≈∆«»ƒ¿…∆ƒ¿«««««ƒ¬≈∆
ıÙÁ ˙ËÈ˜a ÚaL84ÏËBÂ85È¯·cÓ BÊ ‰Úe·Le . ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆¿≈¿»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ86¯‡a˙iL BÓk ,87ÌÈ¯·c ÔÚËiL „·Ï·e . ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿«∆ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a „eÓ‡ ‡e‰L88„eÓÏ ‡e‰L B‡ ,89Ô˙B‡ ˙BÈ‰Ï ∆»»∆∆»ƒ¿»

BÏˆ‡ ÔB„wt ÔÚhL ÌÈ¯·c‰90. «¿»ƒ∆»«ƒ»∆¿

סא:82) שם שהיה 83)משנה הבית בעל שיאמר כלי כל
תשלומו. ויתבע חפץ 84)בבית בידו יאחוז נשבע, כשהוא

תורה. ספר כגון ויוצא 85)קדוש, "נשבע לכלל בניגוד
ממון. לחייב השבועה בכוח שאין תורה 86)פטור", חכמי

הראשונים. ז,87)שבעלֿפה פרק ומזיק חובל בהלכות
"נשבע  תיקנו שחכמינו הנגזל, כדין הניזק דין יז. הלכה

מצבו 88)ונוטל". את שהולמים לו, שהיו לשער שיש
סב. שם אשי, רב דעת אדם 90)רגיל.89)הכלכלי, כגון

יקרים. חפצים אצלו להפקיד רגילים אדם ובני נאמן,

.‚ÈÔzLt ÔeÚË ‡e‰L ÏÓb91,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚÂ »»∆»ƒ¿»¿≈ƒ¿»«ƒ
˙eÁ‰ CB˙Ï BzLt ÒÎÂ92,ÈÂÁ ÏL B¯a ‰˜Ï„Â ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬¿»¿»¿≈∆∆¿»ƒ
‰¯Èa‰ Ïk ˙‡ ˜ÈÏ„‰Â93ÈtÓ ,·iÁ ÏÓb‰ ÏÚa - ¿ƒ¿ƒ∆»«ƒ»«««»»«»ƒ¿≈

ÈB‡OÓa ‰a¯‰L94‰Ó‰a‰ ‰„ÓÚL ÔÈa .95‡lL ÔÈa ∆ƒ¿»¿«≈∆»¿»«¿≈»≈∆…
‰„ÓÚ96ıeÁaÓ B¯ ÈÂÁ‰ ÁÈp‰ .97·iÁ ÈÂÁ‰ - »¿»ƒƒ««∆¿»ƒ≈ƒ««∆¿»ƒ«»

ÔzLt ÈÓ„a Û‡98ıeÁaÓ B¯ ÁÈp‰L ÈtÓ ,99elÙ‡Â . «ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«≈ƒ««¬ƒ
‰kÁ ¯100¯ÓLÏ ·LÈÏ BÏ ‰È‰101. ≈¬À»»»≈≈ƒ¿…

סב:91) בבאֿקמא היה 92)משנה הפשתן שמעטן מכיון
מדי. גדול.93)גדול מפני 94)בנין פשע, הגמל בעל

זה  טעם הרבים. רשות רוחב משיעור יותר משא שהטעין
כב: שם, בגמרא מיהר 95)מובא שלא על פשע שהוסיף

המקום. מן אותה את 96)להרחיק הדליקה בעברה אלא
כב. שם גמרא הפשתן.97)הבית, בו נדלק זה ובגלל

החנוני.98) של איננה אם הבירה, בדמי  חיוב על נוסף
שם 99) בגמרא מובא זה טעם גם לעשות. לו האסור דבר
מצוה.100)כב: משום בחוץ להניחו שרשאי

יהודה 101) כרבי ולא תנאֿקמא, כדעת חייב, הוא ולפיכך
סב: שם פטור", חנוכה "בנר האומר

.„ÈÛÙBk‰102B˙Ó˜103L‡‰ ÈÙÏ B¯·Á ÏL104„Ú «≈»»∆¬≈ƒ¿≈»≈«
dÈ‡L Áe¯a ‡l‡ dÏ ˙ÚbÓ L‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,˜Ï„zL∆ƒ¿«ƒ≈»≈«««»∆»¿«∆≈»

‰ÈeˆÓ105Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -106ÈÈ„a ·iÁÂ ¿»»ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈
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הדין  את קובעים מים, בהם אין אם אבל מים, אמות שמונה
לא. או כראוי הרחיק אם הקודם, הכלל לפי

.‚¯„‚ ‰¯·Ú19‰˜Ïc‰ d·‚Â ¯„b‰ d·b ÔÈ„ÓB‡ -20 »¿»»≈¿ƒ…««»≈¿…««¿≈»
ÌÈˆBw‰ B‡ ÌÈˆÚ‰Â21‰Èe‡¯ dÈ‡ Ì‡ :ÌL ÔÈÈeˆn‰ ¿»≈ƒ«ƒ«¿ƒ»ƒ≈»¿»

ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ - ¯·ÚÏ ‰Èe‡¯ Ì‡Â ,¯eËt - ¯·ÚÏ«¬…»¿ƒ¿»«¬…«»«∆¿»ƒ
˙Á„Bw‰ L‡a ?ÌÈ¯eÓ‡22·‰Ï dÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¬ƒ¿≈«««¬»ƒ»»»««

ÌÈˆÚ eÈ‰Â ,·‰l‰ ˙iÏÚ d·bÓ ÛtÎÂ ‰ÏBÚ‰ ÏB„b»»∆¿ƒ¿»ƒ…«¬ƒ««««¿»≈ƒ
„Ó‡ dÏ ÔÈ‡ - ÌL ÔÈÈeˆÓ23ÛÏ‡ ‰¯·Ú elÙ‡ ‡l‡ , ¿ƒ»≈»…∆∆»¬ƒ»¿»∆∆
‰n‡24.·iÁ - «»«»

סא.19) שם יותר,20)משנה גבוהה שהדליקה במדה
יותר. גבוהה להיות הגדר גם נאחזת 21)צריכה שהאש

בקלות. גדולה,22)בהם שלהבת בלי ושורפת נוקבת
גירסת  זוהי כב). לב, (דברים באפי" קדחה "אש מלשון
לבבאֿקמא  הגאונים אוצר וראה ופירושו, חננאל רבינו
הגירסא  שלנו בגמרא רבינו. גירסת גם זוהי .63 עמוד
ובגמרא  אמות, ארבע של גובה קובעת [המשנה "קולחת".
"בקולחת", או "בקודחת" מספיק זה שגובה רב אומר
שהלכה  לכלל בניגוד שמואל, דעת נגד כמותו והלכה
כלל  מזכיר אינו רבינו למה ולפלא, ממונות. בדיני כשמואל

אמות]. ארבע של השיעור האש 23)את כי שעור, לה אין
הרף. בלי ומתקדמת סא.24)הולכת שם, בברייתא

מיל". מאה עד "אפילו

.„B¯ˆÁa ‰˜Ï„ ‰ÏÙ25˙ÓÁÓ ‡lL ¯„b ÏÙÂ , »¿»¿≈»«¬≈¿»«»≈∆…≈¬«
‰˜Ïc‰26‰È‰ Ì‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa ‰˜Ïc‰ ‰¯·ÚÂ , «¿≈»¿»¿»«¿≈»¿»≈«∆∆ƒ»»

·iÁ - B¯„‚ ‡ÏÂ ÏÙpL ¯„b‰ ¯c‚Ï ÏBÎÈ27‰ÓÏ . »ƒ¿…«»≈∆»«¿…¿»«»¿»
?‰ÓBc ¯·c‰28‡ˆiL B¯BLÏ29ÂBÏ ‰È‰L ,˜Èf‰ «»»∆¿∆»»¿ƒƒ∆»»

.B¯ÓL ‡ÏÂ B¯ÓLÏ¿»¿¿…¿»

כג.25) שם החצר, בעל שהצית האש מחמת שריפה פרצה
היתה 26) לא אפילו חייב, היה הדליקה מחמת נפלה אילו

בכך, אשם שהוא מכיון שנפלה, הגדר את להקים שהות לו
כראוי. הרחיק אותו 27)שלא להאשים שאין אףֿעלֿפי

שלו  האש על שמר שלא על הוא חייב שהדליק, האש על
תזיק. שם.28)שלא בגמרא, מובאת זאת השוואה

חייב.29) שהוא כראוי, הדלת נעל ולא לדיר שהכניסו

.‰ÁÏBM‰30‰¯Úa‰ ˙‡31ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á „Èa32 «≈«∆«¿≈»¿«≈≈∆¿»»
Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt -33ÌÈÓL È„Èa ·iÁÂ34‰na . »ƒƒ≈»»¿«»ƒ≈»«ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c35‰eaÏÂ ˙ÏÁb Ô‰Ï ¯ÒnL36C¯cL , ¿»ƒ¬ƒ∆»«»∆«∆∆¿ƒ»∆∆∆
Ï·‡ ;˜ÈÏ„˙Â ¯·ÚzL Ì„˜ ‰ÈÏ‡Ó ˙B·k‰Ï ˙ÏÁb‰««∆∆¿ƒ»≈≈∆»…∆∆«¬…¿«¿ƒ¬»

˙·‰ÏL Ô‰Ï ¯ÒÓ Ì‡37·iÁ -38ÂÈOÚÓ È¯‰L , ƒ»«»∆«¿∆∆«»∆¬≈«¬»
eÓ¯b39. »¿

נט:30) שם בוער.31)משנה חומר שאינם 32)אש,
גדיש,33)בניֿדעת. שרפו הקטן או השוטה החרש, אם

שרף. לא הוא כי השולח, אשם 34)פטור הוא גם כי
זה. בנזק מסויימת אדם.35)במידה מדיני שפטור

הלהבה,36) את והגדילו בה נפחו הקטן או השוטה החרש,
מאליה. כבה גחלת היתה זה אבוקה 37)ולולא כגון

ולא 38)דולקת. חזקיה כדעת פסק רבינו אדם. בדיני אף

שם. יוחנן, ר' של רבו היה שחזקיה משום יוחנן, כר'
הגדיש.39) במקום השלהבת את בעצמו שם כאילו והריהו

.ÂÁÏL40¯ÈÚ·‰L Áwt‰ ‰Ê - Áwt „Èa ‰¯Úa‰ ˙‡ »«∆«¿≈»¿«ƒ≈«∆«ƒ≈«∆ƒ¿ƒ
ÌlLÏ ·iÁ41¯eËt ÁÏBM‰Â ,42¯ÓBL ÁÈp‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿«≈¿«≈«»¿≈ƒƒƒ«≈

·iÁ ¯ÓBM‰ - ‰¯Úa‰ ¯ÓLÏ43. ƒ¿…«¿≈»«≈«»

שם.40) למעשיו.41)משנה, ואחראי דעת בר הוא  כי
רק 42) זה כמותו, אדם של ששלוחו שלמדנו אףֿעלֿפי

ואין  עבירה, בדבר לא אבל רשות, בדבר או מצוה בדבר
כך  ומפני השולח, חשבון על העבירה מעשה את לזקוף
הפקח. ביד ועצים שלהבת מסר אפילו פטור, השולח

ד,43) פרק למעלה השווה הבעלים. במקום נכנס שהשומר
ד. הלכה

.Ê„Á‡44¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰45ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â46 ∆»≈ƒ∆»¿∆»≈ƒ∆»≈ƒ
·iÁ ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·n‰ -47ÌÈˆÚ‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡ . «≈ƒ∆»≈ƒ«»∆»≈ƒ∆»≈ƒ

·iÁ ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·n‰ - ¯e‡‰ ˙‡ ‡È·‰ „Á‡Â48‡a . ¿∆»≈ƒ∆»«≈ƒ∆»«»»
·iÁ ‰aÏÓ‰ - ‰aÏÂ ¯Á‡49dÈ‡L Áe¯ ezaÏ . «≈¿ƒ»«¿«∆«»ƒ««∆≈»

„ÈÓz ‰ÈeˆÓ50k È¯‰ -ÔÈ¯eËt Ôl51ezaÏÂ ‰aÏ . ¿»»ƒ¬≈À»¿ƒƒ»¿ƒ«
Áe¯‰52Ì¯‚ ‡e‰ È¯‰L ;·iÁ -53˜Èf‰Ï Ì¯Bb‰ ÏÎÂ , »««»∆¬≈»«¿»«≈¿«ƒ

Ïk ¯‡Lk ,ÌÈÒÎpaL ‰Ùi‰ ÔÓ ÌÏL ˜Ê ÌlLÓ¿«≈∆∆»≈ƒ«»∆∆«¿»ƒƒ¿»»
ÔÈ˜Èfn‰54. ««ƒƒ

שם.44) המשנה שהראשון 46)אש.45)המשך אחרי
האש. את נכבית,47)הביא האש היתה העצים בלי כי

כלום. עשה לא מהטעם 48)והראשון האחרון, חייב תמיד
היתה 49)הקודם. לא האש אם פטורים, והראשונים

מאליה. לא 50)מתלבה לעתים לבוא דרכה אם ואפילו

כך. כל צריכים 51)רחוקות היו לא כי אונס, זה שהרי
שזה  ומובן מצויה. שאינה רוח שתבוא דעתם, על להעלות
מצויה. שאינה רוח מנשבת היתה לא שעה כשבאותה רק
כולן  הרוח "ליבתה המשנה את הירושלמי פירש כך

מצויה. שאינה ברוח שמדובר שם,52)פטורין", ברייתא
חייב.53)ס. הוא כן ועל נכבית, האש היתה בלעדו שהרי

ע"י 54) לנזק שגרם משום חייב, המזיק שבעל ובור רגל שן,
בין  מבחינה הרוח" ולבתה "ליבה [הברייתא שמירה. חוסר
לאו  ואם חייב, ללבותה כדי בליבויו יש אם מקרים: שני
משיג  זה ועל חייב, מקרה שבכל ומשמע סתם, רבינו פטור.
רק  קיים זה שהבדל מפרש, שם רבא אולם הראב"ד, עליו
כן  ועל מצויה, שאינה רוח היתה שלבתה שהרוח במקרה
צריך  היה לא כי פטור, ללבותה כדי בליבויו אין אם
ליבה  אולם מצויה, שאינה רוח שתבוא דעתו, על להעלות
כבה  האש היתה הרוח שבלי אףֿעלֿפי מצויה, רוח ולבתה
המצויה, הרוח קיום על יודע הוא הרי כי חייב, - מאליה
ותזיק. דליקה תפרוץ ילבה הוא גם שאם מראש לדעת ויכול

מגידֿמשנה)]. (ראה מצויה ברוח נאמרו כאן רבינו ודברי

.ÁL‡55ÌÈ·‡ B‡ ÌÈˆÚ ‰ÏÎ‡Â ‰‡ˆiL56¯ÙÚ B‡57 ≈∆»¿»¿»¿»≈ƒ¬»ƒ»»
ÌÈˆ˜ ‰‡ˆÓe :¯Ó‡pL ;ÌlLÏ ·iÁ -58‰„O‰ B‡59. «»¿«≈∆∆¡«»¿»…ƒ«»∆

LÈ„‚ ‰ÏÎ‡60CB˙a ÌÈeÓË ÌÈÏk eÈ‰Â ,Ba ‡ˆBiÎÂ »¿»»ƒ¿«≈¿»≈ƒ¿ƒ¿
ÌÈ‚È¯BÓ ÔB‚k eÈ‰ Ì‡ :LÈ„b‰61¯˜a ÈÏÎe62‡ˆBiÎÂ «»ƒƒ»¿ƒƒ¿≈»»¿«≈

- LÈ„‚a ÌÓËÏ ‰„O‰ ÈL‡ C¯cL ÌÈ¯·cÓ Ô‰a»∆ƒ¿»ƒ∆∆∆«¿≈«»∆¿»¿»¿»ƒ
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ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום

dapB zFkld¦§§¥¨
LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…

ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
daipbzFkld-oiwifpxtq

¤¤¦
¦§

התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
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הדין 11) והוא א-ב, קיג קמא בבא - אסור" גוי "גזל
חשוב 12)לגניבה. ולא הגניבה על בא בתורה החיוב כי

מקטן. גנב או מגדול גנב אם

.·‡e‰L Ïk ·‚Ï ¯eÒ‡13‰¯Bz ÔÈc14·‚Ï ¯eÒ‡Â . »ƒ¿…»∆ƒ»¿»ƒ¿…
¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ ·‚Ï B‡ ˜BÁO C¯c15˙Ó ÏÚ B‡ ∆∆¿ƒ¿…«¿»¿«¬ƒ«¿»

ÌlLÏ16¯eÒ‡ Ïk‰ ;17.CÎa BÓˆÚ ÏÈb¯È ‡lL , ¿«≈«…»∆…«¿ƒ«¿¿»

פרוטה.13) משווה פחות שהשיעור 14)אפילו פי על אף
אף  הוא האיסור פרוטה, שווה הוא תעשה הלא על לעבור
רבינו  אכילה. באיסורי שיעור חצי כמו משיעור, בפחות
עד.). (יומא התורה מן אסור שיעור שחצי יוחנן, כרבי פוסק

בשבילו.15) לעכבו בדעתו ואין גופו, החפץ את
שלא 16) בו ויודע לההנותו "שרוצה משום כפל תשלומי

סא:). מציעא בבבא (רש"י בבא 17)יקבל" [בגמרא
"לא  יא) יט, (ויקרא הכתוב מן זה דין למדו שם, מציעא
כגנב  בלאו זה גנב עובר זה טעם ולפי מיותר. שהוא תגנובו"

ל  מנת על שלא יש ממש רבינו ומדברי - וכדומה שלם
עיון]. וצריך ממש, לאו בזה שאין ללמוד

.‚¯˙qa Ì„‡ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?·p‚ e‰Ê È‡18ÔÈ‡Â ≈∆«»∆«≈«»»»«≈∆¿≈
B¯·Á ÒÈk CB˙Ï B„È ËLBt‰ ÔB‚k ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¿«≈»¿ƒ¬≈
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ,ÌÈ‡B¯ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â ÂÈ˙BÚÓ Á˜ÏÂ¿»«¿»¿≈«¿»ƒƒ¿≈…«≈

ÈeÏ‚a Á˜Ï Ì‡ Ï·‡ .‰Êa19‡ÈÒ‰¯Ù·e20„È ˜ÊÁa21 »∆¬»ƒ»«¿»¿«¿∆¿»¿…∆»
ÔÏÊ‚ ‡l‡ ,·p‚ ‰Ê ÔÈ‡ -22ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ ,CÎÈÙÏ . ≈∆«»∆»«¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ¿À»

·bL23ÌÈÏÚa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,·p‚ ‡l‡ ,ÔÏÊ‚ BÈ‡ - ∆»«≈«¿»∆»«»««ƒ∆«¿»ƒ
ÌÈÚ„BÈ24.·bL ‰ÚLa ¿ƒ¿»»∆»«

הבעלים.18) לעיני רואים.19)ולא שהבעלים
הכול.20) הבעלים.21)לעיני רצון זו 22)נגד הגדרה

בן  מבניהו הגמרא שמביאה הדוגמא על מבוססת גזלן של
החנית  את "ויגזול כא): כג, (שמואל-ב, בו שנאמר יהוידע,

עט:). קמא (בבא ויהרגהו" המצרי בסתר 23)מיד הבא
אנשים. מפני בחזקה 24)ומפחד ממנו לוקח הוא כי

מתחבא  שהוא משום גנב, נחשב זאת בכל הנשק, באיום
ונז.). נו: (שם בפרהסייא מעשהו עושה ואינו אנשים, מפני

.„ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ·pb25ÌÈ¯Lk26·iÁ - ·bL «»∆≈ƒ»»≈ƒ¿≈ƒ∆»««»
ÌÈL ÌlLÏ27·ÏÌlLÓ - ¯Èc ·b Ì‡ .‰·b‰ ÏÚ ¿«≈¿«ƒ¿«««¿≈»ƒ»«ƒ»¿«≈

ÌÈL28ÌÈL ÌlLÓ - ÏÓ‚ B‡ ˙eÒk B‡ ¯BÓÁ ·b ; ¿«ƒ»«¬¿»»¿«≈¿«ƒ
‰ÈÓ„a29˙‡ ¯qÁÏ LwaL ¯eÚLk „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ . ¿»∆»ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿«≈∆

Â¯·Á30. ¬≈…

אחד 25) עד יקום "לא בתורה כתוב כי מספיק, לא אחד עד
פי  על יחטא, אשר חטא בכל חטאת ולכל עוון לכל באיש
יט, (דברים דבר" יקום עדים שלושה פי על או עדים שני

ג 26)טו). פרק סנהדרין ראה לעדות, הפסולים רשימת
הלכה  ח פרק ממון נזקי הלכות למעלה וראה וד, ג משנה
עדים  פי על ממון לעולם מחייבים "אין כלל: שם שקבע יג
עדויות". שאר להעיד הכשרים עדים שיהיו עד

ג).27) כב, (שמות ישלם" "שניים אחד 28)שכתוב דינר
הגניבה. מעשה על כקנס נוסף ודינר שלא 29)שגנב כדי

בעד  ממש חפצים שני לשלם מחוייב שהגנב לומר, תטעה
פירוש  בדמיה" "שניים ואומר רבינו מדייק שגנב, חפץ כל

מדמי  כפליים שדמיו אחר משהו או כסף משלם הגנב -
בו 30)הגניבה. שיעשה בכלל לזולתו חוטא כל "עונש

בממונו  יינזק בממון, שהזיק ומי ... בשווה שעשה כמו
לומר  רצונו לרעהו, שניים ישלם ... בשווה ההוא כשיעור
נבוכים, (מורה בו" כיוצא ממנו וילקח לקח, אשר הדבר

מא). פרק ג חלק

.‰BÓˆÚÓ ‰„B‰L ·pb31Ô¯w‰ ˙‡ ÌlLÓ - ·bL32 «»∆»≈«¿∆»«¿«≈∆«∆∆
ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËÙe33ÌÈ‰Ï‡ ÔeÚÈL¯È ¯L‡ :¯Ó‡pL ;34 »ƒ«∆∆∆∆¡«¬∆«¿ƒ¡…ƒ

BÓˆÚ ˙‡ ÚÈL¯n‰ ‡ÏÂ - ÌÈL ÌlLÈ35ÌlLÓ ¿«≈¿«ƒ¿…««¿ƒ«∆«¿¿«≈
˙BÒw‰ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÌÈL36Ô‰a ‰„Bn‰L , ¿«ƒ¿«ƒ¿»«¿»∆«∆»∆

¯eËt37. »

הקרן,31) את לשלם אותו המחייב באופן סד: קמא בבא
ט. הלכה ג בפרק להלן שגנב.32)כמבואר הדבר

להלן 33) ראה שגנב, והעידו כן אחרי עדים שבאו פי על אף
ח. הלכה ג, עדים.34)פרק פי על השופט אותו שירשיע

הודאתו.35) ידי המושג 36)על ועוד. נזק חצי כגון
(ראה  פחות או הקרן על יתר שהוא תשלום כל מקיף "קנס"
טו:). קמא בבא ח; הלכה ב, פרק ממון נזקי הלכות למעלה

מודה 37) החוטא ואם החטא, למניעת כאמצעי בא הקנס כי
מוותרים  - הגניבה את מחזיר גם גניבה ובמקרה - מעצמו

שם. בגמרא בקנס, מודה דין הקנס. על לו

.Â;¯BLÂ ‰OÓ ıeÁ ,Ïka ÔÈ‚‰B ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆¬ƒ«…ƒ∆»
¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ‰O‰ ˙‡ B‡ ¯BM‰ ˙‡ ·Bb‰L38- ∆«≈∆«∆«∆¿»«»«

¯BM‰ ÏÚÂ ,‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ‰O‰ ÏÚ ÌlLÓ¿«≈««∆«¿≈«¿»»¿««
.‰MÓÁ ÈÓeÏLz«¿≈¬ƒ»

בקר 38) חמישה מכרו או וטבחו שה או שור איש יגנוב "כי
לז), כא, (שמות השה" תחת צאן וארבע השור תחת ישלם
אם  מטלטלין, מבשאר יותר ובשה בשור שהחמירו והטעם
נבוכים  במורה רבינו פירש אחרים, חיים בעלי שחט או מכר
ואי  בשדות, רוב פי על נמצאים והבקר שהצאן משום שם,
וקל  היישוב בתוך הדברים ששומרים כמו לשמרם אפשר
החמירו  העבירה את לעשות קל שיותר ובמידה אותם, לגנוב
יותר  החמירו בבקר מלעשותה. שיימנעו כדי בעונשה,
יחד, הרועים כצאן שלא מפוזרים רועים הבקר כי מבצאן,
בשור, החמירו כן ועל כבשה, מאשר שור לגנוב קל ויותר
משפטים  ובמכילתא בכבשה. מאשר יותר שחט, או מכר אם
נמסרו  ג, הלכה ז פרק קמא בבא ובתוספתא יב פרשה
למה  עט: קמא בבא בגמרא גם שהובאו אחרים טעמים
עובד  שהשור משום אומר מאיר רבי מבשה, בשור החמירו
מלאכה  לו שיש "שור ממלאכתו. ביטלו והגנב בשדה,
ורבי  ארבעה", משלם מלאכה לו שאין שה חמישה, משלם
נושא  הוא שה הבריות, כבוד מפני מסביר, זכאי בן יוחנן

מעצמו. הולך ושור ומתבזה, כתפו על

.Ê‰M‡‰ „Á‡Â LÈ‡‰ „Á‡39ÔÈ·iÁ - e·bL40 ∆»»ƒ¿∆»»ƒ»∆»¿«»ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙Â ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÏ41. ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»

L LÈ‡ ˙L‡ ‰˙È‰ÌlLÏ dÏ ÔÈ‡42ÏÙk‰ È¯‰ -43 »¿»≈∆ƒ∆≈»¿«≈¬≈«∆∆
ÔÈc ˙È·e ,dÏÚa ˙eÓÈ B‡ L¯b˙zL „Ú ·BÁ ‰ÈÏÚ»∆»«∆ƒ¿»≈»«¿»≈ƒ

‰pnÓ ÌÈÚ¯Ù44. ƒ¿»ƒƒ∆»
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ÌÈÓL107B˙Ó˜ ÔÓBh‰Â .108¯ÙÚa B¯·Á ÏL109B‡ »«ƒ¿«≈»»∆¬≈¿»»
Ô·˙a110L‡‰ ‰¯·ÚÂ ,111ÔÓBh‰ È¯‰ - d˙B‡ ‰ÏÎ‡Â ¿∆∆¿»¿»»≈¿»¿»»¬≈«≈

Ì„‡ ÈÈcÓ ¯eËt112ÌÈÓL ÈÈ„a ·iÁÂ113ÈtÓ , »ƒƒ≈»»¿«»¿ƒ≈»«ƒƒ¿≈
ÔeÓh‰ ÏÚ ¯eËt L‡‰ ˙‡ ˜ÈÏ„n‰L114. ∆««¿ƒ∆»≈»««»

נה:102) לקרקע.103)שם המחוברת תבואתו,
האש.104) קרובות.105)לצד מעין 106)לעתים זה כי

מצויה. שאינה רוח שתבוא בדעתו עלה שלא אונס,
ברוח 107) אף מגעת, האש היתה לא הכפיפה לולא כי

נו. שם מצויה, שם.108)שאינה אשי רב דברי
אש.109) בפני האש.110)המגן סכנת את המגביר
אחר.111) האש,112)שהדליק את הדליק לא הוא כי

הקמה. את שרף הקמה 113)ולא בעל היה טמן, לולא כי
הדליקה. את המדליק מן הקמה דמי למעלה 114)גובה

ט. הלכה

.ÂËÈ¯‰ - Ba ‰Ï·ÁÂ Ì„‡‰ ˙‡ ‰˜Èf‰Â ‰¯·ÚL L‡≈∆»¿»¿ƒƒ»∆»»»¿»¿»¬≈
·iÁ ¯ÈÚ·n‰115Bz·L·e ÂÈ˜Êa116BÈet¯·e ««¿ƒ«»ƒ¿»»¿ƒ¿¿ƒ

B¯Úˆ·e117BzL··e118ÏÚ Û‡L ;B„Èa B˜Èf‰ el‡k , ¿«¬¿»¿¿ƒƒƒ¿»∆««
‡e‰ BBÓÓ BM‡L Èt119‰˜Èf‰L BÓk ‡e‰ È¯‰ , ƒ∆ƒ»¬≈¿∆ƒƒ»

ÂÈvÁa120Ì„‡‰ ˙‡ B¯Ba B‡ BzÓ‰a ‰˜Èf‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ»¬»ƒƒƒ»¿∆¿∆»»»
Ók ,„·Ïa ˜Êa ‡l‡ ·iÁ BÈ‡ -e¯‡aL B121. ≈«»∆»¿∆∆ƒ¿«¿∆≈«¿

כג.115) בכלל 116)בבאֿקמא ממלאכתו שנתבטל
הנזק.117)החבלה. בחישוב נכלל בגמרא 118)שלא

רבינו  וגם ורבינו דברים", בארבעה "לחייבו שם נאמר
בושת  שבת, ריפוי, לצער, שם שהכוונה מפרשים חננאל

רש"י). כפירוש על 119)(שלא חייב שהזיק ושורו כשורו,
בלבד. בידים,120)הנזק חץ לזורק דומה אש המדליק

כב. שם יוחנן ר' דעת זוהי הדברים. בחמשת חייב כן ועל
ב.121) הלכה יג, פרק ו; הלכה יא, פרק למעלה

.ÊËL‡‰ ˙B„ÏBz Ïk122L‡k Ô‰ È¯‰123?„ˆÈk . »¿»≈¬≈≈»≈≈«
Ô·‡ ÁÈp‰124Bbb L‡¯a ‡OÓ B‡ ÔÈkÒ B‡125eÏÙÂ , ƒƒ«∆∆«ƒ«»¿…«¿»¿

e˜Èf‰Â ‰ÈeˆÓ Áe¯a126ÏkL ;ÌÏL ˜Ê ÌlLÏ ·iÁ - ¿«¿»¿ƒƒ«»¿«≈∆∆»≈∆»
Ô‰ ‰¯Úa‰ ˙B„ÏBz Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡127eÏÙ Ì‡Â . ≈¿«≈»∆¿«¿≈»≈¿ƒ»¿

‰ÈeˆÓ dÈ‡L Áe¯a128¯eËt - e˜Èf‰Â129. ¿«∆≈»¿»¿ƒƒ»

בתורה.122) מפורשים ואינם לאש, הדומים מזיקים
ג:123) שם אש, כדין בגמרא 124)דינם מובאת זו דוגמא
משם.125)שם. ליפול שיכולים הגג, בדרך 126)בקצה

הוליכה 127)נפילתם. כך הרוח, מוליכה האש שאת כשם
והזיקו. האבן ואת הסכין את לא 128)הרוח זאת ולולא

ליפול. להעלות 129)יכלו צריך היה שלא אונס, זהו כי
ותפילם. מצויה שאינה רוח שתבוא דעתו על

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔBÓÓ È˜Ê ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום

dapB zFkld¦§§¥¨
LÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈
·‚Ï ‡lL (‡ :ÔË¯t ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»∆…ƒ¿…

ÌÚ ÌÈÊ‡n‰ ˜cˆÏ (‚ .·pb‰ ÔÈc (· .ÔBÓÓ»ƒ««»¿«≈«…¿«ƒƒ
.˙BÏ˜Ln·e ˙Bcna ÏÂÚ ‰OÚÈ ‡lL („ .˙BÏ˜Ln‰«ƒ¿»∆…«¬∆»∆«ƒ«ƒ¿»
Û‡ ,‰ÙÈ‡Â ‰ÙÈ‡ Ô·‡Â Ô·‡ Ì„‡Ï ‰È‰È ‡lL (‰∆…ƒ¿∆¿»»∆∆»∆∆≈»¿≈»«
.Ïe·b ‚ÈqÈ ‡lL (Â .Ô‰a Ô˙BÂ Á˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈≈«¿≈»∆∆…«ƒ¿

.˙BLÙ ·‚Ï ‡lL (Ê∆…ƒ¿…¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק
daipbzFkld-oiwifpxtq

¤¤¦
¦§

התשלומים,1) וענין ומהותה הגניבה איסור בביאור ענינו
שור  בגונב וחמשה ארבעה תשלומי אם כפל תשלומי אם
ואם  חייב, שהוא הגנב הוא ומי מכרם. או וטבחם ושה
נשתנית  לא בין הגניבה נשתנית בין דינה מה בעין הגניבה
בזה. וכיוצא אחר הדיוט לרשות הועתקה אם וכן הגניבה,

.‡·Bb‰ Ïk2ÔBÓÓ3‰Ëe¯t ‰ÂMÓ4‰ÏÚÓÏe5- »«≈»ƒ»∆¿»¿«¿»
¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ6ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .·‚˙ ‡Ï : ≈«…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ

Â‡Ï ÏÚ7ÔÈÓeÏL˙Ï Ôz È¯‰L ,‰Ê8ez·iÁ ·pb‰L , «»∆∆¬≈ƒ»¿«¿ƒ∆««»ƒ¿«
ÌlLÏ ‰¯Bz9„Á‡Â .10·Bb‰ B‡ Ï‡¯OÈ ÔBÓÓ ·Bb‰ »¿«≈¿∆»«≈»ƒ¿»≈«≈

ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔBÓÓ11B‡ ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â , »≈»ƒ¿∆»«≈∆«»
ÔËw‰ ˙‡12. ∆«»»

ãycew zegiyn zecewpã

"aepbz `l"

נפשות, בגונב מדבר הדיברות שבעשרת תגנוב" "לא הציווי
ממון. בגניבת מדבר קדושים שבפרשת תגנובו" "לא ואילו
הביא  שלנו) (בדפוסים גניבה הלכות בריש מדוע עיון וצריך
לשון  מעתיק רכ"ד מצוה בחינוך אבל תגנוב. לא הכתוב
המצוות  בספר הרמב"ם כתב וכן תגנובו. לא הרמב"ם
תגנובו. לא - היד ספר בסוף המצוות ובמניין רמד, מל"ת
(4 dxrd 205 cenr f"ig y"ewl it lr)

ãycew zegiyn zecewpã

"'ek ieb oenn apeb e` l`xyi oenn apebd cg`"

ואבידה. גזילה הלכות ריש רמב"ם ראה לגזילה, ובנוגע
בשם  סק"ב שם ש"ך (ראה שנט סימן ריש שם טושו"ע

מדאורייתא). שהוא ס"ל והסמ"ג שהרמב"ם המהרש"ל,
(7 dxrd 115 cenr a"ig y"ewl it lr)

ג.2) הלכה להלן ראה "גנב" המונח רכוש 3)הגדרת
כסף). דווקא אחד 4)(ולאו נחושת, של קטנה מטבע

כסף. של בדינר ושניים תשעים משווה 5)ממאה פחות
שם). ורש"י נז. סנהדרין (ראה מוחל אדם פרוטה

מדבר 6) זה פסוק תגנובו". "לא כתוב שם יא. יט, ויקרא
מדבר  הדברות שבעשרת תגנוב" "לא אבל ממון, בגונב
ט  בפרק להלן רבינו כותב וכן פו. (סנהדרין נפשות בגונב

א). פי 7)הלכה על אף תגנובו", "לא של זו אזהרה על
בו  שיש לאו שבתורה, תעשה לא ו"כל מעשה, בו שיש

עליו" לוקין טז.).מעשה, מכות דחייב 8)(ראה ו"כיוון
ומשלם". לוקה אין שניים 9)בתשלומין ... המצא "אם

ג). כב, (שמות ובין.10)ישלם" בין = ואחד ... ואחד
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לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»
- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆

Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆
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‰·b‰ ˙ÚLk Ô¯˜ ÌlLÓ - ÌÈL79ÏÙk ÈÓeÏL˙Â , ¿«ƒ¿«≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿«¿≈∆∆
ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡80‰ÂL ‰È‰ . «¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»«ƒ»»»∆

:‰Úa¯‡ ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚL·e ,ÌÈL ‰·b‰ ˙ÚLaƒ¿««¿≈»¿«ƒƒ¿««¬»»«ƒ«¿»»
ÈÏk‰ ¯aL B‡ ¯ÎÓ B‡ ËÁL Ì‡81ÌlLÓ - B„a‡ B‡ ƒ»«»«ƒ≈«¿ƒƒ¿¿«≈

‰„ÓÚ‰ ˙ÚLk ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿««¬»»
ÔÈca82- ÂÈÏ‡Ó ÈÏk‰ „·‡ B‡ ‰Ó‰a‰ ‰˙Ó Ì‡Â ; «ƒ¿ƒ≈»«¿≈»»««¿ƒ≈≈»

‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ83. ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»

וחמישה.78) ארבעה תשלומי בו יכול 79)שאין ואינו
(דעת  לפניך" שלך "הרי ולהגיד: עצמה הבהמה את להחזיר
ישלם" ... "חיים בגניבה אמרה שהתורה וטעמו, שם). רב
מחיר  אם כלומר שגנב", כעין לקרן "אחייה ג) כב, (שמות

שגנב. כעין הגנב ישלם ירד, שם,80)הקרן רב של דעתו
יש  וה' ד' או כפל לשלם אותו מחייב הדין שבית בשעה
הוזלה  הריהי כי שעה, באותה הגניבה מחיר לפי לחשב

הבעלים. חי.81)ברשות בבעל לשחט זה 82)מקביל
הגניבה  כי בדין, העמדה כשעת שמשלם הקרן, את גם כולל
דומה  זה לבעלים. הרווח נתייקרה, ואם לבעלים, שייכת
יא. הלכה למעלה ראה לבעלים, שהרווח מאליה, להשביחה

לשלם 83) אותו מחייבים לכן הגניבה, על רק בא החיוב
שעה  על שחייב הקודם, במקרה כן שאין מה הגניבה, כשעת

הכלי. שבר או שמכר

.ÂËB˙Át B‡ B¯aLÂ ÈÏk ·bL ÈÓ84B‡ ¯aL B‡ , ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿«
˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - ÂÈÏ‡Ó ˙ÁÙ85ÔÈ‡B¯ ‡l‡ , ƒ¿«≈≈»≈»ƒ«¿»∆»ƒ

ÌÈL ÌÈÏÚaÏ ÌlLÓe ÈÏk‰ B˙B‡ ‰ÂL ‰È‰ ‰nk«»»»»∆«¿ƒ¿«≈«¿»ƒ¿«ƒ
‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·pbÏ ‰È‰È ¯e·M‰ ÈÏk‰Â ,ÂÈÓ„a¿»»¿«¿ƒ«»ƒ¿∆««»¿≈…«≈

ÏÚa‰ eˆ¯ Ì‡Â .‰ÊaÌlLÈÂ ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈ »∆¿ƒ»«¿»ƒƒ…«¿ƒ«»ƒ«≈
˙Át‰ Ì‰Ï86Ì‰Ï ÔÈÚÓBL - ÏÙk‰Â87. »∆«¿»¿«∆∆¿ƒ»∆

הנפחת 85)קלקלו.84) או השבור הכלי את מוסרים אין
הכלי  מחיר בין ההבדל את בכסף ומשלימים לבעלים
יא.), (שם שמואל דעת זוהי שבירתו. לפני למחירו השבור
הגנב, תשלומי לכל מכוונים לגנב" שמין "אין שאמר:
הראב"ד  כדעת (שלא לכפל גם אלא לקרן, רק לא כלומר

שם). ירושלמי וראה שלם 86)כאן, כלי מחיר בין הפרש

השבור. הכלי מחיר נאמר 87)לבין הבעלים לטובת כי
מעדיפים  או מוותרים הבעלים אם ולכן שלמעלה, הדין

להם. שומעים המקולקל, הכלי בידם שיישאר

.ÊË,ÌÈÏÚa Le‡È ÈÙÏ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ·pb‰««»∆»«¿»«»«ƒ¿≈≈¿»ƒ
Á˜BÏ ‰˜ ‡lL Èt ÏÚ Û‡88˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰Â ««ƒ∆…»»≈««¬≈«¿≈»∆∆

dÓˆÚa89ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ „iÓ ¿«¿»ƒ««≈«¬≈∆¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¿»»«¬ƒ»¿≈»ƒ«ƒ»«»«
Le‡È ¯Á‡Ï91‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‡e‰L ¿««≈∆¿«≈«¿≈«¿»»

ÂÈOÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ,‰MÓÁÂ92Á˜Bl‰ ‰˜Â93. «¬ƒ»∆¬≈ƒ¿«¬»¿»»«≈«

קונה.88) אינו ייאוש בלי רשות שינוי הועיל 89)כי ולא
מכר. לא וכאילו הגנב, מחייבת 90)מעשה התורה כי

נחמן  רב (דעת מכר והרי המכירה, עצם על וחמישה ארבעה
ואין 91)שם). שם, ששת ורב נחמן רב יוחנן, ר' כדעת

ש  בלבד אומרים ייאוש כי מוכר, הוא שלו טובח, הוא לו

קונה. הגניבה 92)אינו את גילו אפילו קיימת, ומכירתו
הקונה. לבעלים.93)ביד הגניבה את מחזירים ואין

אנו  שאין ייאוש. לאחר החיוב הוא החידוש [בטביחה
לפני  החיוב - חידושו ובמכירה טובח", הוא "שלו אומרים:
לבד  רשות שינוי כי כלום, הועילה שלא פי על אף ייאוש
יאוש  לפני של במקרה כאן שנאמר מה כל קונה. אינו
שיגרה  מתוך טבח והמלה מכירה, לדין איפוא משתייך

לדין]. ניגוד בה ואין שם נאמרה

.ÊÈ¯Á‡ ·pbÓ ·Bb‰94eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ , «≈ƒ«»«≈««ƒ∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰95Á·Ë Ì‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - «¿»ƒ≈¿«≈«¿≈∆∆¿ƒ»«

·pbÏ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ - ¯ÎÓe»«≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»««»
‰ÈÈÚa ¯ÊÁÏ ˙‡f‰ ‰Ó‰a‰ ÔÈ„ È¯‰L ;ÔBL‡¯‰96 »ƒ∆¬≈ƒ«¿≈»«…«¬…¿≈∆»

·pb‰ d‡˜ ‡ÏÂ ÌÈÏÚaÏ97ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈÏÚaÏÂ .98 «¿»ƒ¿…¿»»««»¿«¿»ƒ≈¿«≈
d·‚ ‡lL ÈtÓ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ B‡ ÏÙk‰«∆∆«¿»»«¬ƒ»ƒ¿≈∆…¿»»

Ô˙eL¯Ó99. ≈¿»

מגנב 94) גנבה שני וגנב הבית, מבעל גנבה ראשון גנב
הבעלים.95)ראשון. נתייאשו כשלא  שכן היא 96)וכל

דמיה. ולא ושינוי 97)עצמה קונה, אינו בלבד יאוש כי
קונה  אינו יאוש עם אפילו הגנב לבית הבעלים מבית הרשות
ואפילו  אחרת, לרשות הגנב מרשות הגניבה כשיצאה אלא
ב  פרק גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן רבינו לדעת

קונה. יאוש כך ואחר רשות ששינוי ג, על 98)הלכה אף
הבעלים. של היא שהבהמה "וגונב 99)פי אמרה: והתורה

בבא  (משנה הגנב מבית ולא ו) כב, (שמות האיש" מבית
סז). וגמרא סב: קמא

.ÁÈ·‚Â ¯Á‡ ·p‚ ‡·e ,Á·ËÂ ·bÔB¯Á‡‰ ·pb‰ - »«¿»«»«»«≈¿»«««»»«¬
‰˜ È¯‰L ,ÔBL‡¯‰ ·pbÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆««»»ƒ∆¬≈»»

‰OÚÓ ÈepLa100ÈÓeÏLz ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ ·p‚Â , ¿ƒ«¬∆¿«»»ƒ¿«≈«¿≈
ÔÓ ·‚Â ¯Á‡ ‡·e ,¯ÎÓe ·b .‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»»«»«»«≈¿»«ƒ
ÌlLÓ ÔBL‡¯‰ È¯‰ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ì‡ :Á˜Bl‰«≈«ƒƒ¿»¬«¿»ƒ¬≈»ƒ¿«≈
ÌlLÓ ÈM‰ ·pb‰Â ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿««»«≈ƒ¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz101ÔÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï Ì‡Â ; «¿≈∆∆¿ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒ≈
„·Ïa Ô¯˜ ‡l‡ ÌlLÓ ÔB¯Á‡‰102. »«¬¿«≈∆»∆∆ƒ¿«

בלי 100) אפילו בלבד, מעשה ושינוי השחיטה, ידי על
שם. קונה, ובשינוי 101)ייאוש בייאוש שקנה לקונה,

או  המכירה, לפני כבר היה הייאוש אם הבדל ואין רשות,
דעת  לפי הקונה, בידי כבר כשהייתה המכירה, לאחר רק בא

שם. גזילה ובהלכות ג הלכה ה פרק לקמן כי 102)רבינו
קנה. לא הלוקח

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ואם 1) הדבר, ומהות הגניבה בעלי מהות בו נתבאר

והמכירה  הטביחה ומהות הקדש, לרשות הגניבה הועתקה
בזה. וכיוצא

.‡Lc˜‰ ÈÒÎ ·bL B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·Bb‰2 «≈∆»≈»ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈
„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ -3ÌlLÈ :¯Ó‡pL ; ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«∆∆¡«¿«≈

Lc˜‰Ï ‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï .e‰Ú¯Ï ÌÈL4‡ÏÂ - e‰Ú¯Ï , ¿«ƒ¿≈≈¿≈≈¿…¿∆¿≈¿≈≈¿…
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ5,Ô‰ÈÏÚa ˙ÈaÓ ÌÈL„˜ ·Bb‰ ÔÎÂ . ¿≈»ƒ¿≈«≈»»ƒƒ≈«¿≈∆
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לשניהם.39) אחד דין אשה, ובין איש השווה 40)בין
שבתורה. דינין לכל לאיש אשה תשלומי 41)הכתוב או

וחמישה. יש 42)ארבעה ואם לבעלה, ידיה מעשי שהרי
לבעלה. פירותיהם הרי נכסים, הגניבה 43)לה אבל

ממנה. מוציאים בעלה ביד או בידה היא אם  עצמה,
שלה.44) מהנכסים

.ÁÔË˜45ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL46BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe ,47 »»∆»«»ƒ«∆∆«¬ƒƒ
Û‡ ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B„a‡ Ì‡Â .epnÓ ·eb‰ ¯·c»»«»ƒ∆¿ƒƒ¿≈«»¿«≈«

ÏÈc‚‰L ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,Ô¯w‰48. «∆∆«¬ƒ¿««∆ƒ¿ƒ

שתי 45) לו וצמחו אחד ויום שנה י"ג לגיל שהגיע לפני
בגופו. ידועים במקומות בר 46)שערות איננו שקטן

לט.). (שם למעשיו אחראי ואינו דעת בו אין כי עונשין,
הגניבה.47) כלל,48)לבעל נתחייב לא שגנב בשעה כי

אפשר  שאי אלא לשלם, שחייבת איש באשת כן שאין מה
עבד  וכן שנתאלמנה, או שנתגרשה לפני ממנה לגבות היה

ט. הלכה ראה שנשתחרר,

.ËÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL „·Ú‰49.ÔÈ¯eËt ÂÈÏÚ·e , »∆∆∆»«»ƒ«∆∆¿»»¿ƒ
Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ„·Ú È˜Ê ÏÚ ·iÁ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»«»«ƒ¿≈¬»»««ƒ∆≈

BBÓÓ50;Ô¯ÓLÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ˙Úc Ô‰a LiL ÈtÓ , »ƒ¿≈∆≈»∆««¿≈»¿»¿»
LÈ„b ˜ÈÏ„ÈÂ CÏÈ ,Ba¯ epÒÈÚÎÈ Ì‡L51¯Èc ÛÏ‡a ∆ƒ«¿ƒ∆«≈≈¿«¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ»

·iÁ - „·Ú‰ ¯¯ÁzL .ÔÈ˜Ê ¯‡MÓ ‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈»∆∆«»
ÌlLÏ52.ÏÙk‰ ˙‡ ¿«≈∆«∆∆

רבו.49) קנה עבד, שקנה מה כל כי לשלם, כסף לו אין כי
ממונו.50) לנזקי אחראי רבו 51)ואדם את לחייב כדי

שם. בגמרא מובא זה טעם אשה 52)לשלם. כדין
לו  היו שלא משום רק בא הקודם הפטור כי שנתגרשה,

פז. שם משנה נכסים,

.ÈÌÈpËw‰ ˙‡ ˙Bk‰Ï ÔÈc ˙È·Ï Èe‡¯53Ák ÈÙk »¿≈ƒ¿«∆«¿«ƒ¿ƒ…«
Ì‡ ÔÎÂ .da ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k ,‰·b‰ ÏÚ ÔËw‰«»»««¿≈»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ»¿≈ƒ
B‡ e·bL ÌÈ„·Ú‰ ˙‡ ÔÈkÓ ÔÎÂ .ÔÈ˜Ê ¯‡L e˜Èf‰ƒƒ¿»¿»ƒ¿≈«ƒ∆»¬»ƒ∆»¿

‰a¯ ‰kÓ e˜Èf‰L54.˜Èf‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰È ‡lL È„k , ∆ƒƒ«»«»¿≈∆…ƒ¿¿ƒƒ¿«ƒ

הדין.53) מן פטורין שהם פי על שהם 54)אף מפני
בבריאותם  לפגום בלי רבה במכה לעמוד ויכולים גדולים
מתוך  זאת ועושים דעת בהם שיש ומפני עבודתם ובכושר
מצווים  דין בית שאין האומרים לדעת [ואפילו זדון. כוונת
אדם  שבין במצוות רק נאמר זה מעבירה, הקטן את להרחיק
הדין  בית על מוטל לחבירו אדם שבין במצוות אבל למקום,

משנה)]. (מגיד לאחרים מלהזיק הקטנים את להרחיק

.‡ÈÔB‚k ,‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰Â ·pb‰ „Èa ‰·b‰ ‰˙È‰»¿»«¿≈»¿«««»¿ƒ¿ƒ»≈≈∆»¿
‰„ÏiL ‰O·k55‰È˙Bfb ˙‡Â d˙B‡ ÌlLÓ - dÊÊ‚e ƒ¿»∆»¿»¿»»¿«≈»¿∆ƒ∆»
‰È˙B„ÏÂ ˙‡Â56Le‡È ¯Á‡ Ì‡Â .57- dÊÊ‚e ‰„ÏÈ ¿∆¿»∆»¿ƒ««≈»¿»¿»»

‰·b‰ ˙ÚLk ÌlLÓ58‰‡ˆB‰ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰ . ¿«≈ƒ¿««¿≈»ƒ»∆»»»
·pb ÏL Á·M‰ È¯‰ - dÓhtL ÔB‚k ,‰ÁÈaL‰Â59 ¿ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»¬≈«∆«∆«»
- ÏÙk‰ ÌÚ ‰·b‰ ¯ÈÊÁnLÎe .Le‡È ÈÙÏ elÙ‡¬ƒƒ¿≈≈¿∆«¬ƒ«¿≈»ƒ«∆∆

Á·M‰ ÏËB60ÔÓ BÏ ÌÈ·MÁÓ B‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ≈«∆«ƒ«¿»ƒ¿«¿ƒƒ
ÏÙk‰61. «∆∆

זה.55) לעניין כגזלן דינו וגנב הגזלן, בדין צג: שם משנה
דעת 56) הגניבה. בשעת צמר וטעונה מעוברת כשהייתה

אותה, קונה הגנב ואין גמור, מעשה שינוי זה שאין רבינו,
הצמר. את ולא הוולד את מלקוות 57)ולא חדלו הבעלים

זו, במשנה הכלל את מפרש רבינו הנגנב. הדבר להחזרת
שמדובר  הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל האומר:

ייאוש. משלם 58)לאחר טעונה, או מעוברת הייתה אם
אם  אבל גנב. של והצמר והוולד טעונה, או מעוברת דמי
שהיא  כמו מחזירה וגזזה וילדה הגנב, אצל ונטענה נתעברה

שקלת"?59)עכשיו. ואת פטימנא "אנא הגנב טענת
(שם). תקח?! ואתה אפטם אני מחיר 60)פירוש: תוספת

הפיטום. לאחר מן 61)הבהמה השבח דמי לו מנכים
המותר. את ומשלם הכפל

.·È·pb‰ „Èa ‡È‰L dÓˆÚ ‰·b‰62- ˙Èp˙L ‡ÏÂ «¿≈»«¿»∆ƒ¿«««»¿…ƒ¿«≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ63Le‡È ¯Á‡Ï ÔÈa Le‡È ÈÙÏ ÔÈa64; ∆∆ƒ¿»∆»≈ƒ¿≈≈≈¿««≈

·pbÏ Á·M‰ Le‡È ¯Á‡L ‡l‡65e¯‡aL BÓk ,66. ∆»∆««≈«∆«««»¿∆≈«¿
·pb‰ „Èa ‰·b‰ ˙Èp˙L67d‡˜ -68dÁ·L ‰˜Â ƒ¿«≈«¿≈»¿«««»¿»»¿»»ƒ¿»

ÌÈÓ„ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È ÈÙÏ elÙ‡69. ¬ƒƒ¿≈≈¿≈¿«≈∆»»ƒ

אחר.62) לרשות העבירה "והשיב 63)ולא שכתוב כמו
אם  רבותינו: ודרשו כג), ה, (ויקרא גזל" אשר הגזילה את
הגניבה  ודין סו.). (שם יחזיר נשתנתה) (שלא שגזל כעין

הגזילה. אינו 64)כדין "יאוש שאמר, שם, יוסף רב כדעת
הגניבה  את להחזיר עליו כן ועל מדרבנן", ואפילו קונה

השבח.65)עצמה. דמי את לגנב ישלמו והבעלים
הקודמת.66) כלים,67)בהלכה ועשאן עצים הגוזל כגון

בגדים. ועשאן (שם).68)צמר קונה ששינוי רבה, כדעת
ביד 69) היא אפילו עצמה, הגניבה את להחזיר חייב ואינו

קונה. יאוש, בלי אף בלבד, מעשה שינוי כי הגנב,

.‚È‰LeÁk ·b70‰ÈÓL‰Â71‰LÈÁÎ‰Â ‰ÓL B‡ ,72 »«¿»¿ƒ¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -73 ¿«≈«¿≈∆∆«¿≈«¿»»«¬ƒ»

‰·b‰ ˙ÚLk74‰ÏË ·b .75‰OÚÂ Ï‚Ú ,ÏÈ‡ ‰OÚÂ ƒ¿««¿≈»»«»∆¿«¬»«ƒ≈∆¿«¬»
‰·b‰ ˙ÚLk ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯BL76BÁ·Ë . ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿««¿≈»¿»

ÈepL ‰OÚ - ÏÈc‚‰L ¯Á‡ B¯ÎÓ B‡77,e‰˜Â B„Èa ¿»««∆ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿»»
ÌlLÓ BÈ‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ BlLÂ Á·BË ‡e‰ BlLÂ¿∆≈«¿∆≈¿≈¿«≈

.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz«¿≈«¿»»«¬ƒ»

סה.70) שם ברייתא כחושה, פטמה.71)בהמה הגנב
(שם).72) יתירה עבודה ידי על הכחישה אם 73)הגנב

מכרה. או הוא 74)שחטה יכול פיטמה שהגנב במקרה
ובמקרה  שם. תקח"?! ואתה פטמתי "אני לטעון:
קטלא  לי מה כולה קטלה לי "מה אומרים: שהכחישה,
הרגה  או לגמרי הרגה בין הבדל אין פירוש: פלגא"?
משלם  ממש כשהרגה וכשם הכחישה, כלומר במקצת,

בהכחישה. גם כך הגניבה, צעירה.75)כשעת כבשה
הגניבה,76) על חייב הוא שכפל הוא, הטעם סה: שם

טלה. זה היה הגניבה בא 77)ובשעת שזה פי על אף
מעשה. ידי על ולא מאליו

.„ÈÈÏk B‡ ‰Ó‰a ·b78‰·b‰ ˙ÚL·e ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ »«¿≈»¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿««¿≈»
‰ÂL ÔÈca ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLa ÂLÎÚÂ ,‰Úa¯‡ ‰ÂL ‰È‰»»»∆«¿»»¿«¿»ƒ¿««¬»»«ƒ»∆
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ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה

ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב
שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם
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.ÊÌÈÏÚa‰ eLÈc˜‰42·pb‰ ˙È·a ‡e‰Â43BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿¿≈««»≈
LB„˜44Ô˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ ,45‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , »¿ƒ∆≈ƒ¿»¿««ƒ∆…

¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â ;eL‡È˙46- ÔLc˜‰ ¯Á‡ elÙ‡ ƒ¿»¬¿ƒ»«»«¬ƒ««∆¿≈»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ47. ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

שם.42) הגנב.43)גמרא בבית נמצא שהקדישו החפץ
למקדיש.44) שייך שהחפץ רבי 45)אףֿעלֿפי כדעת

יכולין  אינן שניהן הבעלים נתייאשו ולא "גזל שאמר: יוחנן
שם. ברשותו", שאינו לפי וזה שלו, שאינו לפי זה להקדיש,

להם.47)הגנב.46) שייכת עדיין הבהמה כי לבעלים,

.ÁËÁBM‰48‰Ïa˙Â49¯ÁBp‰Â ,B„Èa50¯wÚÓ‰Â51 «≈¿ƒ¿«¿»¿»¿«≈¿«¿«≈
„·Ïa ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ -52ËÁL Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈«¿≈∆∆ƒ¿«¬»ƒ»«

ÌÈ·ÏÎÏ B‡ ‰‡eÙ¯Ï53‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓpL B‡ ,54B‡ , ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿≈»
‰¯ÊÚa BËÁML55.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ∆¿»»¬»»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

,‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ ‰¯ÊÚa eËÁLpL ÔÈlÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆Àƒ∆ƒ¿¬»¬»»¬ƒ«¬»»
Ì‰È¯·cÓ Ô¯eq‡Â ÏÈ‡B‰56ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ»ƒƒ¿≈∆¬≈∆«»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz57. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עח:48) שם, השחיטה.49)משנה ממיתה 50)נפסלה
עד  מנחיריו "קורעו מפרש: רש"י פגיון. כגון חד, במכשיר

דרך 51)לבו". לחתכן במקום הקנה ואת הוושט את עוקר
אומרת 52)שחיטה. והתורה "טביחה", זו אין כי

ע.).53)"וטבחו". שם (משנה מתכוון לאחר 54)ואינו
ראויה  שאינה שחיטה זו והרי באכילה, ואסורה השחיטה

בהנאה.55)לאכילה. ונאסר המקדש, מדרבנן 56)בבית
נז:). (קדושין התורה מן "שחיטה"57)ולא אלה כל כי

לא  ראויה שאינה ששחיטה שמעון, רבי לדעת הניגוד הם.
היה  התורה, מן בהנאה אסורים היו אם [אבל שחיטה. שמה

עב.)]. (בבאֿקמא וה' מד' פטור

.ËÌÈ‡Ïk ·Bb‰ ÔÎÂ58¯Á‡ ÔÈnÓe ‰O‰ ÔÓ ‡a‰59, ¿≈«≈ƒ¿«ƒ«»ƒ«∆ƒƒ«≈
‰Ù¯Ë ·bL B‡60˙Úh˜ B‡61˙¯bÁ B‡62,‡ÓBÒ B‡ ∆»«¿≈»ƒ««ƒ∆∆»

ÔÈÙzM‰ ˙Ó‰a B‡63ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓe Á·ËÂ , ∆¡««À»ƒ¿»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡64. «¿»»«¬ƒ»

עז:58) וה',59)שם ד' ובתשלומי ותיש, כבשה כגון
אלא  אינו "שה" שנאמר מקום "וכל "שה", התורה אומרת
ד' בתשלומי בכלאים חייב זאת בכל הכלאים", את להוציא

שם. הפסוק, מדרשת זאת לומדים כי ושחט 60)וה',
ד' בתשלומי חייב לאכילה, ראויה שאינה אףֿעלֿפי אותה,

הקודמת. בהלכה ראה (שם 61)וה', רגל לה שחתכו
רגל.62)עח:). בהמה 63)נכת שחט או מכר לא והגנב

אין  וסומא וחגרת בקטעת וכן אחר, אדם של שלימה
בשלימותה. כולה שחט 64)הבהמה או מכר שגנב מה כי

השותף  של חלקו כל את שחט או מכר בשותפים, וכן כולו,
והמכירה  השני, השותף של חלקו כל את וכן בבהמה, האחד
ו, הלכה למעלה וראה עא: (שם באיסור כולה השחיטה או

י). הלכה ג, פרק ולקמן

.È·b65‰zÓa ¯Á‡Ï Ô˙Â66¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ , »«¿»«¿«≈¿«»»∆»«¿«≈
ÁaËÏ67;¯Á‡Ï d¯ÎÓe ¯kÓÏ ¯Á‡Ï Ô˙pL B‡ ,Á·ËÂ ƒ¿…«¿»«∆»«¿«≈ƒ¿…¿»»¿«≈

ÛÈw‰Â ·b68ÛÈÏÁ‰Â ·b ,69BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,70B‡ , »«¿ƒƒ»«¿∆¡ƒ»«»«¿∆≈

˙BBÏ·Ò BÁÏML71ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈÓÁ ˙È·Ï ∆¿»ƒ¿¿≈»ƒ¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡72. «¿»»«¬ƒ»

עט.65) -66)שם "ומכרו" בתורה שכתוב אףֿעלֿפי
המכירה. כדין בזה המתנה דין כי אותו 67)חייב, עשה

לדבר  שליח אין כולה התורה שבכל אףֿעלֿפי שליח.
חשבון  על נזקפת אינה עושה שהשליח והעבירה עבירה,
שוחט  השליח ואם עבירה, לדבר שליח יש כאן השולח,
בהיקש. שם בגמרא זאת ולמדו שחט, הגנב כאילו

מכירה 68) כסף, קיבל לא שעדיין אףֿעלֿפי באשראי, מכר
כסף. קיבל וכאילו דינו 69)היא אחר, בנכס הבהמה את
כסף. וקיבל מכר באשראי 70)כאילו סחורה הגנב שקיבל

כמכירה. זו הרי זו, בבהמה לו שהארוס 71)ופרע מתנות
לארוסתו. כמכירה.72)שולח דינם אלו כל כי

.‡È¯ÎÓe ·b73¯ÎBnÏ ‰˜‰Â ,74ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »«»«¿ƒ¿»«≈¿««¿ƒ
ÌBÈ75·pb‰ ¯k‰ ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙·e ,76ÌlLÓ BÈ‡ - ¿¿ƒÀ«««»≈¿«≈

ÏÙk ‡l‡77BaL ‰‡nÓ „Á‡Ó ıeÁ B¯ÎÓ .78ıeÁ B‡ ∆»∆∆¿»≈∆»ƒ≈»∆
BÏ‚¯ B‡ B„iÓ79¯zp‰ ¯·„ Ba ¯iML :¯·c ÏL BÏÏk , ƒ»«¿¿»∆»»∆ƒ≈»»«ƒ»

‰ËÈÁLa BnÚ80‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ƒƒ¿ƒ»»ƒ«¿≈«¿»»
‰MÓÁÂ81- ÂÈ¯wÓ ıeÁ B‡ B˙fbÓ ıeÁ B¯ÎÓ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ¿»ƒƒ»ƒ«¿»

ÌÈ¯z ÌÈ‡ el‡L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈≈»ƒ»ƒ
‰ËÈÁLa BnÚ82. ƒƒ¿ƒ»

סח.73) העניין,74)שם לפי ברם, ובכ"י. בדפוסים כך
ט"ס. היא "למוכר" כעבור 75)תיבת רק תחול שהמכירה

"שהקנה  שם, נחמן רב דברי רבינו מפרש כך יום. שלושים
שמכר  שפירשו וכר"ח כרש"י ולא יום", לשלושים לו

יום. 30 של הדיינים 76)לתקופה לו יאמרו בדין, ועמד
טו. הלכה ראה לו. תן לבעליה 77)צא חזרה הבהמה כי

לפועל. המכירה שיצאה חלק 78)לפני בו ששייר כלומר,
עח:). שם (משנה מכר שלא בברייתא 79)מועט הדוגמא

שם.80)שם. רב, קבע זה כלל בשרו. כל 81)כגון כי
לגבי  גם שיור נחשב שחיטה, להיתר שייכות לו שיש דבר
מכירה  ודמתה מכרו", או "וטבחו כתבה התורה כי מכירה,

כן 82)לטביחה. ועל שחיטה, להיתר שייכות להם ואין
מכירה. לגבי שיור זה אין

.·ÈÚË˜Â ·b83d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â ¯·‡ ‰pnÓ84B‡ , »«¿»«ƒ∆»≈»¿««»¿»»
dzÎ‡ÏnÓ ıeÁ d¯ÎnL85ıeÁ d¯ÎnL B‡ , ∆¿»»ƒ¿«¿»∆¿»»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ86epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ -87ÈÓeÏLz ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ∆«¿≈
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ˜fp‰ OÙz Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒ»««ƒ»≈ƒƒ

B„iÓ88. ƒ»

עח:83) חייב 84)שם אם שם, בגמרא בעיא זוהי
שהגנב  לומר אפשר אחד מצד לא. או וה' ד' בתשלומי
כאן  אין כן ועל שגנב, מה כל מכר שלא מכיון פטור,
שהתורה  לומר, אפשר גיסא מאידך אולם כולו. "ומכרו"
אצלו  ישאיר ולא הכל ימכור שהגנב כך, על רק הקפידה
השאיר  ולא הכל, את מכר הוא בנידוןֿדידן גם והרי מאומה,
בתשלומי  חייב יהיה כן ועל מכר, שלא דבר שום בבהמה

וה'. השחיטה 85)ד' לפני הקונה שיעשה המלאכה שכל
לשיור  נחשבת זו אם שם, בעיא זו גם הגנב. של תהיה
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ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa6ÌÈl˜ ÌÈL„˜ ÔÈa7ÌÈL„˜ ÔÈa , ≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ«ƒ≈»»ƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡L8ÌÈL„˜ ÔÈa ∆≈«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»≈»»ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ÔÈ·iÁ ÌÈÏÚa‰L9ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ∆«¿»ƒ«»ƒ¿«¬»»¬≈∆»ƒ
·p‚Â :¯Ó‡pL ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓe ÏÙk‰«∆∆ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆∆¡«¿À«

Lc˜‰ ˙ÈaÓ ‡ÏÂ - LÈ‡‰ ˙ÈaÓ10. ƒ≈»ƒ¿…ƒ≈∆¿≈

הבית.2) בדק קדשי כלומר המקדש, לבית השייכים נכסים
בדיני 3) כאן עוסק [רבינו וחמשה. וארבעה כפל לא אבל

שמקומם  מעילה בדיני לא אבל וחמשה, וארבעה כפל
וקרבן  החומש תשלום כאן הזכיר לא ולכן מעילה, בהלכות

ראב"ד]. ראה נז:4)האשם. במכילתא 5)בבאֿמציעא
לאחרים". "ולא קנג: סימן טו פרשה כגון 6)משפטים
מהם. אוכל הזר שאין ואשם, חטאת כגון 7)עולה,
בשרם. את אוכלים שהבעלים ותודה, שאם 8)שלמים

על  שאמרו כגון אחרים, להביא חייבים הבעלים אין אבדו
שלמים. או עולה זו הרי מסויימת שאמר 9)בהמה כגון

חייבים  לאיבוד הלך הקרבן ואם שלמים, או עולה עלי הרי
אלא  הקדש של אינו וההפסד אחר, קרבן להביא הבעלים
לממון  לא הקרבן נחשב כפל לענין זאת, בכל הבעלים. של
מחלוקת  הכפל. מן פטור והגנב הקדש, לנכסי אלא בעלים
עד:). (בבאֿקמא כחכמים ופסק וחכמים, שמעון רבי

נמצאים 10) כשהם אפילו וקדשים רשותו, משמע "בית"
עליהם. הקדש רשות המקדיש, בבית עדיין

.·ÌÈ„·Ú ·Bb‰ ÔÎÂ11˙BÚ˜¯˜Â ˙B¯ËLe12BÈ‡ - ¿≈«≈¬»ƒ¿»¿«¿»≈
‡l‡ ÏÙk‰ ‰¯Bz‰ ‰·iÁ ‡lL .ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆∆…ƒ¿»«»«∆∆∆»

ÔBÓÓ ÔÙebL ÔÈÏËÏhÓa13ÏÚ ¯BL ÏÚ :¯Ó‡pL , ¿ƒ«¿¿ƒ∆»»∆∆¡«««
‰ÓÏO ÏÚ ‰O ÏÚ ¯BÓÁ14eLw‰ ÌÈ„·Ú‰ Ï·‡ ; ¬«∆««¿»¬»»¬»ƒÀ¿

ÌÎÈ·Ï Ì˙‡ ÌzÏÁ˙‰Â :¯Ó‡pL ,˙BÚ˜¯˜Ï15, ¿«¿»∆∆¡«¿ƒ¿««¿∆…»ƒ¿≈∆
.ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡ ˙B¯ËM‰Â¿«¿»≈»»

נו:11) בבאֿמציעא סב: גבול 12)בבאֿקמא משיג כגון
חבירו. קרקע לתוך המפרידה הגדר את מעביר כלומר רעהו,

גופו 13) אין אבל הוא, שמטלטלין שאף שטר, מהֿשאיןֿכן
לממון. עדות משמש אלא של 14)ממון דוגמאות אלה כל

הן. אחוזה",15)מטלטלין "לרשת הוא הפסוק והמשך
על  ולא קרקע על אלא בתנ"ך נמצא לא אחוזה ושם

פח. סימן בהר לפרשת ספרא השווה מטלטלין.

.‚¯BÓÁ ¯Ët ·Bb‰16‰„tiL Ì„˜ B¯·Á ÏL17- «≈∆∆¬∆¬≈…∆∆ƒ»∆
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈÏÚaÏ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆«¿»ƒ∆««ƒ∆≈

BlL ÂLÎÚ18BÏ B˙BÈ‰Ï Èe‡¯ ,19tiL ¯Á‡.‰„ «¿»∆»ƒ¿««∆ƒ»∆

יא.).16) (בכורות זכר הוא אם החמורה לאמו הבכור הוולד
ופטר 17) כ) ל-, (שמות ככתוב לכהן, לתתו שצריך בשה

בשה. תפדה חמור 18)חמור בפטר להשתמש לו שאסור
שנפדה. זה 19)לפני טעם בעלים. לממון נחשב כן על

שם. בגמרא מובא

.„·Bb‰20BÏ·Ë21BÏÎ‡Â B¯·Á ÏL22BÏ ÌlLÓ - «≈ƒ¿∆¬≈«¬»¿«≈
BÏ·Ë ÈÓ„23BaÏÁ ·b Ì‡ ÔÎÂ .24BÏÎ‡Â25ÌlLÓ - ¿≈ƒ¿¿≈ƒ»«∆¿«¬»¿«≈

BaÏÁ ÈÓ„ BÏ26. ¿≈∆¿

נח:20) הפרישו 21)קידושין לא שעדיין ופירות תבואה

ומעשר. תרומה בנפשו.22)מהם כרבי,23)ומתחייב
שבו. חולין דמי רק שמשלם האומר יהודה בן יוסי כר' ולא
מיתה  שעונש כלומר מניה", בדרבה ליה "קם אומרים ואין
כאן  שאין מכיון הוא, והטעם הממון. תשלום את יבטל
וכרת  (טבל) שמים בידי מיתה אלא ביתֿדין מיתת עונש
בידי  שמיתה ל.), (כתובות כחכמים פסק ורבינו (חלב).
הלכה  ג פרק לקמן (ראה מממון פוטרים אינם וכרת שמים
כאן  אומרים אין ולקה, למלקות בו כשהתרו ואפילו ב).
מלקות  וחיוב הממון שחיוב מכיון ומשלם", לוקה "אינו
ועונש  הגניבה, עם מיד בא ממון חיוב כאחד. באים אינם

האכילה. עם רק בא ל:24)מלקות שחייב 25)כתובות
איסור 26)כרת. לידי שבא קודם בגניבה נתחייב "שכבר

שישנה  מפני הטעמים, לשני אנו וזקוקים שם. חלב",
שם  (ראה אחת בבת יבואו הכרת ועונש שהגניבה אפשרות

ומגידֿמשנה). (ראב"ד כפל גם ומשלם לא.)

.‰‰Óe¯z ·b27‰eLÈ¯Ù‰L ÌÈÏ‡¯Oi‰ ‰ÈÏÚaÓ28 »«¿»ƒ¿»∆»«ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ»
‡l‡ da Ì‰Ï ÔÈ‡L ;ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡ -≈¿«≈«¿≈∆∆∆≈»∆»∆»

‰‡‰ ˙·BË29ÔBÓÓ BÈ‡ ‰‡‰ ˙·BËÂ ,30. «¬»»¿«¬»»≈»

ולתת 27) להפריש חייבים שהבעלים התבואה מן חלק
לכהן.28)לכהן. מסרוה לא למסור 29)ועדיין שרשאים

שירצו. כהן הגמרא 30)לכל וכמסקנת עולא, כדעת
ופטור  בעלים, ממון התרומה אין ולכן נח. בקידושין

הכפל. מתשלומי

.ÂÂÈ·‡ ÏMÓ ·Bb‰31˙Ó Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ «≈ƒ∆»ƒ¿»«»«¿««»≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ÂÈ·‡32˙Ó Ì‡Â ; »ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿ƒ≈

ÂÈ·‡33ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â »ƒ¿««»»«»«¿«≈«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk34·b . ∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»«

LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ35ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¿»«»«¿««»ƒ¿ƒ¿«≈«¿≈
B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â LÈc˜‰ Ì‡Â ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡«¿»»«¬ƒ»¿ƒƒ¿ƒ¿««»»«

¯ÎÓ36ÌÈl˜ ÌÈL„˜ BLÈc˜‰L Èt ÏÚ Û‡ ,37- »«««ƒ∆ƒ¿ƒ»»ƒ«ƒ
‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ38?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .39¯Á‡ LÈc˜‰Lk «¬ƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ««
Le‡È40LB„˜ BÈ‡ - Le‡È ÈÙÏ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ ;41, ≈¬»ƒƒ¿ƒƒ¿≈≈≈»

‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ì‡Â¿ƒ»«»«¿«≈«¿≈«¿»»
.‰MÓÁÂ«¬ƒ»

ע.31) בבאֿקמא חלקם 32)משנה את לאחיו משלם
שאמרה  ואףֿעלֿפי חייב. שהוא וחמשה ארבעה בתשלומי
ישלם  ולאחיו לז), כא, (שמות ישלם" בקר "חמשה התורה
(שם  חייב זאת בכל - הוא חלקו ניכוי לאחר - מזה פחות

עד:33)עא:). שם משנה הגניבה, בשעה 34)לאחר כי
השחיטה  או והמכירה בבהמה, חלק לו היה שחט או שמכר
וה' ד' בתשלומי מחייבת והתורה באיסור, כולה היתה לא

עב.). (שם באיסור כולה היתה אם ע.35)רק שם משנה
עד:36) שם שהמקדיש 37)משנה שלמים, לקרבן כגון

בשרו. את שאין 38)אוכל הקדש, משל מכר או שחט כי
א. הלכה למעלה ראה וה', ד' תשלומי שאינו 39)בו

וה'. ד' תשלומי ושינוי 40)משלם ביאוש ההקדש שקנאו
שחט. הקדש של - שחט וכאשר סח:41)רשות, שם
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לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»

ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««
Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»

¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית

הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי
מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈
ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
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ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ da LiL3ÔÈÓeÏL˙Â4BÈ‡ - ∆≈»¬ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ≈
ÌlLÓ5‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,6‰¯·Ú ‰OBÚ‰Â . ¿«≈««ƒ∆»»≈¿»∆¬≈»

,ÌlLÓ BÈ‡Â ‰˜BÏ - ÔÈÓeÏL˙Â ˙e˜ÏÓ da ·iÁ˙pL∆ƒ¿«≈»«¿¿«¿ƒ∆¿≈¿«≈
ÌlLÓe ‰˜BÏ Ì„‡ ÔÈ‡L7‚‚BL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .8 ∆≈»»∆¿«≈¿ƒ»ƒ»»≈

Ba e¯˙‰ ‡Ï B‡9‰˜BÏ BÈ‡Â ÌlLÓ -10ÌÈ¯·c ‰na . …ƒ¿¿«≈¿≈∆«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡11˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ÌÚ ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙pL ¬ƒ∆ƒ¿«≈¿«¿ƒƒ¬ƒ«≈
˙Á‡k ÔÈc12˙·a ˙e˜ÏÓe ÔÈÓeÏLz ·iÁ˙pL B‡ , ƒ¿««∆ƒ¿«≈«¿ƒ«¿¿«

·iÁ˙ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈÓeÏL˙a ««¬»ƒƒ¿«≈¿«¿ƒ¿««»ƒ¿«≈
B‡ ˙e˜ÏÓ ·iÁ˙pL B‡ ,˙e˜ÏÓa B‡ ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓa¿ƒ«≈ƒ¿«¿∆ƒ¿«≈«¿

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ˙ Ck ¯Á‡Â ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ13È¯‰ - ƒ«≈ƒ¿««»ƒ¿«≈¿«¿ƒ¬≈
˙ÓÂ ÌlLÓe ‰˜BÏ ‰Ê14. ∆∆¿«≈»≈

יג.2) הלכה א, במזיד 3)פרק העבירה את עשה שאם
בביתֿדין. מיתה עליה בשבת,4)חייב וטבח שגנב כגון

על  מיתה שחייב מכיוון וחמשה, ארבעה מתשלומי פטור
בשבת. מן 5)הטביחה פטור מיתה שהמחוייב

יענש" ענוש אסון יהיה "ולא שכתוב: כמו התשלומים,
הוולדות. דמי שמשלם חכמים ופירשו כב), כא, (שמות
הוולדות  מדמי פטור - מתה האשה - אסון היה שאם משמע

לה.). גם 6)(כתובות פטור זאת בכל ממיתה, ופטור
ישלמנה" בהמה נפש "ומכה בתורה: כתוב כי - מתשלומים
בהמה  שבמכה כשם כא), יח, כד, (ויקרא יומת" אדם "ומכה
במכה  כך ממון; חייב ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין
מממון  פטור ובשניהם לשוגג, מזיד בין הבדל אין אדם

שם). אתה 7)(גמרא אחת רשעה משום - רשעתו" "כדי
ליה  וסמיך רשעיות, שתי משום מחייבו אתה ואי מחייבו,
מחייבים  רשעיות, שתי יש שאם כלומר יכנו", "ארבעים
א, פרק נערה והל' ולב: לב. (כתובות בלבד מלקות אותו

יא). ממלקות.8)הלכה שעל 9)שפטור עדים, שני
מזיד. שהיה אףֿעלֿפי מלקות, חייב זו כדעת 10)עבירה

בהמה", ל"מכה התורה הקישה מיתות שחייבי יוחנן, רבי
שם). (כתובות מלקיות חייבי מתשלומים.11)ולא שפטור

מ 12) וחיוב מיתה יחד.שחיוב באים היוצא 13)מון כגון
ו:). (ערכין באחרים וחבל או 14)ליהרג ומשלם, לוקה

לא.). (כתובות ומת משלם

.·?„ˆÈk15˙aLa ıÁ ˜¯Ê16ÛBÒÏ Úa¯‡ ˙lÁzÓ ≈«»«≈¿«»ƒ¿ƒ««¿«¿
Úa¯‡17B¯·Á „‚a Ú¯˜Â ,18B˙ÎÈÏ‰a19˜ÈÏ„‰L B‡ ; «¿«¿»«∆∆¬≈«¬ƒ»∆ƒ¿ƒ

˙aLa B¯·Á LÈ„b20˙aLa ÒÈk ·bL B‡ ;21‰È‰Â , ¿ƒ¬≈¿«»∆»«ƒ¿«»¿»»
B¯¯‚Ó22ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L „Ú23‡È‰L , ¿»¿«∆ƒ≈¿«¿»ƒ∆ƒ

B„a‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ,„ÈÁi‰ ˙eL¯24‰Ê È¯‰ - ÌL ¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»¬≈∆
‰·b ¯eq‡Â ˙aL ¯eq‡L ,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ««¿ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿≈»

˜f‰Â25,˙aLa ÒÈk ·b Ì‡ Ï·‡ .„Á‡k ÔÈ‡a ¿∆≈»ƒ¿∆»¬»ƒ»«ƒ¿«»
„ÈÁi‰ ˙eL¯a ÌL B‰Èa‚‰Â26B‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿ƒ»ƒ¿«»ƒ¿««»ƒ

¯‰Ï BÎÈÏL‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï27ÌlLÏ ·iÁ - ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»«»¿«≈
Ì„˜ ‰·b ¯eq‡a ·iÁ˙ È¯‰L ;ÏÙk ÈÓeÏLz«¿≈∆∆∆¬≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈»…∆

‰ÏÈ˜Ò ¯eq‡a ·iÁ˙iL28ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆¿≈
·BË ÌBÈa B¯·Á ÔÏÈ‡ ıˆ˜ Ì‡29B‡ ;Ba e¯˙‰Â , ƒ»«ƒ«¬≈¿¿ƒ¿

‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰LLÈ„b30ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa31Ba e¯˙‰Â ,32; ∆ƒ¿ƒ∆«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ¿
ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa Á·ËÂ ·‚ B‡33¯eËt - Ba e¯˙‰Â , »«¿»«¿«ƒƒ¿ƒ¿»

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ34Ba e¯˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .35·iÁ - ƒ««¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿«»
ÔÈÓeÏL˙a36‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓe ,37. ¿«¿ƒ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

הקודמת.15) שבהלכה הכללים את מדגימה זו הלכה
הרבים 17)שם.16) ברשות אמות ארבע והמעביר אמות,

מיתה. ממון.18)חייב שחיוב 19)וחייב אףֿעלֿפי
- כן לפני נקרעו והשיראין החץ, שנח אחרי בא מיתה
באו  ותשלומים מיתה כאילו נחשב זאת בכל - בהליכתו
עם  ולפיכך, הנחה. אין החץ זריקת שבלי מכיון  כאחת,
ונימוק  ההנחה. בשעת ונגמרת המלאכה, מתחילה הזריקה
השיראין, את שיקרע מראש ידוע החץ, שזרק מכיוון נוסף:

שם. להחזיר, אפשרות אין הגדיש,20)כי על ממון שחייב
לד:). קמא (בבא בשבת אש הדלקת על ומיתה

לא.21) עדיין 22)כתובות נתחייב ולא הגביהו, ולא
על 23)בגניבה. במיתה וגם בגניבה גם נתחייב ואז

הרבים. לרשות היחיד מרשות כגון 24)הוצאה השמידו,
ברשות  הריהי בעין, נמצאת הגניבה אם אבל לנהר. שהשליך

יב. הלכה א, פרק למעלה ראה וחוזרת, כגון 25)הבעלים
הראשונות. הדוגמאות בכל 26)בשתי קונה והגבהה

הבעלים. ברשות אף עב.27)מקום, החיוב 28)סנהדרין
בא  סקילה באיסור והחיוב ההגבהה, עם מיד בא הגניבה על

הרבים. לרשות שהוציא על 29)בשעה מלקות וחייב
בו. התרו אם טוב', ב'יום חבירו.30)מלאכה של

שמים).31) (בידי כרת זדונו על חיוב 32)שחייב על
ע.33)מלקות. אדם 34)בבאֿקמא "אין לכלל בהתאם

ומשלם". לוקה.35)לוקה אילן 36)ואינו קצץ אם
הכיפורים. ביום הגדיש את הדליק או טוב') (ב'יום חבירו

שה.37) או שור וטבח גנב אם

.‚·b38˙aLa Á·ËÂ39‰¯Ê ‰„B·ÚÏ B‡40elÙ‡ , »«¿»«¿«»«¬»»»¬ƒ
‰‚‚La41‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt -42BÓk , ƒ¿»»»ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿

e¯‡aL43. ∆≈«¿

בשבת.38) בין בחול הטביחה 39)בין על סקילה ונתחייב
עד:). ביתֿדין.40)(שם מיתת בה שיש עבירה

אותו.41) ממיתים ביתֿדין תשלומים 42)שאין חיוב כי
כי  חייב, הוא בכפל אבל כאחת, באים דין בית מיתת ועוון

מיתה. חיוב לפני בא א.43)הוא בהלכה

.„BÏˆ‡ ‰Ïe‡L ‰¯t ‰˙È‰44C¯c ˙aLa dÁ·Ëe , »¿»»»¿»∆¿¿»»¿«»∆∆
‰·b45˙aL ¯eq‡ È¯‰L ;ÏÙk‰ ÔÓ Û‡ ¯eËt - ¿≈»»«ƒ«∆∆∆¬≈ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰·b ¯eq‡Â46‰·b ÔÈ‡ Ì‡Â .47ÔÈ‡ - ¿ƒ¿≈»»ƒ¿∆»¿ƒ≈¿≈»≈
‰¯ÈÎÓ ÔÈ‡Â ‰ÁÈ·Ë48. ¿ƒ»¿≈¿ƒ»

לד:44) לקחת 45)כתובות ובמגמה הבעלים, ידיעת בלי
לעצמו. גנבה.46)אותה שטבחה, הוא 47)בשעה ואם

הגניבה. של הקרן מתשלום על 48)פטור חיוב אין
זה  דבר נאמר [בגמרא (שם). המכירה על או הטביחה
ליה  "קם אמרו לא שבקנס שסובר מאיר, דרבי אליבא
מכיון  וה', ד' מתשלומי פטור ואףֿעלֿפיֿכן מיניה", בדרבה
וד'. ג' ולא תורה אמרה וחמשה ארבעה כי הקרן, מן שפטור
מיניה" בדרבה ליה "קם אומרים בקנס שגם רבינו, דעת אבל
גניבה, אין "ואם כאן: האמור לנימוק כלל צריכים אנו אין

רבינו]. מביאו למה להבין וקשה ומכירה", טביחה אין
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לא. או בה 86)ופטור לעשות המוכר לגנב שמותר
לא. או לשיור נחשב אם שם, בעיא זו גם כי 87)מלאכתו.

מוציאין. אין ומספק נפתרה, שלא בעיא מהטעם 88)זו
ב, פרק ממון נזקי הלכות ראה מוציאין. אין שמספק הנ"ל,

הֿו. הלכה

.‚È˙eÙzL da BÏ ‰˙È‰Â d¯ÎÓ89ÈÓeÏLzÓ ¯eËt - ¿»»¿»¿»»À»»ƒ«¿≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡90. «¿»»«¬ƒ»

(משנה 89) שותפו מחבירו שגנב בבהמה שותף היה הגנב
עח:). ופטור 90)שם באיסור, כולה היתה לא המכירה כי

חבירו. מחלק אפילו

.„Èe·bL ÔÈÙzL91¯ÎÓ B‡ Ô‰Ó „Á‡ Á·Ë Ì‡ : À»ƒ∆»¿ƒ»«∆»≈∆»«
B¯·Á ˙ÚcÓ92‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÔÈÓlLÓ - ƒ««¬≈¿«¿ƒ«¿≈«¿»»

‰MÓÁÂ93ÌÈ¯eËt - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ‰OÚ Ì‡Â ; «¬ƒ»¿ƒ»»∆…ƒ««¬≈¿ƒ
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ94ÏÙÎa ÔÈ·iÁÂ ,95. ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»¿«»ƒ¿∆∆

(שם).91) אחד של בהמתו ובהסכמתו.92)שניהם
שניהם 93) כאילו והרי חבירו, בשם גם פעל המוכר כי

מכרו. או והשותף 94)טבחו מכר, ולא שחט לא חבירו
כי  בחיוב, כולו "וטבחו" כאן אין כי פטור, ששחט האחד
או  טובח כדין וה' ד' מתשלומי פטור הגנב חבירו חלק על

יז). הלכה א, פרק למעלה (ראה הגנב אחר כי 95)מוכר
גנבו. שניהם

.ÂËÔÈca „ÓÚÂ ·b96BÏ Ôz ‡ˆ :ÔÈic‰ BÏ e¯Ó‡Â , »«¿»««ƒ¿»¿««»ƒ≈≈
¯eËt - ¯ÎÓ B‡ Á·Ë Ck ¯Á‡Â ‡ˆÈÂ ,z·bM ‰Ó«∆»«¿»¿»»¿««»»«»«»

ÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ‰M97‰z‡ ·iÁ :BÏ e¯Ó‡ ; ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«»«»
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ck ¯Á‡ ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,BÏ ÔzÈÏƒ≈¿»«»«««»¬≈∆«»
ÔÈc‰ eÎ˙Á ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ¿…»¿«ƒ

B˙·‚a ‡e‰ „ÓBÚ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ98. »»«¬«ƒ≈ƒ¿≈»

סח:).96) (שם רבא של זהו 97)מימרא לו" תן "צא כי
החזירה  לא ואם הבהמה, את להחזיר מיד וחייב דין, פסק
משלם  אינו וגזלן גזלן, הריהו מכרה או שחטה אלא

שם. וה', ד' על 98)תשלומי גנב הוא נחשב עדיין
וה'. ד' חייב מכרה או טבחה אם כן ועל הבהמה,

.ÊË·Bb‰99ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a100ÔÈ„Ú ‰·b‰Â ÏÈ‡B‰ , «≈ƒ¿«¿»ƒƒ¿«¿≈»¬«ƒ
Ì˙eL¯a ‡È‰101ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt -102Á·Ë Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ¿»»ƒ«∆∆¿≈ƒ»«

¯eËt - Ô˙eL¯a ÌL ¯ÎÓe103‰·b‰ dÈa‚‰ Ì‡Â .104 »«»ƒ¿»»¿ƒƒ¿ƒ««¿≈»
d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ·Bb ÌeMÓ ·iÁ˙ -ƒ¿«≈ƒ≈««ƒ∆¬«ƒ…ƒ»

ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó105‰È‰Â ,¯Èc‰ ÔÓ ‰ÏË ·b ?„ˆÈk . ≈¿«¿»ƒ≈«»«»∆ƒ«ƒ¿»»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ˙Óe ,‡ˆBÈÂ BÎLBÓ106;¯eËt - ¿¿≈≈ƒ¿«¿»ƒ»
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰ B‡ B‰Èa‚‰107·iÁ - ˙ÓÂ108. ƒ¿ƒƒ≈¿«¿»ƒ»≈«»

ÌL B˙109Ba ˙¯BÎ·Ï ÌÈÏÚa‰ ˙È·a110ÏÚ·Ï B‡ ¿»»¿≈«¿»ƒƒ¿«¿¿««
Ï‡BLÏe ÌpÁ ¯ÓBLÏ B‡ B·BÁ111¯ÎO ‡OBÏ112 ¿≈ƒ»¿≈¿≈»»

¯ÎBOÏe113¯eËt - ˙ÓÂ BÏ ÔzpL ‰Ê BÎLBÓ ‰È‰Â , ¿≈¿»»¿∆∆ƒ«»≈»
¯ÓBM‰114B‰Èa‚‰ ;115ÌÈÏÚa ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ «≈ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿¿»ƒ

¯ÓBM‰ ·iÁ - ˙ÓÂ116ÈtÓ ,BÏ ÔzpL ·BÁ‰ ÏÚa B‡ »≈«»«≈«««∆ƒ«ƒ¿≈
·pb‰ B‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL117.ÂÈÏÚa ˙eL¯Ó ∆¬«ƒ…ƒ««»≈¿¿»»

עט.99) שם הבעלים.100)משנה בחצר או בבית

הבעלים.101) עד 102)של "גנב" יקרא לא הגנב "כי
מדרכי  בדרך אותו ויקנה לרשותו, הגנוב הדבר אותו שיביא
וראה  שם, לרבינו, המשניות (פירוש המטלטלין" קניית

שם). טביחה 103)גמרא חיוב אין כי וה', ד' מתשלומי
גניבה. חיוב שאין במקום לחייב 104)ומכירה הגנב קנאה

גניבה. משום מקום 105)עליה בכל קונה הגבהה כי
כה.). אותו.106)(קידושין שהוציאו לפני מת הטלה

לסמטה.107) או לפני 109)בכפל.108)לרשותו, הגנב,
שם). המשנה (המשך בחמשה 110)שהגביהו לכהן

הבכור. הבן פדיון של הבהמה 111)סלעים את המקבל
תשלום. תמורת השמירה.112)לשימוש על שכר המקבל

תשלום.113) תמורת לשימוש הבהמה את המקבל
כוונתו 114) - שבמשנה "פטור" שם הגמרא, מסקנת לפי

משיכה  שתיקנו ש"כדרך מכיון פטור, שהוא והטעם לשומר.
כלומר  (שם), בשומרין" משיכה תיקנו כך בלקוחות,
לענין  לשמירה להם הניתן הדבר את קונים אינם השומרים
באחד  אותו קנו לא אם מהם, ואחד אחד כל של החיובים
וממכר. במקח המטלטלין בהם שנקנים הדרכים מן

לבעלים.116)השומר.115) עדיין 117)לשלם והטלה
לשלם  החוב בעל או השומר חייב כן ועל הבעלים, ברשות
שהמדובר  ומובן מכלום. פטור והגנב וכפל, קרן לבעלים
פירש  ורש"י (מגידֿמשנה). גנוב שהטלה ידע כשהשומר

אחרת.

.ÊÈ¯Úia ¯„Ú‰ ‰È‰118‰Ó‰a‰ ˙‡ LÈk‰L ÔÂÈk -119 »»»≈∆«««≈»∆ƒƒ∆«¿≈»
dÓËe120ÈÓeÏL˙a ·iÁ ÌÈˆÚ‰Â ˙BÏÈ‡‰ CB˙a ¿»»¿»ƒ»¿»≈ƒ«»¿«¿≈
ÏÙk121ÌL d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ë Ì‡Â ;122ÌlLÓ - ∆∆¿ƒ¿»»¿»»»¿«≈

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz123. «¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט:118) שם אלעזר רבי של והלכה 119)מימרא במקל
כמשיכה. זה והרי גניבה.120)מחמתו, אף121ֿ)לשם

שקנה  מכיון כגנב, חייב ידיו, במו אותה גנב שלא עלֿפי
המשיכה. עלֿידי חיוב) (לענין העביר 122)אותה ולא

המכירה. לפני לרשותו על 123)אותה שנתחייב כשם
והמכירה. הטביחה על נתחייב כך הגניבה,

.ÁÈÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ·b124eÚ„iL ¯Á‡Â ,125‰·‚pL »«ƒ¿«¿»ƒ¿««∆»¿∆ƒ¿¿»
Ô˙eL¯Ó ıeÁ d¯ÎÓ B‡ dÁ·Ëe d‡ÈˆB‰126·bL B‡ ; ƒ»¿»»¿»»≈¿»∆»«

Ô˙eL¯a ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ,Ô˙eL¯Ó ıeÁ ‡ÈˆB‰Â127- ¿ƒ≈¿»¿»«»«ƒ¿»
.‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

עט.124) שם, לבעלים 125)משנה נודע לא ואם הבעלים.
כשהוציאה  הגנב קנאה הרי מרשותו, שהוציאוה לפני

הבעלים. ברשות גניבה זה ואין כשהוציאה 126)מרשותו,
וה'. בד' וחייב קנאה, אע"פ 127)מרשותם וה', ד' חייב

שהוציא  משעה כי הבעלים, ברשות שנמצאה בשעה שמכר
קנאה. אותה

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מתחייב 1) והוא והמוכר והטובח הגונב דיני בו נתבארו

בין  עדים שבאו בין הגנב, הודאת ודין במיתה. או במלקות
הגנב. מנכסי הדין בית גביית ודין באו, שלא

.‡‰¯Ú ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k2‰¯·Ú ‰OBÚ‰ ÏkL , ¿»≈«¿¿ƒ¿«¬»∆»»∆¬≈»
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.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ

‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ
¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»

„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆
Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
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Ïk‰88ÂÈÒÎaL ‰Ùi‰ ÔÓ89¯Ó‡pL ,ÔÈ˜Êp‰ ¯‡Lk , «…ƒ«»∆∆ƒ¿»»ƒ¿»«¿»ƒ∆∆¡«
e‰„O ·ËÈÓ :Ô‰a90‡ÏÂ Ú˜¯˜ ‡Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . »∆≈«»≈¿ƒ≈…«¿«¿…

B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ91ÂÈÓc ÔÈ˙BÂ ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒ¿¿ƒ»»
.B˙·‚a ¯kÓÂ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ :¯Ó‡pL ;˜fpÏ«ƒ»∆∆¡«ƒ≈¿ƒ¿«ƒ¿≈»

ה.86) ד: המטלטלין 87)שם מן שגובים מזיק, כדין
ולמדו  לד) (שם, לבעליו" ישיב "כסף שכתוב: כמו תחילה,
וראה  ז.). (שם סובין ואפילו כסף, שוה לרבות חכמים: מזה

י. הלכה ח, פרק ממון נזקי וגם 88)הלכות הקרן את גם
הקנס. שבנכסיו.89)את הטוב הקרקע וגומר 90)מן

שכתב  מקום שכל לומדים, ומכאן ישלם". כרמו "ומיטב
כמיטב, דינם ומטלטלין ה.). (שם ל"מיטב" כוונתו "ישלם"

למכירה. נוחים הם כעבד.91)כי

.·È‰M‡‰ ‡Ï Ï·‡ ,B˙·‚a ¯kÓ LÈ‡‰92¯·„Â . »ƒƒ¿»ƒ¿≈»¬»…»ƒ»¿»»
‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê93Ô¯wa ‡l‡ ¯kÓ ·pb‰ ÔÈ‡Â .94, ∆ƒƒ««»»¿≈««»ƒ¿»∆»«∆∆

ÏÙka Ï·‡95BÈ‡ - ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a B‡ ¬»«∆∆¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈
¯kÓ96.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ƒ¿»∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

."dy`d `l la` ezapba xknp yi`d"

שהרי  ישראל, לבת הניתן והכבוד העילוי גודל רואים מכאן
וגם  תנאי, כל ללא בגנבתו נמכר לשלם מה לו שאין הגנב
לא  אם זאת לעשות יכול אינו אביה על־ידי נמכרת אם
ניכר  שיהיה צריך ישראל בבת כי לפדותה. או ליעדה יוכל

בישראל. בית הקמת - ויעודה תכליתה בגלוי
ימכור  "וכי הנשמה היא עבריה אמה העניינים, ובפנימיות
שאינה  למטה הנשמה בירידת מדבר לאמה" בתו את איש
הירידה  של תכליתה מראש שהובטחה לא אם מתבצעת
יחוד  שהוא האמה) פדיון (או יעוד - העליה לצורך שהיא
בתחתונים  הדירה שלימות - ישראל וכנסת קוב"ה

ית'. לעצמותו
(372 cenr e"kg y"ewl it lr)

כג.92) סוטה איש 93)משנה מפי איש חז"ל קבלו זה דין
ולא  בגניבתו", "ונמכר הפסוק על וסמכוהו רבינו, משה עד

כג:). (שם הקרן.94)בגניבתה את לשלם לגנב אין אם
את 95) לשלם ממה לו ואין הקרן, את לשלם לו יש אם

יח.).96)הכפל. (קידושין בכפילו" ולא "בגניבתו

.‚ÈLc˜‰ B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ·b97¯kÓ BÈ‡ - »«∆»≈»ƒ∆¿≈≈ƒ¿»
Ô¯w‰ ÏÚ98.¯ÈLÚiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ‰Ê È¯‰ ‡l‡ , ««∆∆∆»¬≈∆»»«∆«¬ƒ

א).97) הלכה ב פרק (למעלה הכפל מן כי 98)שפטור
מיד  כי כפל, המשלם גנב על מדבר בגנבתו" "ונמכר הפסוק
שנים  . . . הגניבה בידו תמצא המצא "אם כתוב אחרֿכך

זה. לפסוק החיים' 'אור וראה ישלם".

.„È‰·b‰ Ô¯˜ ‰È‰99‰ÂL ·pb‰ ÔÈ‡Â ,‰‡Ó ‰ÂL »»∆∆«¿≈»»∆≈»¿≈««»»∆
¯kÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈMÓÁ ‡l‡100ÌÚ Ô¯w‰ ¯‡Le , ∆»¬ƒƒ¬≈∆ƒ¿»¿»«∆∆ƒ

˙ÈÚÈ·Ma ‡ˆiL „Ú ·BÁ ÂÈÏÚ ÏÙk‰101¯ÈLÚÈÂ «∆∆»»«∆≈≈«¿ƒƒ¿«¬ƒ

;¯kÓ BÈ‡ - „Á‡Â ‰‡Ó ‰ÂL ·pb‰ ‰È‰ .ÌlLÈÂƒ«≈»»««»»∆≈»¿∆»≈ƒ¿»
Ôlk ÂÈÓ„ eÈ‰iL „Ú - B˙·‚a ¯kÓÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ¿≈»«∆ƒ¿»»À»

B˙·‚a ÔÈÚÏ·Ó102. À¿»ƒƒ¿≈»

יח.99) אח 100)קידושין בברייתא פעם החכמים כדעת ת,
כגירסת  רבינו גירסת אולם ונמכר", "וחוזר שם הגירסא שם.

ונמכר". חוזר "ואינו עברי 101)המכילתא עבד כדין
תקנה  "כי א): כא, (שמות שכתוב כמו שנים, שש שעובד
חנם". לחפשי יצא ובשביעית יעבוד שנים שש עברי עבד

הגניבה 102) דמי על עולים שדמיו זה, במקרה מהֿשאיןֿכן
שם). (גמרא

.ÂË¯kÓÂ ·b103È¯‰ - ·b ÈMÏ Ì‡ :·‚Â ¯ÊÁÂ , »«¿ƒ¿«¿»«¿»«ƒ«≈ƒ»«¬≈
- ÌÈL‡ ‰‡ÓÏ ·‚ elÙ‡Â ,‰iL ÌÚt ¯kÓ ‰Ê∆ƒ¿»««¿ƒ»«¬ƒ»«¿≈»¬»ƒ
- ‰iL ÌÚt ·b ÔBL‡¯Ï Ì‡Â ;ÌÈÓÚt ‰‡Ó ¯kÓƒ¿»≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ»

‰iL ¯kÓ BÈ‡104.·BÁ Ïk‰ ÂÈÏÚ ¯‡MÈ ‡l‡ , ≈ƒ¿»¿ƒ»∆»ƒ»≈»»«…

שם.103) פעם 104)גמרא שנמכר "כיון - "בגניבתו"
(שם). למכרו" רשאי אתה אי שוב אחת,

.ÊËÌlk - ‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·‚Â ¯ÊÁÂ ,‰ÊÏ ·b»«»∆¿»«¿»«»∆¿»«¿»«»∆À»
Ba ÔÈÙzL105ÔzLÏL ÏL Ô¯w‰ „‚k ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡ . À»ƒƒ»»»¿∆∆«∆∆∆¿»¿»

Ô‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓe ,¯kÓ - Ô¯w‰ ÔÓ ˙BÁt B‡106, »ƒ«∆∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈≈∆
˙BÏÙk‰ ¯‡Le107¯˙È ÂÈÓ„ eÈ‰ Ì‡Â ;ÂÈÏÚ ·BÁ108- ¿»«¿»»»¿ƒ»»»»≈
¯kÓ BÈ‡109·BÁ Ïk‰Â ,110.¯ÈLÚiL „Ú ÂÈÏÚ ≈ƒ¿»¿«…»»«∆«¬ƒ

יב.105) הלכה ט, פרק ממון נזקי הלכות השווה
הגנב.106) מכירת דמי ביניהם מחלקים הנגנבים שלושת
אחת,107) מלה כאן שחסרה [נראה ואחד אחד לכל המגיע

והכפלות"]. הקרן "ושאר להיות הקרן 108)וצריך דמי על
שלשתם. יד.109)של הלכה למעלה גם 110)ראה

הקרן.

.ÊÈ„Á‡k e·bL ÔÈÙzL111Ô‰ÈÈa ÔÈLlLÓ -112, À»ƒ∆»¿¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆
Ô¯w‰ ÔÓ B˜ÏÁa ¯kÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ113ÈÓ ÏÎÂ . ¿»∆»≈∆ƒ¿»¿∆¿ƒ«∆∆¿»ƒ

BÈ‡ - Ba ·iÁ˙pL Ô¯w‰ ˜ÏÁ ÏÚ ¯˙È ÂÈÓcL∆»»»≈«≈∆«∆∆∆ƒ¿«≈≈
¯kÓ114. ƒ¿»

ביחד.111) כלומר אחד, את 112)כאיש ביניהם מחלקים
הקרן. לשלם.113)תשלום צריך הגנב 114)שהוא

אם  נמכר, היה לבדו גנב לו כי שותף, לו שהיה מזה נשכר
כולה. הקרן דמי על עלו לא דמיו

ה'תש"פ  ניסן ט"ו חמישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
בטענה 1) בידו הפקדון לעכב שרוצה הנפקד דיני בו נתבארו

שלא  לידו בא שהממון בזה כיוצא כל וכן ממנו, שנגנב
הגנב  החזיר ואם בשלמות, אלו דינים וביאור גניבה, באיסור
בעלים. הודאת צריך ואם יפטר, תנאי זה באי הגניבה את

.‡ÔÚBh‰2ÚaL Ì‡ :ÔB„wt‰ B˙ÈaÓ ·‚pL3¯Á‡Â «≈∆ƒ¿«ƒ≈«ƒ»ƒƒ¿«¿««
- BÏˆ‡ ‰f‰ ÔB„wt‰LÂ ÔÚË ¯˜ML ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆∆∆»«¿∆«ƒ»«∆∆¿
BÓˆÚ ‡e‰ È¯‰L ,ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿≈∆∆∆¬≈«¿

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

daipb zekld - oiwifp xtq - oqip c"i iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‰·b49˙aLa ¯ÎÓe50- ‰¯Ê ‰„B·ÚÏ ¯ÎnL B‡ »«»«¿«»∆»««¬»»»
‰¯ÈÎÓa ÔÈ‡L ;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÏ ·iÁ«»¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆≈ƒ¿ƒ»

‰˙ÈÓ51- ‰¯ÈÎn‰ ˙Úa ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙ÈOÚ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ«¬≈¿»»¿«»¿≈«¿ƒ»
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLzÓ ¯eËt52ÔB‚k ?„ˆÈk . »ƒ«¿≈«¿»»«¬ƒ»≈«¿

BÏ ‰˜‰ ‡lL53Á˜Bl‰ ¯ˆÁa ÁezL „Ú54; ∆…ƒ¿»«∆»««¬««≈«
˙aL ¯eq‡ ,˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ‡ÈˆB‰Lk ,‡ˆÓpL∆ƒ¿»¿∆ƒ≈¿ƒ¿ƒ«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰¯ÈÎÓe55. ¿ƒ»»ƒ¿∆»

מיתה,49) חיוב בגניבתו היה שלא באופן בשבת או בחול,
הרבים. לרשות היחיד מרשות הוציא שלא בבא50ֿ)כגון

ע. המלאכות.51)קמא ל"ט עם נמנית המכירה אין כי
התשלומין.52) חיוב את מפקיע מיתה חיוב הגנב 53)כי

הלוקח 54)ללוקח. לחצר הגניבה את שזרק בגנב מדובר
ע:). מרשות 55)(שם הזורק של שבת איסור על החיוב

זה  וברגע החצר, קרקע על נחה שהגניבה ברגע בא לרשות
המכירה. על החיוב - לתנאי בהתאם - בא

.ÂBÏ ËÁLÏ ÁÈÏL ‰OÚ56˙aLa ÁÈÏM‰ BÏ ËÁLÂ , »»»ƒ«ƒ¿…¿»««»ƒ«¿«»
È¯‰L ,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a ·iÁ ·pb‰ È¯‰ -¬≈««»«»¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»∆¬≈

ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ÔBÚ ‰OÚ ‡Ï ·pb‰ ‰Ê57¯·Îe . ∆««»…»»¬ƒ«≈ƒ¿»
e¯‡a58ÁÈÏL È„È ÏÚ ËÁBM‰L ,59.ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ ≈«¿∆«≈«¿≈»ƒ««»¿«¿ƒ

שחט 56) והשליח בשבת, לשחוט לו אמר ולא עא. שם
עצמו. דעת על בשבת.57)בשבת שחט לא הוא כי

י.58) הלכה ב, פרק מקום 59)למעלה שבכל אףֿעלֿפי
לענין  - פטור והשולח עבירה" לדבר שליח "אין אומרים
בעשאו  אבל חייב. והשולח שליח", "יש וה' ד' תשלומי
אותו  שלח כי וה', ד' מתשלומי הגנב פטור לשחוט, שליח
לדבר  שליח אין שבת איסור ולענין בשבת, עבירה לעשות
השולח  הגנב חשבון על נזקף אינו השליח ומעשה עבירה,

כאן). משנהֿלמלך (ראה

.ÊÌÈ„ÈÚÓ ÌÈL eÈ‰60ÔÓˆÚ Ô‰ e„ÈÚ‰L ÔÈa ,·bL »¿«ƒ¿ƒƒ∆»«≈∆≈ƒ≈«¿»
Á·hL¯ÎÓ B‡61Á·hL ÌÈ¯Á‡ e„ÈÚ‰L ÔÈa62B‡ ∆»«»«≈∆≈ƒ¬≈ƒ∆»«

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ63ÌÈL eÈ‰ . »«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»»¿«ƒ
B‡ ,¯ÎÓ B‡ Á·hL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,·bL ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ∆»«¿≈∆»≈ƒ∆»«»«

Á·hL BÓˆÚÓ ‰„B‰L64ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ ∆»≈«¿∆»«»«¿«≈«¿≈
;‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡Â ,ÏÙk∆∆¿≈¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

Ò˜a ‰„Bn‰L65¯eËt -66e¯‡aL BÓk ,67. ∆«∆ƒ¿»»¿∆≈«¿

ע.60) שם הגניבה 61)משנה על שלימה עדות והעידו
הטביחה. על 62)ועל רק מעידים טביחה שעדי אףֿעלֿפי

שמא  כי לחייב, יכולים אינם גניבה עדי בלי כי דבר", "חצי
דבר" יקום . . . עדים שני פי "על אמרה: והתורה טבח, שלו
דבר. חצי ולא "דבר" עקיבא: רבי ודרש טו) יט, (דברים

ויכולים 63) טביחה, לעדי צריכים אינם גניבה שעדי כיון
שלם  דבר נקראת הטביחה עדי עדות אף בלעדיהם, לחייב

ע:). הגניבה.64)(שם עדי שבאו המודה 65)לאחר
מדמי  פחות שהוא תשלום כלומר, קנס, עליה שיש בעבירה

יותר. או הקנס.66)הקרן את נזקי 67)מלשלם הלכות
ח. הלכה ב, פרק ממון,

.ÁÒ˜a ‰„B‰L ÈÓ68Ì‡ :ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ƒ∆»ƒ¿»¿««»»≈ƒƒ

‰lÁza ‰„B‰69ÔÈc ˙Èa ÈÙa70ÔÈc ˙È··e71- »«¿ƒ»ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ
¯eËt72ÔÈc ˙È·Ï ıeÁ ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ ;73‰„B‰L B‡ , »¬»ƒ»¿≈ƒ∆»

„·Ïa ÌÈL ÈÙa74‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ƒ¿≈¿«ƒƒ¿«¿««»»≈ƒ¬≈∆
Ì‰Èt ÏÚ Ò˜ ÌlLÓ75. ¿«≈¿»«ƒ∆

עה.68) עד: העדים.69)שם שבאו בפני 70)לפני
דיינים. ביתֿדין.71)שלשה ישיבת במקום

שם.72) רב דעת זוהי הקנס. את 73)מתשלום שפגש כגון
מחוץ  כי הודאה, זו אין בפניהם, והודה בשוק הדיינים
הם. פרטיים אנשים אלא דיינים, בתפקיד אינם לביתֿדין

דיינים 74) שני שם היו אולם ביתֿדין, מושב במקום הודה
דיינים. שלושה צריכים קנסות ובדיני כי 75)בלבד,

מושבם  במקום דיינים שלושה בפני נעשתה שלא הודאה
וראה  בו. לחזור ויכול כלום אותו מחייבת אינה כדיינים,

ט. הלכה לקמן

.Ë?„ˆÈk76e‡a Ck ¯Á‡Â ,·bL ÔÈc ˙È·a ‰„B‰ ≈«»¿≈ƒ∆»«¿««»»
BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ·bL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«»ƒ«∆∆∆¬≈ƒ≈«¿

Ô¯˜a77,'Èz·‚ ‡Ï' ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ„Ú e‡B·iL Ì„˜ ¿∆∆…∆∆»≈ƒ¬»ƒ»«…»«¿ƒ
¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ,·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ïk‰ ÔÓ BÓˆÚ ¯ËtL78 ∆»««¿ƒ«…»≈ƒ∆»«¿»«¿»«

'Èz¯ÎÓ B‡ ÈzÁ·Ë' ÔÈc ˙È·a79¯Á‡ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ , ¿≈ƒ»«¿ƒ»«¿ƒƒ»≈ƒ««
,‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·hL Ck»∆»«»«¿«≈«¿≈«¿»»«¬ƒ»

ÌeÏkÓ ‰lÁz BÓˆÚ ¯ËtL ÈÙÏ80.ÌÈ„Ú‰ e‡aL „Ú ¿ƒ∆»««¿¿ƒ»ƒ¿«∆»»≈ƒ

שפטור.76) עדים באו ואחרֿכך בקנס למודה דוגמא
בתשובה,77) לחזור רוצה שבאמת מוכיח וזה הטוב, מרצונו

הקנס. מן אותו פוטרים כן שבתחילה 78)ועל לאחר
הגניבה. את על 79)הכחיש עדים שהיו בלי הגניבה, את

המכירה. או אינה 80)הטביחה הטביחה על וההודאה
פטור, בקנס מודה שהרי שהוא, תשלום בכל אותו מחייבת
כוונה  מתוך באה והודאתו ממון, להחזיר רצון גילה ולא
כל  עדים. אחרֿכך יבואו אם וחמשה, מארבעה להפטר
דברי  את שהסביר המנונא, רב בדברי מקורה הזאת ההלכה
בניגוד  שמואל, נגד כרב כאן פסק רבינו שם. יוחנן ורבי רב
המנונא, שרב מפני והטעם: בדינים. כשמואל שהלכה לכלל

רב. שיטת קיבלו אשי רב וגם יוחנן רבי

.ÈÔÈÙzL ÈL ÏL ¯BL ·Bb‰81,B¯ÎÓ B‡ BÁ·Ëe «≈∆¿≈À»ƒ¿»¿»
Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈc ˙È·a ‰„B‰Â82¯Á‡a ¯ÙÎÂ83¯Á‡Â , ¿»¿≈ƒ¿∆»≈∆¿»«»«≈¿««

‰ÊÏ ÌlLÓ - ¯ÎÓ B‡ Á·ËÂ ·bL ÌÈ„Ú e‡a Ck»»≈ƒ∆»«¿»«»«¿«≈»∆
¯˜a È‡ˆÁ ‰MÓÁ BÏ ¯ÙkL84Ô‡ˆ È‡ˆÁ ‰Úa¯‡Â85. ∆»«¬ƒ»¬»≈»»¿«¿»»¬»≈…

עא:81) זה 82)שם שותף של חלקו נפקע ועלֿידיֿזה
וה'. ד' השני.83)בתשלומי השותף של בחלקו

כא,84) (שמות בקר" "חמשה כתוב שבתורה אףֿעלֿפי
הוא  העיקר כי בקר, חצאי לחמשה אפילו כוונתה לז),
שמגיע  ומכיון הגניבה. מן חמשה פי לבעלים שישלם

בקר. חצאי ה' לו ישלם בקר, חצי במקרה 85)לשותף
כבש. שגנב

.‡È·pb‰ ÔÈc86ÈÓeÏLz B‡ ÏÙk‰Â Ô¯w‰ ÌlLÏ ƒ««»¿«≈«∆∆¿«∆∆«¿≈
BlL ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡87‡Ï Ì‡ . «¿»»«¬ƒ»ƒ«ƒ«¿¿ƒ∆ƒ…

ÔÈ·B‚Â ÂÈÒÎÏ ÔÈ„¯BÈ ÔÈc ˙Èa - ÔÈÏËÏhÓ BÏ e‡ˆÓƒ¿¿ƒ«¿¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ¿»»¿ƒ
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·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל
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.Á¯ÓBM‰ ˙‡ Ú·zL ÔB„wt‰ ÏÚa37ÚaLÂ , «««ƒ»∆»«∆«≈¿ƒ¿«
·‚pL38˙‡ ¯ÓBM‰ Ú·˙Â ,·pb‰ ¯k‰ Ck ¯Á‡Â , ∆ƒ¿«¿««»À«««»¿»««≈∆

ÔB„wt‰ ÏÚa Ú·˙Â ,·bL ·pb‰ BÏ ‰„B‰Â ,·pb‰««»¿»««»∆»«¿»««««ƒ»
˙Ó‡a Ì‡ :·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,¯ÙÎÂ ,·pb‰ ˙‡∆««»¿»«»≈ƒ∆»«ƒ∆¡∆

¯ÓBM‰ ÚaL39ÔÓ ·pb‰ ¯ËÙ - ·‚pL ÔÚhLk ƒ¿««≈¿∆»«∆ƒ¿«ƒ¿«««»ƒ
¯ÓBMÏ B˙‡„B‰a ÏÙk‰40ÚaL ¯˜La Ì‡Â ;41- «∆∆¿»»«≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡42eOÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»¿
eÚ·z .Ô„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«∆∆≈ƒƒƒ»»»¿

ÌlLÂ ¯ÓBM‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰43¯k‰ Ck ¯Á‡Â , «¿»ƒ∆«≈¿ƒ≈¿««»À«
¯Á‡Â ,·bL Ô‰Ï ‰„B‰Â ÌÈÏÚa‰ e‰eÚ·˙e ,·pb‰««»¿»«¿»ƒ¿»»∆∆»«¿««
- ·bL ÌÈ„Ú e‡·e ,Ba ¯ÙÎÂ ¯ÓBM‰ BÚ·z Ck»¿»«≈¿»«»≈ƒ∆»«

·pb‰ ÔÓ ÏÙk‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡44¯ÓBM‰ OÙz Ì‡Â ; ≈ƒƒ«∆∆ƒ««»¿ƒ»««≈
ÔÈc‰ ÔÎÂ .B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰ ˙‡∆«∆∆≈ƒƒƒ»¿≈«ƒ

‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏL˙a45B‡ ·pb‰ Á·Ë Ì‡ , ¿«¿≈«¿»»«¬ƒ»ƒ»«««»
.¯ÎÓ»«

קח:).37) (שם הפיקדון את לו ופטור 38)שיחזיר
חינם. שומר כדין השבועה 39)מלשלם פרטי כל אם

אונס. זה היה ובאמת באונס שנגנב שנשבע כגון נכונים,
הבעלים 40) על הוא נאמן הוא, ישר אדם שהשומר מכיוון

יימצא. הפיקדון אם השמירה את בידו וישאירו להבא, גם
כאילו  הרי אותו, ותובע הגנב את מוצא השומר אם ולפיכך
היא, הודאה לשומר הגנב והודאת אותו, תבעו הבעלים

מכפל. נגנב 41)ופטור ובאמת באונס, שנגנב שנשבע כגון
באונס. הבעלים 42)שלא אימון אם (שם), בעייא זוהי

הודאה, אינה השומר בפני הגנב הודאת כן ועל פסק, בשומר
אין  מספק כן ועל נפתרה, לא זו בעייא לא. או בכפל, וחייב

מידו. בגניבה.43)מוציאין מלשלם פטור שהוא פי על אף
שהבעלים 44) נאמר אם (שם), נפתרה שלא בעייא זו גם

בפניהם  הגנב הודאת ואין נסתלקו, הפיקדון דמי שקיבלו
שהבעלים  לשומר נוח או בכפל, הוא חייב כן ועל הודאה,
הודאה  בפניהם הגנב הודאת כן ועל הגנב, את לגלות יטרחו

כפל. מתשלומי אותו ופוטרת מיד 45)היא, מוציאים אין
מוציאים  אין השומר תפס ואם וה', ד' תשלומי את הגנב
לפטור  דעתך על יעלה שלא משמיענו, [רבינו השומר. מיד
השומר  תפס אם ואפילו וה' ד' מתשלום הגנב את לגמרי
אמרו: והרי כפל לשלם נתחייב שלא מפני מידו, מוציאים
ה)]. הלכה ג, פרק (למעלה וד'" ג' ולא תורה אמרה וה' "ד'

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔË˜ ÏL ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»∆»»««ƒ
ÚaLÂ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk BÚ·˙e ÔË˜ ‡e‰Lk BÏ Ô˙pL46, ∆»«¿∆»»¿»¿∆»¿ƒ¿«

;ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â¿««»»≈ƒ¬≈∆»ƒ«∆∆
LÈ‡ ÔzÈ Èk :¯Ó‡pL47ÌeÏk ÔË˜ ˙È˙ ÔÈ‡Â ,48. ∆∆¡«ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ«»»¿

ÏB„‚a ÔÈÂL ‰ÚÈ·˙e ‰È˙ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ49. ¿»ƒ∆ƒ¿∆¿ƒ»¿ƒ»»ƒ¿»

לקטן.47)שנגנב.46) טענת 48)פרט על נשבעים אין
ידו. על כפל לידי באים ואין ומכיוון 49)נתינתו,

על  אף הכפל, מן פטור זה הרי קטן ידי על היא שהנתינה
(שם). בגדול הייתה שהתביעה פי

.È¯„ÚÓ ‰ÏË ·bL ÔB‚k ,B˙eL¯Ó ·bL ¯ÓBL≈∆»«≈¿¿∆»«»∆≈≈∆
LÈ Ì‡ ,BÏˆ‡ „˜Ù‰L ÒÈkÓ ÚÏÒÂ BÏˆ‡ „˜Ù‰L∆À¿«∆¿¿∆«ƒƒ∆À¿«∆¿ƒ≈

ÏÙÎa ·iÁ - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ50¯ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »»≈ƒ«»¿∆∆¿««ƒ∆∆¡ƒ
·iÁ ‰Ê È¯‰ - B¯„ÚÏ ‰Ïh‰Â BÓB˜ÓÏ ÚÏq‰«∆«ƒ¿¿«»∆¿∆¿¬≈∆«»

Ô˙eÈ¯Á‡a51‰˙Ïk È¯‰L ;ÌÈÏÚa‰ ÚÈ„BiL „Ú ¿«¬»»«∆ƒ««¿»ƒ∆¬≈»¿»
B˙¯ÈÓL52ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï el‡Îe ,53ÚÈ„BiL „Ú ¿ƒ»¿ƒ…∆¡ƒ¿«∆ƒ«
ÂÈÏÚa54ÈÏk B‡ B¯·Á ÒÈkÓ ÚÏÒ ·Bb‰ Ï·‡ . ¿»»¬»«≈∆«ƒƒ¬≈¿ƒ

eÚ„È Ì‡ ,BÓB˜ÓÏ B˙ÈaÓ ·eb‰ ¯·c ¯ÈÊÁ‰Â ,B˙ÈaÓƒ≈¿∆¡ƒ»»«»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿
·pb‰ ÔÈ„Ú - B˙¯ÈÊÁa eÚ„È ‡ÏÂ B˙·‚a ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒ¿≈»¿…»¿«¬ƒ»¬«ƒ««»

B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ55ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ‰ÓiL „Ú56. «»¿«¬»«∆ƒ¿∆∆¿»

גנב.50) כל אונס.51)כדין במקרה נסתיימה 52)אף
שגנב. ברגע והוא 53)שמירתו החזיר, לא לבעלים שהרי

הבעלים. שומר להיות לעדרו 54)חדל טלה החזיר ואם
להחזרה. על 55)נחשב יודעים אינם שהבעלים עוד כל כי

החזרה. שמה אין הגניבה, ייוודע 56)החזרת כך ידי ועל
שמואל, סברת לפי הוא זה דין הוחזר. שנגנב שהכסף לו,
חברו  מכיס סלע גנב שאם קיח.), (שם חסדא ורב יוחנן רבי
הסלע, את הגנב החזיר כך ואחר הגניבה, על הבעלים וידעו
שבכיסם  הכסף את מנו הבעלים אם כלומר פוטר", "מניין
ישירה  בהודעה צורך ואין דיו, הגניבה, בהחזרת והרגישו

לבעלים.

.‡È‰Ó57¯eËt - ÔÈn‰ ÌÏL B‡ˆÓe BÒÈk ˙‡58. »»∆ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»
- B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»¿…«¬ƒ»

CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÈÓ elÙ‡59BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÂÈk ‡l‡ , ¬ƒƒ¿»≈»ƒ∆»≈»∆∆¡ƒƒ¿
.B˙eÈ¯Á‡Ó ¯ËÙƒ¿«≈«¬»

הכיס.57) י.58)בעל הלכה לסוף שייך זה הגנב.
רב 59) גם רבינו שלדעת הדברים ונראים שם. יוחנן כרבי

חי. בבעל לא אבל כלי, או בסלע יוחנן לרבי מודה חסדא
יב. הלכה לקמן ראה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na60Áe¯ Ba ÔÈ‡L ¯·„a ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ61Ba eÚ„ÈÂ ,B¯·Á ¯„ÚÓ ‰ÏË ·Bb‰ Ï·‡ . «ƒ¬»«≈»∆≈≈∆¬≈¿»¿

ÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL ¯„ÚÏ B¯ÈÊÁ‰Â ,ÌÈÏÚa‰62˙Óe , «¿»ƒ¿∆¡ƒ»≈∆∆…ƒ«««¿»ƒ≈
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ eÓ Ì‡Â .B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ·‚ B‡ƒ¿««»¿«¬»¿ƒ»∆«…¿ƒ
B˙·‚a ‡Ï ÌÈÏÚa‰ eÚ„È ‡Ï Ì‡Â .¯eËt - ‰ÓÏL¿≈»»¿ƒ…»¿«¿»ƒ…ƒ¿≈»
‡È‰Â Ô‡v‰ ˙‡ enL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙¯ÈÊÁa ‡ÏÂ¿…«¬ƒ»««ƒ∆»∆«…¿ƒ
ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÚÈ„BiL „Ú B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ‰ÓÏL63, ¿≈»«»¿«¬»«∆ƒ«∆«¿»ƒ

e„ÓÏ È¯‰L ;·eb‰ ‰Ïh‰ ˙‡ e¯ÓLiL È„k64C¯„ ¿≈∆ƒ¿¿∆«»∆«»∆¬≈»¿∆∆
Ô‡v‰ ¯‡L C¯cÓ ıeÁ ˙¯Á‡65.‰Ê ¯„ÚaL «∆∆ƒ∆∆¿»«…∆¿≈∆∆

מניין 60) ואפילו פטור והחזיר הבעלים דעת בלי שהגונב
צריך. לא 61)אינו הבעלים שאם כלי, או סלע כגון

בהחזרה. שירגישו צורך אין בגניבה כדין 62)הרגישו דינו
פוטר. המניין מנו, הבעלים שאם סלע, כדעת 63)הגונב

ידעו  לא שאם כלומר, דעת", צריך לדעת "שלא חסדא, רב
לעדר, הטלה את שהחזיר הגנב, חייב הגניבה, על הבעלים

לבעלים. הטלה 65)הגנב.64)להודיע עלול כן ועל
צורך  יש כך ומשום יתירה, לשמירה וזקוק העדר, מן לברוח
(ולא  טלה לגנב המיוחד זה, טעם לבעלים. מיוחדת בהודעה
הגונב  יוצא: מכאן שם. חסדא רב לדברי רבה נותן סלע) גנב
ידעו  ולא בגניבתו הבעלים ידעו אם א) חבירו: מרשות
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·pb‰4ÌlLÓ - ÚaLpL ¯Á‡ ¯ÎÓe Á·Ë Ì‡Â . ««»¿ƒ»«»«««∆ƒ¿«¿«≈
‰MÓÁÂ ‰Úa¯‡ ÈÓeÏLz5Èt ÏÚ ÌL‡ ‡È·Ó BÈ‡Â . «¿≈«¿»»«¬ƒ»¿≈≈ƒ»»«ƒ

B˙Úe·L ÏÚ ÌÈ„Ú6LÓÁ ‡È·Ó BÈ‡Â .7LÓÁ‰ ÔÈ‡L , ≈ƒ«¿»¿≈≈ƒ…∆∆≈«…∆
ÏÙk‰ ÌÚ ÌlzLÓ8- Ú·MiL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‡a Ì‡Â . ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ»≈ƒ…∆∆ƒ»«

„·Ïa Ô¯w‰ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡9. ≈¿«≈∆»«∆∆ƒ¿«

נגנב 2) שהפיקדון טוען חפץ, אצלו שהופקד חינם, שומר
מגניבה  פטור חינם שומר שהרי מלשלם, עצמו ופוטר

קח:). קמא בבא (משנה נגנב.3)ואבידה שהפיקדון
לעצמו.4) החפץ את ולקח שנשבע הטוען 5)מרגע דין כי

ארבעה  לעניין וגם כפל לעניין גם גנב כדין גנב טענת
קו: שם יוחנן רבי דעת זוהי מביא 6)וחמישה, אשם קרבן

שכתוב  כמו מעצמו, הודה אם רק שקר שבועת על אדם
קח:). (שם חטאתם" את "והתוודו ו) ה, (במדבר בתורה

לאחר 7) עצמו מפי בהודה רק נאמר עליו" יוסף "וחמישיתו
לשקר. בראשו 8)שנשבע אותו "ושלם (שם) שנאמר

ולפיכך  קרן, משמעותו "בראשו" חכמים ודרשו וחמישיתו"
אם  לא אבל בלבד, קרן משלם אם רק הוא חומש חיוב

כפל. אלא 9)משלם כפל חייב אינו גנב טענת טוען כי
ז) כב, (שמות בו שכתוב כמו לשקר, קודם נשבע כן אם
סג:). (שם לשבועה כלומר, האלהים" אל הבית בעל "ונקרב

.·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10ÁÏML Ì„˜ ÚaLpL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆ƒ¿«…∆∆»«
„È ÔB„wta11·pb ˙ÚË ÔÚËÂ ,„È Ba ÁÏL Ì‡ Ï·‡ ; «ƒ»»¬»ƒ»«»¿»««¬««»

ÁÏML ÔÂÈkL ,ÏÙk‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ¿ƒ¿«»≈ƒ»ƒ«∆∆∆≈»∆»«
Ba ·iÁ˙ „È12e‰˜Â13. »ƒ¿«≈¿»»

כפל.10) תשלומי משלם גנב טענת קודם 11)שטוען
בו. בגניבה 12)שהשתמש שכן ומכל האונסין בכל לשלם

כגזלן. שדינו מכיוון תשלומים 13)ואבידה, חיוב לעניין
חייב  אינו דמיו מלשלם פוטרתו אינה נגנב שטענת ומכיוון
קז:). (שם ששת רב דעת מכפל, שפטור כגזלן ודינו כפל,

.‚ÔB„wÙa ‰„·‡ ˙Úh ÔÚBh‰ ÔÎÂ14¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ ¿≈«≈«¬«¬≈»¿ƒ»¿ƒ¿«¿»«
¯eËt - ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ·pb ˙ÚË ÔÚËÂ¿»««¬««»¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ»
ÌÈÏÚa‰ È„ÈÓ ÔB„wt‰ ‡ˆÈ ¯·kL ,ÏÙk‰ ÔÓ15 ƒ«∆∆∆¿»»»«ƒ»ƒ≈«¿»ƒ

‰BL‡¯ ‰Úe·MÓ16. ƒ¿»ƒ»

עצמו 14) ופוטר אבד שהפיקדון שטוען חינם שומר
(שם). יוחנן רבי בשם אילעא רבי של מימרא מלשלם,

לא 15) עדיין החפץ על גנב שטען שבשעה פי על אף
הבעלים. של הפיקדון עוד היה לא זאת בכל בו, השתמש

כפל 16) חייב אינו עצמה, זו שבועה ועל שאבד, שנשבע
הטוען  על בתורה נאמר הכפל דין כי עדים, באו אם אפילו

קח:). שם (משנה בלבד גנב טענת

.„‰„·‡a ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰17e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ «≈«¬««»«¬≈»¿ƒ¿«¿««»»
ÌlLÓ - ÔÚË ¯˜LÂ B˙eL¯a ‰„·‡‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¬≈»ƒ¿¿∆∆»«¿«≈

ÏÙk ÈÓeÏLz18‰„·‡ Ïk ÏÚ :¯Ó‡pL ;19,‡e‰Â . «¿≈∆∆∆∆¡««»¬≈»¿
ÔiÊÓ ÌÈËÒÏa ‰·‚pL ÔÚËiL20Òe‡ ‡e‰L ,21 ∆ƒ¿«∆ƒ¿¿»¿ƒ¿ƒ¿À»∆»

¯eËÙe22¯eËt - Ò‡ ‡Ïa ‰·‚pL ÔÚË Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒ»«∆ƒ¿¿»¿……∆»
ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÙk‰ ÔÓ23,B˙ÚË Èt ÏÚ ƒ«∆∆ƒ¿≈∆«»¿«≈«ƒ«¬»
‡e‰ ¯ÎO ¯ÓBLk ‰„·‡ ¯ÓBML24.¯‡a˙iL BÓk , ∆≈¬≈»¿≈»»¿∆ƒ¿»≈

שכתוב 17) כמו לבעלים, להשיבה וחייב אבידה המוצא
שהאבידה (דבר  וטען לאחיך", תשיבם "השב א) כב, ים

קו:). (שם יוחנן רבי בשם מימרא ממנו, כדין 18)נגנבה
לרעהו".19)גנב. שניים "ישלם הפסוק גנב 20)וסוף

מוצא  על בנשק איים אבל אדם, בני יראוהו שלא שנשמר
נז.). (שם ולקחה - את 21)האבידה למנוע בכוחו שאין

מלשלם.22)הגניבה. פטור אבידה שומר זו טענה פי ועל
הקרן.23) יוסף 24)את רבי כדעת ואבידה, בגניבה וחייב

נו:). (שם

.‰e‡a Ck ¯Á‡Â ,ÚaLÂ ÔB„wÙa ·pb ˙ÚË ÔÚBh‰«≈«¬««»¿ƒ»¿ƒ¿«¿««»»
·pb ˙ÚË Ba ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,B˙eL¯a ‡e‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆ƒ¿¿»«¿»««¬««»

ÚaLÂ25,‡e‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â , ¿ƒ¿«¿««»»≈ƒ∆¬«ƒƒ¿
‰ÚË Ïk ÏÚ ÏÙk ·iÁ - ÌÈÓÚt ‰‡Ó elÙ‡¬ƒ≈»¿»ƒ«»∆∆«»«¬»

‰ÚËÂ26ÌlLÓ ‡ˆÓ - ÌÈÓÚt LÓÁ ÚaL Ì‡Â . ¿«¬»¿ƒƒ¿«»≈¿»ƒƒ¿»¿«≈
ÌeMÓ Ô¯wa ‰MÓÁÂ ,BÏˆ‡ „È˜Ù‰L Ô¯w‰ :‰MLƒ»«∆∆∆ƒ¿ƒ∆¿«¬ƒ»«∆∆ƒ

.˙BÚe·L LÓÁ ÏL ˙BÏÙk ‰MÓÁ¬ƒ»¿»∆»≈¿

ולא 25) שקרן הוחזק דין בית באותו כי אחר, דין בבית
אותו 26)ישביעוהו. על הן הטענות שכל פי על אף

קח.). (שם פיקדון

.Â·pb ˙ÚË ÔÚË27ÔÚËÂ ¯ÊÁÂ ,ÚaLÂ28˙ÚË »««¬««»¿ƒ¿«¿»«¿»««¬«
ÌÈ„Ú e‡·e ,ÚaLÂ ‰„·‡29‡e‰ ‰„B‰Â ,·‚ ‡lL ¬≈»¿ƒ¿«»≈ƒ∆…ƒ¿«¿»

Èt ÏÚ ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓe ÏÈ‡B‰ - „·‡ ‡lL∆…»«ƒ¿«≈«¿≈∆∆«ƒ
‰B¯Á‡ ‰Úe·L ÏÚ LÓÁ ÌlLÓ BÈ‡ ,ÌÈ„Ú30Û‡ ≈ƒ≈¿«≈…∆«¿»«¬»«

‰„B‰L Èt ÏÚ31ÔÓ B¯ËBt ÏÙÎa B·iÁÓ‰ ÔBÓn‰L ; «ƒ∆»∆«»«¿«¿¿∆∆¿ƒ
LÓÁ‰32. «…∆

פ 28)בפיקדון.27) אותו בכפל.29)יקדון.על ונתחייב
שאבד.30) שאם 31)שנשבע הוא, הדין מקום ובכל

חומש. משלם והודה בפיקדון לשקר המלה 32)נשבע
שהשבועה  פי על אף מחייב" "אינו משמעותה "פוטרו"
החומש, מן פטור זאת בכל הכפל, את מחייבת אינה שאבד

כפל. לשלם כבר נתחייב הזה הפיקדון שעל מכיוון

.ÊÌÈLÏ B¯BL ¯ÒÓ33,eÚaLÂ ·pb ˙ÚË eÚËÂ , »«ƒ¿«ƒ¿»¬«¬««»¿ƒ¿¿
Ô‰ÈL - ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡a ÈM‰Â ,Ì‰Ó „Á‡ ‰„B‰Â¿»∆»≈∆¿«≈ƒ»»»≈ƒ¿≈∆

Ô¯w‰ ˙‡ ÔÈÓlLÓ34˙‡ ÔB„wt‰ ÏÚa OÙz Ì‡Â ; ¿«¿ƒ∆«∆∆¿ƒ»««««ƒ»∆
B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÙk‰35‰„B‰L ‰ÊÂ ;36ÌlLÓ «∆∆≈ƒƒƒ»¿∆∆»¿«≈

e„B‰L ÔB„wt‰ ˙Úe·L ÔÈÚaLp‰ ¯‡Lk ,LÓÁ…∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ¿««ƒ»∆
.ÔÓˆÚÓ≈«¿»

בעייא 34)לשמירה.33) זוהי פטורים, שניהם מכפל אבל
וחומש  כפל לשלם שלא הקפידה שהתורה מה אם בגמרא,
הם, אנשים שני זה שבמקרה ומכיוון בלבד, האיש באותו זה
התורה  כוונת או החומש. את והשני הכפל את האחד ישלם
ועל  חומש, וגם כפל גם ישלמו לא אחד ממון שעל הייתה
שהראשון  מכיוון הכפל, מן פטור יהי' שלפנינו בדין גם כן
אין  ולפיכך נפתרה, לא זו בעיה בחומש. קודם נתחייב כבר

הכפל. תשלומי את מספק סיבה,35)לחייב מאותה
ספק. שזה עדים 36)מכיוון באו לא עדיין שהודה בזמן

זה, בממון הכפל בעיית קיימת הייתה לא ועדיין השני, על
חומש. משלם הוא כן ועל
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לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…

˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈
.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…
¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈

‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל
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(שם). דמי 41)הלואה על עולים ההלואה כשדמי אפילו
המשכון. על סמך שהמלוה אומרים שדמי 42)הגניבה,

סמך  בוודאי זה במקרה הגניבה. מדמי פחותים ההלואה
עשו  שבכולם (שם), הגמרא פוסקת כך המשכון. על המלוה
בחובו, ופרע מגנב חוץ משכון בין מכר בין השוק, תקנת
גם  כמכר דינו שמשכון רבינו וסובר בהיקפו. ופרע וגנב
תקנת  בזה עשו שבמכר וכמו במאתים, מנה שוה לענין
אוצר  (ראה חננאל רבינו גם פסק כך במשכון. גם כך השוק,
כתב: בהשגותיו [והראב"ד (106 עמוד בבאֿקמא הגאונים,
לחלוק, שכוונתו פירש והמגידֿמשנה דמיה. בכדי אלא
והלווה  מנה בשוה השוק תקנת עשו לא שבמשכון ודעתו
אלא  להשיג בא לא שהראב"ד לומר אפשר אולם מאתים.
שבעל  ואומר מקומות, בכמה כדרכו רבינו, דברי לפרש
הסכום  כל לא אבל החפץ, דמי רק למלוה מחזיר החפץ

ב.43)שהלווה]. בהלכה

.ÊepnÓ Á˜lL ÔÈa ,ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L ·pbÓ Á˜Bl‰«≈«ƒ«»∆≈¿À¿»≈∆»«ƒ∆
ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó ‰ÂL44È¯‰ - ‰‡Óa ÌÈ˙‡Ó ‰ÂL B‡ »∆≈»¿»«ƒ»∆»«ƒ¿≈»¬≈

˙Èa‰ ÏÚaÓ ÌÈÓc‰ ÏËB ‰Ê45¯ÈÊÁÓ Ck ¯Á‡Â ∆≈«»ƒƒ««««ƒ¿««»«¬ƒ
‰·b‰46e¯‡aL BÓk ,˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,47. «¿≈»ƒ¿≈«»««¿∆≈«¿

שם.44) בגמרא מובאות אלה מאתים,45)דוגמאות נוטל
בשבילי  לטעון: יכול הקונה בלבד. מאה החפץ שוה אפילו

מאתיים. שוה כל 46)הוא את לו ישלמו לא אם
אףֿעלֿפי  לעצמו, הגניבה את לעכב הוא רשאי המאתיים,
את  קונה הלוקח היה יאוש, היה (לו הבעלים נתייאשו שלא

רשות). ושינוי ביאוש ב.47)הגניבה הלכה למעלה

.Á·pba ‰LB ‰È‰48ÊeÊ ‰‡Ó49ÏÚ·Ï ‡È·‰Â ·‚Â , »»∆««»≈»¿»«¿≈ƒ¿««
B·BÁ50BÏ Ô˙Â ,51˙¯ÊBÁ ‰·b‰ È¯‰ - ˙¯Á‡ ‰‡Ó ¿»«≈»«∆∆¬≈«¿≈»∆∆

‰ÈÏÚ·Ï52‰ÊÏ ÔÈ¯ÓB‡Â ,53·pb‰ Ú·˙e CÏ : ƒ¿»∆»¿¿ƒ»∆≈¿«««»
ÌÈ˙‡Óa54z˙ ‡lL ;55ÈtÓ ˙¯Á‡‰ ‰‡n‰ BÏ ¿»«ƒ∆…»«»«≈»»«∆∆ƒ¿≈

BzÓ‡‰L ÌLk ,„·Ïa EÏ ‡È·‰L ıÙÁ‰«≈∆∆≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆∆¡«¿
‰BL‡¯a56‰B¯Á‡a BzÓ‡‰57. »ƒ»∆¡«¿»«¬»

לו.49)שם.48) המלוה.51)למלוה.50)שהלוה
את 52) לגנב שהלוה לטעון יכול המלוה ואין דמים, בלי

המשכון. סמך על השניה שלא 54)למלוה.53)המאה
השוק. תקנת לו טענת 55)תיקנו את דוחים אנו בזה

סמך  על האחרת המאה את לו שהלווה הטוען, המלוה
בלבד. בלי 56)החפץ הראשונה המאה את לו והלווית

המאה 57)משכון. של החוב בעד קיבלת החפץ ואת
שלא  בחובו, ופרע בגנב כמו הוא הדין כן ועל הראשונה,
אמורים, דברים במה ו. הלכה ראה השוק, תקנת בו עשו
מאה  זה חפץ על הלווני בפירוש: למלוה הגנב אמר כשלא
להחזיר  החפץ בעל על בפירוש, כן כשאמר אבל זוז,
וכסףֿ (מגידֿמשנה ו בהלכה כמו זוז המאה את למלווה

משנה).

.Ë·pbÓ Á˜Ï58¯Á‡Ï ¯ÎÓe ,‰‡Óa ÌÒ¯ÙÓ BÈ‡L »«ƒ«»∆≈¿À¿»¿≈»»«¿«≈
‰ÊÏ Ô˙B ‰·b‰ ÏÚa - ·pb‰ ¯k‰Â ,ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Óa¿≈»¿∆¿ƒ¿À«««»«««¿≈»≈»∆

ÔB¯Á‡‰59ÏÚa‰ ¯ÊBÁÂ ,B˙·b ÏËBÂ ÌÈ¯OÚÂ ‰‡Ó »«¬≈»¿∆¿ƒ¿≈¿≈»¿≈«««
¯ÎBn‰ ÔÓ ¯ÎO ÏL ÌÈ¯OÚ ÏËBÂ60‰‡n‰ ÏËBÂ , ¿≈∆¿ƒ∆»»ƒ«≈¿≈«≈»

ÏËB - ‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .·pb‰ ÔÓ‰‡n‰ ƒ««»¿ƒ«»¿À¿»≈«≈»
¯bz‰ ÔÓ ÌÈ¯OÚÂ61¯bz‰ CÏB‰Â ,·pb‰ ÔÓ Á˜lL ¿∆¿ƒƒ««»∆»«ƒ««»¿≈««»

Ô¯˜ ÏL ‰‡na ·pb‰ Ú·B˙Â62¯ÎÓ Ì‡ ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈«««»«≈»∆∆∆¿«ƒƒ»«
- ‰‡Ó elÙ‡ ,ÈÚÈ·¯Ï ÈLÈÏM‰Â ,ÈLÈÏLÏ ÈM‰«≈ƒƒ¿ƒƒ¿«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¬ƒ≈»
ÏËBÂ ,¯kOpM ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓ ÏËB ‡e‰L∆≈ƒ»∆»¿∆»«∆ƒ¿«¿≈

el‡‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎÂ .·pb‰ ÔÓ Ô¯w‰63,Le‡È ÈÙÏ «∆∆ƒ««»¿»«¿»ƒ»≈ƒ¿≈≈
e¯‡aL BÓk64. ¿∆≈«¿

קטו.58) הגנב 59)שם מן בלוקח אם כי השני, ללוקח
הלוקח. מן בלוקח כלֿשכן השוק, תקנת גם 60)עשו

לבעלים  מחזיר ואינו השוק, תקנת בו עשו הראשון הקונה
שהרויח. זוז העשרים את בתחילה 61)אלא [פירוש:

באינו  כמו שנתן, הק"כ את השני ללוקח הגניבה בעל מחזיר
בגנב  גם השוק תקנת עשו השני בלוקח כי מפורסם,
יהיה  ואל הגנב, מן ולא התגר מן קנה הוא שהרי מפורסם,
בעל  חייב כן על מפורסם. שאינו מגנב מלוקח גרוע דינו
חזרה  נוטל הוא כספו ואת השני, ללוקח ק"כ לשלם הגניבה
משום  השוק, תקנת עשו לא בו כי הגנב, מן שלקח התגר מן
שהלוקח  ואומר, חולק כאן והראב"ד מפורסם]. מגנב שקנה

נימוקו. את בירר ולא התגר, מן נוטל הגנב 62)השני
העשרים  את החזיר והתגר שקיבל, המאה את מחזיר

הגניבה 63)שהרויח. את להחזיר חייב האחרון שהלוקח
ב.64)עצמה. הלכה למעלה

.È˙Èa‰ ÏÚa65ÈeOÚ BÈ‡L66‡ˆÈÂ ,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ««««ƒ∆≈»ƒ¿…∆≈»¿»»
¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ67ÂÈÏk ¯Èk‰Â ,68„Èa ÂÈ¯ÙÒe ≈¿≈»»ƒ¿ƒƒ≈»¿»»¿«

ÌÈ¯Á‡69el‡ ÌÈÏk eÈ‰Â ,¯kÓÏ ÈeOÚ ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ∆»»»ƒ¿…¿»≈ƒ≈
¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈÏkÓ ¯Èk‰L70Ì‡ , ∆ƒƒƒ≈ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ

‰Ê ÏL ÂÈÏk ‰fL ÌÈ„Ú e‡a71B„Èa Ô‰L ‰Ê Ú·MÈ - »≈ƒ∆∆≈»∆∆ƒ»«∆∆≈¿»
ıÙÁ ˙ËÈ˜a72˙Èa‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ ,Á˜Ï ‰nÎa73, ƒ¿ƒ«≈∆¿«»»«¿ƒ…ƒ««««ƒ

ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ74. ¿«¬ƒ≈»

קטו.65) קיד: דרכו.66)שם אצלו 67)שאין שגנבו
פסק  כך שנגנבו. הם אלה שכלים שיאמרו, צורך אין בבית.
צריך  לא כליו, למכור עשוי שאינו הבית בעל "אבל רבא
רבינו  פירש כך אצלו. שגנבו קול מספיק אלא האי", כולי
והממכר  המקח בספר גאון האי רב פירש וכך רבא, דברי את
אחרת). פירש (ורש"י 108 עמוד הגאונים אוצר ראה ל. שער

מהם.68) התייאש ולא אחריהם מחזר שהיה לאחר
הספרים.69) את או הכלים את שקנו טוענים ואלה
או 70) להשאיל עומדים הן עשייתם שמתחילת כלים

שמבשלים  הגדולות היורות כגון שכרם, וליטול להשכיר
וט). ח פרק ונטען טוען הלכות (ראה וכדומה בחתונות בהן
מהם  שנגנבו טוענים, והבעלים למכור, דרכם אין אלה כלים
טוענים, הכלים שבידם ואלה בעיר, גניבה שם להם ויצא

בשוק. אותם בעל 71)שקנו שהוא עדים, אין אם התובע.
כי  בעיר, גניבה שם לו שיצא מה יועיל לא הללו, הכלים

ממנו. נגנבו אחרים כלים ונוטל 72)שמא הנשבע כל כדין
ד). בהלכה תקנת 73)(כלמעלה בו עשו כי הגניבה, מבעל

נתייאשו.74)השוק. לא עוד שהבעלים מכיון

.‡ÈÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ ÈeOÚ ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰75eÈ‰ ‡ÏÂ , »»««««ƒ»ƒ¿…∆≈»¿…»

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

daipb zekld - oiwifp xtq - oqip e"h iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

לא  אם ב) בטלה. ובין בסלע בין המניין, פוטר בחזירתו,
שאין  דבר זה אם בחזירתו, ולא בגניבתו לא הבעלים ידעו
ואם  ופטור, צריך אינו מניין אפילו סלע, כגון חיים, רוח בו
פוטר  המניין אין טלה, כגון חיים, רוח בו שיש דבר הוא

לבעלים. יודיע כן אם אלא

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הוא 1) ומה שגנב, מה הגנב מן לקנות שאסור בו נתבאר

וכל  מפורסם, אינו כשהגנב הגניבה לוקח עם הגנב משפט
בשלימות. זה אחר הנמשך

.‡·pb‰ ÔÓ ˙B˜Ï ¯eÒ‡2ÏB„b ÔBÚÂ .·bL ıÙÁ‰ »ƒ¿ƒ««»«≈∆∆»«¿»»
·‚Ï BÏ Ì¯B‚Â ,‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ˜ÈÊÁÓ È¯‰L ,‡e‰3 ∆¬≈«¬ƒ¿≈¿≈¬≈»¿≈ƒ¿…
.·B‚ BÈ‡ - Á˜BÏ ‡ˆÓÈ ‡Ï Ì‡L ;˙B¯Á‡ ˙B·b¿≈¬≈∆ƒ…ƒ¿»≈«≈≈

¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ4·pb ÌÚ ˜ÏBÁ :5BLÙ ‡BO6. ¿«∆∆¡«≈ƒ«»≈«¿

קיט.2) קיח: עלֿידי 3)בבאֿקמא א) הוא: כפול עוון
ב  פשעו, פרי לקצור לגנב מסייע הוא מעודד הקניה הוא (

אינו  לוקח, ימצא לא שאם בעתיד. נוספות לגניבות אותו
מה.). (גיטין גנב" חורא אלא גנב עכברא "לאו - גונב

כט.4) משלי שמעוני, ילקוט ב; ו, פרשה רבה ויקרא ראה
גנב.5) לא עצמו שהוא ויאבד 6)אףֿעלֿפי עוונו ישא כי

נפשו. את

.·¯ÎÓe ·Bb‰7ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ,8Ck ¯Á‡Â , «≈»«¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
·pb‰ ¯k‰9ÈBÏt B¯ÎnL ıÙÁ‰ ‰fL ÌÈ„Ú e‡·e , À«««»»≈ƒ∆∆«≈∆∆¿»¿ƒ

eÈÙa B·‚ ‡e‰10ÂÈÏÚ·Ï ıÙÁ‰ ¯ÊBÁ -11, ¿»¿»≈≈«≈∆ƒ¿»»
ÌÈÓc Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰Â12Ï˜ML13ÈtÓ ,·pbÏ ¿«¿»ƒ¿ƒ«≈«»ƒ∆»«««»ƒ¿≈

˜eM‰ ˙wz14ÌÚ ÔÈc ÌÈOBÚÂ ÔÈ¯ÊBÁ ÌÈÏÚa‰Â , «»««¿«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ
·pb‰15‡e‰ ÌÒ¯ÙÓ ·pb Ì‡Â .16˙wz Ba eOÚ ‡Ï - ««»¿ƒ«»¿À¿»…»«»«
˜eM‰17‡l‡ ;ÌeÏk Á˜BlÏ ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡Â , «¿≈«¿»ƒ¿ƒ«≈«¿∆»

epnÓ ‡ÈˆBÓe ,·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚÂ Á˜Bl‰ ¯ÊBÁ≈«≈«¿∆ƒƒ««»ƒƒ∆
.BÏ Ï˜ML ÌÈÓc»ƒ∆»«

קטו.7) ברשות 8)בבאֿקמא קיימת הגניבה ועדיין
גנב 9)הבעלים. שהמוכר ידע לא הלוקח שקנה ובשעה

את 10)הוא. קניתי לטעון: המוכר יכול כן, לא אם כי
הבעלים. מן הבעלים.11)החפץ ברשות עדיין החפץ כי

כסף,12) בלי לבעלים החפץ את שיחזיר אומרים ואין
ינאי  רבי בשם יוחנן רבי דעת זו הגנב. מן כספו את ויתבע

-14)ששילם.13)(שם). בשוק הלוקח שקנה משום
שישלמו  תקנה לו עשו נגנב, שהחפץ ידע ולא - בפרהסיא
כלום, מחבירו קונה אדם לך אין אחרת מעותיו. הבעלים לו

כספו. להפסיד יחשוש הדמים 15)כי את ממנו ומקבלים
לקונה. דעתו,16)ששילמו על להעלות ללוקח לו והיה
גנוב. חפץ שם.17)שזה רבא דעת

.‚¯Á‡Â eL‡È˙pL ÔÈa ,‰·b‰ ÔÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ƒ¿»¬«¿»ƒƒ«¿≈»≈∆ƒ¿»¬¿««
¯ÎnL ¯Á‡ eL‡È˙pL ÔÈa ·pb‰ ¯ÎÓ Ck18‰˜ - »»«««»≈∆ƒ¿»¬««∆»«»»

Á˜Bl‰19˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa20‰·b‰ ¯ÈÊÁÓ BÈ‡Â , «≈«¿≈¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¿≈»
ÌÈÓc‰ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ;‰ÈÏÚ·Ï dÓˆÚ21Á˜Ï Ì‡ - «¿»ƒ¿»∆»∆»≈»∆«»ƒƒ»«

ÌÒ¯ÙÓ ·pbÓ22‡ÏÂ ıÙÁ ‡Ï ÏÏk Ô˙B BÈ‡ B‡ , ƒ«»¿À¿»≈≈¿»…≈∆¿…

˜eM‰ ˙wz ÈtÓ ,ÌÈÓ„23¯ÎBn‰ ‰Ê ‰È‰ ‡Ï Ì‡ - »ƒƒ¿≈«»««ƒ…»»∆«≈
.ÌÒ¯ÙÓ ·pb«»¿À¿»

מרשות 18) יצא ולא יאוש היה לא עדיים לוקח וכשקנה
זביד 19)הבעלים. כרב ולא הבעלים, שהתייאשו בשעה

קטו.). (שם יוחנן דרבי לרשות 20)אליבא הגנב מרשות
הגנב.21)הקונה. מן כספו את יתבע כי 22)והקונה

דמיו  ישלם כן ועל גנוב, שהחפץ לחשוש היה חייב
הגנב.23)לבעלים. מן הדמים את יתבעו והבעלים

.„˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa24Ì‡ , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««««ƒƒ
¯bz‰ È¯‰ - Á˜Ï ‰nÎa ÌÈ„Ú ÔÈ‡25ÚaL26˙ËÈ˜a ≈≈ƒ¿«»»«¬≈««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ27ÚaLp‰ ÏÎÂ .ÌÈÏÚa‰ ÔÓ ÏËBÂ ,Á˜Ï ‰nÎa ≈∆¿«»»«¿≈ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ¿»
ÏËBÂ28Ì‰È¯·cÓ B˙Úe·L -29˙ËÈ˜a ÚaLÂ , ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ıÙÁ30. ≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

(ראה 24) לו מחזיר שהוא הגניבה דמי את ממנו ותובע
ב). הגנב.25)הלכה מן קיד:26)שקנה כגון 27)שם

בשבועת  מהֿשאיןֿכן התורה, מן בשבועה כמו תורה, ספר
חפץ. בנקיטת שאינה ונפטר, נשבע של חמשה 28)היסת

מד: שבועות במשנה המפורטים ונוטלים, הנשבעים הם
ולא 29) נשבעים שבתורה, הנשבעים "כל כי החכמים, תקנת

מלשלם. ופטור הנתבע נשבע כלומר משלמים",
ב.30) הלכה א, פרק ונטען טוען הלכות

.‰·pb‰ ÌÚ ÔÈc ‰OBÚ Á˜Bl‰L ÔÓÊa31‡e‰Â , ƒ¿«∆«≈«∆ƒƒ««»¿
‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰Â ,EnÓ ÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa :¯ÓB‡≈¿»»»»«¿ƒƒ¿¿≈…
˙ËÈ˜a ÚaL ¯bz‰ - ‰fÓ ˙BÁÙa ‡l‡ EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿∆»¿»ƒ∆««»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

ıÙÁ32Ú·MÈÏ ÏBÎÈ ·pb‰ ÔÈ‡L ;·pb‰ ÔÓ ÏËBÂ ,33, ≈∆¿≈ƒ««»∆≈««»»ƒ»«
‰Úe·M‰ ÏÚ „eLÁ ‡e‰L ÈtÓ34. ƒ¿≈∆»««¿»

מפורסם,31) מגנב שקנה כגון כספו, את חזרה ממנו ותובע
וג). ב הלכה (ראה השוק תקנת בו עשו כל 32)שלא כדין

ד). הלכה (ראה ונוטל ירצה.33)הנשבע אם אפילו
הגנב 34) מן השבועה את מעבירים כן על לשקר. שישבע

לולא  ויטול. וישבע הלוקח, על שכנגדו, התובע על הנתבע
ומשלם  מזה, בפחות לו שמכר נשבע, המוכר היה החשד

שם). (שבועות טוען שהוא כפי

.ÂB·BÁa Ú¯Ùe ·b35BÙw‰a Ú¯Ùe ·b ,36‰Êa ÔÈ‡ - »«»«¿»«»«¿∆≈≈»∆
˜eM‰ ˙wz37‡Ïa ‰·b‰ ÌÈÏËB ÌÈÏÚa‰ ‡l‡ ; «»««∆»«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»¿…
¯‡MÈÂ ,ÌÈÓ„el‡ ·BÁ38‰È‰Lk ·pb‰ ÏÚ39ÔkLÓ . »ƒ¿ƒ»≈≈«««»¿∆»»ƒ¿≈

‰·b‰40‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa dkLnL ÔÈa ,41˙BÁÙa B‡ «¿≈»≈∆ƒ¿¿»¿»≈«»∆»¿»
‰ÈÓcÓ42ÔÈ¯ÊBÁÂ ,ÔBkLn‰ ÏÚ·Ï ÔÈ˙B ÌÈÏÚa‰ - ƒ»∆»«¿»ƒ¿ƒ¿««««¿¿¿ƒ

·pb‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;·pb‰ ÌÚ ÔÈc ÔÈOBÚÂ¿ƒƒƒ««»∆»ƒ≈»»««»
e¯‡aL BÓk ,ÌÒ¯ÙÓ43. ¿À¿»¿∆≈«¿

(בבאֿקמא 35) הגנוב בחפץ לו ושילם מאחר, כסף שלווה
בהקפה.36)קטו.). שקנה אינו 37)בסחורה אם אפילו

כגנב. חוב 38)ידוע וצ"ל: החנוני, ושל המלוה של החוב
אלו. תיקנו,39)של לא אלה במקרים הגנב. שפרע לפני

לו  מכר או לגנב המלוה הלוה הגניבה דעת על שלא מפני
שם). (גמרא בהקפה עליה 40)החנוני וקיבל מלוה, אצל
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¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ
B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«

e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿
‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ
ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»

‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»
‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא

כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת
התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים
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הגינה. מהם.27)מאחורי לקחת שמותר למעלה שאמרנו
הוא.30)הסתר.29)לקונה.28) גנוב פירות 31)כי

חלק 32)ועצים. בשכרו ומקבל הבית, בעל אדמת המעבד
בשכרו). כסף המקבל כשומר (ולא הפירות לאריס 33)מן

(ראה  לקנייתם בהוצאה משתתף הוא גם כי בעצים, חלק יש
במשנה). קג. בבאֿמציעא

.„ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡34ÌÈLp‰ ÔÓÔÓe ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ≈¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
ÌÈpËw‰35˙ÚcÓ Ô‰lL Ô‰L Ô˙˜ÊÁL ÌÈ¯·„ ‡l‡ «¿«ƒ∆»¿»ƒ∆∆¿»»∆≈∆»∆ƒ««
ÌÈÏÚa‰36ÔB‚k ,37ÔzLt ÈÏk e¯ÎnL ÌÈL38ÏÈÏba39 «¿»ƒ¿»ƒ∆»¿¿≈ƒ¿»«»ƒ

ÔB¯Ma ÌÈÏ‚Ú B‡40ÔlÎÂ .41e¯Ó‡L42¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¬»ƒ«»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ÁwÈÏ43ÌÈÁ˜BÏÂ .‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ , ƒ«≈∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¿¿ƒ

ÌÈÏB‚¯˙Â ÌÈˆÈa44ÌB˜Ó ÏÎa45Ì„‡ ÏkÓ46Ì‡Â . ≈ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ»»»¿ƒ
.¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰' ¯Ó‡»««¿≈»

קיט.34) קיח: בבאֿקמא וברייתא הדברים 35)משנה כי
הם. הבעלים הבעלים.36)בחזקת בהסכמת

שם.37) במשנה מובאות פשתן.38)הדוגמאות בגדי
הנשים 39) היו נוהגות שם ישראל. ארץ בצפון ארץ חבל

מדעת  לעצמן לקחו דמיהם ואת ולמכרם, פשתן בגדי לטוות
ארץֿישראל,40)בעליהן. של במערבה המישור ארץ

בזמן  ותושביה. הכרמל הר ועד מיפו הים חוף לאורך
ע  עגלים המשנה, גידלו הנשים וגם עגלים, בגידול סקו

בעליהן. בהסכמת מהם.41)ומכרום לקנות שהתרנו
לקונה.42) שם.43)המוכרים שם.44)משנה
שהתירו 45) ובעגלים פשתן בכלי בפירות, כמו ולא

בלבד. מסוימים מעבדים 46)במקומות משומרים, אף
שדמיהם  אלה, בדברים לגניבה חוששים אין כי וכו',

מועטים.

.‰ÔÈ„ca‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47‰cÓa ÔÓLÂ ‰cÓa ÌÈ˙ÈÊ48, ¿ƒƒ««»ƒ≈ƒ¿ƒ»¿∆∆¿ƒ»
B˙˜ÊÁL ;ËÚeÓ ÔÓL ‡ÏÂ ÌÈËÚeÓ ÌÈ˙ÈÊ ‡Ï Ï·‡¬»…≈ƒ»ƒ¿…∆∆»∆∆¿»

Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ ‰·b49. ¿≈»≈¿≈…«≈»∆

זיתים 47) בתים בעלי להם שמוסרים הבד, בית בעלי
קיט.). (שם שמן מהן מכירה 48)לעשות דרך שזוהי

זה  כי גניבה, חשש בזה ואין מרובה, ובכמות בפרהסיא
לבעלים. תבואה 49)יוודע וגרעיני יקב, מבעל יין כגון

קמח. טחנת מבעל

.ÂÔÈÎeÓ50‡ÈˆBÓ Ò·Bk‰L51BlL el‡ È¯‰ -52; ƒ∆«≈ƒ¬≈≈∆
‡ÈˆBÓ ˜¯Bq‰LÂ53˙Èa‰ ÏÚa ÏL el‡ È¯‰ -54. ¿∆«≈ƒ¬≈≈∆««««ƒ

ÔÈËeÁ ‰LÏL ÏËB Ò·Bk‰55- ÔkÓ ¯˙È ;BlL Ô‰Â «≈≈¿»ƒ¿≈∆»≈ƒ»
Ô·Ï Èab ÏÚ ¯ÁL ‰È‰ Ì‡ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL56ÏËB - ∆««««ƒƒ»»»…««≈»»≈

Ïk‰ ˙‡57.BlL Ì‰Â ∆«…¿≈∆

שם).50) (משנה קטנות שערות הצמר, בשעת 51)פסולת
הצמר. הבית 52)כיבוס בעל ואין הוא, מועט דבר כי

כך. על בשעת 53)מקפיד מוציא שהסורק הפסולת
מוותר 54)הסריקה. הבית בעל ואין הם, מרובים כי
לשמור 55)עליהם. כדי הבגד, בסוף שאורגים החוטים מן

שלושה  על הכביסה. בשעת תתקלקל שלא הבגד אריגת על
יתר  לקחתם. רשאי והכובס מקפיד, הבית בעל אין חוטים

יקח. אל שלושה על 56)על שחורים אלה חוטים היו אם
לבן. בגד הם 57)גבי כי חוטים, משלושה יותר אפילו

שהכובס  מסכים הבגד ובעל הלבן, הבגד את מכערים
לעצמו. ויקחם יוציאם

.ÊËiÁ‰58ËeÁ‰ ÔÓ ¯iML59ËÁÓ ˙ÎÈLÓ È„k60, ««»∆ƒ≈ƒ«¿≈¿ƒ«««
˙BÚaˆ‡ LÏL ‡È‰L ˙ÈÏËÓ „‚a‰ ÔÓ ¯iLÂ61ÏÚ ¿ƒ≈ƒ«∆∆«¿ƒ∆ƒ»∆¿»«

ÚaÏ Ô¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ˙BÚaˆ‡ LÏLÌÈÏ62ÔkÓ ˙BÁt ; »∆¿»«»¿«¬ƒ»«¿»ƒ»ƒ»
.BlL -∆

שם.58) הבית.59)משנה בעל לו שיעור 60)שנתן
הוא  זה שיעור קמעא. בו ולתפור המחט להשחיל המאפשר
שני  אורך כלומר מחט", כמלוא למחט וחוץ מחט "מלא
בבגד  המחט את לתחוב איֿאפשר מזה בפחות כי מחטים,

בו. רוחב 61)ולתפור על אצבעות ג' באורך אריג חתיכת
אצבעות. עליהם.62)ג' מוותר הבית בעל אין כי

.Á˙¯Ò63L¯Á‰L64„ˆÚna ‡ÈˆBÓ65BlL -66, ¿…∆∆∆»»ƒ««¬»∆
ÏÈMÎa67˙Èa‰ ÏÚa ÏL -68Ïˆ‡ ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡Â . ¿«ƒ∆««««ƒ¿ƒ»»∆≈∆

˙Èa‰ ÏÚa69ÏÎÂ .˙Èa‰ ÏÚa ÏL ˙¯Òp‰ Û‡ - ««««ƒ««¿…∆∆««««ƒ¿»
‚‰Ó ¯Á‡ Ô‰a ÔÈÎÏB‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡‰ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ»≈¿«≈»∆¿ƒ»∆««ƒ¿«

‰È„n‰70. «¿ƒ»

ãycew zegiyn zecewpã

"ziad lra ly liykae ely cvrna `iven yxgdy zxeqp"

לו  ובהמשך קמא, בבא מסכת בסיום מובא הנ"ל הדין
גזל" משום בהם אין אבנים "מסתתי הדין בברייתא הובאה
ויובן  זה. דין והשו"ע הרמב"ם השמיטו מדוע להבין וצריך
שם, והתוספתא הברייתא שבין המחלוקת ביאור על־פי
הבית  שבעל בזמן אבנים, מסתתי נאמר שבתוספתא

מקפי  הבית בעל אין ואם גזל משום בהם יש אין מקפיד ד
בפני  חייא רבי שסידר הם התוספתות כי גזל, משום בהם
"רבי  אומרים שאנו וזהו וכך, כך כתוב לו אומר והיה רבי
'בר') (מלשון הברייתא אבל מניין". חייא רבי שנאה, לא
נלמדה  הסתם ומן רבי, של מדרשו לבית מחוץ נכתבה
תקופה  באותה כי יותר גדול תורה מרכז אז שהיה בבבל
בא  ומכאן כו'", לקצוות והולכין מתגלגלין "ישראל היו

הדינים. חילוק
ג.) י"א, נח (רש"י בקעה" שהוא מפני אבנים "אין בבבל
הברייתא  אמרה ולכן בבבל לאבנים שימוש אין שכן ומכיון
התוספתא  אבל גזל. משום בהם אין אבנים שמסתתי
והיתה  כו'" ברזל אבניה "אשר ישראל בארץ נכתבה
ובעל  לבניה, שימוש בהם נעשה ולכן באבנים משופעת
התוספתא  כתבה כך משום עליהם, מקפיד הבית
היא  אבנים של פסולת שסתם ישראל) בארץ (שנכתבה

הבית. בעל של
לפי  למדינה ממדינה משתנה אבנים מסתתי שדין ומכיון
והשו"ע, הרמב"ם השמיטו המדינה, ותכונות הצורך
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¯ÈkO‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÔÈÈeOÚ‰ ÌÈ¯·cÓ76Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ««ƒ
ÂÈÏk e¯k‰Â ¯ÈÚa ‰·b ÌL BÏ ‡ˆiL77BÈ‡ - ∆»»≈¿≈»»ƒ¿À¿≈»≈

ÌÈ¯Á‡Ï Ô¯ÎÓ ‡e‰ ‡nL ,˙BÁB˜l‰ „iÓ Ô¯ÈÊÁÓ78. «¬ƒ»ƒ««»∆»¿»»«¬≈ƒ
B˙Èa CB˙a eÏÂ Ì„‡ Èa e‡a Ì‡ Ï·‡79˜ÚÊÂ „ÓÚ , ¬»ƒ»¿≈»»¿»¿≈»«¿»«

e‡ˆÓe Ì„‡ Èa e‡·e ,È¯ÙÒe ÈÏk e·‚ :‰ÏÈla««¿»ƒ¿¿≈«¿»«»¿≈»»»¿
‰¯e˙Á ˙¯zÁÓ80ÔÈ‡ˆBÈ B˙Èa CB˙a elL Ì„‡ È·e «¿∆∆¬»¿≈»»∆»¿≈¿ƒ

:ÌÈ¯ÓB‡ Ïk‰Â ,Ì‰ÈÙ˙k ÏÚ ÌÈÏk ÏL ˙B¯B¯ˆe¿∆≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«…¿ƒ
ÈBÏt ÏL ÂÈ¯ÙÒe ÂÈÏk eÏl‰81ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ -82. «»≈»¿»»∆¿ƒ¬≈∆∆¡»

‰nk ıÙÁ ˙ËÈ˜a B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê Ú·MÈÂ¿ƒ»«∆∆«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆«»
‡ÈˆB‰83.ÂÈÏk BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰·b‰ ÏÚaÓ ÏhÈÂ , ƒ¿ƒ…ƒ«««¿≈»¿«¬ƒ≈»

קיד:75) הבית 76)שם שבעל לטענה, מקום יש כן ועל
אותם. בעל 77)מכר של היו אלה שכלים העידו עדים

מאחרים 78)הבית. אותם קנה בידו שהכלים וזה
הבית). מבעל אותם שקנה טוען אינו בכלים (והמחזיק

שם.79) מהגמרא, לקוחה הזאת הדוגמה חפורה 80)כל
הבית. לקיר שגנבו 81)מתחת לומר יתכן כן, לא שאם

מאדם  בידו לקוחים המחזיק שביד אלה וכלים אחרים, כלים
את  למכור עשוי הבית בעל שהרי הבית, מבעל שלקחם

ממנו.82)כליו. נגנבו באמת אלה כמה 83)שכלים
שילם.

.·ÈÌÒ¯t˙Â ˜ÊÁ‰L ·pb84,B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎpL «»∆À¿«¿ƒ¿«¿≈∆ƒ¿«¿≈¬≈
˙Áz BÏ ÌÈeÓË ÌÈÏÎÂ ‡ˆiL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚÂ¿≈ƒ¿ƒƒ∆»»¿≈ƒ¿ƒ««

ÂÈÙk85L ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙Èa‰ ÏÚa Ì86ÔÚËÂ ,87 ¿»»««ƒ∆»»»««««ƒ¿»«
ÌÈ·eb :¯ÓB‡ ˙Èa‰ ÏÚ·e ,È„Èa Ô‰ ÔÈÁe˜Ï :¯Ó‡Â¿»«¿ƒ≈¿»ƒ««««ƒ≈¿ƒ
,ÂÈÏk ˙‡ ¯kÓÏ Bk¯c ÔÈ‡L ˙Èa‰ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ ,Ì‰≈ƒ»»««««ƒ∆≈«¿ƒ¿…∆≈»
C¯c ÔÈ‡Â ,ÔÈÓË‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡ ÌÈÏk Ì˙B‡Â¿»≈ƒ≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ»¿≈∆∆
ÏÚa È¯‰ - ÂÈÙk ˙Áz ÂÈÏk ÚÈˆ‰Ï ˜ÊÁn‰ B˙B‡«À¿»¿«¿ƒ«≈»««¿»»¬≈««

ÔÓ‡ ˙Èa‰88Ú·MÈÂ ,89ıÙÁ ˙ËÈ˜a90.ÂÈÏk ÏËBÂ ««ƒ∆¡»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈≈»
˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ - ‰·‚a ˜ÊÁÓ ‰Ê Ì„‡ ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»»∆À¿»ƒ¿≈»≈««««ƒ

ÔÓ‡91˙q‰ ˙Úe·L B„Èa ÌÈÏk‰L ‰Ê ÚaL ‡l‡ ;92 ∆¡»∆»ƒ¿»∆∆«≈ƒ¿»¿«∆≈
CÏB‰Â ,B„Èa ÌÈÁe˜Ï el‡‰ ÌÈÏk‰L93. ∆«≈ƒ»≈¿ƒ¿»¿≈

מו:84) לראות 85)שבועות יכלו ולא בגדו, כנפי תחת
לזהותם. יכולים ואינם הכלים, נכנס,86)את שהגנב בזמן

הגניבה. חשש את מקטין מכיון 88)הגנב.87)וזה
שלושת  מספיקים כגנב, ונתפרסם כבר הוחזק שהנכנס
כטענת  גנובים אלה שכלים עובדה, לקביעת ביחד התנאים
הבית  בעל של דרכו אין א) התנאים: הם ואלה הבית. בעל
וכלים  בגדו, כנפי תחת הכלים את הטמין ב) כליו, למכור
זה  של דרכו אין ג) להטמינם, אדם בני דרך אין אלה

אינו  כן ועל בגדו, כנפי תחת כליו שהוא להצניע לטעון יכול
מלה  כמעט נמצאת הזאת ההלכה כל אדם. בני משאר שונה
השמיני". "והשער ד"ה ז, פרק שבועות ברי"ף במלה

הכלים.89) את מכר ונוטל.90)שלא הנשבע כדין
איניש 91) "לאחזוקי כי שלמעלה, התנאים שלושת אף על

כל  כגנבים אנשים להחזיק אין פירוש, מחזקינן", לא בגנבי
שם. לכך. ברורה הוכחה שאין חכמי 92)זמן שתיקנו

מהֿשאיןֿכן  חפץ, בנקיטת צורך ואין בכל, לכופר הגמרא

כמו  חפץ נקיטת שצריכים ונוטל, בנשבע המשנה בשבועת
התורה. מן פטור.93)בשבועה כלומר:

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
אנשים 1) מן אותם לוקחים שאין הדברים בו נתבארו

שלהם. שאינו חשש מפני ידועים דרכים על אלא  ידועים
לעכב  יכולים שהאומנים הדברים הם מה ביאור לזה ונמשך
הדברים  לידיעת הכרחי שהוא לפי הסתם, מן לעצמם

שם. כנזכר מהם, לקנות שמותר

.‡·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁL ¯·c Ïk2ÁwÈÏ ¯eÒ‡ -3 »»»∆∆¿»∆»»ƒ«
¯·c‰ B˙B‡ ·¯ Ì‡ ÔÎÂ .B˙B‡4·e‚ ‡e‰L5ÔÈ‡ - ¿≈ƒ…«»»∆»≈

B˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ6ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÌÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .7¯Óˆ ¿ƒ¿ƒ»≈¿ƒƒ»ƒ∆∆
ÌÈÈ„‚ B‡ ·ÏÁ B‡8Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ;9‰È·‚e ·ÏÁ »»¿»ƒ¬»¿ƒ≈∆»»¿ƒ»

¯a„na10·eMia ‡Ï Ï·‡ ,11ÌÈÚB¯‰ ÔÓ ÁwÈÏ ¯zÓe . «ƒ¿»¬»…«ƒÀ»ƒ«ƒ»ƒ
ÔË˜ ¯„ÚÓ ¯Óˆ ÏL ˙Bfb Úa¯‡ B‡ Ô‡ˆ Úa¯‡12B‡ , «¿«…«¿«ƒ∆∆∆≈≈∆»»

¯·„a ·e‚ ‡e‰L B˙˜ÊÁ ÔÈ‡L ;ÏB„b ¯„ÚÓ LÓÁ»≈≈≈∆»∆≈∆¿»∆»¿»»
‰Ê13. ∆

גנוב.2) שהוא ומשכנע חזק יסוד לקנות.3)שיש
למכירה.4) מציע גנוב.5)שהמוכר שהוא בחזקת
הוא.6) גנוב שמא מחשש אותו, קונים משנה 7)אין

קיח: גנבום 8)בבאֿקמא שהרועים מבוסס חשש שקיים
שבידם. הבית בעל של שם.9)מצאנו ברייתא

ללכת 10) הבעלים דרך אין כי לרועה, שם והגבינה שהחלב
וליטלם. ואת 11)שם החלב את להביא הרועה שדרך

הבית. בעל לבית ה'יש 12)הגבינה ולדעת שם, גמרא
חסדא. רב בשם אותם,13)אומרים' לגנוב יפחד הרועה

הם. שלו שבוודאי להניח, יש כן על מיד. ניכר חסרונם כי
מארבעה  ויתכן פחות מורגש, לא קטן מעדר אפילו צאן

הם. שגנובים

.·¯·c ÏL BÏÏk14‰È‰ Ì‡ ,B¯ÎBÓ ‰ÚB¯‰L Ïk : ¿»∆»»…∆»∆¿ƒ»»
Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa15BÁ˜ÏÏ ¯zÓ -16,‰ÚB¯‰ ÔÓ ««««ƒ«¿ƒÀ»¿»¿ƒ»∆

BÁ˜ÏÏ ¯eÒ‡ - Ba LÈb¯Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ Ì‡Â17. ¿ƒ≈««««ƒ«¿ƒ»¿»¿

מוכרו,14) הרועה שאם כל והכוונה: שם. הברייתא לשון
בו. מרגיש הבית בעל בהעדרו.15)היה כי 16)מבחין

לגנבו. יפחד הוא.17)הרועה גנוב שמא

.‚˙B¯t È¯ÓBMÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡18˙B¯t B‡ ÌÈˆÚ19, ≈¿ƒƒ¿≈≈≈ƒ≈
ÔÈ·LBÈ Ô‰L ÔÓÊa ‡l‡20ÌÈ¯ÎBÓe21ÌÈlq‰Â22 ∆»ƒ¿«∆≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒ

ÒÏt‰Â23ÏB˜ BÏ LÈÂ ÈeÏb ¯·c‰ È¯‰L ;Ì‰ÈÙÏ24, ¿«∆∆ƒ¿≈∆∆¬≈«»»»¿≈
‰pb‰ Á˙tÓ ÔÈÁ˜BÏÂ .‰·b ‰Ê ÔÈ‡Â25‡Ï Ï·‡ , ¿≈∆¿≈»¿¿ƒƒ∆««ƒ»¬»…

‰pb‰ È¯BÁ‡Ó26ÔlÎÂ .27e¯Ó‡L28'ÔÓË‰'29¯eÒ‡ - ≈¬≈«ƒ»¿À»∆»¿«¿≈»
Ô‰Ó ˙Á˜Ï30˙Á˜Ï ¯zÓe .31ÒÈ¯‡‰ ÔÓ32LÈ È¯‰L , »««≈∆À»»««ƒ»»ƒ∆¬≈≈

ÌÈˆÚ·e ˙B¯ta ˜ÏÁ BÏ33. ≈∆«≈»≈ƒ

קיט.18) קיח: שם וברייתא משנה ופרדסים, גנים משומרי
גנבום.19) שמא לכך.20)חוששים המיועד במקום
הפירות.22)בפרהסיא.21) והמאזנים.23)עם
הבית.24) בעל לאזני כל.25)ויגיע לעין גלוי מקום זה כי
בסתר 26) מוכר שהוא מכיון גניבה, שזהו לדבר רגלים

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



daipbקע zekld - oiwifp xtq - oqip f"h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ
המקומות.

(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈
ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«

epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ
‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«
¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,

עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
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לנסר  המטבע, לידו שתגיע הרמאי, יכול הצד מן נפגמה
וירמה  בפגימה, ירגישו שלא עד מסביב אותה וליישר אותה

נב:). מציעא בבא (ראה כסף.17)בה כלי שברי
הפגימה.18) במקום חור בה עד 19)יעשה סביב ויחתוך

החור. את למשקל.20)שיוציא במטבעות השתמשו כי
לאבק.21) ימצאנה 23)ישבור.22)ויעשנה שלא מקום

איש.

.‰Ìi˜È - ‰ˆÁÓ ÏÚ ‰„ÓÚÂ ‰¯ÒÁ24ÏÚ ‰„ÓÚ . »¿»¿»¿»«∆¡»¿«≈»¿»«
‰ˆÁnÓ ˙BÁt25‰ˆÁnÓ ¯˙È ÏÚ B‡26„Ú ı˜È - »ƒ∆¡»«»≈ƒ∆¡»»…«

˙BÁt ‡l‡ ‰¯ÒÁ ‡Ï Ì‡Â .‰ˆÁÓ ÏÚ ‰p„ÈÓÚiL∆«¬ƒ∆»«∆¡»¿ƒ…»¿»∆»»
˙e˙MÓ27˙˙ÏÂ ˙‡OÏ Ìi˜È -28‡Ï Ï·‡ ,da ƒ¿¿«≈»≈¿»≈»¬»…
Ï˜LÓÏ29ÔÈÏÁBÓ Ì„‡ Èa ·¯ ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; ¿ƒ¿»∆»»ƒ¿…¿≈»»¬ƒ

‡OÓa BaÔzÓ·e30. ¿«»¿«»

(שם 24) ניכר שחסרונה מפני בסלע, שיחליפנה חשש אין כי
בשקל.25)נב.). דהיינו סלע, בחצי שיחליפנה חשש יש
לסלע.26) שיחשבוה חשש וחסרה 27)יש נשחקה הסלע

פחות  על שעמדה במקרה או שבה, השישי מחלק פחות
משתות. פחות למחצה לה חסר במשא 28)ממחצה, כי

משתות  בפחות שאונאה אחר, חפץ כדין המטבע דין ומתן
שם  במשנה שמעון כרבי הפוסק רבא, דעת זוהי מוחל. אדם

שם. הרי"ף, גם פוסק כך נב. להשתמש 29)מט: אסור
שנזכר  מהטעם סלע, משקל בתור כלשהי חסרה בסלע

הקודמות. מוחל 30)בהלכות אדם אין במשקל אבל
ראה  א). הלכה טו פרק מכירה (הלכות כלשהו אפילו

מב: קידושין

.Â‚¯‰Ï d¯ÎÓÏ ¯eÒ‡ - ÚˆÓ‡a ‰Ó‚ÙpL ÚÏÒ31B‡ ∆«∆ƒ¿¿»¿∆¿«»¿»¿»¿»»
Ì¯ÁÏ32ÌÈ¯Á‡ ˙‡ da ÔÈn¯nL ÈtÓ ,33Ï·‡ ; ¿»»ƒ¿≈∆¿«ƒ»∆¬≈ƒ¬»

d·˜B34ÔËw‰ ¯‡eˆa d˙B‡ ‰ÏB˙Â35. ¿»¿∆»¿«««»»

יקבלו 33)לגזלן.32)לרוצח.31) מפניהם פחד ומתוך
נפגמה. שלא כסלע מידם הפגימה 34)אותה במקום

כל 35)באמצע. אין רמאי ליד ותגיע יאבדנה אם ואף
שהגזלן  לחשוש באת ואם הבריות את בה לרמות אפשרות
לגזול  גם יכול הרי נקובה, שהיא פי על אף לקבלה, יכריח

כלום. לתת ולא החפץ את

.ÊÂÈ˙BcÓ Ì„‡ ‰OBÚ36Ú·¯Â ‰‡Ò ÈˆÁÂ ‰‡Ò ∆»»ƒ»¿»«¬ƒ¿»¿…«
‰‡Ò37Ú·¯‰ ÈˆÁÂ ·w‰ Ú·¯Â ·˜ ÈˆÁÂ ·˜Â , ¿»¿««¬ƒ«¿…««««¬ƒ»…«

ÌÈa˜ ‰OÚÈ ‡Ï Ï·‡ ;Ú·¯‰ ˙ÈÈÓLe38‡lL , ¿ƒƒ»…«¬»…«¬∆««ƒ∆…
‰‡q‰ Ú·¯a ÛlÁ˙z39ÔÎÂ .‰ˆÁÓe ·˜ ‡e‰L , ƒ¿«≈¿…««¿»∆«∆¡»¿≈

Ál‰ ˙BcÓa40ÔÈ‰ ‰OBÚ ,41ÔÈ‰‰ ˙ÈLÈÏLe ÔÈ‰ ÈˆÁÂ ¿ƒ««∆ƒ«¬ƒƒ¿ƒƒ«ƒ
˙ÈÈÓLe ˙ÈÚÈ·¯e ‚Ï ÈˆÁÂ ‚ÏÂ ,ÔÈ‰‰ ˙ÈÚÈ·¯e42 ¿ƒƒ«ƒ¿…«¬ƒ…¿ƒƒ¿ƒƒ

˙ÈÈÓLa ‰BÓLa „Á‡Â43˙BOÚÏ e¯Ò‡ ‡ÏÂ . ¿∆»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿…»¿«¬
ÔÈ‰ ˙ÈÚÈ·¯e ÔÈ‰ ˙ÈLÈÏL44ÔÈÙlÁ˙nL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒƒƒ¿ƒƒƒ««ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

‰Êa ‰Ê45ea¯ ‰LÓ ˙BÓÈÓ Lc˜na eÈ‰Â ÏÈ‡B‰ ,46. ∆»∆ƒ¿»«ƒ¿»ƒ∆«≈

(36= סאה צ.). פט: בתרא (בבא ופירות תבואה למדוד
בערך. ליטר 13 קבים, אדם 37)שישה האלה המידות כל

גדולה, במידה קטנה מידה יחליף שמא לחשוש ואין עושה
לעין. ניכר ביניהן ההבדל קבים.38)כי כי 39)שני

בלבד, קב חצי הוא הסאה לרובע קבים שני בין ההפרש
(שם). לטעות אדם עלול וברבע קבים, משני רבע דהיינו

וחצי.41)הנוזלים.40) ליטר שישה בערך לוג, עשר שנים
לוג.42) אלה,43)של קטנות במידות גם למדוד דרכו לח

או  באומד, נמכר אלא קטן בכלי למדוד דרכו אין יבש אבל
המתחיל  דיבור צ. שם רש"י ראה הוא. יקר דבר אם במשקל,

לא 44)ושמינית. למה שלישית שעשה לאחר כלומר,
סאה  שליש לעשות שאסרו כדרך להיפך, או רביעית, אסרו

בלבד. רובע והתירו סאה, ביניהם 45)ורובע ההפרש כי
ההין. שלישית של רבע דהיינו אחד, לוג שכתוב 46)הוא

לאיל  ההין "ושלישית יד): כח, (במדבר משה בתורת
יין". לכבש ההין ורביעית

.ÁÔ˙Bp‰Â ‡OBp‰ „Á‡47„·BÚ ÌÚ B‡ Ï‡¯OÈ ÌÚ ∆»«≈¿«≈ƒƒ¿»≈ƒ≈
Ì‡ ,ÌÈ·ÎBk‡Ï ÏÚ ¯·BÚ - ¯ÒÁa Ï˜L B‡ „„Ó »ƒƒ»«»«¿»≈≈«…

‰OÚ˙48˙‡ ˙BÚË‰Ï ¯eÒ‡ ÔÎÂ .¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ , «¬∆¿«»¿«¬ƒ¿≈»¿«¿∆
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰49;BnÚ ˜c˜„È ‡l‡ ,ÔBaLÁa »≈»ƒ¿∆¿∆»¿«¿≈ƒ

e‰˜ ÌÚ ·MÁÂ :¯Ó‡pL50Le·k ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ . ∆∆¡«¿ƒ«ƒ…≈««ƒ∆»
E„È ˙Áz51Le·k BÈ‡L ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÓÁÂ Ï˜ , ««»∆«»…∆¿≈»ƒ∆≈»

‡e‰ È¯‰Â .E„È ˙Áz52EÈ‰Ï‡ '‰ ˙·ÚB˙ Èk :ÏÏÎa ««»∆«¬≈ƒ¿«ƒ¬«¡…∆
‰l‡ ‰OÚ Ïk53ÌB˜Ó ÏkÓ - ÏÂÚ ‰OÚ Ïk ,54. »…≈≈∆……≈»∆ƒ»»

ומוכר.47) במידה 48)קונה במשפט עול תעשו לא
גם  קיים זה איסור א. הלכה למעלה - ובמשורה במשקל
וגזל  סא:), מציעא (בבא כגזל דינו חסר משקל כי גוי, לגבי

קיג:). קיג. קמא (בבא אסור עליו?49)הגוי יגלום יכול
(שם  קונהו" עם ידקדק קונהו, עם וחישב לומר תלמוד
פירש  וכן אותו, יטעה עליו" "יגלום מפרש רבינו קיג:).
המתחיל  דיבור תוספות שם וראה שם. כרש"י שלא הערוך,

עליו. יגלום שקנה.50)יכול גוי על שם כי 51)ומדובר
ישראל  בארץ עברי עבד שקנה גוי על בתורה שם מדובר

ישראל. שלטון בחשבון.52)תחת הגוי את המטעה
ואבן.53) אבן ואיפה, ראה 54)איפה גוי. ובין ישראל בין

הזה. לפסוק החיים ואור עזרא אבן

.ËÚ˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ55B¯·Á ˙‡ ‰ÚË‰ Ì‡ , ¿≈¿ƒ«««¿«ƒƒ¿»∆¬≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓa56‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ƒ¿ƒ«««¿«≈¿…«¬∆∆∆¡«…

‰cna ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙57˙cÓ BÊ - ‰cna . «¬»∆«ƒ¿»«ƒ»«ƒ»ƒ«
‰Ê ˜eÒt ÔÈÚ ‡e‰ ÔÎÂ .Ú˜¯w‰58ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï : ««¿«¿≈ƒ¿«»∆…«¬»∆

,‰cn‰ ËtLÓa ‡ÏÂ Ï˜Ln‰ ËtLÓa ‡Ï ,ËtLna«ƒ¿»…¿ƒ¿««ƒ¿»¿…¿ƒ¿««ƒ»
‰¯eOÓk ‰pË˜ ‰cÓ elÙ‡59. ¬ƒƒ»¿«»ƒ¿»

בכלי.55) מידה על דובר כן הקרקע 56)לפני במדידת
בסוף 57)בחבל. נאמרה בכלי מידה כי הקרקע, מידת זו

פט:). בתרא (בבא הפסוק במשפט 58)אותו המלה
משורה, על וגם משקל על וגם מידה על גם מוסבה

א). הלכה למעלה (ראה זה בפסוק שהיא 59)המפורטים
ז). הלכה ח פרק לקמן (ראה בלוג ושלושה משלושים אחד

.È‰¯e·Á Èa60‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ„Èt˜n‰61eÙÈÏÁ‰L ¿≈¬»««¿ƒƒ∆«∆∆∆¡ƒ
- BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ÏÎ‡Ó epnÓ ‰ÂÏ B‡ ,˜ÏÁa ˜ÏÁ≈∆¿≈∆»»ƒ∆«¬»¿∆¡ƒ

‰cÓ ÌeMÓ ÔÈ¯·BÚ62eMÓe ,,ÔÈÓ ÌeMÓe ,Ï˜LÓ Ì ¿ƒƒƒ»ƒƒ¿»ƒƒ¿»
·BË ÌBÈa ÔÈÚ¯BÙe ÔÈÂBÏ ÌeMÓe63. ƒƒ¿ƒ¿
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בכל  דקביעא מילתא כו' מוציא שהחרש נסורת משא"כ
המקומות.

(42 dxrde 111 cenr h"ig y"ewl it lr)

שם.63) משנה הנסירה, בשעת הנופל העצים שחק
נגר.64) עצים, עשוי 65)חרש בתוכו. ברזל ולהב עץ, כלי

הקרשים. ובעה"ב 66)להחליק דקים קיסמים שמוציא
עליהם. גסים.67)מוותר קיסמים המוציא בקרדום,

הם.68) חשובים יום.69)כי יש 70)כשכיר אם
שבהלכות  והדינים המדינה, כמנהג הוא הדין מנהג, במדינה
בדברים  ידוע מנהג במדינה שאין במקום נאמרו הקודמות

קיט:). (שם אלה

.ËBlL BÈ‡L ÌÈ¯·c‰ ÔÓ ¯·c ¯ÎnL Ôn‡ Ïk»À»∆»«»»ƒ«¿»ƒ∆≈∆
˜¯Bq‰ Ô¯ÎnL ÔÈÎeÓ ÔB‚k ,‰È„n‰ ˙BÎÏ‰k71 ¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ∆¿»»«≈
ÁwÏ ¯eÒ‡ - ˙Èa‰ ÏÚa ÏL eÈ‰iL e‚‰pL ÌB˜Óa¿»∆»¬∆ƒ¿∆««««ƒ»ƒ«

epnÓ72‰·b ˙˜ÊÁa Ô‰L ÈtÓ ,73ÔÈÁ˜BÏ Ï·‡ ; ƒ∆ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¿≈»¬»¿ƒ
‡ÏÓ ¯k epnÓÔÈÎeÓ74Ô‰L ÌÈ¯·c Ôn‡‰ ¯ÎÓ Ì‡Â . ƒ∆«»≈ƒ¿ƒ»«»À»¿»ƒ∆≈

¯Ó‡ Ì‡Â .epnÓ ÔÈÁ˜BÏ - ‰È„Ó ˙BÎÏ‰k BlL∆¿ƒ¿¿ƒ»¿ƒƒ∆¿ƒ»«
¯eÒ‡ - 'ÔÓË‰'75. «¿≈»

ו.71) הלכה למעלה שהוא 73)שם.72)ראה הצמר כי
שלו. אינו מוכין 74)סורק שגנב מכיון בשינוי, שקנאם

אפשר  כי ממש, שינוי זה שאין ואףֿעלֿפי כר. יעשאום
כזה  קל ושינוי הקודם, למצבם ולהחזירם הכר מן להוציאם
ב, פרק גזילה בהלכות לקמן רבינו שכתב כמו קונה, אינו
ודאי, בגזל נאמר זה שדין מפני דבר, של וטעמו י. הלכה
(מגידֿמשנה). קל בשינוי גם קונה ספק, בגזל כאן אבל

אסור"75) להטמין, שאמרו "וכולן המשנה לכלל בהתאם
קיח:). (שם

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
החסרות.1) והמדות המשקלות איסור ז"ל רבינו בו ביאר

רשאי  אינו מדות אלו ואי בבית. מהם לקיים שאסור ומה
איסור  ביאור וכן וטעות, ואונאה טענה חשש מחמת לעשותן
עונש  בביאור הפרק ונסתיים כדין. שלא הקרקע מדידת

החסרות. המדות

.‡Ï˜Ln‰ ÔÓ ˙B¯ÒÁ ˙BÏ˜LnÓ B¯·ÁÏ Ï˜BM‰«≈«¬≈ƒƒ¿»¬≈ƒ«ƒ¿»
‰È„n‰ d˙B‡ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L2„„Bn‰ B‡ , ∆ƒ¿ƒ»»¿≈»«¿ƒ»«≈

‰cÓa3‰Ê È¯‰ - ‰ÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ‰cn‰Ó ‰¯ÒÁ ¿ƒ»¬≈»≈«ƒ»∆ƒ¿ƒ»∆»¬≈∆
,ËtLna ÏÂÚ eOÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆∆∆¡«…«¬»∆«ƒ¿»

‰¯eOn·e Ï˜Lna ‰cna4. «ƒ»«ƒ¿»«¿»

שקל 2) והמוכר קילו, של במשקלות לשקול שהסכימו כגון
שהעלו  או שנפחתו משום חסירות, קילו במשקלות לו

ז). הלכה ח, פרק לקמן (ראה חבל 3)חלודה מידת כגון
מידה  או בתבואה, וסאה קב מידת או בבד, או בקרקע

ט). ז, הלכה לקמן ראה במשפט 4)בנוזלים, כלומר,
הלח), (מידת המשורה במשפט או המשקל במשפט המידה,
למידה, ביחס במדינה והמוסכם הידוע במשפט כלומר,

עזרא  אבן וראה ט הלכה לקמן ראה ולמשורה, למשקל
פח. בתרא בבא סא: מציעא בבא וגמרא לד , יט, לויקרא

במשנה.

.·BÈ‡ ,·Bb ¯ÒÁ Ï˜BM‰ B‡ „„Bn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«≈«≈»≈≈≈
ÏÙk ÈÓeÏLz BÏ ÌlLÓ5B‡ ‰cn‰ BÏ ÌlLÓ ‡l‡ , ¿«≈«¿≈∆∆∆»¿«≈«ƒ»

·iÁ ‡e‰L ÈtÓ ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .Ï˜Ln‰«ƒ¿»¿≈ƒ«»∆ƒ¿≈∆«»
ÔÈÓeÏL˙a6. ¿«¿ƒ

בבבא 5) המשקל. מן או המידה מן לו שהחסיר מה על
- ממש כגזל במשקלות ההונאה את מגדירים שם, מציעא

בגניבה. אלא בגזל כפל מה 6)ואין את לקונה לשלם
הגזילה  את "והשיב בה שכתוב גזילה, כדין לו שהחסיר
אין  לתשלומין, שניתן לאו וכל כג. ה, ויקרא גזל". אשר

א. הלכה א, פרק למעלה ראה עליו. לוקין

.‚‰‰LnL ÈÓ Ïk7‰¯ÒÁ ‰cÓ B˙eÁa B‡ B˙È·a »ƒ∆«¿∆¿≈«¬ƒ»¬≈»
‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - ¯ÒÁ Ï˜LÓ B‡ƒ¿»»≈≈¿…«¬∆∆∆¡«…

¯ÓB‚Â EÒÈÎa EÏ ‰È‰È8ËÈ·Ú ‰cn‰ ˙BOÚÏ elÙ‡Â . ƒ¿∆¿¿ƒ¿¿≈«¬ƒ«¬«ƒ»»ƒ
¯eÒ‡ - ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ ÏL9‰Ê ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ; ∆≈≈«¿«ƒ»∆««ƒ∆≈∆

‡È‰L Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ‡B·È ‡nL ,da ¯ÎBÓe Á˜BÏ≈«≈»∆»»ƒ∆≈≈«∆ƒ
‰¯ÒÁ10È¯‰L ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .da „cÓÈÂ ¬≈»¿ƒ¿…»¿≈ƒ«»∆∆¬≈

‰OÚÓ Ba ÔÈ‡11. ≈«¬∆

בהם.7) משתמש שאינו פי על גדולה 8)אף ואבן, אבן
וקטנה. גדולה ואיפה, איפה בביתך לך יהיה לא וקטנה.

בדעתו 9) אין ואפילו לכתחילה, חסירה מידה לעשות אסור
פט:). בתרא (בבא רגליים למי אלא למדידה בה להשתמש

והיא 10) רגליים למי כבר בה שהשתמש חסירה במידה ואף
מידה  ימצא כשלא הדחק, שבשעת לחשוש, יש מלוכלכת

מידה. לשם בו וישתמש העביט את ינקה ולאו 11)אחרת,
בה  אין [השהייה טו. מכות עליו, לוקין אין מעשה בו שאין
עליו  "לעבור שם) מציעא (בבא שדרשו פי על ואף מעשה,
לך  יהיה לא כתבה התורה כי לוקה, אינו עשייה", משעת
ההשהייה  רק אסורה לעצמה כשהיא העשייה לא היינו וכו'

עשייה]. משעת היא שהעבירה אלא

.„˙BÓe˙Á ¯ÈÚ‰ Èa ÏL ˙BÏ˜Ln‰Â ˙Bcn‰ eÈ‰»«ƒ¿«ƒ¿»∆¿≈»ƒ¬
Úe„È Ì˙BÁa12‡Ïa ÌÈ¯ÒÁ‰ Ï˜Ln‰ B‡ ‰cn‰ BÊÂ , ¿»»«¿«ƒ»«ƒ¿»«¬≈ƒ¿…

Ì˙B‰LÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ì˙BÁ13ÈLÈÓLz ¯‡LÏ »¬≈∆À»¿«»ƒ¿»«¿ƒ≈
‰Êa ‡ˆBik .˙Èa‰14ÚÏÒ :15„v‰ ÔÓ ‰ÓbÙpL16‡Ï - ««ƒ«≈»∆∆«∆ƒ¿¿»ƒ««…

ÔÈa ‰p˜¯ÊÈ ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÏ˜LÓ ÔÈa Ï˜LÓ ‰pOÚÈ«¬∆»ƒ¿»≈ƒ¿¿»¿…ƒ¿¿∆»≈
ÂÈ˙BËe¯b17‰p·wÈ ‡ÏÂ ,18‡nL ,Ba ¯‡eˆa ‰pÏ˙ÈÂ ¿»¿…ƒ√∆»¿ƒ¿∆»¿««¿∆»
¯Á‡ ‡B·È19Ï˜LÓ ‰pOÚÈÂ20˜ÁLÈ B‡ ‡l‡ ;21B‡ , »«≈¿«¬∆»ƒ¿»∆»ƒ¿«

ı˜È B‡ ,CzÁÈ22ÁÏn‰ ÌÈÏ CÈÏLÈ B‡ ,23. «¿…»…«¿ƒ¿»«∆«

(בבא 12) והמשקלות המידות את הבודקים השלטונות של
פט:). בהם 13)בתרא ישתמשו שמא לחשוש אין כי

שאין  ובמשקל, במידה יקנה לא איש כי ולמשקל, למידה
חותם. משקל 14)בהם להשהות שאסור ג, להלכה נמשך

משקל. יעשנו אחר שמא המשנה 15)חסר, בתקופת
כסף. דינרי ארבעה שקלים, שני של מן 16)מטבע חסרה

אם  ו. הלכה לקמן ראה באמצע שנפגמה הסלע דין הצד.
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מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»

‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  וענו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל

שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר
ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה

הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
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הדעת.11) אומדן לפי נרחב פנוי שטח משאירים אלא
(שם).12) בהן תלויים הרבים שצרכי

.‚Ú˜¯w‰ ˙‡ „„Bn‰Â13„ÓÈ ‡Ï14„Á‡Ï15˙BÓÈa ¿«≈∆««¿«…»…¿∆»ƒ
Ï·Á‰L ÈtÓ ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa „Á‡Ïe ‰nÁ‰««»¿∆»ƒ«¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆

‰nÁ‰ ˙BÓÈa ¯v˜˙Ó16‰˜a „„Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .17B‡ ƒ¿«≈ƒ««»¿ƒ»ƒ»«¿»∆
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÏÊ¯a ÏL ˙ÏLÏLa18. ¿«¿∆∆∆«¿∆¿«≈»∆≈¿»¿

סא:13) החבל.14)שם לאחד 15)באותו כגון
שחלקו. אחים משני לאחד או מפני 16)השותפים,

עץ.17)היובש. זוהי 18)של יציב. נשאר אורכם כי
שבגמרא. הנ"ל ההלכה מתוך מדעתו, מסיק שרבינו מסקנה,

.„˙BÏ˜LÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡19ÏL ‡ÏÂ ÏÊ¯a ÏL ‡Ï ≈ƒƒ¿»…∆«¿∆¿…∆
el‡k ˙BÎzÓ ÈÈÓ ¯‡L ÏL ‡ÏÂ ˙¯ÙBÚ20ÈtÓ , ∆∆¿…∆¿»ƒ≈«»»≈ƒ¿≈

ÁÈÁˆ ÏL ÔÈOBÚ Ï·‡ ;ÔÈ¯qÁ˙Óe ‰cÏÁ ÔÈÏÚnL∆«¬ƒ¬À»ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ∆¿ƒ«
ÚÏÒ21Ì‰L Ô·‡ ÏLÂ ˙ÈÎeÎÊ ÏLÂ22.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆«¿∆¿ƒ¿∆∆∆…«¿«≈»∆

פט:19) בבאֿבתרא אבן 21)שמחלידות.20)ברייתא
ויבשה. החושן.22)קשה אבני בין הנזכרת יקרה, אבן מין

.‰ÔÈOBÚ ÔÈ‡23˜Án‰ ˙‡24˙ÚÏc ÏL ‡Ï25ÈtÓ , ≈ƒ∆«∆»…∆¿««ƒ¿≈
Ï˜Ó ‡e‰L26„ÈaÎÓ ‡e‰L ÈtÓ ,˙ÎzÓ ÏL ‡ÏÂ ,27; ∆≈≈¿…∆«∆∆ƒ¿≈∆«¿ƒ

‰Ó˜L ÏLÂ ÌÈÊB‚‡ ÏLÂ ˙ÈÊ ÏL e‰OBÚ Ï·‡28ÏLÂ ¬»≈∆«ƒ¿∆¡ƒ¿∆ƒ¿»¿∆
ÚB¯kL‡29.Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ∆¿¿«¿«≈»∆

המדות,24)שם.23) את מוחקים בו וחלק, קטן לוח
העודף. את בו ומסירים גדושה, מדה פני על אותו מעבירים

הקישואים.25) ממשפחת וצהוב גדול אדמה פרי
ומפסיד 26) יפה, מוחק ואינו במדה, היטב נכנס ואינו

ומפסיד 27)המוכר. מדי, יותר ומוחק לעומק ונכנס
ימים.28)הקונה. המאריך עץ עצו 29)מין שגוון אילן

כבדים  ולא מדי קלים לא אינם האלה העצים כל כהה. צהוב
מדי.

.ÂÔÈOBÚ ÔÈ‡30BcˆÂ ¯ˆ˜ „Á‡ Bcˆ ˜Án‰ ˙‡„Á‡ ≈ƒ∆«∆»ƒ∆»»»¿ƒ∆»
‰·Ú31B˙ÈÁÙnL ÈtÓ ,ËÚÓ ËÚÓ ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ . »∆¿…ƒ¿«¿«¿«ƒ¿≈∆«¿ƒ

¯ÎBnÏ32˙Á‡ ˙·a ˜ÁÓÈ ‡ÏÂ ;33B˙ÈÁÙnL ÈtÓ , «≈¿…ƒ¿«¿«««ƒ¿≈∆«¿ƒ
Á˜BlÏ34. «≈«

פט:30) ומוחק 31)שם התבואה בתוך נכנס שהקצר מפני
וכשהוא  יפה, מוחק ואינו כך, כל נכנס אינו והעבה יפה,
יעשה  כן על בקצר. מוחק מוכר וכשהוא בעבה, מוחק קונה

המנהג. כפי קצרים, שניהם או עבים אינו 32)שניהם כי
המוכר. ומפסיד דיו, הוא 33)מוחק כי אחת, במשיכה

מדי. יותר שלנו 34)מוחק בגמרא מדי. פחות יקבל הקונה
אחת, בבת שהמוחק אחת, בבת ימחוק "לא היא: הגירסא
ללוקח  שרע מעט, מעט ימחק ולא ללוקח. ויפה למוכר רע
הגירסא  וברי"ף גדולות בהלכות אולם למוכר". ויפה
שמפחיתו  מפני מעט מעט ימחוק "ולא והיא: הפוכה,
ללוקח". שמפחיתו מפני אחת בבת ימחוק ולא למוכר,

הרי"ף. כגירסת במלה מלה היא רבינו וגירסת

.ÊÔÈÓBË ÔÈ‡35È„k ÁÏÓa ˙BÏ˜Ln‰ ˙‡ ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿∆«¿≈
e˙ÁÙiL36Ál‰ ˙cÓa ÁÈz¯È ‡ÏÂ .37,„„BnL ˙Úa ∆ƒ¿¬¿…«¿ƒ«¿ƒ«««¿≈∆≈

‰¯Bz‰ È¯‰L ;¯˙BÈa ‰pË˜ ‰cn‰ ‰˙È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»¿»«ƒ»¿«»¿≈∆¬≈«»
‡e‰L ÏÎa ˙Bcn‰ ÏÚ ‰„Èt˜‰38:¯Ó‡pL , ƒ¿ƒ»««ƒ¿»∆∆∆¡«

‰LÏLe ÌÈLÏMÓ ‰pË˜ ˙Á‡ ‰cÓ ‡È‰Â ,‰¯eOn·e«¿»¿ƒƒ»««¿«»ƒ¿ƒ¿»
‚Ïa39. ¿…

פט:35) הדין 36)שם מובא שם, בגמרא הקונה. ויפסיד
מבאר, רש"י טעם. ללא במלח" משקלותיו יטמין "שלא
המשקל. את מפחית שהמלח מפרש ורבינו מכבידו. שהמלח
יהיה  "ולא ה: פרק בבאֿבתרא בתוספתא שנינו וכדבריו
כך  חסירין". שהן מפני במלח, ומשקלותיו מידותיו נותן
יטמין. שלא ד"ה תוספות וראה הירושלמי. גם מפרש

המדה,37) לתוך ומגבוה בחוזק היין את המוכר ישפוך שלא
מלאה. כאילו המדה ותראה קצף שיעלה בכל 38)כדי

שהיא. מדה 39)מדה "והיא הנוסח: ר"מ, רומי בדפוס
היא: הגירסא שם שלנו בגמרא בלוג". מלג' אחת קטנה,
גירסת  בלוג". וששה משלושים אחד שהיא משורה "ומה
גירסת  גם היא וכן בלוג. וג' משלושים אחת היא: הרי"ף

רבינו.

.ÁÈ¯ÎBÓ40ÏÊ¯a ÏL ˙BiLLÚ41Ô‰a ‡ˆBiÎÂ42- ¿≈¬»ƒ∆«¿∆¿«≈»∆
B„Èa Ï˜BM‰ ÊÁB‡L ÌÈÊ‡n‰ ÈËeÁ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈«…¿«ƒ∆≈«≈¿»

ÌÈÁÙË ‰LÏL ¯ÈÂ‡a ÈeÏz43ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , »»¬ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»»∆
ÌÈÁÙË ‰LÏL44ÌÈÊ‡n‰ È˜ C¯‡Â ,45C¯‡Â ¿»¿»ƒ¿…∆¿≈«…¿«ƒ¿…∆

ÌÈËeÁ‰46.ÁÙË ¯OÚ ÌÈL «ƒ¿≈»»∆«

פט:40) פט. ברזל.41)שם של עבות חתיכות
משקל.42) כבדי אחרים הטייה 43)מינים לאפשר כדי

היד. כף של הרוחב מדת היא טפח הראוי. לצד חפשית
מן 44) מכה תקבל לא המשקולת, שבה המאזנים, שכף כדי

או  הברזל עם השניה והכף למעלה, מיד ותתרומם הארץ
במשקל. יטעה ובזה למטה, תכריע מוט 45)הנחושת

המאזנים. כפות שתי תלויות שבו הארוך, הברזל
בהן.46) תלויות שהכפות הרצועות

.Ë˙ÈÎeÎÊ È¯ÎBÓ ÏLÂ ¯Óˆ È¯ÎBÓ ÏL ÌÈÊ‡Ó47- …¿«ƒ∆¿≈∆∆¿∆¿≈¿ƒ
ÌÈÁÙË ÈL Ba ÔÈÈeÏz Ô‰L ÌÈËeÁ‰ C¯‡ ‰È‰È48, ƒ¿∆…∆«ƒ∆≈¿ƒ¿≈¿»ƒ

ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÌÈÁÙË ÈL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e¿ƒƒ»»∆¿≈¿»ƒ¿«»∆¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ÚLz Ôk¯‡49. »¿»ƒ¿»¿»ƒ

מאשר 47) יותר קטנים משאות שוקלים אלה במאזנים
משום  הקודמת, שבהלכה ונחושת ברזל מוכרי של במאזנים

יותר. קטנות מדות כאן מספיקות שלושה 48)כך במקום
הקודמת. בהלכה בהלכה 49)טפחים טפח י"ב במקום

הקודמת.

.È˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ ÈÂÁ ÏL ÌÈÊ‡Ó50C¯‡ ‰È‰È - …¿«ƒ∆∆¿»ƒ¿∆««««ƒƒ¿∆…∆
ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e ,ÁÙË Ba ÌÈÈeÏz Ô‰L ËeÁ‰«∆≈¿ƒ∆«¿ƒƒ»»∆

ÌÈÁÙË ‰ML Ôk¯‡ ÔÈËeÁ‰Â ‰w‰Â ,ÁÙË51. ∆«¿«»∆¿«ƒ»¿»ƒ»¿»ƒ

של 50) במאזנים מאשר יותר קטנים משאות שוקלים בהם
זכוכית. ומוכרי צמר מספיק,51)מוכרי זה שיעור

היא  האורך מדת להכריע. הראוי למקום המאזנים שיכריעו
אורך  דרוש יותר, כבר המשקל כאשר המשקל. כובד לפי

יותר. גדול מדה
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מציעא 60) (בבא אחד בבית יושבים או בדרך שהולכים
דבר 61)עה.). על מוחלים ואינם זה עם זה שמדקדקים

ובמניין. במשקל במידה לזה זה להלוות ומקפידים מועט
גם  "הלוואה" בלשון משתמשים רבינו וגם [התלמוד

ארוך]. לזמן מוסרם אם החזיר 62)בחפצים, לא אם
עול  תעשו "לא על עובר הריהו שקיבל, מידה אותה בדיוק

ובמשורה". במשקל במידה אחד 63)במשפט לכל שאסור
פירות, וכך כך "הלווני" טוב ביום או בשבת לחבירו לומר
בדרך  "הלוואה" כי לכתוב, יבוא מקפיד שהוא מתוך שמא
לזמן  - פירוש השאילני, אומר אבל היא, ארוך לזמן כלל

קמח.). (שבת קצר

.‡Èe‰Ú¯ Ïe·b ‚Èqn‰64ÒÈÎ‰Â65B¯·Á ÌeÁzÓ ««ƒ¿≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿¬≈
- ‰OÚ ‰˜ÊÁa Ì‡ :Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡ BÓeÁz CB˙a¿¿¬ƒ¿…∆¿«ƒ¿»¿»»»

ÔÏÊb ‰Ê È¯‰66Ì‡Â .·pb ‰Ê È¯‰ - ¯˙qa ‚Èq‰ Ì‡Â , ¬≈∆«¿»¿ƒƒƒ«≈∆¬≈∆«»¿ƒ
ÈLa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - Ïe·b‰ ‚Èq‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ«¿¬≈∆≈ƒ¿≈

‰·b Â‡Ïa :ÔÈÂ‡Ï67‰ÏÊb Â‡Ïa B‡68‡Ï' Â‡Ï·e , »ƒ¿»¿≈»¿»¿≈»¿»…
'‚Èq˙69‰Ê Â‡Ïa ·iÁ ÔÈ‡Â .70ı¯‡a ‡l‡71:¯Ó‡pL , «ƒ¿≈«»¿»∆∆»»»∆∆∆¡«

.ÏÁz ¯L‡ E˙ÏÁa¿«¬»¿¬∆ƒ¿«

שדה 64) לתוך הקרקע גבולות סימן [=מזיז] המעתיק
שלו. השדה שטח את להגדיל כדי קרקע.65)חבירו,

ג.66) הלכה א פרק למעלה גזלן הגדרת אם 67)זוהי
בסתר. עשה.68)השיג בחזקה "גבול 69)אם וגומר

יד. יט, דברים בארץ", תנחל אשר בנחלתך ... רעך
תסיג".70) "לא משום 71)בלאו עובר לארץ בחוץ אבל

פרשת  בספרי מקורה הזאת ההלכה כל בלבד. תגזול לא
שופטים.

.·È˙BcÓ ÏL ÔLÚ ‰L˜72ÏL ÔLÚÓ ¯˙È »∆»¿»∆ƒ»≈≈»¿»∆
˙BÈ¯Ú73ÌB˜n‰ ÔÈ·Ï BÈa ‰fL ;74ÔÈ·Ï BÈa ‰ÊÂ , ¬»∆∆≈¿≈«»¿∆≈¿≈
B¯·Á75˙‡ÈˆÈa ¯ÙBÎk - ˙BcÓ ˙ÂˆÓa ¯ÙBk‰ ÏÎÂ . ¬≈¿»«≈¿ƒ¿«ƒ¿≈ƒƒ«
ÌÈ¯ˆÓ76Èeev‰ ˙lÁz ‡È‰L ,77ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ ; ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ««ƒ¿»«¿«≈»»

‡È‰L ,ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈa ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ - ˙BcÓ ˙ÂˆÓƒ¿«ƒ¬≈∆∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆ƒ
ÔÈÈeev‰ ÏÎÏ ‰Ó¯‚78. »¿»¿»«ƒƒ

ãycew zegiyn zecewpã

"mixvn z`ivia xtekk zecn zevna xtekd lke"

מדות  מצות של המיוחדת השייכות מהי להבין צריך
כופר  זו במצוה הכופר דווקא ומדוע מצרים, ליציאת

בגזלן. ולא בגנב לא נאמר שלא עניין מצרים, ביציאת
ישראל  בני שיעבוד על פרעה לקה מדוע השאלה ידועה
אותם  וענו "ועבדום הקב"ה מאת הגזירה היתה זו הרי
את  שיעבד לא שפרעה היא והתשובה שנה", מאות ארבע
כך  ועל בחירתו רוע מצד אלא הקב"ה ציווי בגלל ישראל

נענש.
עליו  "לעבור הוא מדות באיסור שהחידוש אומרת הגמרא
מדות  איסור שבין ההבדל מתבטא ובזה עשיה" משעת
שכתב  כפי איסור על עובר שגזל טרם עוד במדות כי לגזל,

ה"ג)הרמב"ם .(פ"ז . חסרה מדה . . בביתו המשהה "כל

שבחר  הרי ביתו אל והביאם שעשאם ברגע כי בל"ת" עובר
ומ  הרמאות.לרמות לביצוע הכושר לשעת ממתין הוא עתה

הבחירה  שעל וחושב מדות במצות הכופר כל לכן,
ביציאת  גם כופר מעניש, הקב"ה אין לרמות וההחלטה
היו  פרעה על שבאו והעונשים המכות שכל ובזה מצרים

בחירתו. רוע בגלל
(149 'r f"k wlg y"ewl it lr)

פח:72) בתרא בבא לוי רבי של מימרא עול, בהן עושה אם
וכדומה.73) איש אשת קרובות, כגון תורה, שאסרה בעילות
בתשובה.74) לחזור אלא 75)ואפשר תשובה תועיל ולא

יודע  ואינו מרבים גזל והוא לנגזל, הגזילה את החזיר כן אם
יחזיר. עם 76)למי מידות מצוות את מקשרת התורה

איפת  צדק אבני צדק "מאזני כתוב: כך הלא מצרים. יציאת
הוצאתי  אשר אלוקיכם ה' אני לכם יהיה צדק והין צדק
לפסוק  מעיר והספרא לו). יט, (ויקרא מצרים" מארץ אתכם
הכופר  וכל מצרים, מארץ אתכם הוצאתי זה תנאי על זה:

מצרים. ביציאת כופר מידות הדברות 77)במצוות עשרת
ב). כ, (שמות מצרים ביציאת שהוציא 78)פותחים בזה

המחוייבים  ה', לעבדי נעשינו עבדים מבית ממצרים אותנו
העם  את "בהוציאך יב) ג, (שם שכתוב כמו במצוותיו,

הזה". ההר על האלוקים את תעבדון ממצרים

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
וכיצד 1) ובמשקלות, במדות מצותֿעשה ז"ל רבינו בו ביאר

המאזנים, ומהות המשקלות, עושין וממה המדידה תיעשה
חייבין  שביתֿדין ומה המדידה. ומהות המשקל, ומהות

הדברים. מאלו ולבדוק לחקור

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ê‡n‰ ˜cˆÏ˙Bcn‰Â ˙BÏ˜Ln‰Â ÌÈ ƒ¿«¬≈¿«≈«…¿«ƒ¿«ƒ¿»¿«ƒ
Ô˙iOÚ ˙ÚLa ÔBaLÁa ˜c˜„Ïe ‰ÙÈ ‰ÙÈ3:¯Ó‡pL , »∆»∆¿«¿≈¿∆¿»ƒ¿«¬ƒ»»∆∆¡«

¯ÓB‚Â ˜„ˆ ÈÊ‡Ó4˜c˜„Ï CÈ¯ˆ Ú˜¯w‰ ˙cÓa ÔÎÂ . …¿≈∆∆¿≈¿≈¿ƒ«««¿«»ƒ¿«¿≈
Ú˜¯w‰ ˙ÁÈLÓ ÔBaLÁa5ÌÈ¯wÚ‰ Èt ÏÚ ¿∆¿¿ƒ«««¿««ƒ»ƒ»ƒ
‡i¯ËÓÈb‰ È·˙Îa ÌÈ¯‡a˙n‰6Úaˆ‡ ‡ÏÓ elÙ‡L . «ƒ¿»¬ƒ¿ƒ¿≈«ƒ«¿ƒ»∆¬ƒ¿…∆¿«

Ìk¯k ‰‡ÏÓ ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ Ú˜¯w‰ ÔÓ7. ƒ««¿«ƒ»¿ƒƒ¿≈»«¿…

במשקל 2) שיש "לאֿתעשה" מצות על דובר הקודם בפרק
שבהם. "עשה" מצות על - הזה ובפרק ובמדה,

המאזנים 3) מבנה וגם מדויק, יהיה המשקלות שמשקל
וכו'. ה הלכה השווה לתפקידם, ומותאם "אבני 4)מכוון

והמדות. המשקלות דהיינו צדק", והין צדק איפת צדק,
הקרקע.5) שטחים.6)מדידת במדידת העוסקת ההנדסה,
קז:).7) (בבאֿמציעא ערך יקרי בושם פרחי

.·ıÈ¯ÁÏ ÔÈÎeÓq‰ ˙Bn‡ Úa¯‡8ÔÈÏÊÏÊÓ -9 «¿«««¿ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ
¯‰p‰ ˙ÙOÏ ÌÈÎeÓq‰Â .Ô˙ÁÈLÓa10ÔÈÁLBÓ ÔÈ‡ - ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒƒ¿««»»≈¿ƒ

ÏÏk Ô˙B‡11ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Èa ÏL Ô‰L ÈtÓ ,12. »¿»ƒ¿≈∆≈∆¿≈¿»«ƒ

הבקעה 8) פני על השדות אל הנהר מן מים מוביל החריץ
שלא  מעבדים, אין לחריץ סמוך רוחב אמות וארבע כולה,

(שם). החריץ שפת בעלי 9)תתקלקל כי מדקדקים, אין
ומוחלים. למחול בידם ויש הם, יחידים השדות

(שם).10) הספנים תנועת על להקל כדי פנוי, שמשאירים
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.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆
‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
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מחליד  מחומר לעשותן שאסור במשקולות מהֿשאיןֿכן
בהן, הנדבק מהנוזל אותן ומנקה ד), הלכה למעלה (ראה
ונימוקיֿיוסף  רשב"ם (ראה בשבוע אחת פעם מספיק כן על

אחרת). שפירשו

.ËÈLw·Ó‰92Ô˙B - ‡¯ËÏ ÈÚÈ·¯ ‰LÏL Ï˜LÏ «¿«≈ƒ¿…¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÊ‡Ó ÛÎa ‡¯ËÏ93ÛÎa ‡¯ËÏ ÚÈ·¯e ¯Oa‰Â ƒ¿»¿«…¿«ƒ¿«»»¿ƒ«ƒ¿»¿«

ÚÈ·¯e ‡¯ËÏ ÈˆÁ Ô˙B ¯ÓB‡ ‰z‡ Ì‡L ;‰iL¿ƒ»∆ƒ«»≈≈¬ƒƒ¿»¿ƒ«
ÔÈ‡Â ‡¯Ël‰ ÚÈ·¯ ÏtÈ ‡nL ,˙Á‡ ÛÎa ‡¯ËÏƒ¿»¿«««∆»ƒ…¿ƒ««ƒ¿»¿≈

e‰‡B¯ Á˜Bl‰94. «≈«≈

פט.92) שם חצי 93)ברייתא משקלות, שתי ישים ואל
לו: יאמר "לא הגירסא: שלנו בגמרא ליטרא. ורבע ליטרא
גורס  אינו ורבינו אחת", אחת הליטרא רבעי שלשה לי שקול
לו  יאמר לא המלים: את גורס שאינו וכנראה אחת", "אחת
הגמרא  פירוש גירסתו, לפי ישקול". "לא אלא שקול,
ממש, ליטרא" רבעי שלושה לי "שקול כמשמעה: פשוטה

משקלות. בשלוש או בשתים רבע 94)דהיינו ויפסיד
זו, לסוגיא בנימוקיֿיוסף מובא כריטב"א (ולא ליטרא
של  משקולות, בשתי ליטרא רבעי שלושת לשקול המתיר

ליטרא). רבע ושל ליטרא חצי

.ÎÔÈc ˙Èa ÔÈ·iÁ95ÌÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ï96ÏÎa «»ƒ≈ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»
‰È„Ó97ÔÈ¯fÁÓ eÈ‰iL ,CÏÙÂ CÏt ÏÎ·e ‰È„Óe ¿ƒ»¿ƒ»¿»∆∆»∆∆∆ƒ¿¿«¿ƒ

ÌÈÊ‡n‰ ˙‡ ÔÈ˜cˆÓe ˙BiÁ‰ ÏÚ98˙Bcn‰ ˙‡Â ««¬À¿«¿ƒ∆«…¿«ƒ¿∆«ƒ
ÌÈ¯ÚM‰ ÔÈ˜ÒBÙe99Ï˜LÓ BnÚ ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿»

ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÌÈÊ‡Ó B‡ ‰¯ÒÁ ‰cÓ B‡ ¯ÒÁ100- »≈ƒ»¬≈»…¿«ƒ¿À¿»ƒ
B˙Bk‰Ï ˙eL¯ Ì‰Ï LÈ101BÁk ÈÙk102BÒ˜Ïe103 ≈»∆¿¿«¿ƒ…¿»¿
ÔÈc ˙Èa ˙e‡¯ ÈÙk104¯·c‰ ˜fÁÏ105ÈÓ ÏÎÂ . ¿ƒ¿≈ƒ¿«≈«»»¿»ƒ

B˙B‡ ÔÈkÓ - ¯˜Èa ¯ÎBÓe ¯ÚM‰ ˙‡ ÚÈ˜ÙnL∆«¿ƒ«∆«««≈¿…∆«ƒ
˜eM‰ ¯ÚLk ¯ÎBÓe B˙B‡ ÔÈÙBÎÂ106. ¿ƒ≈¿«««

ãycew zegiyn zecewpã

zia d`xiy itk eqpwle egk itk ezekdl zeyx mdl yi..."
"'ek ..xacd wfgl oic

שכתב  מה על־דרך הוא כאן שמזכיר השוטרים של עניינם
סנהדרין ה"א)בהלכות הדיינין (פ"א לפני "...העומדים

השערים  לתקן החנויות ועל וברחובות בשווקים המסבבים
אותו  ודנין לבית־דין אותו מביאין עיוות בו שיראו וכל כו'
ומודיעים  ובשווקין ברחובות שמפקחים היינו רשעו" כפי

שרואים. עיוות כל על לשופטים
מינוי  מצות את הרמב"ם מנה לא מדוע יובן זה פי על
כאחת. שופטים מינוי מצות עם אלא עצמה בפני שוטרים
דין  את לפועל להוציא היה השוטרים תפקיד אילו  כי
ועשיית  שונות מצוות שתי שהן לומר מקום היה השופטים
וביצועו  הדיינים, ידי על הדין פסק לשתים: נחלקת הדין
הוא  בתורה האמור ששופט מאחר אבל השוטרים. ידי  על
שופטי  "אל משה שאמר על־דרך הדין, את מבצע שגם זה

כו" אנשיו איש הרגו ה.)ישראל כה, עונש (במדבר לגבי וכן
ב.)מלקות כה, וגו'"(דברים והכהו השופט "והפילו נאמר

לא  ולכן לשופטים, המסייעים אלו הם שהשוטרים נמצא
זהו  כי א. עצמה: בפני כמצוה מינויים את הרמב"ם מנה
אינו  ב. השופטים. ידי על לפועל המשפט בהוצאת פרט
להוציאו  ואפשר המשפט, של לאור להוצאה הכרחי עניין

לסיועם. צריך כשאין השוטרים בלי גם לפועל
(.37 'rde 103 'r c"l wlg y"ewl it lr)

פט.).95) (שם חמא בר רמי של בעלי 96)מימרא "אלו
בשווקים  המסבבין הדיינין, לפני עומדים והם ורצועה, מקל
על  ולהכות והמדות, השערים לתקן החנויות ועל וברחובות
א, פרק סנהדרין (הל' הדיינים" עלֿפי מעשיהם וכל מעוות,

א). צדק.98)עיר.97)הלכה מאזני שיהיו משגיחים
מחירים.99) בנויות 100)וקובעים שאינן מאזנים כגון

חֿיא. הל' זה בפרק הנ"ל להוראות עלֿפי 101)בהתאם
הדיינים. המכות.102)הוראות מן ימות שלא

כסף.103) עונש עליו את 104)להטיל קובעים ביתֿדין
לפועל. אותו מוציאים והשוטרים הבנתם, לפי העונש

עונשים 105) מטילים יותר, נפוץ חסר משקל שחטא במדה
הרע. את לבער כדי יותר, כשמואל,106)כבדים ולא

(שוטרים) אגרדמין מעמידין ש"אין שם) (גמרא הסובר
המחיר, את להוריד המייקר יאלץ שממילא מכיון לשערים",

קונים. אליו יבואו לא אחרת כי

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במחתרת 1) הבא ודיני נפש הגונב דיני ז"ל רבינו בו ביאר

צד  בהם יש ששניהם לפי אחד בפרק ונכללו השלמות. על
לפעמים. מיתה

.‡·Bb‰ Ïk2Ì„‡ LÙ3,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ - »«≈∆∆»»≈¿…«¬∆
ÌÈ¯·c‰ ˙¯OÚa ¯eÓ‡‰ ‰Ê ˜eÒt .·‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿…»∆»»«¬∆∆«¿»ƒ

‰¯‰Ê‡ ‡È‰4˙BLÙ ·B‚Ï5B¯ÎBn‰ ÔÎÂ .6¯·BÚ - ƒ«¿»»¿≈¿»¿≈«¿≈
„·Ú ˙¯kÓÓ e¯ÎnÈ ‡Ï :ÏÏÎa ‰fL ,‰OÚ˙ ‡Ïa7. ¿…«¬∆∆∆ƒ¿«…ƒ»¿ƒ¿∆∆»∆

el‡ ÔÈÂ‡Ï ÈL ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â8Â‡Ï ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ«¿≈»ƒ≈ƒ¿≈∆»
ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL9‡ˆnÈ Èk :¯Ó‡pL , ∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ∆∆¡«ƒƒ»≈

ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b LÈ‡10˜Áa B˙˙ÈÓe .¯ÓB‚Â11. ƒ…≈∆∆≈∆»¿≈ƒ»¿∆∆

על 2) - זה ובפרק ממון, גונב על דובר הקודמים בפרקים
נפש. "נפש 3)גונב כתוב: פה:) (סנהדרין במשנה

ר"מ. רומי בדפוס גם וכך לאֿתעשה.4)מישראל",
הלמד 5) "דבר המידה ידי על התלמוד מגיע זו למסקנה

נדרשת  שהתורה מדות משלושֿעשרה אחת שהיא מענינו",
לא  כגון בנפשות, מדבר הדברות בעשרת העניין כל בהן.
ש"לא  מכאן ביתֿדין. מיתות חייבי שהם תנאף, לא  תרצח,
מיתת  בה שיש בגניבה כן גם מדבר כאן האמור תגנוב"

פו.). (סנהדרין נפש גונב דהיינו כעבד.6)ביתֿדין,
בזיון 7) דרך ישראל בן מכירת לאסור בא זה לאו עיקר

עבדים  למכירת מיוחד מקום על והעמדה הכרזה עלֿידי
א, פרק עבדים בהלכות רבינו כתב וכן כהנים', ('תורת
ישראל  שגונב רבינו, וסובר שם. מלבי"ם ראה ד). הלכה
לשש  רק מכרו אם שאפילו ונראה, זה. בלאו נכלל ומוכרו,

זה. בלאו עובר ולאֿתעשה 8)שנים, גניבה של לאֿתעשה
מכירה. יענש 9)של עליו שהעובר להזהיר בא לא הלאו
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.‡ÈÒÏt‰ Ba ÔÈÏBzL ËeÁ‰52ÏL ÌÈÊ‡Ó ËeÁ ÔÎÂ , «∆ƒ«∆∆¿≈…¿«ƒ∆
·BË ÔÓb¯‡ È¯ÎBÓ ÏLÂ ·‰Ê53LÏL Bk¯‡ - »»¿∆¿≈«¿»»»¿»

˙BÚaˆ‡54C¯‡Â ,˙BÚaˆ‡ LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ÔÈ‰B·‚e , ∆¿»¿ƒƒ»»∆»∆¿»¿…∆
˙B‡ÏLÏM‰ C¯‡Â ÒÏt‰55‡e‰M ‰Ó ÈÙk - BlL «∆∆¿…∆««¿¿»∆¿ƒ«∆
‰ˆB¯56. ∆

המאזנים.52) כפות שתי תלויות שבו כך 53)הקנה,
פט. שם "טורטני" המלה את רבינו רוחב 54)מפרש

שלושת  שהם אגודלים, שלושה דהיינו אצבעות, שלוש
שם). ורש"י לט: בכורות (ראה טפח שבהן 55)רבעי

המאזנים. כפות יודע"56)תלויות "איני פירוש זהו

פט. בבאֿבתרא שבגמרא

.·ÈÔÈpÓ57Á˜BlÏ ÚÈ¯Î‰Ï ¯ÎBn‰ ·iÁL58˙Úa ƒ«ƒ∆«»«≈¿«¿ƒ««≈«¿≈
‰È‰È ˜„ˆÂ ‰ÓÏL Ô·‡ :¯Ó‡pL ?BÏ Ï˜BML.Cl ∆≈∆∆¡«∆∆¿≈»»∆∆ƒ¿∆»

BÏ Ô˙Â ClMÓ ˜cˆ :‰¯Bz ‰¯Ó‡59. »¿»»«≈ƒ∆»¿≈

פח:57) המשקל.58)שם על קצת לו להוסיף
שלאחר 59) לדרש, באה היא כן ועל מיותרת. "וצדק" המלה

להוסיף  עוד עליך מלא, משקל דהיינו שלימה", "אבן שנתת
משלך.

.‚È?‰nÎÂ60„Á‡ - L·È·e ,‰‡ÓÏ „Á‡ - ÁÏa ¿«»¿«∆»¿≈»¿»≈∆»
.˙B‡Ó Úa¯‡Ï61ÁÏ ‡¯ËÏ ¯OÚ BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk62- ¿«¿«≈≈«»«∆∆ƒ¿»«
ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B63‡¯ËÏa ‰¯OÚÓ „Á‡64¯ÎÓ Ì‡Â , ≈≈ƒ∆»≈¬»»¿ƒ¿»¿ƒ»«

„Á‡ ÔÈÓe¯‚ BÏ Ô˙B - L·È ÔÈ¯ËÏ ÌÈ¯OÚ BÏ∆¿ƒƒ¿ƒ»≈≈≈ƒ∆»
‡¯ËÏa ÌÈ¯OÚÓ65ÔÈa ·¯ ÔÈa ‰Ê ÔBaLÁ ÈÙÏ ÔÎÂ . ≈∆¿ƒ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ∆¿∆≈«≈

ËÚÓ66. ¿«

יד.60) הלכה ראה אחד 61)שם. אם בעיא, קיימת בגמרא
ועל  נפתרה, לא זו ובעיא מאות, מארבע אחד או ממאתיים
ההכרע  בלח מאות. מארבע באחד אלא חייב אינו מספק כן
בכלי, מעט נשאר הלח שמן מפני היבש, על מרובה

ביבש. בר 62)מהֿשאיןֿכן אבא רבי של היא זו דוגמה
שם. רב בשם משקל.63)ממל מנה,64)תוספת משקל

דינרים. או זוזים מאה לארבע 65)שהוא אחד דהיינו
בעשר 66)מאות. לא משקל תוספת לתת המוכר על

אחד  של חשבון לפי מכך, בפחות אף אלא בלבד, ליטרות
מיימוניות  [ובהגהות ביבש. מאות לארבע ואחד בלח, למאה
חיוב  אין ליטרין מעשרה שבפחות כותב, רשב"ם בשם

התורה]. מן גירומין

.„È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na67¯kÓÏ e‚‰pL ÌB˜Óa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»∆»¬ƒ¿…
ÔÈÚa ÔÈÚ68·iÁ - ÚÈ¯Î‰Ï e‚‰pL ÌB˜Óa Ï·‡ ; «ƒ¿«ƒ¬»¿»∆»¬¿«¿ƒ««»

ÁÙË BÏ ÚÈ¯Î‰Ï69. ¿«¿ƒ«∆«

הנזכר 67) החשבון לפי משקל תוספת לתת המוכר שחייב
הקודמת. כף 68)בהלכה את להכריע בלי בצמצום

בעין  "עין זה ביטוי הסחורה. שבה במקרא המאזנים, נמצא "
כא. כ, ודברים יד, יד, לטובת 69)במדבר להכריע,

טפח. של בשיעור הסחורה עם המאזנים כף את הקונה,
הכרח  אין התורה מן כי במנהג, תלוי במשקל ההכרע
לשקול  גם מותר אלא המשקל, עם מיד המשקל על שיוסיף

פח:). (בבאֿבתרא ששקלו לאחר ולהוסיף בצמצום

.ÂËÌÈ¯ËÏ ¯OÚ BÏ Ï˜BL ‰È‰70¯Ó‡È ‡Ï -71:BÏ »»≈∆∆ƒ¿ƒ……«
˙Á‡ ˙Á‡ Ï˜L72Ú¯Î‰Â73‰¯OÚ BÏ Ï˜BL ‡l‡ ; ¿…««««¿«¿«∆»≈¬»»

.ÔlÎÏ „Á‡ Ú¯Î‰Â ,˙Á‡ ˙·a¿«««¿∆¿≈«∆»¿À»

פט.70) שם להרבות 72)הלוקח.71)ברייתא כדי
להכריע,73)בהכרעות. שנהגו במקום טפח של בשיעור

ממאה  אחת היא והתוספת בעין עין ששוקלים במקום אבל
אחת  שוקל בין הבדל אין ביבש, מאות מארבע ואחד בלח

אחת. בבת לשוקל אחת

.ÊËe‚‰pL ÌB˜Ó74‰w„a „ÓÏ75‰q‚a „ÓÈ ‡Ï -76; »∆»¬»…¿«»…»…¿«»
‰w„a „ÓÈ ‡Ï - ‰q‚a77˜ÁÓÏ .78ÛÈÒBÈÂ Lc‚È ‡Ï - ¿«»…»…¿«»ƒ¿……ƒ¿¿ƒ

ÌÈÓca79ÔÓ ˙ÁÙÈÂ ˜ÁÓÈ ‡Ï - Lc‚Ï e‚‰ Ì‡ ÔÎÂ ; «»ƒ¿≈ƒ»¬ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ
ÌÈÓc‰80.‰È„n‰ ‚‰Ók „„BÓ ‡l‡ . «»ƒ∆»≈¿ƒ¿««¿ƒ»

פח:74) שם בקב.75)משנה כגון קטנה, במדה
משום 76) הוא, הטעם קבים. ששה שהיא בסאה, כגון

אחת  תוספת יקבל תוספות שש שבמקום הקונה, שיפסיד
המוכר.77)בלבד. שיפסיד המדה,78)משום את

העודף. את שהיא 79)ולהסיר גדושה, מדה לו ימכור לא
על  שליש לו ויוסיף לה.), (שבת מחוקה ממדה יותר בשליש
מחיר  את להעלות עלול זה שמעשה הוא, הטעם המחיר.
ולא  יותר, שילם שהקונה ישמעו אנשים כי המחוקה, המדה
פט.). (שם המדה על לו שהוסיפו משום שזה ידעו

מדה 80) ימכור אל גדושה, מדה למכור שנוהגים במקום
יביא  זה שגם המחיר, מן לו מנכה כשהוא אפילו מחוקה,
ולא  בזול, שמכרו ששמעו אנשים עלֿידי המחירים לשינוי

מחוקה. מדה שמכרו ידעו

.ÊÈ˙Bcn‰ ÏÚ ÛÈÒB‰Ï eˆ¯L ‰È„Ó Èa81ÏÚ B‡ ¿≈¿ƒ»∆»¿ƒ««ƒ«
˙e˙L ÏÚ ¯˙È eÙÈÒBÈ ‡Ï - ˙BÏ˜Ln‰82‰È‰ Ì‡L . «ƒ¿»…ƒ»≈«¿∆ƒ»»

˙eL¯‰ - ‰ML ÏÈÎÓ e‰e‡OÚÂ ,‰MÓÁ ÏÈÎÓ ·w‰««≈ƒ¬ƒ»«¬»≈ƒƒ»»¿
eOÚÈ ‡Ï - ‰ML ÏÚ ¯˙È ;Ô„Èa83. ¿»»»≈«ƒ»…«¬

לפי 81) גדולות בין קטנות בין המדות כל את להגדיל
צ.). (שם שמואל של מימרא אחד. ששי.82)חשבון חלק

עליה, שהוסיפו לאחר המדה מן ששי חלק תהיה ההוספה
מלבר". "שתות זה 83)דהיינו דין למדו שם בגמרא

מהמקרא.

.ÁÈÔBËÈq‰84ÂÈ˙BcÓ ˙‡ Áp˜Ó85ÌÈLÏLÏ ˙Á‡ «ƒ¿«≈«∆ƒ»««ƒ¿ƒ
˙Èa‰ ÏÚ·e ,ÌBÈ86ÈÂÁ‰Â .L„Á ¯OÚ ÌÈLÏ ˙Á‡87 ««««ƒ««ƒ¿≈»»…∆¿«∆¿»ƒ

˙aLa ÌÈÓÚt ÔÁp˜Ó88LÓ ‰ÁÓÓe ,ÂÈ˙BÏ˜89ÌÚt ¿«¿»«¬«ƒ¿«»¿«∆ƒ¿¿»««
Ï˜LÓ Ïk ÏÚ ÌÈÊ‡Ó Áp˜Óe ,˙aLa ˙Á‡««¿«»¿«≈«…¿«ƒ«»ƒ¿»

Ï˜LÓe90e„ÈÏÁÈ ‡lL È„k ,91. ƒ¿»¿≈∆…«¬ƒ

פח.).84) שם (משנה גדולות בכמויות ומוכר הקונה
את 85) המקטין בתוכן, הנקרש השמן מן מדותיו את מנקה

כסיטון.86)נפחן. תדיר מוכר מן 87)שאינו הקונה
מסיטון. תדיר יותר אולם קטנות, בכמויות ומוכר הסיטון

בשבוע.88) מן 89)פעמים המאזנים אבני את ורוחץ
בהן. הנדבק לו, ומהדומה ופעם 90)השמן פעם בכל

בהן. ועלולות 91)ששוקל ברזל עשויות המאזנים כי
ומשקל, משקל כל על ומנגבן אותן מנקה כן על להחליד.
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אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈
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עב.50) סנהדרין הבית, לקירות מתחת הגנב שחפר
(שמות 51) לו" דמים עליו השמש זרחה "אם כתוב: בתורה

חייב. וההורגו כחי, דינו שביום משמע פשוטו ולפי ב), כב,
ובשניהם  ללילה, יום בין הבדל שאין רבינו, ומשמיענו
שם  יג. פרשה משפטים במכילתא לדבריו המקור פטור.
אם  לומר ללילה, יום בין לחלק אלא בא אינו "או נאמר:
ולנערה  לומר: תלמוד פטור, יהא ובלילה חייב ביום הרגו
כאן  אף ללילה, יום בין חלק לא להלן מה דבר, תעשה לא
הראב"ד  השגת מיושבת בזה ללילה". יום בין תחלוק לא

מיימוניות. והגהות כאן, מגידֿמשנה וראה כמי 52)כאן.
פטור. וההורגו - כמת דינו כלומר וחיות, דם לו שאין
לו. יתנגד אם הבית, בעל את להרוג עלול זה גנב הטעם:
"הבא  בו: שנאמר להרגו, אדם אחרי כרודף דינו כן על

(שם). להורגו" השכם הבא 53)להרגך הגנב שדין מכיון
מותר  אדם שלכל להרגו, אדם אחר רודף כדין במחתרת
עב:). (שם הרודף המתת עלֿידי הנרדף חיי את להציל

בלבד.54) הבית לבעל הרגו,55)לא אם פטור רק לא
להרגו. לכתחילה מותר מיתת 56)אלא שחייבי אףֿעלֿפי

במחתרת  הבא הגנב את אבל בשבת, הורגין אין ביתֿדין
(שם). הבית בעל את להציל כדי בשבת, להרוג מותר

.ÁBbb CB˙a ‡ˆÓpL ·p‚ B‡ ˙¯zÁna ‡a‰ „Á‡Â¿∆»«»««¿∆∆«»∆ƒ¿»¿«
Ì„‡ ÏL57BÙÈt¯˜ CB˙a B‡ B¯ˆÁ CB˙a B‡58ÔÈa , ∆»»¿¬≈¿«¿ƒ≈

ÈÙÏ ?˙¯zÁÓ ¯Ó‡ ‰nÏÂ .‰ÏÈla ÔÈa ÌBia59C¯cL «≈««¿»¿»»∆¡««¿∆∆¿ƒ∆∆∆
.‰ÏÈla ˙¯zÁna ‡B·Ï ÌÈ·pb‰ ·…̄««»ƒ»««¿∆∆««¿»

עב:57) סנהדרין גדר 58)ברייתא מוקף נרחב שטח
העיר. נכנס 59)בקרבת שאם רש"י [דעת הברייתא. לשון

אבל  חילק. לא כאן רבינו אולם להורגו, אסור הפתח דרך
בכוונה  אחרים לרשות בנכנס אלא אמר לא הוא שגם נראה
גונב  או חבירו, של בכיסו ידו התוחב סתם, גנב אבל לגנוב,
החפץ  שבעל ברגע הדולפק או השולחן מעל שהוא מה

להורגו]. שאסור מודה רבינו גם עין, מעלים

.Ë‰Ó ÈtÓe60ÏÚ Û‡ ·pb ÏL BÓ„ ‰¯Bz ‰¯Èz‰ ƒ¿≈»ƒƒ»»»∆«»««
?ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡aL Èt61B˙˜ÊÁL ÈÙÏ62Ì‡L , ƒ∆»«ƒ¿≈»¿ƒ∆∆¿»∆ƒ

‰Ê ‡ˆÓÂ ,ep‚¯‰È - BÚÓe ÂÈÙÏ ˙Èa‰ ÏÚa „ÓÚ»«««««ƒ¿»»¿»««¿∆¿ƒ¿»∆
B‚¯‰Ï B¯·Á ¯Á‡ Û„B¯k ·‚Ï B¯·Á ˙È·Ï ÒÎp‰63, «ƒ¿»¿≈¬≈ƒ¿…¿≈««¬≈¿»¿

‚¯‰È CÎÈÙÏe64ÔË˜ ‰È‰L ÔÈa ÏB„‚ ‰È‰L ÔÈa .65, ¿ƒ»≈»≈≈∆»»»≈∆»»»»
‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa66. ≈»»≈¿≈»

עב.60) שם רבא, של בעל 61)מימרא של ממונו לגנוב
המציאות.62)הבית. לאור ברורה עב:63)הנחה שם

להלן דין  ומפורט עג. שם משנה להרגו, חבירו אחר הרודף
א. פרק רוצח קטן 65)הגנב.64)בהלכות של דינו כי

בנפשו  להצילו שניתן הרודף, כקטן הוא במחתרת הבא
רודף.66)(שם). כדין

.ÈÂÈÏÚ ‡a‰ ·pb‰ ‰fL ˙Èa‰ ÏÚ·Ï ¯e¯a ¯·c‰ ‰È‰»»«»»»¿««««ƒ∆∆««»«»»»
B‚¯B‰ BÈ‡67¯eÒ‡ - ÔBÓÓ È˜ÒÚ ÏÚ ‡l‡ ‡a BÈ‡Â , ≈¿¿≈»∆»«ƒ¿≈»»

LÙ ‚¯B‰ ‰Ê È¯‰ - B‚¯‰ Ì‡Â ,B‚¯‰Ï68:¯Ó‡pL ; ¿»¿¿ƒ¬»¬≈∆≈∆∆∆∆¡«
¯·c‰ EÏ ¯e¯a Ì‡ - ÂÈÏÚ LÓM‰ ‰Á¯Ê Ì‡ƒ»¿»«∆∆»»ƒ»¿«»»

LÓMk69,CÎÈÙÏ .e‰‚¯‰z Ï‡ ,EnÚ ÌBÏL BÏ LiL «∆∆∆≈»ƒ¿«««¿≈¿ƒ»

Ba ÏÚ ˙¯zÁna ‡a‰ ·‡70È‡ceL ,‚¯‰ BÈ‡ - »«»««¿∆∆«¿≈∆¡»∆««
‚¯‰ - ÂÈ·‡ ÏÚ ‡a‰ Ôa‰ Ï·‡ ;B‚¯B‰ BÈ‡L71. ∆≈¿¬»«≈«»«»ƒ∆¡»

מידו.67) ממונו להציל נגדו יעמוד וחייב 68)אפילו
עב.69)עליו. שם הברייתא, מרחם 70)לשון אב סתם

שם. בגמרא דוגמא בנו. הבא 71)על סתם אדם כל כדין
נגדו  יקום אם הבית, בעל את שיהרוג שחזקתו במחתרת,
אדם, בני בסתם נאמר האב על בבן זה דין ממונו. את להציל
אסור  יהרגהו, ולא מאד אביו את אוהב זה שבן כשידוע אבל
שאינו  באדם גם אלא אמרו, בבן רק ולא במחתרת. להרגו
(מגידֿ ביותר כאוהבו ידוע אבל הבית, בעל של קרובו

משנה).

.‡ÈL ·pb‰ ÔÎÂ‡ˆÈÂ ·b72B‡ˆÓe ·‚ ‡lL B‡ , ¿≈««»∆»«¿»»∆…»«¿»
Û¯Ú ‰Ùe ÏÈ‡B‰ - ˙¯zÁn‰ ÔÓ ‡ˆBÈ73BÈ‡Â ≈ƒ««¿∆∆ƒ»»…∆¿≈

Û„B¯74ÌÈÓc BÏ LÈ ,75Ì„‡ Èa e‰eÙÈw‰ Ì‡ ÔÎÂ .76 ≈≈»ƒ¿≈ƒƒƒ¿≈»»
ÌÈ„Ú B‡77‡aL ‰Ê ˙eL¯a ‡e‰ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ««ƒ∆¬«ƒƒ¿∆∆»

˙È·Ï ‡a Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‚¯‰ BÈ‡ - ÂÈÏÚ»»≈∆¡»¿≈»ƒ«ƒ»¿≈
.‚¯‰ BÈ‡L ÔÈcƒ∆≈∆¡»

דמים"72) לו יש למחתרת חוץ דמים, לו אין "במחתרת
ח). הלכה ח, פרק סנהדרין אףֿעלֿפי 73)(ירושלמי

במחתרת. עדיין גנב 74)שנמצא אם אבל גנב, לא הרי כי
רב  של מימרא פטור. - והרגו המחתרת מן יוצא ומצאו
עליו  ועמד לו והלך לצאת פניו את והפך הכיס "נטל הונא:

(שם). נהרג" ההורגו אין חייב.75)והרגו, וההורגו
אם 76) לבעה"ב, מצילים לו יש כי הגנב, את להרוג אסור

- והרג הימנו מושיעים לו "היו להרגו. עליו הגנב יקום
יג). פרשה משפטים (מכילתא "אם 77)חייב" הפסוק את

"אם  אונקלוס תרגום מפרש לו" דמים עליו השמש זרחה
אותו), רואים עדים (=אם עלוהי..." נפלה דסהדיא עיני
שיוכלו  מכיון אבל לו, להושיע יכולים אינם אפילו כלומר
ולא  הגנב ימנע בעלֿהבית, את יהרוג שהגנב במקרה להעיד
מאירי  (ראה אותו להרוג ואסור דמים לו יש כן על יהרוג,

.(269 ע' לסנהדרין

.·Èe‰„O CB˙Ï B‡ B˙pb CB˙Ï ˙¯zÁna ‡a‰ ÔÎÂ¿≈«»««¿∆∆¿ƒ»¿»≈
¯Èc‰ CB˙Ï B‡78¯‰q‰Â79B˙˜ÊÁL ;ÌÈÓc BÏ LÈ - ¿«ƒ¿«««≈»ƒ∆∆¿»

ÌÈÏÚa‰ ·¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,„·Ïa ÔBÓn‰ ÏÚ ‡aL∆»««»ƒ¿«¿ƒ∆≈…«¿»ƒ
el‡ ˙BÓB˜Óa ÌÈÈeˆÓ80. ¿ƒƒ¿≈

צאן.78) לעדר בשדה.79)גדרה לבהמות גדרה
לגגו,80) בניגוד שם. ימצאהו שהבעלים הגנב ידע ולא

הלכה  למעלה ראה בהם, מצויים שהבעלים וקרפיפו חצרו
ח.

.‚ÈÌÈÓ„ BÏ LiL ·pb Ïk81Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡ ,82 »«»∆≈»ƒƒ»«»»«
ÂÈÏÚ ÌÈÁwÙÓ - ˙aLa83B˙‡È·a ÌÈÏk ¯aL Ì‡Â ,84 ¿«»¿«¿ƒ»»¿ƒƒ≈≈ƒ¿ƒ»

ÔÈÓeÏL˙a ·iÁ -85ÌÈÓ„ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ Ï·‡ ;86¯aML «»¿«¿ƒ¬»ƒ∆≈»ƒ∆ƒ≈
¯eËt - B˙‡È·a ÌÈÏk87e¯‡aL BÓk ,88. ≈ƒ¿ƒ»»¿∆≈«¿

להורגו.81) שהיה 82)שאסור בשעה מפולת אבני של
דינו 83)במחתרת. כי להצילו, כדי האבנים את מפנים

עב:). (סנהדרין שבת דוחה נפש ופיקוח אדם, כל כדין
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אין  כי ביתֿדין, עלֿידי במיתה עליו שיענש אלא במלקות,
(שם  מזהירין אלאֿאםֿכן – מלקות ולא מיתה לא - עונשין

הגנב 10)פו:). ומת ומכרו בו והתעמר ישראל, "מבני
שאם  ומכירה, גניבה הדברים. שני נזכרים זה בפסוק ההוא".

מיתה. חייב עליהם האמורה 11)עבר מיתה סתם כי
קלט). תצא, פרשת (ספרי, בחנק - בתורה

.·˙‡ ·‚iL „Ú ˜Á ˙˙ÈÓ ·iÁ ·pb‰ ÔÈ‡≈««»«»ƒ«∆∆«∆ƒ¿…∆
Ï‡¯Oi‰12B˙eL¯Ï epÒÈÎÈÂ ,13Ba LnzLÈÂ ,14, «ƒ¿»≈¿«¿ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÌÈ¯Á‡Ï ep¯kÓÈÂ15B¯ÎÓe Ba ¯nÚ˙‰Â :¯Ó‡pL ;16. ¿ƒ¿¿∆«¬≈ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«∆¿»
a ‡l‡ Ba LnzL ‡Ï elÙ‡Â‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁÙ17, «¬ƒ…ƒ¿«≈∆»¿»ƒ»∆¿»

ÂÈÏÚ ÔÚLpL ÔB‚k18Ba CÓÒ B‡19Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆ƒ¿«»»ƒ¿«««ƒ
ÔLÈ ·‚p‰L20Ba LnzL ‰Ê È¯‰ -21. ∆«ƒ¿»»≈¬≈∆ƒ¿«≈

נפש 12) "גונב נאמר: (שם) ובספרי פה: סנהדרין משנה
מעכו"ם. ולא הפסוק 13)מאחיו", מן לומדים זה דין

טז). כא, (שמות יומת" מות בידו ונמצא ומכרו איש "וגונב
אין  - "בידו משפטים: פרשת המכילתא מעיר זה לכתוב

רשותו". אלא מקום בכל המכירה.14)בידו לפני
ג).15) הלכה לקמן (ראה הגנוב של לקרוביו ולא
שם).16) (משנה מכרו ואחרֿכך הגנב בו השתמש
בריה 17) אחא רב של פירושו לפי במשנה, כחכמים שם.

שם.18)דרבא. בגמרא המובאת השתמש 19)דוגמא
"סומכא  השווה שם. הרוח), בפני הגנה (לשם הגוף בעובי

נג:). (סוכה בו.20)דארעא" שהשתמש ואם 21)בשעה
שם). (סנהדרין חייב משנתו, התעורר שהנגנב לאחר מכרו,
אבל  ישן, כשהוא במכרו רק מסתפק ירמיה שרב רבינו [דעת
הגמרא  מלשון אולם חייב. מכרו ואחרֿכך נתעורר אם
בכך", עימור דרך אין או בכך עימור "דרך שם): (סנהדרין

עיון]. וצריך רבינו, כדברי שלא משמע

.‚Ba LnzLÂ B·b22˙eL¯a ·eb‰ ÔÈ„ÚÂ ,B¯ÎÓe ¿»¿ƒ¿«≈¿»«¬«ƒ«»ƒ¿
¯eËt - B˙eL¯Ï ·pb‰ BÒÈÎ‰ ‡ÏÂ BÓˆÚ23B·b . «¿¿…ƒ¿ƒ««»ƒ¿»¿»

B¯ÎÓ B‡ ,B¯ÎÓ ‡ÏÂ Ba LnzLÂ B˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿¿ƒ¿«≈¿…¿»¿»
Ba LnzLpL Ì„˜24„Á‡Ï B¯ÎÓe Ba LnzL B‡ , …∆∆ƒ¿«≈ƒ¿«≈¿»¿∆»

- ÂÈÁ‡Ï B‡ ÂÈ·‡Ï B¯ÎnL ÔB‚k ,·eb ÏL ÂÈ·B¯wÓƒ¿»∆»¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ
¯eËt ‰Ê È¯‰25„Ú - ÂÈÁ‡Ó LÙ ·b :¯Ó‡pL ; ¬≈∆»∆∆¡«…≈∆∆≈∆»«

B·b Ì‡ ÔÎÂ .‰¯ÈÎÓa ÂÈ·B¯wÓe ÂÈÁ‡Ó epÏÈc·iL∆«¿ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿»
ÔÈ„ÚÂ B¯ÎÓe ,ÔLÈ ‡e‰Lk Ba LnzLÂ ,ÔLÈ ‡e‰Â¿»≈¿ƒ¿«≈¿∆»≈¿»«¬«ƒ

ÔLÈ ‡e‰26¯eËt ‰Ê È¯‰ -27. »≈¬≈∆»

שם.22) ישנו 23)ברייתא ועדיין "מכרו אומרת: הברייתא
ש"ברשותו" רש"י, כפירוש מפרש ורבינו פטור". - ברשותו

עצמו. הנגנב ברשות "והתעמר 24)היינו אמרה והתורה
קודם  כלומר מכירה, ואחרֿכך עימור בתחלה - ומכרו" בו

מכרו. ואחרֿכך בנגנב הגנב פו.25)השתמש סנהדרין
מ"ם  האות במכירה. ומקרוביו מאחיו שיבדילנו עד "מאחיו"
ו"אחיו" אחיו, מן הרחקה על באה להורות "מאחיו", במלה
בהלכה  הגנוב. של הקרובים לכל מתכוון הרחב במובנו
לרחוקים  - פירוש לאחרים, וימכרנו רבינו: כתב הקודמת

שם). הקודמת,26)(גמרא שבהלכה למקרה בניגוד
המכירה. ולא ישן, כשהנגנב היה בלבד כי 27)שהשימוש

להקל. נפשות וספק נפתרה, שלא (שם), בגמרא בעיא זוהי

.„„·Ïa ‰È¯aÚÏ d¯ÎÓe ‰M‡ ·b Ì‡ ÔÎÂ28ÔB‚k , ¿≈ƒ»«ƒ»¿»»¿À»∆»ƒ¿«¿
‰ÁÙM‰ BfL :Á˜Bl‰ ÏÚ ‰˙‰L29‡l‡ EÏ ÔÈ‡Â ,ÈÏ ∆ƒ¿»««≈«∆«ƒ¿»ƒ¿≈¿∆»

¯eËt ‰Ê È¯‰ - ˙B„Ïe‰30. «¿»¬≈∆»

שם.28) ורש"י גמרא מעוברת, אשה שגנב לא 29)כגון
כשפחה. מוכרה והוא ישראל בת אלא ממש, שפחה

נפשות 30) וספק נפתרה, ולא (שם), ירמיה רב בעיית זוהי
להקל.

.‰Ba ˙‡ ·Bb‰31ÔÎÂ ,ÔËw‰ ÂÈÁ‡ ˙‡ B‡ «≈∆¿∆»ƒ«»»¿≈
ÔÈtB¯ËBt‡‰32ÔÈÎeÓÒ Ô‰L ÌÈÓB˙È‰ ˙‡ e·bL »«¿ƒ∆»¿∆«¿ƒ∆≈¿ƒ

ÌÏˆ‡33B˙Èa ÈaÓ „Á‡ ·bL ˙Èa‰ ÏÚ·e ,34 ∆¿»««««ƒ∆»«∆»ƒ¿≈≈
˙B˜BÈz „nÏÓe ,BÁÏL ÏÚ ÔÈÎeÓq‰35„Á‡ ·bL «¿ƒ«À¿»¿«≈ƒ∆»«∆»

BÏˆ‡ ÌÈ„ÓBl‰ ÌÈpËw‰ ÔÓ36LnzLpL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ«¿«ƒ«¿ƒ∆¿««ƒ∆ƒ¿«≈
¯eËt - B¯ÎÓe Ba37B„È· ‡ˆÓÂ :¯Ó‡pL ;38Ë¯t - ¿»»∆∆¡«¿ƒ¿»¿»¿»
el‡Ï39.Ì„Èa ÔÈÈeˆÓ Ô‰L ¿≈∆≈¿ƒ¿»»

כחכמים.31) ופסק שם, במשנה ממונים 32)מחלוקת
על  ולפקח קטנים יתומים על להשגיח ביתֿדין עלֿידי

עליהם.33)נכסיהם. פרנסתם המשרתים.34)שדאגת
פו.).36)קטנים.35) (שם רבא של ממיתה.37)מימרא
בידו.38) היו לא הגניבה שקודם אלו 39)משמע כל

זו. בהלכה הנזכרים

.Â„Á‡40ÏB„b‰ ˙‡ ·Bb‰41Ôa ÔËw‰ ˙‡ ·Bb‰ B‡ ∆»«≈∆«»«≈∆«»»∆
BÓBÈ42ÂÈL„Á BÏ eÏkL43ÔÈa ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa , ∆»√»»≈»»≈¿≈»≈

‰M‡ B‡ LÈ‡ ·pb‰ ‰È‰L44;ÔÈ‚¯‰ el‡ È¯‰ - ∆»»««»ƒƒ»¬≈≈∆¡»ƒ
LÌB˜Ó ÏkÓ - LÙ ·b :¯Ó‡p45˙‡ ·Bb‰ „Á‡Â . ∆∆¡«…≈∆∆ƒ»»¿∆»«≈∆

¯¯ÁLÓ „·Ú B‡ ¯b ·bL B‡ Ï‡¯OÈ46:¯Ó‡pL ; ƒ¿»≈∆»«≈∆∆¿À¿»∆∆¡«
˙BˆÓ·e ‰¯B˙a Ô‰ eÈÁ‡ ÏÏÎa el‡Â ,ÂÈÁ‡Ó LÙ47. ∆∆≈∆»¿≈ƒ¿««≈≈¿»¿ƒ¿

Ôa BÈˆÁÂ „·Ú BÈˆÁL ÈÓ B‡ „·Ú‰ ˙‡ ·Bb‰ Ï·‡¬»«≈∆»∆∆ƒ∆∆¿∆∆¿∆¿∆
ÔÈ¯BÁ48¯eËt -49. ƒ»

בין.40) - בין פירוש: או", - שלושֿעשרה 41)"אחד בן
שערות. שתי שהביא אחד, ויום שנולד.42)שנה ביום בו

ח 43) לבן פרט שבעה, או תשעה עיבורו, חדשי נגמרו
קיימא. בן שאינו משבעה פחות או השווה 44)חדשים כי

שבתורה. עונשין לכל לאיש אשה "נפש"45)הכתוב
מוסב  זה טעם נקבה. בין זכר בין קטן, בין גדול בין משמע
אשה  הכתוב "הקשה כי הגנב, לדין לא אבל הנגנב, לפרטי
ללימוד  צריכים אנו ואין שבתורה", עונשין לכל לאיש
פה: סנהדרין בברייתא מקורם הנ"ל הדינים כל מיוחד.

מצוות.46) עול עליהם שאינם 47)שקיבלו אףֿעלֿפי
פו.). (שם ישראל שותפים,48)מבני שני של עבד כגון

מהם. אחד מאחיו 49)ששחררו נפש "גונב כתוב: כי
ממעטים  ישראל" "מבני הנוספות המלים מן ישראל". מבני

שם). (גמרא חורין בן וחציו עבד וחציו עבד,

.Ê˙¯zÁna ‡a‰50‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ,51BÏ ÔÈ‡ - «»««¿∆∆≈«≈««¿»≈
ÌÈÓc52Ì„‡‰ ¯‡L B‡ ˙Èa‰ ÏÚa B‚¯‰ Ì‡ ‡l‡ ;53 »ƒ∆»ƒ¬»««««ƒ¿»»»»

ÏkÏ LÈ ˙eL¯e .ÔÈ¯eËt -54B‚¯‰Ï55ÔÈa ÏÁa ÔÈa , ¿ƒ¿≈«…¿»¿≈¿…≈
˙aLa56ÔÈ‡ :¯Ó‡pL ;B˙ÈÓ‰Ï ÔÈÏBÎiL ‰˙ÈÓ ÏÎa , ¿«»¿»ƒ»∆¿ƒ«¬ƒ∆∆¡«≈
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הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן י"ז ש"ק יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו
ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"

ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה,

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrl ewzip aezkd ixdy df e`l lr oiwel oi` la`"

משאר  וגזילה גניבה הפריד ה"ב פי"ח סנהדרין ובהלכות
לתשלומין. הניתן לאו שהם וכתב לעשה, הניתקין הלאוין
לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי הגאון משם ודייק
הם  וגזילה גניבה אבל הלאו. התבטל העשה שקיים מרגע
אינו  ולכן החפץ, את השיב שלא זמן כל נמשכת פעולה
התשלומין  כי לתשלומין הניתן לאו אלא לעשה הניתק לאו
רק  אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את מבטלים אינם
כאן: לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל איסור על עובר שאינו

לעשה". הכתוב ניתקו שהרי ..."
(.37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl it lr)

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ
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ãycew zegiyn zecewpã

"dxez oic `edy lk lefbl xeq`"

אבל  פרוטה, משווה בפחות וגם שהוא בכל הוא גזל איסור
כי  פרוטה. בשווה בו חבל אם רק חייב בחברו החובל
חברו, מיד החפץ על הבעלות הפקעת על הוא הגזל איסור
החובל  אבל פרוטה. משווה פחות על גם ישנה ובעלות
אינו  ולכן לחבירו, שעשה וההפסד הנזק על חייב בחבירו
מותר  דעות שלכמה ומה פרוטה. משווה פחות על חייב
הפקעת  לכאורה והוא בעל־כורחו הנאה איסורי ליקח
היו  לא וממילא הפקר שהם מצד הוא עליהם, בעלותו

בבעלותו.
(28 dxrde 54 'r c"l wlg y"ewl it lr)

נז.).7) (סנהדרין פרוטה משווה פחות שאף 8)אפילו לפי
א  פרק גניבה הלכות (ראה התורה מן אסור משיעור פחות

ב). הלכה

.‚ÏÊB‚ e‰Ê È‡9‰˜ÊÁa Ì„‡‰ ÔBÓÓ Á˜Bl‰ ‰Ê ?10. ≈∆≈∆«≈«»»»»¿»¿»
B„iÓ ÛËÁL ÔB‚k11B˙eL¯Ï ÒÎpL B‡ ,ÔÈÏËÏhÓ ¿∆»«ƒ»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ¿«ƒ¿

ÌÈÏk ÌMÓ ÏËÂ ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡lL12Û˜zL B‡ , ∆…ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ»≈ƒ∆»«
Bc·Úa13Ô‰a LnzLÂ BzÓ‰··e14CB˙Ï „¯iL B‡ , ¿«¿ƒ¿∆¿¿ƒ¿«≈»∆∆»«¿
e‰„O15.ÏÊB‚ ‡e‰ - ‰Êa ‡ˆBik ÏÎÂ ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â »≈¿»«≈∆»¿…«≈»∆≈

ÈÁ‰ ˙‡ ÏÊ‚iÂ :¯Ó‡pL ÔÈÚkÈ¯ˆn‰ „iÓ ˙16. »ƒ¿»∆∆¡««ƒ¿…∆«¬ƒƒ««ƒ¿ƒ

א.9) בהלכה הגוזל", ל"כל ביאור יד,10)זהו בחוזק
הבעלים. ידיעת בלי בסתר האדם ממון הלוקח לגנב בניגוד

לדוגמה 11) המתאימה ביותר הפשוטה הדוגמא זוהי
זו. הלכה בסוף המובא מרשותו 12)שבכתוב הנוטל דין

מידו. הנוטל בכוח.13)כדין עבדו את דוגמא 14)תפס
את  לעצמו נטל שם הקודמות. הדוגמאות משתי שונה זו
או  בעבד כאן אולם לחלוטין, הכלים ואת המטלטלין
בלבד  בהם השתמש אלא לעצמו, אותם לקח לא בבהמה

צז.). צו: הדוגמאות 15)(שם את משלימה זו דוגמא
(בבא  קרקע על וכאן מטלטלין, על דובר שם הקודמות.

לח:). לגזלן 16)בתרא דוגמא בתלמוד משמש הזה הכתוב
עט:). קמא (בבא

.„˜LBÚ e‰Ê È‡17B„È CB˙Ï B¯·Á ÔBÓÓ ‡aL ‰Ê ? ≈∆≈∆∆»»¬≈¿»
ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a18L·k e‰eÚ·zL ÔÂÈÎÂ ,19ÔBÓn‰ ƒ¿«¿»ƒ¿≈»∆¿»»««»

B¯·Á „Èa BÏ ‰È‰L ÔB‚k .B¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ ‰˜ÊÁa BÏˆ‡∆¿¿»¿»¿…∆¡ƒ¿∆»»¿«¬≈
˙e¯ÈÎO B‡ ‰‡ÂÏ‰20ÏBÎÈ BÈ‡Â ,BÚ·Bz ‡e‰Â , «¿»»¿ƒ¿¿¿≈»

Ìl‡ ‡e‰L ÈtÓ epnÓ ‡ÈˆB‰Ï21‰Ê ÏÚÂ .‰L˜Â ¿ƒƒ∆ƒ¿≈∆«»¿»∆¿«∆
.EÚ¯ ˙‡ ˜LÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡∆¡«…«¬…∆≈¬

ב.17) בהלכה הנזכר לעושק ביאור לגוזל 18)זהו בניגוד
הבעלים. ברצון שלא לידו חבירו ממון בא שמתחילתו

מציעא 20)עיכב.19) (בבא שכיר כפועל אצלו שעבד
כחפצו.21)סא.). ועושה תקיף

.‰dÓˆÚ ‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ ÏÊBb‰ Ïk22:¯Ó‡pL , »«≈«»¿«¬ƒ«¿≈»«¿»∆∆¡«
B‡ ‰„·‡ Ì‡Â .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»¿ƒ»¿»

˙Èp˙L23‰ÈÓc ÌlLÓ -24BÓˆÚ ÈtÓ ‰„B‰L ÔÈa . ƒ¿«≈¿«≈»∆»≈∆»ƒƒ«¿
ÌlLÏ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÏÊbL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ e‡aL ÔÈa≈∆»»»≈ƒ∆»«¬≈∆«»¿«≈

„·Ïa Ô¯w‰25‰¯È·a d‡·e ‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .26- «∆∆ƒ¿«¬ƒ»«»¿»»¿ƒ»
˙Èp˙L ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰27‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc ,28˙‡ Ò¯‰iL ƒ¿…ƒ¿«≈ƒ»∆«¬…∆

ÌÈÓÎÁ ewz Ï·‡ ;‰ÈÏÚ·Ï ‰¯B˜ ¯ÈÊÁÈÂ ÔÈa‰ Ïk»«ƒ¿»¿«¬ƒ»ƒ¿»∆»¬»ƒ¿¬»ƒ
ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ29‡ÏÂ ‰ÈÓc ˙‡ Ô˙B ‰È‰iL , ƒ¿≈«»««»ƒ∆ƒ¿∆≈∆»∆»¿…

ÔÈa‰ „ÈÒÙÈ30k ÔÎÂ .‰¯B˜ ÏÊ‚ elÙ‡ .‰Êa ‡ˆBik Ï «¿ƒ«ƒ¿»¿≈…«≈»∆¬ƒ»«»
CB˙a dÚ·˙Ï ‰¯Bw‰ ÏÚa ‡·e ,‚Á‰ ˙kÒa d‡OÚÂ«¬»»¿À«∆»»«««»¿»¿»¿

‰ÈÓc ˙‡ BÏ Ô˙B - ‚Á‰31ÏÈ‡B‰ - ‚Á‰ ¯Á‡ Ï·‡ ; ∆»≈∆»∆»¬»««∆»ƒ
ËÈËa ‰‡a ‡ÏÂ ˙Èp˙L ‡ÏÂ32‰¯Bw‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ , ¿…ƒ¿«≈¿…¿»»¿ƒ«¬ƒ∆«»
.dÓˆÚ«¿»

בתשלומים.22) עצמו לפטור יכול הגזלן כגון,23)ואין
קמא  (בבא בגדים ועשאן צמר כלים, ועשאן עצים הגוזל

לומר 24)צג:). תלמוד מה גזל, אשר הגזילה את "והשיב
בעי  בעלמא דמים לאו ואם יחזיר, שגזל כעין אם גזל? אשר

י). פרק שם תוספתא סו. (שם כגנב 25)שלומי" ולא
שגנב. עדים שני עליו העידו אם שניים, פי שמשלם

גדול.26) הבניין 27)בניין הריסת לאחר כי מברייתה,
שהייתה. כמו קורה אשר 28)תישאר הגזילה את והשיב

בתשובה.29)גזל. לחזור הגזלן על להקל שאם 30)כדי
יימנע  עצמה, הקורה את ולהחזיר ביתו את להרוס נכריחו

תשובה. בטיט,31)מלעשות חיברה שלא אףֿעלֿפי
תקנה, כאן גם תיקנו החג, לאחר להריסה עומדת והסוכה
הסוכה  דין החג ימי בתוך כי עצמה, הקורה את יחזיר שלא

שם). (גמרא קבע בניין דין 32)כדין בטיט, בנאה ואם
הקורה  את מחזיר אינו החג לאחר ואף בניין, כדין הסוכה
(גמרא  השבים תקנת מפני דמיה, את לו נותן אלא עצמה,

שם).

.Â¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt ÏÊBb‰33- «≈»ƒ»∆¿»««ƒ∆»«
‰ÏÊb ˙·L‰ ˙¯B˙a BÈ‡34˙Bc‚‡ LÏL ÏÊb .35˙BÂL ≈¿«¬»«¿≈»»«»¬À»

ÈzL ˙BÂL ÔzLÏL È¯‰Â ,eÏÊe‰Â ,˙BËe¯t LÏL»¿¿¿«¬≈¿»¿»»¿≈
¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ÌÈzL BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,˙BËe¯t¿¿∆¡ƒ¿«ƒ«»¿«¬ƒ

˙ÈLÈÏM‰36‰Ëe¯t ‰ÂL ‰˙È‰ ‰lÁz·e ÏÈ‡B‰ ,37. «¿ƒƒƒ«¿ƒ»»¿»»»¿»
ÔÈ‡ ‰ÏÊb - ˙Á‡ ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Ëe¯t ˙BÂL ÌÈzL ÏÊb»«¿«ƒ»¿»¿∆¡ƒ««¿≈»≈

Ô‡k38Ô‡k ÔÈ‡ ‰ÏÊb ˙·L‰ ˙ÂˆÓ ,39. »ƒ¿«¬»«¿≈»≈»

(ראה 33) תורה" דין שהוא כל לגזול "אסור כי עבירה,
ב). הלכה ממון 34)למעלה אינו פרוטה משווה פחות כי

נה:). מציעא ירק )35(בבא כגון יחד, הנאגדים דברים
קה.). קמא משווה 36)(בבא פחות שהיא פי על אף

בתורת  אינו פרוטה משווה שפחות אמרנו והרי פרוטה,
הגזילה. חובת 37)השבת הגזילה משעת עליו וחלה

משווה 38)ההשבה. פחות הוא בידו שנשאר מה כי
גזל 39)פרוטה. כי הגזילה, השבת מצוות את קיים לא

משנה. במגיד פירש [כך הכול להחזיר ועליו פרוטה, שווה
סימן  משפט חושן הטור גירסת שהביא משנה כסף וראה
ולהלכה  כאן" אין השבה כאן, יש "גזילה רבינו: בדברי שס
מה  להחזיר מחוייב שהגזלן מפרש הוא גם כי הבדל, אין

בידו]. שנשאר
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הבעלים.84) עב.)85)לרשות (סנהדרין מזיק כל כדין
ח.86) והלכה ז הלכה מיתה 87)למעלה חיוב כי מלשלם,

מלשלם, פטור ניצל אם ואפילו כאחד, באים ממון וחיוב
הגל. את עליו מפקחים שאין פרק 88)והואֿהדין למעלה

א. הלכה ג,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ‰·b ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן י"ז ש"ק יום

zFklddca`e dlfB
-oiwifpxtqdciàedlifbzekld

¦§§¥¨©£¥¨
LÈLÓÁÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ Ú·L ÔÏÏÎa ≈ƒ¿»»∆«ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈¿»≈

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
(‡(„ .„ÓÁÏ ‡lL (‚ .˜LÚÏ ‡lL (· .ÏÊ‚Ï ‡lL∆…ƒ¿…∆…«¬…∆…«¿…

‡lL (Â .‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Ï (‰ .˙Be‡˙‰Ï ‡lL∆…¿ƒ¿«¿»ƒ∆«¿≈»∆…
.‰„·‡‰ ·ÈL‰Ï (Ê .‰„·‡‰ ÔÓ ÌlÚ˙Èƒ¿«≈ƒ»¬≈»¿»ƒ»¬≈»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
ואיכות 1) ושיעורם, מהותם הגזילה, ענייני רבינו בו כלל

ר"ל  מצוות, החמש ואלו והחימוד. התאוה וענין החזרה
הכוללות  הן והחימוד והתאוה, והעושק, והאבידה, הגזילה,

גזילה. הלכות ענין

ãycew zegiyn zecewpã

(אף  ואבידה גזילה הלכות הרמב"ם חיבר מדוע להבין צריך
ולפי  בהיתר לידו באה שהרי לגניבה יותר שייכת שאבידה
יובן  לגזלה) ולא לגנבה יכול ומעתה תשיב" "השב - הציווי
החטאים  כללות על מורה גזילה העניין: פנימיות פי על
מרשות  הקב"ה) - הבעלים (בפני החוטא גוזל שבכולם
"אבידה" היא לכך והסיבה זה'. ה'לעומת לרשות הקדושה
שטות", רוח בו נכנס אא"כ חוטא אדם "אין חז"ל אמרו כי
שוטה  "איזהו כמארז"ל: היא שטות' ה'רוח כניסת וסיבת
בחינת  יש מישראל אחד בכל כי לו" שנותנים מה המאבד
אלקה  "חלק שהיא האלקית הנפש - לו שנותנים מ"ה
גזילה  של למצב מגיע מ"ה בחינת וכשמאבד ממש" ממעל

החיצונים. ממנו שיונקים
שזוהי  ה"אבידה" את לחפש עליו הגזילה את להשיב ובכדי
ואחרי  משם", "ובקשתם שכתוב כמו התשובה עבודת
מלפני  יותר גבוהה בדרגה נעשה האבידה את שמוצא
ב"עיר  יחידי ושולט מושל נעשה שלו מ"ה בחינת כי החטא

לטוב. מתהפך זה' ה'לעומת שצד הגוף" זה קטנה
שפתח  הנ"ל הסדר מודגש גזילה הלכות פרטי בסדר גם
תגזול" לא שנאמר בלא־תעשה עובר . . הגוזל "כל
ומבאר  תורה" דין שהוא כל לגזול "ואסור בה"ב וממשיך
פרוטה  משווה שפחות שהגם שלו בשו"ע הזקן אדמו"ר
התורה  מן אסור שיעור "חצי מ"מ ממון, נקרא אינו
ביותר  הקטן גם שבעולם ופרט פרט בכל כי לכתחילה"

ה'לעומת  לרשות יפול שלא לשומרו ויש אלוקי ניצוץ ישנו
נתקו  הכתוב שהרי זה לאו על לוקין "אין וממשיך זה'.
מצות־ זו גזל אשר הגזילה את והשיב שנאמר לעשה,
מרשות  מסוים דבר גזל כאשר שגם היא וההוראה עשה".
את  להשיב שיכול יודע כי ברוחו ליפול לאדם אין הקדושה
היה  שלא מצוה מקיים זה ידי שעל אלא עוד ולא הגזילה,
אסור  שלכתחילה ופשיטא הגזילה. לולי לקיימה יכול
עניין  אירע ח"ו שאם אלא גזילה לידי עצמו להביא לאדם
עילוי  לידי לבוא זה ידי ועל להשיבה שיכול לדעת עליו זה,

הגזילה. קודם שהיה מכפי יותר גדול
(g oniq oiwifp xtq 'zekln oii' it lr .454 'r d"k wlg y"ewl it lr)

.‡ÏÊBb‰ Ïk2‡Ïa ¯·BÚ - ‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ »«≈∆¬≈»∆¿»≈¿…
‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .ÏÊ‚˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙3, «¬∆∆∆¡«…ƒ¿…¿≈ƒ«»∆

‰OÚÏ B˜z ·e˙k‰ È¯‰L4·iÁ - ÏÊb Ì‡L , ∆¬≈«»ƒ¿«¬≈∆ƒ»««»
BÊ - ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰ ˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL ;¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ∆∆¡«¿≈ƒ∆«¿≈»¬∆»»

‰OÚ ˙ÂˆÓ5‰ÏÊb‰ Û¯O elÙ‡Â .6;‰˜BÏ BÈ‡ - ƒ¿«¬≈«¬ƒ»««¿≈»≈∆
ÔzpL Â‡Ï ÏÎÂ ,‰ÈÓc ÌlLÏ ·iÁ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈«»¿«≈»∆»¿»»∆ƒ«

.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ ÔÈÓeÏL˙Ï¿«¿ƒ≈ƒ»»

ãycew zegiyn zecewpã

."dyrl ewzip aezkd ixdy df e`l lr oiwel oi` la`"

משאר  וגזילה גניבה הפריד ה"ב פי"ח סנהדרין ובהלכות
לתשלומין. הניתן לאו שהם וכתב לעשה, הניתקין הלאוין
לעשה, הניתק לאו שבכל הרוגוצו'בי הגאון משם ודייק
הם  וגזילה גניבה אבל הלאו. התבטל העשה שקיים מרגע
אינו  ולכן החפץ, את השיב שלא זמן כל נמשכת פעולה
התשלומין  כי לתשלומין הניתן לאו אלא לעשה הניתק לאו
רק  אלא הלאו של הנמשכת פעולתו את מבטלים אינם
כאן: לשונו וצ"ע ולהבא. מכאן גזל איסור על עובר שאינו

לעשה". הכתוב ניתקו שהרי ..."
(.37 'rd 209 'r f"i wlg y"ewl it lr)

גניבה 2) הלכות (ראה יד" בחוזק ובפרהסיא "בגלוי הלוקח
ג). הלכה ולקמן ג הלכה א לאו 3)פרק שכל פי על אף

עליו. לוקין מעשה בו והעתיקו 4)שיש אותו העביר
כל  הכלל "זה מלקות. זה לאו על אין כן ועל עשה, למצוות
עליה" חייבין אין ועשה, קום בה שיש תעשה לא מצוות

טז.). ואשם 5)(מכות יחטא כי "והיה מתחיל: הכתוב
אם  מקרה, לתאר הכתוב כוונת אין הגזלה..." את והשיב
את  להשיב הגזלן על לצוות בא אלא הגזילה, את השיב

מצותֿהעשה 6)הגזילה. את שוב לקיים אפשר ואי

ככתבה.

.·‡e‰L Ïk ÏÊ‚Ï ¯eÒ‡Â7‰¯Bz ÔÈc8„·BÚ elÙ‡ . ¿»ƒ¿…»∆ƒ»¬ƒ≈
B˜LÚ B‡ BÏÊb Ì‡Â ;B˜LÚÏ B‡ BÏÊ‚Ï ¯eÒ‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ»¿»¿¿»¿¿ƒ¿»¬»

.¯ÈÊÁÈ -«¬ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15



dcia`eקפ dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו

שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג
שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או

להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
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קפי dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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‰ÁB ÌÈÓÎÁ Áe¯ ÔÈ‡ - ‰ÏÊb‰ ÈÓ„ epnÓ Ïa˜Ó‰«¿«≈ƒ∆¿≈«¿≈»≈«¬»ƒ»
epnÓ80. ƒ∆

ãycew zegiyn zecewpã

eznyp z` lhep eli`k dhext deey exag z` lfebd lk"
."epnn

בגמרא הוא הדין של א.)מקורו קיט, קמא שם (בבא אבל
בחמסן  גם ושהוא ובנותיו, בניו דם שופך כאילו גם נאמר
את  הרמב"ם הביא לא מדוע להבין וצריך בגרמא, וגם

בגמרא. המשך
בעל  מאדם חפץ לקיחת שפעולת סובר שהרמב"ם אלא
עליו. בעלותו את שמבטל כיון נשמתו כנטילת היא ־כרחו
שבעלותו  שכיון יקח" בעליו "נפש מהפסוק זה ונלמד
נשמתו. כנטילת זה הרי הגזילה ידי על מופקעת זה מחפץ
לבניו  בנוגע הגמרא המשך את הרמב"ם הביא לא לכן
מעשה  גוף על רק דיבר כאן כי ובגרמא בחמס וגם ובנותיו

ישיר. באופן מהבעלים כשגוזל רק שייך וזה הגזילה
תקנת  על הרמב"ם מדבר בה ההלכה, המשך גם יובן בזה
היתה  לא אם כן פי על "ואף במילים ומתחיל השבים,
דמי  והחזיר . . תשובה לעשות הגזלן ורצה קיימת הגזילה
כי  כו'". ממנו מקבלים שאין היא חכמים תקנת הגזילה
של  נשמתו הגוזל נוטל שבגזילה פי על שאף לומר רוצה
תנאים. בשני לשבים תקנה חכמים תקנו זאת בכל הנגזל,
חייב  קיימת הגזילה אם אבל קיימת הגזילה כשאין האחד
עצמה  הגזילה השבת כי גזל אשר הגזילה את להחזיר

לת  דמיה יכולה את כשמחזיר משא"כ מעיקרו העוון את קן
אפשר  אם לכן הנגזל. של הממון הפסד את רק שמתקן
כמו  נשמתו" את "מחזיר כאילו הוא הרי הגזילה להחזיר

הגזילה. לפני שהיתה
מאליו  ובא תשובה לעשות הגזלן שרצה השני, והתנאי
צדדים  שני יש הגזילה עוון בתיקון כי הגזילה דמי והחזיר
תיקן  תשובה הגזלן עושה אם לכן, הגזלן. וצד הנגזל צד
"נטילת  את לתקן אפשר אי כך שבין ומכיון עניינו, את
לו  ומוחלין לו "עוזרין אז הרי איננו, שהחפץ כיון נשמתו"

השבים". על הישרה הדרך לקרב כדי
"לקרב  כדי אם שהרי חשובה, הוראה לומדים זה מדין
על  ימחול שאדם חכמים תקנו השבים" על הישרה הדרך
אחר  יהודי עם שההתעסקות על־אחת־כמה־וכמה ממונו,
באופן  להיות צריכה שבשמים לאביהם ישראל את לקרב
רצון  רק אלא ריווח כוונת כל כאן שאין אצלו שברור

השבים". על הישרה הדרך "לקרב
(.67 'rd 15 'r `"g y"dq 112 'r a"l wlg y"ewl it lr)

קיט.71) קמא בבא יוחנן רבי של הגוזל.72)מימרא כל
הנגזל.73) של נפשו כלומר יקח, שעבירת 74)בעליו

חמורה. כה נשרפה.75)הגזילה או שאבדה כגון

צד:).76) (שם תשובה" לעשות שביקש אחד באדם "מעשה
בביתֿהדין.77) הנגזל אותו שתבע פי 78)בלי על אף

ה. הלכה למעלה ראה דמיה, את להחזיר חייב תורה שדבר
תשובה.79) הגזלנים 80)לעשות את מונע הוא כי

מחזירה  קיימת הגזילה אם א. סיכום: בתשובה. מלחזור
אם  ב. תשובה. בעל הוא אם אפילו ממנו, אותה ומקבלים
כגון  לגזלן, רב הפסד ייגרם ההחזרה ידי ועל קיימת הגזילה
מפני  דמיה, נותן ה), הלכה (למעלה בבניין שבנאה קורה
אין  דמיה אפילו קיימת, הגזילה אין ג. השבים. תקנת

והח  מאליו בא אם ממנו, שנאמר מקבלים מקום כל ד. זיר.
שב  שאינו לגזלן הכוונה דמים, משלם שהגזלן בתלמוד,

דין. בבית אותו תובעים אלא מרצונו,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
או 1) רשות שינוי ר"ל הגזילה, שינויי דיני רבינו בו ביאר

אלו. דברים ופרטי ענין, שינוי או שבח שינוי

.‡˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb‰2BÓk ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ «¿≈»∆…ƒ¿«≈∆»¬≈ƒ¿
‰˙È‰L3ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,4Û‡Â ,‰pnÓ ∆»¿»««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿«

ÔÏÊb‰ ˙nL Èt ÏÚ5ÂÈa „Èa ‡È‰ È¯‰Â6BÊ È¯‰ - «ƒ∆≈««¿»«¬≈ƒ¿«»»¬≈
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ7dÓˆÚa8,ÔÏÊb‰ „Èa ˙Èp˙L Ì‡Â . ∆∆ƒ¿»∆»¿«¿»¿ƒƒ¿«≈¿«««¿»

- ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»
ÈepLa d‡˜9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓc ÌlLÓe ,10. ¿»»¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿««¿≈»

סו.2) הגזילה.3)בבאֿקמא ווי 4)בשעת דאמר "כיון
כג.). (בבאֿמציעא מינה" ליה מייאש כיס, לחסרון לה

קיא:5) קונה 6)בבאֿקמא גזילה שהלוקח אףֿעלֿפי
ג. הלכה לקמן רשות, ושינוי ביאוש "רשות 7)אותה כי

של  בנו ביד שהגזילה כלומר דמי", לוקח כרשות לאו יורש
שינוי  כאן ואין הגזלן, ביד היתה עדיין כאילו דינה הגזלן,
קונה. אינו לבדו יאוש כי להחזירה, חייב כן ועל רשות

סח.).8) סו. (שם דמיה ולא גופה, רבה,9)הגזילה "אמר
- ודוגמאות "שינוי", המושג הגדרת סו.). (שם קונה" שינוי

ואילך. י הלכה לקמן הגזלן.10)ראה ביד השביחה אפילו

.·‰Ê ÔÈ„Â11‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc12˙‡ ·ÈL‰Â :¯Ó‡pL , ¿ƒ∆ƒ»∆∆¡«¿≈ƒ∆
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .ÏÊb ¯L‡ ‰ÏÊb‰13e„ÓÏ14‡È‰ Ì‡ : «¿≈»¬∆»»ƒƒ«¿»»¿ƒƒ

d˙B‡ ÌlLÓ - dÏÊbLk15- B„Èa ˙Èp˙L Ì‡Â , ¿∆¿»»¿«≈»¿ƒƒ¿«≈¿»
‰ÈÓc ÌlLÓ16‡ÏÂ ‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ . ¿«≈»∆»ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¿…

˙Èp˙L17¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L Á·M‰ Ïk ÔÏÊb‰ ‰˜ - ƒ¿«≈»»««¿»»«∆«∆ƒ¿ƒ»««
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡Â ,Le‡È18‰Ê ¯·„Â . ≈¿≈¿«≈∆»ƒ¿««¿≈»¿»»∆

·cÓÌ‰È¯19ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,20BÏ ¯ÈÊÁnLÎe . ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«»««»ƒ¿∆«¬ƒ
Á·M‰ BÏ ÔÈÓL ,‰ÏÊb‰21ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËBÂ22. «¿≈»»ƒ«∆«¿≈ƒ«ƒ¿»

משלם 11) נשתנית ואם בעינה, חוזרת נשתנית שלא שגזילה
מרבו.13)שם.12)דמיה. הפירוש 14)תלמיד את

הנ"ל. עצמה.15)לפסוק הגזילה את גמרא 16)מחזיר
וילדה.17)שם. אצלו ונתעברה פרה גזל כגון
בשעת 18) שהיתה כמו הפרה את מחזיר הוא כלומר,

רחל  וילדה אצלו ונתעברה פרה "גזל הולד. בלי הגזילה
רבינו  צג:). שם (משנה הגזלה" כשעת משלם . . . ונטענה

ו. הלכה לקמן ראה יאוש. בלאחר זו משנה של 19)מפרש
אם 20)החכמים. בתשובה. לחזור הגזלן על להקל כדי
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.Ê¯a„na B˙ÏÊ‚ BÏ ¯ÈÊÁ‰Â ,·eMia B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰«≈∆¬≈«ƒ¿∆¡ƒ¿≈»«ƒ¿»
- Â‡Ï Ì‡Â ;ÏËB - ‰ˆ¯ Ì‡ :ÏÊ‚p‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««ƒ¿»ƒ»»≈¿ƒ»
ÈpnÓ Ò‡z ‡nL ,·eMia ‡l‡ ÏËB ÈÈ‡ :BÏ ¯ÓB‡≈≈ƒ≈∆»«ƒ∆»≈»≈ƒ∆ƒ

Ô‡k40B˙eÈ¯Á‡·e ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰Â .41„Ú »«¬≈ƒƒ¿««¿»¿«¬»«
.‰ÏÊb‰ ÈÓ„a ÔÎÂ .·eMia BÏ ‰p¯ÈÊÁiL∆«¬ƒ∆»«ƒ¿≈ƒ¿≈«¿≈»

שודדים 40) ידי על כגון באונס, ממני אותה יקחו שמא
וקרה 41)מזויינים. במדבר כורחו בעל לו החזירה אם

חייב. הגזלן אונס,

.ÁÔBaLÁa BÏ ÚÈÏ·‰Â B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰42‡ˆÈ -43. «≈∆¬≈¿ƒ¿ƒ««∆¿»»
¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â44BÒÈÎÏ45Ì„‡L ;‡ˆÈ - ˙BÚÓ Ba LiL ¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈»»»∆»»

BÒÈÎa LÓLÓÏ ÈeOÚ46˙BÚn‰ ‰Ó È¯‰Â ,‰ÚL ÏÎa »¿«¿≈¿ƒ¿»»»«¬≈»»«»
˙ÚcÓ ‡lL ÔÈÓe ,ÂÈ˙BÚÓ ÏÏÎa BÏ ¯ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒƒ¿«¿»ƒ¿»∆…ƒ««

¯ËBt47‡Ï - ÌeÏk Ba ÔÈ‡L ÒÈÎÏ ¯ÈÊÁ‰ Ì‡Â . ≈¿ƒ∆¡ƒ¿ƒ∆≈¿…
‡ˆÈ48BÚÈ„BiL „Ú ‰ÏÊb‰ ˙eÈ¯Á‡a ·iÁÂ ,49¯ÈÊÁ‰L »»¿«»¿«¬»«¿≈»«∆ƒ∆∆¡ƒ

.ÈBÏt ÒÈÎÏ¿ƒ¿ƒ

הוסיף 42) דמיו לו וכשנתן חפץ, ממנו קנה זמן לאחר
לומר  התבייש כי בחשבון, והבליע הגזילה דמי עליהם

פטור 43)שגזל. הנגזל, מיד הכסף נגנב ואם חובתו, ידי
מאחריותו. הנגזל.45)הגזלן.44)הגזלן של לארנקו

כדי 46) קרובות, לפעמים ארנקו את לבדוק רגיל אדם
כא: מציעא בבא יצחק רבי (דעת הכסף נגנב לא אם לראות

קיח:). קמא בבא הכול כדעת הנגזל 47)שנתקבלה אם
לו  הודיע לא שהגזלן פי על אף לו, שהוחזר הכסף את מנה
אבד  אם מאחריותו, הגזלן את פוטר הגזילה, את לו שהחזיר

כן. למשמש 48)לאחר דרכו אין כסף, בכיס שאין מכיוון
פירשו  כך הגזילה. לו הוחזרה אם ידע לא כך ומתוך בו,
מעות  בו שיש כיס בין בגמרא ההבדל את והרי"ף רבינו
רש"י). כפירוש (שלא שם מעות, בו שאין כיס לבין

ואילך.49) מכאן הנגזל עליו שישמור כדי

.Ë„ÓBÁ‰ Ïk50ÏL ÂÈÏÎÂ B˙Èa B‡ B˙Ó‡ B‡ Bc·Ú »«≈«¿¬»≈¿≈»∆
epnÓ e‰˜iL BÏ ¯LÙ‡L ¯·„ B‡ ,B¯·Á51¯ÈaÎ‰Â , ¬≈»»∆∆¿»∆ƒ¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ba ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÚ¯a ÂÈÏÚ52ÏÚ Û‡ ,epnÓ BÁ˜lL „Ú »»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«∆¿»ƒ∆««
ÌÈa¯ ÌÈÓ„ BÏ Ô˙pL Èt53‡Ïa ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - ƒ∆»«»ƒ«ƒ¬≈∆≈¿…

,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .„ÓÁ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ«̇¬∆∆∆¡«…«¿…¿≈ƒ«»∆
‰OÚÓ Ba ÔÈ‡L ÈtÓ54„Ú ‰Ê Â‡Ïa ¯·BÚ BÈ‡Â . ƒ¿≈∆≈«¬∆¿≈≈¿»∆«
„ÓÁL ıÙÁ‰ ÁwiL55¯Ó‡pL ÔÈÚk ,56„ÓÁ˙ ‡Ï : ∆ƒ««≈∆∆»«»ƒ¿»∆∆¡«…«¿…

Ba LiL „enÁ - CÏ zÁ˜ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ·‰ÊÂ ÛÒk∆∆¿»»¬≈∆¿»«¿»»ƒ∆≈
‰OÚÓ57. «¬∆

להשיג.50) לב בכל ואמתו)51)החפץ (עבדו הפרט "מה
קונה  שהוא דבר כל אף ומקנה, קונה שהוא בדבר מפורש

ח). פרשה יתרו (מכילתא דברים 52)ומקנה" עליו הרבה
להו"53)והתעקש. משמע דמי בלא לאינשי תחמוד, "לא

קיים, תחמוד" "לא איסור שבאמת מכאן ה:). מציעא (בבא
דמים. בנותן בו 54)אף אין הקנייה מעשה עצם כי

שידול  לאחר הבעלים בהסכמת שנעשה לאחר עבירה,
אין  ובזה וההפצרה, השידול רק היא והעבירה מרובה,

כן 55)מעשה. אם אלא תחמוד" "לא לאו על עובר אינו

שחמד. החפץ את קנה דהיינו מטרתו, את החומד השיג
שנאמר.56) למה בדיבור?57)דומה חומד אפילו "או

להלן  מה וגומר, עליהם וזהב כסף תחמוד לא לומר תלמוד
(מכילתא  מעשה" שעושה עד כאן אף מעשה, שעושה עד

ח).. פרשה יתרו,

.È‰e‡˙n‰ Ïk58,B¯·Á ÏL ÂÈÏÎÂ BzL‡ B‡ B˙Èa »«ƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈»∆¬≈
Ô˙B˜Ï BÏ ¯LÙ‡L ÌÈ¯·c ¯‡MÓ Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆ƒ¿»¿»ƒ∆∆¿»ƒ¿»
‰zÙÂ ‰Ê ¯·„ ‰˜È C‡È‰ BaÏa ·LÁL ÔÂÈk - epnÓƒ∆≈»∆»«¿ƒ≈«ƒ¿∆»»∆¿ƒ¿»

¯·ca BaÏa59,‰e‡˙˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú ¿ƒ«»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…ƒ¿«∆
„·Ïa ·la ‡l‡ ‰Â‡z ÔÈ‡Â60. ¿≈«¬»∆»«≈ƒ¿«

מעשה.58) ידי על לפועל תשוקתו להוציא גמר 59)בלי
לו. שימכרנו החפץ בעל על להטריח בניגוד 60)בליבו

ולא  אומר הוא ולהלן תחמוד "לא מעשה. בו שיש לחימוד
בפני  החמדה ועל עצמה בפני התאווה על לחייב תתאווה,

שם). (מכילתא עצמה"

.‡ÈÈ„ÈÏ ‡È·Ó „enÁ‰Â ,„enÁ È„ÈÏ ‰‡È·Ó ‰Â‡z‰««¬»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿«ƒ≈ƒƒ≈
ÏÊ‚61Èt ÏÚ Û‡ ¯kÓÏ ÌÈÏÚa‰ eˆ¯ ‡Ï Ì‡L ; »≈∆ƒ…»«¿»ƒƒ¿…««ƒ

È„ÈÏ ‡B·È - ÌÈÚ¯a ¯ÈˆÙ‰Â ÌÈÓ„a Ì‰Ï ‰a¯‰L∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ»ƒ≈
ÏÊ‚62ÌÈz· e„ÓÁÂ :¯Ó‡pL ;63e„ÓÚ Ì‡Â .eÏÊ‚Â »≈∆∆¡«¿»¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿

ÌBÓÓ ÏÈv‰Ï ÂÈÙa ÌÈÏÚa‰64e‰eÚÓ B‡65ÏÊ‚lÓ «¿»ƒ¿»»¿«ƒ»»¿»ƒƒ¿…
‰OÚnÓ „ÓÏe ‡ˆ .ÌÈÓc ˙eÎÈÙL È„ÈÏ ‡B·È -»ƒ≈¿ƒ»ƒ≈¿«ƒ«¬≈

˙B·Â ·‡Á‡66. «¿»¿»

לחמוד,61) סופו התאווה שאם לך ולומר ... אומר: "רבי
לאנוס  סופו חמד ואם תחמוד, ולא תתאווה ולא שנאמר

(שם). וגזלו" שדות וחמדו שנאמר ויקח 62)ולגזול,
ונשאו.63)בחזקה. ובתים וגזלו שדות וחמדו במקרא:

מהם.64) שגזלוהו שגזלו.65)לאחר אחאב 66)לפני
עליו, העלילו נבות וכשסרב לקנותו וביקש נבות כרם חמד
המלך  לאוצר החרימו כרמו ואת והרגוהו למשפט העמידוהו

כא). (מלכיםֿא

.·È‰e‡˙n‰L ,z„ÓÏ ‡‰67„Á‡ Â‡Ïa ¯·BÚ -68, »»«¿»∆«ƒ¿«∆≈¿»∆»
B‡ ÌÈÏÚaa ¯ÈˆÙ‰L ¯ˆÙ‰a ‰e‡˙‰L ¯·„ ‰Bw‰Â¿«∆»»∆ƒ¿«»¿∆¿≈∆ƒ¿ƒ«¿»ƒ
‡Ï' :¯Ó‡ CÎÏ .ÔÈÂ‡Ï ÈLa ¯·BÚ - Ô‰Ó ‰Lw·a¿«»»≈∆≈ƒ¿≈»ƒ¿»∆¡«…

'‰e‡˙˙ ‡Ï'Â '„ÓÁ˙69ÏÊb Ì‡Â .70‰LÏLa ¯·Ú - «¿…¿…ƒ¿«∆¿ƒ»«»«ƒ¿»
.ÔÈÂ‡Ï»ƒ

לפועל.67) חפצו מוציא תתאווה.68)ואינו לא
בפני 69) החמדה ועל עצמה בפני התאווה על "לחייב

שם). (מכילתא אותו,70)עצמה" שחמד לאחר דבר
למכרו. סרבו והבעלים

.‚È‰Ëe¯t ‰ÂL B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰ Ïk71ÏËB el‡k - »«≈∆¬≈»∆¿»¿ƒ≈
Úˆa Úˆa Ïk ˙BÁ¯‡ Ôk :¯Ó‡pL ;epnÓ B˙ÓL72 ƒ¿»ƒ∆∆∆¡«≈»¿»…≈«»«

LÙ ˙‡73ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .¯ÓB‚Â74‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ , ∆∆∆¿≈¿««ƒ≈ƒ…»¿»
˙Ói˜ ‰ÏÊb‰75‰·eLz ˙BOÚÏ ÔÏÊb‰ ‰ˆ¯Â ,76‡·e , «¿≈»«∆∆¿»»««¿»«¬¿»»

ÂÈÏ‡Ó77‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙wz - ‰ÏÊb‰ ÈÓc ¯ÈÊÁ‰Â78 ≈≈»¿∆¡ƒ¿≈«¿≈»«»«¬»ƒƒ
B˙B‡ ÔÈ¯ÊBÚ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡L79ÔÈÏÁBÓe ∆≈¿«¿ƒƒ∆∆»¿ƒ¬ƒ

ÏÎÂ .ÌÈ·M‰ ÏÚ ‰¯LÈ‰ C¯c‰ ·¯˜Ï È„k ,BÏ¿≈¿»≈«∆∆«¿»»««»ƒ¿»
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מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»

Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה
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יאוש. לפני הגזילה כשהשביחה המקרים, וכל52ֿ)שני
מעוברת. היתה כבר אותה כשגזל אם ולפני 53)שכן

תקנת  מטעם לא אף השבח, את אפילו קונה הגזלן אין יאוש
ב. בהלכה כלמעלה שבעיבור 54)השבים. השינוי כי

לקמן  ראה מעשה. שינוי נחשב ואינו קל, שינוי הוא ובלידה
י. אףֿעל55ֿ)הלכה הגזילה, על החוזקית הזכות לבעלים

הגזלן. בבית שהיא אפילו 56)פי תאבד הבהמה אם
כלומר  לשלם, הגזלן חייב טבעית, מיתה שמתה כגון באונס,
את  קונה אינו זאת בכל שלו, היתה כאילו מפסיד הוא

השבח.

.Á·b57ÏÊ‚ B‡58eL‡È˙pL ¯Á‡ Á·ËÂ LÈc˜‰Â , »«»«¿ƒ¿ƒ¿»«««∆ƒ¿»¬
ÌÈÏÚa‰59‰ÚMÓ ÔÏÊb‰ ˙eL¯a ‡È‰ È¯‰ - «¿»ƒ¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ»»

„·Ïa dLÈc˜‰L60¯kO ‡ËBÁ ‡‰È ‡lL È„k ,61; ∆ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿≈∆…¿≈≈ƒ¿»
Lc˜‰ ˙ÚL „Ú ‰·b ˙ÚMÓ ‰È˙Bf‚Â ‰È˙B„ÏÂ ÏÎÂ¿»¿»∆»¿ƒ∆»ƒ¿«¿≈»«¿«∆¿≈

ÌÈÏÚa ÏL -62. ∆¿»ƒ

נה:57) (בבאֿקמא 58)גיטין הקדש הקדישם ובשניהם
הקדשו 59)סז.). אין הבעלים, שנתייאשו לפני הקדיש אם

סח:). (שם שלו אינה הגזילה או שהגניבה מכיון הקדש,
יח 60) פרק לחםֿמשנה [ראה השם ובשינוי ביאוש שקנאה

חולין  היתה קודם כי יד]. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
שבח  לענין ברשותו אינה אבל עליה. קודש שם ועכשיו
למעלה  הקדיש, שלא בגזלן כמו הבעלים, שנתייאשו משעה
בהקדיש  אבל השבים, תקנת בו עשו ששם מכיון ב, בהלכה
ט). להלכה מגידֿמשנה (ראה השבים תקנת בו אין

קנה 61) לא הדין מצד כי נה: גיטין הגמרא, דברי אלה
אינו  בלבד יאוש כי יאוש, לאחר אפילו השבח, את הגזלן
סוף  למעלה (ראה לגזלן השבח - השבים תקנת ומפני קונה,

א). [קשה 62)הלכה יאוש. שלאחר והוולדות הגיזות גם
המגידֿ של פירושו עלֿפי כאן רבינו דברי להבין מאוד
חוטא  יהא שלא "כדי הטעם בפירוש אומר רבינו משנה.
היינו  לגמרי, אחר נימוק יוצא המגידֿמשנה ומדברי נשכר",
יינתן  לא שהשבח מפני השבים, תקנת שייך לא שבהקדיש
הכל  הלא נשכר? החוטא מה לתמוה: יש ועוד לגזלן.
התמיהות  כל את לסלק וכדי כאן. ראב"ד ראה  להקדש?
הכוונה  "וטבח" כאן: רבינו שכתב שמה לפרש, נראה
(בגיטין  בחוץ קדשים שחיטת עוון על ועבר בחוץ, לשחט
ענוש  וכו' בחוץ עלה, תני נאמר: זו, הלכה מקור ששם נה:
מיותרת, "וטבח" המלה הרי כן, תאמר לא שאם כרת),
אלא  וחמשה ארבעה בדין כאן עוסקים אנו אין שהלא
לשון  אחר נגרר שרבינו לומר תרצה ואם גזילה; בשבח
ודאי  אלא מכר". "או המלים השמיט למה קשה  המשנה,
שם: אמרו זה ועל וכו'", עלה "ותני להמובאה: התכוון
והפירוש  רבינו. של נימוקו ומכאן נשכר", חוטא יהא "שלא
גזילה, עוון על נוסף כרת עוון על שעבר הזה שהחוטא הוא,

השבים]. מתקנת יהנה לא

.Ë?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na63ÂÈÏ‡Ó ‡a‰ Á·La64, «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆««»≈≈»
˙B„ÏÂe ˙Bfb ÔB‚k65‰LeÁk ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»¬»ƒ»¿»¿»

dÓhÙe66Á·L ÏÊ‚p‰ ÔÓ ÏËB Le‡È ÈÙÏ elÙ‡ - ƒ¿»¬ƒƒ¿≈≈≈ƒ«ƒ¿»∆«
Ìeht‰67Ba LiL Á·MÓ ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ¿≈…«≈»∆ƒ∆«∆≈

.‰‡ˆB‰»»

לאחר 63) ובין יאוש לפני בין גזילה בשבח הבדל שיש
בדמים.64)יאוש. לגזלן עלה עליהם 65)שלא שמדובר

צג: שם ובגמרא סה.66)במשנה ההפרש 67)שם את
שפטמה. לאחר הפרה דמי לבין שפטמה לפני הפרה דמי בין
"אני  פירוש שקלת?" ואת פטימנא "אנא לטעון: יכול הוא
גניבה  הלכות וראה (שם, תקח?" ואתה כסף, ואוציא אפטם

יא). הלכה א פרק

.ÈÈepL68B˙i¯·Ï ¯ÊBÁ‰69ÈepL BÈ‡ -70?„ˆÈk . ƒ«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ≈«
ÌÈ¯ÓÒÓa Ô˜a„Â ÌÈˆÚ ÏÊBb‰71- ‰·z Ô‰Ó ‰OÚÂ «≈≈ƒ¿ƒ¿»¿«¿¿ƒ¿»»≈∆≈»

˙BÁeÏ ÔÈ¯ÊBÁÂ ,Ô˜¯ÙÏ ¯LÙ‡ È¯‰L ;ÈepL BÈ‡≈ƒ∆¬≈∆¿»¿»¿»¿¿ƒ
eÈ‰Lk72. ¿∆»

זה,68) בפרק הראשונה שבהלכה הרישא את שבאר לאחר
רבינו  מתחיל הגזלן, ביד נשתנתה שלא גזילה על המדברת
הגזלן. ביד שינוי בדין העוסקת הסיפא, את לבאר

שמלפני 69) הקודם למצבו החפץ את להחזיר שאפשר
להחזיר 70)השינוי. וחייב הגזילה, את קונה הגזלן ואין

עצמה. הגזילה העצים.71)את את לשנות שם 72)בלי
צג:

.‡È¯ÙÚ ÏÊb73‰˜ ‡Ï - ‰·Ï e‰‡OÚÂ74Ì‡L ; »«»»«¬»»¿≈»…»»∆ƒ
˜„È75k ¯ÙÚ ¯ÊÁz ,‰·l‰ÏL ÔBLÏ ÏÊb .‰˙È‰L »…«¿≈»«¬…»»¿∆»¿»»«»∆

˙ÎzÓ76CÈzÈ Ì‡L ;‰˜ ‡Ï - ÚaËÓ e‰‡OÚÂ «∆∆«¬»»«¿≈«…»»∆ƒ«ƒ
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˙È‰Lk ÔBLÏ ¯ÊÁÈ ÚaËn‰««¿≈««¬…»¿∆»¿»¿≈…«≈»∆

צו:73) שם פפא, רב של את 74)מימרות ומחזיר
הנגזל. מן השבח את ונוטל דק.75)הלבינה, דק יכתוש

לשון.76) בצורת מאורך מתכת גוש

.·ÈÏ·‡77ÌÈˆÚ ÏÊBb‰78Ôˆˆ˜e ÔÙLÂ79˜˜Á B‡ ¬»«≈≈ƒ¿»»¿»»»«
Ô‰a80Bˆt B‡ BÚ·ˆe ¯Óˆ ÏÊbL B‡ ,ÌÈÏk Ô‡OÚÂ81 »∆«¬»»≈ƒ∆»«∆∆¿»ƒ¿
BaÏÂ82ÈÂË ÏÊbL B‡ ,83‰·Ï ÏÊbL B‡ ,„‚a e‰OÚÂ ¿ƒ¿∆»«¿ƒ¿»»∆∆∆»«¿≈»

¯ÙÚ d‡OÚÂ84Ô˙zÒÂ ÌÈ·‡ B‡ ,85ÔÎÈz‰Â ˙BÚÓ B‡ , «¬»»»»¬»ƒ¿ƒ¿»»¿ƒƒ»
- ˙B¯Á‡ ˙BÚÓ ÌOÚÈ Ì‡L ;B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ -¬≈∆ƒ¿»∆ƒ«¬≈»¬≈

Ô‰ ˙BL„Á ÌÈt86.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »ƒ¬»≈¿≈…«≈»∆

לברייתו.77) חוזר השינוי אין הבאות, הדוגמאות בכל
צג:78) לברייתו.79)שם חוזר שאינו שינוי זהו
קיבול.80) ובית חלל בהם את 81)עשה באצבעות הפריד

אותן. וניקה הצמר כיבוס 82)שערות עלֿידי הלבינו
מיוחד. מה 83)וטיפול להסביר [קשה חוטים עשוי צמר

הבגד  גם הרי תיבה, שעשאם עצים ובין בגד ועשאו טווי בין
וכסףֿמשנה]. לחםֿמשנה ראה לפרק. צו:84)אפשר שם

והחליקן.85) שגזל.86)תקנן המעות אותן אלה ואין

.‚È˙BÚÓ ÏÊBb‰87˙BLÈ88ÔÙLÂ89‡Ï - ÔLcÁÂ «≈»¿»¿»»¿ƒ¿»…
˙BÚÓ ÏÊb .eÈ‰Lk ÔÈ¯ÊBÁÂ ÔÈMÈ˙Ó È¯‰L ;‰»̃»∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆»»«»

ÌMÈÂ ÌÈL„Á90ÌÈt - ÌLcÁÈ Ì‡L ;‰˜ - ¬»ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿«¿≈»ƒ
Ô‰ ˙BL„Á91Ï˜c ÏÊb .92¯aÁÓ93˜e‰˜ ‡Ï - Bˆˆ94, ¬»≈»«∆∆¿À»¿»…»»

˙BÈÏÁ ˙BÈÏÁ B˙¯k elÙ‡Â95˙B¯B˜ e‰OÚ ;96- «¬ƒ¿»À¿À¿»»
‰˜97. »»

והשחירו.88)שם.87) וניקן.89)משומשות החליקן
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מלחזור  ימנע אצלו, שנולדו הוולדות את גם ממנו נדרוש
להחזיר  עליו היה הדין מצד כי תקנה, הוא זה דבר בתשובה.

קונה. אינו יאוש כי השבח, את לגזלן 21)גם לו מעריכים
הגזילה. אצלו שהשביחה השבח, דמי ונוטל 22)את

שילדה  לפני והחזירה אצלו ונתעברה פרה שגזל כגון דמים,
שם). לקמן (ראה

.‚‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓa d˙ B‡ ÔÏÊb‰ d¯ÎÓ¿»»««¿»¿»»¿«»»««ƒ∆…
‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L23dÓˆÚa ˙¯ÊBÁ dÈ‡ -24„iÓ ƒ¿«≈«¿≈»≈»∆∆¿«¿»ƒ«

‰¯ÈÎÓ ÈÙÏ ÔÈa ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰ ;Á˜Bl‰«≈«ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ≈ƒ¿≈¿ƒ»
‰È˙e25Á˜Bl‰ d‡˜ ,‰È˙e ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡Ï ÔÈa ¿ƒ»≈¿««¿ƒ»¿ƒ»¿»»«≈«

˙eL¯ ÈepLÂ Le‡Èa26. ¿≈¿ƒ¿

אותה.23) קנה לא גופה.24)והגזלן אין 25)הגזילה
ליאוש  קדמה המכירה או למכירה, קדם היאוש אם הבדל,

קטו.). או 26)(שם הקונה לרשות בהיתר הגזילה שעברה
ה  פרק גניבה להלכות השווה שם). (גמרא מתנה המקבל

ג. הלכה

.„¯ÎÓe ,ÁÈaL‰Â ÏÊBb‰27Le‡È ÈÙÏ LÈ¯B‰ B‡28 «≈¿ƒ¿ƒ«»«ƒƒ¿≈≈
LÈ¯B‰ ÁÈaL‰M ‰Ó -29‰˜Â ,¯ÎÓ ÁÈaL‰M ‰Óe «∆ƒ¿ƒ«ƒ«∆ƒ¿ƒ«»«¿»»

Á·M‰ ˙‡ L¯BÈ B‡ Á˜BÏ30ÔÓ Á·M‰ ÈÓc ÏËBÂ , ≈«≈∆«∆«¿≈¿≈«∆«ƒ
‰ÏÊb‰ BÏ ¯ÈÊÁÓe ÏÊ‚p‰31ÈÓc ÏËBÂ ÏÊ‚p‰ ¯ÊBÁÂ , «ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»¿≈«ƒ¿»¿≈¿≈

ÔÏÊb‰ ÔÓ Á·M‰32Ì‡ ÔÎÂ .L‡È˙ ‡Ï È¯‰L , «∆«ƒ««¿»∆¬≈…ƒ¿»≈¿≈ƒ
Á˜Bl‰ ÁÈaL‰33ÔÓ Á·M‰ ÏËB - L¯Bi‰ B‡ ƒ¿ƒ««≈««≈≈«∆«ƒ

ÏÊ‚p‰34. «ƒ¿»

צו.).27) (שם רבא של רשות 28)מימרא שינוי כאן ויש
שינוי  בלי שיאוש כשם הדין, מצד קונה שאינו יאוש בלי
לבבאֿקמא  הבחירה בית (ראה הדין מצד קונה אינו רשות

.(273 שם.29)עמוד רבא, בשינוי 30)לשון אותו קנה
ראה  בלבד, ביאוש אותו קונה שגזלן כשם בלבד, רשות
דומה  יאוש ע"י קנין דין אין הגזלן ולגבי ב. הלכה למעלה
נשארים  השבח דמי ראשון, בדין רשות. שינוי של לקנין
יאוש, לפני במכר מהֿשאיןֿכן השבים, תקנת מפני בידיו

הגזלן. מן השבח דמי ונוטל הנגזל את 31)שחוזר כי
יאוש. בלי רשות בשינוי קנה לא עצמה ולא 32)הגזילה

לשבח  היתה השבים תקנת כי השבח, את הגזלן קנה
ב). הלכה למעלה (ראה יאוש שם.33)שלאחר רבא, דברי

של 34) השבח מכר, ואחרֿכך הגזלן השביח שאם כשם
פירש  [לא לקונה. השבח הקונה, השביח אם כך הלוקח;
השבח  דמי את מהגזלן גובה הנגזל אם לוקח בהשביח רבינו

ולכאן]. לכאן פנים ויש ללוקח. ששילם

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÔÏÊb‰ ¯ÎÓ35Èt ÏÚ Û‡ , »«««¿»¿≈»ƒ««ƒ
‰ÈÏÚ·Ï ˙¯ÊBÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÁÈaL‰L36d¯ÎÓ . ∆ƒ¿ƒ«»≈»ƒ∆∆ƒ¿»∆»¿»»

Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰37ÏÈ‡B‰ - ÁÈaL‰L ¯Á‡ »≈»ƒ¿ƒ¿»≈««∆ƒ¿ƒ«ƒ
‰˜ ,Ï‡¯OÈ B„Èa ‡È‰L ‰ÊÂ Ï‡¯OÈ ÔÏÊb‰Â¿««¿»ƒ¿»≈¿∆∆ƒ¿»ƒ¿»≈»»

Á·M‰38B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÏÊ‚p‰ OÙz Ì‡Â ;39. «∆«¿ƒ»««ƒ¿»≈ƒƒƒ»

בעד 36)שם.35) משלמים הבעלים ואין השבח, עם
שהשביח, ישראל בלוקח רק אותו. קנה לא הגוי כי השבח,
קנה  אם אפילו הנגזל, מן השבח את שנוטל חכמינו אמרו

שם. גמרא יאוש, לפני הגזילה שלא 37)את רבא בעיית
שם. הגזלן 38)נפתרה, מן ישר שקנה ישראל כדין

ד. הלכה ראה כן 39)והשביח, ועל נפתרה, לא הבעיא
ב  פרק ממון, נזקי הלכות ראה מידו. מוציאים אין מספק

ה. הלכה

.Âe¯‡a ¯·k40B‡ Le‡È ¯Á‡ ‰ÁÈaL‰L ‰ÏÊb‰L , ¿»≈«¿∆«¿≈»∆ƒ¿ƒ»««≈
,ÌÈ·M‰ ˙wz ÈtÓ ,ÔÏÊbÏ Á·M‰ - ˙Èp˙LpL ¯Á‡««∆ƒ¿«≈«∆«««¿»ƒ¿≈«»««»ƒ

‰ÈÏ‡Ó ‰ÁÈaL‰L Èt ÏÚ Û‡41‰¯t ÏÊb ?„ˆÈk .42 ««ƒ∆ƒ¿ƒ»≈≈∆»≈«»«»»
ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ ‰„ÏiL ÔÈa ,BÏˆ‡ ‰¯aÚ˙Â43ÔÈa ¿ƒ¿«¿»∆¿≈∆»¿»…∆∆¿»«ƒ≈

‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„ÚL44ÏÁ¯ ÏÊb ;45‰ÚËÂ46ÔÈa ,BÏˆ‡ ∆¬«ƒ…»¿»»«»≈¿ƒ¿¬»∆¿≈
- dÊÊ‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔÈa ÔÈca BÚ·zL Ì„˜ dÊÊbL∆¿»»…∆∆¿»«ƒ≈∆¬«ƒ…¿»»
‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓ ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ÏÈ‡B‰47. ƒ¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿«≈ƒ¿««¿≈»

Ì‡Â ;ÔÏÊb ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ - dÊÊ‚e ‰„ÏÈ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿»»«ƒ¿«¿»∆«¿»¿ƒ
Á·M‰ ÏËBÂ ,BÏ ÔÈÓL - dÊÊ‚ ‡ÏÂ ‰„ÏÈ ‡Ï ÔÈ„Ú¬«ƒ…»¿»¿…¿»»»ƒ¿≈«∆«

dÓˆÚ ‰Ó‰a‰ ¯ÈÊÁÓe ,ÏÊ‚p‰ ÔÓ48. ƒ«ƒ¿»«¬ƒ«¿≈»«¿»

ב.40) בהלכה בו 41)למעלה שיש שבח וכלֿשכן
ט). הלכה לקמן (ראה ופיטמה כחושה כגון הוצאה,

צה.42) צג: על 43)שם איננו כבר הדין, בשעת והשבח,
הגזילה. צה:).44)גבי (שם הגזילה גבי על עדיין והשבח

בצמר.46)שם.45) מחלק 47)נתכסתה הזה הדין את
כבר  שהשבח כלומר - וגזזה" ילדה "אם א. לשנים: רבינו
ו"משלם  לגזלן, שייך גופו השבח אז הגזילה, גבי על אינו
כבשעת  ריקנית הגזילה את מחזיר פירושו הגזילה", כשעת
ולא  ילדה לא עדיין "ואם ב. גיזות. ובלי ולדות בלי הגזילה
מקבל  והנגזל הגזילה, גבי על עדיין שהשבח כלומר - גזזה"
מקבל  שעליה, הצמר עם הרחל את או העובר עם הפרה את

הצמר. דמי או הולד דמי את אינו 48)הגזלן יאוש כי
רבי  כדעת היא זו הלכה א. הלכה סוף למעלה ראה קונה,
הגזילה, כשעת שמשלם פפא, רב של פירושו ולפי יהודה

צה: שם ילדה. לא ובין ילדה בין הבדל ואין

.Ê˙¯aÚÓ ‰¯t ÏÊb49Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â , »«»»¿À∆∆¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»
Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙Â ,‰eÚË ÏÁ¯ ;‰„ÏÈ»¿»»≈¿»¿ƒ¿»¬«¿»ƒ¿««»

„ÏÈÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰¯t ÈÓc ÌlLÓ - dÊÊb50ÏÁ¯ ÈÓ„e ¿»»¿«≈¿≈»»»∆∆≈≈¿≈»≈
Le‡È ÈÙÏ Ì‡Â .ÊÊbÏ ˙„ÓBÚ‰51‰pzLpL Ì„˜ B‡ »∆∆ƒ»≈¿ƒƒ¿≈≈…∆∆ƒ¿«»

,ÌÈÏÚa ÏL ˙B„Ïe‰Â ˙Bfb‰ È¯‰ - dÊÊ‚ B‡ ‰„ÏÈ»¿»¿»»¬≈«ƒ¿«¿»∆¿»ƒ
ÔÏÊb‰ „Èa ‰ÚË B‡ ‰¯aÚ˙pL Èt ÏÚ Û‡Â52; ¿««ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ¿¬»¿«««¿»

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰53‰ÏÊb‰ ˙Èp˙L ‡ÏÂ54 ƒ¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ¿…ƒ¿«≈«¿≈»
ÔÈ„Ú ‡È‰ ‰ÈÏÚa ˙eL¯a -55·iÁ ÔÏÊb‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿¿»∆»ƒ¬«ƒ««ƒ¿««¿»«»

‰ÈÒ‡a56. »√»∆»

שבהלכה 49) הדוגמא את משלימה זו דוגמא צג: שם משנה
ברשות  היה עיבורו מראשית כשהוולד דובר, שם הקודמת.
ברשות  קיים כבר היה כעובר כשהוולד מדובר, כאן הגזלן.
אחרי  הגזלן ברשות העולם לאויר שיצא אלא הנגזל,

הבעלים. הגזלן 50)שנתייאשו כלומר הגזילה, כשעת
את  בדמים ומשלים הפרה, את ומחזיר הוולד את נוטל
שהוא  הפרה דמי ובין לילד העומדת פרה דמי בין ההפרש

עובר. בלי מקרים,51)מחזיר בשני דובר כה עד
אותם  דין רבינו מבאר כעת יאוש. לאחר הגזילה שהשביחה
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ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות
בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן

צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי
ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿

˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ
˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆

‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה
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.‚ÏÊBb‰12Ï˙BÁ13,ÌÈ¯Óz ÌÈMÓÁ Ba LiL «≈»∆≈¬ƒƒ¿»ƒ
,‰ÚL˙a ¯ÎnÈ ˙Á‡k Blk Ï˙BÁ‰ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈«»À¿««ƒ»≈¿ƒ¿»
ÌlLÓ BÈ‡ - ‰¯OÚa ¯ÎnÈ ˙Á‡ ˙Á‡ ¯ÎniLÎe¿∆ƒ»≈««««ƒ»≈«¬»»≈¿«≈

‰ÚLz ‡l‡14˙Á‡ È‡ :BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÊ‚p‰ ÔÈ‡Â , ∆»ƒ¿»¿≈«ƒ¿»»«¬ƒ««
˜ÈfÓa ÔÈc‰ ÔÎÂ .¯ÎBÓ È˙ÈÈ‰ ˙Á‡15‡ˆBik Ïk ÔÎÂ , ««»ƒƒ≈¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…«≈
Lc˜‰a Ï·‡ ;ËBÈ„‰ ÈÒÎa ,‰Êa16‡l‡ ,ÔÎ BÈ‡ »∆¿ƒ¿≈∆¿¬»¿∆¿≈≈≈∆»
‰¯OÚ ÌlLÓ17. ¿«≈¬»»

צט:12) הלחים,13)בבאֿמציעא הפירות בו ששמים כלי
ה. משנה טז, פרק כלים של 14)השווה חותל גזל הוא כי

בלבד. תשעה הוא ששוויו אחת, בבת תמרים חמשים
ראה 15) קמעוני. מחיר לפי לשלם עליו מחמירים שאין

יד. הלכה ד, פרק ממון נזקי ההקדש 16)הלכות מן הגוזל
שם. גמרא המזיקו, מחמירים.17)או בהקדש כי

.„‰Ó‰a ÏÊb18‰È˜Ê‰Â19‰LÁk B‡20BÈ‡L LÁk »«¿≈»¿ƒ¿ƒ»»¬»««∆≈
BÎÈ‰ÏÚz ˙‡eÙ¯ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÌÈ‡ÏÁ ÔB‚k ,¯ÊÁÏ Ï21, »«¬…¿√»ƒ∆≈»∆¿«¿»»

˜cÒÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡22CÏn‰ BÏÒt B‡23ÏÊbL B‡ , ∆»««¿≈«¿ƒ¿«¿»«∆∆∆»«
Ôlk e·È˜¯‰Â ˙B¯t24ıÈÓÁ‰Â ÔÈÈ ÏÊbL B‡ ,25È¯‰ - ≈¿ƒ¿ƒÀ»∆»««ƒ¿∆¿ƒ¬≈

B¯aLÂ ÈÏk ÏÊbL ÈÓk ‰Ê26‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,27. ∆¿ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿¿«≈ƒ¿««¿≈»
¯ÊÁÏ ¯LÙ‡L LÁk eLÁÎÂ ˙BÓ‰a ÏÊb Ì‡ Ï·‡28, ¬»ƒ»«¿≈¿»¬««∆∆¿»«¬…

eÈ˜Ê‰Â ÌÈ„·Ú ÏÊbL B‡29ÏÒÙÂ ÚaËÓ ÏÊbL B‡ , ∆»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ∆»««¿≈«¿ƒ¿«
ÏÊbL B‡ ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ‡ˆBÈ ‡e‰ È¯‰Â BÊ ‰È„Óaƒ¿ƒ»«¬≈≈ƒ¿ƒ»«∆∆∆»«

Ì˙ˆ˜Ó e·È˜¯‰Â ˙B¯t30˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z B‡ ,31B‡ , ≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»¿»¿ƒ¿»
ÁÒt‰ ÂÈÏÚ ¯·ÚÂ ıÓÁ ÏÊbL32‰„·ÚÂ ‰Ó‰a B‡ , ∆»«»≈¿»«»»«∆«¿≈»¿∆∆¿»

‰¯·Ú da33·¯wlÓ ‰ÏÒÙ B‡ ,34‰‡ˆBÈ ‰˙È‰L B‡ , »¬≈»ƒ¿¿»ƒƒ»≈∆»¿»¿»
Ï˜q‰Ï35BÏ ¯ÓB‡ -36EÈÙÏ ElL È¯‰ :37¯ÈÊÁÓe , ¿ƒ»≈≈¬≈∆¿¿»∆«¬ƒ

dÓˆÚa d˙B‡38. »¿«¿»

צו:18) בבאֿקמא שאינו 19)משנה שינוי היא וזקנה
שם.20)חוזר. גמרא ארוכה.21)רזתה, מעלים שאינם

השימוש.22) מן יצא ועלֿידיֿזה ציוה 23)ונבקע, המלך
צז. שם גמרא השימוש, מן זה מטבע גמרא 24)להוציא

צח: לתיקון.25)שם ניתן שאינו קלקול זה גם
דמיה.26) אלא עצמה הגזילה את מחזיר שאינו
צו:27) שם את 29)ולהבריא.28)משנה מחזיר

דין  תורה בדין כי שם, מאיר רבי דעת זוהי עצמם. העבדים
נקנית  ואינה נגזלת אינה שקרקע וכשם קרקע, כדין העבד
קנוי  אינו העבד כך קיימת, הבעלים ברשות אלא לגזלן,
הרי  לנגזל: הגזלן אומר כן על לבעלים. שייך אלא לגזלן
שם: אמר שרב מפני רבנן, נגד מאיר כרבי [פסק לפניך שלך

מאיר]. כרבי צח:30)הלכה באכילה,31)שם ואסורה
גופה  התרומה אבל מועטים. ודמיה מוגבל ההנאה היתר וגם
לא  - הבאות הדוגמאות ביתר וכן במאומה, נשתנתה לא

הגזילה. גוף בהנאה.32)נשתנה כגון 33)ואסור
למזבח. להקריבה ואסור על 34)שנרבעה, לקרבן נפסלה

[ואפילו  שבעין. בדוקין כגון ניכר, בלתי מום עלֿידי המזבח
כל  לא כי פטור, - המום את בידים הטיל הגזלן אם
כלום]. הפסידו ולא המזבח, על להיקרב עומדים השוורים

עדים 35) עלֿפי נרבעה או רבעה או אדם שהמיתה כגון
ט, הלכה יא פרק ממון נזקי [בהלכות לסקילה. דינה ונגמר

מה  סותר וזה מוחזר, אינו השומר החזירו שאם רבינו, פסק
וצריך  בדוחק, ליישב שטרח לחםֿמשנה ראה כאן. שכתב

לנגזל.36)עיון]. נשתנתה.37)הגזלן לא הגזילה כי
מאומה.38) שוה ואינה בהנאה, אסורה אם אפילו

.‰?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39‰ÏÊb‰ ¯ÈÊÁ‰Lk40Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆¡ƒ«¿≈»¬»
‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡ ‰„·‡ B‡ ‰ÏÊb‰ ‰Ù¯O Ì‡ƒƒ¿¿»«¿≈»»¿»««∆∆∆¿»«¬»»

‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ‰ÈÓ„ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ -41CÎÈÙÏ .42, «»¿«¬ƒ»∆»ƒ¿««¿≈»¿ƒ»
Ba ¯Ùk Ì‡43‰‡‰a ‰¯Ò‡pL ¯Á‡44ÚaLÂ45·iÁ - ƒ»«««∆∆∆¿»«¬»»¿ƒ¿««»

ÌL‡Â LÓÁÂ Ô¯˜ ÌlLÏ46. ¿«≈∆∆¿…∆¿»»

לפניך.39) שלך הרי לו: שגזל,40)שאומר כעין והריהי
. . ." כלום. שוה שאינה אףֿעלֿפי נשתנתה, לא שהרי
תרומה  . . . ונפסל מטבע גזל אמרו, מכאן שגזל, כעין יחזיר
עבירה  בה ונעברה בהמה הפסח, עליו ועבר חמץ ונטמאת,

צח: שם גמרא לפניך", שלך הרי לו אומר . . ואז 41).
קה. שם כסף. ושוה מותרת היתה קה:42)הרי קה. שם

גזלתי.43) לא ואמר: שגזל שלא 44)בדבר אףֿעלֿפי
כלום. שוה הגזילה היתה לא זו בשעה כי ממון, כפר

א,46)לשקר.45) (ויקרא בתורה המפורש לדין בהתאם
בהנאה, שנאסר אחרי נאבד או נגנב שאילו מכיון כֿכו),
כפירתו  על וחייב ממון הוא הרי לשלם, מחויב הגזלן היה
הגזילה, מדמי מארבעה אחד - חומש ואשם. וחומש קרן
חמישית  רק היא לקרן, הזו התוספת את שמצרפים ואחרי

מלבר'. 'חומש נקרא זה התלמוד ובלשון הכולל. הסך

.Â‰Ó‰a ÏÊBb‰47‰ÈÏÚ ·Î¯ B‡ ‡OÓ ‰ÈÏÚ ‡OÂ «≈¿≈»¿»»»∆»«»»«»∆»
,‰ÈÏÚ·Ï ¯ÈÊÁ‰Â ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ da L„ B‡ L¯Á B‡»«»»¿«≈»∆¿∆¡ƒƒ¿»∆»

‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡48ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - ««ƒ∆»«¿…«¬∆≈«»¿«≈
d„ÈÒÙ‰ ‡Ï È¯‰L ,ÌeÏk49dLÈÁÎ‰ ‡ÏÂ50Ì‡Â . ¿∆¬≈…ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿ƒ»¿ƒ

ÏÊ‚Ï ‰Ê Ì„‡ ˜ÊÁ‰51˜LÚÏ B‡52ÌÈOÚÓ ˙BOÚÏ B‡ À¿«»»∆ƒ¿…«¬…«¬«¬ƒ
el‡53B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ÌÚt ¯Á‡ ÌÚt54elÙ‡Â , ≈««««««¿ƒ«¬ƒ

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa55ÔÈÓLÂ ,56¯ÎO‰57Á·M‰ B‡ ¿»»»∆¿»ƒ«»»«∆«
‰Ó‰aa ÁÈaL‰L58.ÏÊ‚pÏ ÌlLÓe ∆ƒ¿ƒ««¿≈»¿«≈«ƒ¿»

צו:47) תגזול.48)בבאֿקמא נזק.49)לא לה גרם לא
הלכה 50) (ראה לחזור יכול שאינו כחש הכחישה לו בגופה.

הגזילה. כשעת משלם היה זה 51)ד), שאדם ידוע ואם
ד.52)גוזל. הלכה א פרק למעלה לחרוש,53)ראה

שלו. שאינן בבהמות וכו' אותו 54)לדוש מחייבים
מלשלם. פטור הדין שמן אףֿעלֿפי אףֿעל55ֿ)לשלם,

סנהדרין  (השווה לארץ בחוצה קנסות דיני דנים שאין פי
את  שקנס צו:), (בבאֿקמא נחמן מרב לומדים זה דין לא:).
ולהפריש  סייג לעשות כדי בבבל, שהיה אףֿעלֿפי הגזלן,

העבירה. מן שנשא 57)ומעריכים.56)אדם במקרה
עליה. רכב או משא הגזלן 58)עליה על שחרש. במקרה

השבח, כל (לא מהחרישה כתוצאה שבא השבח את לשלם
בגמרא). שם עיין בשבח, חלק יש לקרקע גם כי

.ÊÛ˜Bz‰59‡ÏÂ ,‰Î‡ÏÓ Ba ‰OÚÂ B¯·Á ÏL Bc·Ú «≈«¿∆¬≈¿»»¿»»¿…
BÏha60Ì„‡Ï BÏ ÁBpL ;¯eËt - ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ ƒ¿ƒ¿»»«∆∆»∆«¿»»

Bc·Ú ÏËaÈ ‡lL61- ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏnÓ BÏha Ì‡Â . ∆…ƒ»≈«¿¿ƒƒ¿ƒ¿»»«∆∆
BÏ ÌlLÓ62.ÏÚBÙk ¿«≈¿≈
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ישנות.90) אותן וניכרת 91)עשה הן, אחרות אלה מעות
בשעת  שהיו כמו להיות יחזרו לא ולעולם ההתיישנות, בהן

צו.92)הגזילה. דקל,94)לקרקע.93)שם היה כי
ולא  בשמו לא נשתנה ולא שנקצץ, לאחר גם דקל ונשאר
עצמו. הדקל את להשיב הגזלן חייב כן על במראהו.

נקראות 95) שעדיין מפני קנה שלא הטעם טבעות. טבעות,
דקל. של וישלם 97)לבנין.96)חוליות מעשה , בשינוי

כשהשינוי  רק קונה מעשה שינוי הכלל, [זה בלבד. דמים
המעביר  ממש, שינוי זה אין לאו, ואם השם, לשינוי גורם
אמורים, אלה דברים במה הגזלן. של לרשותו הגזילה את
אבל  שנקצץ, דקל כגון: הגזילה, בגוף ממש שינוי כשאין
השם, נשתנה כשלא אפילו קונה הגזילה, בעצם ממשי שינוי
אףֿעלֿפי  איל, ונעשה טלה או שור ונעשה עגל כגון:

שור  קרוי יומו בן שור קנה שאמרו: השם, שינוי כאן ואין
לה:]. בבאֿקמא אילעא כדרבי בעצמותו, השינוי מפני

.„È˙BÏB„b ˙B¯B˜ ÏÊb98‰˜ ‡Ï - ˙BpË˜ Ô‡OÚÂ99; »«¿«¬»»¿«…»»
˙BÁeÏ Ô‡OÚ100ÌÓL ‰pzLpL „Ú101ÏÊb .‰˜ - ¬»»«∆ƒ¿«»¿»»»»«

·ÏeÏ102‰˜ - ÂÈÏÚ „È¯Ù‰Â103ÌÈÏÚ ÏÊb .ÌÈÏÚ‰ »¿ƒ¿ƒ»»»»∆»ƒ»«»ƒ
‰iÙeÁ Ô‡OÚÂ104‰˜ -105‰ÏË ÏÊb .106‰OÚÂ «¬»»ƒ»»»»«»∆¿«¬»

ÏÈ‡107B„Èa ÈepL ‰Ê È¯‰ - ¯BL ‰OÚÂ Ï‚Ú ,108 «ƒ≈∆¿«¬»¬≈∆ƒ¿»
e‰˜Â109‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ÌlLÓe ,110‡lL Èt ÏÚ Û‡Â , ¿»»¿«≈ƒ¿««¿≈»¿««ƒ∆…

ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙111. ƒ¿»¬«¿»ƒ

עליהן.99)שם.98) "קורות" שם עדיין כי
עליהם.101)קרשים.100) נקרא "קורה" שם ואין
הדקל.102) "עלים"103)ענף נעשו כי מעשה, בשינוי

להיות  ישובו לא ולעולם "לולב", ולא עלים ונקראים
לאחר 104)"לולב". הבית, את בו לכבד מטאטא כעין

לשנים. העלים את פעם 105)שחילק ואף מעשה, בשינוי

"עלים". להיות ישובו שנה.106)לא בן עד צעיר כבש
שם 107) ומעלה, אחד ויום חודש שלושהֿעשר מבן כבש

מעשה 108)צו: עלֿידי בא לא זה ששינוי אףֿעלֿפי
סה:).109)הגזלן. (שם גופו נשתנה ראה 110)כי

א. ושינו 111)הלכה יאוש, בלי אף קונה מעשה שינוי כי
מעשה. כשינוי חשוב - לאיל ומכבש לשור מעגל בגוף

.ÂË˙Át‰ BÏ ÔÈÓL ÔÈ‡ - B¯aLÂ ÈÏk ÏÊb112‡l‡ ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿»∆»
ÂÈÓc ÌlLÓ113eˆ¯ Ì‡Â .ÔÏÊb ÏL ¯e·M‰ ÈÏk‰Â , ¿«≈»»¿«¿ƒ«»∆«¿»¿ƒ»

ÔÈÏËB - ¯e·M‰ ÈÏk‰ ÏhÏ ÌÈÏÚa‰114ÌlLÓe , «¿»ƒƒ…«¿ƒ«»¿ƒ¿«≈
ÌÈÏÚaÏ ‡È‰ ‰wz BfL ;˙Át‰115- eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â , «¿»∆«»»ƒ«¿»ƒ¿ƒ…»

‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ô„Èa ˙eL¯‰116. »¿¿»»¿≈…«≈»∆

והגזלן 112) הכלי, שברי את הנגזל שיקבל אומרים אין
הכלי  דמי לבין השבור הכלי דמי בין ההפרש את לו יוסיף
טו. הלכה א פרק גניבה הלכות וראה יא.). (שם השלם

שלם.113) כלי גזלן.114)של של דין 115)בעלֿכרחו
הבעלים. לטובת תוקן לגזלן, שמין שאין כגון 116)זה,

ומתה. בהמה גזל

.ÊË˙Èp˙L ‡lL ‰ÏÊb117‰¯˜e‰Â118Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈»∆…ƒ¿«≈¿¿»««ƒ
‰pnÓ ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL119˙¯ÊBÁ BÊ È¯‰ - ∆ƒ¿»¬«¿»ƒƒ∆»¬≈∆∆

ÚaÏÌeÏk da ÔÏÊbÏ ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ120ewz ‡lL .121 «¿»ƒ¿≈««¿»»¿∆…ƒ¿

˙Bfb ÔB‚k ‡l‡ Le‡È ¯Á‡ Á·M‰ ˙‡ ÔÏÊbÏ««¿»∆«∆«««≈∆»¿ƒ
˙B„ÏÂe122˙¯ÊBÁ ‰ÏÊb‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯˜i‰ Á·L Ï·‡ ; ¿»¬»∆««…∆ƒ»¿»«¿≈»∆∆

‰ÈÈÚa123.da ‰ÎBÊ BÈ‡ , ¿≈∆»≈∆»

בעין.117) להחזירה הגזלן בבא118ֿ)וחייב סה. שם
מג. שתקנת 119)מציעא שמפני ב, הלכה למעלה ואמרנו,

לגזלן. יאוש שלאחר השבח שייך לא 120)השבים אף
המחיר. שבעליית שאם 122)החכמים.121)השבח

שימנע  לחשוש, יש והוולדות, הגיזות את הגזלן מן יקחו
בתשובה. קיימת,123)מלחזור אינה הגזילה אם אבל

היוקר, שבח את הגזלן ישלם לא מאליו, הכלי נשבר כגון
פרק  לקמן ראה שם. (גמרא שנתייקר לפני הכלי  דמי אלא

א). הלכה ג

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) שהוזלה או שנתייקרה הגזילה דיני ז"ל רבינו בו ביאר

חבירו, בנכסי שנשתמש מי וכן שנפסלה, או שנפחתה
השואל  לזה ונמשך אתו, הפקד אשר בפקדון והמשתמש
אינם  ששניהם לוה, מיד משכון החוטף או מדעת, שלא

לגזול. מתכוונים

.‡˙È·Á ÏÊBb‰2‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,B¯·ÁÓ ÔÈÈ ÏL «≈»ƒ∆«ƒ≈¬≈«¬≈ƒ»»
:‰Úa¯‡a ‰„ÓÚÂ BÏˆ‡ ‰¯˜e‰Â ,‰ÏÊb‰ ˙ÚLa ¯È„ƒ»ƒ¿««¿≈»¿¿»∆¿¿»¿»¿«¿»»

d˙B‡ ‰˙L B‡ ˙È·Á‰ ¯aL Ì‡3d˙ B‡ d¯ÎÓ B‡ ƒƒ≈∆»ƒ»»»¿»»¿»»
˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ - ‰¯˜e‰L ¯Á‡ ‰zÓa¿«»»««∆¿»¿«≈«¿»»ƒ¿«

ÌÏBÚ‰ ÔÓ ‰‡ˆB‰4dÁÈp‰ el‡L ;5˙¯ÊBÁ ‰˙È‰ , »»ƒ»»∆ƒƒƒ»»¿»∆∆
dÓˆÚa6‰ÈÏ‡Ó ‰¯aL .7,¯Èc ÌlLÓ - ‰„·‡ B‡ ¿«¿»ƒ¿¿»≈≈∆»»¿»¿«≈ƒ»

.‰ÏÊb‰ ˙ÚLkƒ¿««¿≈»

סה.2) שם.3)בבאֿקמא בגמרא מובאות אלה דוגמאות
שם 4) [בגמרא אותה. מכר או החבית את ששבר בשעה

שאם  נראה, רבינו מדברי בדין". העמדה "כשעת אמרו:
אינו  - בדין העמדה ובין העולם מן ההוצאה  בין הוקרה

התוספת]. אצלו.5)משלם היוקר 6)שלימה ושבח
כשהוא  כן, על טז. הלכה ב פרק למעלה ראה לבעלים,
נוספים, דינרים שלושה גוזל הריהו החבית, את משבר
ארבעה  משלם כך משום הגזילה. שבשעת הדינר מלבד

בלבד.7)דינרים. הגזילה על אלא הגזלן את לחייב ואין
הגזילה. כשעת דינר משלם כן על

.·‰ÂL ‰˙È‰8‰‡ˆB‰ ˙ÚL·e ,‰Úa¯‡ ‰ÏÊb‰ ˙ÚLa »¿»»»ƒ¿««¿≈»«¿»»ƒ¿«»»
¯Èc ÌÏBÚ‰ ÔÓ9‰ÏÊb‰ ˙ÚLk ,‰Úa¯‡ ÌlLÓ -10, ƒ»»ƒ»¿«≈«¿»»ƒ¿««¿≈»

d‡˙L B‡ d¯aML ÔÈa11‰„·‡ B‡ ‰¯aLpL ÔÈa ≈∆ƒ¿»¿»»≈∆ƒ¿¿»»¿»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÈÏ‡Ó≈≈∆»¿≈…«≈»∆

מג.8) ובבאֿמציעא שם, הוזל.9)גמרא היין מחיר כי
שם.10) גמרא הגזילה", כשעת משלמים הגזלנים "כל
כשהוקרה11) הקודמת, ארבעה בהלכה משלם החבית,

ופעם  דינר פעם פעמיים, גזל כאילו שנחשב מכיון דינרים,
אבל  החבית. את ששיבר בשעה היוקר שבח דינרים, שלושה
חבית  הבעלים מן גזל הרי החבית, כשהוזלה זו, בהלכה
משלם  הוא כן על דינרים, ארבעה שגזלה, בשעה שמחירה

דינרים. ארבעה
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צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע

פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר
הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈
ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ

„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«
„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ

ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»
B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆

·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«

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



קפז dcia`e dlifb zekld - oiwifp xtq - oqip f"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

מד.96) מג: מציעא בבא בהגבהה, אותה הלוג,97)וקנה
כולה. לחבית כוונתו ואףֿעל98ֿ)ואין כולה, החבית של

נוח  כי דבר, של וטעמו כולה. לגזול בדעתו היה שלא פי
שבתוך  מכיוון זו, לרביעית בסיס תשמש כולה שהחבית לו,
כן  ועל טעמה, מפיגה ואינה משתמרת היא המלאה החבית

כולה. החבית על זוהי 99)חייב אצלו. שהופקד ארנק
מד. שם נפתרה, שלא יד 100)בעיא לשלוח כוונתו ואין

כולו. לעצמו,101)בארנק גוף הוא דינר שכל דינרים, כמו
הוא. אחד גוף בחבית היין שכל ליין כמו 102)בניגוד

לאיבוד  הולך ואינו יותר משתמר מלא שארנק משום ביין,
דינר. לאותו בסיס כולו הארנק משמש כן ועל יחיד, כדינר

ליין.103) דומה ואינו היטב, נשמר לבדו דינר גם כי

.‚È- Ô˙ˆ˜Ó ÏËÂ BÏˆ‡ ÔÈ„˜ÙÓ ˙B¯t eÈ‰BÈ‡ »≈À¿»ƒ∆¿¿»«ƒ¿»»≈
ÔB„wt‰ ¯‡Le ,ÏËpL ˙B¯t‰ ˙eÈ¯Á‡a ‡l‡ ·iÁ«»∆»¿«¬»«≈∆»«¿»«ƒ»

BÓB˜Óa Ápn‰104„ÒÙ Ì‡Â .‡e‰ ÂÈÏÚa ˙eL¯a - «À»ƒ¿ƒ¿¿»»¿ƒƒ¿«
Ïka ·iÁ - ÏËpL ‰Ê ˙ÓÁÓ ¯‡M‰105‰h‰ ?„ˆÈk . «¿»≈¬«∆∆»««»«…≈«ƒ»

dÓB˜Óa ˙È·Á‰ ˙‡106:¯˙È B‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏËÂ ∆∆»ƒƒ¿»¿»«ƒ∆»¿ƒƒ»≈
dÓB˜Óa ‡È‰Â ÏËpL ¯Á‡ ‰¯aL Ì‡107·iÁ BÈ‡ - ƒƒ¿¿»««∆»«¿ƒƒ¿»≈«»

˙È·Á‰ dÈa‚‰ ‡Ï È¯‰L ,ÏËpL ‰nk ‡l‡108Ì‡Â ; ∆»«»∆»«∆¬≈…ƒ¿ƒ«∆»ƒ¿ƒ
‰ˆÈÓÁ‰109dlk ÈÓc ˙‡ ÌlLÓ -110˙ÚLk ∆¿ƒ»¿«≈∆¿≈À»ƒ¿«

‰ÏÊb‰111.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿≈…«≈»∆

וברשות 104) אותו, קנה לא כן ועל הגביה, ולא טלטל שלא
כשומר. אלא אחראי ואינו הוא, מזיק.105)בעליו כדין

מד.106) מג: בבאֿמציעא אותה, הגביה שאילו 107)ולא
אותה. קונה היה אז כי אחר, למקום אותה טלטל

הצדה.108) אותה הטה והוא במקומה, נשארה אלא
רביעית.109) שנטל להחמיץ 110)לאחר היין דרך כי

החבית  היתה לא הרביעית את נטל ולולא חסר, בכלי
מד. שם גמרא להחמיץ, היין 111)ממהרת חבית דמי

הרביעית. את שנטל בשעה

.„ÈÔB„wÙa ¯ÙBk‰112ÔÈc ˙È·a113B˙eL¯a ‰È‰ Ì‡ , «≈¿ƒ»¿≈ƒƒ»»ƒ¿
L ‰ÚMa¯Ùk114ÔÏÊb ÂÈÏÚ ‰OÚ -115.BÒ‡a ·iÁÂ , «»»∆»««¬»»»«¿»¿«»¿»¿

ששת,112) רב של מימרא כפירתו, על נשבע לא אפילו
קה: כפירה.113)בבאֿקמא אינה לביתֿדין מחוץ אבל

בשעה 114) ברשותו היה שהפקדון והעידו עדים באו אם
אין  שכפר, בשעה אחר במקום הפקדון היה אם אבל שכפר,
שם. גמרא ויביאו, שילך עד משתמט אלא כופר זה

ולא 115) אותו משך שלא אףֿעלֿפי הכפירה, משעת
ממש; בגזלן רבינו דן הפרק בתחילת גזילה. לשם הגביהו
כגזלן, שדינו בפקדון, יד בשולח - יד הלכה על יא הלכה מן
בהלכה  יד. בו לשלוח כדי הגביהו או אותו שמטלטל בתנאי

אףֿעלֿפי  גזלן, כדין דינו שגם בפקדון, הכופר על דובר זו
במקומו. שנשאר בפקדון נגע שלא

.ÂËÌÈÏÚa‰ ˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BM‰116‰Ê È¯‰ - «≈∆…ƒ«««¿»ƒ¬≈∆
ÔÏÊb117‰È‰ .118Ba „Èa ÈÏk119B‡ ˙Èa‰ ÏÚa ÏL «¿»»»¿ƒ¿«¿∆««««ƒ

Bc·Ú „Èa120„Á‡ BÁ˜Ïe ,121Ba LnzLÂ Ô‰Ó122- ¿««¿¿»∆»≈∆¿ƒ¿«≈
·iÁ˙Â ,B˙eL¯a ‰OÚÂ ;˙ÚcÓ ‡lL Ï‡BL ‰Ê È¯‰¬≈∆≈∆…ƒ««¿«¬»ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÂÈÒ‡a123ÌÈÏÚaÏ ep¯ÈÊÁiL „Ú ,124Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿√»»«∆«¬ƒ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
B„Èa ‰È‰L ÔËwÏ B¯ÈÊÁ‰125Ô‰Ó „·‡Â ,„·ÚÏ B‡ ∆¡ƒ«»»∆»»¿»»∆∆¿»«≈∆

¯aL B‡126ÌlLÏ ·iÁ -127.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ƒ¿««»¿«≈¿≈…«≈»∆

לגזלו 116) כדי לא הבעלים של החפץ את נוטל הוא
לכופר  בניגוד בלבד, בו להשתמש כדי אלא לעצמו, ולקחתו
הפקדון  את לקחת שכוונתו הקודמת, שבהלכה בפקדון

רבא,117)לעצמו. דעת לפי כחכמים ופסק רבא, דעת
מג: בבאֿמציעא פח. בבאֿבתרא 118)בבאֿבתרא משנה

חנווני". אצל בנו את "השולח לקטן,119)פז: הכוונה
המשנה  את רבינו פירש כך זו. הלכה מסוף שמשמע כמו

המשנה. בפירוש (מגיד120ֿ)גם כקטן דינו והעבד
פח.121)משנה). גמרא החנוני, בו 122)כגון למדוד

שם. באונסין,123)לאחרים, חייב בעלים מדעת שואל
עושה  בו להשתמש הזכות כי בו, נשתמש לא עדיין אפילו
שואל  נעשה אינו בעלים מדעת שלא אבל לשואל, אותו
לחםֿ (ראה בו שנשתמש לאחר אלא באונסין להתחייב

כאן). הגזילה".124)משנה את "והשיב ככתוב
נטל.125) ומידו שנטל, אונס.126)לפני שזה
השבה.127) אינה קטן של לידו והשבה גזלן, כדין

.ÊËÔBkLÓ ÛËBÁ‰128‰Âl‰ „iÓ129˙eL¯a ‡lL «≈«¿ƒ««…∆∆…ƒ¿
ÔÈc ˙Èa130ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ -131·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈∆«¿»««ƒ∆«»

BÏ132B¯·Á ˙Èa CB˙Ï ÒÎ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .133 ¿≈»ƒ«ƒƒ¿«¿≈¬≈
ÔÏÊ‚ ‡e‰L BkLÓe134.„ÓÚz ıeÁa :¯Ó‡pL , ƒ¿¿∆«¿»∆∆¡«««¬…

ההלואה.128) דמי את להבטיח כדי חפץ, החוטף מלוה
לביתו.129) מחוץ בהיותו שהחזיקו ממש, כי 130)מידו

משהוא  הלוה מיד בחזקה לקחת רשות יש ביתֿדין לשליח
ביתֿדין  שלשליח שמואל, דעת זוהי לביתו. מחוץ נמצא

קיג. בבאֿמציעא אסור, למלוה אבל מכיון 131)מותר,
מחוץ  אף הלוה, מיד משכון בחזקה לקחת למלוה לו שאסור

עצמו,132)לביתו. דעת על זאת לעשות רשאי הוא אין
שלו. אינו שהחפץ מכיון ביתֿדין, ברשות זה 133)אלא

ביתֿדין. לשליח אפילו מד:134)אסור שבועות במשנה
לביתו  שנכנס אותו מעידין היו כיצד? "הנגזל שנינו:

ברשות". שלא למשכנו
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צז.59) בבאֿקמא רב, בשם מימרא בחזקה, לוקח
זו.60) מלאכה שלא 61)עלֿידי כדי בטל, ילך שלא

הסכים  כאילו זה כי התוקף, פטור כן על  לבטלה. יתרגל
שם. גמרא לכך. העבד מלאכת 62)בעל שכר לבעלים

מלאכה  בה ועשה בהמה בגוזל הקודמת, בהלכה העבד.
לא  ובין אחרת ממלאכה בטלה בין רבינו הבדיל לא פטור,
פטור  המקרים שבשני ומשמע אחרת, ממלאכה בטלה
אבל  לשבחה, הבהמה לו קנויה הגזילה משעת כי הגזלן,
וברשות  ד), הלכה למעלה (ראה נגזל ואינו כקרקע דינו עבד
מלאכתו, שכר לבעלים משלם כן על עומד, הוא הבעלים
חילק  לא למה להבין, קשה [אבל הפסד. להם שגרם במקרה
נתייאשו, לא או הבעלים נתייאשו בין בהמה בגזל רבינו
(למעלה  לנגזל השבח - הבעלים נתייאשו שבלא דעתו הרי

ז)]. ב, הלכה ב פרק

.ÁB¯·Á ÏL B˙ÈÙÒ Û˜Bz‰63:‰Î‡ÏÓ da ‰OÚÂ «≈¿ƒ»∆¬≈¿»»»¿»»
Ï ‰ÈeOÚ dÈ‡ Ì‡¯ÎO64‰˙Át ‰nk ÔÈÓL -65 ƒ≈»¬»¿»»»ƒ«»»¬»

˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡ :¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ ‡È‰ Ì‡Â ;ÌlLÓe¿«≈¿ƒƒ¬»¿»»ƒ»«»¿«
˙e¯ÈÎO66˙eL¯a ‡lL „¯ÈÂ ÏÈ‡B‰ -67‰ˆ¯ Ì‡ , ¿ƒƒ¿»«∆…ƒ¿ƒ»»

d¯ÎO ÏhÏ ÏÚa‰68d˙Át ÏhÏ ‰ˆ¯ ,ÏËB -69- «««ƒ…¿»»≈»»ƒ…¿»»
ÏËB70˙Át‰ Ô˙B - ÏÊb ˙¯B˙a dÏ „¯È Ì‡Â ;71ÔÎÂ . ≈¿ƒ»«»¿«»≈≈«¿»¿≈

‰Êa ‡ˆBik Ïk72. …«≈»∆

שם.63) הבעלים.64)מימרא של הפרטי לשימושם אלא
פחת 65) השימוש. לאחר הספינה ערך ירד בכמה מעריכים

ובין  השימוש, שכר על עולה הוא אם בין התוקף, משלם זה
עשויה  אינה שהספינה מכיון השימוש. משכר פחות הוא אם
משלם  אינו במטלטלין וגזלן גזלן, כדין התוקף דין לשכר,

הגזילה. כשעת אלא ו) הלכה (ראה לעשות 66)שכר
שכרה. ולשלם היה 67)מלאכתו הבעלים, ברשות ירד לו

על  עולה שהפחת במקרה אף בלבד, הספינה שכר משלם
הפחת.68)השכר. על עולה שהשכר במקרה

השכר.69) על עולה שהפחת אפשר 70)במקרה ואי
שהספינה  אףֿעלֿפי שכר, לקבל הספינה בעל את להכריח

רשות. ממנו נטל שלא מכיון לשכר, אם 71)עשויה אפילו
הגזילה. כשעת המשלם גזלן כדין הפחת, על עולה השכר

בפירוש 72) אחרון כלשון פסק להשכיר. העשויים כלים
ושמואל. רב דברי

.ËB¯·Á ¯ˆÁa ¯c‰73¯ˆÁ d˙B‡ Ì‡ :BzÚcÓ ‡lL «»«¬«¬≈∆…ƒ«¿ƒ»»≈
¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¯ÎOÏ ‰ÈeOÚ dÈ‡74, ≈»¬»¿»»≈»ƒ¿«¬»»

,BÓˆÚÏ ÌB˜Ó ¯kOÏ ¯c‰ ‰Ê C¯cL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆∆∆«»ƒ¿…»¿«¿
‰fL75¯ÒÁ BÈ‡ ‰ÊÂ ‰‰76‰ÈeOÚ ¯ˆÁ‰ Ì‡Â ; ∆∆∆¡∆¿∆≈»≈¿ƒ∆»≈¬»

‰Ê C¯c ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÎOÏ77CÈ¯ˆ - ¯kOÏ ¿»»««ƒ∆≈∆∆∆ƒ¿…»ƒ
ÔBÓÓ B¯qÁ È¯‰L ,¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï78. ¿«¬»»∆¬≈ƒ¿»

כא.73) כ: שכר.74)בבאֿקמא לו הדר.75)לשלם
הדר 76) של ההנאה לא הדר. פטור כך משום החצר, בעל

לא. או חסר החצר בעל אם בזה, תלוי אלא הקובעת, היא
החצר  בעל ואם שם, יוחנן רבי בשם כהנא ורב רב דעת זוהי

הד  והשחיר חדש בית שהיה כגון הקירות,חסר, את ייר
לשכר, עשויה שאינה בחצר אפילו השכר, כל את ישלם

כאן. מגידֿמשנה הדר.77)ראה ממנו 78)של שמנע

פסק  כך ההפסד. דמי את לשלם ועליו לאחרים, מלהשכיר
הרי"ף.

.ÈBÏ ‰È‰L ÈÓ79¯Óˆ80ÌÈnÒÂ81ÔÈÈe¯L82‡·e , ƒ∆»»∆∆¿«»ƒ¿ƒ»
ÌlLÓ - B¯·Á ˙ÚcÓ ‡lL ÔÈnqa ¯Óv‰ Ú·ˆÂ „Á‡∆»¿»««∆∆««»ƒ∆…ƒ««¬≈¿«≈

¯Óva „ÈÒÙ‰M ‰Ó ÈÓ„ BÏ83Á·L BÏ ·MÁÓ BÈ‡Â , ¿≈«∆ƒ¿ƒ«∆∆¿≈¿«≈∆«
¯Óv‰ Èab ÏÚL ÔÈnÒ84‰Ó ÈÓc ˜fp‰ OÙz Ì‡Â . «»ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ»««ƒ»¿≈«

B„iÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈnq‰ ÔÓ B¯qÁM85. ∆ƒ¿ƒ««»ƒ≈ƒƒƒ»

קא.79) ומוכנים 82)צבעים.81)לבן.80)בבאֿקמא
מדמי 83)לצביעה. פחות שוה זה בצבע הצבוע הצמר אם

דמי  את אבל בצמר, ההפסד את לו משלם לבן, צמר
הצבעים  הרי לטעון: יכול כי משלם, אינו שחסרו הצבעים

שלך. הראב"ד 84)בצמר של דבריו מקבל [המגידֿמשנה
ולכתוב: לתקן וצריך רבינו, בדברי נפל ששיבוש האומר
אומר  כלומר, הצמר", גבי שעל סמנים שבח לו "ומחשב

הצמר]. על נמצאים שלך צבעים שלא 85)לו: בעיא זוהי
אינו  הצובע התחתונה, על התובע יד כן ועל שם, נפתרה
נמצאים  הצבעים לטעון: יכול כי הצבעים, דמי לשלם חייב
יכול  כי מידו, מוציאים אין הניזק תפס אם אבל שלך, בצמר
עכשיו  כסף, שווים היו בעין, הצבעים היו לו לטעון:

ממני. אבדתם

.‡ÈÔB„wÙa „È ÁÏBM‰86B‡ BÓˆÚa „È ÁÏML ÔÈa , «≈«»¿ƒ»≈∆»«»¿«¿
Ba „È ÏÚ87ÔÏÊb ‰Ê È¯‰ - BÁeÏLe Bc·ÚÂ88·iÁ˙Â ; ««¿¿«¿¿¬≈∆«¿»¿ƒ¿«≈
ÂÈÒ‡a89.ÌÈÏÊb‰ Ïk ÔÈ„k ,B˙eL¯a ‰ÏÊb‰ ˙OÚÂ , ¿√»»¿«¬»«¿≈»ƒ¿¿ƒ»««¿»ƒ

„È ÁÏLÏ ·LÁ90„Ú ,B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - ÔB„wÙa »«ƒ¿…«»¿ƒ»≈«»¿«¬»«
„È ÁÏLiL91Èt ÏÚ Û‡ .Ba ·iÁ˙ „È ÁÏMMÓe . ∆ƒ¿«»ƒ∆»«»ƒ¿«≈««ƒ

ÌeÏk epnÓ ¯qÁ ‡lL92ÌB˜nÓ ÔB„wt‰ ÏË ‡l‡ , ∆…ƒ≈ƒ∆¿∆»»««ƒ»ƒ»
B˙eL¯a ÌB˜ÓÏ93„È Ba ÁÏLÏ È„k94‰Ê È¯‰ - ¿»ƒ¿¿≈ƒ¿…«»¬≈∆

·iÁ95.ÔB¯qÁ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡ „È ˙eÁÈÏML ; «»∆¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ»

לעצמו,86) ליטלו עלֿמנת ברשותו למקום ממקום העבירו
מג. אףֿעלֿפי 87)בבאֿמציעא אביו, מצוות לפי שעשה

מד. שם עבירה", לדבר שליח "אין אומרים מקום שבכל
הבעלים,88) הסכמת בלי שלו לא בחפץ שהשתמש מכיון

הבעלים. בהסכמת לידו הגיע שהחפץ אם 89)אףֿעלֿפי
לשלם, חייב אשמתו, בלי ואפילו לאיבוד הלך החפץ
ופטור. חנם שומר היה שקיבל שבשעה אףֿעלֿפי

שם 90) לעצמו, הפקדון את שיטול עדים, בפני שאמר כגון
ידו 91)מג: שלח לא "אם שנאמר הלל, בית כדעת

מד. שם ז), כב, (שמות רעהו" רבא,92)במלאכת כדעת
מא: שם חיסרון", צריכה אינה יד ועל93ֿ)ש"שליחות

אותו. קנה הפקדון 94)ידיֿזה את העביר אם מהֿשאיןֿכן
טוב. יותר שם שמשתמר מפני אחר, כדין 95)למקום

גזלן.

.·È˙È·Á‰ ˙‡ dÈa‚‰96˙ÈÚÈ·¯ ‰pnÓ ÏhÏ97- ƒ¿ƒ«∆∆»ƒƒ…ƒ∆»¿ƒƒ
ÈÒ‡a ·iÁ˙‰98Ì‡ Ï·‡ .ÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿«≈¿√»∆»««ƒ∆…»«¬»ƒ

ÒÈk‰ ˙‡ dÈa‚‰99¯Èc epnÓ ÏhÏ100ÒÈÎa ‡ˆBiÎÂ , ƒ¿ƒ«∆«ƒƒ…ƒ∆ƒ»¿«≈¿ƒ
„Á‡ Ûeb ÔÈ‡L ÌÈ¯·cÓ101Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿»ƒ∆≈»∆»¬≈∆»≈ƒ

ÒÈk‰ ÏÎa ·iÁ˙102¯È„a ‡l‡ ·iÁ˙ ‡Ï B‡ ƒ¿«≈¿»«ƒ…ƒ¿«≈∆»¿ƒ»
„·Ïa103. ƒ¿«
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip f"iÎ`"i -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן י"א ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את

שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו
והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם

משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ÂÒÈ¯‡22B„È ˙Áz ÔÈÒÈ¯‡ „È¯B‰L ˙B·‡ Èza ÏL23 »ƒ∆»≈»∆ƒ¬ƒƒ««»
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÒÈ¯‡ ÔÈ„È¯BÓ ÔÈ‡L ;‰˜ÊÁ BÏ LÈ -24 ≈¬»»∆≈ƒƒ¬ƒƒ¬≈ƒ
ÔÈÒÈ¯‡Ï ˜lÁ Ì‡ Ï·‡ .˜˙BL ‡e‰Â Ì„‡ ÈÒÎÏ¿ƒ¿≈»»¿≈¬»ƒƒ≈«¬ƒƒ
ÏÚ ‰pÓÓ ‡nL ;‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - da eÈ‰L ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ∆»»≈¬»»∆»¿À∆«

B˙B‡ eOÚ ÔÈÒÈ¯‡‰25ÒÈ¯‡Â .26B˙eÒÈ¯‡Ó „¯iL27 »¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«≈¬ƒ
˜ÈÊÁ‰ - „¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL dÏÎ‡Â28. «¬»»»»ƒ≈««∆»«∆¡ƒ

שם.22) נחמן רב של "תחתיו",23)מימרא שם: בגמרא
מטיפול  ידיו וסילק האריסות כל את להם מסר כלומר,

השדה.24)בשדה. מן בחלק כן גם מתעסק והוא
אחרים 25) אריסים גם להוריד רשות לו ונתנו הבעלים,

ובאחריותו. בהשגחתו מז.26)שיעבדו שם ברייתא
באריסות.27) מלהתעסק כשקיבל 28)הפסיק אפילו

מאריסותו. שירד לפני באריסות

.ÊÏÚ ÒBtB¯ËBt‡ ‰È‰L ÔÈa ?„ˆÈk ÔÈÒBtB¯ËBt‡‰»«¿ƒ≈«≈∆»»«¿«
‰„O˙Èa Ì˙B‡ epnL ÔÈa ,ÌÈÒÎ ¯‡L ÏÚ ÔÈa BÊ »∆≈«¿»¿»ƒ≈∆ƒ»≈
ÔÈc29ÌÈÓB˙È È·‡ Ì˙B‡ ‰pnL ÔÈa30eÏ„‚Â , ƒ≈∆ƒ»»¬ƒ¿ƒ¿»¿

Ô˙B‡ eÁÈp‰Â ÌÈÓB˙È‰31Ì„‡ ‰pnL ÔÈa , «¿ƒ¿ƒƒ»≈∆ƒ»»»
Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,B˙ÒÎ‰Â B˙‡ˆB‰ ÏÚ ÒBtB¯ËBt‡«¿«»»¿«¿»»ƒ¿≈

‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ˙eL¯a ÔÈLnzLÓ32e¯·Ú . ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»∆¬»»»¿
¯Á‡ ÌÈL LÏL eÏÎ‡Â ,ÔÈepnÓ ÔÈtB¯ËBt‡‰»«¿ƒƒƒ»¿»¿»»ƒ««

‰˜ÊÁ BÊ È¯‰ - e¯·ÚL33. ∆»¿¬≈¬»»

יתומים.29) נכסי דין 30)על בית שמינוהו הוא שכן כל
יפה  בודקים דין בית שהרי כוונתו: ונראה משנה. (מגיד
אין  ואם יתומים נכסי לידו שמוסרים לפני אדם של מהימנותו
על  שמונה לאפוטרופוס מאמינים שאין שכן כל לו מאמינים

כך). כל בודק שאינו אביהם, הנכסים 31)ידי את השאירו
האפוטרופוס. רבינו:32)בידי כותב ז) הלכה יד (פרק לקמן

... הגדיל אפילו אפוטרופוס) שאינו נכרי (איש מחזיקים "אין
ומכאן, שיגדיל", אחר רצופות שנים שלוש שיאכל עד
כשיאכל  אפילו חזקה לו אין - ירד שברשות שאפוטרופוס
בין  ההבדל הוא מה כן, לא שאם שיגדיל, אחר שנים שלוש
לטעם  כאן הוצרך ולמה אדם, בני לשאר אפוטרופוס
(ראה  לט:) מציעא בבבא זה דין (מקור ברשות? שמשתמשים
יתבאר  ז הלכה י"ד פרק ולקמן כאן) משנה ולחם שם רש"י

שם). הערותינו ראה לגבי 33)עוד, זה דין נאמר שם בגמרא
לאפוטרופוס. רבינו למד ומהם ואריסים, אומנים

.ÁÔÈÙzM‰34ÔÈ‡Â ,BÊ ‰„Oa ÛzL ‰È‰ Ì‡ ?„ˆÈk «À»ƒ≈«ƒ»»À»¿»∆¿≈
‰wÏÁ ÔÈc da35„Á‡‰ dlk ˙‡ ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ¬À»««ƒ∆»«∆À»»∆»

Ì‰ÈL ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ÌÈL ‰nk Ô‰Ó36Ì‡Â . ≈∆«»»ƒ¬≈ƒ¿∆¿«¿≈∆¿ƒ
- ‰˜ÊÁ ÈL dlk „Á‡‰ dÏÎ‡Â ,‰wÏÁ ÔÈc da LÈ≈»ƒ¬À»«¬»»»∆»À»¿≈¬»»

‰˜ÊÁ BÏ LÈ37˙Ó‡a Ì‡ :BÙzLÏ ¯ÓB‡ È¯‰L ; ≈¬»»∆¬≈≈¿À»ƒ∆¡∆
‰z‡Â dlk ˙‡ ÈzÏÎ‡ C‡È‰ ,z˙ ‡ÏÂ z¯ÎÓ ‡lL∆…»«¿»¿…»«»≈«»«¿ƒ∆À»¿«»
LÈ‡‰ ÔÎÂ ?ÌÈL LÏL Ïk ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ˜˙BL38 ≈¿…ƒƒ»»»»ƒ¿≈»ƒ
‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜ÊÁ ÈL BzL‡ ÈÒÎa ÏÎ‡L∆»«¿ƒ¿≈ƒ¿¿≈¬»»««ƒ∆ƒ¿»

‰ÈÒÎa ˙B¯t BÏ ÔÈ‡L dnÚ39dnÚ ‰˙‰ elÙ‡Â , ƒ»∆≈≈ƒ¿»∆»«¬ƒƒ¿»ƒ»
‰pL¯ÈÈ ‡lL ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk40‰·e ÏÎ‡ Ck ¯Á‡Â , ¿∆ƒ¬»∆…ƒ»∆»¿««»»«»»

Ò¯‰Â41‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰OÚM ‰Ó Ïk ‰OÚÂ42‰ÏÎ‡L ¿»«¿»»»«∆»»¿≈»ƒ»∆»¿»

‰nk dˆÙÁk Ô‰a ‰LnzLÂ dÏÚa ÈÒÎa ˙B¯t≈¿ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿«¿»»∆¿∆¿»«»
Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL43‰È˙BBÊÓa ‰„O dÏ „ÁiL »ƒ««ƒ∆ƒ≈»»∆ƒ¿∆»

O ‰ÏÎ‡Â‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B„44ÔÎÂ . ¿»¿»»¬≈≈¬ƒ»»¿»»¿≈
Ôa‰45·LÁÂ ÂÈ·‡ ÏL BÁÏL ÏÚ CÓBÒ ‡e‰L «≈∆≈«À¿»∆»ƒ¿∆¿»

ÔÎÂ ,‰˜ÊÁ ÈL ÂÈ·‡ ÈÒÎ ÏÎ‡ Ì‡ ,B˙Èa Èa ÏÏÎaƒ¿«¿≈≈ƒ»«ƒ¿≈»ƒ¿≈¬»»¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰Ê Ôa ÈÒÎ ÏÎ‡L ·‡‰»»∆»«ƒ¿≈≈∆∆≈»»¿≈¬»»

‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ -46. ≈¬ƒ»»¿»»

מב:34) בתרא לא 35)בבא יחלקוה שאם קטנה, שדה
שכנים  מהלכות א (בפרק רגיל לעיבוד ראוי חלק כל יהיה
בהם  שאין שונים קרקעות של שיעורם רבינו מבאר ד הלכה

שם). ראה חלוקה, הסכמתי 36)דין לטעון יכול השותף
כך  ואחר זו, קטנה שדה שנים ארבע או שלוש תאכל שאתה
רצוי  ולא קטן שהיבול משום דומה, תקופה אוכל אני

חלקים. לשני הסתירה 37)לחלקו על עמדו שם בגמרא
חזקה  לו אין שותף אמר אחד שבמקום שמואל, שבדברי
כשיש  כאן רבינא, ותירץ חזקה, לו שיש אמר אחר ובמקום
משמע  שם [בגמרא בה, כשאין וכאן חלוקה, דין בה
רבינו  של מלשונו "השותפין"]. במשנה: גרס לא ששמואל
שני  כולה האחד ואכלה חלוקה דין בה יש "ואם שכתב
חלוקה; דין בה שיש א. כאן: תנאים ששני משמע חזקה",
אפילו  חזקה, זו אין חצייה אכל אם אבל כולה, שאכלה ב.
חלוקה. דין בה ואין כולה אכלה אם וכן חלוקה, דין בה יש
חננאל, רבינו שיטת מביא קמט סימן משפט חושן [בטור
חצייה, לאכלה כולה אכלה בין הבדל כל אין שלרבינא
דעתו  והרי"ף חלוקה. דין בה יש אם העובדא רק וקובעת
חלוקה  דין בה (כשיש) "בדאית כתב: שהרי רבינו כשיטת
שם]. משפט חושן יוסף בית ראה לכולה". (וירד) נחית וקא

מט.38) וגמרא מב. שם אינו 39)משנה כך התנה כשלא
פירות  אוכל הבעל שהרי חזקה, לו שאין להשמיענו צריך
את  שקנה הוכחה אינה ואכילתו הדין מן האשה  נכסי

מועיל,40)השדה. הנישואין, לפני הותנה אם זה, ותנאי
שהסתלק  פי על שאף רבינו, ומשמיענו מט. שם כהנא כרב
כשאכל  חזקה לו אין - אשתו בנכסי שהיא זכות מכל לגמרי
מחיתי. לא בית שלום למען לטעון שיכולה משום פירות,
מבוארים  אשתו בנכסי זכויותיו על הבעל וויתור דין (פרטי
חושן  סמ"ע וראה שם ראה אישות. מהלכות כ"ג בפרק

ויב). יא י, קטן סעיף קמט סימן לטובת 41)משפט
למחות, צריכה הקרקע, את וקלקל הזיק אם אבל הנכסים,
ואם  ומערות. שיחין בורות בשדה שחפר כגון (נ:): שם כרב
רבינו  דברי פירש משנה [במגיד חזקה. לו יש - מיחתה לא
לא  שרבינו הסיק ומזה חזקה, לו אין כן פי על ואף בקלקל
מדברי  מכרעת הוכחה אין אולם יוסף. כרב אלא כרבא פסק
למחות, צריכה אינה והזיק בורות בה שבחפר שם, יוסף רב
אחר, באופן רב של דבריו מפרש רק שהוא אפשר שהרי
הוא  יוסף (רב והתלמיד הרב בין מחלוקת לקבוע לנו ולמה

רבא)]. של מב.42)רבו שם נא.43)משנה שם גמרא
יותר 44) למזונותיה נוטלת כשאשתו מקפיד אינו שהבעל

לה. שקצב מב.45)מזה שם דרכם 46)משנה שאין
שהם  מפרש, שם ורשב"ם זה. על זה להקפיד
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meil cg` wxt m"anx ixeriyoqip f"iÎ`"i -t"yz'd

ה'תש"פ  ניסן י"א ראשון יום

-mihtynxtq
orhpe orFh zFkld¦§¥§¦§¨

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
האומנים 1) כגון חזקה, להם שאין אלה דין מבאר

והשותפים.

.‡el‡Â2Èt ÏÚ Û‡ Ô„Èa Ú˜¯w‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡L ¿≈∆≈«¬ƒƒ««¿«¿»»««ƒ
ÔÈn‡‰ :ÌÈL LÏL ÌeÏÎ‡L3ÔÈÒÈ¯‡‰Â4 ∆¬»»»ƒ»À»ƒ¿»¬ƒƒ

,BzL‡ ÈÒÎa LÈ‡‰Â ,ÔÈÙzM‰Â ÔÈtB¯ËBt‡‰Â¿»«¿ƒ¿«À»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿
ÈÒÎa ·‡‰Â ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa Ô·e ,dÏÚa ÈÒÎa ‰M‡‰Â¿»ƒ»¿ƒ¿≈«¿»≈¿ƒ¿≈»ƒ¿»»¿ƒ¿≈

Ôa‰5,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ el‡Ó „Á‡ ÏkL . «≈∆»∆»≈≈≈«¿ƒƒ∆«∆
Ô‰a eÁÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈¬ƒ»»¿»»««ƒ∆…ƒ»∆
‰È‡¯ e‡È·‰L ÌÈÏÚaÏ Ú˜¯w‰ ¯ÊÁz ‡l‡ .ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ∆»«¬…««¿««¿»ƒ∆≈ƒ¿»»

˙q‰ Ú·MÈÂ ,Ô‰Ï ‰Úe„È Ú˜¯w‰ ˙‡fL6e¯ÎÓ ‡lL ∆…««¿«¿»»∆¿ƒ»«∆≈∆…»¿
e¯‡aL BÓk ,e˙ ‡lLÂ7. ¿∆…»¿¿∆≈«¿

מב.2) בתרא בבא או 3)משנה לתקנם בניינים שמקבלים
[רשב"ם  בשכר. אחרים של מגרשים על שלמים בתים בונים
האדם  בחזקת אותם שמעמידים במטלטלין המשנה, מפרש
ורבינו  ט). פרק למעלה מבוארים (דיניה ידו תחת שהם
גם  מפרש שבידינו הגמרא בגליונות הנדפס בפירוש גרשום
היו  שאפילו המשנה, ומלמדת במטלטלין, שהמדובר כן
ובהגהות  חזקה. להם אין שנים שלוש בידיהם הכלים
גורס  אינו גרשום שרבינו כתב, א, אות כאן מיימוניות
רבו  שמסרו לעבד מתכוון שגורס ומי במשנתנו, "האומנין"
שהוא  ומכאן כקרקעות דינם ועבדים אומנות, ללמדו לאומן
שבידינו]. בספרים כהגירסא ולא בקרקעות, משנתנו מפרש

מסויים 4) אחוז - מהיבול חלק לקבל מנת על שדות חוכרי
קבועה. מידה דיניהם 5)או בפרטות רבינו מבאר לקמן

כאן. שמנה אלה כל מכר.6)של פרק 7)שלא למעלה
מטלטלין. חזקת בדין א הלכה ט

.·ÔÎÂ8ÔÓÊ B˙B‡ ÏL ˙BiÏ‚ ÈL‡¯9„·BÚ‰Â ÔÏÊb‰Â ¿≈»≈»À∆¿«¿««¿»¿»≈
ÈÏÚa Ô‰L ÈtÓ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈¬ƒ»»¿»»ƒ¿≈∆≈«¬≈

ÚB¯Ê10,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ÔÎÂ . ¿«¿≈≈≈∆¿»»≈¬ƒ»»¿»»
‰ÚË Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ11,Ô„Èa Ú˜¯w‰ „ÓÚzL È„k ƒ¿≈∆≈»∆«¬»¿≈∆«¬…««¿«¿»»

Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁn‰ ÔÎÂ .ÌÈÏÚaÏ ¯ÊÁz ‡l‡12ÔÈ‡ - ∆»«¬…«¿»ƒ¿≈««¬ƒ¿ƒ¿≈∆≈
.‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡¬ƒ»»¿»»

לו.8) זה.9)שם דין אמרו שבה התקופה אותה
[בגמרא 10) בהם. למחות מפחד השדה ובעל תקיפים אנשים

מחזיקינן  ולא בן מחזקי לא גלותא ריש דבי הני אמרו: שם
ואין  בנכסינו חזקה להם אין הגולה ראש מבית (=אלה בהו
כאן  רבינו כתב ונימוקו הראשון הדין בנכסיהם). חזקה לנו
הדין  את מנמק שם והרשב"ם השני. הדין על לגמרי ודילג
לעבד  יכולים ואינם קרקעות הרבה להם שיש משום השני,
וישביחום, יעבדום שאחרים מקפידים אינם כולם, את

שלא  פי על אף בכוח המחזיקים מידי יוציאום וכשירצו
והרי 11)מיחו. בריא, גדול כטענת נחשבת אינה טענתם

משנה  [ובמגיד חזקה. אינה טענה עימה שאין חזקה אמרו:
שבעל  משום מועילה שחזקה מנמק, מפרשים יש בשם
י"ב  פרק למעלה (ראה בקטן]. מוחים ואין מיחה, לא השדה
והרמב"ן  זה. לדין בגמרא מפורש מקור נמצא לא ז). הלכה
חזקה. היא קטן שחזקת וסוברים רבינו על חולקים והרשב"א

לט.12) מציעא בבא רבא, של מימרא

.‚Ô·e‡¯ ?Ô„Èa Ú˜¯w‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ „ˆÈk≈«≈«¬ƒƒ∆««¿«¿»»¿≈
‡È‰L ÔÚË ‡e‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÔBÚÓL ‰„O ÏÎ‡L∆»«¿≈ƒ¿¿≈¬»»¿»«∆ƒ
,BÏ ‰Úe„È ‡È‰L ÌÈ„Ú ÔBÚÓL ‡È·‰Â ,B„Èa ‰Áe˜Ï¿»¿»¿≈ƒƒ¿≈ƒ∆ƒ¿»
B‡ BÙzL ‡e‰L Úe„È Ô·e‡¯L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÔÎÂ¿≈≈ƒ≈ƒ∆¿≈»«∆À»
¯ÊÁz - ‰ÁÓ ‡Ï ‰Ê ÈtÓe ,BÒBtB¯ËBt‡ B‡ BÒÈ¯‡¬ƒ«¿ƒ¿≈∆…ƒ»«¬…
.Ô˙ ‡ÏÂ ¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔBÚÓLÏ ‰„O‰«»∆¿ƒ¿¿ƒ»«∆≈∆…»«¿…»«

Ô¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â13ÔBÚÓL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ¿«ƒƒ¿»»¬»ƒ…≈ƒƒ¿
‰„B‰ Ô·e‡¯ ‡l‡ ,ÒÈ¯‡ B‡ ÛzL ‰È‰ Ô·e‡¯L ‰È‡¿̄»»∆¿≈»»À»»ƒ∆»¿≈»
ÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÈÏ ¯ÎÓe ÈÙzL ‡e‰ Ô‰ :¯Ó‡Â BÓˆÚÓ≈«¿¿»«≈À»ƒ»«ƒƒ¿»«
- ÌÏBÚÓ ÈÙzL ‰È‰ ‡Ï :¯ÓBÏ ÏBÎÈÂ ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿»«…»»À»ƒ≈»

ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰14.Ì„‡ Ïk ¯‡Lk ¬≈∆∆¡»ƒ¿»»»»

למעלה.13) שנמנו אלה שיכול 14)לכל מתוך במיגו,
שלך. שותף אינני לטעון היה

.„ÔÈw˙Ó B‡ da ÔÈBa eÈ‰L ÔB‚k ?„ˆÈk ÔÈn‡‰»À»ƒ≈«¿∆»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙en‡Ó e„¯È .˙Ba¯ ÌÈL d˙B‡15‡ Ì‡ ,Ô˙B‡ eÏÎ »»ƒ«»¿≈À»»ƒ»¿»

Ô‰Ï LÈ - Ô˙en‡Ó e„¯iL ¯Á‡Ó ÌÈL LÏL»»ƒ≈««∆»¿≈À»»≈»∆
‰˜ÊÁ16. ¬»»

מז.15) שם לפני 16)ברייתא לידו שנמסר  בבית אפילו
חזקת  בדין ג הלכה ט פרק למעלה (ראה מאומנתו שירד

מטלטלין).

.‰ÔÈÒÈ¯‡‰17ÂÈ·‡Ï ÒÈ¯‡ ‰È‰L ÔB‚k ?„ˆÈk18ÏL »¬ƒƒ≈«¿∆»»»ƒ¿»ƒ∆
ÒÈ¯‡ ‡e‰L ÔÂÈkL ;BzÁtLÓ ÈL‡Ï B‡ ‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿«¿≈ƒ¿«¿∆≈»∆»ƒ

˙B·‡ Èza ÏL19B„Èa ÌÈÏÚa‰ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡ ,20Ï·‡ . ∆»≈»≈¿«ƒ«¿»ƒ¿»¬»
‰lÁz ÒÈ¯‡ ‰OÚpL ‡e‰ ‰Ê Ì‡21dÏÎ‡Â ÏÈ‡B‰ , ƒ∆∆«¬»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬»»

ÔÈ¯ÓB‡Â ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰˜ÊÁ ÈL dlkÀ»¿≈¬»»«¬ƒƒ»¿»¿¿ƒ
.Ba ˙ÈÁÓ ‡ÏÂ ‰L ¯Á‡ ‰L ÏÎ‡ C‡È‰ :ÌÈÏÚaÏ«¿»ƒ≈«»«»»««»»¿…ƒƒ»

מו:17) רבות.18)שם שנים במשך קבוע אריס
כל 20)משפחות.19) שיאכל מקפידים הבעלים אין

או  שנים שלוש הם יאכלו כך ואחר שנים שלוש הפירות
אריס  למה הקשו, שם בגמרא ביניהם. שהותנה כפי  יותר
הוא  יכול הרי שנים, שלוש הפירות כל כשאכל חזקה לו אין
ועכשיו, מהפירות. חלק נטלתי אריס כשהייתי לטעון:
רבי  ומתרץ מחית? לא למה - שנים שלוש הכול כשנטלתי
כאן. כמבואר רבינו ופירש אבות". בתי "באריסי יוחנן:

במשפחתו.21) ראשונה פעם
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.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

כלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
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מנה  ורבינו ברזל. צאן נכסי היא מהשדות אחת ל'תוספות',
וכן  ארבע. לו ויצאו השדות, שלש וגם ברזל, צאן נכסי כאן
רבינו  נושאיֿכלי ונלאו הי"ח. פכ"ב אישות בהלכות גם כתב
שרבינו  ונראה שם). לחםֿמשנה (ראה מספיק ביאור למצוא
כתב  הנישואין שלפני היינו בכתובתה", לה "שכתב מפרש
את  ממנה לגבות אפותיקי שתהיה מסוימת שדה בכתובתה
לאלמנה  ומנה לבתולה, מאתיים - העיקרית הכתובה
שדה  קבע הנישואין אחר היינו לה" "ושייחד וגרושה;
הכתובה  בשטר הדבר נכתב ולא לכתובתה, כאפותיקי
היינו  משלו" בשום לה "ושנתן שם); הרשב"ם (כפירוש
לו, שהכניסה הנדוניא ערך על בעלה לה שהוסיף התוספת
נכללו  שבגמרא רבינו, ודעת עצמה. הנדוניא כדין ודינה
צאן  נכסי הן ושתיהן והתוספת, נדוניא השלישית בשדה
לטעות  שלא כדי לחוד, אחת כל מנה עצמו ורבינו ברזל,
המכירה  אין ולמה בלבד. לתוספת שהכוונה לחשוב
רוח  נחת לומר: שיכולה נט), (שם בגמרא נתבאר מועילה?
לו. להקנות התכוונתי ולא הבית, שלום למען לבעלי, עשיתי

כל 10) עליו קיבל ולא לבעלה, אותם הכניסה שלא נכסים
שהבעל  מפני מלוג", "נכסי נקראים - להם בנוגע אחריות
השלם). ערוך - מורטט = (מולג פירותיהם אוכל

הם 11) ברזל צאן נכסי הוא: ההבדל וטעם הי"ז. פכ"ב
רק  בחזרה אותם תקבל והיא הבעל ברשות לגמרי
את  יאמר: לו, למכור תסרב אם כך, ומשום כשתתגרש,
כשהם  גם שלה גופם מלוג, נכסי אבל גירושין. על חושבת
למכור. סירובה על כלֿכך הבעל ירגז לא ולפיכך נשואים,

.·ÔÏÊb‰ „ˆÈk12ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÔÂÈk ?‰È‡¯ BÏ ÔÈ‡ ≈«««¿»≈¿»»≈»∆À¿««¿»
BÊ ‰„O ÏÚ13ÏÚa‰ ‰„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , «»∆««ƒ∆≈ƒ¿»»∆»«««

ÌÈÓc Á˜ÏÂ BÊ ‰„O BÏ ¯ÎnL ÌÈ„Ú ÈÙa14, ƒ¿≈≈ƒ∆»«»∆¿»«»ƒ
‰‡¯i‰ ÈtÓ ‡l‡ ,EÏ e¯ÎÓ ‡Ï :ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈÏÚa‰Â¿«¿»ƒ¿ƒ…»«¿¿∆»ƒ¿≈«ƒ¿»
BÏ ÔÈ‡Â ,B„iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - BÏ eÈ„B‰ƒƒƒ∆«»∆ƒ»¿≈

ÌeÏk15Ck BÏ ‰Ó Ì‰ÈÙaL ÌÈ„Ú‰ e„ÈÚ‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ≈ƒ»≈ƒ∆ƒ¿≈∆»»»
ÔÏÊb‰ „iÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - CÎÂ16BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓe , ¿»ƒƒ∆«»∆ƒ«««¿»«¬ƒƒ

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc‰ ˙‡ ÌÈÏÚa‰17. «¿»ƒ∆«»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מז:12) הי"א.13)שם הקודם בפרק מבואר
דמים.14) שלקח הודה לו 15)כלומר, מחזיר המוכר אין

בו. שהודה הטוב 16)הכסף מרצונו שלא שמכר משום
מכירה. מכירתו אין - היראה מפני הט"ו.17)אלא פ"ט

שגם  ומסתבר בשטר, כשמכר הדין מה פירש ולא סתם רבינו
הכלל  לפי רב, דעת נגד שם שמואל כדעת קנה, לא בשטר
הדבר, תמוה [אולם ממונות. בדיני כשמואל הלכה שבידינו:
עצמו  על שקיבל בשטר כתב שאם רבינו, פירש שלא
ואולי  שם? שמואל שאמר כמו קיימת, המכירה - אחריות
אלא  קיים המכר שבשטר אמר לא ששמואל רבינו, דעת
כדי  לו מכרה או נתנה השדה שבעל אנס, (אדם בסיקריקין
גם  - זו שדה על בגזלנות בהוחזק אבל יהרגנו), שלא
רבינו  שחילק מה וראה (לחםֿמשנה). מועילה אינה אחריות
למכור  אנסוהו לבין גזלן בין הט"ז, שם גזילה בהלכות

וזבין)]. (תליוהו

.‚Ôn‡‰ Ôa18eÏÎ‡L ÒBtB¯ËBt‡‰ Ô·e ÒÈ¯‡‰ Ô·e ∆»À»∆»»ƒ∆»«¿∆»¿
Ô‰Ï e¯ÎÓ ÌÈÏÚa‰L eÚË Ì‡ :‰˜ÊÁ ÈL BÊ ‰„O»∆¿≈¬»»ƒ»¬∆«¿»ƒ»¿»∆

‡È‰L eÚË Ì‡Â ;‰˜ÊÁ Ô‰Ï LÈ - Ô‰Ï e˙ B‡»¿»∆≈»∆¬»»¿ƒ»¬∆ƒ
Ô‰Ï ÔÈ‡ - ‰˜ÊÁ ÈL ‰eÏÎ‡L Ì‰È·‡Ó Ô‰Ï ‰M¯È¿À»»∆≈¬ƒ∆∆¬»»¿≈¬»»≈»∆

‰˜ÊÁ19Ô‰È·‡Ï ÌÈÏÚa‰ e„B‰L ,ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡Â . ¬»»¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ∆
‰„O‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ‰e˙ B‡ Ô‰Ï ‰e¯ÎnL∆¿»»»∆¿»»«¬ƒƒ∆«»∆

Ô„Èa20. ¿»»

מז.18) שם יוחנן, רבי של אמרו:19)מימרא שם בגמרא
בטענה  באו (אם לא נמי הנך דאבוהון, בטענתא אתו "אי
– ואפוטרופוס ואריס אומן בן - אלה אפילו אביהם, של

חזקה)". להם אין (שם)20)גםֿכן בגמרא גורס רבינו
הרי"ף  גירסת וכן לו", הודה בפנינו עדים: "דקאמרי
שהרי  זו, גירסא דחו כגון, ד"ה שם וב 'תוספות' בהלכותיו.
אריס  וכן עצמו אומן גם לו, שהודה עדים יש אם
חזקה  בלי גם - כשהודה ועוד, נאמנים. ואפוטרופוס
"כגון  רבינוֿתם: גורס אלו, מקושיות להימלט וכדי נאמנים.
הבעלים  הודו בפני טוען: הבן כלומר, הודה" בפנינו דקאמר
ממך, קניתיה אני לטעון: היה שיכול ב'מיגו' ונאמן לאבינו,

חזקה. שני שאכל עדים יש והרי

.„ÏÊb‰ ÔaÔ21e„B‰L ‰È‡¯ ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ , ∆««¿»««ƒ∆≈ƒ¿»»∆
e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ dÈ‡ - ¯ÎnL ÂÈ·‡Ï ÌÈÏÚa‰22. «¿»ƒ¿»ƒ∆»«≈»¿»»¿∆≈«¿

Ï·‡23BÏ LÈ - ÂÈ·‡ ˙ÚËa ‡a elÙ‡ ,ÔÏÊb‰ Ôa Ôa ¬»∆∆««¿»¬ƒ»¿«¬«»ƒ≈
‰˜ÊÁ24ÂÈ·‡ È·‡ ˙ÚËa ‡a ;25.‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - ¬»»»¿«¬«¬ƒ»ƒ≈¬»»

כשטען 21) ומדובר יוחנן, רבי של המימרא המשך שם,
כמו  נאמן, - ממך קניתיה אני כשטען אבל מאביו, שירשה

אריס. הקודמת.22)בן שהרי 24)שם.23)בהלכה
לו. הודה היראה מפני ולא גזלן, אינו ירושה 25)אביו

אותה. שקנה אביו מאבי בידו היא

.‰ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰26ÌÈL ‰nk dÏÎ‡ elÙ‡ ,27ÔÈ‡ - »≈»ƒ¬ƒ¬»»«»»ƒ≈
‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡28‰„O‰ ¯ÊÁz - ¯ËL ‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â ; ¬ƒ»¿»»¿ƒ…≈ƒ¿»«¬…«»∆

ÌÈÏÚaÏ29˙Úe·L ewz ‡lL ,‰Úe·L ÌeL ‡Ïa «¿»ƒ¿…¿»∆…ƒ¿¿«
Ï‡¯OÈÂ .Ï‡¯OÈÏ ‡l‡ ˙q‰30„·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ ∆≈∆»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»≈¬«»≈

ÌÈ·ÎBk31ÌÈ·ÎBk „·BÚk ‡e‰ È¯‰ -32B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »ƒ¬≈¿≈»ƒ∆≈¬ƒ»
‰È‡¯33. ¿»»

לה:26) מבעליה.27)שם השדה קניתי וטוען:
[ויש 28) למחות. מפחד והישראל אלם, הוא גוי שסתם

במדינות  אפילו או ישראל במדינת הדין מה בזה, לעיין
אדם]. כל על מגן שהחוק שטר 29)דמוקרטיות, אבל

שאם  מובן, בשטר". אלא חזקה לו אין "גוי שם: רב מועיל.
ב  בהלכה [למעלה חזקה. שני בלי נאמן - שטר בידו יש
אינו  שטר שאפילו רבינו, בדעת כתבנו וסיקריקין, גזלן בדין
ונראה  לדברינו. סתירה כאן ולכאורה שמואל, כדעת מועיל,
גוי. סתם לבין אנס, או כגזלן הידוע אדם בין לחלק שיש
רב  על חולק ששמואל מצאנו לא הרי זה: להבדל וסיוע

שטר]. שהביא גוי מן 31)שם.30)בדין קניתיה וטוען:
ממך. שקנאה לי ואמר שנים, שלש שאכל לכל 32)הגוי

אין  ולמה שבועה. בלי שתחזור כלומר למעלה, האמור
הקונה  הישראל במגידֿמשנה: ביאר היסת? אותו משביעים
אלא  המערער, מן השדה קנה שהגוי 'ברי' טענת טוען אינו
שאין  ה"ו) פ"א (למעלה לשיטתו ורבינו כך, לו אמר שהגוי
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.ËÔ·e47L¯tL48elÙ‡ ‰L¯b˙pL ‰M‡Â ,ÂÈ·‡Ó ≈∆≈«≈»ƒ¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¬ƒ
ÔÈLe¯b ˜ÙÒ49Ì„‡ Ïk ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ -50. ¿≈≈ƒ¬≈≈ƒ¿»»»»

ãycew zegiyn zecewpã

ipa x`yk od ixd 'ek ...dyxbzpy dy`e eia`n yxity oae"
."mc`

לה' אתם "בנים שנאמר ובן לאב נמשלו וישראל הקב"ה
במדרשי  כמבואר ואשה לבעל נמשלו כן וכמו אלוקיכם",
ואם  וכלה. לחתן וישראל הקב"ה את המדמים רבים חז"ל
יקשה  הרוחנית, במשמעותה זו הלכה להסביר נבוא
אין  בעלה בנכסי ואשה אביו בנכסי שבן הדין את להסביר
שכר  הן בשכר, קשורה ה' עבודת כל והלא חזקה, להם
("שיסיר  הזה בעולם גשמי שכר והן הבא בעולם רוחני
וישפיע  ... כו' מלעשותה אותנו המונעים הדברים כל ממנו
של  עבודתו שתכלית אלא עוד, ולא כו'"). הטובות כל לנו
ואיך  בראשית", במעשה לקב"ה "שותף שנעשה היא אדם
חזקה". לו אין אביו בנכסי ש"בן הדין עם זה כל מתאים

כלשון  היא לאביו הבן שעבודת אמת הן הוא: וההסבר
ואימי' אבוי בתר דאשתדל "כברא בתניא שהובא הזוהר
ומסר  כו' ונשמתי' ורוחי' ונפשי' מגרמי' יתיר לון דרחם
הוא  וכן הביטול, תכלית כלומר כו'" עלייהו למיתה גרמי'
שהעבודה  ואף בעלה" רצון שעושה כשרה "אשה לגבי גם
של  רצונו זאת בכל העבודה, וראשית יסוד הוא והביטול
מציאותו, כל את החודר באופן גם תהיה שהעבודה הקב"ה
נפשו  כוחות פרטי כל עם האדם מציאות שתהיה היינו

באלקות. חדורה מציאותו תהיה זאת ובכל
שמלבד  מבעלה", שנתגרשה ואשה מאביו שפירש "בן וזהו
עבודה  גם מיהודי נדרשת הנפש, ומסירות הביטול תנועת

"נתגרשה". או ב"פירש" רק מתאפשרת וזו עצמו בכח
חכמתו  שהיא שהגם התורה בלימוד גם הוא הזה  כסדר
בשאלות  כרוך תורה תלמוד מכל־מקום הקב"ה, של ורצונו
כל  את תחדור שהתורה כדי אדם של שבשכלו והבנות
עבודת  היינו ובעלה" ל"אשה בנוגע הוא וכן מציאותו.
באופן  ה' אהבת היא התפילה עבודת שכללות התפילה
ה' אהבת צריכה זאת עם וביחד כלל, מציאות שאינו
דווקא. נפשך" ובכל לבבך "בכל האדם מציאות את לחדור
(fi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

מז.47) בנכסיו.48)שם מתעסק ואינו אביו בית את עזב
אין  אמרו לא (פירוש: לא - חלקו והלכתא אמרו: נב. שם

חזקה). שמואל:49)לו בשם שאמר זירא כרבי מז: שם
(=ספק  מגורשת ואינה מגורשת חכמים שאמרו מקום "כל

במזונותיה". חייב בעלה שם 50)גירושין) בתוספות
שדה  לה כשייחד שהמדובר כתבו, מגורשת המתחיל דיבור

אחרות. משדות גם אכלה והיא למזונותיה

.È˙BiÏ‚ ÈL‡¯51Ô‰a ‰È‰L ÈÙÏ ,ÌÈÓÎÁ ÈÓÈa eÈ‰L »≈»À∆»ƒ≈¬»ƒ¿ƒ∆»»»∆
¯Á‡ ÔÎÂ .‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - ÌÚ‰ ˙‡ ˙Bc¯Ï Ák…«ƒ¿∆»»≈¬ƒ»»¿»»¿≈«≈

ÔÈ‡ - ÌÈL ‰nk ÏÎ‡ elÙ‡ ,Ô‰ÈÒÎa ˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈∆¬ƒ»««»»ƒ≈
Ô„iL ÈtÓ ,ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡L ÈÙÏ .‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»»¿ƒ∆≈»¿«ƒƒ¿≈∆»»
Ï·‡ .‰pnÓ ‰Ê ÔÈ˜lÒÓ eˆ¯iL ÔÓÊ Ïk ,‰ÙÈwz«ƒ»»¿«∆ƒ¿¿«¿ƒ∆ƒ∆»¬»

˙q‰ ÔÈÚaL52Ô‰ Ì‡Â .e˙ ‡lLÂ e¯ÎÓ ‡lL ƒ¿»ƒ∆≈∆…»¿¿∆…»¿¿ƒ≈
˙q‰ ÚaL - ¯ÎÓ ‡lL ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÈÒÎa e˜ÈÊÁ‰∆¡ƒ¿ƒ¿≈«≈¿»«∆…»«ƒ¿»∆≈

.Ì‰Ï Ô˙ ‡ÏÂ Ô‰Ï ¯ÎÓ ‡lL∆…»«»∆¿…»«»∆

ב.51) בהלכה פעמים,52)נתבאר כמה כבר נתבאר
קרקעות. של בתביעות היסת שנשבעים

.‡È„ˆÈk ÔÏÊb‰53,BÊ ‰„O ÏÚ ÔÏÊb ˜ÊÁ‰L ÈÓ ? ««¿»≈«ƒ∆À¿««¿»«»∆
ÂÈ˙B·‡ e˜ÊÁ‰L ÈÓ B‡54B‰ Ô‰LÏÚ ˙BLÙ ÔÈ‚¯ ƒ∆À¿¿¬»∆≈¿ƒ¿»«

- ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ÏÎ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÓÓ È˜ÒÚƒ¿≈»««ƒ∆»«»∆«»»ƒ
.ÌÈÏÚaÏ ‰„O ¯ÊÁ˙Â ,˜ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ¿«¬…»∆«¿»ƒ

זו 53) שדה על שהוחזק "כגון יוחנן: רב אמר מז. שם
שדה  אותה על כגזלן פעם הוחזק אם כלומר, בגזלנותא"
(טור  שדה אותה על חזקה לעולם לו אין - מידו והוציאוה

רב 54)שם). בכך. הוחזק לא עצמו שהוא פי על אף
ממון". עסקי על שהורגין פלוני דבית "כגון שם: חסדא
רבינו  ופסק בעולם. קרקע שום על חזקה להם  שאין מובן
שם: הרשב"ם כתב וכן חסדא, וכרב יוחנן כרב - כשניהם

כשניהם). (והלכה כתרווייהו לן וקיימא

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
עדים 1) הביאו אם ראייה אכילתם שאין אלה דין מבאר

בורח  ודין ראייה, אכילתו שאין הגוי ודין להם, שמכרו
ודין  איש, אשת בנכסי חזקה ודין בנכסיו, מחזיקים שאין
טוען  או ירושה מחמת בא ודין טענה, עימה שאין חזקה

ממך. שקנה מפלוני קניתי

.‡Ïk2el‡3ÌÈ„Ú e‡È·‰ Ì‡ ,‰È‡¯ Ô˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡L »≈∆≈¬ƒ»»¿»»ƒ≈ƒ≈ƒ
‰zÓa Ô‰Ï ‰e˙ B‡ BÊ ‰„O ÌÈÏÚa‰ Ì‰Ï e¯ÎnL∆»¿»∆«¿»ƒ»∆¿»»»∆¿«»»

‰È‡¯ Ô˙È‡¯ -4ÔÏÊb‰ ÔÓ ıeÁ ,5BzL‡ ÈÒÎa ÏÚa‰Â6. ¿»»»¿»»ƒ««¿»¿«««¿ƒ¿≈ƒ¿
?e¯Ó‡ ÌÈÒÎ ‰Ê È‡a7ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎa8‰„Oa B‡ , ¿≈∆¿»ƒ»¿¿ƒ¿≈…«¿∆¿»∆
d˙a˙Îa dÏ „ÁiL9,d˙a˙Îa dÏ ·˙kL ‰„O·e , ∆ƒ≈»ƒ¿À»»¿»∆∆»«»ƒ¿À»»

‚BÏÓ ÈÒÎa Ï·‡ ;BÏMÓ ÌeLa dÏ Ô˙pL ‰„O·e10- ¿»∆∆»«»¿ƒ∆¬»¿ƒ¿≈¿
˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰È‡¯ BÏ LÈ11. ≈¿»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ

מז:2) הקודם.3)בבאֿבתרא בפרק שנמנו
שלש 4) אכלו שלא אףֿעלֿפי בידם, השדה ומעמידים

הבאה.5)שנים. בהלכה אפילו 6)יבואר אלה, שני
מידם. מוציאים - הנכסים שקנו עדים שאין 7)הביאו

ראיה. הבעל בנדוניא,8)ראיית לבעלה שהכניסה הנכסים
ההפסד  את ישלים הוא יפחתו שאם אחריות עליו וקיבל
לו. הותירו - רווח) (יהיה הותירו ואם כשתתגרש,

לה 9) שכתב אחת שדות: שלש נמנו ונ. מט: שם בגמרא
לו  שהכניסה ואחת בכתובתה, לה שייחד ואחת בכתובתה,
וזו  משלו", שום לה "שהכניס גורסים: (ויש משלה שום
אלו  שדות בשלש שונים פירושים ונאמרו רבינו). גירסת
ובין  לרשב"ם ובין ה"ג). ד"ה ו'תוספות' רשב"ם (ראה
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'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,

שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
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משלשֿעשרה. למטה ממש, לקטנים הכוונה אביהם)
חובו.46) כל את ויתבע לביתֿדין יזמינם

.ËÔ‰È·‡ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡47ÏBÎiL CBzÓ - ¬»»¿≈¬»»¿«≈¬ƒ∆ƒ∆»
·BÁ :¯ÓBÏ ÔÓ‡ ,Ô‰È·‡Ó È„Èa ‡È‰ ‰Áe˜Ï :¯ÓBÏ«¿»ƒ¿»ƒ≈¬ƒ∆∆¡»«

˙B¯t‰ ÔÓ B˙B‡ ‰·B‚Â ,Ô‰È·‡ ÏÚ ÈÏ LÈ48e‰·B‚Â . ≈ƒ«¬ƒ∆¿∆ƒ«≈¿≈
‰Úe·La ‡lL49.Ô‰ ÈlL :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ , ∆…ƒ¿»ƒ∆»«∆ƒ≈

בידי.47) הם משכון (ראה 48)וטוען: קול יצא אם אפילו
ומגידֿמשנה). מטלטלין 49)ראב"ד גבי ה"ב פ"ח למעלה

בידי, הם משכון טוען והנתבע התובע, של שהם הידועים
כאן  כתב ולמה חפץ, בנקיטת בשבועה שנוטל רבינו כתב
ובמגידֿ רבינו. על כך השיג הראב"ד בשבועה"? "שלא
שמדין  משום למטלטלין, קרקע לדמות שאין מיישב, משנה
שבועת  תיקנו וחכמים הקרקעות, על נשבעים אין תורה
על  היסת נשבעים שאין רבינו, דעת נתבארה וכבר היסת,

'ברי'. טענת טוענים היתומים אין וכאן 'שמא', טענת

.ÈÁ¯Ba50˙BLÙ ˙kÒ ˙ÓÁÓ Á¯aL51‰È‰L ÔB‚k , ≈«∆»«≈¬««»«¿»¿∆»»
elÙ‡ .ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - B˙ÈÓ‰Ï Lw·Ó CÏn‰«∆∆¿«≈«¬ƒ≈«¬ƒƒƒ¿»»¬ƒ
B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡ - Á˜lL ÔÚËÂ ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁn‰ ÏÎ‡»«««¬ƒ«»»ƒ¿»«∆»«≈¬ƒ»
?˙ÈÁÓ ‡Ï ‰nÏ :‰„O‰ ÏÚ·Ï ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .‰È‡¿̄»»¿≈¿ƒ¿«««»∆»»…ƒƒ»
˙ÓÁÓ Á¯Ba‰ Ï·‡ .BLÙa ˜qÚ˙Ó ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«≈¿«¿¬»«≈«≈¬«

Ì„‡ ÏÎk ‡e‰ È¯‰ - ÔBÓÓ52- ‰ÁÓ ‡Ï Ì‡Â , »¬≈¿»»»¿ƒ…ƒ»
.ÂÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ«¬ƒƒƒ¿»»

בנכסי 50) מחזיקין אין - "הלכתא רבא : אמר לח: שם
ומפחד 51)בורח". נפשו את להציל נתונה התעניינותו כל

מחבואו. מקום למלך יוודע מחאתו עלֿידי פן למחות,
הוא 52) שסומך למחות, חושש אינו - בסכנה אינם כשחייו

כסף, בידו שאין יודעים נושיו שהרי אחריו, ירדפו שלא
שם). (רשב"ם לפרוע שיוכל עד להשתמט ורוצה

.‡ÈÔÈ˜ÈÊÁÓ53dÏÎ‡ ?„ˆÈk .LÈ‡ ˙L‡ ÈÒÎa «¬ƒƒ¿ƒ¿≈≈∆ƒ≈«¬»»
¯Á‡ ÌÈL LÏLÂ ÏÚa‰ ÈiÁa ‰˜ÊÁ ÈL ˙ˆ˜Óƒ¿»¿≈¬»»¿«≈«««¿»»ƒ««
- CÈÏÚ·e z‡ ÈÏ dz¯ÎÓ :¯Ó‡Â ÔÚËÂ ,ÏÚa‰ ˙˙ÈÓƒ««««¿»«¿»«¿«¿»ƒ«¿«¬ƒ
CnÓ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»ƒ∆»«ƒ≈
‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ È¯‰L ,CÈÏÚa ˙BÓ ¯Á‡ ‰ÈzÁ˜Ï¿«¿ƒ»«««¬≈∆¬≈¬»»¿≈¬»»
ÈiÁa dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .Ba ˙ÁÓ ‡ÏÂ ÏÚa‰ ˙˙ÈÓ ¯Á‡««ƒ««««¿…ƒ»¬»ƒ¬»»¿«≈
˙˙ÈÓ ¯Á‡ ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡ ‡ÏÂ ,ÌÈL ‰nk dÏÚa«¿»«»»ƒ¿…¬»»¿≈¬»»««ƒ«

‰˜ÊÁ BÏ ÔÈ‡ - dÏÚa54. «¿»≈¬»»

נ:53) שהרי 54)שם אשתו, נכסי למכור זכות לבעל שאין
עד  חייו ימי כל פירותיהם לאכול אלא בנכסיה זוכה אינו
האב  בחיי חזקה שני מקצת לאכל דומה זה ואין שתתגרש.
זו  הרי ה"ז) פי"ב (למעלה שאמרנו הבן, בחיי ומקצתן
החזקה  היתה האב בחיי שנים שלש אכל אילו שם חזקה;
ד"ה  שם ('תוספות' חזקה אינה כזו אכילה וכאן מועילה,

כגון).

.·È‰˜ÊÁ Ïk55.‰˜ÊÁ dÈ‡ - ‰ÚË dnÚ ÔÈ‡L »¬»»∆≈ƒ»«¬»≈»¬»»
‡·e ,ÌÈL ‰nk BÊ ‰„O ˙B¯t ÏÎ‡L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»«≈»∆«»»ƒ»
!‡e‰ ÈlL ?BÊ ‰„O EÏ ÔÈ‡Ó :BÏ ¯Ó‡Â ¯Ú¯ÚÓ‰«¿«¿≈¿»«≈«ƒ¿»∆∆ƒ

ÎÂ ,‡È‰ ÈÓ ÏL Ú„BÈ ÈÈ‡ :BÏ ¯Ó‡Â B·ÈL‰‡lL ÔÂÈ ¡ƒ¿»«≈ƒ≈«∆ƒƒ¿≈»∆…
,‰˜ÊÁ BÊ ÔÈ‡ - dÎB˙Ï Èz„¯È ÌeÏk Ì„‡ ÈÏ ¯Ó‡»«ƒ»»¿»«¿ƒ¿»≈¬»»
‡ÏÂ BÏ d˙pL ‡ÏÂ dÁ˜lL ÔÚË ‡Ï È¯‰L∆¬≈…»«∆¿»»¿…∆¿»»¿…

dL¯iL56ÔÚË ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â .57ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ , ∆¿»»¿««ƒ∆…»«≈ƒƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰Ê ‡È·iL „Ú B„iÓ d˙B‡»ƒ»«∆»ƒ∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ
‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓe ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú ‡È·‰ .BlL∆≈ƒ≈ƒ«¬…«»∆ƒƒƒ∆

ÔÈÁ˙Bt ÔÈ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk58˜ÈÊÁn‰ ‰ÊÏ »«≈∆»«¿≈¿ƒ¿∆««¬ƒ
„Ú ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ¯ËL ‡nL :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â ,‰lÁz¿ƒ»¿≈¿ƒ∆»¿»»»¿¿»««

BÓˆÚÓ ÔÚËiL59˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ÔÚË ‡Ï Ì‡Â ; ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ…»««¬ƒ»«≈
¯ËL LiL ˙ÓÁÓ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .ÏÎ‡L∆»«¿≈»≈¿≈¬»»≈¬«∆≈¿»

ÏËa ¯ËM‰ ‡ˆÓÂ ,B„Èa60‰˜ÊÁ‰ ‰ÏËa -61¯ÊÁ˙Â , ¿»¿ƒ¿»«¿»»≈»¿»«¬»»¿«¬…
.ÌÈÏÚaÏ ˙B¯t‰ Ïk ÌÚ ‰„O‰«»∆ƒ»«≈«¿»ƒ

מא.55) שם וגמרא הי"ד.56)משנה לקמן ראה
לי.57) נתונה או ממך המערער 58)קניתיה כשהביא

תשומת  לעורר פותחים ביתֿדין אין - שלו שהשדה עדים
במתנה. קיבל או שקנה שיודיע המחזיק, משמע,59)לב

לחזור  הוא יכול וכו'" יודע "איני תחילה: טען שאפילו
מה  טענתי כך ומשום שטרי, ואבד ממך קניתי  ולטעון
הכחשה  כאן שאין ומנמק, שם, רשב"ם כתב [וכן שטענתי.
ה"ח) פ"ז (למעלה רבינו ולדעת הקודמת. טענתו של ממש
זה  הרי - הראשונה טענתו ממש מכחיש הוא אם אפילו
ולא  עדים עלֿידי הוכחש שלא זמן כל וטוען, וחוזר טוען

מביתֿדין]. שהיא.60)יצא סיבה תוספתא 61)מאיזו
שהחזקה  מנמק שם ביכורים' ב'מנחת ה"א. פ"ב בבאֿבתרא
שאין  משום ונאמן ואבד, לי היה שטר כשטוען: מועילה
שלפנינו, ובנידון שנים, משלש יותר שטרו שומר אדם

מועילה. החזקה אין - תוקף לו ואין בידו כשהשטר

.‚È‡a‰62¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰M¯È ˙ÓÁÓ «»≈¬«¿À»»ƒ¿»ƒ¿»»∆»
„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da LnzL B‡ BÊ ‰„Oa ÂÈ·‡63, »ƒ¿»∆ƒ¿«≈»¬ƒ∆»

- ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓ ÌÈL LÏL ‡e‰ dÏÎ‡L ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¬»»»»ƒ≈¬«»ƒ
¯cL ‰È‡¯ ‡È·‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ…≈ƒ¿»»∆»
¯Ú¯ÚÓÏ ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁz - ÏÏk ÂÈ·‡ da»»ƒ¿»«¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈
ÂÈÏÚ ÔÚBË BÈ‡ È¯‰L ;BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú BÏ LiL∆≈≈ƒ∆ƒ∆∆¬≈≈≈»»
.ÂÈ˙B·‡Ï BÊ Ú˜¯˜ ‰Ú„B ‡ÏÂ ,BÏ Ô˙ B‡ ¯ÎnL∆»«»«¿…¿»«¿««¬»

ÂÈ·‡ da ‰‡¯pL ‰È‡¯ ‡È·‰64ÌeÏk dÈ‡ -65‡nL , ≈ƒ¿»»∆ƒ¿»»»ƒ≈»¿∆»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ ‡l‡ ;d‡˜ ‡ÏÂ d˙B‡ ¯w·Ï ‡a»¿«≈»¿…¿»»∆»»ƒ¿»ƒ¿»»

.„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ÂÈ·‡ ¯cL∆»»ƒ»¬ƒ∆»

מא.62) שם משום 63)משנה, "הבא אמרו: במשנה,
כיצד  לברר צריך אינו פירוש, טענה". צריך אינו - ירושה
מבאר  ב, עמוד שם ובגמרא המוריש. לידי השדה הגיעה
בעי  ראיה אבל צריך), (אינו בעי דלא הוא "טענה רבא:

שדה.64)(צריך)". באותה מסייר אביו את ראו
שם.65) כרבא,

.„ÈÏÎ‡L È¯‰66¯Ú¯ÚÓ‰ ‡·e ,˙Ba¯ ÌÈL BÊ ‰„O ¬≈∆»«»∆»ƒ«»«¿«¿≈
Ú„BÈ :BÏ ¯Ó‡Â ‰„B‰ ?BÊ ‰„OÏe El ‰Ó :BÏ ¯Ó‡Â¿»««¿¿»∆»¿»«≈«
dÁ˜Ï ‡e‰Â ÈÏ d¯ÎÓ ÈBÏt Ï·‡ ,ElL ‰˙È‰L È‡¬ƒ∆»¿»∆¿¬»¿ƒ¿»»ƒ¿¿»»

EnÓ67ÔÏÊb EÏ ¯ÎnL ÈBÏt :¯Ú¯ÚÓ‰ BÏ ¯Ó‡Â , ƒ¿¿»««¿«¿≈¿ƒ∆»«¿«¿»
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'שמא'. טענת על שלש 33)נשבעים הישראל אכלה אפילו
מבואר  - מועילה חזקה אין למה דבר, של וטעמו שנים.
לקמן  (ראה טענה עמה שאין חזקה שזו שם, ברשב"ם
לידי  השדה הגיע כיצד יודע אינו שהישראל משום הי"ב),
קנין  שטר לי מסר הגוי הלוקח: טען שאם יוצא, ומזה  הגוי.
נאמן  - יותר בו נזהרתי לא שנים שלש שאכלתי ואחר ממך,

הבאה). הלכה (ראה קניתיה ממך לטעון: שיכול ב'מיגו',

.ÂÔÚË34ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙ÓÁÓ ‡a‰ Ï‡¯Oi‰ ‰Ê »«∆«ƒ¿»≈«»≈¬«»≈»ƒ
‰fÓ ÈÏ ¯ÎnL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ dÁ˜Ï ÈÙa :¯Ó‡Â¿»«¿»«¿»»»≈»ƒ∆»«ƒƒ∆
˙q‰ Ú·MÈÂ ,ÔÓ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÓ‰ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈«¿«¿≈»«¬≈∆∆¡»¿ƒ»«∆≈
È¯‰Â EnÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡ :¯ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓ ;Ck ÏÚ«»ƒ∆»«¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿«¬≈
‰ÈzÁ˜Ï ÈBÏtÓ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

.EnÓ dÁ˜Ï ÈÙaL∆¿»«¿»»ƒ¿

לו.34) שם כרבא,

.ÊÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡35ÏÈc‚‰ elÙ‡Â ÔË˜ ÈÒÎa36?„ˆÈk . ≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈»»«¬ƒƒ¿ƒ≈«
¯Á‡ ÌÈzLe ,˙Á‡ ‰L ÔË˜ ‡e‰Lk ÂÈÙa dÏÎ‡¬»»¿»»¿∆»»»»««¿«ƒ««
ÔÈ‡ - ÈÏ z˙ ‰z‡ ,ÈÏ z¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚËÂ ,ÏÈc‚‰L∆ƒ¿ƒ¿»««»»«¿»ƒ«»»«»ƒ≈
¯Á‡ ˙BÙeˆ¯ ÌÈL LÏL ÏÎ‡iL „Ú ,ÌeÏk ‰Ê∆¿«∆…«»»ƒ¿««

ÏÈc‚‰L37. ∆ƒ¿ƒ

לט.35) שמעֿמינה 36)בבאֿמציעא רבא, "אמר שם
קרוב  מורידין אין הונא רב שאמר (מזה הונא מדרב
בנכסי  מחזיקין אין ללמוד) יש קטן, לנכסי כאפוטרופוס
הדבר  יישכח שמא הוא הונא רב של נימוקו פירוש, קטן".
דייק  ומכאן לידי, באו בירושה ויטען: ירד, שכאפוטרופוס
ולמה? לחשוש, מה אין קרוב, שאינו שבאפוטרופוס רבא
מהמוריש  קניתים לטעון יכול שנים שלש אחר הלא
הקטן. בנכסי מחזיקים אין ודאי אלא חזקה? שני ואכלתים
לו  אין אפוטרופוס למה נימק ה"ז) פי"ג (למעלה רבינו
רבא  הסיק כיצד קשה: ולפיֿזה ברשות. שירד משום חזקה,
אדם  אפילו כלל, קטן בנכסי מחזיקים שאין הונא רב מדברי
בדיני  עוסק הונא רב הרי נכסיו? על אפוטרופוס שאינו
רבינו  שלדעת מבאר, שם בלחםֿמשנה אפוטרופוס?
שני  לומדים אנו הונא, רב מדברי כך: היא רבא של הוכחתו
אינו  קטן ב. קטן; בנכסי לרמאות שחוששים א. דברים:
מחזיקים  שאין ומכאן למחות. יודע ואינו אביו בנכסי מכיר
בכל  שהרי ביתֿדין, ברשות ירד שלא מי אפילו קטן בנכסי
פירשו  (כן החזקה את המבטלים אלה תנאים שני ישנם אדם
ביארנו  (שם) ולמעלה שמעֿמינה). ד"ה שם ב'תוספות' גם
שם. ראה ברשות", שירד "מפני רבינו נימק למה

שם 37) רבא שאמר מה מפרש רבינו, של רבו מיגש, הר"י
אחר  החזקה שנות השלים אפילו - הגדיל" "ואפילו
גדול  כשהוא שנים שלש בפניו אכלה שלא מכיון שהגדיל,
הרי  שהגדיל אחר שנים שלש כשאכלה אבל חזקה, אינה -
אביו, נכסי איפה הבן חקר שבוודאי אומרים, שאנו חזקה, זו
ורשב"ם  למחות. לו והיה אביו של היא זו ששדה לו ונודע
אין  - שהגדיל אחר שנים שלש אכלה שאפילו פירש, שם
נודע  לא - הבן של בקטנותו זו לשדה שירד מכיון חזקה, זו
בהשגותיו  הראב"ד כתב וכן היתה. אביו של זו ששדה לו,

שם. והרא"ש והרשב"א הרמב"ן לדעתו והסכימו כאן,
בתשובה, גאון האי רב דעת מביא קמט, סי' חו"מ [ב'טור'
מסויים  זמן בה והחזיק מאביו שקנאה המחזיק טען שאם
אחר  שנים שלש בה החזיק ואחרֿכך קטן היה כשהבן
אבל  בקטנותו, לה שירד משום חזקה, זו אין - שהגדיל
- שנים שלש בה והחזקתי השדה את מהבן קניתי כשטען
אביו, בחיי בקטנותו לה שירד אףֿעלֿפי חזקה, זו הרי
אביו  של שהוא שידע הוכיח - השדה את שמכר שמכיון

כט). ס"ק שם שו"ע וסמ"ע כג, אות שם 'פרישה' (ראה

.Á˜ÈÊÁ‰L ÈÓ38˙Ba¯ ÌÈL ÔË˜ ÈÒÎa39ÔÚËÂ , ƒ∆∆¡ƒ¿ƒ¿≈»»»ƒ«¿»«
Ck Ô‰ÈÏÚ ‰·BÁ ÈÏ LÈÂ ,È„Èa Ô‰ ‰BkLÓ :¯Ó‡Â¿»««¿»≈¿»ƒ¿≈ƒ»¬≈∆»

‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,CÎÂÈ„Èa Ô‰ ÌÈÁe˜Ï :¯Ó‡40- ¿»ƒ¿ƒ»»»«¿ƒ≈¿»ƒ
‰Ê ÏL ÂÈ·‡Ï ‰È‰L ˙˜ÊÁÓ dÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡41; ∆¡»∆¬≈≈»À¿∆∆∆»»¿»ƒ∆∆

dÁ·MÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰Â42¯ÊÁ˙Â ,ÔÚhM ‰Ó «¬≈∆∆ƒƒ¿»«∆»«¿«¬…
ÏL ‡È‰L ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÓB˙ÈÏ«¿ƒ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ∆

ÌÈÓB˙È43ÈÒÎa ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡ È¯‰L ,ÔÓ‡ BÈ‡ - ¿ƒ≈∆¡»∆¬≈≈«¬ƒƒ¿ƒ¿≈
ÔË˜44,ÌÈÓB˙ÈÏ ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰„O‰ ¯ÊÁ˙Â ; »»¿«¬…«»∆¿»«≈∆»««¿ƒ

eÏc‚iL „Ú45ÔÈc Ô‰nÚ ‰OÚÈÂ46. «∆ƒ¿¿¿«¬∆ƒ»∆ƒ

שרשום.38) בר ברבא מעשה ולג. לב: בבאֿבתרא
פירושו 39) (עלֿפי אביו בחיי שנים שלש החזיק לא אפילו

שם). מיגש הר"י למעלה 41)מאביו.40)של נתבאר
המערער, של שהיא ידועה שאינה שבקרקע ה"א) (פי"א
יב  בפרק למעלה ממך. היא לקוחה לומר המחזיק נאמן
אין  חזקה שני אכלה שאפילו נתבאר, ה"ז ולווה מלוה מהל'
מקבלים  שאין משום קטנים, יתומים מידי השדה מוציאים
ואין  הם, בפניהם כשלא - וקטנים בעלֿדין, בפני שלא עדים
בחזקת  כשהשדה המדובר שם כי כאן, להאמור ניגוד בזה
וזה  אביהם, של שהיא כלל ידועה כשאינה אבל היתומים,
לטענת  לא ואפילו חזקה, לעדי צריכים אנו אין - בה מחזיק

המוריש.42)חזקה. ובין בינו שהותנה כפי מפירותיה,
ה"ט). לקמן (ראה שבועה בלא שנוטל ולא 43)ונראה

האב. בחיי חזקה שני חזקת 44)אכלה לו שאין ומכיון
אבל  בשדה, כמחזיק חזקתו את הקול ערער שנים, שלש
כאן  בהשגותיו [הראב"ד מבטל. הקול אין שנים שלש חזקת

וסובר רבינו, על שלש חולק חזקת אפילו מבטל שהקול
סי' חו"מ וב'טור' שם. בפירושו רשב"ם כתב וכן שנים.
יונה  ורבינו גאון, האי רב דעת גם היא שזאת כתב קמט,
הוא  שנים, שלש גמר לפני הקול יצא שאם דבריהם, ביאר
המחזיק  על היה קול, שיצא שמכיון החזקה, את מבטל
אבל  לעצמו, הפסד גרם - שמר לא ואם שטרו, את לשמור
אין  - האב בחיי שנים שלש שאכלה אחר הקול כשיצא
לומר  אפשר ביאורו, ולפי מידו. השדה את מוציאים
ובהלכה  כאן ודבריו גאון, האי רב על חולק אינו שהרמב"ם
שלש  שאכלה אחר הקול כשיצא נאמרו שם) (ראה הבאה

האב]. בחיי ויביאו 45)שנים שלשֿעשרה לגיל יגיעו
שאינו  ה"ז, מכירה מהל' בפכ"ט שאמרנו ומה בגרות. סימני
להוצאותיו, היינו עשרים, גיל עד שירש קרקע למכור יכול
להוסיף  ויש שם). (רשב"ם מוכר - חובות לפירעון אבל
אין  שאמרו: ומה עצמו, הוא ולא מוכרים ביתֿדין כאן עוד:
חוב  מהם (לגבות קטנים יתומים לנכסי נזקקים ביתֿדין
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epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆
„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ

BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«
B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»

‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«
‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא

ל  הלוקח,אין ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים ו
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה

ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם
- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
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- אכל ו. ה. ד. ואומר מכחישו והשני ג. ב. א. שאכל מעיד
לומר: שנאמן מנמק, כאן ובלחםֿמשנה הפירות. מחזיר אינו
'מיגו' זה ואין אכלתי, לא לטעון שיכול ב'מיגו' אכלתי שלי
נתבטלה  זה, את זה מכחישים שהעדים משום עדים, נגד
יצא  נימוקו, נקבל ואם עדות. כאן אין וכאילו לגמרי עדותם
הפירות. מחזיר אינו בהכחשה לסירוגין בעדות שגם מזה,
בעדות  הפירות החזרת בדין כלום כתב לא עצמו וה'טור'
בין  חילק ולא הפירות", "מחזיר סתם כתב ורבינו לסירוגין.
דעתו  על נתקבלה שלא נראה בהכחשה. שלא ובין בהכחשה
כותב, סק"ג שם חו"מ ובסמ"ע הלחםֿמשנה. סברת
אינו  בהכחישו אבל זה, את זה הכחישו כשלא שהמדובר
לחםֿמשנה  (ראה וצע"ג מורגש. והדוחק הפירות. מחזיר

בהשלמות). דבריו על שכתבנו ומה שבשנה, ד"ה

.‚„¯iL ÈÓ16ÏÎ‡Â L¯BÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‰„OÏ ƒ∆»«¿»∆¿∆¿«∆≈¿»«
Èe‡¯Â epnÓ ·B¯˜ ‡e‰L ¯Á‡ L¯BÈ ‡ˆÓÂ ,‰È˙B¯t≈∆»¿ƒ¿»≈«≈∆»ƒ∆¿»
„¯iL ‰Ê BÏ ‰„B‰L ÔÈa ÌÈ„Úa ‡ˆÓpL ÔÈa ,dL¯ÈÏ¿»¿»≈∆ƒ¿»¿≈ƒ≈∆»∆∆»«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - ‰lÁz17. ¿ƒ»«»¿«¬ƒ»«≈∆»«

חסדא.16) רב לפני שבא מעשה לג. שם כאביי 17)גמרא
כתובה  שהיא כפי כפשוטה זו הלכה נפרש אם שם. ורבא,
מובן  זה הלא להשמיענו? באה מה להבין קשה לפנינו,
כמה  בהן ונאמרו גירסאות, כמה יש שם (בגמרא מאליו
הוברר  שלא שם, כרשב"ם מפרש שרבינו ונראה פירושים).
דאלים  "כל מדין האחד בה והחזיק יותר, קרוב מי מתחילה
שבעל  שתפסה, זה הודה ואחרֿכך הבאה) הלכה (ראה גבר"
אבל  הקרקע את שמחזיר חסדא רב ופסק יותר, קרוב דינו
חלקו  ורבא ואביי כדין. שאכלם משום שאכל, הפירות לא
הודה  הרי שלו, אינה שהשדה שהודה מכיון ואמרו: עליו,
ודבריו  דעתם. קיבל ורבינו שלו, שאינם פירות שאכל גם
יורש" "שהוא באלימות, פירוש שירד" "מי כך: מתפרשים
מוכיח  "שירד" והלשון כך, טען אחר שגם ואףֿעלֿפי

ביתֿדין. הורידוהו ולא מעצמו, לתפוס שהכוונה

.„ÌÈL18,ÈlL ¯ÓB‡ ‰Ê ,‰„O‰ ÏÚ ÔÈ¯¯BÚ eÈ‰L ¿«ƒ∆»¿ƒ««»∆∆≈∆ƒ
‡È·‰L B‡ ,‰È‡¯ Ô‰Ó „Á‡Ï ÔÈ‡Â ,ÈlL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ¿∆≈∆ƒ¿≈¿∆»≈∆¿»»∆≈ƒ

Ú Ì‰Ó „Á‡ ÏkB‡ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL B‡ BlL ‡È‰L ÌÈ„ »∆»≈∆≈ƒ∆ƒ∆∆¬»
,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ì‰ÈMÓ „Á‡ Ïk ‡È·‰L∆≈ƒ»∆»ƒ¿≈∆≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»
e„ÈÚ‰L ÔÓˆÚ ÌÈM‰ Ô‰ el‡ Ô‰a e„ÈÚ‰L ÌÈM‰Â¿«»ƒ∆≈ƒ»∆≈≈«»ƒ«¿»∆≈ƒ

el‡ Ô‰a19„¯È ¯ab˙n‰ ÏÎÂ ,Ô‰È„Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - »∆≈«ƒƒ»ƒ≈∆¿»«ƒ¿«≈≈≈
da20Ì‡Â .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚÂ B„iÓ ‡ÈˆBÓ ¯Á‡‰ ‰È‰ÈÂ , »¿ƒ¿∆»«≈ƒƒ»¿»»»¿»»¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Û˜˙Â ÈLÈÏL ‡a21ÔÈ˜lÒÓ - dÎB˙Ï „¯ÈÂ »¿ƒƒ¿»«¬≈∆¿»«¿»¿«¿ƒ
‰pnÓ B˙B‡22. ƒ∆»

לד:18) -19)שם עצמן שנים אותן על העידו לא שאם
אחרון. שאכלה זה של ברשותו השדה את שמעמידים ברור

גבר".20) דאלים "כל שאמר: שם, נחמן לפני 21)כרב
הדין. מבעלי אחד לה אותה 22)שירד ומניחים וחוזרים

רשב"ם), (ראה לה: שם אשי, רב של כמסקנתו השנים. לפני
אין  - רבים של גזלן שאמרו: נהרדעא, חכמי דעת נגד

מידו. מוציאים ביתֿדין

.‰„Á‡‰ ‡È·‰23dÏÎ‡LÂ ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ≈ƒ»∆»≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆¬»»

ÌÈ„Ú ¯Á‡‰ ‡È·‰Â ,B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»«¬≈ƒ««»¿≈ƒ»«≈≈ƒ
˙‡ˆÓ - B„È ˙Áz ‡È‰ È¯‰Â ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬≈ƒ««»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ,˙LÁÎÓ Ì‰ÈL ÏL ‰˜ÊÁ‰ ˙e„Ú≈«¬»»∆¿≈∆À¿∆∆«¬ƒƒ»
ÏL ‡È‰L ‰˜ÊÁ‰ È„Ú ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ‰Ê „Èa¿«∆∆≈ƒ»»≈≈«¬»»∆ƒ∆

dÎB˙Ï B˙B‡ ÔÈ„È¯BÓe ,ÂÈ˙B·‡24ÈM‰ ¯ÊÁ .25‡È·‰Â ¬»ƒƒ¿»»««≈ƒ¿≈ƒ
Ú ‡e‰ Û‡Ìb ˙‡ˆÓ È¯‰L ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„ «≈ƒ∆ƒ∆¬»∆¬≈ƒ¿≈«

‰pnÓ ÔÈ˜lÒÓe ÔÈc ˙Èa ÔÈ¯ÊBÁ - ˙LÁÎÓ BÊ ˙e„Ú≈À¿∆∆¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒƒ∆»
ÔBL‡¯‰ Û‡26Ì‰ÈL „Èa d˙B‡ ÔÈÁÈpÓe ,27ÏÎÂ , «»ƒ«ƒƒ»¿«¿≈∆¿»

.da „¯È ¯ab˙n‰«ƒ¿«≈≈≈»

לא.23) בענין 24)שם עדותם הוכחשה שלא משום 
מעשה  עשו שביתֿדין משום שם, נחמן כרב פסק האבות.

(רשב"ם). שם.25)כמותו זה חוששים 26)גם ואין
בהם  וחוזרים כך שמחליטים הדיינים על ילגלגו שמא
דבי  לזילותא שאמר: לב). (שם אשי כרב אחרת. ומחליטים

חיישינן. לא מהם 27)דינא, אחד היה כשלא המדובר,
את  לה הוריד וביתֿהדין לביתֿדין, שבאו לפני בה מוחזק
היה  כשהשני אבל אבותיו, של שהיא ראייה שהביא זה
שהביא  לראשון ונתנה מידו הוציאוה וביתֿהדין בה מוחזק
את  מחזירים - אבות עדי השני הביא ואחרֿכך אבות, עדי
שאין  - בה מוחזק היה הראשון אם וכלֿשכן לידו. השדה

שם). ('טור' אותו מסלקים

.Â¯ÓB‡ ‰Ê28È˙B·‡ ÏL29,È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ , ∆≈∆¬«¿∆≈∆¬«
ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰ÊÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL ‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰ ‰Ê∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ∆¬»¿∆≈ƒ≈ƒ
‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L∆¬»»¿≈¬»»«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ∆ƒ
ÔÚË ‡Ï È¯‰L ;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÂÈ˙B·‡ ÏL∆¬»¿«¬ƒ«≈∆»«∆¬≈…»«

ÌeÏk30dnÚ ÔÈ‡L ‰˜ÊÁ ÏkL ,‰È‡¯ B˙ÏÈÎ‡ ÔÈ‡Â , ¿¿≈¬ƒ»¿»»∆»¬»»∆≈ƒ»
ÌeÏk dÈ‡ - ÌÈÏÚa‰ ÏÚ ‰ÚË31¯ÊÁ .32˜ÈÊÁn‰ ‰Ê «¬»««¿»ƒ≈»¿»«∆««¬ƒ

‰ÊÂ ,ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡Â ,‰˙È‰ EÈ˙B·‡ ÏL Ôk :¯Ó‡Â¿»«≈∆¬∆»¿»¿«»¿«¿»ƒ¿∆
È‡L ,¯ÓBÏk - È˙B·‡ ÏL ‡È‰L ‰lÁz ÈzÚhL∆»«¿ƒ¿ƒ»∆ƒ∆¬«¿«∆¬ƒ
:¯Ó‡L B‡ ,È˙B·‡ ÏLk ÈlL ‡È‰ È¯‰Â ‰ÈÏÚ CÓBÒ≈»∆»«¬≈ƒ∆ƒ¿∆¬«∆»«

LEÈ˙B·‡Ó ‰eÁ˜lL È˙B·‡ Ï33‰ÚË BÊ È¯‰ - ∆¬«∆¿»»≈¬∆¬≈«¬»
‡Ï˙Ó‡ Ô˙ È¯‰L ,‰BÎ34ÌÈBL‡¯‰ ÂÈ¯·„Ï35, ¿»∆¬≈»«¬«¿»ƒ¿»»»ƒƒ

ÏL :¯Ó‡Â ‰lÁza ÔÚË Ì‡Â .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓe«¬ƒƒ»¿»¿ƒ»««¿ƒ»¿»«∆
BÊ ‰ÚËa BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - EÈ˙B·‡ ÏL ‡ÏÂ È˙B·‡¬«¿…∆¬∆≈¿ƒ¿«¬»

˙¯Á‡‰36.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »«∆∆¿≈…«≈»∆

ולג:28) לא. השני.29)שם טענת טענתו 30)והוכחשה
ולא  טען, לא וכאילו עדים עלֿידי הוכחשה אבותי" "של

לידו. הגיעה כיצד הי"ב.31)ביאר פי"ד למעלה כמבואר
ב'מיגו' נאמן חזקה עדי שהמביא רבה, אמר שם, בגמרא
חלקו  חזקה. שני ואכלתיה ממך השדה קניתי לטעון שיכול
'מיגו' מקבלים שאין ואמרו, לג:) (שם ורבא אביי עליו
'מיגו' אומרים שאין מקום, בכל פוסק ורבינו עדים. במקום
אין  למה הקשו לי, מה ד"ה (לא.) ב'תוספות' עדים. במקום
של  מאבותיו קנו שאבותיו החזקה לבעל טוענים ביתֿדין
ותירצו: ליורש. טוענים שהרי אחד, יום ואכלו דינו בעל
ובמגידֿמשנה  אבותיו. של תמיד שהיו משמע אבותי" "של
שאכלוה  ראיה כשמביא רק מועילה זו שטענה מתרץ,
אין  וכאן הי"ג), (פי"ד למעלה כמבואר אחד, יום אבותיו
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epnÓ dÁ˜Ï ‡lLÂ BlL ‡È‰L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡e‰ƒ¿»∆ƒ∆¿∆…¿»»ƒ∆
„O‰ ¯ÊÁz -˙B¯t‰ ÏÎÂ ‰68¯Ú¯ÚÓÏ69Èt ÏÚ Û‡ , «¬…«»∆¿»«≈«¿«¿≈««ƒ

BlL ‡È‰L ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ÔÈ‡L70Ïk ÔÎÂ . ∆≈»∆«¿«¿≈≈ƒ∆ƒ∆¿≈…
¯ÎnL ÈBÏtL ,ÌÈ„Ú ˜ÈÊÁn‰ ‰Ê ‡È·‰ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆≈ƒ∆««¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆»«
Á˜Ï ÈÙa :BÏ ¯Ó‡L B‡ ,„Á‡ ÌBÈ elÙ‡ da ¯c BÏ»»¬ƒ∆»∆»«¿»«»«
B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ - ÈÏ d¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â EnÓ71; ƒ¿¿««»¿»»ƒ«¬ƒƒ»¿»

‰ÚË BÏ LÈ È¯‰L72ÔÚË ‰ˆ¯ el‡Â ,B˙˜ÊÁ ÌÚ ∆¬≈≈«¬»ƒ∆¿»¿ƒ»»»«
‰˜ÊÁ ÈL BÏ LÈ È¯‰L ,‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :¯Ó‡Â73. ¿»«ƒ¿¿«¿ƒ»∆¬≈≈¿≈¬»»

ל.66) כך.67)שם לי אמר המחזיק.68)המוכר שאכל
אתה 69) אין למחזיק: ואמר כך המערער שטען שם, מעשה

ולא  שלי שהשדה מודה הנך שהרי שלו, בעלֿדין בכלל
ותבע  ל נגדי? זכותך היא מה ואםֿכן ממני, אותה ֵקנית
כדין). (טוען טעין דינא רבא: ואמר המוכר. את לדין

מועילה,70) אינה וחזקתו - עדים כמאה היא הלוקח הודאת
טענה. עמה שאין חזקה שהיא בדין 71)משום כמו

ירושה. מחמת בבא יג, יודע 72)שבהלכה טוען: שהרי
שלי. למוכר שמכרת שני 73)אני אכלה לא שאם משמע

עדים  למערער שאין ואףֿעלֿפי מידו השדה מוציאים חזקה,
שאם  וסוברים חולקים שיש מעיר, במגידֿמשנה שלו. שהיא

ל  הלוקח,אין ביד השדה מעמידים שלו, שהיא עדים ו
מחלוקת  שם ומביא שנים. שלש אכלה כשלא אפילו
לו  שיחזיר מהמוכר לתבוע יכול הלוקח אם פוסקים,
אמרת  למה לטעון: יכול שהמוכר אומרים, יש מעותיו.
מפלוני, קניתיה לטעון רק לך היה שלו? שהיא לך שידוע
לקחתיה  לטעון נאמן הייתי לדין, אותי התובע היה ואם
אומרים  ויש מעולם. שלך היתה שלא ב'מיגו' ממך,
השדה. מידו הוציא שביתֿדין משום לו, להחזיר שמחוייב
ראשונה. כסברא פסק בהלכותיו שהרי"ף וכותב וממשיך
שכתב  ומה ברי"ף, לדבריו סמך כל מצאתי ולא  חיפשתי
דאפסיד  איהו - ליה דאודי בהאי פסידא ליה אית "ואי
אלם  או עני שהמוכר כגון אחר, להפסד הכוונה אנפשיה"
קצת  מוכיח לו), יש (ואם ליה אית ואי ולשונו: וכדומה.
- למעותיו הכוונה ואם ללוקח, הפסד יש מקרה בכל שלא

הפסד. יש מקרה בכל הרי

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
אכל 1) וגם שטר לו יש והמחזיק השדה על עורר דין מבאר

ואימתי  לעדות מצטרפים אימתי חזקה עדי ודין חזקה, שני
של  אומר וזה אבותי של אומר זה ודין מצטרפים, אין

שדהו. דרך ואבדה הים למדינת הלך ודין אבותי,

.‡¯Ú¯ÚL ÈÓ2BÊ ‰„O ÏÚ3‡È‰L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â , ƒ∆ƒ¿≈«»∆¿≈ƒ≈ƒ∆ƒ
,epnÓ dÁ˜lL ¯ËL dÎB˙aL ‰Ê ‡È·‰Â ,BÏ ‰Úe„È¿»¿≈ƒ∆∆¿»¿»∆¿»»ƒ∆

‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â4BÏ ÌÈ¯ÓB‡ - ¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»¿ƒ
E¯ËL Ìi˜ :‰lÁza5ÔBcÈÂ ,·BË È¯‰ - Ìi˜˙ Ì‡ . «¿ƒ»«≈¿»¿ƒƒ¿«≈¬≈¿ƒ

¯ËMa6BÓi˜Ï BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ;7È„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒ - «¿»¿ƒƒ∆¿»¿«¿¿ƒ«≈≈
‰˜ÊÁ8˙q‰ Ú·MÈÂ ,9.dÁ˜lL ¬»»¿ƒ»«∆≈∆¿»»

קע:2) - קסט: אחר.3)בבאֿבתרא של בידו שנמצאה

ובחזקה 4) בשטר לידון הבא רבנן, "תנו שנינו: קסט: שם
- אומר גמליאל בן שמעון רבן רבי. דברי בשטר, נידון -
זו, מחלוקת בפירוש שם בגמרא והאריכו בחזקה". נידון
כרבי  הלכה רב, אמר גידל רב "אמר קע.): (שם ובמסקנא
גורס  רבינו גם המגידֿמשנה, ולדברי שם, הרא"ש גירסת (זו
כרשב"ג), הלכה הגירסא: שבידינו הנדפסים ובספרים כך.
לפי  זו מסקנא של ופירושה לברר". אלא אמר לא רבי ואף

דברינו. בהמשך יתבאר רבנו, לברר 5)דעת עליו מטילים
שח  שטר בידו שיש בביתֿ(להוכיח) נתקיימו עדיו תימות

חזקה.6)דין. עדי להביא צריך שמתו 7)ואינו כגון
שמכירים  אנשים כאן ואין הים, למדינות הלכו או העדים

ידיהם. אפשרות 8)חתימות שאין נתברר שלא זמן וכל
- מזוייף שהשטר כשהתברר וכלֿשכן – החתימות לקיים
(דעת  השדה את מידו ומוציאים לחזקה, נזקקים ביתֿדין אין
ורבינו  קמ. סי' חושןֿמשפט ב'טור' הובאה גאון, האי רב
נאמן). אינו - השטר אבד אחרֿכך: טען שאם מוסיף, חננאל

שלש 9) שהמחזיק רבינו, דעת פעמים כמה כבר נתבארה
ה"ב). פי"א למעלה (ראה היסת שבועת מחוייב - שנים

.·‰˜ÊÁ‰ È„Ú10dÏÎ‡L Ì‰ÈMÓ „Á‡ „ÈÚ‰L ≈≈«¬»»∆≈ƒ∆»ƒ¿≈∆∆¬»»
- ÌÈ¯BÚO dÏÎ‡L „ÈÚ‰ ÈM‰Â ,‰˜ÊÁ ÈL ÌÈhÁƒƒ¿≈¬»»¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ

‰Êa ˜c˜„Ó „Ú‰ ÔÈ‡L ;˙Ói˜ Ô˙e„Ú11„ÈÚ‰ . ≈»«∆∆∆≈»≈¿«¿≈»∆≈ƒ
„Á‡‰12˙ÈLÈÏL ‰BL‡¯ ‰L ‰Ê dÏÎ‡L »∆»∆¬»»∆»»ƒ»¿ƒƒ

˙ÈÚÈ·¯e ‰iL dÏÎ‡L „ÈÚÓ ÈM‰Â ,˙ÈLÈÓÁÂ«¬ƒƒ¿«≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿ƒ»¿ƒƒ
˙Ù¯ËˆÓ Ô˙e„Ú ÔÈ‡ - ˙ÈMLÂ13da „ÈÚnL ‰MaL ; ¿ƒƒ≈≈»ƒ¿»∆∆∆«»»∆≈ƒ»

‰Ê da „ÈÚ‰ ‡Ï ‰Ê14˙B¯t‰Â Ú˜¯w‰ ¯ÊÁ˙Â .15. ∆…≈ƒ»∆¿«¬…««¿«¿«≈

נו:10) שם יהודה, רב של לזה 11)מימרא לב שם אינו
אין  ולפיכך שטעה, ואפשר אכל, תבואה מין איזה לקבוע
אחד  שאם כתבו אלא, ד"ה שם [ב'תוספות' הכחשה. כאן
- אכל קטנית אומר והשני שעורים, או חיטים אכל אומר
ורבינו  לקטנית. תבואה בין טועה אדם שאין הכחשה, זו הרי
בזה]. דעתו גילה ולא ככתבם, יהודה רב דברי הביא

שנה 13)שם.12) לזרוע שנוהגים במקומות מדובר
אפילו  שנה, שנה שזורעים במקומות שהרי שנה, ולהוביר
או  וחמישית שלישית ראשונה, שאכלה שניהם העידו אם
שלש  אכל שלא משום חזקה, כאן אין וששית רביעית שניה

ה"ד). פי"ב למעלה (ראה רצופות שנת 14)שנים כל ועל
(בשנה) "בשתא אמרו: שם בגמרא אחד. רק מעיד אכילה,
אלא, ד"ה שם ב'תוספות' מר". מסהיד לא מר, מסהיד דקא
היינו  זה, את זה מכחישים כשהעדים נאמר שזה כתבו
אבל  ו, ד. ב. אלא ה ג. א. אכלה לא אומר: כשהשני

זו  הרי - זה את זה מכחישים במקומות כשאינם חזקה
חזקה. שני שאכלה מעידים ששניהם משום שמובירים,
לא  זה, בה שמעיד "שבשנה שנימק רבינו, של ומלשונו
זו  אין - הכחשה כשאין שגם ברור יוצא זה", בה העיד
ה'תוספות' שיטת כן גם דחה קמה סי' שם [וה'טור' חזקה.
שאכלה  מזה יצא שניהם, עדות תצרף שאם אחר: מנימוק
אכל  והוא מובירים כולם שהרי המקום, אנשי כמנהג שלא
במקום  רצופות אכלה קמא, בסימן שיטתו (עלֿפי רצופות
ורבינו  ישעיה, רבינו דעת שם ראה חזקה. אינה - שמובירים

זה)]. בדין כלום כתב אחד 15)לא שאם כתב שם ב'טור'
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אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»

,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין

ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,
וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
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שלו. שהיא עדים כשהביא שם בגמרא:51)שהמדובר
ורבינו  רחוקה, במדינה הרי"ף: ופירש הואי", גואי בשכוני
בשעת  שלא שאפילו משמע, לשונם ומסתימת פירושו. קיבל
הרמב"ן  עליהם [נחלקו כך. הדין דרכים, ושיבוש חירום
מיחה, ולא שנים שלש שהחזיק מכיון ושאלו: והרשב"א,
ליום  שבא אפשר הרי ראיה? להביא המחזיק על הטילו למה
פסק  עצמו (רבינו שליח? עלֿידי מכר או ומכר, אחד
איֿאפשר  הקרקע: לבעל שאומרים ה"ב, בפי"א למעלה
מחזיק  שזה ידיעה שנים שלש במשך אליך הגיעה שלא
בשעת  בגמרא שהמדובר פירשו, זו קושיא ומתוך בשדך).
מועילה, חזקה אין כזה ובמקרה דרכים, שיבוש או מלחמה

קמו]. סי' חו"מ וה'טור' שם, הרא"ש דעת וכן

.‡ÈCÏ‰L ÈÓ52e‰„O C¯„ ‰„·‡Â Ìi‰ ˙È„ÓÏ53, ƒ∆»«ƒ¿ƒ««»¿»¿»∆∆»≈
‰Úa¯‡Ï d˙B‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰L ÔÈa≈∆»«¿««»««ƒ»¿«¿»»

ÌÈL‡54„Á‡Ó ˙BÈe˜ ˙B„O Úa¯‡‰ eÈ‰L ÔÈa ,55- ¬»ƒ≈∆»»«¿«»¿≈∆»
ElL C¯„ ‡nL :¯ÓB‡Â e‰ÁBc Ô‰Ó „Á‡ Ïk È¯‰¬≈»∆»≈∆≈¿≈∆»∆∆∆¿

‰Ó ‰‡Óa C¯„ BÏ ‰˜È CÎÈÙÏ .‡e‰ È¯·Á ÏÚ56B‡ «¬≈ƒ¿ƒ»ƒ¿∆∆∆¿≈»»∆
„Á‡ LÈ‡Ï ˙B„O‰ Úa¯‡ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯ÈÂ‡a Á¯ÙÈƒ¿«»¬ƒ¿≈ƒ»«¿««»¿ƒ∆»

‰Úa¯‡Ó Ô˙B‡ ‰wL57È¯‰L ;C¯c ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ∆»»»≈«¿»»≈»»∆∆∆¬≈
ÔÈ‡ - B¯ËL „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‡ Ì‡ ‰zÚ :BÏ ¯ÓB‡≈«»ƒ«¬ƒ¿»∆»¿»≈
„Á‡ ÏkÓ È˙È˜ È‡Â ,Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ¯·ÚÏ ÏBÎÈ ‰z‡«»»«¬…«∆»≈∆«¬ƒ»ƒƒƒ»∆»

BÏ LiL ˙eÎÊ Ïk Ô‰Ó58Úa¯‡ ÏÚa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . ≈∆»¿∆≈¬»ƒ»»«««¿«
dlL ¯ˆn‰ ÏÚa ‡e‰Â ,„Á‡ LÈ‡ ˙BÙÈwn‰ ˙B„O»««ƒƒ∆»¿«««∆∆∆»
ÌB˜Ó ÏkÓ :BÏ ¯ÓB‡ ‰Ê È¯‰ - ÛBÒ „ÚÂ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿«¬≈∆≈ƒ»»
‰ˆ¯iL ‰„O BÊ È‡a ‰¯ˆwa BÏ CÏÈÂ ;EÈÏÚ Èk¯c«¿ƒ»∆¿≈≈«¿»»¿≈»∆∆ƒ¿∆
C¯ca ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿≈…«≈»∆¿ƒ∆¡ƒ«∆∆

Èk¯„ ‡È‰ BÊ :¯ÓB‡Â59‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ ÔÈ‡ -60 ¿≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»
‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡l‡61. ∆»ƒ¿»»¿»

קט:52) כתובות וגמרא בה,53)משנה החזיקו השכנים
מי. יודע עברו 54)ואינו ולא הים, למדינת שהלך לפני

אחרים. השדות 55)לידי ארבע מאחד קנו אנשים ארבעה
ממנו.56)המקיפות. שידרשו מחיר שהיו 57)בכל

הים. למדינת שהלך לפני השדות הזכות 58)בעלי וגם
אותך. לדחות להם אותה.59)שהיתה מכיר אין 60)אני

אחרת. דרך לקבל להכריחו יכול השדות במגיד61ֿ)בעל
ובכסףֿ שנים. שלש בה כשהחזיק שהמדובר מפרש משנה
הכרתיה  וטוען: בה החזיק שאם וכתב, פירושו דחה משנה
דין  בשדותיו. היא שדרכו משום מידו, אותה מוציאים אין -

בלבד. האחרונה לבבא נמשך זה

ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
שטר 1) על כעד חתום והוא השדה על עורר דין מבאר

ואחר  השדה על עורר ודין לאחר, גבול סימון עשאה המכר,
או  אכלת בגזל המערער וטען חזקה שני שאכלה עד הביא
לטעון  איסור שם וכלל שנתיים, שאכלה עדים שני הביא
שקר  "מדבר תורה: שאמרה כמו הדין, לעוות שקר טענת

תרחק".

.‡Ô·e‡¯2È„ÚÓ ÈÂÏ ‰È‰Â ,‰„O ÔBÚÓLÏ ¯ÎnL ¿≈∆»«¿ƒ¿»∆¿»»≈ƒ≈≈≈
Ô·e‡¯L ÔÚËÏÂ ‰„O‰ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÈÂÏ ‡·e ,¯ËM‰«¿»»≈ƒ¿«¿≈««»∆¿ƒ¿…∆¿≈
ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - epnÓ d˙B‡ ÏÊb»«»ƒ∆≈¿ƒ¿≈«¿ƒƒ
Ïk „a‡ È¯‰Â ,‰„O d˙B‡ ÏÚ ‡È·iL ˙BÈ‡¯ ÏÚ«¿»∆»ƒ«»»∆«¬≈ƒ≈»

B˙eÎÊ3‡B·˙Â ¯În‰ ÏÚ „ÈÚz C‡È‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡L ; ¿∆¿ƒ≈«»ƒ««∆∆¿»
ÔÎÂ .¯Ú¯Ú˙e4:Ba ·e˙kL ¯ËLa ÈÂÏ „ÈÚ‰ Ì‡ ¿«¿≈¿≈ƒ≈ƒ≈ƒƒ¿»∆»

,·¯ÚÓ B‡ Á¯ÊÓ „vÓ Ô·e‡¯ ÏL ÈBÏt ‰„O‰«»∆¿ƒ∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬»
- ¯ËMa „ÈÚ‰Â ¯Á‡Ï ÔÓÈÒ ‰„O‰ ‰OÚÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»»«»∆ƒ»¿«≈¿≈ƒ«¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ;¯Ú¯ÚÏe ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,B˙eÎÊ ˙‡ „a‡ƒ≈∆¿¿≈»«¬…¿«¿≈∆¿ƒ
˙‡f‰ ‰„O‰ Ba ·e˙kL ‰Ê ¯ËLa „ÈÚz C‡È‰ :BÏ≈«»ƒƒ¿»∆∆»«»∆«…

.‰ÈÏÚ ¯Ú¯Ú˙e ¯ÊÁ˙Â ÈBÏt „vÓƒ«¿ƒ¿«¬…¿«¿≈»∆»

ãycew zegiyn zecewpã

."xhyd icrn iel dide dcy oernyl xkny oae`x"

גזל  שראובן לומר יכול אינו שלוי הוא הדין זה, במקרה
אם  שגם יותר גדול החידוש שאח"כ ובהלכה ממנו, אותה
בו  שכתוב אלא מכר שטר שאינו בשטר עד לוי היה
אינו  אז גם מערב, או מזרח בצד ראובן של פלונית ששדה

ממנו. שנגזלה ולומר לערער יכול
ראובן  העניינים: פנימיות על־פי ההלכות שתי לבאר ויש
העבודה  על ושמעון ראיה, בבחינת העבודה על מורה
שלמעלה  בחינה על מורה לוי אבל שמיעה, שבבחינת

משניהם.
שינוי  שעניינה במכירה, ההלכות: שתי לבאר יש ועל־פי־זה
ולכן  משפיע בבחינת הוא המוכר לרשות, מרשות והוצאה
בדרגה  הקונה ואילו לאחר, הבעלות להעביר בכוחו יש
גם  ישנה שבמכר אלא מהמוכר מקבל בבחינת יותר נמוכה

הכסף. נתינת היינו הקונה, של עבודתו
בדרגה  היותו בגלל שראובן, לשמעון" שמכר "ראובן וזהו
שמיעה. שבבחינת לשמעון משפיע - ראיה - יותר נעלית

לז  נעשה ובנוסף זה שעניין השטר קיום את לפעול צריך ה
מעדי  "לוי - משניהם שלמעלה מבחינה המשכה ידי על
מצד  הרי יותר, נעלית בחינה הוא שלוי ואע"פ השטר".
לוי  "בא ח"ו רצוי בלתי באופן זאת לנצל אפשר הבחירה

לערער".
רק  שלא היינו לו" שומעין "אין הרמב"ם פוסק זה ועל
לו  שומעין אין מלכתחילה שגם אלא דבריו מקבלים שלא
ומקורך  שורשך מצד אתה אם שהרי כו' משגיחין ואין

לערער. תבוא כיצד המכר, על העדת
מתייחסת  אינה עדותו אם שגם שאח"כ בהלכה וממשיך
לערער  זכותו את מאבד אז גם השדה על לבעלות ישירות
על  מורה וקונה שמוכר בפנימיות, ההלכה וביאור עליה.
העולם  כל את לישראל מוכר שהקב"ה וישראל, הקב"ה
שיעשו  כדי השתלשלות סדר כולל עבודתם בזכות כולו
לערער  מישהו יבוא ואם בתחתונים, יתברך לו דירה ממנו
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אלא  ליורש טוענים אנו אין שני: ותירוץ כזו. ראיה לו
אין  'ברי' טענת כשטוען אבל 'ברי', טענת טוען כשאינו

אחרת. טענה  לו ראיה 33)שם.32)טוענים והביא 
אחד. יום התכוון 34)שאכלוה ולא כך, טען למה ביאר

למה 35)לשקר. סתירה כאן רואה מיימוניות בהגהות
בלי  אפילו וטוען וחוזר שטוען ה"ז) (פ"ז למעלה שכתב
עלֿידי  טענתו הוכחשה כאן שהרי היא, ופליאה אמתלא.

שם. ראה הוכחשה, כשלא המדובר ושם משום 36)עדים,
הראשונה. טענתו לבאר אמתלא לו שאין

.ÊÔ·e‡¯37¯Ú¯ÚÂ ÔBÚÓL ‡·e ,‰„O CB˙a ‰È‰L ¿≈∆»»¿»∆»ƒ¿¿ƒ¿≈
ÈzÏÎ‡Â ‰È˙È˜ ÈÂlÓ BÊ ‰„O :Ô·e‡¯ ¯Ó‡Â ,ÂÈÏÚ»»¿»«¿≈»∆ƒ≈ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ
‰Ê ¯ËL ‡BÏ‰Â :ÔBÚÓL BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL d˙B‡»¿≈¬»»»«ƒ¿«¬¿»∆
,ÌÈL Úa¯‡ ÌBi‰Ó ÈÂlÓ ‰ÈzÁ˜Ï È‡L È„Èa Ìi˜Ó¿À»¿»ƒ∆¬ƒ¿«¿ƒ»ƒ≈ƒ≈««¿«»ƒ
ÌÈL LÏML EzÚc ÏÚ ‰ÏÚz ÈÎÂ :¯Ó‡Â Ô·e‡¯ ¯ÊÁ»«¿≈¿»«¿ƒ«¬∆««¿¿∆»»ƒ
ÈÏ LÈ ˙Ba¯ ÌÈL ?‰È˙ÈwMÓ ÈÏ LÈ „·Ïaƒ¿«≈ƒƒ∆¿ƒƒ»»ƒ«≈ƒ
Ô·e‡¯ ˙ÚË È¯‰ - EÈzÓ„˜ È‡Â ,‰ÈzÁ˜lMÓƒ∆¿«¿ƒ»«¬ƒ¿«¿ƒ¬≈«¬«¿≈
‰˜ÊÁ ÈL ˙Ba¯ ÌÈLÏ ‡¯B˜ Ì„‡L ;‰ÚË38. «¬»∆»»≈¿»ƒ«¿≈¬»»

,ÌÈL Ú·L dÏÎ‡L ÌÈ„Ú Ô·e‡¯ ‡È·‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ∆¬»»∆«»ƒ
- ÔBÚÓL dÁ˜lL Ì„˜ ‰˜ÊÁ ÈL ÏÎ‡L ‡ˆÓpL∆ƒ¿»∆»«¿≈¬»»…∆∆¿»»ƒ¿
Ú·MÓ ˙BÁt dÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .B„Èa d˙B‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ«¬ƒƒ»¿»¬»ƒ¬»»»ƒ∆«

ÌÈL39‰ÏB„‚ ‰‡ÁÓ EÏ ÔÈ‡L ;ÔBÚÓLÏ ¯ÊÁz - »ƒ«¬…¿ƒ¿∆≈¿∆»»¿»
BfÓ40.Ô·e‡¯ ˜ÈÊÁ‰L Ì„˜ d¯ÎÓ È¯‰L , ƒ∆¬≈¿»»…∆∆∆¡ƒ¿≈

ל:37) דרכם 38)שם היתה לא שאילו מבאר, שם רשב"ם
היינו  לא חזקה, שני רבות לשנים לקרוא אנשים של
שנים, שבע שאכלה עדים הביא אם אפילו לו, מאמינים
חזקה, משני יותר אכלה שלא מודה עצמו שהוא משום
כתבו  (וכן עדים כמאה בעלֿדין והודאת שנים, שלש היינו
שאם  הראשונה, מטענתו חזרה כאן ואין שם). ה'תוספות'
הראשונה  שטענה משום טענתו, מקבלים אין חזרה בכך יש
המערער. שמעון של השטר עדי עלֿידי הוכחשה

של 39) חזקה שני שמלאו לפני לשמעון לוי מכרה ואםֿכן
מה 40)ראובן. שואל: שם ברא"ש לאחרים. מהמכירה

בו  לחזור יכול אינו לאחרים כשמכר והרי המחאה, הועילה
פי"א  למעלה (ראה שניה שאלה ללוקח. ולהפסיד ממחאתו
דבר  של טעמו משיב: והוא שנים? שבע צריך ולמה ה"ח)
ששתיקתו  משום הוא, - שנים שלש כל בסוף למחות שצריך
יכול  אינו לאחרים כשמכר והרי מהמחאה, כחזרה מתפרשת
צריך  למה עוד: ושאל ללוקח. ולהפסיד ממחאתו בו לחזור
על  עדים כשהביא אפילו השנים? שבע כל על עדים להביא
לפני  שקנאה לטעון נאמן יהיה בלבד האחרונות שנים שלש
ואכלתיה  ממך קניתיה לטעון שיכול ב'מיגו' המערער,
'מיגו', כאן שאין ותירץ, מחית? ולא שנים שלש בפניך
שביד  עדיין ידע לא קניתיה, מלוי שטען: שבשעה  משום
החזרת  המוכר יתבע שמא וחשש קנין, שטר יש המערער

ו  לגבי הקרקע, טענה עמה שאין משום תועיל, לא החזקה
פי"ד  למעלה (ראה קנאה שמשמעון טען שהרי המוכר,
התכוונו  אבל, ד"ה לא. שם ה'תוספות' שגם ונראה הי"ד).
כאן). ומגידֿמשנה פ, אות חריפתא פלפולא (ראה לכך
יתבענו  אם שהרי צרכו, כל הענין לי נתברר לא [ועדיין

ויהיה  ממך, שמעון קנאה בפני לטעון: ראובן יוכל המוכר,
וצ"ע]. מא:) (שם חייא רב בשם רב שאמר כמו נאמן,

.ÁÏL ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÌÈ„Ú ‡È·‰Â È˙B·‡ ÏL ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈∆¬«¿≈ƒ≈ƒ¿∆≈∆
ÌÈ„Ú ‡È·‰L ‰ÊÏ ¯ÊÁz - ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡Â È˙B·‡41. ¬«¿≈≈ƒ«¬…»∆∆≈ƒ≈ƒ

ÏÚ Û‡ ,ÔÏÎ‡L Ô‰a ‰„B‰L ˙B¯t Ïk ‰fÓ ÔÈ‡ÈˆBÓeƒƒƒ∆»≈∆»»∆∆¬»»««
¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L ;ÏÎ‡L ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L Ètƒ∆≈»»≈ƒ∆»«∆¬≈≈
ÏL ‰È‰L ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,ÏÎ‡ ÂÈ˙B·‡ ˙ÓÁnL∆≈¬«¬»»««¬≈»≈ƒ∆»»∆

ÔÚBh‰ ‰Ê ÏL ÂÈ˙B·‡42.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»∆∆«≈¿≈…«≈»∆

מהדין 41) היא כלֿשכן שהרי לעצמה, הוצרכה לא זו בבא
הבאה. לבבא כהקדמה ונכתבה ו, ומשום 42)שבהלכה

אכלתי. שלא ב'מיגו' אכלתי, שלי לומר: נאמן אינו זה

.Ë‡È·‰43‰ÊÂ ,BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰ ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
‡ÈˆB‰Â ,È¯ËL È¯‰Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬≈¿»ƒ¿ƒ

Ìi˜Ó ¯ËL44‰„B‰Â ,ÛiÊÓ ‡e‰L ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË , ¿»¿À»»««¿«¿≈∆¿À»¿»
‡e‰ Ôk :¯Ó‡Â ¯ËM‰ ÏÚa45¯ËL ÈÏ ‰È‰ Ï·‡ , «««¿»¿»«∆¬»»»ƒ¿»

ÂÈÏÚ Ìi‡Ï È„k È„ÈaL ‰Ê ÈzÁ˜ÏÂ ,„·‡Â ¯Lk»≈¿»«¿»«¿ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«≈»»
‰È‰ ‰ˆ¯ el‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙Ó‡a ÈÏ ¯ÎnL ‰„BiL∆∆∆»«ƒ∆¡∆ƒ¿ƒ»»»»

¯ÓB‡46‰Ê È¯‰ - ‡e‰ Ìi˜Ó È¯‰L ,B¯ËLaÔÓ‡47, ≈ƒ¿»∆¬≈¿À»¬≈∆∆¡»
B„È ˙ÁzÓ ‰„O‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â48.˙q‰ Ú·MÈÂ , ¿≈ƒƒ∆«»∆ƒ««»¿ƒ»«∆≈

שהיה.43) מעשה לב: "והא 44)שם סתם: כתוב שם
מקויים. שטר מפרש ורבינו יפה,45)שטרא", עלה והזיוף

חתימותיהם. שאלו וחשבו העדים עומד 46)וטעו צ"ל:
השטר. על להסתמך ממשיך היה פירוש, תימן). (כת"י

בזה:48)ב'מיגו'.47) יוסף ורב רבה נחלקו שם, בגמרא
נאמן. אינו - אומר יוסף ורב ב'מיגו', נאמן - אומר רבה
במקום  כ'מיגו' שזה יוסף רב של טעמו פירש וברשב"ם
בעלֿדין  והודאת מזוייף שהשטר בעצמו הודה שהרי עדים,
הטענות  ששתי במקום אלא 'מיגו' אמרו ולא עדים, כמאה
שם  ונפסקה זו. סברא קיבל לא ורבה אמת. להיות יכולות
והלכתא, ד"ה שם וב'תוספות' בקרקע. כרבה, הלכה
המוחזק  בחזקת הקרקע להעמיד מועיל שה'מיגו' מבארים
הראשונים  בעליו בחזקת קרקע בזה: אומרים ואין בו,
דומה, במעשה יוסף ורב רבה נחלקו שם, [בגמרא עומדת.
משום  נאמן, שאינו יוסף כרב הלכה ונפסקה הלוואה. בשטר
מלוה  מהל' פי"ד (ראה בעלים בחזקת הכסף שמעמידים

ה"ו). ולווה

.È‡È·‰49BlL ‰„O‰ BfL ÌÈ„Ú ¯Ú¯ÚÓ‰50‰ÊÂ , ≈ƒ«¿«¿≈≈ƒ∆«»∆∆¿∆
,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡Â ‰ÈzÁ˜Ï EnÓ :ÔÚBË dÎB˙aL∆¿»≈ƒ¿¿«¿ƒ»«¬«¿ƒ»¿≈¬»»
¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÚË ,‰˜ÊÁ ÈL dÏÎ‡L ÌÈ„Ú ‡È·‰Â¿≈ƒ≈ƒ∆¬»»¿≈¬»»»««¿«¿≈
,ÌÈL LÏL ÌBi‰ ÈpnÓ zÁ˜lL ÔÚËz C‡È‰ :¯Ó‡Â¿»«≈«ƒ¿«∆»«¿»ƒ∆ƒ«»»ƒ

BÊ ‰È„Óa È˙ÈÈ‰ ‡Ï ÔÓf‰ B˙B‡·e51‰Ê ÔÈÎÈ¯ˆÓ - ¿«¿«…»ƒƒƒ¿ƒ»«¿ƒƒ∆
‰È‰ ¯Ú¯ÚnL ÈBÏt ‰fL ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï dÎB˙aL∆¿»¿»ƒ¿»»∆∆¿ƒ∆¿«¿≈»»
elÙ‡ ,Ba BÏ ¯ÎnL ÔÚBhL ‰f‰ ÔÓfa ‰È„na BnÚƒ«¿ƒ»«¿««∆∆≈∆»«¬ƒ
‡È·‰ ‡Ï Ì‡Â .¯kÓiL ¯LÙ‡ ‰È‰iL È„k ,„Á‡ ÌBÈ∆»¿≈∆ƒ¿∆∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ…≈ƒ

.B˙B‡ ÔÈ˜lÒÓ -¿«¿ƒ

שהיה.49) מעשה כט: מפרש 50)שם בהלכותיו הרי"ף
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(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך

ישראל.
(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
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ב). הלכה ט"ו פרק למעלה הערות (ראה בו החזיק שהרי
בלבד, הטור של נימוקו הביא ג סעיף שם ערוך [בשולחן
המחזיק  טען שאם ב, קטן סעיף שם הש"ך מסיק ומזה
אין  אפילו הפירות, להחזיר צריך - שנתיים ואכלתיה קניתיה
לקמן  רבינו ומדברי החזיק. לא - אכל אפילו שהרי עדים,
שאם  ללמוד, יש אחד" עד היה "ואפילו שכתב: ו הלכה

להחזיר]. חייב אינו כלל עד עדותו 23)אין נקבל שאם
שעדות  הדעת על מתקבל זה ואין בקרקע גם המחזיק יזכה

תחייבו. - לזכותו שכל 24)הבאה הכלל: כאן שייך ולא
שבועה, מחייבו אחד - ממון אותו מחייבים ששניים מקום

אותו. מחייבים היו לא שניים שקנה 25)שהרי אפשר
אבל  כלל, אכל שלא ואפשר מחירם, לתובע ושילם הפירות
נשביענו  שאם אכל, ומשלו השדה שקנה אותו משביעים אין
הרי  טענתו נקבל אם ועוד: לשקר. נשבע מהם אחד הרי כך,

בידו. הקרקע להעמיד יש

.ÂÌÈ„Ú ÈL eÈ‰26dÏÎ‡L ÔBÚÓL ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ »¿≈≈ƒ¿ƒƒ«ƒ¿∆¬»»
elÙ‡Â .ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÈ - ‰˜ÊÁ ÈMÓ ˙BÁt»ƒ¿≈¬»»«¬ƒ»«≈∆»««¬ƒ
BÈ‡ È¯‰L ;ÂÈt ÏÚ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - „Á‡ „Ú ‰È‰»»≈∆»«»¿«¬ƒ«ƒ∆¬≈≈

„Ú‰ LÈÁÎÓ27ÈzL ÈzÏÎ‡Â „ÈÚ‰ ˙Ó‡ :¯ÓB‡ ‡l‡ , «¿ƒ»≈∆»≈¡∆≈ƒ¿»«¿ƒ¿≈
ÌÈL28‰Úe·L ·iÁÓ ‡ˆÓ ,ÈzÏÎ‡ ÈlLÂ29BÈ‡Â »ƒ¿∆ƒ»«¿ƒƒ¿»¿À»¿»¿≈

ÌlLÓe ,Ú·M‰Ï ÏBÎÈ30. »¿ƒ»«¿«≈

ונפטר.27)שם.26) תורה של שבועה נשבע כשמכחישו
עצמו 28) הוא אבל שנים, שתי שאכל לעד שמודה הכוונה,

המחזיק  טען בגמרא שהובא (במעשה יותר שאכל טוען
חזקה). שני מקום 29)שאכל כל שבידינו: הכלל לפי

למעלה  (ראה שבועה מחייבו אחד ממון, מחייבים ששניים
ה). שנה 30)הלכה פירות אבל השנים, שתי פירות

בהלכה  שנאמרו הנימוקים שני מפני מחזיר אינו שלישית
שבועה  המחוייב שכל זה, [דין שם). טור (ראה הקודמת
בש"ס  פעמים כמה מבואר משלם, - להישבע יכול ואינו

בשם  כלל וידוע אמר אבא שרב משום אבא", דרב "נסכא :
מהותכה  כסף חתיכת חטף שאחד במעשה לב:) (שבועות זה
היא, שלי אבל חטפתי אמנם וטען "נסכא") הגמרא: (בלשון

לשלם]. שחייב אבא רב ופסק שחטף. העיד אחד ועד

.ÊÔÈÚe„È eÈ‰ ‡Ï Ì‡ ,˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÓ‰ Ïk»«¿À»¿«¬ƒ«≈ƒ…»¿ƒ
ÌÈza‰ ¯ÚLk Ô˙B‡ ¯ÚLÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈc ˙Èa ÔÈ‡Â¿≈≈ƒ¿ƒ¿«≈»¿«««»ƒ
B‡ ÔÏÈ‡ ˙B¯t eÈ‰ ‡l‡ ,Úe„È ‡e‰L Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆»«∆»»≈ƒ»
‰ÚË Ô‡k ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈÚe„È ÔÈ‡L ‰„O ˙B¯t≈»∆∆≈»¿ƒƒ¿≈»«¬»
ÔÈÓÈ¯ÁÓe .BÏÎ‡L Ba ‰„BiM ‰Ó ÌlLÈ - ˙È‡cÂ31 «»ƒ¿«≈«∆∆∆¬»«¬ƒƒ

.ÌlLÈ ‡ÏÂ ¯˙BÈ ÏÎ‡L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆»«≈¿…¿«≈

שבועה,31) הנתבע את מחייבים ואין הגאונים, מתקנת
התכוון  ולזה שמא. טענת על היסת נשבעים שאין משום

וודאית. טענה כאן ואין הואיל באמרו: רבינו

.Á¯ÈÊÁn‰ Ïk32d¯ÈkO‰ Ì‡ ,B„È ˙ÁzÓ Ú˜¯˜ »««¬ƒ«¿«ƒ««»ƒƒ¿ƒ»
- ÔÈÓi˜ ÔÈ¯ÎBO‰ eÈ‰Â ,da ˜ÈÊÁÓ ‰È‰Lk ÌÈ¯Á‡Ï«¬≈ƒ¿∆»»«¬ƒ»¿»«¿ƒ«»ƒ
ÏÚ·Ï ÔÈ˙BÂ ‰iL ÌÚt ¯ÎO‰ Ô‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ≈∆«»»««¿ƒ»¿¿ƒ¿««

Ú˜¯w‰33ÌB˜Ó Ì‰Ï ¯ÈkO‰L ‰Ê ÔÈÚ·B˙Â ÔÈ¯ÊBÁÂ , ««¿«¿¿ƒ¿¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»∆»
.BlL BÈ‡L∆≈∆

כט.32) בתרא מן 33)בבא שהשוכרים אמרו, שם בגמרא
שנים  שלוש בבית שדרו להעיד כשרים אינם המחזיק
הבית  יחזור שאם בעדותם, נוגעים שהם משום בשכירות,
פעם  שכירות דמי להם לשלם יחוייבו הראשונים לבעליו

שנייה.

.ËÌ„‡Ï ¯eÒ‡34ÔÈc‰ ˙eÚÏ È„k ,¯˜L ˙ÚË ÔÚËÏ »¿»»ƒ¿…«¬«∆∆¿≈¿«≈«ƒ
‰LB ‰È‰ ?„ˆÈk .B·kÚÏ È„k B‡35- ‰Ó B¯·Áa ¿≈¿«¿≈«»»∆«¬≈»∆

·iÁ˙ÈÂ ‰Óa ‰„BiL È„k ÌÈ˙‡Ó epÚËÈ ‡Ï…ƒ¿»∆»«ƒ¿≈∆∆¿»∆¿ƒ¿«≈
‰Úe·L36‰Ó ‰LB ‰È‰ .37ÌÈ˙‡Ó BÚËe38‡Ï - ¿»»»∆»∆¿»»«ƒ…

ÈÈa ‰Óa BÏ ‰„B‡Â ÔÈc ˙È·a Ïk‰ ¯tÎ‡ :¯Ó‡È…«∆¿…«…¿≈ƒ¿∆¿»∆≈ƒ
‰Úe·L BÏ ·iÁ˙‡ ‡lL È„k BÈ·Ï39. ¿≈¿≈∆…∆¿«≈¿»

לא.34) ל"תובע";35)שבועות "נושה" בין הבדל יש
סוג  כל כולל ו"תובע", אמיתית. תביעה - משמעותו "נושה"

צודקת. ובלתי צודקת - שהיא, עליו 36)תביעה ואגלגל
עליהם. משביעים דין בית שאין אחרות, טענות

המנה.37) לו לשלם מוכן שקר.38)והנתבע טענת
שתיקנו 39) לאחר ואפילו אחר ממקום שבועה עלי ויגלגל

אדם  מעדיף לגלגל, ויוכל הכול לכופר היסת שבועת חכמים
נאמרו  אלה נימוקים חמורה. משבועה קלה שבועה להישבע

שם. בברייתא

.È‰LÏL eÈ‰40‡Ï - Ô‰a ¯ÙÎÂ ,„Á‡a ‰Ó ÔÈLB »¿»ƒ»∆¿∆»¿»«»∆…
epnÓ e‡ÈˆBiLÎe ,ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈLe Ú·Bz „Á‡ ‰È‰Èƒ¿∆∆»≈«¿«ƒ¿ƒƒ¿∆ƒƒ∆

e˜ÏÁÈ41·e˙k‰ ¯È‰Ê‰ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡ ÌÈ¯·c ÏÚÂ . «¬…¿«¿»ƒ≈¿«≈»∆ƒ¿ƒ«»
.˜Á¯z ¯˜L ¯·cÓ :¯Ó‡Â¿»«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

הדין.41)שם.40) מן להם המגיע הכסף את

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÚËÂ ÔÚBË ˙BÎÏ‰ e‰Ï e˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תש"פ  ניסן ט"ו חמישי יום

-mihtynxtq
zFlgp zFkld¦§§¨

.˙BÏÁ ¯„Ò ÔÈc :‡È‰Â .˙Á‡ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈««»ƒƒ≈∆¿»
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
נחלות.1) סדר דין מבאר

.‡˙BÏÁ ¯„Ò2˙nL ÈÓ :‡e‰ Ck3ÂÈa e‰eL¯ÈÈ -4, ≈∆¿»»ƒ∆≈ƒ»»»
.˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .ÏkÏ ÔÈÓ„B˜ Ì‰Â¿≈¿ƒ«…¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈

קטו.2) בבאֿבתרא אשה.3)משנה בין איש בין
לו,4) אין ובן ימות כי "איש ח): כז, (במדבר בתורה כתוב

את  יורשים ובת שבן מכאן לבתו", נחלתו את והעברתם
קיא.) (שם בגמרא למדו האם, ירושת לבת. קודם והבן האב,
ובן  ממטות". נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (שם מהכתוב

מבת. בקלֿוחומר נלמד

.·ÌB˜Ó ÏÎa5‰M¯È ¯Îf‰ ÌÚ ‰·˜pÏ ÔÈ‡6ÔÈ‡ Ì‡ . ¿»»≈«¿≈»ƒ«»»¿À»ƒ≈
ÂÈ·‡ epL¯ÈÈ - ÌÈa BÏ7˙‡ ˙L¯BÈ Ì‡‰ ÔÈ‡Â . »ƒƒ»∆»ƒ¿≈»≈∆∆∆

‰Èa8‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰Ê ¯·„Â .9. »∆»¿»»∆ƒƒ««»»

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

orhpe oreh zekld - mihtyn xtq - oqip c"i iriax mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(שמעון) הקונה של ומצבו שמעמדו ולומר המכירה על
שכן  כו'" משגיחין ואין לו שומעין ש"אין הרי כדבעי אינו
כל  ועל העולם על הבית בעלי הם שישראל הוא ברור דבר
נפש  במסירות עבודתם על־ידי קנוהו כי השתלשלות סדר
בשביל  אלא נברא לא כולו העולם וכל הדורות, כל במשך

ישראל.
(gi oniq mihtyn xtq 'zekln oii' it lr)

קט.2) כתובות אדמון 3)משנה נחלקו שם במשנה
השני  שיאמר: הוא "יכול אומר: אדמון זה. בדין וחכמים
עם  להתדיין לי נוח (פירוש, הימנו" קשה הראשון לי נוח
להוציא  וקשה אלם הוא והגזלן מידו, ולהוציא הלוקח
כחכמים. והלכה זכותו". את איבד אומרים: מידו)."וחכמים

ונראה 4) זכותו". את איבד לאחר סימן "עשאה במשנה:
"סימן  זו, שדה עשה המוכר ראובן "עשאה" מפרש: שרבינו
מצד  בשטר וכתב לשמעון אחרת שדה מכר היינו, לאחר",
בא  זמן ואחר השטר, על חתום ולוי שלי, שדה גובלת פלוני
המתחיל  דיבור שם ובתוספות שם. רש"י פירש וכן ומערער.
פירוש, קאי" דאעורר הלשון מתוך "משמע כתבו: עשאה
פלוני  מצד בשטר: וכתב אחרת שדה מכר עצמו שהמערער
משנה  [במגיד עליה. לערער יכול אינו - ראובן של שדה
נדחק  כך ומתוך התוספות, של פירושם קיבל שרבינו מפרש,
להבין  וקשה המשנה. דברי את כלל הביא לא למה לתרץ
קצת  מפקפקים עצמם שהתוספות זה, לפירוש דחקו מה
ובזה  הירושלמי]. מן רש"י לפירוש ראייה ומביאים בנכונותו
גם  - התוספות של לפירושם ובין רש"י של לפירושו בין -
מקום  כאן אין שהרי זכותו, את שאיבד מודה אדמון

וכו'. לי נוח השני לטענה:

.·ÔÚË5ÔÓÈÒ È˙ÈOÚL ‡e‰ „Á‡ ÌÏz :¯Ó‡Â „Ú‰ »«»≈¿»«∆∆∆»∆»ƒƒƒ»
„·Ïa ¯ˆnÏ CeÓq‰ ÌÏz‰ B˙B‡Â ,‰„O‰ Ïk ‡ÏÂ¿…»«»∆¿«∆∆«»«∆∆ƒ¿«

˙ÚÓLp‰ ‰ÚË BÊ È¯‰ - Ô·e‡¯ ÏL ‡e‰6BÏ LÈÂ ,7 ∆¿≈¬≈«¬»«ƒ¿««¿≈
ÌÏz‰ B˙B‡Ó ıeÁ ‰„O‰ Ïk ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ8Ïk ÔÈ‡Â . ¿«¿≈«»«»∆≈«∆∆¿≈»

‡aL ¯ËM‰ È„ÚÓ „Á‡a ‡l‡ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c‰«¿»ƒ¬ƒ∆»¿∆»≈≈≈«¿»∆»
Ôic‰ Ï·‡ ;¯Ú¯ÚÏ9¯ËM‰ ÌiwL10,¯Ú¯ÚÏ BÏ LÈ - ¿«¿≈¬»««»∆ƒ≈«¿»≈¿«¿≈

·e˙k ‰È‰ ‰Ó ÈzÚ„È ‡Ï :¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎiL ÈtÓƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«…»«¿ƒ∆»»»
Èt ÏÚ Û‡ ¯ËM‰ Ìi˜Ï ÔÈicÏ LiL ÈtÓ .¯ËMa«¿»ƒ¿≈∆≈««»ƒ¿«≈«¿»««ƒ

e‰e‡¯˜ ‡lL11¯ËM‰ ÏÚ ÔÈÓ˙BÁ ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ , ∆…¿»¬»»≈ƒ≈¿ƒ««¿»
Ba e˜c˜„ÈÂ Blk e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡l‡12. ∆»ƒ≈¿»Àƒ«¿¿

ב.5) עמוד הדעת.6)שם על הזכות.7)המתקבלת
שם. יוחנן רב של לזרוע ונותן 8)מימרא שאפשר תלם לו

"שדה" נקראת אינה מזה שפחות תבואה, קבים תשעה בו
ור"ן, יונה רבינו גם כתב וכן הרמב"ן, בשם משנה (מגיד

קמז). סימן משפט חושן בטור שם.9)הובאו כאביי
העדים.10) חתימת את רק 11)שאישר הוא תפקידם

מזוייפות. אינן החתימות אם הם 12)לבדוק שהרי
בשטר. הכתוב כל על מעידים

.‚ÔBÚÓL ‡a13‰B˜ ÈÈ¯‰ :BÏ ¯Ó‡Â ÈÂÏa CÏÓÂ »ƒ¿¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«¬≈ƒ∆
¯Ó‡ ;d˙B‡ ‰˜‡ E˙ˆÚ·e ,Ô·e‡¯Ó ˙ÈBÏt ‰„O»∆¿ƒ≈¿≈«¬»¿∆¿∆»»«
ÈÂÏÏ BÏ LÈ - ‡È‰ ‰·BË ,d˙B‡ ‰˜e CÏ :ÈÂÏ BÏ≈ƒ≈¿≈»»ƒ≈¿≈ƒ

B˙eÎÊ „a‡ ‡ÏÂ ,‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ14‰OÚ ‡Ï È¯‰L ; ¿«¿≈»∆»¿…ƒ≈¿∆¬≈…»»
‰OÚÓ15„È ˙ÁzÓ ‡ˆzL ‰È‰ ÈBˆ¯ :¯ÓBÏ BÏ LÈÂ , «¬∆¿≈«¿ƒ»»∆≈≈ƒ«««

.È„O Áw‡Â ÔÈca ‰pÚa˙‡L È„k ,Ìl‡ ‡e‰L ,Ô·e‡¿̄≈∆«»¿≈∆∆¿»∆»«ƒ¿∆«»ƒ

ל:13) בתרא שם.14)בבא שם 15)רבא בגמרא
כשעשה  אלא זכותו" את "איבד אמרו לא שחכמים מבואר,
עושה  אדם אין נוחיות ובשביל השטר) על (חתם מעשה
לשם  מפיו דיבור מוציא שאדם לפעמים, קורה אבל מעשה,
רשב"ם  [כתב לאדמון. בזה מודים חכמים ולפיכך נוחיות,
מידו, מוציאים חזקה שני הלוקח אכלה שאפילו שם,
שזו  משום אחד, יום אכלה שהמוכר ראייה מביא כשאינו
מיד  קנאה שלא מודה הלוקח שהרי טענה, עימה שאין חזקה
ובמקום  שטר, מכוח יפה אינה חזקה של וכוחה המערער,
מועילה  אינה חזקה גם - מועיל אינו הגזלן) (מיד ששטר

ו). הלכה ט"ו פרק למעלה (ראה

.„Ô·e‡¯16ÈÈ‡ :¯Ó‡ ÔBÚÓLÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ ¯Ú¯ÚL ¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿¿ƒ¿»«≈ƒ
‰ÈzÁ˜Ï ÈÂlÓ BÊ ‰„O ‡l‡ ,ÁÒ ‰z‡ ‰Ó Ú„BÈ17, ≈«»«»»∆»»∆ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»

:Ô·e‡¯ BÏ ¯Ó‡ ,‰˜ÊÁ ÈL ‰ÈzÏÎ‡L ÌÈ„Ú È¯‰Â«¬≈≈ƒ∆¬«¿ƒ»¿≈¬»»»«¿≈
:ÈÏ z¯Ó‡Â ÈÏ‡ ˙‡a ·¯ÚaL ÈÏ LÈ ÌÈ„Ú ‡BÏ‰Â«¬≈ƒ≈ƒ∆»∆∆»»≈«¿»«¿»ƒ
ÔBÚÓLÏ BÏ LÈÂ ;‰È‡¯ BÊ ÔÈ‡ - BÊ ‰„O ÈÏ ¯ÎÓ¿…ƒ»∆≈¿»»¿≈¿ƒ¿

EnÓ ˙B˜Ï È˙Èˆ¯ :¯ÓBÏ18‡ÏÂ ¯Ú¯Úz ‡lL È„k , «»ƒƒƒ¿ƒ¿¿≈∆…¿«¿≈¿…
ElL ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ ÈÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈca ÈÁÈ¯Ëz«¿ƒ≈ƒ«ƒ««ƒ∆≈ƒ≈«ƒ»»∆¿
ÔBÚÓL ÔÚË ‡Ï Ì‡Â .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÈ‡ B‡≈»¿≈…«≈»∆¿ƒ…»«ƒ¿

BÏ ÔÈÚBË ÔÈ‡ - BÊ ‰ÚË19. «¬»≈¬ƒ

לא 17)שם.16) שאם אחד, יום אכלה שלוי עדים והביא
בהלכה  שנתבאר כמו טענה עימה שאין חזקה זו הרי - כן

שם). (רא"ש מועטים.18)הקודמת במעשה 19)בדמים
זו. טענה עצמו הלוקח טען שם בגמרא שהובא

.‰¯Ú¯ÚL Ô·e‡¯20,BlL BÊ ‰„OL ÌÈ„Ú ‡È·‰Â ¿≈∆ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ∆»∆∆
‰ÈzÏÎ‡Â ÈÏ dz¯ÎÓ ‰z‡ :ÔÚBË dÎB˙aL ÔBÚÓLÂ¿ƒ¿∆¿»≈«»¿«¿»ƒ«¬«¿ƒ»
eÈ‰ ‡lL ÔÈa ,zÏÎ‡ ÏÊ‚a :¯Ó‡ Ô·e‡¯e ,‰˜ÊÁ ÈL¿≈¬»»¿≈»«¿»≈»«¿»≈∆…»
dÏÎ‡L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰L ÔÈa ,ÏÏk ÏÎ‡L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»«¿»≈∆»»»≈∆»∆¬»»

ÌÈL LÏL21;ÏÎ‡L ˙B¯t‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - »»ƒ≈«»¿«¬ƒ«≈∆»«
ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡Â ,ÈzÏÎ‡ ÈlL :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒ»«¿ƒ¿≈»»≈ƒ

‰„B‰ BÓˆÚÓ È¯‰L ,˙B¯ta B˙B‡ ÔÈ·iÁnL22‰ÊÂ ; ∆¿«¿ƒ«≈∆¬≈≈«¿»¿∆
ÏL BÁk ˙BtÈÏ - ÌÈL LÏL dÏÎ‡L „ÈÚ‰L „Ú‰»≈∆≈ƒ∆¬»»»»ƒ¿«…∆

‡a ‡e‰ ÏÎB‡23‰„O‰ ‰˙È‰ - ¯Á‡ BnÚ ‰È‰ el‡Â , ≈»¿ƒ»»ƒ«≈»¿»«»∆
B„Èa ˙„ÓBÚ24¯ÎÓ ‡lL ˙q‰ Ô·e‡¯ Ú·MÈ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿»¿ƒ»ƒ»«¿≈∆≈∆…»«

BÏ ·iÁ BÈ‡L ˙q‰ ÔBÚÓL Ú·MÈÂ ,‰„O‰ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«»∆¿ƒ»«ƒ¿∆≈∆≈«»
ÏÎ‡L ˙B¯ta ÌeÏk25.¯ËtÈÂ ¿«≈∆»«¿ƒ»≈

לג:20) וכאן 21)שם התורה מן שבועה מחייב אחד ועד
להישבע  יכול שאינו מתוך בידינו: וכלל להישבע, יכול אינו
הפירות. להחזיר חייב אינו כן פי על אף - משלם

לא 22) לומר שיכול במיגו שנאמן מפרש, שם ברשב"ם
התכוונתי  - "אכלתי" בתחילה; שאמרתי ומה אכלתי,
למעלה  (וראה חזקה לשם שמספיקה מאוד מועטת להנאה
מנמק: קמה סימן משפט חושן ובטור י). הלכה י"ב פרק
הקרקע  מידו להוציא אין הפירות שאכל לו נאמין שאם
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שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆

Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»
.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
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L‡¯ „Ú ·‡‰ ÈÁ‡ È·e ÌÈÁ‡‰ Èa ÔÈ˜ÏBÁ¿ƒ¿≈»«ƒ¿≈¬≈»»«…
˙B¯Bc‰28. «

קיח:26) שם וגמרא קטז: שם לשלושת 27)משנה,
מכח  באים ששלשתם משום "אחד", רבינו: קורא הבנים,

שוות 28)אחד. הירושות ששתי הקודמת, בהלכה נתבאר
בנות בדיניהן  גבי תורה שכתבה מה דרשו שם, בברייתא .

אביהן. נחלת זו - להם" תתן "נתון ז): כז, (במדבר צלפחד
מזה, יוצא אביהן. אבי נחלת זו - אביהן" אחי "בתוך
אבי  חפר מירושת ביחד קיבלו צלפחד של בנותיו שחמש
שלישים  שני היינו זו, בירושה צלפחד של חלקו רק אביהן
לכל  ויצא עשר, חמשה חלקי 10 או שנים), פי לקח (כבכור
אמרו, שם (בגמרא צלפחד של ואחיו חמישיות, 2 אחת
חמשה  חלקי 5 = שליש לקח לצלפחד) היה אחד שאח

חלקו. כל יורשת היא היתה - בת והניח מת ואם עשר,

.ÂÌ‡‰ ˙ÁtLÓ29‰M¯È ÔÈ‡Â ,‰ÁtLÓ ‰Èe¯˜ dÈ‡ ƒ¿««»≈≈»¿»ƒ¿»»¿≈¿À»
·‡‰ ˙ÁtLÓÏ ‡l‡30- Ì‡‰ ÔÓ ÌÈÁ‡‰ :CÎÈÙÏ . ∆»¿ƒ¿««»»¿ƒ»»«ƒƒ»≈

‰Ê ÔÈL¯BÈ - ·‡‰ ÔÓ ÔÈÁ‡Â ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈL¯BÈ ÔÈ‡≈¿ƒ∆∆∆¿«ƒƒ»»¿ƒ∆
B‡ „·Ïa ÂÈ·‡Ó ‡e‰L ÂÈÁ‡ „Á‡Â .‰Ê ˙‡31ÂÈÁ‡ ∆∆¿∆»»ƒ∆≈»ƒƒ¿«»ƒ

Bn‡Óe ÂÈ·‡Ó32. ≈»ƒ≈ƒ

קט:29) כשאין 30)שם הבת וכן הבן, - ואףֿעלֿפיֿכן
מן  קטז.) (שם בברייתא שדרשו כמו אמו, את יורש בן,
בני  ממטות נחלה יורשת בת "וכל ח): לו, (במדבר הכתוב
(מטות=שבטים) מטות שני יורשת שהיא משמע - ישראל"
נלמד  ובן אחר. משבט ואמה אחד משבט שאביה זו

מבת. ובין.31)מקלֿוחומר . . . בשוה.32)בין חולקים

.ÊÔÈ·B¯w‰ Ïk33‰¯·Úa34?„ˆÈk .ÌÈ¯Lkk ÔÈL¯BÈ »«¿ƒ«¬≈»¿ƒ«¿≈ƒ≈«
el‡ È¯‰ - ¯ÊÓÓ Á‡ B‡ ¯ÊÓÓ Ôa BÏ ‰È‰L ÔB‚k¿∆»»≈«¿≈»«¿≈¬≈≈

‰ÏÁÏ ÌÈÁ‡ ¯‡LÎÂ ÌÈa ¯‡Lk35Ï·‡ .36ÔÓ Ba ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¬»¬»¿ƒ
‰ÁÙM‰37ÔÓ ¯·„Ï Ôa BÈ‡ - ˙È¯Îp‰ ÔÓ B‡ «ƒ¿»ƒ«»¿ƒ≈≈¿»»ƒ

ÏÏk L¯BÈ BÈ‡Â ,ÌÈ¯·c‰38. «¿»ƒ¿≈≈¿»

ב.33) עמוד שם וגמרא כב. יבמות נולדו 34)משנה,
אסורה. דבר",35)מבעילה לכל הוא "ואחיו במשנה:

"ליורשו". בגמרא: שם.36)ופירשו במשנה,
כנענית.37) הכתוב 38)שפחה מן למדו כג. שם בגמרא

שבנים  לאדוניה", תהיה וילדיה "האשה ה): כא, (שמות
ובן  כבניו. נידונים אינם - השפחה מן לו שנולדו אלה
הכתוב  מן כג.) (שם יוחאי בן שמעון רבי למד הגויה,
תורה  כתבה ולא מאחרי", בנך את יסיר "כי ד): ז, (דברים
שבנה  מוכח לבנך), שנישאה הגויה (האשה תסיר" "כי

בנך. קרוי אינו מישראל לה הנולד

.Á‰M‡‰39ÏÏk dÏÚa ˙L¯BÈ dÈ‡40L¯BÈ ÏÚa‰Â , »ƒ»≈»∆∆«¿»¿»¿«««≈
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ BzL‡ ÈÒÎ Ïk ˙‡41Ì„B˜ ‡e‰Â , ∆»ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈

ÏkÏ42ÂÈÏÚ ‰¯eÒ‡ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ .d˙M¯Èa43, «…ƒÀ»»««ƒ∆ƒ¬»»»
Ô‰ÎÏ ‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡ ÔB‚k¿«¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈

ËBÈ„‰44‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,45Èt ÏÚ Û‡Â , ∆¿¿««ƒ∆ƒ¿«»¿««ƒ
L¯Á ÏÚa‰L46BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰ -47. ∆«««≈≈≈∆ƒ¿

קח.39) שם לרשת 40)משנה, הראויה קרובתו כשאינה

ה"ג). פ"ט לקמן (ראה האישות בלי גם כרבי 41)אותו
משיג  [הראב"ד פח:). (כתובות וכרב נב:), (בכורות אליעזר
הקדמונים  ורוב התורה. מן הבעל שירושת וסובר רבינו, על
סובר  רבינו שגם מבאר, ובכסףֿמשנה לדעתו. הסכימו
בפירוש  בתורה נכתבה שלא ומשום התורה, מן שהיא
(ראה  סופרים דברי לה קורא מדרשה, קיא:) (ב"ב ולמדוה
הרמב"ם  כללי חמד' וב'שדי הרמב"ם. כללי מלאכי, יד
לפעמים  רבינו מתכוון - "מדבריהם" כשכותב שגם כתב,
ה"ב)]. סוף למעלה ראה מדרשה. שנלמדו לדינים

לבניה.42) איסורי 43)אפילו ובין דרבנן איסורי בין
בה. תופסים שקידושין תופסים 44)תורה, שקידושין

ביתֿדין, מיתת או כרת עונש ביאתן על שאין לאוין, בחייבי
ומי  בהן, תופסים קידושין אין מיתה או כריתות חייבי אבל
יורשה  שאינו מאליו ומובן כלל, בעלה אינו שקידשה

ה"ג). פ"ב יבמות ה"י.45)(תוספתא לקמן יתבאר
לו 46) תיקנו וחכמים מועילים, קידושיו אין התורה ומן

ה"ט). פ"ד אישות הלכות (ראה רמיזה עלֿידי קידושין
אישות,47) מהלכות בפכ"ב נתבאר והטעם חרשת, שאינה

קונה  וחרש לו, להינשא כשנתרצית נכסיה לו זיכתה שהיא
אחרים. עלֿידי לו שזוכו הדברים

.Ë˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k48L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ∆≈«««≈
B˙eL¯a ÒkzL „Ú BzL‡ ˙‡49L¯BÈ Áwt‰ ÔÈ‡LÂ , ∆ƒ¿«∆ƒ»≈ƒ¿¿∆≈«ƒ≈«≈

˙L¯Á ‡È‰Lk ˙‡OpL ˙L¯Á‰ ˙‡50elÙ‡ , ∆«≈∆∆∆ƒ≈¿∆ƒ≈∆∆¬ƒ
‰Áwt˙51BzL‡ ÈÒÎ ˙‡ L¯BÈ ‡e‰L ,e¯‡a ÌLÂ . ƒ¿«¿»¿»≈«¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ¿

e˜ÊÁ‰Â d˙eL¯Ï e‡aL52BÏ ‰ÒÈÎ‰L ÌÈÒÎ ÔÈa , ∆»ƒ¿»¿À¿¿≈¿»ƒ∆ƒ¿ƒ»
d˙Èe„a53L ÌÈÒÎ ÔÈaÈÓe .BÏ ‰ÒÈÎ‰ ‡l ƒ¿¿»»≈¿»ƒ∆…ƒ¿ƒ»ƒ

dL¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ - ‰˙ÓÂ ÔÈLe¯b ˜ÙÒ ‰L¯b˙pL54. ∆ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ»≈»≈«««¿»

וה"ב.48) ה"א כשהיא 49)שם מתה אבל  לחופה, תיכנס
יורשה. אינו - למוכרם 50)ארוסה בנכסיה שולטת ואינה

ליתנם. הנישואין.51)או אותם 52)אחר שירשה
מיתתה  אחר לה שנפלו הנכסים את יורש אינו אבל בחייה,

הי"א). לקמן וכך 53)(ראה כך שהכניסה בכתובתה נכתב
ה"א  אישות מהל' פט"ז (ראה אחרים בנכסים או במזומנים

רב,54)וה"ב). אמר - נישואין ספק גבי מה: בקידושין
גירושין  לספק רבינו למד ומכאן יורשה. אינה מתה שאם

(מגידֿמשנה).

.ÈÔe‡Ó ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰pË˜ ‡OpL ÏÚa55BÈ‡ - ««∆»»¿«»∆≈»¿ƒ»≈≈
‰ËBL ÔÎÂ .˙eLÈ‡ ÌeL Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ,dL¯BÈ¿»∆¬≈≈»ƒ¿≈∆
,dL¯BÈ BÈ‡ - ‰ËBL ‡OpL Áwt B‡ ˙Áwt ‡OpL∆»»ƒ««ƒ≈«∆»»»≈¿»

ÔÈ‡eO Ô‰Ï ÌÈÓÎÁ ewz ‡Ï È¯‰L56. ∆¬≈…ƒ¿¬»ƒ»∆ƒƒ

שקידש 55) שגדול נתבאר, וה"ח ה"ז פ"ד אישות בהלכות
יכולה  בהסכמתה, שתיםֿעשרה מבת פחותה קטנה יתומה
- זה בבעלי רוצה איני עדים) שני (בפני ולומר למאן
למאן, שצריכה אמורים דברים במה בטלים. והנישואין
ובדקו  משש, למעלה או שנים עשר של לגיל כשהגיעה
אבל  נישואין, של במשמעותם מבחינה שהיא ומצאו אותה
ואינה  עשר עד משש וכן שמבחינה, אףֿעלֿפי משש למטה
חלים  אינם וקידושיה צריכה אינה מיאון אפילו - מבחינה
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zelgp zekld - mihtyn xtq - oqip e"h iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שדיניהם 5) אחרים, קרובים בירושת ובין האב בירושת בין
לקמן. כלום,6)יבוארו יורשת הנקבה אין - זכר כשיש

הזכר. של מזו גבוהה יותר אינה למוריש קירבתה כשדרגת
"ונתתם 7) יא): (שם מהכתוב זה דין למדו קח: שם בגמרא

יח, (ויקרא שנאמר אביו, זה ושארו - לשארו" נחלתו את
הוא". אביך "שאר מבאר:8)יב): קט:) (שם רבא

האם  אין היא", אמך "שאר יג): (שם שכתוב אףֿעלֿפי
אליו  "הקרוב מסיים: שהכתוב משום בניה, את יורשת
קרויה  אינה האם ומשפחת אותה", וירש ממשפחתו
לבית  "למשפחותם ב): א, (שם בתורה שנאמר משפחה,

משה 9)אבותם". עד מרבו ורבו מרבו, תלמיד קיבל
שם  בגמרא [אמנם, הקדושֿברוךֿהוא. של מפיו רבינו,
קבלה" "דברי קורא רבינו אולם הכתוב, מן זה דרשו (קטו.)
נמסר  אלא מקרא, של מפשוטו נשמעים שאינם הדינים לכל
למשנה). לפירושו רבינו הקדמת (ראה כך לדרוש לחכמים

.‚Ì„Bw‰ ÏÎÂ10BÎ¯È È‡ˆBÈ - ‰ÏÁa11ÔÈÓ„B˜12. ¿»«≈¿«¬»¿≈¿≈¿ƒ
Ôa ÁÈp‰ Ì‡ :‰M‡ ÔÈa LÈ‡ ÔÈa ,˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ∆≈≈ƒ≈ƒ»ƒƒƒ«≈

Ôa BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ -13ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ≈«……ƒ¿»≈»»¿«¿ƒ
ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê B·Ï ‡ˆÓ Ì‡ :Ôa ÏL BÚ¯Êa¿«¿∆≈ƒƒ¿»ƒ¿∆«≈¿»ƒ≈
‡È‰ - ÌÏBÚ‰ ÛBÒ „Ú Ba ˙a ˙a ˙a elÙ‡ ,˙B·˜¿≈¬ƒ«««¿«»»ƒ

Ïk‰ ˙‡ L¯Èz14Ôa Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;15ÔÈ¯ÊBÁ - ƒ«∆«……ƒ¿»∆«≈¿ƒ
‡Ï ;Ïk‰ ˙‡ L¯Èz - ˙a BÏ ‰˙È‰ .˙a‰ Ïˆ‡≈∆««»¿»«ƒ«∆«……
Ì‡ :˙a‰ Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - ÌÏBÚa ˙a BÏ ˙‡ˆÓƒ¿≈«»»¿«¿ƒ«∆«««ƒ
ÛBÒ „Ú ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓƒ¿»»∆«≈¿»ƒ≈¿≈«
- ˙a Ú¯Ê dÏ ‡ˆÓ ‡Ï ;Ïk‰ L¯BÈ ‡e‰ - ÌÏBÚ‰»»≈«……ƒ¿»»∆««

ÂÈ·‡Ï ‰M¯È‰ ˙¯ÊBÁ16ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ÂÈ·‡ ‰È‰ ‡Ï . ∆∆«¿À»¿»ƒ…»»»ƒ«»¿«¿ƒ
Ú¯Ê B‡ Á‡ BÏ ‡ˆÓ :˙n‰ ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ Ú¯Ê ÏÚ«∆«»»∆≈¬≈«≈ƒ¿»»∆«

Ïk‰ ˙‡ L¯BÈ - Á‡17ˆ‡ ÔÈ¯ÊBÁ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï »≈∆«…¿ƒ»¿ƒ≈∆
Ì‡Â ;Ïk‰ L¯BÈ - dÚ¯Ê B‡ ˙BÁ‡ BÏ ˙‡ˆÓ .˙BÁ‡»ƒ¿≈»«¿»≈«…¿ƒ
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,˙BÁ‡ Ú¯Ê ‡ÏÂ ÌÈÁ‡ Ú¯Ê BÏ ‡ˆÓ ‡Ï…ƒ¿»∆««ƒ¿…∆«»ƒ¿≈

·‡‰ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - Ú¯Ê ·‡Ï18È·‡ ‰È‰ ‡Ï . »»∆««¬…«¿À»«¬ƒ»»…»»¬ƒ
ÈÁ‡ Ô‰L ,·‡‰ È·‡ ÏL Ú¯Ê ÏÚ ÔÈiÚÓ - Ìi˜ ·‡‰»»«»¿«¿ƒ«∆«∆¬ƒ»»∆≈¬≈
ÏL ÔÚ¯ÊÂ ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯Îf‰Â .˙Ó ÏL ÂÈ·‡»ƒ∆≈¿«¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿«¿»∆
ÏL BÚ¯Êa ÔÈc‰ ‰È‰L BÓk ,˙B·˜pÏ ÔÈÓ„B˜ ÌÈ¯ÎÊ¿»ƒ¿ƒ«¿≈¿∆»»«ƒ¿«¿∆

BÓˆÚ ˙Ó19‡ÏÂ Ì‰ ‡Ï ,ÂÈ·‡Ï ÌÈÁ‡ e‡ˆÓ ‡Ï . ≈«¿…ƒ¿¿«ƒ¿»ƒ…≈¿…
C¯c‰ ÏÚÂ .·‡‰ È·‡ È·‡Ï ‰M¯È‰ ¯ÊÁz - ÔÚ¯Ê«¿»«¬…«¿À»«¬ƒ¬ƒ»»¿««∆∆

˙ÎÏB‰Â ˙LÓLÓÓ ‰ÏÁ ˙‡f‰20Ô·e‡¯ „Ú21. «…«¬»¿«¿∆∆¿∆∆«¿≈
¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ22ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙aÏ Ì„B˜ Ôa‰ : ƒ¿≈»≈«≈≈««¿»¿≈¿≈∆

ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙a‰Â .˙aÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa≈¿ƒ««¿««∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»
Ì„B˜ ˙n‰ È·‡Â .‰È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ¿≈¿≈»¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ«≈≈
Ì„B˜ Á‡‰Â .BÎ¯È È‡ˆBÈ Ì‰L ÈtÓ ,˙n‰ ÈÁ‡Ï«¬≈«≈ƒ¿≈∆≈¿≈¿≈¿»»≈
.˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ Á‡ ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,˙BÁ‡Ï»»¿»¿≈¿≈∆»¿ƒ»»
ÔÈÓ„B˜ dÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,‰È·‡ È·‡Ï ˙Ó„B˜ ˙BÁ‡Â¿»∆∆«¬ƒ»ƒ»¿»¿≈¿≈»¿ƒ
.˙Ó ÏL ·‡‰ ÈÁ‡Ï Ì„B˜ ·‡‰ È·‡ .‰È·‡ È·‡Ï«¬ƒ»ƒ»¬ƒ»»≈«¬≈»»∆≈
ÏL BÎ¯È È‡ˆBÈ ÏÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡Â«¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿»¿≈¿≈∆
˙Ó„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Â .ÂÈ·‡ ˙BÁ‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ÈÁ‡¬≈»ƒ¿ƒ«¬»ƒ«¬»ƒ∆∆
ÏL dÎ¯È È‡ˆBÈ Ïk ÔÎÂ ,˙Ó ÏL ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï«¬ƒ¬ƒ»ƒ∆≈¿≈»¿≈¿≈»∆
BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ È·‡ È·‡Ï ÔÈÓ„B˜ ÂÈ·‡ ˙BÁ‡¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ¬ƒ»ƒ¿«∆∆

Ì„‡ EÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ .˙B¯Bc‰ L‡¯ „Ú ‰ÏBÚÂ CÏB‰≈¿∆«…«¿ƒ»≈¿»»
.ÔÈL¯BÈ BÏ ÔÈ‡L Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈∆≈¿ƒ

קטו.10) שם המשתלבים 11)משנה, הדורות כל
יריכו  יוצאי נקראים - נקבות ובין זכרים בין - מאבהותו
ירך  יוצאי נפש כל ויהי קוראים: אנו ה א, שמות (בספר
מהקרא. זה דין למדו קח: שם בגמרא וכו'). יעקב

קירבתם 12) שדרגת אלה על אף האחרים, הקרובים לכל
הקודם  מת אם ואפילו מדרגתם, יותר גבוהה למוריש
והטעם: דנים. אנו ירושתו שעל זה שמת לפני בנחלה,
אותו  יורשים יריכו ויוצאי בקבר, ירש כאילו בנחלה הקודם

חיים. ביורשים נחלות סדר בחיי 13)לפי ומת בן, לו היה
לכל.14)אביו. קודם שהוא הבן, מכוח באה שהיא משום

אחריו.15) זרע כל השאיר לא קטו.16)הבן שם משנה,
זרע 17) עם לא ואפילו האח, עם יורשת המוריש אחות ואין

כשהוא  אפילו המוריש לאבי חזרה שהירושה משום האח,
קודם  וזרעו המת, אחי שהוא לבנו מוריש והוא בקבר,

שנתבאר. כמו ירך 18)לאחותו יוצא שקיים זמן כל אבל
"האב  ששנינו ומה יורש, האב אבי אין - המוריש של האב
קטז:) (שם חמא בר רמי פירש ירכו", יוצאי לכל קודם
אבי  שהוא בנו ירך ליוצאי קודם אינו אבל שלו, ירכו יוצאי
שהם  - המת ואחי בנו, את ירש המת שהאב משום המוריש,
ויעקב  אברהם דוגמא: ה"א). (ראה לכל קודמים - בניו
את  ירש שיצחק משום לאברהם, קודם יעקב - עשו בנכסי

יצחק. את יורש ויעקב בנו, מקיש 19)עשו קיג: שם
לירושה  לאב) ירושה (כשחזרה שניה ירושה (משווה)
קודם  בן - ראשונה ירושה מה יורשים), (כשהבנים ראשונה

לבת. קודם בן - שניה ירושה אף הגמרא 20)לבת, לשון
במקומות  בידיו הממשמש כאדם והמשמעות: קטו:). (שם

לו. הרצוי את למצוא ומחפש אחד 21)שונים, עד כלומר,
יעקב. עד אמר לא למה שאלו שם, בגמרא יעקב. מבני
שבט  יושמד לא שלעולם בידינו, שמקובל אביי, והשיב
[ברשב"ם  יעקב. עד הירושה תחזור לא לעולם ולפיכך שלם,
"ואתם  ו): ג, (מלאכי מהכתוב אביי, לדברי סמך מביא שם

כליתם"]. לא יעקב סוף 22)בני עד למטה האמור כל
למעלה, שנתבאר ממה וברורה ישירה תוצאה היא ההלכה,

נוספת. להבהרה זקוק ואינו

.„˙nL ÈÓ23˙a ˙a ˙a elÙ‡Â ,Ôa‰ ˙·e ˙a ÁÈp‰Â ƒ∆≈¿ƒƒ««««≈«¬ƒ«««
,Ïk‰ L¯È˙Â ,˙Ó„B˜ ‡È‰ - ˙B¯B„ ‰nk ÛBÒ „Ú Ôa‰«≈««»ƒ∆∆¿ƒ««…

ÌeÏk ˙aÏ ÔÈ‡Â24,˙BÁ‡‰ ÌÚ Á‡‰ ˙·Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â . ¿≈««¿¿«ƒ¿«»»ƒ»»
ÂÈ·‡ ˙BÁ‡ ÌÚ ÂÈ·‡ ÈÁ‡ Ôa ˙·Ïe25‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿«∆¬ƒ»ƒƒ¬»ƒ¿≈…«≈

.Ô‰a»∆

קטו.23) שם בן 24)משנה, של ירכו יוצאי כל במשנה:
לבת. ירושה 25)קודמים של ההיקש מן למדנו זה דין גם

קיג: שם בגמרא שאמרו ראשונה, לירושה שניה

.‰eÈ‰L ÈÓ26,ÂÈiÁa ÌÈa ÈM‰ e˙Óe ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ≈«¿≈»ƒ¿«»
˙a ÈM‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â ,ÌÈa ‰LÏL „Á‡‰ Ôa‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««≈»∆»¿»»ƒ¿ƒƒ««≈«≈ƒ«
ÂÈa Èa ˙LÏL e‡ˆÓ - Ô˜f‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,˙Á‡««¿««»≈«»≈ƒ¿¿¿∆¿≈»»
ÏkL ;ÈˆÁ‰ ˙L¯BÈ Ba ˙·e ,‰ÏÁp‰ ÈˆÁ ÔÈL¯BÈ¿ƒ¬ƒ««¬»«¿∆∆«≈ƒ∆»

Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡27BÊ C¯c ÏÚÂ .ÂÈ·‡ ˜ÏÁ L¯BÈ ∆»¿∆»≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆
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בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆
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משעת 14) ודאי זכרים כולם היו אילו אחים. ארבעה וביחד
היה  והבכור חלקים, לחמישה הנכסים חולקים היו לידה,
אחד  כל ונמצא א, בהלכה כמבואר חמישיות, שתי נוטל
אחר  זכר ונמצא טומטום כשאחד הבכורה. חלק ממעט

הבכורה. בחלק ממעט אינו - רק 15)לידתו היו כאילו
אחים. רבעים.16)שלשה שלשה אחד 17)היינו, כל

עשר. ששה חלקי שלשה היינו רבעים, משלשה רבע נוטל

.‰ÔË˜18Ï·‡ ,‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ - „Á‡ ÌBÈ Ôa »»∆∆»¿«≈¿≈∆¿»¬»
¯aÚ‰ ‡Ï19„ÏBpL Ô·e .20BÈ‡ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ …»À»≈∆«««ƒ«»ƒ≈

.‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ¿«≈¿≈∆¿»

קמב:18) ואףֿעלֿפי 19)שם לידתו. לפני לחלק כשבאים
טומטום. באח כמו חולקים - האחים כשאר יורש שהוא

ממעט,20) אינו שעובר רבינו כתב למה נתבאר לא שם.
אביו. מיתת לאחר מנולד הוא כלֿשכן הלא

.Â˜tzÒpL Ôa21ÔB‚k ,ËeLt B‡ ¯BÎa ‡e‰ Ì‡ eÏ ≈∆ƒ¿«≈»ƒ¿»¿
„ˆÈÎÂ .ÌÈL Èt ÏËB BÈ‡ - ¯Á‡ ÌÚ ·¯Ú˙pL∆ƒ¿»≈ƒ«≈≈≈ƒ¿«ƒ¿≈«

?ÔÈOBÚ22e¯k‰ Ì‡23ÔÈ·˙Bk - e·¯Ú˙ ÛBq·Ïe ƒƒÀ¿¿«ƒ¿»¿¿ƒ
‰‡L¯‰24‰ÊÏ ‰Ê25ÌÚ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÔÈÏËBÂ «¿»»∆»∆¿¿ƒ≈∆¿»ƒ

‰‡B·ÁÓa e„ÏiL ÔB‚k ,e¯k‰ ‡Ï Ì‡Â ;Ì‰ÈÁ‡26 ¬≈∆¿ƒ…À¿¿∆»¿¿«¬»
‰‡L¯‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ - ˙Á‡27˜ÏÁ Ô‡k ÔÈ‡Â , ««≈¿ƒ«¿»»¿≈»≈∆
‰¯BÎa28. ¿»

קכז.21) שם ינאי.22)ברייתא, רב בשם אמרו שם,
פשוט.23) ומי בכור מי היה ידוע כח 24)כשנולדו, יפוי

הבכורה. חלק בא 25)לגבות הכוח, יפוי שקיבל ומי
אחי. בשביל או בשבילי הבכורה חלק לי תנו ותובע:

שם 26) וילדו אחד במקום נחבאו המוריש, של נשיו שתי
נתערבו. - אדם בהם שהכיר ולפני הכוח 27)בחושך, יפוי

כלום. יועיל "יכיר",28)לא כתבה שהתורה משום
היתה  לא וזה כבכור, להכירו יוכל שהאב חכמים, ופירשו
דינם  שניהם ולפיכך אחד, רגע אף כבכור להכירו אפשרות

כפשוטים.

.ÊeÈ‰L ÈÓ29e˙Óe ,ËeLÙe ¯BÎa ,ÌÈa ÈL BÏ ƒ∆»¿≈»ƒ¿»≈
˙a ÁÈp‰ ¯BÎa‰ ,ÌÈa eÁÈp‰Â ÂÈiÁa Ì‰ÈL30 ¿≈∆¿«»¿ƒƒ»ƒ«¿ƒƒ««
ÒÎa L¯BÈ ËeLt‰ Ôa È¯‰ - Ôa ÁÈp‰ ËeLt‰ÂÈ ¿«»ƒƒ«≈¬≈∆«»≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,LÈÏL Ô˜f‰31˙L¯BÈ ¯BÎa‰ ˙·e , «»≈¿ƒ∆≈∆»ƒ««¿∆∆
ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰È·‡ ˜ÏÁ ‡e‰L ,ÌÈLÈÏL ÈL32È·a ¿≈¿ƒƒ∆≈∆»ƒ»¿≈«ƒƒ¿≈

ÔÈÁ‡‰33È·‡ ‰È‰ Ì‡ ,ÔÈL¯Bi‰ ÏÎ·e ·‡‰ ÈÁ‡ È·e »«ƒ¿≈¬≈»»¿»«¿ƒƒ»»¬ƒ
‰Ê BlL ‰¯BÎa ˜ÏÁ ÏËB - ¯BÎa ÌÈL¯Bi‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿ƒ¿≈≈∆¿»∆∆

.B˙ÓÁÓ L¯Bi‰«≈≈¬»

קטז:29) שם בן.30)משנה, הניח אם וכלֿשכן
בנחלה 31) חלקים שלשה נטלו צלפחד "בנות שנינו: שם

וחלקו  . . . אביהן חלק נחלת ישראל): ארץ אדמת (בחלוקת
בכור  (צלפחד) ושהיה צלפחד), (אבי חפר בנכסי אחיו עם
ה"ה). סוף פ"א למעלה (ראה חלקים" שני נוטל

שווים 32) שניה ירושה שדיני א, הלכה למעלה נתבאר
ראשונה. ירושה בנים 33)לדיני בלי יעקב שמת כגון

יעקב  נכסי לירש יצחק בני ובאים יצחק, מת ואחרֿכך

בכורה  חלק יורשים - זרעו או בכור שם היה אם אחיהם,
נכסי  ירש יצחק שהרי מאוד, פשוט זה ודין יעקב. בנכסי
וקשה  עצמו. כנכסי בניו לכל אותם מוריש והוא יעקב,

בהערות). ה"א פ"ג לקמן (ראה נכתב למה להבין

.Á¯BÎa‰ ÔÈ‡34?„ˆÈk .Ì‡‰ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»≈≈«
‰ÂLa ÔÈ˜ÏBÁ - Ôn‡ eL¯iL ËeLÙe ¯BÎa35ÔÈa , ¿»∆»¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈

‰ÏÁÏ ¯BÎa ‰È‰L36ÌÁ¯ ¯Ët ‰È‰L ÔÈa37. ∆»»¿¿«¬»≈∆»»∆∆∆∆

קיא:34) לו"35)שם ימצא "אשר דרש: שם אביי
אשר  בכל שנים פי לו לתת (שם): בתורה כתוב (פירוש,

לה. ולא - לו) האב.36)ימצא של הראשון בן 37)הבן
כולל  אינו מקום בכל האמור רחם" "פטר האם. של ראשון
בלשון  טבעי, באופן הרחם דרך יצא (שלא דופן יוצא
לאמו, ראשון בן לכל הכוונה וכאן קיסרי). חתך - המדוברת

טבעית. בבלתי ובין טבעית בלידה בין

.Ë‰ÏÁÏ ¯BÎa38:¯Ó‡pL ,ÔBL‡¯ ·‡Ï „ÏBp‰ ‡e‰ ¿¿«¬»«»»»ƒ∆∆¡«
elÙ‡ .Ì‡‰ ÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .B‡ ˙ÈL‡¯ ‡e‰ Èkƒ≈ƒ…¿≈«¿ƒƒ«»≈¬ƒ
L¯BÈ - ÂÈ·‡Ï ÔBL‡¯ ‰ÊÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈa ‰nk ‰„ÏÈ»¿»«»»ƒƒ¿∆ƒ¿»ƒ≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

פ"ח.38) בבבאֿבתרא פעמים וכמה מו. בכורות

.È‡a‰39ÌÈÏÙ ¯Á‡40ÏÙp‰ L‡¯ ‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «»««¿»ƒ««ƒ∆»»…«≈∆
a‰ - ÈÁ ‡e‰Lk‰ÏÁÏ ¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡41Ôa ÔÎÂ . ¿∆««»«¬»¿¿«¬»¿≈∆

‰ÚLz42¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ˙Ó BL‡¯ ‡ˆiL ƒ¿»∆»»…≈«»«¬»¿
„ÏB ‡lL ‡e‰ ,B‡ ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ‰fL .‰ÏÁÏ¿«¬»∆∆∆∆¡«≈ƒ…∆…«
,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚ‰ ¯ÈÂ‡Ï ÈÁ ‡ˆiL „ÏÂ ‰ÊÏ Ì„˜ BÏ…∆»∆»»∆»»««¬ƒ»»¿ƒ»

‰ÚLz Ôa43BÈ‡ ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - ÈÁ BL‡¯ ·¯ ‡ÈˆB‰L ∆ƒ¿»∆ƒ……««»«¬»≈
¯BÎa44. ¿

שם.39) בכורות ההפלה 40)משנה, ואחר שהפילה, אשה
חי. בן כלל,41)ילדה כחיים נידונים אינם הנפל חיי

להתקיים. יכול שאינו תשעה 42)משום אחר שנולד
הריון. הוא 43)חדשי ראוי שהרי נפל, תורת עליו שאין

כשהוא 44)לחיות. העולם לאוויר יצא לו שהקודם משום
. . . נפלים אחר "והבא שם: שנינו כילוד. הוא והרי חי,
משמע, לנחלה)". בכור זה (הרי מת ראשו שיצא תשעה ובן

בכור. אחריו הבא אין - חי ראשו יצא שאם

.‡ÈÔÙ„ ‡ˆBÈ45.ÌÈ¯BÎa ÔÈ‡ Ô‰ÈL - ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â ≈…∆¿«»«¬»¿≈∆≈»¿ƒ
„ÏB ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰46;ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡Â , »ƒ¿ƒ∆…«¿∆¡«¿»¿»ƒ

.¯Á‡ BÓ„˜ È¯‰L - ÈM‰Â¿«≈ƒ∆¬≈¿»«≈

מז:45) שם באופן 46)משנה, ממעיה הילד הוצאת
לידה. קרויה אינה - מלאכותי

.·ÈÌÈa BÏ eÈ‰47- ¯ib˙Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰Lk »»ƒ¿∆»»≈»ƒ¿ƒ¿«≈
‰ÏÁÏ ¯BÎa BÏ ÔÈ‡48ÔÓ Ôa BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈ Ï·‡ . ≈¿¿«¬»¬»ƒ¿»≈∆»»≈ƒ

Ba Èe¯˜ BÈ‡Â ,ÌÈ·ÎBk ˙„·BÚ‰ ÔÓe ‰ÁÙM‰49- «ƒ¿»ƒ»∆∆»ƒ¿≈»¿
‰ÏÁÏ ¯BÎa ˙ÈÏ‡¯Oi‰ ÔÓ ÂÈ¯Á‡ BÏ ‡a‰50ÏËBÂ «»«¬»ƒ«ƒ¿¿≈ƒ¿¿«¬»¿≈

.ÌÈL Ètƒ¿«ƒ

מז.47) יורשים 48)שם אינם הגיור, לפני לו שנולדו אלה
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zelgp zekld - mihtyn xtq - oqip f"h iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

בהם 56)כלל. שיש משום נישואין, תיקנו וקטן לחרש
דעה. חסר לשוטה תיקנו ולא דעת. קצת

.‡ÈÏÚa57B‡ ‰È·‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â BzL‡ ‰˙nL ««∆≈»ƒ¿¿««»≈»ƒ»
ÏÚa‰ ÔÈ‡ - d˙B‡ ÔÈLÈ¯Bn‰ ÔÓ „Á‡ B‡ ‰ÈÁ‡»ƒ»∆»ƒ«ƒƒ»≈«««

Ô˙B‡ L¯BÈ58dÏ ‰È‰ Ì‡ ,dÚ¯Ê Ô˙B‡ L¯BÈ ‡l‡ ; ≈»∆»≈»«¿»ƒ»»»
ÔÈ‡L .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ ‰M¯È‰ ¯ÊÁz B‡ ,Ú¯Ê∆««¬…«¿À»¿ƒ¿««≈»ƒ»∆≈
‡l‡ ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎ L¯BÈ ÏÚa‰«««≈¿»ƒ»¿ƒ»¿««ƒ»∆»

.˙eÓzL Ì„˜ ‰M¯ÈÏ e‡a ¯·kL ÌÈÒÎÏƒ¿»ƒ∆¿»»ƒÀ»…∆∆»

קכה:57) הלכתא:58)בבאֿבתרא פפא, רב "אמר שם:
רק  יורש בעל פירוש, כבמוחזק". בראוי נוטל הבעל אין
הראויים  אלה ולא בחייה, בהם מוחזקת שאשתו הנכסים
במה  גם זוכים אחרים יורשים מותה. אחר לרשותה להגיע
(ראה  בחייו לו נפלו אלמלא זוכה היה המת שהמוריש

ה"ב). למעלה

.·ÈÔÎÂ59,¯·wa ‡e‰Â BzL‡ ˙‡ L¯BÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«««≈∆ƒ¿¿«∆∆
·‡‰ ˙ÁtLÓ ÏL ÔÈL¯Bi‰ ¯‡Lk60ÏÚa ?„ˆÈk . ƒ¿»«¿ƒ∆ƒ¿««»»≈«««

ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - BzL‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL∆≈¿««»≈»ƒ¿≈¿ƒƒ
ÈL¯BÈ Ck ,d˙M¯Èa Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‰È‰ ÏÚa‰Â¿«««»»≈¿»»»ƒÀ»»»¿≈
ÈL¯BÈ ‡l‡ ;‰M‡‰ ÈL¯BÈ ¯‡LÏ eÓc˜È ÏÚa‰«««ƒ¿¿ƒ¿»¿≈»ƒ»∆»¿≈
Ì‡ ,d˙B‡ ÌÈL¯Bi‰ Ì‰ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLnÓ ‰M‡‰»ƒ»ƒƒ¿««≈»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ

.dÏÚa ¯Á‡ ‰˙Ó≈»«««¿»

קיד:59) שהקודם 60)שם ב, בהלכה למעלה שנתבאר
ליורשיו, ומורישה בקבר. כשהוא גם אותה, יורש לירושה
קרובים  שהם אףֿעלֿפי בה זוכים החיים הקרובים ואין

מאלה. יותר למוריש

.‚ÈÔÎÂ61ÏÈÁ‰Ï È„k ¯·wa Bn‡ ˙‡ L¯BÈ Ôa‰ ÔÈ‡ ¿≈≈«≈≈∆ƒ«∆∆¿≈¿«¿ƒ
Bn‡ ‰˙Ó Ck ¯Á‡Â ˙nL ÈÓ ?„ˆÈk .ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡Ï¿∆»≈»ƒ≈«ƒ∆≈¿««»≈»ƒ
,Ì„B˜ ‰È‰ Ìi˜ Ôa‰ ‰È‰ el‡Â ÏÈ‡B‰ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ -≈¿ƒƒ¿ƒ»»«≈«»»»≈
,BÊ ‰M‡ ÏL ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈÓ„B˜ Ôa ÏL ÔÈL¯BÈ Û‡«¿ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆»∆ƒ»
¯Á‡ ‰Ê ÏL Bn‡ ˙‡ ÔÈL¯BÈ ÂÈ·‡Ó ÂÈÁ‡ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿∆»≈»ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆««

‰Ê ÏL B˙BÓ62Ì‡ ,‰pL¯ÈiL ‡e‰ da Ú¯Ê ‡l‡ ; ∆∆∆»∆«¿»∆ƒ»∆»ƒ
d˙M¯È ¯ÊÁz - Ú¯Ê BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ,Ú¯Ê BÏ ‰È‰»»∆«¿ƒ≈∆««¬…¿À»»

Ï·‡ .‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓÏ63‰lÁz Ì‡‰ ‰˙Ó Ì‡ ¿ƒ¿««≈»ƒ»¬»ƒ≈»»≈¿ƒ»
eÏk ‡ÏÂ BÓBÈ Ôa ÔË˜ ‰È‰ elÙ‡ ,Ôa‰ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈«≈¬ƒ»»»»∆¿…»

ÂÈL„Á BÏ64˙Óe ˙Á‡ ‰ÚL Bn‡ ¯Á‡ ‰ÈÁÂ ÏÈ‡B‰ , √»»ƒ¿»»««ƒ»»««≈
L¯BÈÏ ‰ÏÁp‰ ÏÈÁÓe Bn‡ ˙‡ ÏÁB ‰Ê È¯‰ -ÂÈ ¬≈∆≈∆ƒ«¿ƒ««¬»¿¿»

ÂÈ·‡ ˙ÁtLnÓ65. ƒƒ¿««»ƒ

כך 61) בקבר, אשתו את יורש הבעל שאין כשם אמרו: שם
האב  מן לאחיו להנחיל כדי בקבר, אמו את יורש הבן אין
שוה'. מ'גזירה זה למדו קנט: ושם אחרת. מאשה

ואם 62) אמו. נתגרשה אם לאביו, מוריש שאינו והואֿהדין
ה"ח). (ראה לכל קודם הוא הרי - נתגרשה משנה,63)לא

ומנחיל". נוחל . . . אחד יום בן "תינוק מד. נדה
החודש 64) לפני או להריונה השמיני בחודש שנולד

אינו  חדשים לשבעה (הנולד נפל בחזקת הוא והרי השביעי,
כנפל). זה 65)נידון דין למד שרבינו מבאר, במגידֿמשנה

עובר  (כן), אין - אחד יום "בן שם: בגמרא שאמרו ממה
אמו), לפני מת (העובר ברישא מת איהו טעמא? מאי לא.
והראב"ד  מנחיל. נפל אפילו - קודם אמו מתה שאם ומכאן

מגידֿמשנה). (ראה חדשיו לו כלו בלא רבינו על השיג

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
שניים.1) פי שנוטל הבכור דין מבאר

.‡˙˙Ï :¯Ó‡pL ,ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ∆∆¡«»∆
?„ˆÈk .ÌÈL Èt BÏ2Ô‰Ó „Á‡Â ,ÌÈa ‰MÓÁ ÁÈp‰ ƒ¿«ƒ≈«ƒƒ«¬ƒ»»ƒ¿∆»≈∆

ÔBÓn‰ LÈÏL ÏËB ¯BÎa‰ - ¯BÎa3„Á‡ ÏÎÂ , ¿«¿≈¿ƒ«»¿»∆»
ÌÈa ‰ÚLz ÁÈp‰ .˙e˙L ÏËB ÌÈËeLt ‰Úa¯‡‰Ó≈»«¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ«ƒ¿»»ƒ

˙ÈLÈÓÁ ÏËB ¯BÎa‰ („Á‡‰) È¯‰ -4ÔÓ „Á‡ ÏÎÂ , ¬≈»∆»«¿≈¬ƒƒ¿»∆»ƒ
‰wÏÁ‰ ÏÚ ÔÎÂ .˙È¯ÈOÚ ÏËB ÌÈËeLt ‰BÓM‰«¿»¿ƒ≈¬ƒƒ¿≈««¬À»

.ÌÏBÚÏ ÔÈ˜ÏBÁ ˙‡f‰«…¿ƒ¿»

קכב:2) בבאֿבתרא הנכסים 3)ברייתא את מחלקים
כל  אחיו וארבעת חלקים, שני נוטל והבכור חלקים, לששה
אחד  מכל כפליים נוטל שהוא נמצא שתות, נוטל אחד

עשיריות.4)ואחד. שתי היינו,

.·¯BÎa5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡ „ÏBpL6Èt ÏËB BÈ‡ - ¿∆«««ƒ«»ƒ≈≈ƒ
Èk ,'B‚Â ÂÈa ˙‡ BÏÈÁ‰ ÌBÈa ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;ÌÈL¿«ƒ∆∆¡«¿»»¿«¿ƒ∆»»¿ƒ

¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯Îa‰ ˙‡7BzÁct ˙‡ˆÈ Ì‡Â .8 ∆«¿…∆«¿»«ƒ¿ƒ»»««¿
¯ÈÂ‡Ï BL‡¯ Ïk ‡ˆÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ ÈiÁa¿«≈»ƒ««ƒ∆…»»»…«¬ƒ
Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ‡l‡ ÌÏBÚ‰»»∆»¿««ƒ«»ƒ¬≈∆≈ƒ

ÌÈL9. ¿«ƒ

קמב:5) מיתת 6)שם אחר נולד שהבכור אפשר וכיצד
כגון  שם, רשב"ם פירש אחריו? שנולדו אחים ויהיו אביו,
שהיו  או הלידות, שתי בין מת והאב תאומים  ילדה שאמו

נשים. שתי אלא 7)למוריש לנחלה בכור נקרא אינו
אפשרות  אין אביו מיתת אחר ובנולד להכירו, יכול כשאביו

(שם). וריש 9)המצח.8)כזאת יוחנן רבי מחלוקת
יוחנן. כרבי ופסק מו:, בבכורות לקיש

.‚¯BÎa10Ú¯˜pL11Èt ÏËB BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈≈ƒ
ËeLÙe ,ÌÈL12ËÚÓÓ BÈ‡ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ Ú¯˜pL13 ¿«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»≈¿«≈

‰È‰iL „Ú - ÌÈ· BÏ e„ÏÈÂ :¯Ó‡pL ;‰¯BÎa ˜ÏÁa¿≈∆¿»∆∆¡«¿»¿»ƒ«∆ƒ¿∆
.‰„Ï ˙ÚMÓ Ôa≈ƒ¿«≈»

קכו:10) שם אמי, רב של שעור 11)מימרא טומטום,
או  זכר הוא אם ידוע ולא שלו, המין איברי את מכסה הגוף

קמד.12)נקבה. הבאה.13)שם בהלכה יבואר

.„BÏ ‰È‰L È¯‰ ?‰¯BÎa ˜ÏÁa ËÚÓÓ BÈ‡ „ˆÈk≈«≈¿«≈¿≈∆¿»¬≈∆»»
ÌeËÓh‰ ‰ÊÂ ÌÈËeLt ÈLe ¯BÎa Ôa14Ú¯˜pL ≈¿¿≈¿ƒ¿∆«À¿∆ƒ¿«

˜ÏÁa ÔBÓn‰ ÚÈ·¯ ÏËB ¯BÎa‰ - ¯ÎÊ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»»«¿≈¿ƒ««»¿≈∆
‰¯BÎa‰15‰ ÈL ‡l‡ BnÚ ÔÈ‡ el‡Îe ,ÌÈËeLt «¿»¿ƒ≈ƒ∆»¿≈«¿ƒ

¯‡Lp‰ ÚÈ·¯e ÈˆÁÂ ,„·Ïa16ÈL B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ƒ¿««¬ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰ÂLa ¯BÎa‰ ÌÚÂ Ú¯˜p‰ ÌÚ ÔÈËeLt‰17. «¿ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ«¿¿»∆
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אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים

וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם
בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תש"פ  ניסן י"ז ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
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הנמצאת  שספינה - הראב"ד דברי לפי - רבינו למד ומכאן
בה  נוטל הבכור שאין פסק ולפיכך מוחזקת בגדר אינה בים

שניים. פי

.·ÁÈp‰8˙¯kÁÓ B‡ ˙¯kOÓ ‰¯t Ì‰Ï9‰˙È‰L B‡ , ƒƒ«»∆»»À¿∆∆À¿∆∆∆»¿»
¯Ù‡a ‰ÚB¯10ÈÂ ,‰„Ï11da ÏËB ¯BÎa‰ -12d„ÏÂ·e »»¬»¿»¿»«¿≈»ƒ¿»»

ÌÈL Èt13. ƒ¿«ƒ

קכג:8) בתרא בבא שבעל 9)ברייתא היינו מושכרת
מסויים  אחוז נוטל - ומוחכרת קבוע, סכום מקבל הפרה

למרעה.10)מההכנסות. מיוחד מיתת 11)מקום אחר
מאליו.13)כשהשמינה.12)אביו. בא זה ששבח משום

נושאים  היתומים ואין מזונותיה, נותן כשהשוכר המדובר
ורבנן  רבי נחלקו קכד.) (שם בברייתא שהיא. הוצאה בעול
בכור  אומר: רבי המוריש, מיתת לאחר מאליו הבא בשבח
מבאר  ובגמרא נוטל. אינו אומרים וחכמים שניים פי נוטל
הנכס, של שמו נשתנה ולא מאליו הבא שמשבח פפא, רב
המים  ירידת ואחר שהוצפה שדה או ונתעבה דק דקל כגון
חכמים  גם - וזבל שמינה אדמה של שכבה עליה נשארה
מעוברת  שגם רבינו ומשמיענו שניים. פי שנוטל מודים
רעח  סימן משפט חושן סמ"ע (ראה שינוי כאן אין שילדה
מקור  מוסר ג קטן סעיף שם החושן ובקצות ו). קטן סעיף
מעוברת  בהמה גבי מז. זרה בעבודה זו, רבינו לשיטת
שהוולד  וילדה, אדם) ידי על (נרבעה עבירה בה שנעשתה
בגופו: שינוי כל חל שלא משום למזבח, להקריבו אסור
של  שדלת אלא שמו, בהמה עכשיו וגם בהמה "מעיקרא
זה  מקור על רבינו והסתמך בפניו). נעולה הייתה אמו רחם
מעוברת  בהמה שגנב א, הלכה גניבה מהלכות א בפרק ופסק
נשתנה  לא שבוולד משום לבעלים, הוולד מחזיר - וילדה
שהגנב  י"ב) (הלכה שם פסק שינוי שיש במקום שהרי כלום,
שאם  החושן), קצות (לבעל לו יצא ומזה מחזיר. ואינו קנה
שניים  פי נוטל אינו - המוריש מיתת אחר הבהמה נתעברה
שהרי  רבינו, על משיג [הראב"ד שם). המשפט נתיבות (ראה
חולקים  וחכמים אמרה, רבי זו שברייתא אמרו, שם בגמרא
מבאר, משנה ובמגיד רבים? נגד כיחיד פסק ולמה עליו,
הנ"ל  פפא רב מדברי מופרך רבי" דעת "זו שאמרו: שזה
שינוי  כשאין שניים פי שנוטל מודים שחכמים שם, במסקנא
שינוי, אין שילדה שבבהמה רבינו וסובר הנכס. בגוף
רבינו  דברי נמצאים - כן תאמר לא שאם למעלה, כמבואר
עצמן, מחמת "שבחו ד: בהלכה דבריו סותרים זו בהלכה
נחלקו  זו. סברה קיבל (שם) והסמ"ע שניים". פי נוטל
כתב  שם בסמ"ע השכירות. דמי בדין האחרונים הפוסקים
נוטל, אינו שבשכירות משמע והוולד, הפיטום שבח שנוטל
שדמי  מפני כנראה כאן. רבינו מלשון גם משמע וכן
ובנתיבות  כאן). משנה לחם (ראה כמלווה הם ִהשכירות
דמי  בין מחלק א קטן סעיף שם משפט חושן המשפט
בעד  המגיעים אלה ובין האב מיתת שמלפני השכירות
כמלווה  הם הראשונים מיתתו. שלאחר השכירות ִתקופת

ונוטל]. - מאליו הבא שבח הם והשניים נוטל, ואינו

.‚ËÁL14ÂÈ·‡ È¯ÈknÓ „Á‡15˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰Ó‰a »«∆»ƒ«ƒ≈»ƒ¿≈»¿««»≈
‰Ó‰a d˙B‡ ÏL ˙Bzna ÌÈL Èt ÏËB - ÂÈ·‡16. »ƒ≈ƒ¿«ƒ««»∆»¿≈»

ב.14) עמוד קכג, דף שם, ליתן 15)ברייתא רגיל שהיה

לתת  ג) יח, (דברים תורה שציוותה המתנות את הכהן לאביו
והלחיים  הזרוע היינו שנשחטה, חולין בהמת מכל לכוהנים

שם 16)והקיבה. בגמרא בחייו, אביו בהם שזכה משום
(לפני  המתנות שהורמו טרם מת אם שאפילו מבואר,
שלא  שמתנות משום, הבהמה) מגוף אלה חלקים שנחתכו

שהורמו. כמו דינם הורמו

.„¯BÎa‰ ÔÈ‡17eÁ·ML Á·Ma ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒ«∆«∆»¿
Á·M‰ B˙B‡ ‰ÏÚÓ ‡l‡ ,ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ¿»ƒ¿««ƒ«»ƒ∆»«¬∆«∆«

ÌÈÓ„a18¯˙i‰ Ô˙BÂ19ËeLtÏ20epzLiL ‡e‰Â . ¿»ƒ¿≈«»≈«»¿∆ƒ¿«
ÔB‚k ,ÌÈÒÎp‰21ÏÓ¯k22˙BiÙÎÂ ,ÌÈÏaL eOÚpL23 «¿»ƒ¿«¿∆∆«¬ƒ√ƒ¿«¿ƒ
ÌÈ¯Óz eOÚpL24‡ÏÂ ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁ·L Ï·‡ ; ∆«¬¿»ƒ¬»»¿≈¬««¿»¿…

‰˙ÏÚ‰L ı¯‡Â ,‰·ÚÂ Ï„bL ÔË˜ ÔÏÈ‡ ÔB‚k ,epzLƒ¿«¿ƒ»»»∆»«¿»»¿∆∆∆∆∆¿»
ÔBË¯O25˙ÓÁÓ Ì‡Â .ÌÈL Èt Á·Ma ÏËB ‰Ê È¯‰ - ƒ¿¬≈∆≈«∆«ƒ¿«ƒ¿ƒ≈¬«

ÏËB BÈ‡ - ÁÈaL‰ ‰‡ˆB‰26. »»ƒ¿ƒ«≈≈

הקודמת.17) בהלכה באריכות הפשוט 18)נתבאר אין
בחלק  לו המגיע השבח כדמי שמחירו קרקע לדרוש יכול

הבכור. שנטל בקרקע השבח 19)בכורה דמי מחשבים
(היתר) הדמים ושאר הפשוט כאחיו בו חלק נוטל והבכור

לאחיו. בבא 20)נותן שמואל בשם נחמן רב של מימרא
צה: קכד.21)קמא בתרא בבא פפא קנה 22)רב

בה. גדלים שהגרגרים שיבולת שהוציאה לפני התבואה
הפריחה.23) לנפילת סמוך התומר שם 24)פרי ונשתנה

איתו 25)הפרי. גורף הסמוכות השדות את מציף כשהנהר
את  ומשביחים נשארים הם המים ירידת ואחר וטיט רפש

שם.26)הקרקע. גמרא

.‰‰ÂÏÓa ÌÈL Èt ÏËB ¯BÎa‰ ÔÈ‡27Èt ÏÚ Û‡ , ≈«¿≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»««ƒ
¯ËLa ‡e‰L28·BÁa Ú˜¯˜ e·bL ·b ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»«««∆»«¿«¿

Ì‰È·‡29‰ÂÏÓ ·‡Ï ‰˙È‰ .30‰Ê È¯‰ - ¯BÎa‰ „Èa ¬ƒ∆»¿»»»ƒ¿»¿««¿¬≈∆
dLÈÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈL Èt da ÏËB Ì‡ ˜ÙÒ31˙Áz »≈ƒ≈»ƒ¿«ƒƒ¿∆¿»««

ÔÈ„ÚÂ ‰pL¯ÈÈ ÂÈ·‡ ˙ÓÁÓe ÏÈ‡B‰ ,ÏhÈ ‡Ï B‡ ,B„È»…ƒ…ƒ≈¬«»ƒƒ»∆»«¬«ƒ
˜ÏÁ ÈˆÁ ‰pnÓ ÏhÈ CÎÈÙÏ .ÂÈ·‡ ÏL B„ÈÏ ‰‡a ‡Ï…»»¿»∆»ƒ¿ƒ»ƒ…ƒ∆»¬ƒ≈∆

‰¯BÎa32. ¿»

הבכור 27) ואין ... "הילכתא קכה: שם הסוגייה מסקנת
מעות". שגבו בין קרקע שגבו בין במלווה, שניים פי ִנוטל

בטוחה.28) הלווה 29)שגבייתו של וקרקעותיו
קכה: שם הרשב"ם וכתב בשטר, למלווה משועבדים
חוב  שבעל משום שניים פי נוטל המשכון על ִשבמלווה
בשעת  משכנו שאפילו כתב, שם והטור משכון, קונה

שאי  נוטל,הלוואתו, פב.) מציעא בבא (ראה המשכון קונה נו
יצחק  רב של מדרשתו דבר: של טעמו שם בפרישה וביאר
עד  למדנו הלוואה בשעת שלא משכון שקונה לא:) (פסחים
הלוואה  בשעת אפילו ולפיכך שעבוד, של כוחו גדול כמה
וכפל  וכמצוי, כגבוי נידון יהא שהמלווה המשכון ִמועיל
לזה  ובדומה כ. קטן סעיף שם בסמ"ע בקיצור עצמו דברי
גבי  יצחק מדרב המתחיל דיבור שם בפסחים התוספות כתבו
שאני  המתחיל דיבור לז: בגיטין וכן יימצא. ובל ייראה בל
בקרקע  אבל במטלטלין, זה וכל כספים. שמיטת גבי
(בבא  יהושע רב בן הונא ורב פפא רב אמרו הממושכן
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אינם  - שנתגייר לאחר שנולדו ואלה הגר, אביהם כלל
ופסק  שם, לקיש וריש יוחנן רבי מחלוקת אונו". "ראשית

יוחנן. ה"ז.49)כרבי פ"א למעלה משמע 50)נתבאר כן
וב'בית  מגידֿמשנה). (ראה מו. שם המשנה, של מפשוטה
כב., ביבמות המשנה הדין כמקור ציין רעז סי' חו"מ יוסף'
השפחה  מן בן לו שיש ממי חוץ דבר, לכל "ובנו שם: שנינו

דבר. לשום בנו שאינו משמע, הגויה". ומן

.‚È¯BÎa‰ ‰È‰51:¯Ó‡pL ;ÌÈL Èt ÏËB - ¯ÊÓÓ »»«¿«¿≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«
‰‡eOL BÊ - ¯ÈkÈ ‰‡eO‰ Ôa ¯BÎa‰ ˙‡ Èkƒ∆«¿∆«¿»«ƒ∆¿»

‰È‡eOa52B‡ ‰Le¯b Ôa ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ∆»¿≈»ƒ«ƒ»»∆¿»
‰ˆeÏÁ Ôa53. ∆¬»

דבר".51) לכל ובנו . . . מקום בכל בן לו שיש "מי שם:
"מכלֿ ליורשו, - דבר לכל פירשו: ב, עמוד שם ובגמרא

ממזר". לרבות - רב 52)מקום של דרשה עבירה. נישואי
כג. שם אלא 53)פפא, ממזר אינו זה בן מכהן, שילדה

מרבה  בלחםֿמשנה חלל". "כהן ונקרא מחוללת, כהונתו
רב  והרי פפא, רב של דרשתו כאן שהביא רבינו, על לתמוה
לאוין  בחייבי תופסים שקידושין זו מדרשה למד פפא
כרת) בה שאין בלאֿתעשה המקדש על שאסורה (באשה
האחת  נשים, שתי לאיש תהיינה "כי תורה: שכתבה מפני
בה  שיש משמע "תהיינה" ולשון שנואה", והאחת אהובה
כאן  האמור הבכור שהבן מזה ויוצא קידושין, היינו הוויה,
לאוין  מחייבי ממזר שאין סובר עצמו רבינו כי ממזר, אינו
הדעת. על מתקבל יישוב מצא ולא כריתות. מחייבי אלא
(ויקרא  מהכתוב נלמד ממזר שדין כתב שם יוסף' [ב'בית
שהמדובר  אמרו, שם ובגמרא היא". "אחותך ט): יח,
כקרוב  נחשב שממזר ומכאן ממזרת, שהיא באחותו

מלא]. משפחתי

.„ÈÔÈÓ‡ ‰LÏL54¯BÎa‰ ÏÚ55‰iÁ :56,Bn‡Â , ¿»∆¡»ƒ««¿«»¿ƒ
„iÓ - ‰iÁ .ÂÈ·‡Â57ÔBL‡¯ ‡ˆÈ ‰Ê :‰¯Ó‡ Ì‡L ;58 ¿»ƒ«»ƒ»∆ƒ»¿»∆»»ƒ

:¯ÓBÏ ˙Ó‡ ‰„l‰ ÈÓÈ ˙Ú·L Ïk - Bn‡ .˙Ó‡ -∆¡∆∆ƒ»ƒ¿«¿≈«≈»∆¡∆∆«
¯BÎa‰ e‰Ê59ÌÏBÚÏ - ÂÈ·‡ .60ÏÚ ·‡‰ ¯Ó‡ elÙ‡ . ∆«¿»ƒ¿»¬ƒ»«»»«

- ‡e‰ È¯BÎ·e Èa ‡e‰ :ÏÏk Ba ˜ÊÁ‰ ‡lL ÈÓƒ∆…À¿«¿¿»¿ƒ¿ƒ
ÔÓ‡61:B¯BÎa ‡e‰L eÏ ˜ÊÁn‰ ÏÚ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ∆¡»¿≈ƒ»«««À¿»»∆¿

ÔÓ‡ - ¯BÎa BÈ‡62. ≈¿∆¡»

עד.54) בכור.55)קידושין שזהו מיילדת.56)להעיד
ללידה.57) תאומים.58)סמוך משום 59)ביולדת

הספיק  לא ואביו אמו, יד תחת שבעה כל נמצא שהילד
(רש"י). להכירו (כתוב 60)עדיין "יכיר" שם: ברייתא

יכירנו  - יכיר") . . . הבכור "את יז כא, דברים - בתורה
בני  זה לומר אדם נאמן יהודה: רבי אמר מכאן לאחרים.

נאמן",61)בכור. בני זה "האומר קלד.) (ב"ב שנינו
הוא  בכורי לומר: הוא נאמן - כבנו להחזיקו שנאמן ומכיון

שם). יוסף' [ב'טור'62)('בית קכז: שם יהודה, כרבי
זה. בדין ורמב"ן רשב"ם בין מחלוקת מביא רעז סי' חו"מ
בקול, בהוחזק רק בכור אינו לומר נאמן שאביו רשב"ם דעת
כגון  בכור, שזה עדים כשהעידו אבל בכור, שזה הקול שיצא
שאפילו  רמב"ן ודעת נאמן. אינו - מילדותו אותו שמכירים

וכשהוא  בכור. אינו לומר האב נאמן - בעדים הוחזק אם
בו]. לחזור נאמן אינו - בכורי זה ואמר החזיקו עצמו

.ÂË·‡‰63˜zzLpL64B˙B‡ ÔÈ˜„Ba -65C¯„k »»∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆∆
ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL66B¯BÎa Ba ‰fL ·˙k B‡ ÊÓ¯ Ì‡ . ∆¿ƒ¿ƒƒƒ»«»«∆∆¿¿

.ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈ƒ¿«ƒ

עא.63) הדיבור.64)גיטין כוח ממנו אם 65)ניטל
לקוי. אינו שתיים 66)שכלו - שאלות שלוש לו מעמידים

הן, היא הנכונה שהתשובה ואחת לאו, עליהן: לענות שיש
ע:). (שם לאו ואחת הן, שתיים להיפך: או

.ÊËe„ÈÚ‰67¯ÓB‡ ‰Ê ÏL ÂÈ·‡ eÚÓL Ô‰L ÌÈL ≈ƒ¿«ƒ∆≈»¿»ƒ∆∆≈
CÎÂ Ck ÌÈ¯·c68ÌÈ¯·c‰ Ô˙B‡ È¯‰L ,69ÔÏÏkÓ Ú„BÈ ¿»ƒ»¿»∆¬≈»«¿»ƒ≈«ƒ¿»»

Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈL Èt ÏËB ‰Ê È¯‰ - B¯BÎa Ba ‰fL∆∆¿¿¬≈∆≈ƒ¿«ƒ««ƒ
.È¯BÎa Èa ‰Ê :Le¯Ùa ·‡‰ ¯Ó‡ ‡lL∆…»«»»¿≈∆¿ƒ¿ƒ

קכו:67) זה 68)ב"ב אם לענין ישר נוגעים שאינם דברים
הבכור. ברורה:69)הוא וכוונתו קצת, מסובך הסגנון

בכורו. בנו שזה יוודע הדברים אותם שמכלל

.ÊÈeÚÓL70BÈ‡ - ¯BÎa Èa ‰Ê :¯Ó‡L ·‡‰ ÔÓ »¿ƒ»»∆»«∆¿ƒ¿≈
,‡e‰ Bn‡Ï ¯BÎa ‡nL ;BÊ ˙e„Úa ÌÈL Èt ÏËB≈ƒ¿«ƒ¿≈∆»¿¿ƒ

·‡‰ Ôek˙ ‰ÊÏÂ71¯Ó‡iL „Ú .72.È¯BÎa Èa : ¿»∆ƒ¿«≈»»«∆…«¿ƒ¿ƒ

שהוא 71)שם.70) לומר התכוון בכור, בני זה כשאמר
לאמו. שנים".72)בכור פי נוטל "אינו לפיסקא: נמשך

ה'תש"פ  ניסן י"ז ש"ק יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
במוחזק1) אלא שניים פי נוטל אינו שהבכור דין ולא מבאר

קודם  שמכר בכור ודין נכסים, ששבחו בשבח ולא בראוי
חלוקה.

.‡¯BÎa‰ ÔÈ‡2‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈÒÎa ÌÈL Èt ÏËB ≈«¿≈ƒ¿«ƒƒ¿»ƒ»¿ƒ»
ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï3ÂÈ·‡Ï ÔÈ˜ÊÁn‰ ÌÈÒÎa ‡l‡ , ¿««ƒ«»ƒ∆»ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ¿»ƒ

BÏ ‡ˆnÈ ¯L‡ ÏÎa :¯Ó‡pL ;B˙eL¯Ï e‡aL4. ∆»ƒ¿∆∆¡«¿…¬∆ƒ»≈
ÂÈ·‡ ÈLÈ¯BnÓ „Á‡ ?„ˆÈk5ÂÈ·‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙nL ≈«∆»ƒƒ≈»ƒ∆≈¿««ƒ«»ƒ

‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„Á‡k ÔÈL¯BÈ ËeLt‰Â ¯BÎa‰ -«¿¿«»¿ƒ¿∆»¿≈ƒ»¿»
‰ÂÏÓ ÂÈ·‡Ï6ÔÈL¯BÈ - Ìia ‰ÈÙÒ BÏ ‰˙È‰ B‡ ¿»ƒƒ¿»»¿»¿ƒ»«»¿ƒ

„Á‡k7. ¿∆»

נא:2) בכורות מיתתו.3)משנה  אחר בירושה לו שיפלו 
ברשותו.4) נמצאים שהם הוא 5)משמע שאביו מאלה

שלהם. הילכתא 6)יורש פפא רב "אמר קכה: בתרא בבא
במלווה". שניים פי נוטל הבכור ואין מציין 7)... הראב"ד ִ

באדם  המדובר שם (יז:), ערכין במשנה ספינה דין מקור
דמי  להקדש ליתן מתחייב אני (פירוש: עלי ערכי שאמר
כז) (ויקרא תורה וקבעה עלי, פלוני ערך או שוויי)
עשיר, כשהמעריך הנערך לגיל בהתאם קצובים תשלומים
הכהן, הערכת כפי ידו תשיג כאשר נותן - עני הוא ואם
או  ריבוא לו והניח מת אביו "אפילו המשנה: ואומרת
כלום". בה להקדש אין בריבואות לו ובאה בים ספינתו
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הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת

שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
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אלא 45)המייבם. נוטל שאינו כבכור דינו ולפיכך,

מכאן 46)במוחזק. - הבכור" "והיה דרשו: שם, בגמרא
לייבם  צריך שבאחים הגדול פירוש, לייבם, בגדול שמצווה
לדינים  נדרש וכולו מפשוטו, זה כתוב מוציאה זו (דרשה

נב.47)שונים). בכורות לאביו 48)משנה בכור כדין
ד). הלכה למעלה אחיו 49)(ראה חלק כל יורש המייבם

כתוב  במשנתנו האח. מיתת לפני שמת האב, בנכסי המת
בנכסי  שהמדובר רבינו ומפרש בשבח" נוטלין "אין סתם:
הירושה  לחלק הספיקו לא ובניו בנו, מיתת לפני שמת האב
כולם  המת האח נכסי שהרי מוכרח, ופירושו הבן. שמת עד
בשם  כתב משנה [במגיד השבח. של בעייה כאן ואין שלו
המייבם  אין האב בחיי הבן מת שאם והרשב"א, הרמב"ן
בהם  זכה שלא משום האב, בנכסי המת אחיו חלק נוטל
רבינו  דעת שגם והוסיף מוחזקים ולא ראויים הם והרי האח
ומת  "הואיל זו: הלכה של מסיומה זאת שדייק ונראה כך.

כולם"]. בחיי בנכסיו.50)האב אביי 51)וזכה מחלוקת
מקום, בכל אביי נגד כמותו שהלכה כרבא ופסק שם ורבא
ירושת  דיני כל וטעמו: מהן. אינה וזו הלכות, לשש חוץ
למעלה  (ראה אביו בנכסי בכור כדיני האח בנכסי המייבם

ד). הלכה

.ÁÌÈÎL ˙BÎÏ‰a e¯‡a ¯·k52ÈL ÏËB ¯BÎa‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿¿≈ƒ∆«¿≈¿≈
¯ˆÓa „Á‡k BlL ÌÈ˜ÏÁ53„Á‡54Ì·i‰ Ï·‡ .55 ¬»ƒ∆¿∆»¿∆∆∆»¬»«»»

Ú ˜ÏÁL˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ÏËB - ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ Ì ∆»«ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ≈∆¿¿≈∆
Ï¯B‚a ÂÈÁ‡56- ˙BÓB˜Ó ÈLa BÏ¯B‚ ‰ÏÚ Ì‡Â ; »ƒ¿»¿ƒ»»»ƒ¿≈¿

.˙BÓB˜Ó ÈLa ÏËB≈ƒ¿≈¿

ב.52) הלכה י"ב שיש 54)בגבול.53)פרק פי על ואף
לתת  אפשרות ואין ורעים, טובים שונים, קרקעות סוגי שם
טובה  שדה רק הוא יקבל כן אם אלא ביחד, חלקים שני לו
שוויין  ושמים אחד, במקום הבכור נוטל - רעה  ואחיו
החלקים  שני והטעם: חשבון. לפי דמים לאחיו ומשלם
שותפים  ובשאר מוגדל. אחד כחלק נידונים מקבל שהבכור

טוב  אחד חלק שאם שם, למדנו לחלוק שבאו אחים או
בגורל. נוטלים - רע אחד יב:55)וחלק בתרא בבא

כתוב 56) שם: רבא של כדרשתו כבכור, דינו אין ובזה
חלוקתו  ואין כבכור הווייתו - הבכור" "והיה בתורה:
באים  מקבל שהיבם החלקים שני מנמק: שם רש"י כבכור.
מירושת  והשני אביו מירושת אחד חלק מורישים, משני

אחיו.

.ËÌ·È ˙¯ÓBL57ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡ ,‰˙nL ∆∆»»∆≈»¬ƒ»»»∆»ƒ
¯Ó‡Ó ÌÈÁ‡‰58ÈÒÎa ÔÈL¯BÈ ‰È·‡ ˙Èa ˙ÁtLÓ - »«ƒ«¬»ƒ¿««≈»ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈

‚BÏÓ59ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁÂ60ÔÈL¯BÈ ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ , ¿«¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««¿ƒ
d˙a˙k61ÏÚa‰ ÈL¯BÈÂ .ÏÊ¯a Ô‡ˆ ÈÒÎ ÈˆÁ ÌÚ ¿À»»ƒ¬ƒƒ¿≈…«¿∆¿¿≈«««

BÓk ,d˙a˙k eL¯ÈÈ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,d˙¯e·˜a ÔÈ·iÁ«»ƒƒ¿»»ƒ¿≈ƒ¿¿À»»¿
BÓB˜Óa e¯‡aL62. ∆≈«¿ƒ¿

מפני 57) יבם" "שומרת נקראת בנים בלי שמת האח אלמנת
ויישאנה. שיבוא ליבם (מחכה) שומרת מן 58)שהיא

בביאה, אלא לאשה יבמתו את קונה היבם אין התורה
ונקראים  שטר או כסף קידושי גם לה תיקנו וחכמים
ובכסף  אמירה, כל בלי ביבמה קונה שביאה משום "מאמר",
יום  (תוספות וכו' מקודשת את הרי שיאמר צריך שטר או

א). משנה ב פרק יבמות המת 59)טוב שבעלה הנכסים
אוכל  שהבעל חכמים, ותיקנו אחריותם, עליו קיבל לא
אינו  שמאמר ומשום האשה ברשות נשאר וגופם - פירותיהם

אותה. יורש היבם אין - ביבמה גמור הנכסים 60)קניין
אם  אחריותם; עליו קיבל והבעל בכתובתה אותם ששמו
שלו. השבח - השביחו ואם בהפסד, הוא נושא - פיחתו

שהבעל 61) וגרושה אלמנה של ומנה בתולה של מאתיים
הטוב. מרצונו לה שכתב התוספת עם לה לתת מחוייב

שהטילו 62) שם נתבאר ד. הלכה י"ב פרק אישות בהלכות
ת  אשתו קבורת הוצאת הבעל על לרשת חכמים זכותו חת

כתובתה.
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ה'תש"פ  ניסן י"א ראשון יום

רלח. עשה מצות
― הרל"ח הּבֹור,הּמצוה ּבדין לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּבֹור" איׁש "וכיֿיפּתח יתעּלה: אמרֹו bl)והּוא ,`k zeny). ְְְְְִִִִֶַַָ
מ ה' ּופרק ג' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו (aa`)ּוכבר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶָָ

ַָקּמא.

ה'תש"פ  ניסן י"ב שני יום

רמא. עשה מצות
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ

ה'תש"פ  ניסן י"ג שלישי יום

רמא. עשה מצות
יום ראשוןֿ שלישי י "אֿ י "ג ניסן 
― הרמ"א הּבערההּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ

(y`)"קֹוצים ּומצאה אׁש "ּכיֿתצא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָ
(d ,ak zeny)ּופרק ב' ּבפרק זה ּדין הלכֹות נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶָָ

מ קּמא.(aa`)ו' ִַָ
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הבכור  ואין ... דמסלקי באתרא משכנתא "האי סז.) מציעא
פי  נוטל ובכור ... מסלקי דלא ובאתרא שניים פי בה נוטל
בתנאי, קרקע, שממשכנים מקומות ישנם פירוש, שניים".
יחזיר  כך ולאחר קצוב, שנים מספר פירותיו יאכל שהמלווה
ינכה  או דסורא) (משכנתא תשלום כל ללא לבעלים הקרקע
זכות  לעצמו משאיר והלווה קצוב, זמן לכל קצוב סכום
את  - מראש הקצובה התקופה גמר לפני - למלווה לשלם
ולסלקו  שאכל השנים דמי ניכוי אחר לו המגיע החוב מותר
שאין  מקומות ויש דמסלקי") "באתרא נקרא (זה הקרקע מן
סוף  עד המלווה ביד נשאר הקרקע אלא זו, זכות ללווה
ורב  פפא רב ומלמדנו מסלקי). דלא (באתרא הקצוב הזמן
נוטל  המלווה של הבכור אין המסלקים שבמקומות הונא,
ממושכנת  קרקע שיש פי על ואף מלווה, באותו שניים ִפי
זכות  כל לאביהם היה לא דבר: של וטעמו היתומים. בידי
שאין  במקום אבל בלבד, שעבוד אלא המשכון בגוף
בטור  (הובא מיגאש והר"י לזמן. לו כקנוי הקרקע - מסלקים
שאין  במקומות שאפילו מבאר, רעח) סימן משפט חושן
שאז  פירעון, זמן לפני אביו כשמת רק נוטל - מסלקים
אביהם  בחיי פירעון זמן כשהגיע אבל לו, קנוי היה הקרקע
כאן  ורבינו המשכון. בגוף זכותו שפקעה משום נוטל, אינו
בהלכות  אולם בכור, לעניין משכון בדיני כלום העיר לא
שאין  במקום נוטל הבכור שאין כתב, ד הלכה ז פרק מלווה

קכו.30)מסלקים. שם בתרא כתב 31)בבא שם ברי"ף
ופסק  חולקים. להלכה: ופסק ולכאן לכאן הזה השיקול כל

כדרכו. כמותו, שעימו 32)רבינו "במלוה אמרו: ִשם
יחלוקו, מהאב הבכור שקיבל במלווה פירוש, ִפלגי".
זה  שדין הסבירו, ובמלווה המתחיל דיבור שם ִובתוספות

אחר מקום בכל אבל מיוחדת, חכמים תקנת נפסקה הוא
הראייה. עליו מחבירו המוציא - בספק המוטל שממון הלכה

.Â¯BÎa33‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯ÎnL34B¯kÓÓ - ¿∆»«≈∆¿»…∆¬À»ƒ¿»
.‰wÏÁ Ì„˜ ‰¯BÎa ˜ÏÁ ¯BÎaÏ LiL ÈtÓ ,Ìi«̃»ƒ¿≈∆≈«¿≈∆¿»…∆¬À»
ÔÈa ,ÌÈÒÎ ˙ˆ˜Óa Ì„˜ ÂÈÁ‡ ÌÚ ˜ÏÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»…∆¿ƒ¿»¿»ƒ≈

ËeLÙk ˜ÏÁ ÏËÂ ,ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa Ú˜¯˜a35¯zÂ - ¿«¿«≈¿ƒ«¿¿ƒ¿»«≈∆¿»ƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ÏÎa36ËeLÙk ‡l‡ Ô¯‡La ÏËB BÈ‡ ,37. ¿»«¿»ƒ≈≈ƒ¿»»∆»¿»

‰ÁÓ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÁÓ ‡lLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na38 «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ»¬»ƒƒ»
˜ÏBÁ È‡L el‡ ÌÈ·Ú :ÌÈL ÈÙa ¯Ó‡Â ÂÈÁ‡a¿∆»¿»«ƒ¿≈¿«ƒ¬»ƒ≈∆¬ƒ≈
- ‰¯BÎa ˜ÏÁa ÈzÏÁnL ÈtÓ ‡Ï ,‰ÂLa ÈÁ‡ ÌÚƒ««¿»∆…ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿≈∆¿»
‰ÁÓ elÙ‡Â .ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡ÏÂ ,‰‡ÁÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆»»¿…ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ«¬ƒƒ»

ÌÈ·Úa39- ‰ÂLa Ìe˜ÏÁÂ Ìe¯ˆ·e ,ÌÈ¯aÁÓ Ô‰Lk «¬»ƒ¿∆≈¿À»ƒ¿»«¬»¿»∆
ÌÈÒÎ ¯‡La ¯zÂ ‡Ï40˜ÏÁÂ ,ÌeÎ¯c Ì‡ Ï·‡ . …ƒ≈ƒ¿»¿»ƒ¬»ƒ¿»¿»«

¯zÂ - ÔÈÈ ‰OÚpMÓ Ô‰a ‰ÁÓ ‡ÏÂ ,ÔÈia ‰ÂLa Ô‰nÚƒ»∆¿»∆««ƒ¿…ƒ»»∆ƒ∆«¬»«ƒƒ≈
ÌÈÒÎp‰ ¯‡La41‰ÁnL ÈÓÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . ƒ¿»«¿»ƒ»¿»∆∆¿ƒ∆ƒ»

Ì‰nÚ ˜ÏÁÂ ÌÈ·Úa.Ïka ¯zÂ È¯‰L ,ÌÈ˙ÈÊa ‰ÂLa «¬»ƒ¿»«ƒ»∆¿»∆¿≈ƒ∆¬≈ƒ≈«…
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ¿≈…«≈»∆

אומר 34)שם.33) פפא רב בזה, אמוראים נחלקו שם.
פירוש, חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור אין רבא: בשם
בין  האב נכסי חלוקת בשעת שלו בכורה בחלק זוכה הבכור
בשעת  שלו בכורה בחלק זוכה לא חלוקה ולפני יורשיו,
כלל, בו זכה לא חלוקה ולפני יורשיו, בין האב נכסי חלוקת

שבחלק  רבא, בשם אומר פפי ורב למכור, יכול אינו ולפיכך
כרב  שם הלכה ונפסקה אביו. מיתת עם מייד זכה בכורה
לא  המתחיל דיבור ב עמוד שם בתוספות עליו וחלקו פפי.
למכור, האחים כל יכולים הפשיטות שחלק ודעתם, עשה.
ששותף  סב:) (שם אמרו שהרי ונימק, שם הר"ן דעת וכן
הטור  לדעתם והסכימו משותפים, בנכסים חלקו למכור יכול
כתב: שהרי כרשב"ם, רבינו שדעת ונראה שם. יוסף והבית
אינו  פשיטות שחלק ומשמע וכו' בכורה חלק שמכר בכור
מכאן  ללמוד רוצים יש שם, הרי"ף [כתב למכור. יכול
לידו, הגיע שלא פי על ואף במלווה שניים פי נוטל ִשבכור
דעתם  ודחה לידו. שהגיע טרם בכורה בחלק שזכה כמו
מוחזק  אינו מלווה אלה: שני בין מכריע הבדל שיש ִואומר,
וזה  - לו "יימצא" אשר בכל אמרה והתורה המוריש ביד
המצוי  ומכל בידו, מצוי היה הבכורה חלק אבל מצוי, אינו
קיבל  שרבינו וברור שניים. פי לבכור מוריש הוא בידו
יכול  כן פי על ואף במלווה נוטל שאינו פסק שהרי ִסברתו,

חלוקה]. לפני הבכורה חלק כמו 35)למכור עירער, ולא
בסמוך. שנטל 36)שיבואר בכור אסי רב אמר שם: גמרא

חלק  על שוויתר שם, פפי רב ופירש וויתר. - כפשוט חלק
הנכסים. שבכל הוא 37)בכורה ישירה מסקנה זה דין

יכול  ולפיכך חלוקה, לפני בכורה חלק לבכור שיש משיטתו
בשם  שאמר פפא ורב למכרו. שיכול כשם עליו לוותר הוא
שאינו  ואומר, זה בדין גם חולק חלוקה, לפני לו שאין רבא

שחלקו. מהנכסים בכורה בחלק אלא לוותר שם.38)יכול
כשהיו 40)שם.39) כבר מיחה אלה שבענבים משום

עדיין 41)מחוברים. בו מיחה שלא חדש נכס הוא יין
שהוא  דעתו גילה - מיחה ולא כפשוט חלק בו שנטל ומכיון
מיחה. - שמיחה בכור אמר: שם אסי רב הכל. על מוותר
דרכום  אבל ומסקם, זיתים ובצרום בענבים רבה; ומפרש
בדין  שהמדובר חננאל, רבינו פי על מיגאש הר"י ופירש לא.
דרך  לנו "יש כותב: [הראב"ד פירושו. רבינו וקיבל וויתור
הרשב"ם, של פירושו קיבל הוא כנראה זה". בכל אחרת

שם)]. (ראה יתומים שהשביחו לשבח התכוון אסי שרב

.ÊÌaiL ÈÓ42ÂÈÁ‡ ÈÒÎ Ïk L¯BÈ ‡e‰ - ÂÈÁ‡ ˙L‡ ƒ∆ƒ≈≈∆»ƒ≈»ƒ¿≈»ƒ
È¯‰ - Ô‡kÓ ¯Á‡Ï ‡B·Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÏÎÂ ;ÌÈ˜ÊÁn‰«À¿»ƒ¿»»¿ƒ»¿««ƒ»¬≈

ÌÈÁ‡‰ ÏÎk Ô‰a ‡e‰43B˙B‡ ‡¯˜ ¯BÎa È¯‰L .44 »∆¿»»«ƒ∆¬≈¿»»
·e˙k‰45¯BÎa‰ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,46ÏÚ Ìe˜È „Ïz ¯L‡ «»∆∆¡«¿»»«¿¬∆≈≈»«

ÌLÎe .Ï‡¯OiÓ BÓL ‰ÁnÈ ‡ÏÂ ˙n‰ ÂÈÁ‡ ÌL≈»ƒ«≈¿…ƒ»∆¿ƒƒ¿»≈¿≈
ÏËB BÈ‡ Ck ,˜ÊÁn·k Èe‡¯a epnÓ ÏËB BÈ‡L∆≈≈ƒ∆»»¿«À¿»»≈≈

Á·Ma47ÂÈ·‡ ˙BÓ È¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁ·ML48˙ÚMÓ «∆«∆»¿¿»ƒ«¬≈»ƒƒ¿«
ÂÈ·‡ ÈÒÎa ÂÈÁ‡ ÌÚ B˙wÏÁ ˙ÚL „Ú ‰˙ÈÓ49. ƒ»«¿«¬À»ƒ∆»¿ƒ¿≈»ƒ

ÌaiL ¯Á‡ ÌÈÒÎ eÁÈaL‰ elÙ‡Â50e˜ÏÁiL Ì„˜Â «¬ƒƒ¿ƒ¿»ƒ««∆ƒ≈¿…∆∆«¿¿
ÔÈÁ‡‰ ÔÓ „Á‡k Á·Ma ‡e‰ È¯‰ -51Èt ÏÚ Û‡ . ¬≈«∆«¿∆»ƒ»«ƒ««ƒ

˜ÏÁÂ B˜ÏÁ ,ÌÈ˜ÏÁ ÈL el‡ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ ÏËBpL∆≈ƒ«¿»ƒ≈¿≈¬»ƒ∆¿¿≈∆
.Ôlk ÈiÁa ·‡‰ ˙Óe ÏÈ‡B‰ ,BzL‡ ÌaiL ÂÈÁ‡»ƒ∆ƒ≈ƒ¿ƒ≈»»¿«≈À»

את 42) לישא בנים בלי המת של אחיו על מצווה התורה
"ייבום". נקראים אלה ונישואין ה), כה, (דברים אלמנתו
שם  על "יקום ו) (שם, תורה שאמרה מה פירשו כד. ביבמות
נכסי  כל את יורש שהמייבם לנחלה, הכוונה המת" אחיו

כלום. בהם אחיו לשאר ואין כד:43)המת] את 44)שם
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ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום

רמד. תעשה לא מצות
רלט. עשה מצות
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב וכלֿענׁשי נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ּכלֿמׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

ה'תש"פ  ניסן ט"ו חמישי יום

רח. עשה מצות
ערב. רעא. תעשה לא מצות

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
אבניֿצדק יפה; יפה אתֿהּמאזנים צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאתֿהאיפֹות
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ּבכלֿסּוג עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכלֿהּמֹודה
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול (my,"לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי אתֿזה ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היאׁשּיׁשה ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

― ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

רמג. רמו. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שישי י "דֿ ט "ז ניסן 

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
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רט oqip f"i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

לארץ? ּבחּוצה אף יכֹול לאוין. ּבׁשני עֹובר ― חברֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשל
ּבארץ" ּתנחל אׁשר ּבנחלת" לֹומר: ּבארץ(my)ּתלמּוד , ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָ

אּלא עֹובר אינֹו לארץ ּבחּוצה לאוין; ּבׁשני עֹובר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָיׂשראל
נתּבאר הּנה תגזל. לא ּכלֹומר: ― אחד" לאו ְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹמּׁשּום

יׂשראל. ּבארץ אּלא אינֹו זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשּלאו

― הרמ"ג אדםהּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֻ
ּתגנב" "לא הּדּברֹות: ּבעׂשרת אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָֹֹמּיׂשראל,

(eh ,k zeny)הּמכלּתא ּולׁשֹון .(my exzi zyxt)הרי" : ְְְֲִֵַָ
סנהדרין ּובגמרא נפׁש". לגֹונב "אזהרה(et.)אזהרה : ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מ"ּלאּֿתגנב", אֹומר: יאׁשּיה רּבי מּנין? נפׁשֹות ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹלגֹונב
עבד" ממּכרת יּמכרּו מ"ּלא אֹומר: יֹוחנן dk,רּבי `xwie) ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

(anּפליגי miwleg)ולא mpi` md)חׁשב קא מר :cg`) ְְִִֵָָָָ
(l qgiiznלפי ּדמכירה", לאו חׁשב קא ּומר ּדגנבה ְְְִִִִֵֵָָָָָָָלאו

ּוכׁשּיעבֹור וימּכֹור, ׁשּיגנֹוב עד ּכ על אֹותֹו עֹונׁשים ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָׁשאין
"וגנב יתעּלה: אמר חנק. חּיב ― אּלּו לאוין ׁשני ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעל

יּומת" מֹות בידֹו ונמצא ּומכרֹו fh)איׁש ,`k zeny)ּוכבר . ְְְְְִִָָָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dt:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

ה'תש"פ  ניסן י"ז ש"ק יום

רמה. תעשה לא מצות
― הרמ"ה והיאהּמצוה מּלגזֹול, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֻ

והּוא ּבגלּוי, ּובחזקה ּבאנס ּבֹו, זכּות לנּו ׁשאין ּדבר ְְְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹלקיחת
תגזל" "לא יתעּלה: bi)אמרֹו ,hi `xwie)ּבעלי ּפרׁשּו וכ . ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָֹֹ

hr:)הּקּבלה `nw `aa):ׁשּנאמר ּכענין ― תגזל" "לא : ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹ
הּמצרי" מּיד אתֿהחנית k`)"וּיגזל ,bk aÎl`eny)ולאו . ְְְֲִִִִִֶַַַַָֹ

ּגזל" אׁשר אתֿהּגזלה "והׁשיב אמרֹו: והּוא לעׂשה נּתק ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה
(bk ,d `xwie)ּבטל ׁשאפּלּו אּלא ,meiw zrpend dlert dyr) ֲִֶֶַָָ

(dלֹוקה אינֹו ― ׁשּבּה dyrl)עׂשה wzipd e`l lkak `ly), ֲֵֵֶֶָ
[ׁשּנּתק] ׁשּנּתן לאו ׁשהּוא לפי ּומׁשּלם] לֹוקה אדם ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ[ׁשאין
― לּים זרקּה אֹו אתֿהּגזלה ׂשרף ׁשאם ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָלתׁשלּומין:
מֹוסיף ― ונׁשּבע ּבּה ּכפר ואם ׁשוה; מהּֿׁשהיתה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָמׁשּלם

ּבמקֹומֹו ׁשּנתּבאר ּכמֹו אׁשם, ּומקריב fr)חמׁש dyr zevn), ְְְְִִִֵֶֶַָָָֹ
מּכֹות ּבסֹוף נתּבאר זֹו(fh.)וכן מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָ

קּמא. מּבבא י' ּופרק ט' ְִֶֶֶֶַָָָּבפרק
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המשך בקאור למס' שבת לקום ראשון עמ' ב

oqip f"hÎc"i iyiyÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ה'תש"פ  ניסן י"ד רביעי יום

רמד. תעשה לא מצות
רלט. עשה מצות
― הרמ"ד ממֹון,הּמצוה מּלגנֹוב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ

ּתגנבּו" "לא אמרֹו: i`)והּוא ,hi `xwie)ּובּמכלּתא .zyxt) ְְְְְִִַָָֹֹ
(mihtyn."ממֹון לגֹונב אזהרה הרי ― ּתגנבּו "לא :ְְְֲִֵֵַָָָֹֹ

הּכתּוב: ׁשהזּכיר ּבתׁשלּומין חּיב ― זה לאו על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָוהעֹובר
החזרת אֹו וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָָאֹו

ּבלבד ּובספרא(dcedyk)הּקרן .(miyecw zyxt)לפי" : ְְְְִִִֶֶַָָ
יׁשּלם' 'ׁשנים ּבגנבה: b)ׁשּנאמר ,ak zeny),ענׁש למדנּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

למּקט", מנת על ּתגנבּו' 'לא לומר: ּתלמּוד מּנין? ְְְְְִִִִַַַַַַָָָֹֹאזהרה
eapbz)ּכלֹומר: l`)ולהביאֹו אתֿהּנגנב להרּגיז ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָ

מנת על ּתגנבּו' "'לא לֹו; ּתחזיר ואחרּֿכ ְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹּבמבּוכה,
ּדיני נתּבארּו ּוכבר וחמּׁשה". ארּבעה ּתׁשלּומי לֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָלׁשּלם

קּמא. מּבבא ז' ּבפרק זֹו ְְִִֶֶַָָָָמצוה

― הרל"ט הּגֹונבהּמצוה ּבדין ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
וחמּׁשה, ארּבעה ּתׁשלּומי אֹו ּכפל, ּתׁשלּומי מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנגּבה
הּגּנב וכלֿענׁשי נמּכרּנּו, אֹו ּבּמחּתרת, ּבא אם נהרגּנּו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאֹו
ּדין ּכלֿמׁשּפטי נתּבארּו ּוכבר הּכתּוב. ׁשּבאר ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבכלל

מ ז' ּבפרק ג'(aa`)זה ּופרק מּסנהדרין ח' ּופרק קּמא ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּבכתּבֹות(aa`)מ  מעּטים ּובמקֹומֹות וקּדּוׁשין(l:)מציעא ְְְְְִִִִִִִַָֻ

(:gp)ּוׁשבּועֹות(:an). ְ

ה'תש"פ  ניסן ט"ו חמישי יום

רח. עשה מצות
ערב. רעא. תעשה לא מצות

― הר"ח הּמׁשקלֹותהּמצוה לצּדק ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹ
אמרֹו והּוא ּבדּיּוקם, ּולהקּפיד והּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִַַַַָָֹוהּמאזנים
צדק והין צדק איפת אבניֿצדק צדק "מאזני ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹיתעּלה:

לכם" el)יהיה ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְְִִֶֶָָ
אבניֿצדק יפה; יפה אתֿהּמאזנים צּדק ― צדק ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"מאזני
צּדק ― צדק איפת יפה; יפה אתֿהּמׁשקלֹות צּדק ―ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
יפה ההינין את צּדק ― צדק והין יפה; יפה ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָאתֿהאיפֹות
מּדת ― וההין הּיבׁש; מּדת ׁשאיפה ידעּת, ּוכבר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָיפה"
מיני ׁשּנׁשּתּנּו אףֿעלּֿפי אחד, ענינם וכלֿאּלּו ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּלח.
אּלא אינֹו נמּדד אֹו הּנׁשקל הּזה ׁשהּדבר לפי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּמּדֹות.
ּכלֹומר: האּלה, וכלֿהּסּוגים מסּים. ּדבר ׁשל ּכּמּותֹו ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻׁשעּור
נקראים: הּלח, ּומּדֹות הּיבׁש ּומּדֹות והּמׁשקלֹות ְְְְִִִִִִֵַַַַַַָָֹֹהּמאזנים
הּׁשעּורין ּבדּיּוק להקּפיד ׁשּנצטּוינּו והּצּוּוי, ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַמּדֹות.

מה ּבכלֿסּוג עליהם מּדֹות.ׁשּמסּכם מצות נקרא: ― ם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
ספרא מארץ(my)ּולׁשֹון אתכם הֹוצאתי ּכ ּתנאי "על : ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּדֹות, מצות עליכם ׁשּתקּבלּו ּתנאי על ― ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַמצרים
וכלֿ מצרים; ּביציאת מֹודה מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָׁשּכלֿהּמֹודה
ּוכבר מצרים". ּביציאת ּכֹופר מּדֹות ּבמצות ְְְְִִִִִִֵֵַַַָָהּכֹופר

מ ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(gt.)ּבתרא(aa`)נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָ

― הרע"א מּלרּמֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶַַַַָָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּובּמׁשקלֹות, ּובּמּדֹות הּקרקעֹות ְְְְְִִִִַַַַַָָָּבמדידת

ּובּמׂשּורה" ּבּמׁשקל ּבּמּדה ּבּמׁשּפט עול (my,"לאֿתעׂשּו ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ
(dl"עול ּתעׂשּו "לא ּבּקּבלה: ׁשּבא ּכפי הּפסּוק ענין ,ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹ

אמרם והּוא הּמּדה. miyecw)ּבמׁשּפט zyxt `xtq)ּבבאּור ְְְְְִִֵַַָָָ
לדין אם ּבּמׁשּפט', עול תעׂשּו "'לא זה: לאו (ziaaענין ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֹ

(oicdמלּמד ּבּמׁשּפט? נאמר לּמה ּכן אם אמּור; ּכבר ―ְְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָ
מדידת זֹו ― "ּבּמּדה אמרּו: וׁשם ּדּין". נקרא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָׁשהּמֹודד
ּכפי אתֿזה ׁשּיעׂשה וחלּוקתּה, מדידתּה ּכלֹומר ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהארץ",

הּתׁשּברת מֹופתי ׁשּמחּיבים dqcpdde)מה oeaygd znkg) ְְְְִִֵֶֶַַָֹ
יעׂשה ואל ּבהם, הּנכֹונים הּדרכים וידיעת הּמּדֹות ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָּבדּיּוק
ׁשעֹוׂשים ּכדר אמת ּבהם ׁשאין הּׁשערה ּבדרכי ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאתֿזה

והּמאזנים. הּמׁשקלֹות ּכֹולל ― ּומׁשקל העם. ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹרב

― הער"ב מּלהחזיקהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשּלא ואףֿעלּֿפי ּבבּתינּו אצלנּו חסרים ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמׁשקלֹות
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ּוממּכר, ּבמּקח ּבהם ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹנׁשּתּמׁש

ּוקטּנה" ּגדֹולה ואבן אבן ּבכיס ל bi)יהיה ,dk mixac), ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָ
ואיפה איפה dphweוכן ;dipwl Ð dlecb :zelewyn ibeq ipy) ְְֵֵֵָָ

(dxiknl Ðּבתרא ּבבא ּגמרא ּולׁשֹון .(:ht)לאדם "אסּור : ְְְַָָָָָָָָָ
היאׁשּיׁשה ואפּלּו ּביתֹו ּבתֹו יתרה אֹו חסרה מּדה ה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ׁשאמרֹו:(ilk)עביט ּתחׁשֹוב ואל רגלים". מימי ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ

― ואבן" אבן ל ולאֿיהיה ואיפה, איפה ל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹ"לאֿיהיה
ּדיני להׁשלמת נאמרּו הּלאוין ׁשּׁשני לפי מצות, ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשּתי
הּמׁשקל ׁשהם הּמדידה מיני ׁשני לכלֹול ּכדי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָהּמצוה,

("oa`")והּמּדה("dti`" Ð gtpd zcn)לא אמר: ּכאּלּו , ְְִִַָָָֹ
ּכדר ּבמּדה, ולא ּבמׁשקל לא מּדֹות ׁשּתי ל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶָָֹֹיהיּו

עׂשה ּבמצות ּבכיס(gx)ׁשּבארנּו ל "לאֿיהיה ואמרֹו: . ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹ
אמרֹו: ּכמֹו ואיפה" איפה ל יהיה ולא ואבן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹאבן
אׁשר ּכלּֿדבר נׁש אכל נׁש ּכסף נׁש לאחי לאֿתּׁשי"ְֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ

"יּׁש(k ,bk my)רּבים מינים ּבֹו ׁשּכלל אחד, לאו ׁשהּוא ִִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבכפל מתרּבֹות הּמצות ואין עצמֹו. אחד ענין ּבכּלם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשּדן
הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהקּדמנּו ּכמֹו אחד, הענין אם ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָֹ"ולא"
מאתים הּמׁשלימה ּבּמצוה לזה ּדֹומה ל קדם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָּוכבר
חמץ ל "ולאֿיראה אמרֹו: והּוא לאֿתעׂשה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹמּמצות

ׂשאר". ל ְְְֵֶָֹֹולאֿיראה

ה'תש"פ  ניסן ט"ז שישי יום

רמג. רמו. תעשה לא מצות
יום רביעיֿ שישי י "דֿ ט "ז ניסן 

― הרמ"ו מּלגנֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ
ׁשּבינינּו אתֿהּגבּול נׁשּנה ׁשּלא והּוא הּקרקעֹות, ְְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּגבּולֹות

לטעֹון לּטֹוען אפׁשר ׁשּיהא עד זּולתנּו (envrl)לבין ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּגבּול תּסיג "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זּולתֹו. ְְְְְִִֶֶַַַַָָֹאתֿקרקע

"רע(ci ,hi mixac)ּובספרי .(my mihtey zyxt):אמרּו ְְְֲִֵֵָ
תגזל", "לא נאמר: ּכבר והלא ,"רע ּגבּול תּסיג ְְְֱֲֲִִֵֶַַַָֹֹֹֹ"לא

ׁשּכ מלּמד תּסיג" "לא לֹומר ּתלמּוד ּתחּומֹוּומה לֿהעֹוקר ְְְִֵֵֶַַַַַָָֹ
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רי

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



ריי

. . שבעלֿפה ותורה שבכתב תורה של שמות ליבו בכל קורא דבר, zezkqndשום lk zenye וקריאת . .
כולם". ולמד עיין כאילו נחשב להיות תועיל השמות

בגמרא  נזכר ששמם מהמסכתות להיותו - "סוטה" דמסכת לשם בנוגע מיוחדת .4ומעלה

דבר כלומר בלבד, "שומר" אינו ש"דףֿהשער" מכיוון lthdונמצא, אדרבה: אלא עצמה, המסכת לדפי
המסכת, של שמה בו igne'הואllekשנדפס deedne.כולה המסכת דפי כל את

הבאת  מכוח באים הספירה ימי שכל - דספירתֿהעומר א' ליום "דףֿהשער" של שייכותו וזוהי
זה: ביום העומר והקרבת

אלא  לו אין והסוד, הרמז הדרוש, הפשט, דרך על לומר כאשר גם הרי - ליום דף ליום דף בלימוד
דכל הפרטית הספירה ובדוגמת דרך על זה, פרטי לדף השייכים א'העניינים ביום כן שאין מה יום:

ולומד קורא שאז העומר מתחיל dnyדספירת שלמחרתו ומכריז (ומחליט ב"דףֿהשער" המסכת של
" של באופן אלא) בלבד, "בכוח" רק (לא כולה המסכת את לו יש - ליום) דף ליום דף ",llkללמוד

ה" נמשכים הבאת mihxtומזה מכוח הבאים הספירה ימי שאר ובדוגמת דרך על ליום, דף ליום דף - "
א'. ביום העומר

בתחילתן" סופן ד"נעוץ העניין את לבאר יש זה פי שסיים 5ועל לאחרי שב"סופן", מכיוון דלכאורה, -
סופן ש"נעוץ בכך העילוי מהו כן, אם כולה, המסכת את לו יש המסכת, דפי כל "תחילתן"ozligzaאת ,"

בהתחלה iptlממש, אוחז אינו שוב - התחיל שכבר לאחרי (שהרי הראשון הדף את ללמוד שהתחיל
"כלל". של באופן העניין כל ישנו ב"דףֿהשער", שב"תחילתן", - האמור פי על - והביאור ממש)?!

.‡Èשלמדים ההוראה על תחילה להתעכב יש האמור, "dnynעלֿפי - המסכת ".dheqשל
עניין זה שגם מכיוון מקום, מכל בלבד, (מסכת) שם אלא זה שאין אף ששייך dxezaובהקדמה: ועד ,

dlekהוא dxezl הרמב"ם כדברי אפילו6, אחד, פסוק אפילו ה', מעם התורה שאין "האומר :zg` daiz,
כופר זה הרי עצמו, מפי אמרו משה אמר והואdxezaאם בפירושה הכופר וכן dt(כולה), lray dxez."

כדלקמן. ה', בעבודת ולימוד הוראה יש  זה בעניין שגם מובן,

בזה: והעניין

" מלשון - הוא ד"סוטה" ז"ל zehyהפירוש חכמינו כדרשת הפסוק 7", כי8על אשתו",dhyz"איש
רוח בו נכנס כן אם אלא עבירה עובר אדם ".zehy"אין

אבל  הבחירה, עניין מצד היא אפשרית - שטות" רוח בו ד"נכנס העובדה עצם בשלמא ולכאורה,
בתורה?! (מסכת) חלק של שם יהיה ("סוטה") כזה שעניין ייתכן כיצד 

נאמר  הרי מקום, מכל יכול", "כל הוא שהקב"ה כן,9ואף ואם פני", על אחרים אלהים לך יהי' "לא
שעלול  שטות" "רוח של עניין יהי' - פני" "על - הקב"ה של שבתורתו ייתכן איך השאלה: נשאלת

אחרים" ד"אלהים עניין שזהו ית', רצונו על לעבירה ?!10להביא

בזה: והביאור

גדול  לעילוי האדם יבוא זה ידי שעל כדי - היא הירידה כוונת כלומר, עלי', צורך דירידה הכלל ידוע
צדיק  לגבי הבעלֿתשובה מעלת דרך על הירידה, קודם שהיה מכמו "11יותר בלשון הדיוק גם וזהו ,qpkp

ea עלילה ד"נורא באופן אחר, ממקום בו" ש"נכנס אלא כלל, אליו שייך הדבר אין שבעצם - שטות" רוח
אדם" בני הירידה.12על לפני שהיה מכמו יותר גדול לעילוי יבוא זה ידי שעל כדי וזאת, ,
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בתחילתה.4) סוטה
מ"ז.5) פ"א יצירה ספר
ה"ח.6) פ"ג תשובה הל'
פכ"ד.7) תניא וראה א. ג, סוטה
יב.8) ה, נשא

ז.9) ה, ואתחנן ג. כ, יתרו
שם.10) תניא ראה
ובכ"מ.11) ה"ד. פ"ז תשובה הל' רמב"ם ב. לד , ברכות ראה
א 12) יג, תולדות תו"ח ד. וישב תנחומא וראה ה. סו, תהלים

ואילך. ד כ, ח"א לאדהאמ"צ שעה"ת ואילך.

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

dheq 'qn dxitqd inia cenll mibdep
meil sc meil sc - mireawd mixeriyd lr sqep

אייר  ז' יום היום

•
d"nyz zereayd bg axr zgiyn

.È ללמוד דורנו נשיא אדמו"ר וחמי מורי כ"ק ידי על שנתפרסם המנהג דבר על ח) (סעיף לעיל הוזכר
ה"סיום" לכך, בהתאם אשר ליום, דף ליום דף - הקבועים) השיעורים על (נוסף סוטה מסכת הספירה בימי

השבועות. חג בערב - הוא סוטה דמסכת
דקים  בעניינים לדייק שרגילים למרות וזאת, לב. שמים שאין זה בעניין "קלאץֿקשיא" - ָובהקדם

השערה": "כחוט

דף  ליום דף העומר. דספירת הימים למ"ט בהתאם - דפים מ"ט ישנם סוטה שבמסכת לחשוב מקובל
(כבכל  המסכת התחלת שכן, בלבד, דפים מ"ח סוטה במסכת יש דבר, של לאמיתו אמנם, ליום.

בדף - כן a'המסכתות) שאין מה סוטה, דמסכת הלימוד לכאורה, חסר, שבו אחד יום ישנו ובמילא, ,
"שבע  זה אין הספירה, ימי ממ"ט  אחד יום ח"ו יחסר אם - העומר לספירת "!zeninzשבתות1בנוגע

ימי  מ"ט כנגד המכוונים הדפים דמ"ט המנין את משלים סוטה דמסכת ש"דףֿהשער" - לומר ויש
הספירה.

בזה: והביאור

ייכנסו  שלא לשמור שעניינו העיר שער בדוגמת - כולה המסכת על "שומר" בבחינת הוא "דףֿהשער"
"תהילים" "סידור", של ש"דףֿהשער" שבפשוטים, פשוט גם ומבין שיודע וכפי רצויים. בלתי דברים
ייקרעו, שלא - ופשיטא יתקמטו, שלא הדפים שאר על שומר - סוטה מסכת דידן, ובנדון וכיוצאֿבזה,
- ובנדוןֿדידן הספר, ל"פנים" שייכות לו יש שכן, ומכיוון וכיוצאֿבזה. לכלוך עליהם ייפול שלא וכן

סוטה. מסכת

(ולא  הספירה מימי אחד הוא דספירתֿהעומר ראשון יום שכן, עדיין, מספיק אינו זה ביאור אמנם,
בו שיש אלא עוד, ולא וכיוצאֿבזה), הקדמה dxiziרק dlrn ימי כל שהרי הספירה, ימי שאר לגבי

ייתכן  כיצד ואםֿכן, העומר. והקרבת הבאת הייתה שבו ראשון, יום של מכוחו אלא באים אינם הספירה
בלבד? ה"שער" את ילמדו זה שביום

עילוי  בו יש - אדרבה אלא כו', הטפל דבר בלבד, שומר בבחינת אינו השער" ש"דף לומר, יש ולכן,
המסכת: כל לגבי

למכירת  בנוגע לדינא ונפקאֿמינה כולה, המסכת את הכולל שם - המסכת שם גם נדפס ב"דףֿהשער"
את ב"שטר" כותבים שכאשר "שטר ", עלֿידי (מסכת) xtqdספר my המוכר של מרשותו הספר עובר אזי ,

לו  יקראו אשר ב"שמו וכמה כמה אחת ועל הסכמיים", ב"שמות אפילו - זה וכל הלוקח. של לרשותו
טוב  שם הבעל כתורת אשר, הקודש", זה.2בלשון בשם הנקרא הדבר את ומקיים מחייה מהווה ,

השל"ה  מדברי מבין 3ולהעיר ואינו הבנתו מיעוט על מאוד ומצטער גמור, הארץ  עם שהוא מי "אף :
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ס"ח 1) סתפ"ט או"ח ואדה"ז) טוש"ע וראה טו. כג, אמור
(סכ"ג-כד).

פ"א.2) שעהיוה"א
בהג"ה.3) ואילך סע"א יג,



ריב

זרע", ונזרעה ד"ונקתה העילוי יהי' זה ידי שעל - היא בזה שהכוונה ד"סוטה", לירידה בנוגע הוא וכן
כו'" זכרים יולדת נקבות בריווח, יולדת בצער יולדת הייתה אם . . נפקדת עקרה הייתה וכמסופר 13"אם ,

תראה 14בגמרא  ראה "אם לחנה: אלך 15בנוגע - לאו ואם מוטב, - ראה אם הקב"ה, לפני חנה אמרה . .
שנאמר  פלסתר, תורתך עושה אתה ואי סוטה, מי לי משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר

זרע". ונזרעה ונקתה

ז"ל  רבותינו כמאמר - עלי' צורך דירידה העניין מודגש הסוטה בהשקאת שגם "גדול 16[ולהעיר,
[שם שהשם המפורש"ied'השלום "שם נמחקין, שאין השמות כל מבין נעלה היותר שם שנכתב 17, [

העילוי  גודל מודגש שבזה לאשתו", איש בין שלום להטיל בשביל המים על ימחה הקב"ה, אמר בקדושה,
דמעות" עליו מוריד ש"מזבח בלבד זו לא אשר השלום, אומר 18דעניין שהקב"ה מזה, יתירה אלא ,

בדבר, מצווה שיש אלא עוד, ולא הירידה. תכלית המים", על שמי ש"ימחה מותר זה עילוי שבשביל
לאשתו"]. איש בין "שלום שיהי' ובלבד

.·È:העניין ביאור
לי  משקו דמסתתרנא וכיוון בעלי, אלקנה בפני ואסתתר "אלך חנה אמרה כיצד מובן: אינו לכאורה,

נסתרה אם אלא אינו הסוטה השקאת הרי - כו'" סוטה אזי ixg`lמי הבעל קינוי ולאחרי הבעל, קינוי
איסור `dxeqהסתירה בה אין הבעל קינוי שלולי כזו בסתירה תעבור 19(גם שחנה ייתכן כיצד כן, ואם ,(

בדבר?! איסור שיש בשעה בה ותסתתר, דאלקנה הקינוי על

גודל  אודות יודעים כאשר - אלקנה של דבריו על תעבור שחנה מסתבר לא האיסור, לולי אפילו
במדרש  כמסופר אלקנה. של העיר 20מעלתו אנשי כל את עמו מעלה שהי' לרגל, עלייתו לאופן בנוגע

שזיכה  כלומר, עולים", כולם שהיו עד אחרת, שנה עולה הי' לא זו שנה עולה שהי' ו"בדרך שבדרך,
ה'" האדון פני אל זכורך כל ד"יראה בעניין מישראל "כדרך 21רבים לראות"!22, בא כך ליראות שבא

בדבר! איסור יש כאשר - וחומר וקל שכן וכל בלבד, אלקנה של דבריו מצד כאמור, זה, וכל

זה הרי - זרע" ונזרעה "ונקתה יהי' זה ידי שעל מפני znbecaeואם jxcÎlr האומר" ממש) לא (אבל
aey`e `hg`"תשובה לעשות בידו מספיקין ש"אין כו'23", ונתחזק "דחק כן אם )!24(אלא

" רק אלא כו', נסתרה לא בוודאי - לפועל בנוגע פי `dxnאמנם, על אף אבל כו'", ואסתתר אלך . .
איסור?! דבר על שתעבור ולומר דעתה על להעלות יכלה כיצד היא: השאלה כן,

בזה: והביאור

במקום  הרי - זרע" ונזרעה ד"ונקתה העניין יהי' זה ידי שעל כדי אלא אינה שכוונתה מכיוון
נמצא  הוא שם אדם של חטא 25שמחשבתו של עניין זו ב"סתירה" אין העניינים פנימיות מצד ובמילא, ,

כלל;

- ד"סתירה" המעשה שישנו העיקר, הוא המעשה אשר בפועל, במעשה העניינים לחיצוניות ובנוגע
מועילה לזה שמצד daeyzdהנה מכיוון - הדבר וטעם תשובתו", מקבלין כו' ונתחזק "דחק כאשר שכן, ,

חטא. של עניין כאן הי' לא העניינים פנימיות
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כח.13) שם, נשא עה"ת בפרש"י הובא א. כו, סוטה
ב.14) לא, ברכות
יא.15) א, ש"א
רמב"ם 16) וש"נ. א. קטז, שבת וראה וש"נ. ז. פי"א, במדב"ר

בסופן. חנוכה הל'
ה"ב.17) פ"ו יסוה"ת הל' רמב"ם
בסופה.18) גיטין
ע'19) חי"ח לקו"ש וראה ה"ז. פ"א סוטה הל' צפע"נ ראה

.61
עז.20) רמז ש"א יל"ש
יז.21) כג, משפטים
בתחלתה.22) חגיגה
רפ"ד.23) תשובה הל' רמב"ם במשנה. - ב פה, יומא
פי"א.24) אגה"ת פכ"ה. תניא ראה
הע'25) 426 ע' ח"כ לקו"ש וראה וש"נ. סל"ח. הוספות כש"ט

וש"נ. .78

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(



ריג

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יותר: בעומק - בזה להוסיף ויש

מזה, ויתירה שטות", ה"רוח מצד אלא) זרע", ונזרעה "ונקתה שיהי' כדי (לא היא כשהסתירה אפילו
שנתברר  לאחרי כפי אפילו העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם הנה - כו' הטהרה היפך של עניין שהי'

דתשובה, העלי' בשביל - היא בזה הכוונה תכלית כן), אינו האדם ורגש שבמחשבת (אף למעלה שהם
כדי אלא אינה הירידה כל seqכלומר, lk seqy,תשובה לעשות סופו "בוודאי שהרי דתשובה, לעילוי יבוא

נדח" ממנו ידח לא כי אחר, בגלגול או זה .26בגלגול

ד  שם ("סוטה") זה הרי אז גם נמצא,dxezולכן, תשובה", לעשות סופו ש"בוודאי דמכיוון -ezilkzy
- הוא למעלה) מצד שהוא (כמו החטא .ilrd27'של

לעשות  בידו מספיקין "אין שאז ואשוב", ד"אחטא באופן הוא כשהחטא אפילו אלא עוד, ולא
ונתחזק", "דחק שיהי' - היא בזה הכוונה למעלה, שהם כפי העניינים פנימיות מצד הרי אז, גם - תשובה"

יותר  נעלית לתשובה לעוררו .28היינו,

.ÁÈ בנערינו" צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף שזוכים - ובפשטות
ובבנותינו" בבנינו גו' ה'29ובזקנינו עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו ובאים העם, שלימות ,

שנה" אחרית ועד השנה מרשית בה המקדש 30אלקיך ולבית הקודש, להר - גופא ושם הארץ, שלימות ,
שלימות  - כולם ובצירוף התורה, שלימות תליתאי", "אוריאן - התורה את גם ומקבלים השלישי,

המשולש" "חוט ,31המשולשת,
ממש. בימינו במהרה ומיד, תיכף - זה וכל
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סוס"ג.26) פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה ספל"ט. תניא
חי"ח 27) .14 הע' 236 ע' ח"ח ואילך. 65 ע' ח"ה לקו"ש ראה

וש"נ. .395 ע'
(28.16 הע' 1153 ע' ח"ד לקו"ש ראה

ט.29) י, בא
יב.30) יא, עקב
יב.31) ד, קהלת ראה

יום שישי ט"ז ניסן - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד לָעֹוֶמר )חסד שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)

xn`i eqrk jezny yeygl yiy minkg zaeyz zlawzn xzei
,`xnbd zvxzn .dl `piwyàlàøîzéà éëä øîzéà éàjk - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,mixacd exn`péøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥
äãeäé éaøa éñBé éaøeóBñ øácì ïéà eðéúðLîì óàxwir ok`e , ©¦¦§©¦§¨©§¦§¨¥¥©¨¨

s`y eycige ,dcedi iaxa iqei iax zhiy lr `id minkg zaeyz
.xfril` iax zhiyl daeyz yi epzpynl

àøeqî àðéðç éaø øîà,äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì ¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
,dheqd z` zewydl ozip `le miiw ycwnd zia oi`yéøzqéz àìŸ¦©§¦

éðBìt éãäamicr `la dpial epia elit`e ,ipelt mr icgizz l` - ©£¥§¦
meyn ,ezy`l jk xn`i `léaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦

äãeäédcedi iaxa iqei iaxk dkld `ny -øîàcxfril` iax mya §¨§¨©
Bîöò ét ìò éepé÷,àøzzñéîeipelt eze` mr cgizz dy`de - ¦©¦©§¦§©§¨

dheq `id ixde ,mipy iptad÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå- §¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨
,dwceal dheq in dfd onfa oi`eàøeqéà déåléò dì øñà÷å§¨¨©¨¦¨¥¦¨

íìBòìclrad `pwi `l okl .mlerl eilr dxeq` didz wtqne - ¦§¨

.eilr xq`idl dheq aygiz `l `linne ,dfd onfa ezy`l
Lé÷ì Léø øîà,l äîéepé÷ ïBLlrad ieeiv `xwp dn iptn - ¨©¥¨¦©§¦

`edy meyn ,'iepiw' ezy`líéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác̈¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦
zwiicn .qrk oeyln iepiwe ,dilr eqrki mixg`y mxeb iepiwd -

,eixacn `xnbdøáñ÷ àîìàyBîöò ét ìò éepé÷jixv oi`y - ©§¨¨¨©¦©¦©§
,micr ipta ze`pwldì ép÷c éòãé àì àîìò éleëåmiyp`d okle - §¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨
,dl `piwy erci `läìãa à÷c àn÷c éàî éøîàåiptn exn`ie - §¨§¦©§©¨§¨¨§¨

,miyp`dn zwgxzn `id dndãäa äàð÷ ãáòéîì eúàåe`eaie - §¨§¤¡©¦§¨©£¨
.dnr daixne qrk iciléiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥

,øîà`edy meyn 'iepiw' `xwpdðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác- ¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨
cyegy lr dlra mr daixne qrk icil d`ay`xnbd zwiicn .da

øáñ÷ àîìàepzpynkyíéãò íéðL ét ìò éepé÷`linne ,éleëå ©§¨¨¨©¦©¦§©¦¥¦§¥
dì ép÷c éòãé àîìò,qrk icil dy`d mr mi`a mpi`eàeä eäéàå ¨§¨¨§¥§©¥¨§¦

dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàcmr daixne qrk mxbi lral wxe - §¨¥§¤¡©¦§¨©£¨
.dy`d
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המשך בקאור למסכת סוטה לקום שנק לעומר עמ' ב



ריד
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד א מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dheq(ipy meil)

ïåùàø ÷øô ¯ åúùàì àð÷îä

,ipelt mr icgizz l` dl xn`y epiidc ,dlra dl `piwy dy`
z`xwpd `id - enr dcgizde eieeiv lr dxary epiidc ,dxzqpe
m` `l` ,dzpify yi` zy` oick dxezd on dlral dxeq`e ,dheq
.ipelt eze`l dlrap `ly gkeie dyxta aezkd xcqk wcaiz ok
lecbd oic ziae ,ycwnd zial dlra d`iany ,`ed dzwica xcq
- dzne mipeyn mixeqi`a zxqiizn m` ,mixx`n min dze` miwyn
xacd oniq - mind dl miwifn eid `l m`e ,el dlrapy xacd oniq
zkxazn dziid s`e dlral zxfege ,el dlrap `le `id dxedhy
`l` ,dze` miwyn oi` ,dlrapy dcen dy`d m` .mixkf mipaa
dxn` m` oke .dzpify yi` zy` oick dzaezk dciqtne dyxbn
dvex epi`y yi`d xn`y e` ,wcaidl dvex dpi`y dy`d
,dze` miwyn oi`y mdinece el` mixwnae .dzey dpi` ,wcaizy
lr dxeq` dlra zeni e` yxbzzy xg`l s`e ,dyxbl lrad aiig

.dzpify yi` zy` oick ,dnexza zlke` dpi` oke ,lread
äðùî.lraBzLàì àp÷nä,ipelt yi` mr icgiizz l` dl xne`e ©§©¥§¦§

,oevxn enr dcgizde eieeiv lr dxar `ideøîBà øæòéìà éaødpi` ©¦¡¦¤¤¥
mind z` dze` dwyn epi` oke dheq oick dlra lr zxq`p

ok m` `l` ,mixx`ndíéðL ét ìò dì àp÷îipta dilr deeiv - §©¥¨©¦§©¦
j` .mdipta dilr deeivy ecirde mixyk micr ipyeciriy jixv oi`

`l` ,ipelt eze` mr dcgizdy mipyãçà ãò ét ìò ä÷Lîes` - ©§¤©¦¥¤¨
enr dcgizdy cg` cr cird m`Bîöò ét ìò Bàlrady e` - ©¦©§

dxeq`y ,dheq `id ixd - enr dcgizdy d`xy xne` envr
.mixx`nd mind z` dze` miwyne dlralòLBäé éaøwleg ©¦§ª©

eøîBàz` dzewydle dlra lr xq`idl dheq zaygp dpi`y ¥
ok m` `l` - mixx`nd mindíéðL ét ìò dì àp÷îecirdy - §©¥¨©¦§©¦

,ipelt eze` mr cgizdl `ly mdipta dilr deivy mipyä÷Lîe©§¤
íéðL ét ìò.mdipta enr dcgizdy mipy ecirdy oke - ©¦§©¦

dxare dlra dl `piw ok m` `l` dheq zaygp dy`d oi` ,xen`k
dpynd dpc .eieeiv lrdì àp÷î ãöék,dilr deevny ieeivd edn - ¥©§©¥¨

m`éðBìt Léà íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBàaygp df oi` , ¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦¦§¦
eieeiv lr dxary s`e ,iepiw,Bnò äøaãåmr dcgizd m` elit`e §¦§¨¦

ipelt eze`dúéáì úøzeî àéä ïééãò,dlra mr ynyl -úøzeîe £©¦¦¤¤§¥¨¤¤
äîeøúa ìBëàìixzqz l` dl xn` m` la` .odk zy` `id m` ¤¡¦§¨

e eieeiv lr dxar `ide ,ipelt mrBnò äñðëðipelt eze` mr -úéáì ¦§§¨¦§¥
øúqä,xezqn mewn -Bnò äúäLåmewn eze`aäàîeè éãkonf - ©¥¤§¨£¨¦§¥§¨

,d`xrd lydúéáì äøeñà,dlra mr ynyl -ìBëàì äøeñàå £¨§¥¨©£¨¤¡
äîeøúa`ly onf lk ,dzpify yi` zy` oick ,odk dlra m` ¦§¨

.dxedh `idy gkede dze` dwydíàådzewydl witqdy iptl §¦
úî,dvilg e` meai `la `ypidl dxeq`y ,mipa `la lrad ¥

úöìBçj` ,dlra ig`lúîaééúî àìåmrh x`azi `xnbae , ¤¤§Ÿ¦§©¤¤
.xacd
àøîâ,`xnbd zl`ey .÷éìñ øéæpî àpz éãkîmiiq `pzd ixd - ¦§¦©¨¦¨¦¨¦

,xifp zkqna weqrläèBñ àðz à÷c àðz éàîdpy xac dfi` - ©¨¨§¨¨¨¨
dper .dheq zkqn z` dl jinqd jkly dheql dnecy xifpa `pzd

,`xnbdéaøãk,iax ixac it lr -äëîñð änì øîBà éaø àéðúc ¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨
dxezaäèBñ úLøôì øéæð úLøtick ,e jcnllìkL Cì øîBì ¨¨©¨¦§¨¨©¨©¨¤¨

dìe÷ì÷a äèBñ äàBøä,dleeipa -ïéiä ïî Bîöò øéfélr lawi - ¨¤¨§¦§¨©¦©§¦©©¦
,y`x zelw icil mc`d z` `iany oii ziizya xq`ie zexifp envr
mb jnq df mrhne .`ehgl dheql dnxb xy` `id y`xd zelwy

ok m` ,`xnbd zl`ey .xifp zkqnl dheq zkqn z` `pzdéðúéìå§¦§¥
zkqn dligzéðúéì øãäå äèBñzkqnøéæðzeiyxt xcq itk ¨©£©¦§¥¨¦

wp miyp xcqa zezkqnd xcq ,`xnbd dper .dxezdmeyn jk ra
yàðúc éãéiàzkqn z` dpyy xg`nàðúå úBaeúkwxt z` da ©§¥§¨¨§§¨¨

øécnä,mixcp ipipra wqeryàðzzkqn z` el jenqécéiàå ,íéøãð ©©¦¨¨§¨¦§©§¥
àðúczkqn z`íéøãð,àðzzkqn z` el jenqøéæðmeynéîãc §¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥

íéøãðì.envr lr lawny xcp ici lr dlg zexifpy -éðz÷åz` ¦§¨¦§¨¨¥
zkqnäèBñ,xifp zkqnl jenqéaøãkdheq d`exd lky jcnll - ¨¦§©¦

.oiid on envr xifi dlewliwa
xn`y `pzd oeyln `xnbd zwiicnàp÷nä- xn` `le ,ezy`l ©§©¥

y ,mipy it lr ezy`l mc` `pwn xne` xfril` iaxïéà ãáòéc¦£©¥
àì äléçzëìzyxte ,ezy`l lra `pwiy ie`x oi` dligzkl - §©§¦¨Ÿ

y ,dl `piwe xeqi`d lr xary ote`a dxn`p dheqïãéc àpz øáñ÷̈¨©©¨¦¨
yúBàð÷ì øeñàlr dy`l lrad oia aixl mxeb iepiwdy oeik - ¨§©§

.da cyegy
÷çöé áø øa ìàeîL éaø øîà,äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ¨©©¦§¥©©¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨

,dheq zyxta yexcl -àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî ïéà ,éëä øîà̈©¨¦¥§©§¦§¨¨¦¨¤¨
åéNòî éôì.ryxl dvexte wicvl drepv -øîàpL"çeðé àì ék §¦©£¨¤¤¡©¦Ÿ¨©

íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáLeglyi `l ornldzlera miwicvd ¥¤¨¤©©©©©¦¦
.eiyrn it lr ezaiaq z` mc`l mini`zny ixd "mdiciäaø øîà̈©©¨

ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øady`l yi` -úòéø÷k ©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
óeñ íé,ziy`xa ixcq da epzyp xy`øîàpL"áéLBî íéäìà ©¤¤¡©¡Ÿ¦¦

äúéa íéãéçéeze` jeza zecigia eigy dy`e yi`d z` aiyen - §¦¦©§¨
e ,ziaúBøLBka íéøéñà àéöBîmixeq` eidy l`xyi z` `ivede - " ¦£¦¦©¨

,xw `le mg `l `edy oqip ycega ,zkll aehe xyky onfa ,mixvna
yix lr `xnbd dywn .seq mi zrixwl dy`e yi` beeif ywedy ixd

,yiwlíãB÷ íBé íéòaøà áø øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà¥¦§¨¨©©§¨¨©©©§¨¦¤
ãìeä úøéöé,xkfdéðBìôì éðBìt úa úøîBàå úàöBé ìB÷ úa, §¦©©¨¨©¥§¤¤©§¦¦§¦

éðBìôì éðBìt úéa,éðBìôì éðBìt äãNrawp beeifd oi`y x`eane - ©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦
didi m`d mc`d zxivi zrya zrcl ozip `l ixdy ,mdiyrn itl

,`xnbd zvxzn .ryx e` wicvàéL÷ àì,àäiax xn`y dn - Ÿ©§¨¨
cleed zxivi mcew mei mirax`y ax mya dcedibeeifd rawp

edf ,minynïBLàø âeæae ,lfn itl `edyàäyix xn`y dn - §¦ª¦¨
edf ,dvextl ryxe drepvl wicv beeifd rawpy yiwléðL âeæa§¦ª¥¦

.mdiyrn itl `edy
,dpyna epipy'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaøiax ©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§

,`xnbd zwiicn .'eke xne` ryediéâéìt àì ïàk ãòxfril` iax ©¨Ÿ§¦¥
,cg` cra icy e` micr ipy jixv m` ryedi iaxeéepé÷a àlà¤¨§¦

äøéúñe,iepiwd lr wx micr ipy `iadl jixv xfril` iax zrcly - §¦¨
,dxizqd lr mb micr ipy `iadl jixv ryedi iax zrcleìáà£¨

äàîeèacg` cr `ae ,dxizqd lre iepiwd lr mipy ecird m` - §§¨
dy micen mlek ,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapy cirdeãò¥

ïîéäî ãçà`la z`vei `l` ,mixx`nd mina dze` miwcea oi`e - ¤¨§¥¨
.jka ewlgp `l ixdy ,lreale lral dxeq`e daezkénð ïðúeoke - §©©¦

,onwl dpyna yxetn¯ úàîèépL éúéàø éðà øîBà ãçà ãò¥¤¨¥£¦¨¦¦¤¦§¥
,enr dcgizdyk ipelt eze`l dlrapyäúBL äúéä àìmind z` Ÿ¨§¨¨

,`xnbd zl`ey .dzpif ok`y crl mipin`ny meyn ,mixx`nd
ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcîon`py dxeza xewnd edn - ¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨

`ziixaa epipyy dn itl `xnbd dper .dzpify xnel cg` creðúc§¨
ïðaød`nhp `ide" dxzqpe dlra dl `piwy dy` iabl xn`pãòå ©¨¨§¥

"da ïéà,cigi oeyla 'cr' azkpy s`e -ãî áeúkä íéðLaøa- ¥¨¦§©¦©¨§©¥
,dlrapy e`xy micr ipy oi`y weqtd zpeekeléôà àlà Bðéà Bà¥¤¨£¦

ãçàa,ok xnel oi` ,dlrapy cg` cr elit` oi`y yxtp `ny - §¤¨
y¯ øîBì ãeîìz" dxeza xn`p ixdyLéàa ãçà ãò íe÷é àìlkl ©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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רטו

oifge` mipy` cenr a sc oey`x wxtdheq
àp÷îä.BzLàìFYW` z` `Pwe ,hwp `xwC `pWl(d xAcOA)i`n Wxtn 'nba oOwlE . ©§©¥§¦§¦§¨¦§¨¨©§¦¥¤¦§©¦§¨§©¨§¨¥©

Wi` mr ixzQY l` Dl xnF` ,Dl `Pwn cviM Wxtn oizipznaE ,iEPw oFWl§¦§©§¦¦§¨¥¥©§©¥¨¥¨©¦¨§¦¦¦

:ipFlR.íéðL ô"ò dì àp÷îmdiptA Dl xn`W micr ipW `iadl Kixv DzFwWdl `A m` §¦§©¥¨§©¦¦¨§©§¨¨¦§¨¦§¥¥¦¤¨©¨¦§¥¤

:dwWn Fpi`e DzxizqA eilr zxq`p Dpi` mipW iptA Dl `Pw `l m`e ,FOr ixzQY l ©̀¦¨§¦¦§¦Ÿ¦¥¨¦§¥§©¦¥¨¤¡¤¤¨¨¦§¦¨¨§¥©§¤

.Bîöò ô"ò Bà ãçà ãò ô"ò ä÷Lîeoi` ENt`e ©§¤¥¤¨©§©£¦¥

Fnvr `Ed F` cg` cr `N` ,dxYqPW micr¥¦¤¦§§¨¤¨¥¤¨©§

,Dl iz`PTW xg` dxYqPW dizi`x xnF`¥§¦¦¨¤¦§§¨©©¤¦¥¦¨

opitli oOwlE .dYWYW cr dxizqA zxq`p¤¡¤¤¦§¦¨©¤¦§¤§©¨©§¦¨

:wtQn eilr DYxqF` DzxizQW i`xTn'ø ¦§¨¥¤§¦¨¨©§¨¨¨¦¨¥

.øîBà òLBäé:Dzxizql s` micr 'a Kixv §ª©¥¨¦¥¦©¦§¦¨¨

.Bnò äøaãå:xzq mFwnA `NW[àéä] ïéãò §¦§¨¦¤Ÿ¦§¥¤£©¦¦
.dúéáì úøzî:DlrA mr WOWlúøzîe ª¤¤§¥¨§©¥¦©£¨ª¤¤

.äîeøúa:`id odM zW` m`.äàîè éãkicM ¦§¨¦¥¤Ÿ¥¦§¥ª§¨§¥

:d`xrd.dúéáì äøeñàoOwl opitlicM wtQn ©£¨¨£¨§¥¨¦¨¥¦§©§¦¨§©¨

(.gk sC)`Pwe ,dWxRA mixEn` d`nhpe dWlW ©§Ÿ¨§¦§§¨£¦©¨¨¨§¦¥

,d`nhp `ide dxYqpe ,d`nhp `ide FYW` z ¤̀¦§§¦¦§¨¨§¦§§¨§¦¦§¨¨

,lrAl dxEq`W cg` ,d`nhpe DWi` zgY©©¦¨§¦§¨¨¤¨¤£¨©©©

F` DlrA zEni m` lrFAl dxEq`W cg`e§¤¨¤£¨©¥¦¨©£¨

:dnExzl dxEq`W cg`e ,dPWxbi.úî íàåmcw §¨§¤¨§¤¨¤£¨¦§¨§¦¥Ÿ¤

:mail dwEwf `ide mipA Fl oi`e dwWdW.úöìBç ¤¦§¨§¥¨¦§¦§¨§¨¨¤¤
:Dl sili `xnBaE .znAizn `le wEXl `UPl¦¨¥©§Ÿ¦§©¤¤©§¨¨¨¦¨

'nb.÷éìñ à÷ øéæpî àpz éãkî,dpWOd xcq oM ¦§¥©¨¦¨¦¨¨¦¥¥¤©¦§¨

:xifp xg` dhFq.äèBñ àðúc àðz éàî`pY i`n ¨©©¨¦©¨¨§¨¨¨©¨¨

:DxzA dhFq `pzC dhFql incC zExifpA¦§¦§¨¥§¨§¨¨¨©§©

.dìe÷ì÷aDzF` oilEpOW DYWaaE DlEEpA §¦§¨§¦¨§¨§¨¤§©§¦¨

'ipzn ipYwcM(:f sC oOwl)dlrnl lag xWFw ¦§¨¨¥©§¦§©¨©¥¤¤§©§¨

:diCCn.ïéiä ïî Bîöò øéféicil `ian oiIdW ¦©¤¨©¦©§¦©©¦¤©©¦¥¦¦¥

:Dl mxB `Ede W`x zENwøãäå äèBñ éðúéìå ©Ÿ§¨©¨§¦§¥¨©£©
.øéæð:EdiizWxR zkinq `id KMW.øécnä àðúå ¨¦¤¨¦§¦©¨¨¨©§§¨¨©©¦

icI`e ,FYW` z` xiCOd zFAzkA `Ed wxR¤¤¦§ª©©¦¤¦§§©§¥

icI`e ,zEAzM xg` mixcp `pY mixcpA ixii`C§©§¥¦§¨¦¨¨§¨¦©©§ª§©§¥

zExifPd s`W ,DxzA xifp `pY mixcp `pzC§¨¨§¨¦¨¨¨¦©§©¤©©§¦

:DxzA dhFq `pY xcde ,xcp ici lr d`Ä¨©§¥¤¤©£©¨¨¨©§©

.àì älçzëìxnF` xfril` iAx ipY `lCn §©§¦¨Ÿ¦§Ÿ¨¥©¦¡¦¤¤¥

:mipW iR lr FYW`l mc` `Pwn.úBàp÷ì øeñà §©¥¨¨§¦§©¦§©¦¨§©
lEEp icil FYW` z`e xbY icil Fnvr `iaOW¤¥¦©§¦¥¨¨§¤¦§¦¥¦

:dxFdh `id 'it`e.çút [äåä] ék`A didWM ©£¦¦§¨¦£¨¨©§¤¨¨¨

:dhFq zWxtA WFxcl.åéNòî éôì äMà ïéâeæî ¦§§¨¨©¨§©§¦¦¨§¦©£¨
:rWxl dvExtE wiCvl drEpvèáL çeðé àì ék §¨§©¦§¨§¨¨¦Ÿ¨©¥¤

.íé÷écvä ìøBb ìò òLøäzlWnn bEcfi `l ¨¤©©©©©¦¦Ÿ¦§©¥¤§¤¤

:wiCv lxFbA rWx.ïéL÷å:mFwOd iptl.íâeæì ¤©§©©¦§¨¦¦§¥©¨§©§¨
:eiUrn itlC Kpd.óeñ íé úòéø÷kEPYWPW ¨©¦§¦©£¨¦§¦©©¤¦§©

:ziW`xA ixcq.äúéa íéãéçé áéLBîcigi mc` ¦§¥§¥¦¦§¦¦©§¨¨¨¨¦

:ziA mdn aXinE cgi mbEfn `Ede ,dcigi dX`e§¦¨§¦¨§§©§¨©©§©¥¥¤©¦

.úBøLBka íéøéñà àéöBîl`xUi z` `ivFd ¦£¦¦©¨¦¤¦§¨¥

WiTn ,dpiv `le dOg `l ,xWM WcgA mixvOn¦¦§©¦§Ÿ¤¨¥Ÿ©¨§Ÿ¦¨©¦

:mixvn z`ivil micigi bEEf.éðéàitl bEEf ied in ¦§¦¦¦¦©¦§©¦¥¦¦£¥¦§¦

rcFp oi`W mzxivi mcTn `de ,zEkfE rWx¤©§§¨¦Ÿ¤§¦¨¨¤¥©

dCp zkQnA xn`cM minW z`xIn uEg minW iciA lMd ,eiptl iElB lMd xn`Y m`e ,FbEf z` oifixkn FzEkfE FrWx(:fh sC)mFwOd iptl D`ianE dRh lhFp oFixdd lr dPnnd K`ln ¦§§©§¦¦¤§¦Ÿ©©Ÿ¨§¨¨©Ÿ¦¥¨©¦¦¦§©¨©¦¦§¨©§©¤¤¦¨©©§¨©§ª¤©©¥¨¥¦¨§¦¨¦§¥©¨

:minW iciA df oi`C ,Dil xn`w `l rWxe wiCv la` .ipr F` xiWr ,WRh F` mkg ,WNg F` xFAB ,dilr `dY dn Ff dRh ,eiptl xnF`e.ïBLàø âeæ:lGOd itl.éðL âeæ,eiUrn itl §¥§¨¨¦¨©§¥¨¤¨¦©¨¨¨¦¥¨¦¨¦£¨©¦§¨¨Ÿ¨¨©¥§¥¤¦¥¨©¦¦§¦©©¨¥¦§¦©£¨

:FbEf zA Dpi`W itl obEfl dWwe.äøéúñe éep÷a àlà éâéìt àì ïàk ãò:rWFdi 'xl dxizqaE `"xl iEPwA `N` micr ipW opiraC EdiiYbElRn EprnW `l o`M cr xnFlM.äàîèa ìáà §¨¤§©§¨§¦¤¥¨©©¨Ÿ§¦¦¤¨§¦§¦¨§©©¨Ÿ¨©§¦§§©§§¨¦¨§¥¥¦¤¨§¦§¦§¦¨§§ª©£¨§ª§¨
:dnExzle lrFAle lrAl dxEq`e dAzM `lA d`vFi `N` dzFW Dpi`e on`p DzxizqA dlwlTW cg` cr Wie dxizqE iEPwA micr Wi m`.úàîèpL:dxizq DzF`Aãò ïîéäîc ïìðî ¦¥¥¦§¦§¦¨§¥¥¤¨¤¦§§¨¦§¦¨¨¤¡¨§¥¨¨¤¨§¨§Ÿ§ª¨©£¨©©©§©¥§¦§¨¤¦§¥§¨§¦¨§¨¨¦§¥¨¥

.ãçàdxizq lW d`nhA:iEPw xg`.øaãî áeúkä íéðLa da ïéà ãòåmicre ,rxf zakW DzF` Wi` akWe ,irYWnw d`nhA `xwE ,'` cr `N` Ff d`nhA oi` mipW micr xn`we ¤¨§ª§¨¤§¦¨©©¦§¥¥¨¦§©¦©¨§©¥§¨¨©¥¦§©¦¥§ª§¨¤¨¥§¨§ª§¨¨¦§¨¦§¨©¦¨¦§©¤©§¥¦

onidnC YrnW iOp `xwC `WixnE ,dcifnM DpEcl aEzMd `A dilr xingdl ,dURzp `l `ide aizkCn onidnC opirnW `liOnE ,dqp`p `l dURzp `l `ide ,'` `N` DA oi` mipW§©¦¥¨¤¨§¦Ÿ¦§¨¨Ÿ¤¤§¨¦¥¨©§¦¨¦§¥¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨§©§¦¨¤¨¨©¨§¨¦§¦¨¥¥¨¦§¨©¥¨©§§¦§¥¨

oOwlE .df `N` xacA cirn oi`e ,DzF` Wi` akWe lrn Fa dlrnE xn`wC(.b sC)xaMW oOwl Dil opiWxce 'Fbe d`pw gEx eilr xare DixzA aizkC ,aizM iEPw xzA `xw i`dC Wxtn §¨¨©¨£¨¨©§¨©¦¨§¥¥¦§¨¨¤¨¤§©¨©§¨¥§©§¨¨©¦§¦¦§¦©§¥§¨©¨¨©¦§¨§§©§¦¨¥§©¨¤§¨

:xar.ãçà àlà Bðéà Bà:oFvxe qp` xzA xCdnCn z`nhpC `hiWR `nl` ,dURzp `l `ide `xw xn`wC `xQYn i`nA `N` KixR oOwlE .DA oi` cg` cr ENt`C `xw xn`wCì"ú ¨©¥¤¨¤¨§¨¨©§¨©£¦¥¤¨¥¨§©¨¨¦¤¨§©¦©§¨§¨¨©§¨§¦Ÿ¦§¨¨©§¨§¦¨§¦§¥¦¦§©©¨©Ÿ¤§¨

.'Bâå 'à ãò íe÷é àì:lif`e WxtncM md mipW dxFYA xEn`d cr lkC opirnW `xw i`dn Ÿ¨¥§¥©§¨©§¦¨§¨¥¨¨©¨§©¦¥§¦§¨¥§¨¦
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.àð÷îäxifp zkqn yixa `de dniz .mixcpl `incc xifp inp `pz mixcp `pzc icii`

(.a sc)miyp xcqa draw `lc l"ie iaxck dheq ab` `l` dil `pz `lc xn`

[c xn`w] `l i`n` dnize .x"n mixcp xza draw mixcpl `incc meyne dheq ab` `l`

lra zxtdae miyp ixcpa ixiinc `aeh zeipyn `pz [xifpc] c"ta `dc mixcp ab` draw

dheq meyn xninl dil `ticrc xnel yie

zereay zkqn yixae eknqp inp zeiyxtc(:a sc)

:b"dka inp wiic

àð÷îäipzc `kid lk ike z"`e .oi` caric

`de `ed caric oeyl ozligza `"d

oixaer el` seqa ipzw(.hn sc migqt)jledd

xkeyd wxt dxf dcearae egqt z` hegylsc)

(.hqwiqnc ezepga miakek caer gipnd

oileg zhigyc `ziinw `zzrnya(.b sc)ixiinc

oileg zhigyc 'a wxtae dligzkl(.fl sc)hgeyd

dviac `nw wxtae zpkeqnd z`(:e sc)hgeyd

xnel yie zexenb mivia da `vne zlebpxzd z`

oebk ikd wiic `pyila ilzinl `ki`c `kid lkc

oileg zhigyc a"t yixae `kd(.fk sc)inp mzde

`nw 'ta(:eh sc)`nw 'tae ci lbna hgeyd

dviac(:f sc)'tae xwca xetgi sere dig hgeyd

ziag(.fnw sc zay)ina e` dxrn ina ugexd

ze`pwl xeq`c `kdn wiic ikid dnize `ixah

uxznck [jlnil] `ay `pwnd uxzn `l i`n`

dviac w"ta(:f sc)xninl ol zi` jgxk lre

:i"yxtck wiic `xizi dpynn `kdc

àäel`e 'ta dniz .ipy befa `d oey`x befa

oiglbn(:gi sc w"en)xzen l`eny xn`c

jixtw xg` epncwi `ny cren ly elega qx`l

i`n` cled zxivi mcew mei mirax` `kdn dil

:ipy befa l`enyc dizln mzd iwen `l

íãå÷zxivi mcew iaxl d`xp .cled zxivi

oiicr daiwpd dclep `l m` oia xkfd

:dclep m` oia

ìáàdaxc` dniz .onidn cg` cr d`neha

opira d`neha la` `kti` xninl `ki`

e`l i`e mler xeqi` dzxqe`c meyne ixz ia

nikd xninl dil `hiyt `kidn iziinc 'ipzn

lr s` dxizqe iepiwn d`neh dil `ticrc l"ie

:xacl milbxc meyn mler xeqi` dzxqe`c ab
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àp÷nä©§©¥

íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø BzLàì§¦§©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦
òLBäé éaø ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò ä÷Lîe©§¤©¦¥¤¨©¦©§©¦§ª©
.íéðL ét ìò ä÷Lîe íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà¥§©¥¨©¦§©¦©§¤©¦§©¦
íò éøaãz ìà íéðL éðôa dì øîBà ,dì àp÷î ãöék¥©§©¥¨¥¨¦§¥§©¦©§©§¦¦
dúéáì úøzeî àéä ïééãò ,Bnò äøaãå éðBìt Léà¦§¦§¦§¨¦£©¦¦¤¤§¥¨
øúqä úéáì Bnò äñðëð .äîeøúa ìBëàì úøzeîe¤¤¤¡¦§¨¦§§¨¦§¥©¥¤
äøeñàå dúéáì äøeñà ,äàîeè éãk Bnò äúäLå§¨£¨¦§¥§¨£¨§¥¨©£¨
:úîaééúî àìå úöìBç úî íàå ,äîeøúa ìBëàì¤¡¦§¨§¦¥¤¤§Ÿ¦§©¤¤

àøîâàðz à÷c àðz éàî ÷éìñ øéæpî àpz éãkî §¨¨¦§¦©¨¦¨¦¨¦©¨¨§¨¨¨
úLøt äëîñð änì øîBà éaø àéðúc éaøãk ,äèBñ¨¦§©¦§©§¨©¦¥¨¨¦§§¨¨¨©
äèBñ äàBøä ìkL Cì øîBì äèBñ úLøôì øéæð̈¦§¨¨©¨©¨¤¨¨¤¨
éðúéì øãäå äèBñ éðúéìå .ïéiä ïî Bîöò øéfé dìe÷ì÷a§¦§¨©¦©§¦©©¦§¦§¥¨©£©¦§¥
,íéøãð àðz øécnä àðúå úBaeúk àðúc éãéià ,øéæð̈¦©§¥§¨¨§§¨¨©©¦¨¨§¨¦
éðz÷å íéøãðì éîãc øéæð àðz íéøãð àðúc écéiàå§©§¥§¨¨§¨¦¨¨¨¦§¨¥¦§¨¦§¨¨¥
øáñ÷ ,àì äléçzëì ïéà ãáòéc àp÷nä .éaøãk äèBñ¨¦§©¦©§©¥¦£©¥§©§¦¨Ÿ¨¨©
áø øa ìàeîL éaø øîà .úBàð÷ì øeñà ïãéc àpz©¨¦¨¨§©§¨©©¦§¥©©
ïéà ,éëä øîà äèBña Lé÷ì Léø çút äåä ék ÷çöé¦§¨¦£¨¨©¥¨¦§¨¨©¨¦¥
ék øîàpL åéNòî éôì àlà äMà íãàì Bì ïéâåeæî§©§¦§¨¨¦¨¤¨§¦©£¨¤¤¡©¦
äaø øîà .íé÷écöä ìøBb ìò òLøä èáL çeðé àìŸ¨©¥¤¨¤©©©©©¦¦¨©©¨
úòéø÷k ïâåeæì ïéL÷å ïðçBé éaø øîà äðç øa øa©©¨¨¨©©¦¨¨§¨¦§©§¨¦§¦©
àéöBî äúéa íéãéçé áéLBî íéäìà øîàpL óeñ íé©¤¤¡©¡Ÿ¦¦§¦¦©§¨¦
øîà äãeäé áø øîà àäå ,éðéà .úBøLBka íéøéñà£¦¦©¨¥¦§¨¨©©§¨¨©
úàöBé ìB÷ úa ãìeä úøéöé íãB÷ íBé íéòaøà áø©©§¨¦¤§¦©©¨¨©¥

âeæa àä ,àéL÷ àì .éðBìôì éðBìt äãN éðBìôì éðBìt úéa éðBìôì éðBìt úa úøîBàå§¤¤©§¦¦§¦©¦§¦¦§¦¨¤§¦¦§¦Ÿ©§¨¨§¦ª
éâéìt àì ïàk ãò :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà øæòéìà éaø :éðL âeæa àä ïBLàø¦¨§¦ª¥¦©¦¡¦¤¤¥§©¥¨©¦§©¦§©¨Ÿ§¦¥

çà ãò äàîeèa ìáà äøéúñe éepé÷a àlàéúéàø éðà øîBà ãçà ãò énð ïðúe ïîéäî ã ¤¨§¦§¦¨£¨§§¨¥¤¨§¥¨§©©¦¥¤¨¥£¦¨¦¦
"da ïéà ãòå" ïðaø eðúc ,ãçà ãò ïîéäîc ïìðî àúééøBàcî .äúBL äúéä àì úàîèépL¤¦§¥Ÿ¨§¨¨¦§©§¨§¨¨¦§¥¨¥¤¨§¨©¨¨§¥¥¨
.Léàa ãçà ãò íe÷é àì øîBì ãeîìz ,ãçàa eléôà àlà Bðéà Bà øaãî áeúkä íéðLa¦§©¦©¨§©¥¥¤¨£¦§¤¨©§©Ÿ¨¥¤¨§¦
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סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד א 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

א ַקֵנּ ַהּמְ



רטז

oifge` mipya cenr a sc oey`x wxtdheq
.ãò øîàpL òîLnîaYknl Kixhvi`Cn `N` ,xn`w cg`C rcFi ipi` micr xn`p `le ¦©§©¤¤¡©¥§Ÿ¤¡©¥¦¥¦¥©§¤¨¨¨©¤¨¦§¦§§¦§¦§¨

:mipW zEcr mzqE zEcr oFWl `N` Fpi`C ,rnWn mipW crC DPn rnW cg`àðîçø øîàå ¤¨§©¦¨§¥§©¦©§©§¥¤¨§¥§¨¥§©¦§¨©©§¨¨
.da úéì éøz:DA oi` cre Wixcin ikid DizNnC `pwqn iWExtl i`w lirlàîòè àlà §¥¥¨§¥¨¥§¥¥©§¨¨§¦§¥¥¦¦§¦§¥¥¨¤¨©§¨

.'åkoi` cre i`dC Kl gkEn `EddC ,cg` cr mEwi `l aizkC `nrh xnFlM ,`id `iWEw§¨¦§©©§¨¦§¦Ÿ¨¥¤¨§©¨¨§©§¥¥

cr `pin` ded ikd e`l `d ,xn`w ixzA DÄ¦§¥¨¨©¨¨¨¥£¨£¦¨¥

ENt` opixn`we `Ed cg dhFqA `kd aizkC¦§¦¨¨§¨©§¨©§¦¨£¦

:DA oi` cg`éøèöéà.CiiENbl cg` cr mEwi `l ¤¨¥¨¦§§¦Ÿ¨¥¤¨§¦¥

e`l i`C ,onidn cgC opirnW`lE i`dC Dilr£¥§©§©§§¦¨§©§¥¨§¦¨

dhFqaE `Ed cg` cr mzq lM `pin` ded ikd̈¥£¨£¦¨¨§¨¥¤¨§¨

oMW lke '` crA 'it`e `xqYnC `pin` ded `lŸ£¨£¦¨§¦§§¨©£¦§¥§¨¤¥

`wC DA oi` cre Dil opiWxC ded ikde ,cr `lA§Ÿ¥§¨¥£¨©§¦¨¥§¥¥¨§¨

DA on`p oi` cg` cre xn`w ikd `pngx xn`̈©©§¨¨¨¥¨¨©§¥¤¨¥¤¡¨¨

:mipW `N`.da ïîàð ïéà ïðéëøôe:dinzAàlà ¤¨§©¦©§¦¨¥¤¡¨¨¦§¦¨¤¨
.éòa éàîi`O` ,dinzA ixY `Mi`C cr `xw ©¨¥§¨©§¦¨§¥¦§¦¨©©

:'eM DiPn `xw wFYWl i`dl `xw `z`øác øác ¨¨§¨§©¦§§¨¦¥¨¨¨¨
.ïBînîxaC zexr DA `vn iM zt`FpA aizM ¦¨§¦§¤¤¦¨¨¨¤§©¨¨

(ck mixaC)micr ipW t"r zFpFnn ipicA aizkE §¨¦§¦§¦¥¨§¥¥¦

xaC mEwi(hi mW):éøèöéà.CiiENbl mEwi `l ¨¨¨¨¦§§¦Ÿ¨§¦¥

`l i`C ,xAcn aEzMd mipWaC cr i`dC Dilr£¥§©¥§¦§©¦©¨§©¥§¦Ÿ

on`p oi`e rnWn cg cr `pin` ded Dilr iNB©¦£¥£¨£¦¨¥©©§©§¥¤¡¨

dOl Kl `iWwcE .opirEnW`l `xw `z`w ,DÄ¨¨¨§¨§©§¦¨§©§¨¨¨¨

iEPw xg`W dhFq `pin` KYrC `wlq ,`xw il¦§¨©§¨©§¨£¦¨¨¤©©¦

DzF`A d`nhPW cirde cg` cr `A dxizqE§¦¨¨¥¤¨§¥¦¤¦§§¨§¨

milbx ixdW o`M Fpin`dl iE`xe ip`W dxizq§¦¨¨¥§¨§©£¦¨¤£¥©§©¦

:xaCl.zøîà úéöî éîe`pngx iNB `l i`C ©¨¨¦¨¦¨©§¨§¦Ÿ©¦©§¨¨

cr i`dC `pin` [dedC] `p`C md mipW cr lkC§¨¥§©¦¥©£¨©£¨£¦¨§©¥

aEzMd `A k"` xn`w DA on`p oi` DA oi ¥̀¨¥¤¡¨¨¨¨©¨©¨

:dilr lwdläNtúð àì àéäå áéúëcî àäå §¨¥¨¤¨§¨¦¦§¦§¦Ÿ¦§¨¨
.ììkî`ide xn`w ikide ,d`nhpC Kl `hiWtC ¦§¨¦§¦¨¨§¦§§¨§¥¦¨¨©§¦

`xwC `WixC idp ,DA oi` crE` dURzp `lŸ¦§¨¨©§¥¥¨§¦§¥¨¦§¨

DzF` Wi` akWe ,micr mipW i"r xninl `Mi ¦̀¨§¥©§©¦¥¦§¨©¦¨

`l `ide `N` ,DA on`p oi` cg` cre micrA§¥¦§¥¤¨¥¤¡¨¨¤¨§¦Ÿ

Yxn` `d ,DA on`p oi`` i`w ikid dURzp¦§¨¨¥¦¨¥©¥¤¡¨¨¨¨©§§

:zlrapA Dl iwfgn `lC.da`dC i`w d`nhA §Ÿ©§§¥¨§¦§¤¤¨§ª§¨¨¥§¨

opiWxce ,DA oi` cre d`nhp `ide ,wilq DPn¦¨¨¦§¦¦§§¨§¥¥¨§©§¦¨

:cg `N` ixY DA oi`.da`le on`p cg` cr ¥¨§¥¤¨©¨¥¤¨¤¡¨§Ÿ

:iEPwA.àôéãò äøéúñ:DA ixEng`lïkL §¦§¦¨£¦¨§©§¥¨¤¥
.dzøñBà:wtQn lrFAd lre lrAd lr.äàîèk ©§¨©©©©§©©¥¦¨¥§ª§¨

lrW aEzMd Ll ciBn oOwl opiWxccM zi`Ce©¨¦¦§©§¦¨§©¨©¦§©¨¤©

oiwcFA miOdW mWM wxtA ,dxEq` wtQdsC) ©¨¥£¨§¤¤§¥¤©©¦§¦©

(.gk:.dì íøb øwò ïkLDzxizq iEPTd i"ry ¤¥¦¨¨©¨©¦§¦¨¨

:DYxqF`.'éðúîmipWA iEPwC `"xl ipYwC ©§¨§¨¨¥§§¦¦§©¦

:Fnvr iR lr dxizqE.àðz éàä ék àìcipYwC §¦¨©¦©§§Ÿ¦©¨¨§¨¨¥

:Fnvr iR lr iEPwe mipWA dxizq `"xléøáãì §§¦¨¦§©¦§¦©¦©§§¦§¥
.óBñ øæòéìà 'ø éøáãì ïéà äãeäé 'øá é"øoOwlE §¨¥§¦§¥¡¦¤¤§©¨

:Dl Wxtn.eäéð éàî:xn`wC sFq xaCl oi` §¨¥¨©¦¥©¨¨§¨¨©

.éàp÷ øîàåDl iz`Pw xnF` dilr qrFMWM §¨©©©§¤¥¨¤¨¥¦¥¦¨

lM dxizq FOr dxYqPW micr `ianE ipFlRn¦§¦¥¦¥¦¤¦§§¨¦§¦¨¨

:FA dxdfp `l Dl `Pw `lC oeikC ,`EdWàä ¤§¥¨§Ÿ¦¥¨Ÿ¦§£¨¨
.óBñ Lé eðúðLîì:dinzA xfril` iAx ixacl §¦§¨¥¥§¦§¥©¦¡¦¤¤¦§¦¨

.øzzñà àìc ïéðîæ àäådizi`x xnF`e §¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¥§¦¦¨

:dxYqPW.eðéúðLîì àéòaéî àìå:dinzAàkéà ¤¦§§¨§Ÿ¦¨§¨§¦§¨¥¦§¦¨¦¨
.øwòMW:qrM i"r `NW micrA ligzd xaàëä ¦¨¤§¨¦§¦§¥¦¤Ÿ©©¨¨

.øwò àkéì`Ede iz`Pw xnFl lwp qFrkIWkle ¥¨¦¨§¦§¤¦§¨¥©¦¥¦§

:dAxd zFxizq Dl `vni.Léðéà àîéì àìENt` ¦§¨¨§¦©§¥Ÿ¥¨¦¦£¦

:Dpial FpiA.àøzzñîe:eilr zxq`pe zxYqpe ¥§¥¨¦§©§¨§¦§¤¤§¤¡¤¤¨¨

.äàð÷l` `lA ipE`Pw md FnM qrM(al mixaC)iM ¦§¨©©§¥¦§¦§Ÿ¥§¨¦¦

xaB zng d`pw(e ilWn):.àn÷c éàî:miWp`d on zlcFA FGW eiWkr rxi` dn ,Epiptl WI dn.dì ép÷c éòãé àîìò élëå:DzF` oi`pFU opi`e xaCd oiNbn micrdWãáòéîì éúàc eäéàå ¦§¨£©¨¤¦§¥©§©¨©¥§¨¥¨¥©©§¨¤¤¤¦¨£¨¦§ª¥¨§¨¨§¥§©¦¨¤¨¥¦§©¦©¨¨§¥¨§¦¨§¦§¨¦§¤¡©
.dãäa äàð÷:DcWFgW lr EYhipwn FGW ¦§¨©£¥¤©§¦©©¤§¨
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ìëytpa dpri `l cg` cre iab aizkc cg`e .mipy o`k ixd cr xn`py mewn(dl xacna)

zepenn ipic cg` wxta dl iwen(.cl sc oixcdpq)lr znei `le micinlzd on dyixca

cg` cr it(fi mixac)zeknc oey`x wxta opiyxc(:e sc)d`ex cg` iwet`l zcgein zecrl

cr `ede aizk zecrd zreay iabc `iyw la` df oelgn d`ex cg`e df oelgn(d `xwie)

opzck cg` elit` oiaiigne(:`l sc zereay)xtk

zreayc l"ie aiig xtekd cg` dcede cg`

opitlick driaza `l` dxez daiig `l zecrd

oenn eciqtnc `kid lk jklid i`xwn mzd

:`zlin `ilz oenn cqtdac aiigin

éàîdil witn inlyexia .ryedi 'xc `nrh

ik ryedi iaxc `nrh i`n i`xw ipdn

ef xac dxizqd ef dexr xac zexr da `vn

lr oldl xen`d xac dn xac xac opitlie iepiwd

dcedi 'xa iqei iax ipz mipy t"r o`k s` mipy it

d`ivn oi`e `vn ik xn`p mipy t"r dwyn 'eke

iax miiwn dn micr it lr `l` mewn lka

dexr icil `al libxn `edy xac xac xfril`

'ebe d`pw gex eilr xare aizk inlyexia cer

y`x zelw jezn `le wegy jezn dl `pwi `ly

xar dni` ly xac jezn `l` ze`b jezn `le

zxn` z` dn elld mixacd zngn dl `piwe

iepiw eiepiw devn xn`z m` aekirl e` devnl

`pn iax xn` iepiw eiepiw oi` aekirl xn`z m`

:akrn dxez dweg xn`py mewn lk `cdk `iz`
iax
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àeäL òãBé éðéà Léàa ãò íe÷é àì øîàpL òîLnî¦©§©¤¤¡©Ÿ¨¥§¦¥¦¥©¤
íB÷î ìk áà äða äæ ãçà øîBì ãeîìz äî ãçà¤¨©©§©¤¨¤¨¨¨¨¨
áeúkä Cì èBøôiL ãò íéðL ïàk éøä 'ãò' øîàpL¤¤¡©¥£¥¨§©¦©¤¦§¨©¨
àéäå" .ãç àlà da úéì éøz àðîçø øîàå ,ãçà¤¨§¨©©£¨¨§¥¥¨¤¨©§¦
ãò íe÷é àì áéúëc àîòè àlà äøeñà "äNtúð àìŸ¦§¨¨£¨¤¨©§¨¦§¦Ÿ¨¥
äèBñc ãò àðéîà äåä éëä åàì àä ,Léàa ãçà¤¨§¦¨¨¨¦£¨£¦¨¥§¨
,àøñzéî éàîa àlà ,àkéì ãç eléôà éàå ,àeä ãç©§¦£¦©¥¨¤¨§©¦©§¨

éøèöéàïîàð ïéà 'da ïéà ãò' àðéîà Czòc à÷ìñ C ¦§§¦¨§¨©§¨£¦¨¥¥¨¥¤¡¨
éøz àkéàc ãò éòa éàî àlàå da ïîàð ïéà ,dä¥¤¡¨¨§¤¨©¨¥©§¦¨§¥
àðàå ,ïBînî 'øác' 'øác' àéúàc dépéî àø÷ ÷BzLéì¦§§¨¦¥§¨§¨¨¨¨¨¦¨©£¨
éøèöéà ,äøBzaL úBiãò ìkà äåäc éãéî àðòãéC ¨©§¨¦¦©£¨©¨¥ª¤©¨¦§§¦

éøäL øácì íéìâøc éðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨£¦¨¨©¦§©§©¦©¨¨¤£¥
úéöî éîe ãçà ãò da ïîéäúéì äøzñðå dì àpé÷¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥¤¨¦¨¦
àåäå áéúëcî àäå àéøLå da ïîàð ïéàc zøîà̈§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨§¨¦¦§¦§¦

éøèöéà ,äøeñàc ììkî äNtúð àìCzòc à÷ìñ C Ÿ¦§¨¨¦§¨©£¨¦§§¦¨§¨©§¨
àéä énð éøúáe éøz àkéàc ãò da ïîàð ïéà àðéîà£¦¨¥¤¡¨¨©§¦¨§¥¦§¥©¦¦
àîòè éàî :'eëå íéðL ét ìò dì àp÷î øîBà òLBäé éaø :ïì òîLî à÷ äNtúð àìc§Ÿ¦§¨¨¨©§©¨©¦§ª©¥§©¥¨©¦§©¦§©©£¨
àìå da ,øîBà øæòéìà éaøå .äøéúña àìå da ,éepé÷a àìå da ,'da' àø÷ øîà ,òLBäé éaøc§©¦§ª©¨©§¨¨¨§Ÿ§¦¨§Ÿ¦§¦¨§©¦¡¦¤¤¥¨§Ÿ
.äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc äàîeèì L÷zéà äøéúñ ,äøéúña àìå 'da' àîéàå .éepé÷a§¦§¥¨¨§Ÿ¦§¦¨§¦¨¦§©§§¨¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨
.da àðîçø èòéî àä ,äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc ,äàîeèì L÷zéà énð éepé÷¦©¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨¨¦¥©£¨¨¨

éãò éepé÷ äaøcà .äàîeèk dzøñBà ïkL àôéãò äøéúñ àøazñî ,úéàø äîeøwéò ïkL ó ¨¨¦¨¦§©§¨§¦¨£¦¨¤¥©§¨§§¨©§©¨¦¨¦¤¥¦¨
éëä eléôà ,éðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàå ,àkéà éî éepé÷ äøéúñ åàì éà ,dì íøb̈©¨¦¨§¦¨¦¦¦¨§¦¨¦§¦¨©©¨¥£¦¨¦
éaøa éñBé éaø àéðúc àpz éàä ék àìc ïéúéðúî .àéä äàîeèc àzìçúàc àôéãò äøéúñ§¦¨£¦¨§©§©§¨§§¨¦©§¦¦§Ÿ¦©©¨§©§¨©¦¦§©¦

p÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãò ét ìò àp÷î ,BzLàì à §¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦¥¤¨©¦©§
éàî .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç eáéLä .íéðL ét ìò dì ä÷Lîe©§¤¨©¦§©¦¥¦£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©
,éepé÷a àìå 'da' àîéàå .äøéúña àìå da 'da' àø÷ øîà ,äãeäé éaøa éñBé éaøc àîòè©£¨§©¦¦§©¦§¨¨©§¨¨¨§Ÿ¦§¦¨§¥¨¨§Ÿ§¦
äàîeèì L÷zéà énð äøéúñ .äàîèð àåäå BzLà úà àð÷å áéúëc äàîeèì L÷zéà éepé÷¦¦§©§§¨¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨§¦¨©¦¦§©§§¨
eáéLä .àúàc àeä äàîeè éãk äøéúñ øeòéL änëì àeää ,äàîèð àéäå äøzñðå áéúëc¦§¦§¦§§¨§¦¦§¨¨©§©¨¦§¦¨§¥§¨§¨¨¥¦
.éàp÷ øîàå éð÷ àìc ïéðîæc ,eäéð éàî ,óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ,íéîëç£¨¦§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©¦§¦§¦§Ÿ¨¥§¨©©©
óñBé øa ÷çöé áø øîà ,øzzñéà øîàå øzzñéà àìc ïéðîæ ,óBñ øácì Lé eðéúðLîì àä̈§¦§¨¥¥©¨¨¦§¦§Ÿ¦§©©§¨©¦§©©¨©©¦§¨©¥
éaøa éñBé éaø éøáãì óà .óBñ øácì ïéà äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì óà ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦§¨¥©¨¨©§¦§¥©¦¦§©¦
éà àlà ,øwéò àkéì íúä øwéò àkéà eðéúðLîì äaøcà ,eðéúðLîì àéòaéî àìå ,äãeäé§¨§Ÿ¦©§¨§¦§¨¥©§©¨§¦§¨¥¦¨¦¨¨¨¥¨¦¨¤¨¦
äãeäé éaøa éñBé éaø éøáãì ïðçBé éaø øîà óñBé øa ÷çöé éaø øîà øîzéà éëä øîzéà¦§©¨¦¦§©¨©©¦¦§¨©¥¨©©¦¨¨§¦§¥©¦¦§©¦§¨
äfä ïîfa déúzéàì Léðéà àîéì àì àøeqî àðéðç éaø øîà .óBñ øácì ïéà eðéúðLîì óà©§¦§¨¥¥©¨¨¨©©¦£¦¨¦¨Ÿ¥¨¦¦§¦§¥©§©©¤
Bîöò ét ìò éepé÷ øîàc äãeäé éaøa éñBé éaøk ïì àîéé÷ àîìéc éðBìt éãäa éøzqéz àìŸ¦©§¦©£¥§¦¦§¨©§¨¨§©¦¦§©¦§¨§¨©¦©¦©§
Léø øîà .íìBòìc àøeqéà déåléò dì øñà÷å d÷ãáéîì äèBñ éî àðãéàä àkéìå àøzzñéîe¦§©§¨§¥¨¨¦§¨¥¨§¦§§¨§¨¨©¨¦¨¥¦¨¦§¨¨©¥

l äî Lé÷ìBîöò ét ìò éepé÷ øáñ÷ àîìà ,íéøçà ïéáì dðéa äàð÷ ìéènä øác ,éepé÷ ïBL ¨¦©§¦¨¨©¥¦¦§¨¥¨§¥£¥¦©§¨¨¨©¦©¦©§
.dãäa äàð÷ ãáòéîì eúàå äìãa à÷c àn÷c éàî éøîàå dì ép÷c éòãé àì àîìò éleëå§¥¨§¨Ÿ¨§¥§©¥¨§¨§¦©§©¨§¨¨§¨§¨§¤¡©¦§¨©£¨
øáñ÷ àîìà ,dðéáì Bðéa äàð÷ ìéènä øác ,øîà éiaàc déîMî àéîìL éaø øa øîéé áøå§©¥©©©¦¤¤§¨¦§¥§©©¥¨©¨¨©¥¦¦§¨¥§¥¨©§¨¨¨©
dãäa äàð÷ ãáòéîì éúàc àeä eäéàå dì ép÷c éòãé àîìò éleëå íéãò íéðL ét ìò éepé÷¦©¦§©¦¥¦§¥¨§¨¨§¥§©¥¨§¦§¨¥§¤¡©¦§¨©£¨

àîìà

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

סוטה. פרק ראשון - המקנא דף ב עמוד ב 
תוספות                                                                                                                                                     רש"י

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(



ריז
ביאורים למסכת סוטה דף ב עמוד ב מתוך "ש"ס לובלין - מכון המאור"

שבת קודש י"ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשנֵי יִָמים לָעֹוֶמר )גבורה שבחסד(

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dheq(ipy meil)
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äøBzaL úBiãòdexr ipica zecr lkl micr ipy mikixvy myk - ¥ª¤©¨
,`xnbd zvxzn .dxezaéøèöéàCeprinydl dxezd dkxved - ¦§§¦

y meyn ,df xacéðàL äèBñ àðéîà Czòc à÷ìñdpey dheq oic - ¨§¨©§¨£¦¨¨©¦
lkn ,on`p cg` cr oi` dexr ipic lkay s`y ,dexr ipic x`yn

dheq iabl mewnøácì íéìâøc,dlrap ok`y yeygl daiq yiy - §©§©¦©¨¨
äøzñðå dì àpé÷ éøäLy mixeaq epiid jkitle ,ãò da ïîéäúéì ¤£¥¦¥¨§¦§§¨¦§¥©¨¥

¯ ãçà`ziixad dkxved okl .dlrapy xnel on`p cg` cr didi ¤¨
,dywne `xnbd zxfeg .mipy epiid 'cr' mewn lkay weqtdn cenll

da ïîàð ïéàc zøîà úéöî éîeàéøLåz` yxtl ozip m`d - ¦¨¦¨§©§§¥¤¡¨¨§¨§¨
,dlral zxzen `linne ,on`p epi` cg` cry xnel `ay weqtd
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ok ilely ,micr ipy epiid 'cr'y ''ebe mewi `l' weqtdn cenll
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,`xnbd zl`eyòLBäé éaøc àîòè éàîlr micr ipy jixvy ©©£¨§©¦§ª©

daiyne .dxizqde iepiwdàø÷ øîà ,oi` cre"da`xnbd dyxce ," ¨©§¨¨
,ryedi iax wiicne ,dlrapy cirdl on`p cg` cry weqtdn
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áéúëc"äàîèð àåäå BzLà úà àð÷åiax dcen iepiwa recne ," ¦§¦§¦¥¤¦§§¦¦§¨¨
.micr ipy jixvy xfril`,daiyneàðîçø èòéî àä'dawxy ,' ¨¦¥©£¨¨¨
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,`xnbd zl`ey .iepiwdéðäà éàî äøéúñ ,éepé÷ åàì éàåmb ixd - §¦¨¦§¦¨©©¨¥

xingdl sicr recn ok m`e ,iepiw `la zxq`p dpi` cal dxizqa
,`xnbd zvxzn .iepiwan xzei dxizqaàôéãò äøéúñ éëä eléôà£¦¨¦§¦¨£¦¨

meyn ,da xingdlàéä äàîeèc àzìçúàczlgzd `ed cegid - §©§©§¨§§¨¦
.d`nehd

ipta dxizqe micr ipy ipta iepiw xfril` iax zrcly ,dpyna epipy
,`xnbd zxne` .lrad ipta e` cg` cràpz éàä ék àìc ïéúéðúî©§¦¦§Ÿ¦©©¨

.oldlc `ziixad ly `pzk zxaeq dpi` -éaøa éñBé éaø àéðúc§©§¨©¦¦§©¦
ét ìò àp÷î ,BzLàì àp÷nä ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé§¨¥¦©¦¡¦¤¤©§©¥§¦§§©¥©¦

íéðL ét ìò dì ä÷Lîe ,Bîöò ét ìò Bà ãçà ãòjtidl dfe - ¥¤¨©¦©§©§¤¨©¦§©¦
,`ziixad jynd .xfril` iax mya epzpyna x`eany dnneáéLä¥¦
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æ:äåçäð äøLôe éäBãáòì øîàé àîìç àkìî ïéøîàå úeðéðú Bðòçòãé áévé-ïî øîàå àkìî äðò £¬¦§¨−§¨§¦®©§¾̈¤§¨²¥©¬§©§−¦¦§¨¬§©£¥«¨¥³©§¨Æ§¨©½¦©¦Æ¨©´

:àúlî épî àcæà éc ïBúéæç éc ìá÷-ìk ïéðáæ ïezðà àðcò éc äðàèéðpòãBäú àì àîìç-ïä éc £½̈¦¬¦¨−̈©§´¨§¦®¨¢¥Æ¦´£¥½¦¬©§−̈¦¦¬¦§¨«¦´¥¤§¨Á¨̧§«§ª©¹¦
ïäì àpzLé àðcò éc ãò éîã÷ øîàîì ïezðîcæä (ïåúðîæä) äúéçLe äáãë älîe ïBëúã àéä-äãç£¨¦´¨«§À¦¨̧¦§¨³§¦¨Æ¦§§¦§Æ§¥©´¨«¨©½©²¦¬¦¨−̈¦§©¥®¨¥À

:éðpåçäz døLô éc òcðàå éì eøîà àîìçéLðà éúéà-àì ïéøîàå àkìî-íã÷ éàcNë (àéãùë) Bðò ¤§¨Æ¡©´¦½§«¦§©¾¦¬¦§¥−§©£ª©«¦£¸©§¨¥³¢¨©§¨Æ§¨´§¦½¨«¦©³£¨Æ
ìàL àì äðãë älî èélLå áø Cìî-ìk éc ìá÷-ìk äéåçäì ìëeé àkìî úlî éc àzLaé-ìò©©¤§½̈¦µ¦©´©§½̈©−§©£¨¨®¨¢¥À¦µ¨¤Æ¤Æ©´§©¦½¦¨³¦§¨Æ¨´§¥½

:écNëå óLàå íhøç-ìëìàéàkìî íã÷ dpeçé éc éúéà àì ïøçàå äøéwé ìàL äkìî-éã àúlîe §¨©§−Ÿ§¨©¬§©§¨«¦§¨̧¦«©§¨³¨¥Æ©¦½̈§¨¢¨Æ¨´¦©½¦¬§©¦©−¢¨´©§¨®
:éäBúéà àì àøNa-íò ïBäøãî éc ïéäìà ïäì̈¥´¡¨¦½¦µ§¨´§½¦¦§−̈¨¬¦«¦

i"yx
(Â).ïäå:ואם.äáæáðå:דורנות.ïäì:אך.éðåçä תגידו
áéöé(Á)נגיד:äåçäð.שנית:úåðéðú.(Ê)לי: ïî

.äðà òãé:אני יודע ויציב:áéöé.באמת אמת דבר
.ïéðáæ ïåúðà àðãò éã מסורים אתם השעה זו אשר

ïåúéæç.למות: éã ìá÷ ìë רואים שאתם כנגד כל
לכם: להגיד לי כופלים ואתם הדבר ממני שהלך

(Ë).éððéòãåäú àì àîìç ïä éã החלום שאם
למות: דתכם היא אחת תודיעוני לא äìîåופתרונו

.ïåúðîãæä äúéçùå äáãë ונשחת כזב דבר אם או
לפני: לומר עצמכם àðúùé.תכינו àðãò éã ãò עד

ערב  צללי נטות קודם כלומר העת ישתנה אשר
הבוקר: מועד àðúùé.שישתנה àðãò éã ãò גערה ל'

למעלה  פירש כבר והעונש יענש כך הוא וגזום

ד): (בראשית קין הורג כל לכן אך ïäì.ודוגמתו
שהפתרו  כ''ש ואדע חלמתי, מה לי אמרו ן החלום

àëìî.(È)תגידו: úìî éã יוכל המלך דבר אשר
÷ìá.להגיד: ìë אמת זו תשובתינו כלומר כנגד, כל

כזה: דבר ששאל מעולם מלך היה שלא לעומת היא
.äðãë äìî:כזה במזל:óùàå.דבר הדוחק

(‡È).äøé÷é:כבד ומשאה éãכבדה éúéà àì ïøçàå
.äðéåçé:יגידה אשר אין ïéäìà.ואחר ïäì אך

איננו: ודם בשר עם מדורם אשר ïåäéøãî.המלאכים
איתי. לא ואחרן תנחומא רבי ומדרש מגוריהון.
כאן  אינו ותומים אורים הלובש כהן איתי לא ואהרן
בית  באותו כח היה כך כל להם אמר לך, שיגיד

להרגן: וצוה כעס מיד להחריבו, עצה לי ונתתם

cec zcevn
(Â).'Â‚Â ‡ÓÏÁ Ô‰Â:תגידו והפתרון  החלום Â‚Â'.ואם  Ô˙Ó

מלפני: תקבלון גדול  וכבוד  ודורונות  Â‚Â'.מתנות  Ô‰Ïרק
על  אות  עוד אשאל  ולא וכאומר הגידו והפתרון החלום 

בראשונה˙ÂÈ˙.(Ê)הפתרון: שאמרו הדבר והוא שנית  פעם
עוד  להשיב פחדו ועתה  לנוכח למלך  אמרו מתחלה  אולם
כאומר המלך  לפני  ואלו  אלו  אמרו  אך  האלה  כדברים לנוכח

הפתרון: את  ונגיד  החלום את לעבדיו יאמר שהמלך אמרנו  כאשר רק מענה לנו  ÈˆÈ·.(Á)אין  ÔÓבעת אשר אני יודע  באמת
למיתה: ונמסרים  נמכרים  אתם  ˜·Ï.הזאת  ÏÎתאמרו ועכ "ז החלום דבר  ממני הלך אשר  ראיתם  אשר בעבור ר "ל  כנגד  כל 

החלום : לכם וגו',„È.(Ë)שאגיד תתעבדון הדמין שאמרתי המשפט  ר"ל משפטכם היא אחת  לי תודיעו לא החלום אשר
נקי: אין כולכם על יהיה הזה שתאמרוÏÓÂ‰.המשפט במה  ר"ל העת  ישתנה  אשר עד  לפני לומר הכינותם ונשחת שקר ודבר 

אשר תחשבו כי הימים באחרית  שיהיה  מה  על שיורה לומר ונשחת  כזב פתרון הכנתם אשר אנכי רואה  הנה הפתרון להגיד 
הכל : וישכח  הימים ויארכו לה שתקבעו הזמן יעבור אשר עד  אליכם  הפתרוןÔ‰Ï.אאמין אשר  בזה ואדע לי אמרו  החלום רק

האמיתי הפתרון להגיד החכמה שעמכם באמת  אדע אז החלום  כשתאמרו רק הפתרון אל מעתה עוד  אאמין לא  וכאומר לי תגידו
פתרונו וזה ראית וכזאת כזאת לומר ויבדאו  מלים יוציאו  מלבם פן  המלך  מאת הרעה  עליהם כלתה  כי בראותם  פן חשב כי ועל 

אותו: מעלים ולנסותם החלום את הוא  זוכר  כאילו  ואמר וחזר  המלך התחכם ואמרו:ÂÚ.(È)לזה המלך לפני הכשדים השיבו
.È˙È‡ ‡Ï:להגיד יוכל  המלך  דבר אשר  הארץ  על איש יש ˜·Ï.לא ÏÎ: הנמנע מן הוא זה שדבר בעבור  ר "ל  כנגד ÏÎ.כל  È„

וגו ': חרטום לכל  שאל  לא  כזאת קשה דבד ושליט  ושר מלך  כל הקושי גודל  בעבור  המלך ÏÓÂ˙‡.(È‡)אשר אשר והדבר 
וקשה : כבדה  היא ישÔ¯Á‡Â.שואל לא בשר בני  עם מגוריהם אשר המלאכים  רק המלך  לפני יגידה אשר בעולם  יש  לא  אחר

עמנו: פה ואינם המלאכים  בלעדי להגידה  אחר  אין וכאומר  להם 

oeiv zcevn
(Â).‰·Ê·Â אל המבזבז ובדרז"ל  רב בויתור גדול  דורון ענין 

נ): (כתובות וכו' רביםÈˆÈ·.(Á)יבזבז וכמוהו אמת  ענין
ועומד  הניצב דבר מלשון והוא  ויציב אמת ובתפלה  הספר בזה

ומתקיים:

al wxt dinxi - mi`iap

áì-÷øô äéîøélÎhi

èééðéò-øLà äiìéìòä áøå äöòä ìãbéøôëå åéëøãk Léàì úúì íãà éða éëøc-ìk-ìò úBç÷ô E §ŸÆ¨«¥½̈§©−¨£¦«¦¨®£¤¥¤´§ªÀ©¨©§¥Æ§¥´¨½̈¨¥³§¦Æ¦§¨½̈§¦§¦−
:åéììòîëíL El-äNòzå íãàáe ìàøNéáe äfä íBiä-ãò íéøöî-õøàa íéúôîe úBúà zîN-øLà ©£¨¨«£¤©Â§¨Ÿ¸Ÿ§¦³§¤«¤¦§©Æ¦Æ©©´©¤½§¦§¨¥−¨«¨¨®©©£¤§¬¥−

:äfä íBikàëäéeèð òBøæàáe ä÷æç ãéáe íéúôBîáe úBúàa íéøöî õøàî ìàøNé-úà Enò-úà àözå ©¬©¤«©Ÿ¥²¤©§¬¤¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦§Ÿ´§§¦À§¨³£¨¨Æ§¤§´©§½̈
:ìBãb àøBîáeáëáìç úáæ õøà íäì úúì íúBáàì zòaLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå §−̈¨«©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©£−̈¨¥´¨¤®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeâëäúéeö øLà-ìk úà eëìä-àì EúøBúáe (êúåøúáå) EìB÷á eòîL-àìå dúà eLøiå eàáiå §¨«©¨¹Ÿ©¦«§´ŸÀ̈§«Ÿ¨§³§¤ÆÆ§¨§´Ÿ¨½̈¥Á¨£¤̧¦¦¯¨
:úàfä äòøä-ìk úà íúà àø÷zå eNò àì úBNòì íäìãëøéòäå dãëìì øéòä eàa úBììqä äpä ¨¤²©£−´Ÿ¨®©©§¥´Ÿ½̈¥¬¨¨¨−̈©«Ÿ¦¥´©Ÿ§À¨´¨¦»§¨§¨¼§¨¦´

päå äéä zøac øLàå øácäå áòøäå áøçä éðtî äéìò íéîçìpä íécNkä ãéa äðzð:äàø Eäëäzàå ¦§À̈§©³©©§¦Æ©¦§¨¦´¨¤½¨¦§¥²©¤¬¤§¨¨−̈§©¨®¤©£¤¬¦©²§¨¨−̈§¦§¬Ÿ¤«§©º̈
:íécNkä ãéa äðzð øéòäå íéãò ãòäå óñka äãOä Eì-äð÷ ýåýé éðãà éìà zøîàåëýåýé-øác éäéå ¨©³§¨¥©Æ£Ÿ¨´¡¦½§¥«§¯©¨¤²©¤−¤§¨¥´¥¦®§¨¦¬¦§−̈§©¬©©§¦«©§¦Æ§©§½̈

:øîàì eäéîøé-ìàæë:øác-ìk àìté épnîä øNa-ìk éýìà ýåýé éðà äpäçëýåýé øîà äk ïëì ¤«¦§§−̈¥«Ÿ¦¥Æ£¦´§½̈¡Ÿ¥−¨¨¨®£«¦¤½¦¦¨¥−¨¨¨«¨¥¾−Ÿ¨©´§¨®
ëeáð ãéáe íécNkä ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä:dãëìe ìáa-Cìî øvàøãèëíécNkä eàáe ¦§¦´Ÿ¥Á¤¨¦̧©¹Ÿ§©´©©§¦À§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§¨¨«¨´©©§¦À

íäéúBbb-ìò eøh÷ øLà íézaä úàå äeôøNe Làa úàfä øéòä-úà eúéväå úàfä øéòä-ìò íéîçìpä©¦§¨¦Æ©¨¦´©½Ÿ§¦¦¹¤¨¦¬©²Ÿ¨¥−§¨®¨§¥´©¨¦¿£¤Á¦§¸©©«¥¤¹
:éðñòëä ïòîì íéøçà íéäìàì íéëñð eëqäå ìòaììòøä íéNò Cà äãeäé éðáe ìàøNé-éðá eéä-ék ©©À©§¦¦³§¨¦Æ¥Ÿ¦´£¥¦½§©−©©§¦¥«¦¦«¨¸§¥«¦§¨¥¹§¥´§À̈©´Ÿ¦¬¨©²

:ýåýé-íàð íäéãé äNòîa éúà íéñòëî Cà ìàøNé-éðá ék íäéúøòpî éðéòa§¥©−¦§ª«Ÿ¥¤®¦´§¥«¦§¨¥À©´©§¦¦¬Ÿ¦²§©£¥¬§¥¤−§ª§¨«

i"yx
(Î).íãàáå שקולין שהיו אותות ד"א אנשים, בשאר

ויאר  והחשך הענן ויהי כיצד ולמצרים לישראל
יד )הלילה למצרים (שמות חשך ששימש מזל אותו

אגדה: מדרש לישראל, אור àø÷úå(Î‚)שימש

.íúåà:מקרה לשון אותם úøáã.(Î„)הקרית øùàå
ובא: היה עליה äðúð.(Î‰)רעה øéòäå לי ולמה

àìôé.(ÊÎ)שדה: éðîîä עלומות העתידות וכי
ממני:

cec zcevn
(ËÈ).‰ˆÚ‰ ÏÂ„‚:וחשובה גדולה  ‰ÈÏÈÏÚ‰.עצתו ·¯Â

יעשה : יחפוץ  אשר כל  כי מרובים „¯ÈÎ.מעשיו ÏÎ ÏÚ
דרכיו: כפי איש  לכל תת  למען אדם  בני  דרכי כל על  להשגיח 

.ÂÈÏÏÚÓ È¯ÙÎÂהיתה שלא מה  ממעשיו הנמשך הדבר ר "ל 
במשפט : יבוא  זה על  גם כי עליו ‰Ê‰.(Î)כוונתו ÌÂÈ‰ „Ú

הזה: היום  עד  הנזכרים Ì„‡·Â.ר"ל  Ï‡¯˘È·Âאשר על  מוסב
בני ובשאר בישראל  אותות  שמת לומר ומופתים  אותות שמת
ורע לזה  טוב מופת עשית אחת  בפעם  ר "ל  המצרים  הם  אדם
(שמות הלילה את ויאר  והחושך הענן ויהי שנאמר כענין לזה

לישראל : ואורה  למצרים החושך  שהיה ˘Ì.יד ) ÍÏ ‰˘Ú˙Â: לשבח ‰Ê‰.פרסום ÌÂÈÎ: לשבח ומפורסם נודע שהנך
(‡Î).‰ÈÂË ÚÂ¯Ê‡·Â:בו שנלחם  מי  על בידו הנוטה  מגבור  במשל ‚„ÏÂ.אחז ‡¯ÂÓ·Â: מצרים על מאיים  ‡¯ı(Î·)שהיית 
.˙·Ê:הדבש נוטפים והתמרים רב וחלבם שמן מרעה  ירעו כי הבהמות מדדי נוטף החלב אשר ארץ בדבריÍ˙¯Â˙·Â.(Î‚)והיא 

הלכו: לא שלאחריו:Â˙˜¯‡.תורתך  במקרא המפורש  הזאת הרעה מקרה עליהם הבאת ‰ÂÏÏÂÒ˙.(Î„)ולכן ‰‰אנשי הנה  כי
אנשי ביד  כח  אין  כי בידם ניתנה כבר  וכאילו  ללכדה  העיר על  באו כבר הנה ממנה ללחום  הסוללות על  העומדים המלחמה

והדבר: והרעב  החרב מפני תמו ספו כי ידם  על  לעכב „·¯˙.העיר ¯˘‡Â:הוא שכן רואה והנך  היה כן הנה  העיר שתלכד מאז
(‰Î).˙¯Ó‡ ‰˙‡Â כדרך עדים ולהזמין  השדה  ממנו שאקנה  בזה  לי  אמרת וכאילו חנמאל מביאת  הודעתני אשר זה  ומה  ר"ל

אמרÈÚ‰Â¯.הקונים: הוא  כי  (ועם יקחוה הכשדים  הלא  השדה  בקניית תועלת  כן אם  ומה  הכשדים ביד  ניתנה העיר והלא 
כמ "ש): ע"ז  הנבואה באתהו ולא לבו  ממחשבות  אמר זה הנה  ואות , לרמז  בא שהדבר  נריה בן לברוך ·˘¯.(ÊÎ)בעצמו ÏÎ

הבריות : אף‰ÈÓÓ.כל  וכאומר עשוהו אוכל לבל ממני מכוסה שיהיה דבר שום יהיה  וכי העולם  אלהי  אני אמנם ואם ר"ל 
וכאשר אעשה  שכן ולרמז לאות שיהיה  השדה לקנות לך צויתי ולזה לישראל  להחזירה בידי  מ"מ  הכשדים ביד  ניתנה שהארץ

בענין: שלי:ÔÎÏ.(ÁÎ)יאמר  והכל  Ô˙Â.הואיל È‰:זרועם בכח יקחוה  ולא הכשדים ביד הזאת  העיר את הנותן הוא אני
(ËÎ).Â‡·Â:העיר תוך  ÂÎÂ'.אל  ÌÈ˙·‰ ˙‡Â:באש יציתו אותם  הגגות:ÂÎÈÒ‰Â.אף על ‰ÈÒÈÚÎ.שם ÔÚÓÏהיו יודעים  ר"ל 

הכעיסני: למען  עשו אבל ממש  בהם  ÂÎÂ'.(Ï)שאין Ú¯‰ ÌÈ˘ÂÚ Í‡עשו כי  בעיני הטוב עשו לא לעם  לי שלקחתיו מעת ר "ל 
הרע: את ÌÈÒÈÚÎÓ.אך  Í‡:בהם אותי מכעיסים  אך ידיהם  במעשה אלו יתרצו לא 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÈÏÈÏÚ‰במעלליו גם  כמו מעשה  ב)ענין  :(משלי

.˙ÂÁÂ˜Ù עיניך ה ' פקח  כמו  לז)פתוחות :(ישעיה
(‡Î).ÚÂ¯Ê‡·Â:נוספת זיבהÊ·˙.(Î·)האל "ף מלשון

במקוםÂ˙˜¯‡.(Î‚)ונטיפה : האל"ף ובאה מקרה מלשון
לעלות‰ÂÏÏÂÒ˙.(Î„)ה"א : העיר מול ששופכין העפר תל

סוללה וישפוך וכן סוללה קרוי  העיר על  להלחם  (דניאל עליה

אתה :Í‰Â.:יא) הדלקה :Â˙Èˆ‰Â.(ËÎ)הנה ˜Â¯Ë.ענין
הקטרה: מלשון



ריט a wxt l`ipc - miaezk

á-÷øô ìàéðã`iÎe

å:éðBçä døLôe àîìç ïäì éîã÷-ïî ïeìa÷z àébN ø÷éå äaæáðe ïðzî ïBçäz døLôe àîìç ïäå§¥̧¤§¨³¦§¥Æ§«©£½©§³̈§¦§¨Æ¦¨´©¦½§©§−¦¢¨¨®¨¥¾¤§¨¬¦§¥−©£«¦
æ:äåçäð äøLôe éäBãáòì øîàé àîìç àkìî ïéøîàå úeðéðú Bðòçòãé áévé-ïî øîàå àkìî äðò £¬¦§¨−§¨§¦®©§¾̈¤§¨²¥©¬§©§−¦¦§¨¬§©£¥«¨¥³©§¨Æ§¨©½¦©¦Æ¨©´

:àúlî épî àcæà éc ïBúéæç éc ìá÷-ìk ïéðáæ ïezðà àðcò éc äðàèéðpòãBäú àì àîìç-ïä éc £½̈¦¬¦¨−̈©§´¨§¦®¨¢¥Æ¦´£¥½¦¬©§−̈¦¦¬¦§¨«¦´¥¤§¨Á¨̧§«§ª©¹¦
ïäì àpzLé àðcò éc ãò éîã÷ øîàîì ïezðîcæä (ïåúðîæä) äúéçLe äáãë älîe ïBëúã àéä-äãç£¨¦´¨«§À¦¨̧¦§¨³§¦¨Æ¦§§¦§Æ§¥©´¨«¨©½©²¦¬¦¨−̈¦§©¥®¨¥À

:éðpåçäz døLô éc òcðàå éì eøîà àîìçéLðà éúéà-àì ïéøîàå àkìî-íã÷ éàcNë (àéãùë) Bðò ¤§¨Æ¡©´¦½§«¦§©¾¦¬¦§¥−§©£ª©«¦£¸©§¨¥³¢¨©§¨Æ§¨´§¦½¨«¦©³£¨Æ
ìàL àì äðãë älî èélLå áø Cìî-ìk éc ìá÷-ìk äéåçäì ìëeé àkìî úlî éc àzLaé-ìò©©¤§½̈¦µ¦©´©§½̈©−§©£¨¨®¨¢¥À¦µ¨¤Æ¤Æ©´§©¦½¦¨³¦§¨Æ¨´§¥½

:écNëå óLàå íhøç-ìëìàéàkìî íã÷ dpeçé éc éúéà àì ïøçàå äøéwé ìàL äkìî-éã àúlîe §¨©§−Ÿ§¨©¬§©§¨«¦§¨̧¦«©§¨³¨¥Æ©¦½̈§¨¢¨Æ¨´¦©½¦¬§©¦©−¢¨´©§¨®
:éäBúéà àì àøNa-íò ïBäøãî éc ïéäìà ïäì̈¥´¡¨¦½¦µ§¨´§½¦¦§−̈¨¬¦«¦

i"yx
(Â).ïäå:ואם.äáæáðå:דורנות.ïäì:אך.éðåçä תגידו
áéöé(Á)נגיד:äåçäð.שנית:úåðéðú.(Ê)לי: ïî

.äðà òãé:אני יודע ויציב:áéöé.באמת אמת דבר
.ïéðáæ ïåúðà àðãò éã מסורים אתם השעה זו אשר

ïåúéæç.למות: éã ìá÷ ìë רואים שאתם כנגד כל
לכם: להגיד לי כופלים ואתם הדבר ממני שהלך

(Ë).éððéòãåäú àì àîìç ïä éã החלום שאם
למות: דתכם היא אחת תודיעוני לא äìîåופתרונו

.ïåúðîãæä äúéçùå äáãë ונשחת כזב דבר אם או
לפני: לומר עצמכם àðúùé.תכינו àðãò éã ãò עד

ערב  צללי נטות קודם כלומר העת ישתנה אשר
הבוקר: מועד àðúùé.שישתנה àðãò éã ãò גערה ל'

למעלה  פירש כבר והעונש יענש כך הוא וגזום

ד): (בראשית קין הורג כל לכן אך ïäì.ודוגמתו
שהפתרו  כ''ש ואדע חלמתי, מה לי אמרו ן החלום

àëìî.(È)תגידו: úìî éã יוכל המלך דבר אשר
÷ìá.להגיד: ìë אמת זו תשובתינו כלומר כנגד, כל

כזה: דבר ששאל מעולם מלך היה שלא לעומת היא
.äðãë äìî:כזה במזל:óùàå.דבר הדוחק

(‡È).äøé÷é:כבד ומשאה éãכבדה éúéà àì ïøçàå
.äðéåçé:יגידה אשר אין ïéäìà.ואחר ïäì אך

איננו: ודם בשר עם מדורם אשר ïåäéøãî.המלאכים
איתי. לא ואחרן תנחומא רבי ומדרש מגוריהון.
כאן  אינו ותומים אורים הלובש כהן איתי לא ואהרן
בית  באותו כח היה כך כל להם אמר לך, שיגיד

להרגן: וצוה כעס מיד להחריבו, עצה לי ונתתם

cec zcevn
(Â).'Â‚Â ‡ÓÏÁ Ô‰Â:תגידו והפתרון  החלום Â‚Â'.ואם  Ô˙Ó

מלפני: תקבלון גדול  וכבוד  ודורונות  Â‚Â'.מתנות  Ô‰Ïרק
על  אות  עוד אשאל  ולא וכאומר הגידו והפתרון החלום 

בראשונה˙ÂÈ˙.(Ê)הפתרון: שאמרו הדבר והוא שנית  פעם
עוד  להשיב פחדו ועתה  לנוכח למלך  אמרו מתחלה  אולם
כאומר המלך  לפני  ואלו  אלו  אמרו  אך  האלה  כדברים לנוכח

הפתרון: את  ונגיד  החלום את לעבדיו יאמר שהמלך אמרנו  כאשר רק מענה לנו  ÈˆÈ·.(Á)אין  ÔÓבעת אשר אני יודע  באמת
למיתה: ונמסרים  נמכרים  אתם  ˜·Ï.הזאת  ÏÎתאמרו ועכ "ז החלום דבר  ממני הלך אשר  ראיתם  אשר בעבור ר "ל  כנגד  כל 

החלום : לכם וגו',„È.(Ë)שאגיד תתעבדון הדמין שאמרתי המשפט  ר"ל משפטכם היא אחת  לי תודיעו לא החלום אשר
נקי: אין כולכם על יהיה הזה שתאמרוÏÓÂ‰.המשפט במה  ר"ל העת  ישתנה  אשר עד  לפני לומר הכינותם ונשחת שקר ודבר 

אשר תחשבו כי הימים באחרית  שיהיה  מה  על שיורה לומר ונשחת  כזב פתרון הכנתם אשר אנכי רואה  הנה הפתרון להגיד 
הכל : וישכח  הימים ויארכו לה שתקבעו הזמן יעבור אשר עד  אליכם  הפתרוןÔ‰Ï.אאמין אשר  בזה ואדע לי אמרו  החלום רק

האמיתי הפתרון להגיד החכמה שעמכם באמת  אדע אז החלום  כשתאמרו רק הפתרון אל מעתה עוד  אאמין לא  וכאומר לי תגידו
פתרונו וזה ראית וכזאת כזאת לומר ויבדאו  מלים יוציאו  מלבם פן  המלך  מאת הרעה  עליהם כלתה  כי בראותם  פן חשב כי ועל 

אותו: מעלים ולנסותם החלום את הוא  זוכר  כאילו  ואמר וחזר  המלך התחכם ואמרו:ÂÚ.(È)לזה המלך לפני הכשדים השיבו
.È˙È‡ ‡Ï:להגיד יוכל  המלך  דבר אשר  הארץ  על איש יש ˜·Ï.לא ÏÎ: הנמנע מן הוא זה שדבר בעבור  ר "ל  כנגד ÏÎ.כל  È„

וגו ': חרטום לכל  שאל  לא  כזאת קשה דבד ושליט  ושר מלך  כל הקושי גודל  בעבור  המלך ÏÓÂ˙‡.(È‡)אשר אשר והדבר 
וקשה : כבדה  היא ישÔ¯Á‡Â.שואל לא בשר בני  עם מגוריהם אשר המלאכים  רק המלך  לפני יגידה אשר בעולם  יש  לא  אחר

עמנו: פה ואינם המלאכים  בלעדי להגידה  אחר  אין וכאומר  להם 

oeiv zcevn
(Â).‰·Ê·Â אל המבזבז ובדרז"ל  רב בויתור גדול  דורון ענין 

נ): (כתובות וכו' רביםÈˆÈ·.(Á)יבזבז וכמוהו אמת  ענין
ועומד  הניצב דבר מלשון והוא  ויציב אמת ובתפלה  הספר בזה

ומתקיים:

al wxt dinxi - mi`iap

áì-÷øô äéîøélÎhi

èééðéò-øLà äiìéìòä áøå äöòä ìãbéøôëå åéëøãk Léàì úúì íãà éða éëøc-ìk-ìò úBç÷ô E §ŸÆ¨«¥½̈§©−¨£¦«¦¨®£¤¥¤´§ªÀ©¨©§¥Æ§¥´¨½̈¨¥³§¦Æ¦§¨½̈§¦§¦−
:åéììòîëíL El-äNòzå íãàáe ìàøNéáe äfä íBiä-ãò íéøöî-õøàa íéúôîe úBúà zîN-øLà ©£¨¨«£¤©Â§¨Ÿ¸Ÿ§¦³§¤«¤¦§©Æ¦Æ©©´©¤½§¦§¨¥−¨«¨¨®©©£¤§¬¥−

:äfä íBikàëäéeèð òBøæàáe ä÷æç ãéáe íéúôBîáe úBúàa íéøöî õøàî ìàøNé-úà Enò-úà àözå ©¬©¤«©Ÿ¥²¤©§¬¤¦§¨¥−¥¤´¤¦§¨®¦§Ÿ´§§¦À§¨³£¨¨Æ§¤§´©§½̈
:ìBãb àøBîáeáëáìç úáæ õøà íäì úúì íúBáàì zòaLð-øLà úàfä õøàä-úà íäì ïzzå §−̈¨«©¦¥³¨¤Æ¤¨¨´¤©½Ÿ£¤¦§©¬§¨©£−̈¨¥´¨¤®¤²¤¨©¬¨−̈

:Láãeâëäúéeö øLà-ìk úà eëìä-àì EúøBúáe (êúåøúáå) EìB÷á eòîL-àìå dúà eLøiå eàáiå §¨«©¨¹Ÿ©¦«§´ŸÀ̈§«Ÿ¨§³§¤ÆÆ§¨§´Ÿ¨½̈¥Á¨£¤̧¦¦¯¨
:úàfä äòøä-ìk úà íúà àø÷zå eNò àì úBNòì íäìãëøéòäå dãëìì øéòä eàa úBììqä äpä ¨¤²©£−´Ÿ¨®©©§¥´Ÿ½̈¥¬¨¨¨−̈©«Ÿ¦¥´©Ÿ§À¨´¨¦»§¨§¨¼§¨¦´

päå äéä zøac øLàå øácäå áòøäå áøçä éðtî äéìò íéîçìpä íécNkä ãéa äðzð:äàø Eäëäzàå ¦§À̈§©³©©§¦Æ©¦§¨¦´¨¤½¨¦§¥²©¤¬¤§¨¨−̈§©¨®¤©£¤¬¦©²§¨¨−̈§¦§¬Ÿ¤«§©º̈
:íécNkä ãéa äðzð øéòäå íéãò ãòäå óñka äãOä Eì-äð÷ ýåýé éðãà éìà zøîàåëýåýé-øác éäéå ¨©³§¨¥©Æ£Ÿ¨´¡¦½§¥«§¯©¨¤²©¤−¤§¨¥´¥¦®§¨¦¬¦§−̈§©¬©©§¦«©§¦Æ§©§½̈

:øîàì eäéîøé-ìàæë:øác-ìk àìté épnîä øNa-ìk éýìà ýåýé éðà äpäçëýåýé øîà äk ïëì ¤«¦§§−̈¥«Ÿ¦¥Æ£¦´§½̈¡Ÿ¥−¨¨¨®£«¦¤½¦¦¨¥−¨¨¨«¨¥¾−Ÿ¨©´§¨®
ëeáð ãéáe íécNkä ãéa úàfä øéòä-úà ïúð éððä:dãëìe ìáa-Cìî øvàøãèëíécNkä eàáe ¦§¦´Ÿ¥Á¤¨¦̧©¹Ÿ§©´©©§¦À§©²§«©§¤©¬¤«¤¨¤−§¨¨«¨´©©§¦À

íäéúBbb-ìò eøh÷ øLà íézaä úàå äeôøNe Làa úàfä øéòä-úà eúéväå úàfä øéòä-ìò íéîçìpä©¦§¨¦Æ©¨¦´©½Ÿ§¦¦¹¤¨¦¬©²Ÿ¨¥−§¨®¨§¥´©¨¦¿£¤Á¦§¸©©«¥¤¹
:éðñòëä ïòîì íéøçà íéäìàì íéëñð eëqäå ìòaììòøä íéNò Cà äãeäé éðáe ìàøNé-éðá eéä-ék ©©À©§¦¦³§¨¦Æ¥Ÿ¦´£¥¦½§©−©©§¦¥«¦¦«¨¸§¥«¦§¨¥¹§¥´§À̈©´Ÿ¦¬¨©²

:ýåýé-íàð íäéãé äNòîa éúà íéñòëî Cà ìàøNé-éðá ék íäéúøòpî éðéòa§¥©−¦§ª«Ÿ¥¤®¦´§¥«¦§¨¥À©´©§¦¦¬Ÿ¦²§©£¥¬§¥¤−§ª§¨«

i"yx
(Î).íãàáå שקולין שהיו אותות ד"א אנשים, בשאר

ויאר  והחשך הענן ויהי כיצד ולמצרים לישראל
יד )הלילה למצרים (שמות חשך ששימש מזל אותו

אגדה: מדרש לישראל, אור àø÷úå(Î‚)שימש

.íúåà:מקרה לשון אותם úøáã.(Î„)הקרית øùàå
ובא: היה עליה äðúð.(Î‰)רעה øéòäå לי ולמה

àìôé.(ÊÎ)שדה: éðîîä עלומות העתידות וכי
ממני:

cec zcevn
(ËÈ).‰ˆÚ‰ ÏÂ„‚:וחשובה גדולה  ‰ÈÏÈÏÚ‰.עצתו ·¯Â

יעשה : יחפוץ  אשר כל  כי מרובים „¯ÈÎ.מעשיו ÏÎ ÏÚ
דרכיו: כפי איש  לכל תת  למען אדם  בני  דרכי כל על  להשגיח 

.ÂÈÏÏÚÓ È¯ÙÎÂהיתה שלא מה  ממעשיו הנמשך הדבר ר "ל 
במשפט : יבוא  זה על  גם כי עליו ‰Ê‰.(Î)כוונתו ÌÂÈ‰ „Ú

הזה: היום  עד  הנזכרים Ì„‡·Â.ר"ל  Ï‡¯˘È·Âאשר על  מוסב
בני ובשאר בישראל  אותות  שמת לומר ומופתים  אותות שמת
ורע לזה  טוב מופת עשית אחת  בפעם  ר "ל  המצרים  הם  אדם
(שמות הלילה את ויאר  והחושך הענן ויהי שנאמר כענין לזה

לישראל : ואורה  למצרים החושך  שהיה ˘Ì.יד ) ÍÏ ‰˘Ú˙Â: לשבח ‰Ê‰.פרסום ÌÂÈÎ: לשבח ומפורסם נודע שהנך
(‡Î).‰ÈÂË ÚÂ¯Ê‡·Â:בו שנלחם  מי  על בידו הנוטה  מגבור  במשל ‚„ÏÂ.אחז ‡¯ÂÓ·Â: מצרים על מאיים  ‡¯ı(Î·)שהיית 
.˙·Ê:הדבש נוטפים והתמרים רב וחלבם שמן מרעה  ירעו כי הבהמות מדדי נוטף החלב אשר ארץ בדבריÍ˙¯Â˙·Â.(Î‚)והיא 

הלכו: לא שלאחריו:Â˙˜¯‡.תורתך  במקרא המפורש  הזאת הרעה מקרה עליהם הבאת ‰ÂÏÏÂÒ˙.(Î„)ולכן ‰‰אנשי הנה  כי
אנשי ביד  כח  אין  כי בידם ניתנה כבר  וכאילו  ללכדה  העיר על  באו כבר הנה ממנה ללחום  הסוללות על  העומדים המלחמה

והדבר: והרעב  החרב מפני תמו ספו כי ידם  על  לעכב „·¯˙.העיר ¯˘‡Â:הוא שכן רואה והנך  היה כן הנה  העיר שתלכד מאז
(‰Î).˙¯Ó‡ ‰˙‡Â כדרך עדים ולהזמין  השדה  ממנו שאקנה  בזה  לי  אמרת וכאילו חנמאל מביאת  הודעתני אשר זה  ומה  ר"ל

אמרÈÚ‰Â¯.הקונים: הוא  כי  (ועם יקחוה הכשדים  הלא  השדה  בקניית תועלת  כן אם  ומה  הכשדים ביד  ניתנה העיר והלא 
כמ "ש): ע"ז  הנבואה באתהו ולא לבו  ממחשבות  אמר זה הנה  ואות , לרמז  בא שהדבר  נריה בן לברוך ·˘¯.(ÊÎ)בעצמו ÏÎ

הבריות : אף‰ÈÓÓ.כל  וכאומר עשוהו אוכל לבל ממני מכוסה שיהיה דבר שום יהיה  וכי העולם  אלהי  אני אמנם ואם ר"ל 
וכאשר אעשה  שכן ולרמז לאות שיהיה  השדה לקנות לך צויתי ולזה לישראל  להחזירה בידי  מ"מ  הכשדים ביד  ניתנה שהארץ

בענין: שלי:ÔÎÏ.(ÁÎ)יאמר  והכל  Ô˙Â.הואיל È‰:זרועם בכח יקחוה  ולא הכשדים ביד הזאת  העיר את הנותן הוא אני
(ËÎ).Â‡·Â:העיר תוך  ÂÎÂ'.אל  ÌÈ˙·‰ ˙‡Â:באש יציתו אותם  הגגות:ÂÎÈÒ‰Â.אף על ‰ÈÒÈÚÎ.שם ÔÚÓÏהיו יודעים  ר"ל 

הכעיסני: למען  עשו אבל ממש  בהם  ÂÎÂ'.(Ï)שאין Ú¯‰ ÌÈ˘ÂÚ Í‡עשו כי  בעיני הטוב עשו לא לעם  לי שלקחתיו מעת ר "ל 
הרע: את ÌÈÒÈÚÎÓ.אך  Í‡:בהם אותי מכעיסים  אך ידיהם  במעשה אלו יתרצו לא 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰ÈÏÈÏÚ‰במעלליו גם  כמו מעשה  ב)ענין  :(משלי

.˙ÂÁÂ˜Ù עיניך ה ' פקח  כמו  לז)פתוחות :(ישעיה
(‡Î).ÚÂ¯Ê‡·Â:נוספת זיבהÊ·˙.(Î·)האל "ף מלשון

במקוםÂ˙˜¯‡.(Î‚)ונטיפה : האל"ף ובאה מקרה מלשון
לעלות‰ÂÏÏÂÒ˙.(Î„)ה"א : העיר מול ששופכין העפר תל

סוללה וישפוך וכן סוללה קרוי  העיר על  להלחם  (דניאל עליה

אתה :Í‰Â.:יא) הדלקה :Â˙Èˆ‰Â.(ËÎ)הנה ˜Â¯Ë.ענין
הקטרה: מלשון
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Bnà,äèçLpL Bà.òLBäé éaøøîBà:íi÷ çìMäå Bnà äèçLð elôà–íBúé äæ ïéà. ¦¤¦§£¨©¦§ª©¥£¦¦§£¨¦§©¤©©¨¥¤¨
‰GLäîäa øNòîì úBðøb L:çñtä ñøôa,úøöòä ñøôa,âçä ñøôa;éøácàáé÷ò éaø.éàfò ïaøîBà: ¨§¨§©§©§¥¨¦§Ÿ©¤©¦§Ÿ¨£¤¤¦§Ÿ¤¨¦§¥©¦£¦¨¤©©¥

øãàa äòLúå íéøNòa,ïåéña ãçàa,áàa äòLúå íéøNòa.ïBòîL éaøå øæòìà éaøíéøîBà:ïñéða ãçàa,ãçàa §¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦¨§¤¨

íåúéì èøô ,åîà úçú .ïîæ øñåçîì èøô ,íéîé úòáù äéäå .ïôåã àöåéì èøô ,ãìåé éë .æòì äîåãå ìçøå ìéàî àáù ,äîãðì èøô ,æò åà .ìçøå ùéúî
éìé äîäá øùòîå .íéùã÷ì íéìåñô éðä ìëã .åúãìéùë åîà äúîùïàë øîàð ,äåù äøéæâá íéùã÷î ó(æ"ë íù)äî .åîà úçú ïìäì øîàðå ,èáùä úçú

áéúëã ,øùòúäì øéãì äñðëð äðéà éîð äôéøèå .åììä úåîùä ìëì èøô ïàë óà ,åììä úåîùä ìëì èøô ïìäì(íù)äðéàù äôéøèì èøô ,øåáòé øùà ìë
:úåéôøè éðéî øàù ìëì ä"äå ,úåéôøèä ïî úçà àéäù ,äìòîìå äáåëøàä ïî äéìâø åëúçðù ïåâë ,úøáåò.miiw glyde,èéùôäå íåâøú .íéé÷ øåòä

:çìùéå.mezi df oi`äéì éìòîå ,íîçúéù éãë ãìåä [úà] äéçä úà äøåòá íéùéáìîå äúåà ïéèéùôî äãéì úîçî äúî äîäáäùëù úåîå÷î ùéù éôì
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .äéç åîà äúéä åìéàë

dddd.dnda xyrnl zepxb yly,åøùòéù ãò åðîî íéìëåà ïéàå øùòîì äìåáè àéäù ïøåâ úàåáúë ,úåðøâ ïåùìå .úåøùòúî úåîäáä äðùá íé÷øô äùìùá
:ïúåà åøùòéù ãò ïäî íéøëåî àìå úåîäáä ïî íéìëåà ïéà åììä íé÷øô äùìùá êë.gqtd qextïåùìå .øãà ìù ïåøçà íåé åðééäã çñôä íãå÷ íåé å"è

åðééäã âçä ñåøô ïëå .íãå÷ íåé å"è úøöò ñåøô ïëå .íåé 'ì çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá ïéìàåù àéðúã ,çñôä úåëìäá ïéìàåùù ïîæä éöç ,àâìô ,ñåøô
òéâä àìù ãòù ïéúéðúîá ïðúã â"òàã ,íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéäéù éãë ,äîäá øùòîì úåòáå÷ åéäéù éðîæ àúìú êðä åòá÷å .ìåìà ìù ïåøçà íåé
øáãá äéðåîîá äåöî éîåé÷ì ùðéàì äéì àçéðã ,ïéøùòîù ãò éùðéà åäì éèçù àì éëä åìéôà ,øùòîì òáå÷ä àåä ïøåâã ,èåçùìå øåëîì øúåî ïøåâä ïîæ
øåëîì íéòðîð äáøä åéä åììä íé÷øô äùìùá íéøùòî åéä àì íàå ,íéîìù åìëåàå øùòî áéø÷î åîöò àåäù äîäá øùòî ïåâë ,íåìë åá øñç ïéàù

:íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéä àìå ,åøùéò àìù éôì.xc`a mixyre dryza xne` i`fr oaøãà øáñ ò"øã àìà .çñôä íãå÷ íéîé å"è åðééäã
ïáå .ïîæ äéì òá÷ àì êëìä ,øãàá íéùìùá íéîòô øãàá íéøùòå äòùúá íéìéçúî íéîòô çñôä íãå÷ íåé å"èå ,àìî íéîòô øñç íéîòô ïñéðì êåîñä

:øãàá è"ëá íìåòì éåä çñôä ñåøô úìçúå ,øñç íìåòì ïñéðì êåîñä øãà øáñ éàæò.oeiqa cg`aéà ,úøöò ãòå ïñéðî úåãìåé úåîäá èåòéîù êåúî
:íéìâø éìåòì äéåöî äîäá àäú àìå úøöò íãå÷ ïéìëàð åéäé ïìåë úøöò íãå÷ íåé å"è åäì øùòîå íéã÷î.a`a dryze mixyra,äéîòèì éàæò ïá

ùãç åäì ååäå äîäá øùòîì äðùä ùàø ìåìàá ãçàá àîùã ,ìåìà íãå÷ åãìåðù ïúåà íò ïéôøèöî ïéàå ïîöò éðôá úåøùòúî ïééìåìàä ïî÷ì øîàã
:åäééãäá ìåìàá íéãìåðä éôåøöì éúéì àìã ìåìàá è"ëá éèéé÷ ìù ïðøâ ïîæ òá÷ àì êëìä ,éøùú åà ìåìà åà ,äðùä ùàø éåä úîéà äéì à÷ôñîå ïùéå

.oqipa cg`a'á çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá íéìàåù øîàã â"áùøë éøáñ:ìâøá åæçúéìã éëéä éë úåîäáì ïðéøùòîã çñôä úåëìäá éîð åðééäå ,úåúáù

`xephxa yexit

ללידתו , ימים שבעת בתוך –íBúéåכל במשנתנו; להלן כמפורש – ÀÈ
מן  אלו כל  נלמדים בגמרא בברייתא להתעשר . נכנסים אינם אלו 

בקדשים כז כז כז כז ):):):):הכתוב כבכבכבכב,,,, והיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יולד  כי  עז  או כשב או "שור 

ודרשו : אמו", תחת ימים ayk"שבעת e` xey",לכלאים פרט –e`"
"fr,לנדמה פרט –"clei ik", דופן ליוצא פרט –"mini zray dide"

זמן , למחוסר פרט –"en` zgz" למדים בהמה ומעשר ליתום; פרט –
בהמה במעשר  שנאמר  מקדשים, שווה לבלבלבלב):):):):בגזירה כז כז כז כז ,,,, "כל((((ויקראויקראויקראויקרא

יעבור "zgzאשר  שם: ונאמר בקדשים zgzהשבט", מה – אמו"
לכל פרט בהמה במעשר אף לעיל , שנימנו הללו השמות לכל  פרט

הללו. –dtxheהשמות יעבור" אשר "כל  שכתוב: ממה למדים –
ולמעלה, הארכובה מן  רגליה שנחתכו כגון  עוברת, שאינה לטרפה פרט

הטרפויות. שאר  לכל  הדין  והוא הטרפויות, מן  אחת eäæéàÅÆשהיא
äèçLpL Bà ,Bnà äúnL ìk ?íBúé,לידתו עם –òLBäé éaø ÈÈÆÅÈÄÆÄÀÂÈÇÄÀËÇ

íi÷ çìMäå Bnà äèçLð elôà :øîBà,קיים אמו  ועור  –ïéà ÅÂÄÄÀÂÈÄÀÇÆÇÇÈÅ
íBúé äæ מבוא בגמרא יתום. נקרא אינו  נוהגים – שהיו  טעמו, ר ÆÈ

לחממו , כדי בעורה הולד  את כורכים היו  הלידה בשעת האם כשמתה
לדיר ונכנס יתום, זה אין  הלכך  חיה; אמו  היתה כאילו  זה והרי 

להתעשר.
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זמנים  בהמה; למעשר בשנה זמנים שלושה קבעו שחכמים ללמד , באה זו משנה
במשנתנו: קרויים Ðאלו  "zepxb",ופירות תבואה של המעשר מענין  מושאל לשון

אסור  לגורן שהובאו  שלאחר דהיינו  למעשר, קובע הגורן  ופירות בתבואה שכן 
השנה, במשך  הנולדות בבהמות חכמים תיקנו גם וכך שיעשרם, עד לאכלם
אסור  הללו הזמנים אחד ומשהגיע בהמה, למעשר קובעים בשנה זמנים ששלושה
בגמרא  הבאה. במשנה כמבואר  שיעשרן , עד  מבהמותיו  לשחוט או  למכור לו
שהבהמות  זמנים שלושה כנגד  הם בהמה מעשר של הזמנים ששלשת אמרו
שמאחרות  בהמות ויש החורף, בתחילת לילד שמבכירות בהמות שיש  בהם, יולדות

הקיץ. בתקופת שיולדות ויש לעצרת, פסח שבין  בתקופה לילד

GLäîäa øNòîì úBðøb L"גרנות" הם בשנה פרקים שלושה – ÈÀÈÀÇÀÇÀÅÈ
הללו  הפרקים אחד  וכשהגיע לעיל , שבארנו כמו  בהמה, מעשר  לענין 
לאכול ואסור לפרק, פרק בין לו  שנולדו הבהמות את לעשר צריך 

א) שיעשרן: עד  למכרן ולא çñtäמהן ñøôa;הפסח חג לפני – ÄÀÙÇÆÇ
פחות  "פרוס" שאין  הפסח, קודם יום עשר חמישה מבואר: ובגמרא

שלשון יום, עשר הזמן "qext"מחמישה מחצית והיינו חצי , פירושו:

"שואלים  בברייתא: ושנינו  פסח, בהלכות בו  ודורשים ששואלים
ב) יום"; שלושים לפסח קודם פסח בהלכות úøöòäודורשים ñøôaÄÀÙÈÂÆÆ

ג) השבועות; חג קודם יום עשר חמישה –âçä ñøôa חמישה – ÄÀÙÆÈ
ל יום אלול ;עשר חודש של  האחרון היום דהיינו הסוכות, חג פני

àáé÷ò éaø éøác הזמנים שלשת חכמים שקבעו  מבואר, בגמרא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שמותר פי  על  שאף רגלים, לעולי מצויות הבהמות שתהיינה כדי  הללו,

הבאה, במשנה כמבואר  המעשר, זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור
לו  שניחא שיעשרו, עד  ומלשחוט מלמכור נמנעים היו מקום מכל

ממעשר שהרי  כלום, בו  חסר שאינו בדבר  בממונו  מצוה לקיים לאדם
ומכאן , כולו; אוכלו  והשאר  ודמו , חלבו  אלא מקריב אינו  בהמה

מלמכור נמנעים הרבה היו הללו, בזמנים לעשר מתקנים היו לא שאילו 
לעולי ֿרגלים. מצויות בהמות היו ולא עדיין , עישרו  שלא ïaÆמשום

øîBà éàfò(א כדלקמן: הם הפרקים שלשת –äòLúå íéøNòa ÇÇÅÀÆÀÄÀÄÀÈ
øãàa אלא הפסח, קודם יום עשר  חמישה סובר : עזאי בן  אף – ÇÂÈ

יום) (כ "ט חסר פעמים לניסן הסמוך אדר חודש  עקיבא רבי שלדעת
פעמים  הפסח קודם יום עשר שחמישה ונמצא יום), (ל ' מלא פעמים
לו  קבע לא ולפיכך באדר, בשלושים פעמים באדר ותשעה בעשרים

וחמישה  חסר , לעולם לניסן הסמוך שאדר סובר, עזאי  בן אבל זמן ;
ב) באדר ; ותשעה בעשרים לעולם הפסח קודם יום ãçàaÀÆÈעשר

ïåéña הנולדות הבהמות הן ומעטות שהואיל  טעמו, מבואר בגמרא – ÀÄÈ
מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר  חמישה יעשר אם לעצרת, פסח בין 

לעולי מצויות בהמות תהיינה ולא העצרת, שעד הימים במשך  הרבה
חג  קודם ימים חמישה היינו בסיון, באחד המעשר  זמן הלכך  רגלים;

ג) áàaהשבועות; äòLúå íéøNòa הבהמות סובר : עזאי  שבן – ÀÆÀÄÀÄÀÈÀÈ
להלן . טעמו כמבואר  עצמן , בפני מתעשרות אלול  בחודש  הנולדות

íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø(א הזמנים: שלשת הם אלו  – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
ïñéða ãçàa בברייתא) גמליאל בן  שמעון  כרבן הם שסוברים – ÀÆÈÀÄÈ

ק  שבתות שתי  הפסח בהלכות ודורשים ששואלים הפסח,בגמרא), ודם
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

‚äðzî Bì ïzpL Bà çe÷lä–äîäa øNònî øeèt.ïBaìwa ïéáiçL ïéôzMä íéçàä–äîäa øNònî íéøeèt; ©¨©¤¦©©¨¨¨¦©§©§¥¨¨©¦©ª¨¦¤©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨
äîäa øNòîa ïéáiçLå–ïBaìwä ïî íéøeèt.úéaä úñéôzî eð÷–ïéáiç;åàì íàå–ïéøeèt.eøæçå e÷ìç §¤©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§¨¦§¦©©©¦©¨¦§¦¨§¦¨§§¨§

eôzzLðå–ïBaìwa ïéáiç,äîäa øNònî ïéøeèôe. §¦§©§©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨
„øOòúäì øécì ñðëð ìkä,íéàìkä ïî õeç,äôøhäå,ïôã àöBéå,ïîæ øqçîe,íBúéå.íBúé eäæéà?äúnL ìk ©Ÿ¦§¨©¦§¦§©¥¦©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤§ª©§©§¨¥¤¨¨¤¥¨

bbbb.dnda xyrnn xeht dpzn el ozipy e` gewldáéúëãî äéì ïðéôìé àøîâá(á"ë úåîù )íðéà êéðá äî ,êðàöì êøåùì äùòú ïë éì ïúú êéðá øåëá
øùòî ïðéôìé ïðàå áéúëã àåä øåëáá àø÷ éàäã â"òàå .äðúîå çå÷ìá ïðéà êø÷áå êðàö óà ,åãìåð åìöà àìà äðúîå äçé÷ì åäá êééù àìã ,äðúîå çå÷ìá

øåëáá úî÷åî úéöî àì éàãå äééùòå ,êøåùì äùòú ïë áéúëã íåùî åðééä ,äéðéîøåëáì ïéðò åðéà íà ,ùéàä åðùéã÷éù äééùò éòá àìå ùåã÷ íçøî àäã
:äîäá øùòîì ïéðò åäðú.oitzeyd mig`d:åôúúùð ë"çàå ïäéáà úùåøéá å÷ìçù ïéçàä.oealwa oiaiigykíéì÷ù éàöç éðù ïéàéáî ïäéì÷ù ïéàéáîùë

:ïéàöçì ìå÷ùì íäì äéäù ,úåðåáì÷ éðù íéðúåð íìù ì÷ù íäéðù ïéá åðúð íàå .ïäéì÷ù òéøëäì ïéáééçù òøëä ïåùì àåä ïåáì÷äå .úåðåáì÷ éðù íéðúåðå
.dnda xyrnn mixehteéàäã â"òàå .úåôúåù ìù àìå ,êì äéäé øùà áéúëã ,äîäá øùòîî øèåô úåôúåùäù .úåôúåùä éîé ìë íäì íéãìåðä ìëî

áéúëã úåôúåùá äéúéàã ïðéòîù àäã øåëáì ïéðò åðéà íà ,áéúëã àåä øåëáá àø÷(á"é íéøáã):äîäá øùòîì ïéðò åäðú ,íëðàöå íëø÷á úåøåëáå
.dnda xyrna oiaiigykeíéãìåðä ìë øùòì äîäá øùòîá ïéáééç ,úãîåò ïäéáà úùåøéù åðééäã ,úîéé÷ úéáä úñåôúù ,íìåòî å÷ìç àì íà ïåâë

:íå÷î ìëî òîùîã ,äéäé øîåì ãåîìú ,úéáä úñåôúá åð÷ åìéôà ìåëé ,àúééøáá ïðéøîà éëäã .íúåôúåù éîé ìë íäì.oealwd on mixehteïéì÷åùù ,éøîâì
ì÷åùä ,íéì÷ùá ïðúã .ïåáì÷ä ïî øåèô ,åìùá åøèåôå åøéò éðáî ãçà ìò åà åéðá ìò ì÷åùù áàäå ,ãîåò åú÷æçá íäéáà ïåîîù .íìù ì÷ù íäéðù ïéá

:åøéò ïáå åðëùë äéì éåäå åéìò íäéì÷ù úåöî ïéà éîð åéðáå .ïåáì÷ä ïî øåèô åøéò ïá ìéáùá åà åðëù ìéáùá åà éðòä ìéáùá.oiaiig ziag zqetza epw
úåîäá íäì åìôðù àìà ,úåòîá åç÷ìù àì åð÷ éàäã ,éúàöî éúåáø éùåøéôáå .äéäéù íå÷î ìëî òîùîã äéäé øîåì ãåîìú ïðéøîàãë .äîäá øùòîá

:íäéáà úùåøéî.etzzype exfge ewlg:àîìòã íéôúåùë ååä.dnda xyrnn mixeht:ïåáì÷á ïéáééçå
cccc.xyrzdl xicl qpkp lkdáìë øéçîå äðåæ ïðúàå äîöò äîäáä åãáòù ãáòðå ,äøæ äãåáòì åáéø÷äì åäåùéøôäù äö÷åîå òáøðå òáåø ééåúàì ìëä

áéúëãë øùòî éáâì íåî ìòáá äøåú äãéô÷ä àìã ïåéëã ,øùòúäì øéãì ïéñðëð ïáø÷ì íéìåñô íäù ô"òà åìà ìëù .ñåðéâåøãðàå íåèîåèå(æ"ë àø÷éå)àì
:ïéìåñô êðä ìëá éîð äãéô÷ä àì ,òøì áåè ïéá ø÷áé.'eke otec `veie dtixhde mi`lkd on uegáùë åà øåù ø"úã(á"ë íù)àáä åðééäã ,íéàìëì èøô

`xephxa yexit
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בהמה. ממעשר  פטורות בהמות אלו ללמד , באה משנתנו 

çe÷lä,מחברו אדם שקנה וצאן בקר –äðzî Bì ïzpL Bà– ÇÈÇÆÄÇÇÈÈ
במתנה, מחברו  äîäaשקיבל  øNònî øeèt חייב אדם שאין – ÈÄÇÀÇÀÅÈ

הכתוב מן  זה למדים בגמרא אצלו. שנולדו  הבהמות אלא ((((שמות שמות שמות שמות לעשר

כח כח כח כח ----כטכטכטכט):):):): תעשהjipaר "בכו כבכבכבכב,,,, כן  לי, jp`vlתתן  jxeyl:ודרשו ,"

ובמתנהjipaמה בלקוח dpzne),אינם dgiwl mda jiiy `l ixdy) אף
jxwae jp`v,נאמר בבכור זה שכתוב פי על ואף ובמתנה. בלקוח אינם

" בו : שכתוב משום מעשרֿבהמה, ממנו למדים מקום dyrzמכל ok
צריך הבכור  ואין  לצאנך ", אמו ,diiyr,לשורך מרחם הוא קדוש שהרי 

בהמה. למעשר  ענין  תנהו  לבכור , ענין אינו  ïéôzMäואם íéçàäÈÇÄÇËÈÄ
אביהם, בירושת שותפים שהם –ïBaìwa ïéáiçL היא קלבון  – ÆÇÈÄÇÈÀ

במסכת  ושנינו  למקדש, השקל  מחצית על  מוסיפים שהיו  מטבע תוספת
מתנה, בתורת שכנו  בשביל  או עני  בשביל  שהשוקל  ז ), (א, שקלים

מתנה, בתורת בניו בשביל  מנכסיו לשוקל הדין והוא הקלבון, מן  פטור
כאחד שקליהם חצאי  את השוקלים השותפים אבל  הקלבון; מן  שפטור 

– אחרים לדעת – (או בקלבון השותפים).zepealwaחייבים כמספר 
וחזרו  מאביהם שירשו  בנכסים חלקו האחים שאם ללמד, באה משנתנו 
בקלבון , שחייבים כשותפים, דינם והרי  להלן , כמבואר ונשתתפו ,

äîäa øNònî íéøeèt,בשותפות להם שנולדו הולדות מכל  – ÀÄÄÇÀÇÀÅÈ
בהמה; ממעשר  פוטרת äîäaשהשותפות øNòîa ïéáiçLå– ÀÆÇÈÄÀÇÀÇÀÅÈ

הנכסים  שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון
וחייב  אביהם, ברשות הם עדיין  מהולדות כאילו בהמה במעשר  הם ים

הירושה, מבהמות להם ïBaìwäשנולדו ïî íéøeèt האב כדין – ÀÄÄÇÈÀ
לעיל. שהזכרנו  כמו  בניו , בשביל  מנכסיו úéaäששוקל úñéôzî eð÷ÈÄÀÄÇÇÇÄ

כאן  אין רש"י פירוש ולפי  הירושה. מנכסי היינו הבית, מרכוש –
במעות האחים שקנו  dnda),הכוונה xyrnn xeht gewld ixdy) אלא

היינו ("קנו" אביהם בירושת בהמות להם """"תפארת תפארת תפארת תפארת ekfy.שנפלו

לעיל:ישראלישראלישראלישראל"""" ששנינו  ההלכה את לפרש המשנה כאן  ובאה ,(oiaiigye"
"oealwd on oixeht dnda xyrna מאביהם בהמות ירשו האחים שאם –

בירושה, חלקו בהמה;ïéáiçולא במעשר –ïéøeèt ,åàì íàå ÇÈÄÀÄÈÀÄ

פטורין", לאו, "ואם הפיסקה את מפרשת והמשנה בהמה. ממעשר  –
הירושה,e÷ìçדהיינו: בנכסי האחים –eôzzLðå eøæçåהרי – ÈÀÀÈÀÀÄÀÇÀ

ולפיכך אחרים, כשותפים øNònîדינם ïéøeèôe ,ïBaìwa ïéáiçÇÈÄÇÈÀÀÄÄÇÀÇ
äîäaהסובר רש "י , לפי  המשנה את בארנו – לעיל . שבארנו  כמו  – ÀÅÈ

והיינו  לעולם, שותפותם ימי  כל  בהמה ממעשר פטורין  ששותפים
ומכאן  בהמה, ממעשר  פטורים בשותפות להם הנולדים הולדות שאף

במשנתנו : oitzeyd"גירסתו  mig`d" כמו שותפים, שהם (האחים
ממעשר פטורים השותפים שאין  סובר, הרמב"ם אבל  לעיל). שבארנו 

הנולדים  הולדות אבל בתחילה, בהן שנשתתפו מהבהמות אלא בהמה
חייבים  בהם, שנשתתפו  הבהמות מאלו  מכן לאחר  בשותפות להם

במשנתנו : גורס הרמב"ם שכן  eydeבמעשר ; mig`dmitz או (האחים
אחרת בדרך  המשנה כל את ומפרש המשניות המשניות המשניות המשניות השותפים), בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש  ((((עייןעייןעייןעיין

משנהמשנהמשנהמשנה"""" בבבב""""לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; וווו,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות,,,, הלהלהלהל'''' להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם  תורהתורהתורהתורה במשנה במשנה במשנה במשנה  להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ,,,,

רש"י,שםשםשםשם).).).). של  פירושו  על מעירים יש  הבית" מתפיסת "קנו בענין  –

להם  שהוריש מכספים בהמות ממש קנו האחים אם אף שלכאורה
במעשר חייבים שלהן הולדות על((((הרש הרש הרש הרש """"שששש).).).).אביהם, מתעכבים כן

ואחר פטורין", לאו "ואם שונה היא שתחילה בסיפא, המשנה לשון 
והרי לעיל , שבארנו  כמו  הזאת, הפיסקה את לפרש חוזרת היא כך

לגמרי  מיותרת – פטורין" לאו "ואם – זו  בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת שפיסקה ((((עייןעייןעייןעיין

ראם ראם ראם ראם ).).).). דפוס דפוס דפוס דפוס  ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים  ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",",

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øOòúäì øécì ñðëð ìkä;לעשרן כדי לדיר  נכנסים הבהמות כל  – ÇÙÄÀÈÇÄÀÄÀÇÅ
ומוקצה ונרבע, רובע, לרבות "הכל " מבואר ; deyixtdyבגמרא dnda)

,(dxf dcearl daixwdlונעבד,(dze` ecare dxf dcear deyry dnda)
פי על  אף אלו, שכל ואנדרוגינוס; וטומטום, כלב, ומחיר זונה, ואתנן
הקפידה  ולא שהואיל  להתעשר , לדיר  נכנסים לקרבן , פסולים שהם

שכתוב כמו בהמה, מעשר לגבי מום בבעל לגלגלגלג):):):):התורה כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

יצא  ואם הקפידה; לא הללו  בפסולים אף לרע", טוב בין יבקר "לא

במומו. ייאכל עשירי, íéàìkäמהם ïî õeç; ורחל מתיש  הנולד – ÄÇÄÀÇÄ
הדין כבש,dncp,והוא כמין  שילדה עז  או עז כמין  שילדה רחל דהיינו 

הוא, כלאים שיäôøhäåשבכלל בהמה הטרפה,– מסימני  אחד בה ש  ÀÇÀÅÈ
ïôã àöBéå,שנחתכה האם בטן דופן דרך  שהּוצא –ïîæ øqçîe ÀÅÙÆÀËÇÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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Bnà,äèçLpL Bà.òLBäé éaøøîBà:íi÷ çìMäå Bnà äèçLð elôà–íBúé äæ ïéà. ¦¤¦§£¨©¦§ª©¥£¦¦§£¨¦§©¤©©¨¥¤¨
‰GLäîäa øNòîì úBðøb L:çñtä ñøôa,úøöòä ñøôa,âçä ñøôa;éøácàáé÷ò éaø.éàfò ïaøîBà: ¨§¨§©§©§¥¨¦§Ÿ©¤©¦§Ÿ¨£¤¤¦§Ÿ¤¨¦§¥©¦£¦¨¤©©¥

øãàa äòLúå íéøNòa,ïåéña ãçàa,áàa äòLúå íéøNòa.ïBòîL éaøå øæòìà éaøíéøîBà:ïñéða ãçàa,ãçàa §¤§¦§¦§¨©£¨§¤¨§¦¨§¤§¦§¦§¨§¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨§¦¨§¤¨

íåúéì èøô ,åîà úçú .ïîæ øñåçîì èøô ,íéîé úòáù äéäå .ïôåã àöåéì èøô ,ãìåé éë .æòì äîåãå ìçøå ìéàî àáù ,äîãðì èøô ,æò åà .ìçøå ùéúî
éìé äîäá øùòîå .íéùã÷ì íéìåñô éðä ìëã .åúãìéùë åîà äúîùïàë øîàð ,äåù äøéæâá íéùã÷î ó(æ"ë íù)äî .åîà úçú ïìäì øîàðå ,èáùä úçú

áéúëã ,øùòúäì øéãì äñðëð äðéà éîð äôéøèå .åììä úåîùä ìëì èøô ïàë óà ,åììä úåîùä ìëì èøô ïìäì(íù)äðéàù äôéøèì èøô ,øåáòé øùà ìë
:úåéôøè éðéî øàù ìëì ä"äå ,úåéôøèä ïî úçà àéäù ,äìòîìå äáåëøàä ïî äéìâø åëúçðù ïåâë ,úøáåò.miiw glyde,èéùôäå íåâøú .íéé÷ øåòä

:çìùéå.mezi df oi`äéì éìòîå ,íîçúéù éãë ãìåä [úà] äéçä úà äøåòá íéùéáìîå äúåà ïéèéùôî äãéì úîçî äúî äîäáäùëù úåîå÷î ùéù éôì
:òùåäé 'øë äëìä ïéàå .äéç åîà äúéä åìéàë

dddd.dnda xyrnl zepxb yly,åøùòéù ãò åðîî íéìëåà ïéàå øùòîì äìåáè àéäù ïøåâ úàåáúë ,úåðøâ ïåùìå .úåøùòúî úåîäáä äðùá íé÷øô äùìùá
:ïúåà åøùòéù ãò ïäî íéøëåî àìå úåîäáä ïî íéìëåà ïéà åììä íé÷øô äùìùá êë.gqtd qextïåùìå .øãà ìù ïåøçà íåé åðééäã çñôä íãå÷ íåé å"è

åðééäã âçä ñåøô ïëå .íãå÷ íåé å"è úøöò ñåøô ïëå .íåé 'ì çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá ïéìàåù àéðúã ,çñôä úåëìäá ïéìàåùù ïîæä éöç ,àâìô ,ñåøô
òéâä àìù ãòù ïéúéðúîá ïðúã â"òàã ,íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéäéù éãë ,äîäá øùòîì úåòáå÷ åéäéù éðîæ àúìú êðä åòá÷å .ìåìà ìù ïåøçà íåé
øáãá äéðåîîá äåöî éîåé÷ì ùðéàì äéì àçéðã ,ïéøùòîù ãò éùðéà åäì éèçù àì éëä åìéôà ,øùòîì òáå÷ä àåä ïøåâã ,èåçùìå øåëîì øúåî ïøåâä ïîæ
øåëîì íéòðîð äáøä åéä åììä íé÷øô äùìùá íéøùòî åéä àì íàå ,íéîìù åìëåàå øùòî áéø÷î åîöò àåäù äîäá øùòî ïåâë ,íåìë åá øñç ïéàù

:íéìâø éìåòì úåéåöî úåîäá åéä àìå ,åøùéò àìù éôì.xc`a mixyre dryza xne` i`fr oaøãà øáñ ò"øã àìà .çñôä íãå÷ íéîé å"è åðééäã
ïáå .ïîæ äéì òá÷ àì êëìä ,øãàá íéùìùá íéîòô øãàá íéøùòå äòùúá íéìéçúî íéîòô çñôä íãå÷ íåé å"èå ,àìî íéîòô øñç íéîòô ïñéðì êåîñä

:øãàá è"ëá íìåòì éåä çñôä ñåøô úìçúå ,øñç íìåòì ïñéðì êåîñä øãà øáñ éàæò.oeiqa cg`aéà ,úøöò ãòå ïñéðî úåãìåé úåîäá èåòéîù êåúî
:íéìâø éìåòì äéåöî äîäá àäú àìå úøöò íãå÷ ïéìëàð åéäé ïìåë úøöò íãå÷ íåé å"è åäì øùòîå íéã÷î.a`a dryze mixyra,äéîòèì éàæò ïá

ùãç åäì ååäå äîäá øùòîì äðùä ùàø ìåìàá ãçàá àîùã ,ìåìà íãå÷ åãìåðù ïúåà íò ïéôøèöî ïéàå ïîöò éðôá úåøùòúî ïééìåìàä ïî÷ì øîàã
:åäééãäá ìåìàá íéãìåðä éôåøöì éúéì àìã ìåìàá è"ëá éèéé÷ ìù ïðøâ ïîæ òá÷ àì êëìä ,éøùú åà ìåìà åà ,äðùä ùàø éåä úîéà äéì à÷ôñîå ïùéå

.oqipa cg`a'á çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá íéìàåù øîàã â"áùøë éøáñ:ìâøá åæçúéìã éëéä éë úåîäáì ïðéøùòîã çñôä úåëìäá éîð åðééäå ,úåúáù

`xephxa yexit

ללידתו , ימים שבעת בתוך –íBúéåכל במשנתנו; להלן כמפורש – ÀÈ
מן  אלו כל  נלמדים בגמרא בברייתא להתעשר . נכנסים אינם אלו 

בקדשים כז כז כז כז ):):):):הכתוב כבכבכבכב,,,, והיה ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יולד  כי  עז  או כשב או "שור 

ודרשו : אמו", תחת ימים ayk"שבעת e` xey",לכלאים פרט –e`"
"fr,לנדמה פרט –"clei ik", דופן ליוצא פרט –"mini zray dide"

זמן , למחוסר פרט –"en` zgz" למדים בהמה ומעשר ליתום; פרט –
בהמה במעשר  שנאמר  מקדשים, שווה לבלבלבלב):):):):בגזירה כז כז כז כז ,,,, "כל((((ויקראויקראויקראויקרא

יעבור "zgzאשר  שם: ונאמר בקדשים zgzהשבט", מה – אמו"
לכל פרט בהמה במעשר אף לעיל , שנימנו הללו השמות לכל  פרט

הללו. –dtxheהשמות יעבור" אשר "כל  שכתוב: ממה למדים –
ולמעלה, הארכובה מן  רגליה שנחתכו כגון  עוברת, שאינה לטרפה פרט

הטרפויות. שאר  לכל  הדין  והוא הטרפויות, מן  אחת eäæéàÅÆשהיא
äèçLpL Bà ,Bnà äúnL ìk ?íBúé,לידתו עם –òLBäé éaø ÈÈÆÅÈÄÆÄÀÂÈÇÄÀËÇ

íi÷ çìMäå Bnà äèçLð elôà :øîBà,קיים אמו  ועור  –ïéà ÅÂÄÄÀÂÈÄÀÇÆÇÇÈÅ
íBúé äæ מבוא בגמרא יתום. נקרא אינו  נוהגים – שהיו  טעמו, ר ÆÈ

לחממו , כדי בעורה הולד  את כורכים היו  הלידה בשעת האם כשמתה
לדיר ונכנס יתום, זה אין  הלכך  חיה; אמו  היתה כאילו  זה והרי 

להתעשר.
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זמנים  בהמה; למעשר בשנה זמנים שלושה קבעו שחכמים ללמד , באה זו משנה
במשנתנו: קרויים Ðאלו  "zepxb",ופירות תבואה של המעשר מענין  מושאל לשון

אסור  לגורן שהובאו  שלאחר דהיינו  למעשר, קובע הגורן  ופירות בתבואה שכן 
השנה, במשך  הנולדות בבהמות חכמים תיקנו גם וכך שיעשרם, עד לאכלם
אסור  הללו הזמנים אחד ומשהגיע בהמה, למעשר קובעים בשנה זמנים ששלושה
בגמרא  הבאה. במשנה כמבואר  שיעשרן , עד  מבהמותיו  לשחוט או  למכור לו
שהבהמות  זמנים שלושה כנגד  הם בהמה מעשר של הזמנים ששלשת אמרו
שמאחרות  בהמות ויש החורף, בתחילת לילד שמבכירות בהמות שיש  בהם, יולדות

הקיץ. בתקופת שיולדות ויש לעצרת, פסח שבין  בתקופה לילד

GLäîäa øNòîì úBðøb L"גרנות" הם בשנה פרקים שלושה – ÈÀÈÀÇÀÇÀÅÈ
הללו  הפרקים אחד  וכשהגיע לעיל , שבארנו כמו  בהמה, מעשר  לענין 
לאכול ואסור לפרק, פרק בין לו  שנולדו הבהמות את לעשר צריך 

א) שיעשרן: עד  למכרן ולא çñtäמהן ñøôa;הפסח חג לפני – ÄÀÙÇÆÇ
פחות  "פרוס" שאין  הפסח, קודם יום עשר חמישה מבואר: ובגמרא

שלשון יום, עשר הזמן "qext"מחמישה מחצית והיינו חצי , פירושו:

"שואלים  בברייתא: ושנינו  פסח, בהלכות בו  ודורשים ששואלים
ב) יום"; שלושים לפסח קודם פסח בהלכות úøöòäודורשים ñøôaÄÀÙÈÂÆÆ

ג) השבועות; חג קודם יום עשר חמישה –âçä ñøôa חמישה – ÄÀÙÆÈ
ל יום אלול ;עשר חודש של  האחרון היום דהיינו הסוכות, חג פני

àáé÷ò éaø éøác הזמנים שלשת חכמים שקבעו  מבואר, בגמרא – ÄÀÅÇÄÂÄÈ
שמותר פי  על  שאף רגלים, לעולי מצויות הבהמות שתהיינה כדי  הללו,

הבאה, במשנה כמבואר  המעשר, זמן שהגיע קודם ולשחוט למכור
לו  שניחא שיעשרו, עד  ומלשחוט מלמכור נמנעים היו מקום מכל

ממעשר שהרי  כלום, בו  חסר שאינו בדבר  בממונו  מצוה לקיים לאדם
ומכאן , כולו; אוכלו  והשאר  ודמו , חלבו  אלא מקריב אינו  בהמה

מלמכור נמנעים הרבה היו הללו, בזמנים לעשר מתקנים היו לא שאילו 
לעולי ֿרגלים. מצויות בהמות היו ולא עדיין , עישרו  שלא ïaÆמשום

øîBà éàfò(א כדלקמן: הם הפרקים שלשת –äòLúå íéøNòa ÇÇÅÀÆÀÄÀÄÀÈ
øãàa אלא הפסח, קודם יום עשר  חמישה סובר : עזאי בן  אף – ÇÂÈ

יום) (כ "ט חסר פעמים לניסן הסמוך אדר חודש  עקיבא רבי שלדעת
פעמים  הפסח קודם יום עשר שחמישה ונמצא יום), (ל ' מלא פעמים
לו  קבע לא ולפיכך באדר, בשלושים פעמים באדר ותשעה בעשרים

וחמישה  חסר , לעולם לניסן הסמוך שאדר סובר, עזאי  בן אבל זמן ;
ב) באדר ; ותשעה בעשרים לעולם הפסח קודם יום ãçàaÀÆÈעשר

ïåéña הנולדות הבהמות הן ומעטות שהואיל  טעמו, מבואר בגמרא – ÀÄÈ
מהן  יאכלו עצרת, קודם יום עשר  חמישה יעשר אם לעצרת, פסח בין 

לעולי מצויות בהמות תהיינה ולא העצרת, שעד הימים במשך  הרבה
חג  קודם ימים חמישה היינו בסיון, באחד המעשר  זמן הלכך  רגלים;

ג) áàaהשבועות; äòLúå íéøNòa הבהמות סובר : עזאי  שבן – ÀÆÀÄÀÄÀÈÀÈ
להלן . טעמו כמבואר  עצמן , בפני מתעשרות אלול  בחודש  הנולדות

íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø(א הזמנים: שלשת הם אלו  – ÇÄÆÀÈÈÀÇÄÄÀÀÄ
ïñéða ãçàa בברייתא) גמליאל בן  שמעון  כרבן הם שסוברים – ÀÆÈÀÄÈ

ק  שבתות שתי  הפסח בהלכות ודורשים ששואלים הפסח,בגמרא), ודם
שייראה  הפסח, מהלכות זה שאף זמן, לאותו קבעו הבהמות עישור ואף

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äðzî Bì ïzpL Bà çe÷lä–äîäa øNònî øeèt.ïBaìwa ïéáiçL ïéôzMä íéçàä–äîäa øNònî íéøeèt; ©¨©¤¦©©¨¨¨¦©§©§¥¨¨©¦©ª¨¦¤©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨
äîäa øNòîa ïéáiçLå–ïBaìwä ïî íéøeèt.úéaä úñéôzî eð÷–ïéáiç;åàì íàå–ïéøeèt.eøæçå e÷ìç §¤©¨¦§©§©§¥¨§¦¦©¨§¨¦§¦©©©¦©¨¦§¦¨§¦¨§§¨§

eôzzLðå–ïBaìwa ïéáiç,äîäa øNònî ïéøeèôe. §¦§©§©¨¦©¨§§¦¦©§©§¥¨
„øOòúäì øécì ñðëð ìkä,íéàìkä ïî õeç,äôøhäå,ïôã àöBéå,ïîæ øqçîe,íBúéå.íBúé eäæéà?äúnL ìk ©Ÿ¦§¨©¦§¦§©¥¦©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤§ª©§©§¨¥¤¨¨¤¥¨

bbbb.dnda xyrnn xeht dpzn el ozipy e` gewldáéúëãî äéì ïðéôìé àøîâá(á"ë úåîù )íðéà êéðá äî ,êðàöì êøåùì äùòú ïë éì ïúú êéðá øåëá
øùòî ïðéôìé ïðàå áéúëã àåä øåëáá àø÷ éàäã â"òàå .äðúîå çå÷ìá ïðéà êø÷áå êðàö óà ,åãìåð åìöà àìà äðúîå äçé÷ì åäá êééù àìã ,äðúîå çå÷ìá

øåëáá úî÷åî úéöî àì éàãå äééùòå ,êøåùì äùòú ïë áéúëã íåùî åðééä ,äéðéîøåëáì ïéðò åðéà íà ,ùéàä åðùéã÷éù äééùò éòá àìå ùåã÷ íçøî àäã
:äîäá øùòîì ïéðò åäðú.oitzeyd mig`d:åôúúùð ë"çàå ïäéáà úùåøéá å÷ìçù ïéçàä.oealwa oiaiigykíéì÷ù éàöç éðù ïéàéáî ïäéì÷ù ïéàéáîùë

:ïéàöçì ìå÷ùì íäì äéäù ,úåðåáì÷ éðù íéðúåð íìù ì÷ù íäéðù ïéá åðúð íàå .ïäéì÷ù òéøëäì ïéáééçù òøëä ïåùì àåä ïåáì÷äå .úåðåáì÷ éðù íéðúåðå
.dnda xyrnn mixehteéàäã â"òàå .úåôúåù ìù àìå ,êì äéäé øùà áéúëã ,äîäá øùòîî øèåô úåôúåùäù .úåôúåùä éîé ìë íäì íéãìåðä ìëî

áéúëã úåôúåùá äéúéàã ïðéòîù àäã øåëáì ïéðò åðéà íà ,áéúëã àåä øåëáá àø÷(á"é íéøáã):äîäá øùòîì ïéðò åäðú ,íëðàöå íëø÷á úåøåëáå
.dnda xyrna oiaiigykeíéãìåðä ìë øùòì äîäá øùòîá ïéáééç ,úãîåò ïäéáà úùåøéù åðééäã ,úîéé÷ úéáä úñåôúù ,íìåòî å÷ìç àì íà ïåâë

:íå÷î ìëî òîùîã ,äéäé øîåì ãåîìú ,úéáä úñåôúá åð÷ åìéôà ìåëé ,àúééøáá ïðéøîà éëäã .íúåôúåù éîé ìë íäì.oealwd on mixehteïéì÷åùù ,éøîâì
ì÷åùä ,íéì÷ùá ïðúã .ïåáì÷ä ïî øåèô ,åìùá åøèåôå åøéò éðáî ãçà ìò åà åéðá ìò ì÷åùù áàäå ,ãîåò åú÷æçá íäéáà ïåîîù .íìù ì÷ù íäéðù ïéá

:åøéò ïáå åðëùë äéì éåäå åéìò íäéì÷ù úåöî ïéà éîð åéðáå .ïåáì÷ä ïî øåèô åøéò ïá ìéáùá åà åðëù ìéáùá åà éðòä ìéáùá.oiaiig ziag zqetza epw
úåîäá íäì åìôðù àìà ,úåòîá åç÷ìù àì åð÷ éàäã ,éúàöî éúåáø éùåøéôáå .äéäéù íå÷î ìëî òîùîã äéäé øîåì ãåîìú ïðéøîàãë .äîäá øùòîá

:íäéáà úùåøéî.etzzype exfge ewlg:àîìòã íéôúåùë ååä.dnda xyrnn mixeht:ïåáì÷á ïéáééçå
cccc.xyrzdl xicl qpkp lkdáìë øéçîå äðåæ ïðúàå äîöò äîäáä åãáòù ãáòðå ,äøæ äãåáòì åáéø÷äì åäåùéøôäù äö÷åîå òáøðå òáåø ééåúàì ìëä

áéúëãë øùòî éáâì íåî ìòáá äøåú äãéô÷ä àìã ïåéëã ,øùòúäì øéãì ïéñðëð ïáø÷ì íéìåñô íäù ô"òà åìà ìëù .ñåðéâåøãðàå íåèîåèå(æ"ë àø÷éå)àì
:ïéìåñô êðä ìëá éîð äãéô÷ä àì ,òøì áåè ïéá ø÷áé.'eke otec `veie dtixhde mi`lkd on uegáùë åà øåù ø"úã(á"ë íù)àáä åðééäã ,íéàìëì èøô

`xephxa yexit
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בהמה. ממעשר  פטורות בהמות אלו ללמד , באה משנתנו 

çe÷lä,מחברו אדם שקנה וצאן בקר –äðzî Bì ïzpL Bà– ÇÈÇÆÄÇÇÈÈ
במתנה, מחברו  äîäaשקיבל  øNònî øeèt חייב אדם שאין – ÈÄÇÀÇÀÅÈ

הכתוב מן  זה למדים בגמרא אצלו. שנולדו  הבהמות אלא ((((שמות שמות שמות שמות לעשר

כח כח כח כח ----כטכטכטכט):):):): תעשהjipaר "בכו כבכבכבכב,,,, כן  לי, jp`vlתתן  jxeyl:ודרשו ,"

ובמתנהjipaמה בלקוח dpzne),אינם dgiwl mda jiiy `l ixdy) אף
jxwae jp`v,נאמר בבכור זה שכתוב פי על ואף ובמתנה. בלקוח אינם

" בו : שכתוב משום מעשרֿבהמה, ממנו למדים מקום dyrzמכל ok
צריך הבכור  ואין  לצאנך ", אמו ,diiyr,לשורך מרחם הוא קדוש שהרי 

בהמה. למעשר  ענין  תנהו  לבכור , ענין אינו  ïéôzMäואם íéçàäÈÇÄÇËÈÄ
אביהם, בירושת שותפים שהם –ïBaìwa ïéáiçL היא קלבון  – ÆÇÈÄÇÈÀ

במסכת  ושנינו  למקדש, השקל  מחצית על  מוסיפים שהיו  מטבע תוספת
מתנה, בתורת שכנו  בשביל  או עני  בשביל  שהשוקל  ז ), (א, שקלים

מתנה, בתורת בניו בשביל  מנכסיו לשוקל הדין והוא הקלבון, מן  פטור
כאחד שקליהם חצאי  את השוקלים השותפים אבל  הקלבון; מן  שפטור 

– אחרים לדעת – (או בקלבון השותפים).zepealwaחייבים כמספר 
וחזרו  מאביהם שירשו  בנכסים חלקו האחים שאם ללמד, באה משנתנו 
בקלבון , שחייבים כשותפים, דינם והרי  להלן , כמבואר ונשתתפו ,

äîäa øNònî íéøeèt,בשותפות להם שנולדו הולדות מכל  – ÀÄÄÇÀÇÀÅÈ
בהמה; ממעשר  פוטרת äîäaשהשותפות øNòîa ïéáiçLå– ÀÆÇÈÄÀÇÀÇÀÅÈ

הנכסים  שנחשבים מעולם, הירושה בנכסי האחים חלקו לא אם כגון
וחייב  אביהם, ברשות הם עדיין  מהולדות כאילו בהמה במעשר  הם ים

הירושה, מבהמות להם ïBaìwäשנולדו ïî íéøeèt האב כדין – ÀÄÄÇÈÀ
לעיל. שהזכרנו  כמו  בניו , בשביל  מנכסיו úéaäששוקל úñéôzî eð÷ÈÄÀÄÇÇÇÄ

כאן  אין רש"י פירוש ולפי  הירושה. מנכסי היינו הבית, מרכוש –
במעות האחים שקנו  dnda),הכוונה xyrnn xeht gewld ixdy) אלא

היינו ("קנו" אביהם בירושת בהמות להם """"תפארת תפארת תפארת תפארת ekfy.שנפלו

לעיל:ישראלישראלישראלישראל"""" ששנינו  ההלכה את לפרש המשנה כאן  ובאה ,(oiaiigye"
"oealwd on oixeht dnda xyrna מאביהם בהמות ירשו האחים שאם –

בירושה, חלקו בהמה;ïéáiçולא במעשר –ïéøeèt ,åàì íàå ÇÈÄÀÄÈÀÄ

פטורין", לאו, "ואם הפיסקה את מפרשת והמשנה בהמה. ממעשר  –
הירושה,e÷ìçדהיינו: בנכסי האחים –eôzzLðå eøæçåהרי – ÈÀÀÈÀÀÄÀÇÀ

ולפיכך אחרים, כשותפים øNònîדינם ïéøeèôe ,ïBaìwa ïéáiçÇÈÄÇÈÀÀÄÄÇÀÇ
äîäaהסובר רש "י , לפי  המשנה את בארנו – לעיל . שבארנו  כמו  – ÀÅÈ

והיינו  לעולם, שותפותם ימי  כל  בהמה ממעשר פטורין  ששותפים
ומכאן  בהמה, ממעשר  פטורים בשותפות להם הנולדים הולדות שאף

במשנתנו : oitzeyd"גירסתו  mig`d" כמו שותפים, שהם (האחים
ממעשר פטורים השותפים שאין  סובר, הרמב"ם אבל  לעיל). שבארנו 

הנולדים  הולדות אבל בתחילה, בהן שנשתתפו מהבהמות אלא בהמה
חייבים  בהם, שנשתתפו  הבהמות מאלו  מכן לאחר  בשותפות להם

במשנתנו : גורס הרמב"ם שכן  eydeבמעשר ; mig`dmitz או (האחים
אחרת בדרך  המשנה כל את ומפרש המשניות המשניות המשניות המשניות השותפים), בפירוש בפירוש בפירוש בפירוש  ((((עייןעייןעייןעיין

משנהמשנהמשנהמשנה"""" בבבב""""לחםלחםלחםלחם ועייןועייןועייןועיין יייי;;;; וווו,,,, בכורותבכורותבכורותבכורות,,,, הלהלהלהל'''' להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם  תורהתורהתורהתורה במשנה במשנה במשנה במשנה  להרמבלהרמבלהרמבלהרמב""""ם ם ם ם ,,,,

רש"י,שםשםשםשם).).).). של  פירושו  על מעירים יש  הבית" מתפיסת "קנו בענין  –

להם  שהוריש מכספים בהמות ממש קנו האחים אם אף שלכאורה
במעשר חייבים שלהן הולדות על((((הרש הרש הרש הרש """"שששש).).).).אביהם, מתעכבים כן

ואחר פטורין", לאו "ואם שונה היא שתחילה בסיפא, המשנה לשון 
והרי לעיל , שבארנו  כמו  הזאת, הפיסקה את לפרש חוזרת היא כך

לגמרי  מיותרת – פטורין" לאו "ואם – זו  בבבב""""תפארת תפארת תפארת תפארת שפיסקה ((((עייןעייןעייןעיין

ראם ראם ראם ראם ).).).). דפוס דפוס דפוס דפוס  ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים ובליקוטים  ישראל ישראל ישראל ישראל ",",",",

ד ה נ ש מ ר ו א ב

øOòúäì øécì ñðëð ìkä;לעשרן כדי לדיר  נכנסים הבהמות כל  – ÇÙÄÀÈÇÄÀÄÀÇÅ
ומוקצה ונרבע, רובע, לרבות "הכל " מבואר ; deyixtdyבגמרא dnda)

,(dxf dcearl daixwdlונעבד,(dze` ecare dxf dcear deyry dnda)
פי על  אף אלו, שכל ואנדרוגינוס; וטומטום, כלב, ומחיר זונה, ואתנן
הקפידה  ולא שהואיל  להתעשר , לדיר  נכנסים לקרבן , פסולים שהם

שכתוב כמו בהמה, מעשר לגבי מום בבעל לגלגלגלג):):):):התורה כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

יצא  ואם הקפידה; לא הללו  בפסולים אף לרע", טוב בין יבקר "לא

במומו. ייאכל עשירי, íéàìkäמהם ïî õeç; ורחל מתיש  הנולד – ÄÇÄÀÇÄ
הדין כבש,dncp,והוא כמין  שילדה עז  או עז כמין  שילדה רחל דהיינו 

הוא, כלאים שיäôøhäåשבכלל בהמה הטרפה,– מסימני  אחד בה ש  ÀÇÀÅÈ
ïôã àöBéå,שנחתכה האם בטן דופן דרך  שהּוצא –ïîæ øqçîe ÀÅÙÆÀËÇÀÇ
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äàî Bì,äøNò ìèðå;äøNò,ãçà ìèðå–øNòî äæ ïéà.äãeäé éaøa éñBé éaøøîBà:øNòî äæ éøä.õô÷ ¥¨§¨©£¨¨£¨¨§¨©¤¨¥¤©£¥©¦¥¥©¦§¨¥£¥¤©£¥¨©
ïëBúì ïééeðîä ïî ãçà–íéøeèt elà éøä;ïëBúì íéøOòîä ïî–eáàzñiL ãò eòøé ïlk,íéìòaì ïîeîa eìëàéå. ¤¨¦©§¦§¨£¥¥§¦¦©§ª¨¦§¨ª¨¦§©¤¦§¨£§¥¨§§¨©§¨¦

Áúçàk íéðL eàöé–íéðL íéðL ïúBà äðBî.ãçà ïàðî–ïéì÷ì÷î éøéNòå éòéLz.úçàk éøéNòå éòéLz eàöé ¨§§©¦§©©¤¨§©¦§©¦§¨¨¤¨§¦¦©£¦¦§ª§¨¦¨§§¦¦©£¦¦§©©
–ïéì÷ì÷î éøéNòå éòéLz.éòéLzì àø÷:éøéNò,éøéNòìå:éòéLz,øNò ãçàìe:éøéNò–ìLïéLc÷î ïzL: §¦¦©£¦¦§ª§¨¦¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦§¨§¨§ª¨¦

Bîeîa ìëàð éòéLzä,éøéNòäå–øNòî,íéîìL áø÷ øNò ãçàå.äøeîz äNBòå;éøácøéàî éaø.øîà ©§¦¦¤¡¨§§¨£¦¦©£¥§©©¨¨¨¥§¨¦§¤§¨¦§¥©¦¥¦¨©
äãeäé éaø:äøeîz äNBò äøeîz Lé éëå?íeMî eøîàøéàî éaø:äøeîz äéä elà,áø÷ äéä àG. ©¦§¨§¦¥§¨¨§¨¨§¦©¦¥¦¦¨¨§¨¨¨¨¥

áéúëã(æ"ë àø÷éå):éøéùò äæ ïéàå ,ùãå÷ äéäé éøéùòä.xyrn df ixd xne` dcedi 'xa iqei iaxøùòî úîåøúå äìåãâ äîåøúù íùë éñåé éáø øáñã
áéúëã äáùçîáå ãîåàá íéìèéð(ç"é øáãîá)äééø÷ äîåøú øùòîã ,äáùçîáå ãîåàá ìèéð øùòî êë ,äîåøú àéåä äáùçîá ,íëúîåøú íëì áùçðå

áéúëã ,àðîçø(íù)äîäá øùòî óà äáùçîá ìèéð ïâã øùòî äî ,ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úéàå .äîåøú 'äì åîéøé øùà ìàøùé éðá øùòî úà éë
:éñå 'øë äëìä ïéàå .äáùçîá ìèéð.oiiepnd on cg` utwêåúì äòùúä ïî ãçà õô÷å ,äòùúä åøèôðå éøéùòä ìèðå çúôä ïî åàöéù äøùò äðîù

éåðî àåä íà ÷ôñ ïäî ãçà ìë éîð éà .øèôð øáëù êëì éåàø åðéà àåäå éøéùò àöé äæ àîùã .àåä äæéà øëéð åðéà íà ,íéøåèô øéãáù ïúåà ìë .øéãä
:àåä éøåùéò øá åàì à÷éôñ ìëå ,øèôðå øáë.mixyernd on,åáàúñéù ãò åòøéå øùòî ÷ôñ åäìåë ååä ,øéãä êåúì ãçà õô÷ ,åùã÷ øáëù íééøéùòä ïî

:íéìòáì ïîåîá åìëàé åáàúñéù øçàìå .õåçá ïèçåùì øåñà íéîéîú ïäù ïîæ ìëã
ggggïðéñøâ éëä.oilwlewn ixiyre iriyz ,cg` o`pn .mipy mipy oze` dpen cg`k mipy e`viïúåà äðîå çúôä áçåøá äæ ìöà äæ ãçàë íéðù åàöé

:äòáøà åà äùìù ïàðî íà ä"äå .øùòî úùåã÷á ùåã÷ éøéùòä âåæäå ,âåæ âåæ íéðù íéðù ïìåë äðåî ,ãçà âåæ.cg` o`pnäðî åàöéù íéðåùàøä íéðùì
:éùéìù éòéáøìå éðù éùéìùìå ,ãçà.milwlewn ixiyre iriyzéëä íåùîå ,øùò ãçà àåä åðåáùçá éøéùòå ,úîàá éøéùò àåä åðåáùçá éòéùúäù éôì

éëå ãçà ãçà ÷ôð íúäã ,íéîìù áø÷ øùò ãçàå øùòî éøéùòã ,éøéùò øùò ãçàìå éòéùú éøéùòì àø÷ì åîã àìå .åáàúñéù ãò åòøéå íéì÷ìå÷î ååä
äðéùã àåä åäéàå ,øùò ãçà éøéùòäå ,úåîäáì éøéùò àéä åðåáùçì éòéùúäù àîìò éìåëì øéøáî éøéùò àø÷ øùò ãçàìå éòéùú äééø÷å éøéùò éèî
àåäù éøéùò øéøáî àìå ãçéá äìçúá íéðù åàöéã àëä ìáà .ïî÷ì ùøôîãë ,êìî úøéæâî íéîìù áø÷ øùò ãçàäå ,øåîâ øùòî éøéùòä êëìä ,äòèå

:íéì÷ìå÷î êëìä ,éåä àì éîð åäéà øîàãëå ,åéìàî àåä øåîâ øùòî åàì ,éøéùò éåäìã éòéùú àøå÷.miycewn ozylyáéúëã(æ"ë àø÷éå),ø÷á øùòî ìëå
øîåìë ,åì êåîñá àìà ùåã÷ åðéà àåä äî ,úùãå÷î åúåòèå ùåã÷ àåäå ìéàåä ,úøîà ,éòéáùå éðéîù óà äáøî éðàù ìåëé .øùò ãçàå éòéùú úåáøì

:åéøçàî øùò ãçàå åéðôìî éòéùú åðééäã éøéùòì êåîñá àìà úùãå÷î äðéà åúåòè óà ,åôåâ ìöà êåîñä åîöò éøéùòä.dxenz dyer dxenz yi ike
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מנין , בלא אחד  øNòîונטל  äæ ïéà:שכתוב –,"ycew didi ixiyrd" ÅÆÇÂÅ
עשירי. זה øNòîואין  äæ éøä :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÈÅÂÅÆÇÂÅ

– במחשבה דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר  שהוקש  –
בהם שכתוב מעשר, ותרומת גדולה מתרומה כז כז כז כז ):):):):שנלמד יח יח יח יח ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

""""aygpe:ודרשו תרומתכם", ובמחשבה "aygpe",לכם באומד  שניטלות
במחשבה. ניטל  בהמה מעשר  אף –.dcedi iaxa iqei iaxk dkld oi`e
ïëBúì ïééeðîä ïî ãçà õô÷מהדיר היוצאים את מונה היה – ÈÇÆÈÄÇÀÄÀÈ

ונתערב  הדיר לתוך המנויין  מן  אחד וקפץ עשירי , וקידש אחד  אחד 

נימנו, לא שעדיין  íéøeètבאלו  elà éøäשבדיר אותם כל – ÂÅÅÀÄ
שקפץ  המנוי הוא אם ספק מהן  אחד  שכל לפי  בהמה, ממעשר פטורים

כול מספק הלכך מלהתעשר ; פטור המנוי והרי  אחר , או  הדיר ם לתוך 
מפרשים((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).פטורים הגמראהגמראהגמראהגמרא):):):):ויש oiiepnd((((לפילפילפילפי on cg` utw

okezl והיה הואיל  מקום מכל עשירי , יצא לא שעדיין פי על אף –
i e ` x d o i p n, ונמצאו המנין , את להשלים כדי בדיר  שנשאר  כלומר 

כבר נפטרו המנויים כל  לפיכך  להתעשר, הראוי מנין היוצאים
פוטר הראוי שמנין לתוך((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מלהתעשר, מהם אחד  קפץ אם ולכן 

שבתוכם המנוי ספק משום פטורים כולן  עדיין, נמנו שלא ((((רבנורבנורבנורבנואלו

הרש הרש הרש הרש """"שששש);););); חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת עייןעייןעייןעיין íéøOòîäגרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; ïîÄÇÀËÈÄ
ïëBúì,מעשר שם עליהם נקרא שכבר מאלו אחד  הדיר לתוך קפץ – ÀÈ

זו  היא שמא מעשר, ספק שבדיר בהמה כל  הרי  השאר , עם ונתערב
לפיכך  לתוכם, eáàzñiLשקפצה ãò eòøé ïlkשבדיר אלו כל  – ËÈÄÀÇÆÄÀÈÂ

מום, בהם שיפול עד  íéìòaìירעו ïîeîa eìëàéå משום שכן – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ
אחרת. תקנה להם אין  הספק

ח ה נ ש מ ר ו א ב

עישורן. בשעת במניינן שטעה בבהמות דנה זו משנה

úçàk íéðL eàöéביחד שניים יצאו למנותן  כשהתחיל  אם – ÈÀÀÇÄÀÇÇ
הפתח, íéðLברוחב íéðL ïúBà äðBî לזוג שקורא זוגות, זוגות – ÆÈÀÇÄÀÇÄ

העשירי והזוג וכו', "שלושה" קורא השלישי ולזוג "שניים", השני 

מעשר. בקדושת ãçàקדוש  ïàðî שיצאו הראשונים השניים אם – ÀÈÈÆÈ
"שלושה",כ – ולרביעי "שניים", מנה והשלישי  "אחד ", מנה אחד

כולם, ïéì÷ì÷îוכן éøéNòå éòéLz הוא למניינו שהתשיעי לפי  – ÀÄÄÇÂÄÄÀËÀÈÄ
שאותו  לכל, ברור לא ואף עשר, אחד  הוא למניינו והעשירי העשירי,

שיפול עד וירעו  מקולקלים שניהם הלכך עשירי , הוא תשיעי לו שקרא
במומם. וייאכלו מום úçàkבהם éøéNòå éòéLz eàöé הראשונים – ÈÀÀÄÄÇÂÄÄÀÇÇ

כאחד , יצאו והעשירי  התשיעי אבל  אחד , אחד éøéNòåיצאו éòéLzÀÄÄÇÂÄÄ
ïéì÷ì÷î. שיסתאבו עד  ירעו  הלכך  העשירי , הוא מי  ידוע שאין לפי – ÀËÀÈÄ

:øNò ãçàìe ,éòéLz :éøéNòìå ,éøéNò :éòéLzì àø÷ÈÈÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÀÄÄÀÇÇÈÈ
éøéNòלתשיעי ואילו "תשיעי ", לעשירי  וקרא במניינו  שטעה – ÂÄÄ

"עשירי", קראם עשר ïéLc÷îולאחד ïzLìLשכתוב ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÈÀÈÀËÈÄ
יהיה  העשירי השבט תחת יעבור  אשר כל  וצאן בקר  מעשר "וכל

ודרשו : xyrnקודש ", lke קראם שאם עשר , ואחד  תשיעי  לרבות –
עשירי, קראם אם עשר , ושנים שמיני  ברם, מקודשים. הם הרי עשירי,

בסמוך אלא למעשר מקדשת העשירי  של טעותו שאין  מקודשים, אינם
הקבלה מפי הלכה זה ודבר  עשר ; והאחד  התשיעי דהיינו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לו ,

Bîeîa ìëàð éòéLzäוייאכל מום בו  שיפול  עד  שממתינים – ÇÀÄÄÆÁÈÀ
øNòîבמומו, éøéNòäå,כדינו –íéîìL áø÷ øNò ãçàå– ÀÈÂÄÄÇÂÅÀÇÇÈÈÈÅÀÈÄ
א א א א ):):):):שכתוב  גגגג,,,, הוא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח "ואם

ודרשו : ""xwa"מקריב", לשלמים, עשר  האחד  את לרבות –on"הבקר
עשר האחד את ומרבים שלמים, קרב שאינו התשיעי  את להוציא –

העשירי קדושת אחר  בא עשר  שהאחד  לפי  התשיעי , את ומוציאים
לפניו  ולא לאחריו תמורה) (עושה מקדש  והקדש קודם, בא והתשיעי

äøeîz((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), äNBòå,תמורה עושה שלמים שקרב עשר  האחד  – ÀÆÀÈ
הקרבנות, כל כדין  מתקדשת, היא הרי  אחרת בבהמה המירו  שאם

øéàî éaø éøác.שלמים קרבן כל כדין עשר האחד  שדין הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
äøeîz äNBò äøeîz Lé éëå :äãeäé éaø øîà יהודה רבי – ÈÇÇÄÀÈÀÄÅÀÈÈÀÈ

הריהו  עשירי, שכשקראו תמורה, משום קדוש  עשר שהאחד  סובר,
הדין  הרי תמורה שהוא וכיון העשירי, תחת יהיה זה אמר: כאילו 

שכתוב תמורה, עושה תמורה לגלגלגלג):):):):שאין  כז כז כז כז ,,,, ותמורתו ((((ויקראויקראויקראויקרא הוא "והיה
ודרשו : קודש ", ycew"יהיה didi ezxenze".תמורתו תמורת eøîàÈÀולא

áø÷ äéä àG ,äøeîz äéä elà :øéàî éaø íeMî אין – ÄÇÄÅÄÄÈÈÀÈÈÈÈÅ
שלמים, קרב היה לא "תמורה" היה שאילו העשירי, תמורת עשר האחד 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

ïåéña,ìeìàa äòLúå íéøNòa.ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå,eøîà àGåéøLúa ãçàa?àeäL éðtî §¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤
áBè íBé,éàåáBè íBéa øOòì øLôà,ìeìàa äòLúå íéøNòa eäeîéc÷ä Cëéôì.øéàî éaøøîBà:ìeìàa ãçàa §¦¤§¨§©¥§§¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡©¦¥¦¥§¤¨¤¡

äîäa øNòîì äðMä Làø.éàfò ïaøîBà:ïîöò éðôa ïéøOòúî ïéiìeìàä. Ÿ©¨¨§©§©§¥¨¤©©¥¨¡¦¦¦§©§¦¦§¥©§¨
Âìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk–ïéôøèöî elà éøä.äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç ¨©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡£¥¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨

äðMä Làø øçàì–ïéôøèöî ïðéà.ïøbä øçàì äMîçå ïøbä éðôì äMîç–ïéôøèöî elà éøä.änì ïk íà §©©Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦£¦¨¦§¥©Ÿ¤©£¦¨§©©©Ÿ¤£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨
øîàð:GL''äîäa øNòîì úBðøb L?òébä àHL ãòLïøbä–ìå øBkîì øzîèBçL;ïøbä òébä–èçLé àG; ¤¡©¨§¨§©§©§¥¨¤©¤¦¦©©Ÿ¤ª¨¦§§¦§¦¦©©Ÿ¤¦§Ÿ

èçL íàå–øeèt. §¦¨©¨
ÊïøOòî ãöék?øécì ïñðBk,ïè÷ çút ïäì äNBòå,úçàk úàöì ïéìBëé íéðL eéäé àHL éãk,èáMa äðBîe: ¥©§©§¨§¨©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥¤¦§§©¦§¦¨¥§©©¤©¥¤

ãçà,íéðL,GLäL,äòaøà,äMîç,äML,äòáL,äðBîL,äòLz;éøéNò àöBiäå–øîBàå àø÷ña Bø÷Bñ: ¤¨§©¦§¨©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§¨¦§¨§©¥£¦¦§§¦§¨§¥
øNòî äæ éøä.àø÷ña Bø÷ñ àG,èáMa íàðî àGå,éöeáø íàðnL Bàí,íéãîBò Bà–íéøOòî elà éøä.äéä £¥¤©£¥§¨§¦§¨§§¨¨©¥¤¤§¨¨§¦§¦£¥¥§ª¨¦¨¨

.oeiqa cg`a:úøöò ãòå ïñéðî úåãìåé úåîäá èåòéîù éôì ,éàæò ïáã àîòè ïøîàãë.ixyza cg`a exn` `le:úåúáù éúù íåé àåäã â"òàåiptn
.aeh mei `edyéøùúã éôåøöì éúà àìã â"òàå ,äîäá øùòîì äðäù ùàø àåä éøùúá ãçàã ,ïùéå ùãçá àøéëä ïðéòáã íåùî àãç ,øîà÷ ãåòå àãç

åòãéìã ïùéì ùãç ïéá àøéëä ãáòîì ïðéòáã íåùî àîåé àåää ïðéøùòî àì ä"ôà ,àåä ïîæ øñåçî ãìåð éàå ,íåéä äìè íåù ãìåð àì éúëà àäã åäééãäá
:áåè íåéá òåáöì øåñàå ,øëéð àäéù éãë éøéùòä åá òáåöù íåãà òáö àúø÷ñ íåùî ,áåè íåé àåäù éðôî ,ãåòå .ïùéä íò ùãçä åôøèöéì àìã éùðéà

.onvr ipta oixyrzn oiilel`dïéøùòúî ïéà êëìä ,éøùúá ãçà åà ìåìàá ãçà äîäá øùòîì äðùä ùàø éåä éà äéì à÷ôñîã ìéòì àðùéøôãë
:ùãçá ïùé åôøèöì àìã íåùî ,êìéàå éøùúî íéãìåðä íò ïééìåìàä

eeee.miclepd lk:ïåòîù 'øå øæòéìà 'øë àîúñ êä.dpyd y`x iptl dyngéîð àðú ,ïéôøèöî ïøåâä øçàì äùîçå ïøåâä éðôì äùîç éðúîì éòáã áâà
:éàä.hegyi `l:ïðáøãî øùòîì åòá÷ ïøåâäù.xeht hgy m`e:äúéî àìå åàì àì äîäá øùòîã ìáèá ïçëùà àìã .äìéëàá àéøù äîäáå
ffff.xicl:ïàöä åá íéñéðëîù íéð÷ åà íéðáà ó÷åî íå÷î.dxyr lhpe d`n el did:ïéðî íåù àìá.cg` lhpe dxyr e`:ïéðî àìá.xyrn df oi`

`xephxa yexit

ב) הבהמה; מעשר  את ויביא במקדש  ïåéñaברגל  ãçàa כדעת – ÀÆÈÀÄÈ
ג) לעיל; ביארנו  וטעמו  עזאי, ìeìàaבן äòLúå íéøNòa– ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ

לקמן. הטעם ìeìàa,כמפורש äòLúå íéøNòa eøîà änìåÀÈÈÈÀÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
éøLúa ãçàa eøîà àGå?בניסן באחד  שאמרו  כמו  –éðtî ÀÈÀÀÆÈÀÄÀÅÄÀÅ

áBè íBé àeäL,השנה ראש  –áBè íBéa øOòì øLôà éàå ÆÀÄÆÀÈÀÇÅÀ
ראש בתשרי  שבאחד  א) נאמרו: תשובות ששתי מבואר, בגמרא –

בהמה למעשר  אאאא),),),),השנה אאאא,,,, השנההשנההשנההשנה ראשראשראשראש בין ((((משנהמשנהמשנהמשנה היכר לעשות ויש
החדש על  הישן  מן ולא הישן  על החדש  מן מעשרים שאין לישן, חדש

את  לעדר יצרפו  שמא חשש שאין  פי  על ואף א); משנה לעיל  (עיין 
מעשרים  אין מקום מכל הם, זמן מחוסרי שהרי  בתשרי , באחד הנולדים

בתשרי שאחד  מפני  ב) לחדש; הישן בין היכר  שיהא כדי יום, באותו 
העשירי את שצובע משום טוב, ביום לעשר  אפשר ואי  טוב, יום הוא

טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, íéøNòaשיהא eäeîéc÷ä CëéôìÀÄÈÄÀÄÀÆÀÄ
ìeìàa äòLúå ליום בקיץ הנולדים של המעשר זמן את הקדימו – ÀÄÀÈÆÁ

באלול. ותשעה Làøהעשרים ìeìàa ãçàa :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÀÆÈÆÁÙ
äîäa øNòîì äðMäהשנה ראש במסכת טעמו כמבואר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÇÈÈÀÇÀÇÀÅÈ

א א א א );););); היכר ח ח ח ח ,,,, משום באב בכ "ט מעשרים שלדעתו יום יום יום יום ונראה ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ïéiìeìàäטובטובטובטוב").").")."). :øîBà éàfò ïa,אלול בחודש הנולדים – ÆÇÇÅÈÁÄÄ
ïîöò éðôa ïéøOòúî שנולדו אלו  עם למעשר מצטרפים שאינם – ÄÀÇÀÄÄÀÅÇÀÈ

טעמו: מבואר בגמרא בברייתא לאחריו . או אלול i`fr:לפני oa xn`"
jk mixne` ellde jk mixne` ellde li`edבאחד אומר : מאיר (שרבי

אומרים: שמעון ורבי  אלעזר ורבי בהמה, למעשר  השנה ראש  באלול 
כמי), הלכה יודע ואיני בתשרי, onvrl",באחד oixyrzn oiilel`d

חדש ספק משום אחרים, בחדשים הנולדים עם מתעשרים שאינם
בישן .
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הקובעים  הזמנים בענין  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בהמה. למעשר 

ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk– ÈÇÈÄÅÆÈÀÄÀÅÇÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
השנה, כל  ïéôøèöîבמשך elà éøä.להתעשר אחד לעדר – ÂÅÅÄÀÈÀÄ

השנה  ראש  בתשרי שאחד  שמעון, ורבי אלעזר כרבי  סוברת משנתנו 
בהמה. Làøלמעשר  øçàì äMîçå äðMä Làø éðôì äMîçÂÄÈÄÀÅÙÇÈÈÇÂÄÈÀÇÇÙ

äðMäלפני נולדו  מהם שחמישה טלאים עשרה לאדם יש אם – ÇÈÈ
השנה, ראש לאחר  נולדו וחמישה השנה ïéôøèöîראש ïðéà– ÅÈÄÀÈÀÄ

זה. על זה מתעשרין וישן  חדש שאין  במעשר , éðôìלהתחייב äMîçÂÄÈÄÀÅ
ïøbä øçàì äMîçå ïøbä אלא שנה, באותה נולדו אם אבל  – ÇÙÆÇÂÄÈÀÇÇÇÙÆ

בהמה, למעשר  "גורן " שהוא הזמנים אחד לפני נולדו  שחמישה
הזמן , אותו לאחר נולדו וחמישה הקודמת, במשנה elàכמבואר  éøäÂÅÅ

ïéôøèöî.להתעשר החייבים טלאים עשרה של אחד לעדר –íà ÄÀÈÀÄÄ
øîàð änì ïkGL' :'äîäa øNòîì úBðøb Lכל אם – ÅÈÈÆÁÇÈÀÈÀÇÀÇÀÅÈ

פרקים  שלושה קבעו  מה לשם מצטרפים, השנה במשך הנולדים
בהמה? למעשר  øBkîìכ"גרנות" øzî ,ïøbä òébä àHL ãòLÆÇÆÄÄÇÇÙÆËÈÄÀ

èBçLìå, שיעשרן קודם בהמותיו –ïøbä òébä הקובע הזמן  – ÀÄÀÄÄÇÇÙÆ
הקודמת, במשנה כמבואר חכמים, תקנת לפי בהמה àGלמעשר 

èçLé;שיעשרן עד  בהמותיו  –èçL íàå,שעישר קודם –øeèt ÄÀÙÀÄÈÇÈ
באכילה. מותרת והבהמה מעונש, –

i y i l y m e i
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ïøOòî ãöék?הבהמות את –øécì ïñðBk,גדר מוקף מקום – ÅÇÀÇÀÈÀÈÇÄ
úàöì ïéìBëé íéðL eéäé àHL éãk ,ïè÷ çút ïäì äNBòåÀÆÈÆÆÇÈÈÀÅÆÄÀÀÇÄÀÄÈÅ

úçàk,הבאה במשנה כמבואר קלקול, לידי  יבוא שלא –äðBîe ÀÇÇÆ
GL ,íéðL ,ãçà :èáMa,äòáL ,äML ,äMîç ,äòaøà ,äL ÇÅÆÆÈÀÇÄÀÈÇÀÈÈÂÄÈÄÈÄÀÈ

àø÷ña Bø÷Bñ ,éøéNò àöBiäå ;äòLz ,äðBîL צובעו – ÀÈÄÀÈÀÇÅÂÄÄÀÀÄÀÈ
אדום, øNòîבצבע äæ éøä :øîBàåשכתוב כמו כז כז כז כז ,,,,– ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÅÂÅÆÇÂÅ

לה'".לבלבלבלב):):):): קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור  אשר  àG"כל
àø÷ña Bø÷ñ, העשירי את צבע לא –èáMa íàðî àGå או – ÀÈÀÄÀÈÀÀÈÈÇÅÆ

בשבט, הטלאים את מנה íéãîBòשלא Bà ,íéöeáø íàðnL BàÆÀÈÈÀÄÀÄ
מהדיר , יוצאים כשהם ולא –íéøOòî elà éøä:שכתוב –ixiyrd" ÂÅÅÀËÈÄ

,"ycew didi: ודרשוycew ixiyr.מקום מכל –ìèðå ,äàî Bì äéäÈÈÅÈÀÈÇ
äøNò, מנין בלא –ãçà ìèðå ,äøNò עשרה לו שהיו  או  – ÂÈÈÂÈÈÀÈÇÆÈ
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äàî Bì,äøNò ìèðå;äøNò,ãçà ìèðå–øNòî äæ ïéà.äãeäé éaøa éñBé éaøøîBà:øNòî äæ éøä.õô÷ ¥¨§¨©£¨¨£¨¨§¨©¤¨¥¤©£¥©¦¥¥©¦§¨¥£¥¤©£¥¨©
ïëBúì ïééeðîä ïî ãçà–íéøeèt elà éøä;ïëBúì íéøOòîä ïî–eáàzñiL ãò eòøé ïlk,íéìòaì ïîeîa eìëàéå. ¤¨¦©§¦§¨£¥¥§¦¦©§ª¨¦§¨ª¨¦§©¤¦§¨£§¥¨§§¨©§¨¦

Áúçàk íéðL eàöé–íéðL íéðL ïúBà äðBî.ãçà ïàðî–ïéì÷ì÷î éøéNòå éòéLz.úçàk éøéNòå éòéLz eàöé ¨§§©¦§©©¤¨§©¦§©¦§¨¨¤¨§¦¦©£¦¦§ª§¨¦¨§§¦¦©£¦¦§©©
–ïéì÷ì÷î éøéNòå éòéLz.éòéLzì àø÷:éøéNò,éøéNòìå:éòéLz,øNò ãçàìe:éøéNò–ìLïéLc÷î ïzL: §¦¦©£¦¦§ª§¨¦¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦§¦¦§©©¨¨£¦¦§¨§¨§ª¨¦

Bîeîa ìëàð éòéLzä,éøéNòäå–øNòî,íéîìL áø÷ øNò ãçàå.äøeîz äNBòå;éøácøéàî éaø.øîà ©§¦¦¤¡¨§§¨£¦¦©£¥§©©¨¨¨¥§¨¦§¤§¨¦§¥©¦¥¦¨©
äãeäé éaø:äøeîz äNBò äøeîz Lé éëå?íeMî eøîàøéàî éaø:äøeîz äéä elà,áø÷ äéä àG. ©¦§¨§¦¥§¨¨§¨¨§¦©¦¥¦¦¨¨§¨¨¨¨¥

áéúëã(æ"ë àø÷éå):éøéùò äæ ïéàå ,ùãå÷ äéäé éøéùòä.xyrn df ixd xne` dcedi 'xa iqei iaxøùòî úîåøúå äìåãâ äîåøúù íùë éñåé éáø øáñã
áéúëã äáùçîáå ãîåàá íéìèéð(ç"é øáãîá)äééø÷ äîåøú øùòîã ,äáùçîáå ãîåàá ìèéð øùòî êë ,äîåøú àéåä äáùçîá ,íëúîåøú íëì áùçðå

áéúëã ,àðîçø(íù)äîäá øùòî óà äáùçîá ìèéð ïâã øùòî äî ,ïâã øùòîì äîäá øùòî ù÷úéàå .äîåøú 'äì åîéøé øùà ìàøùé éðá øùòî úà éë
:éñå 'øë äëìä ïéàå .äáùçîá ìèéð.oiiepnd on cg` utwêåúì äòùúä ïî ãçà õô÷å ,äòùúä åøèôðå éøéùòä ìèðå çúôä ïî åàöéù äøùò äðîù

éåðî àåä íà ÷ôñ ïäî ãçà ìë éîð éà .øèôð øáëù êëì éåàø åðéà àåäå éøéùò àöé äæ àîùã .àåä äæéà øëéð åðéà íà ,íéøåèô øéãáù ïúåà ìë .øéãä
:àåä éøåùéò øá åàì à÷éôñ ìëå ,øèôðå øáë.mixyernd on,åáàúñéù ãò åòøéå øùòî ÷ôñ åäìåë ååä ,øéãä êåúì ãçà õô÷ ,åùã÷ øáëù íééøéùòä ïî

:íéìòáì ïîåîá åìëàé åáàúñéù øçàìå .õåçá ïèçåùì øåñà íéîéîú ïäù ïîæ ìëã
ggggïðéñøâ éëä.oilwlewn ixiyre iriyz ,cg` o`pn .mipy mipy oze` dpen cg`k mipy e`viïúåà äðîå çúôä áçåøá äæ ìöà äæ ãçàë íéðù åàöé

:äòáøà åà äùìù ïàðî íà ä"äå .øùòî úùåã÷á ùåã÷ éøéùòä âåæäå ,âåæ âåæ íéðù íéðù ïìåë äðåî ,ãçà âåæ.cg` o`pnäðî åàöéù íéðåùàøä íéðùì
:éùéìù éòéáøìå éðù éùéìùìå ,ãçà.milwlewn ixiyre iriyzéëä íåùîå ,øùò ãçà àåä åðåáùçá éøéùòå ,úîàá éøéùò àåä åðåáùçá éòéùúäù éôì

éëå ãçà ãçà ÷ôð íúäã ,íéîìù áø÷ øùò ãçàå øùòî éøéùòã ,éøéùò øùò ãçàìå éòéùú éøéùòì àø÷ì åîã àìå .åáàúñéù ãò åòøéå íéì÷ìå÷î ååä
äðéùã àåä åäéàå ,øùò ãçà éøéùòäå ,úåîäáì éøéùò àéä åðåáùçì éòéùúäù àîìò éìåëì øéøáî éøéùò àø÷ øùò ãçàìå éòéùú äééø÷å éøéùò éèî
àåäù éøéùò øéøáî àìå ãçéá äìçúá íéðù åàöéã àëä ìáà .ïî÷ì ùøôîãë ,êìî úøéæâî íéîìù áø÷ øùò ãçàäå ,øåîâ øùòî éøéùòä êëìä ,äòèå

:íéì÷ìå÷î êëìä ,éåä àì éîð åäéà øîàãëå ,åéìàî àåä øåîâ øùòî åàì ,éøéùò éåäìã éòéùú àøå÷.miycewn ozylyáéúëã(æ"ë àø÷éå),ø÷á øùòî ìëå
øîåìë ,åì êåîñá àìà ùåã÷ åðéà àåä äî ,úùãå÷î åúåòèå ùåã÷ àåäå ìéàåä ,úøîà ,éòéáùå éðéîù óà äáøî éðàù ìåëé .øùò ãçàå éòéùú úåáøì

:åéøçàî øùò ãçàå åéðôìî éòéùú åðééäã éøéùòì êåîñá àìà úùãå÷î äðéà åúåòè óà ,åôåâ ìöà êåîñä åîöò éøéùòä.dxenz dyer dxenz yi ike

`xephxa yexit

מנין , בלא אחד  øNòîונטל  äæ ïéà:שכתוב –,"ycew didi ixiyrd" ÅÆÇÂÅ
עשירי. זה øNòîואין  äæ éøä :øîBà äãeäé éaøa éñBé éaøÇÄÅÅÇÄÀÈÅÂÅÆÇÂÅ

– במחשבה דגן מעשר מה דגן, למעשר בהמה מעשר  שהוקש  –
בהם שכתוב מעשר, ותרומת גדולה מתרומה כז כז כז כז ):):):):שנלמד יח יח יח יח ,,,, ((((במדבר במדבר במדבר במדבר 

""""aygpe:ודרשו תרומתכם", ובמחשבה "aygpe",לכם באומד  שניטלות
במחשבה. ניטל  בהמה מעשר  אף –.dcedi iaxa iqei iaxk dkld oi`e
ïëBúì ïééeðîä ïî ãçà õô÷מהדיר היוצאים את מונה היה – ÈÇÆÈÄÇÀÄÀÈ

ונתערב  הדיר לתוך המנויין  מן  אחד וקפץ עשירי , וקידש אחד  אחד 

נימנו, לא שעדיין  íéøeètבאלו  elà éøäשבדיר אותם כל – ÂÅÅÀÄ
שקפץ  המנוי הוא אם ספק מהן  אחד  שכל לפי  בהמה, ממעשר פטורים

כול מספק הלכך מלהתעשר ; פטור המנוי והרי  אחר , או  הדיר ם לתוך 
מפרשים((((ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא).).).).פטורים הגמראהגמראהגמראהגמרא):):):):ויש oiiepnd((((לפילפילפילפי on cg` utw

okezl והיה הואיל  מקום מכל עשירי , יצא לא שעדיין פי על אף –
i e ` x d o i p n, ונמצאו המנין , את להשלים כדי בדיר  שנשאר  כלומר 

כבר נפטרו המנויים כל  לפיכך  להתעשר, הראוי מנין היוצאים
פוטר הראוי שמנין לתוך((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מלהתעשר, מהם אחד  קפץ אם ולכן 

שבתוכם המנוי ספק משום פטורים כולן  עדיין, נמנו שלא ((((רבנורבנורבנורבנואלו

הרש הרש הרש הרש """"שששש);););); חידושיחידושיחידושיחידושי ועייןועייןועייןועיין שלמה שלמה שלמה שלמה ";";";"; """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת עייןעייןעייןעיין íéøOòîäגרשום גרשום גרשום גרשום ;;;; ïîÄÇÀËÈÄ
ïëBúì,מעשר שם עליהם נקרא שכבר מאלו אחד  הדיר לתוך קפץ – ÀÈ

זו  היא שמא מעשר, ספק שבדיר בהמה כל  הרי  השאר , עם ונתערב
לפיכך  לתוכם, eáàzñiLשקפצה ãò eòøé ïlkשבדיר אלו כל  – ËÈÄÀÇÆÄÀÈÂ

מום, בהם שיפול עד  íéìòaìירעו ïîeîa eìëàéå משום שכן – ÀÅÈÀÀÈÇÀÈÄ
אחרת. תקנה להם אין  הספק
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עישורן. בשעת במניינן שטעה בבהמות דנה זו משנה

úçàk íéðL eàöéביחד שניים יצאו למנותן  כשהתחיל  אם – ÈÀÀÇÄÀÇÇ
הפתח, íéðLברוחב íéðL ïúBà äðBî לזוג שקורא זוגות, זוגות – ÆÈÀÇÄÀÇÄ

העשירי והזוג וכו', "שלושה" קורא השלישי ולזוג "שניים", השני 

מעשר. בקדושת ãçàקדוש  ïàðî שיצאו הראשונים השניים אם – ÀÈÈÆÈ
"שלושה",כ – ולרביעי "שניים", מנה והשלישי  "אחד ", מנה אחד

כולם, ïéì÷ì÷îוכן éøéNòå éòéLz הוא למניינו שהתשיעי לפי  – ÀÄÄÇÂÄÄÀËÀÈÄ
שאותו  לכל, ברור לא ואף עשר, אחד  הוא למניינו והעשירי העשירי,

שיפול עד וירעו  מקולקלים שניהם הלכך עשירי , הוא תשיעי לו שקרא
במומם. וייאכלו מום úçàkבהם éøéNòå éòéLz eàöé הראשונים – ÈÀÀÄÄÇÂÄÄÀÇÇ

כאחד , יצאו והעשירי  התשיעי אבל  אחד , אחד éøéNòåיצאו éòéLzÀÄÄÇÂÄÄ
ïéì÷ì÷î. שיסתאבו עד  ירעו  הלכך  העשירי , הוא מי  ידוע שאין לפי – ÀËÀÈÄ

:øNò ãçàìe ,éòéLz :éøéNòìå ,éøéNò :éòéLzì àø÷ÈÈÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÀÄÄÀÇÇÈÈ
éøéNòלתשיעי ואילו "תשיעי ", לעשירי  וקרא במניינו  שטעה – ÂÄÄ

"עשירי", קראם עשר ïéLc÷îולאחד ïzLìLשכתוב ((((שם שם שם שם ):):):):– ÀÈÀÈÀËÈÄ
יהיה  העשירי השבט תחת יעבור  אשר כל  וצאן בקר  מעשר "וכל

ודרשו : xyrnקודש ", lke קראם שאם עשר , ואחד  תשיעי  לרבות –
עשירי, קראם אם עשר , ושנים שמיני  ברם, מקודשים. הם הרי עשירי,

בסמוך אלא למעשר מקדשת העשירי  של טעותו שאין  מקודשים, אינם
הקבלה מפי הלכה זה ודבר  עשר ; והאחד  התשיעי דהיינו ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ).).).).לו ,

Bîeîa ìëàð éòéLzäוייאכל מום בו  שיפול  עד  שממתינים – ÇÀÄÄÆÁÈÀ
øNòîבמומו, éøéNòäå,כדינו –íéîìL áø÷ øNò ãçàå– ÀÈÂÄÄÇÂÅÀÇÇÈÈÈÅÀÈÄ
א א א א ):):):):שכתוב  גגגג,,,, הוא ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  הבקר מן אם קרבנו, שלמים זבח "ואם

ודרשו : ""xwa"מקריב", לשלמים, עשר  האחד  את לרבות –on"הבקר
עשר האחד את ומרבים שלמים, קרב שאינו התשיעי  את להוציא –

העשירי קדושת אחר  בא עשר  שהאחד  לפי  התשיעי , את ומוציאים
לפניו  ולא לאחריו תמורה) (עושה מקדש  והקדש קודם, בא והתשיעי

äøeîz((((גמרא גמרא גמרא גמרא ),),),), äNBòå,תמורה עושה שלמים שקרב עשר  האחד  – ÀÆÀÈ
הקרבנות, כל כדין  מתקדשת, היא הרי  אחרת בבהמה המירו  שאם

øéàî éaø éøác.שלמים קרבן כל כדין עשר האחד  שדין הסובר – ÄÀÅÇÄÅÄ
äøeîz äNBò äøeîz Lé éëå :äãeäé éaø øîà יהודה רבי – ÈÇÇÄÀÈÀÄÅÀÈÈÀÈ

הריהו  עשירי, שכשקראו תמורה, משום קדוש  עשר שהאחד  סובר,
הדין  הרי תמורה שהוא וכיון העשירי, תחת יהיה זה אמר: כאילו 

שכתוב תמורה, עושה תמורה לגלגלגלג):):):):שאין  כז כז כז כז ,,,, ותמורתו ((((ויקראויקראויקראויקרא הוא "והיה
ודרשו : קודש ", ycew"יהיה didi ezxenze".תמורתו תמורת eøîàÈÀולא

áø÷ äéä àG ,äøeîz äéä elà :øéàî éaø íeMî אין – ÄÇÄÅÄÄÈÈÀÈÈÈÈÅ
שלמים, קרב היה לא "תמורה" היה שאילו העשירי, תמורת עשר האחד 

izdw - zex`ean zeipyn

f dpyn iriyz wxt zexeka zkqn

ïåéña,ìeìàa äòLúå íéøNòa.ìeìàa äòLúå íéøNòa eøîà änìå,eøîà àGåéøLúa ãçàa?àeäL éðtî §¦¨§¤§¦§¦§¨¤¡§¨¨¨§§¤§¦§¦§¨¤¡§¨§§¤¨§¦§¥¦§¥¤
áBè íBé,éàåáBè íBéa øOòì øLôà,ìeìàa äòLúå íéøNòa eäeîéc÷ä Cëéôì.øéàî éaøøîBà:ìeìàa ãçàa §¦¤§¨§©¥§§¦¨¦§¦§¤§¦§¦§¨¤¡©¦¥¦¥§¤¨¤¡

äîäa øNòîì äðMä Làø.éàfò ïaøîBà:ïîöò éðôa ïéøOòúî ïéiìeìàä. Ÿ©¨¨§©§©§¥¨¤©©¥¨¡¦¦¦§©§¦¦§¥©§¨
Âìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk–ïéôøèöî elà éøä.äMîçå äðMä Làø éðôì äMîç ¨©¨¦¥¤¨§¦§¥©¤§¦§¦§¨¤¡£¥¥¦§¨§¦£¦¨¦§¥Ÿ©¨¨©£¦¨

äðMä Làø øçàì–ïéôøèöî ïðéà.ïøbä øçàì äMîçå ïøbä éðôì äMîç–ïéôøèöî elà éøä.änì ïk íà §©©Ÿ©¨¨¥¨¦§¨§¦£¦¨¦§¥©Ÿ¤©£¦¨§©©©Ÿ¤£¥¥¦§¨§¦¦¥¨¨
øîàð:GL''äîäa øNòîì úBðøb L?òébä àHL ãòLïøbä–ìå øBkîì øzîèBçL;ïøbä òébä–èçLé àG; ¤¡©¨§¨§©§©§¥¨¤©¤¦¦©©Ÿ¤ª¨¦§§¦§¦¦©©Ÿ¤¦§Ÿ

èçL íàå–øeèt. §¦¨©¨
ÊïøOòî ãöék?øécì ïñðBk,ïè÷ çút ïäì äNBòå,úçàk úàöì ïéìBëé íéðL eéäé àHL éãk,èáMa äðBîe: ¥©§©§¨§¨©¦§¤¨¤¤©¨¨§¥¤¦§§©¦§¦¨¥§©©¤©¥¤

ãçà,íéðL,GLäL,äòaøà,äMîç,äML,äòáL,äðBîL,äòLz;éøéNò àöBiäå–øîBàå àø÷ña Bø÷Bñ: ¤¨§©¦§¨©§¨¨£¦¨¦¨¦§¨§¨¦§¨§©¥£¦¦§§¦§¨§¥
øNòî äæ éøä.àø÷ña Bø÷ñ àG,èáMa íàðî àGå,éöeáø íàðnL Bàí,íéãîBò Bà–íéøOòî elà éøä.äéä £¥¤©£¥§¨§¦§¨§§¨¨©¥¤¤§¨¨§¦§¦£¥¥§ª¨¦¨¨

.oeiqa cg`a:úøöò ãòå ïñéðî úåãìåé úåîäá èåòéîù éôì ,éàæò ïáã àîòè ïøîàãë.ixyza cg`a exn` `le:úåúáù éúù íåé àåäã â"òàåiptn
.aeh mei `edyéøùúã éôåøöì éúà àìã â"òàå ,äîäá øùòîì äðäù ùàø àåä éøùúá ãçàã ,ïùéå ùãçá àøéëä ïðéòáã íåùî àãç ,øîà÷ ãåòå àãç

åòãéìã ïùéì ùãç ïéá àøéëä ãáòîì ïðéòáã íåùî àîåé àåää ïðéøùòî àì ä"ôà ,àåä ïîæ øñåçî ãìåð éàå ,íåéä äìè íåù ãìåð àì éúëà àäã åäééãäá
:áåè íåéá òåáöì øåñàå ,øëéð àäéù éãë éøéùòä åá òáåöù íåãà òáö àúø÷ñ íåùî ,áåè íåé àåäù éðôî ,ãåòå .ïùéä íò ùãçä åôøèöéì àìã éùðéà

.onvr ipta oixyrzn oiilel`dïéøùòúî ïéà êëìä ,éøùúá ãçà åà ìåìàá ãçà äîäá øùòîì äðùä ùàø éåä éà äéì à÷ôñîã ìéòì àðùéøôãë
:ùãçá ïùé åôøèöì àìã íåùî ,êìéàå éøùúî íéãìåðä íò ïééìåìàä

eeee.miclepd lk:ïåòîù 'øå øæòéìà 'øë àîúñ êä.dpyd y`x iptl dyngéîð àðú ,ïéôøèöî ïøåâä øçàì äùîçå ïøåâä éðôì äùîç éðúîì éòáã áâà
:éàä.hegyi `l:ïðáøãî øùòîì åòá÷ ïøåâäù.xeht hgy m`e:äúéî àìå åàì àì äîäá øùòîã ìáèá ïçëùà àìã .äìéëàá àéøù äîäáå
ffff.xicl:ïàöä åá íéñéðëîù íéð÷ åà íéðáà ó÷åî íå÷î.dxyr lhpe d`n el did:ïéðî íåù àìá.cg` lhpe dxyr e`:ïéðî àìá.xyrn df oi`

`xephxa yexit

ב) הבהמה; מעשר  את ויביא במקדש  ïåéñaברגל  ãçàa כדעת – ÀÆÈÀÄÈ
ג) לעיל; ביארנו  וטעמו  עזאי, ìeìàaבן äòLúå íéøNòa– ÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ

לקמן. הטעם ìeìàa,כמפורש äòLúå íéøNòa eøîà änìåÀÈÈÈÀÀÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
éøLúa ãçàa eøîà àGå?בניסן באחד  שאמרו  כמו  –éðtî ÀÈÀÀÆÈÀÄÀÅÄÀÅ

áBè íBé àeäL,השנה ראש  –áBè íBéa øOòì øLôà éàå ÆÀÄÆÀÈÀÇÅÀ
ראש בתשרי  שבאחד  א) נאמרו: תשובות ששתי מבואר, בגמרא –

בהמה למעשר  אאאא),),),),השנה אאאא,,,, השנההשנההשנההשנה ראשראשראשראש בין ((((משנהמשנהמשנהמשנה היכר לעשות ויש
החדש על  הישן  מן ולא הישן  על החדש  מן מעשרים שאין לישן, חדש

את  לעדר יצרפו  שמא חשש שאין  פי  על ואף א); משנה לעיל  (עיין 
מעשרים  אין מקום מכל הם, זמן מחוסרי שהרי  בתשרי , באחד הנולדים

בתשרי שאחד  מפני  ב) לחדש; הישן בין היכר  שיהא כדי יום, באותו 
העשירי את שצובע משום טוב, ביום לעשר  אפשר ואי  טוב, יום הוא

טוב; ביום לצבוע ואסור ניכר, íéøNòaשיהא eäeîéc÷ä CëéôìÀÄÈÄÀÄÀÆÀÄ
ìeìàa äòLúå ליום בקיץ הנולדים של המעשר זמן את הקדימו – ÀÄÀÈÆÁ

באלול. ותשעה Làøהעשרים ìeìàa ãçàa :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÀÆÈÆÁÙ
äîäa øNòîì äðMäהשנה ראש במסכת טעמו כמבואר  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא – ÇÈÈÀÇÀÇÀÅÈ

א א א א );););); היכר ח ח ח ח ,,,, משום באב בכ "ט מעשרים שלדעתו יום יום יום יום ונראה ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

ïéiìeìàäטובטובטובטוב").").")."). :øîBà éàfò ïa,אלול בחודש הנולדים – ÆÇÇÅÈÁÄÄ
ïîöò éðôa ïéøOòúî שנולדו אלו  עם למעשר מצטרפים שאינם – ÄÀÇÀÄÄÀÅÇÀÈ

טעמו: מבואר בגמרא בברייתא לאחריו . או אלול i`fr:לפני oa xn`"
jk mixne` ellde jk mixne` ellde li`edבאחד אומר : מאיר (שרבי

אומרים: שמעון ורבי  אלעזר ורבי בהמה, למעשר  השנה ראש  באלול 
כמי), הלכה יודע ואיני בתשרי, onvrl",באחד oixyrzn oiilel`d

חדש ספק משום אחרים, בחדשים הנולדים עם מתעשרים שאינם
בישן .

ו ה נ ש מ ר ו א ב

הקובעים  הזמנים בענין  ללמד  מוסיפה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
בהמה. למעשר 

ìeìàa äòLúå íéøNò ãò éøLúa ãçàî íéãìBpä ìk– ÈÇÈÄÅÆÈÀÄÀÅÇÆÀÄÀÄÀÈÆÁ
השנה, כל  ïéôøèöîבמשך elà éøä.להתעשר אחד לעדר – ÂÅÅÄÀÈÀÄ

השנה  ראש  בתשרי שאחד  שמעון, ורבי אלעזר כרבי  סוברת משנתנו 
בהמה. Làøלמעשר  øçàì äMîçå äðMä Làø éðôì äMîçÂÄÈÄÀÅÙÇÈÈÇÂÄÈÀÇÇÙ

äðMäלפני נולדו  מהם שחמישה טלאים עשרה לאדם יש אם – ÇÈÈ
השנה, ראש לאחר  נולדו וחמישה השנה ïéôøèöîראש ïðéà– ÅÈÄÀÈÀÄ

זה. על זה מתעשרין וישן  חדש שאין  במעשר , éðôìלהתחייב äMîçÂÄÈÄÀÅ
ïøbä øçàì äMîçå ïøbä אלא שנה, באותה נולדו אם אבל  – ÇÙÆÇÂÄÈÀÇÇÇÙÆ

בהמה, למעשר  "גורן " שהוא הזמנים אחד לפני נולדו  שחמישה
הזמן , אותו לאחר נולדו וחמישה הקודמת, במשנה elàכמבואר  éøäÂÅÅ

ïéôøèöî.להתעשר החייבים טלאים עשרה של אחד לעדר –íà ÄÀÈÀÄÄ
øîàð änì ïkGL' :'äîäa øNòîì úBðøb Lכל אם – ÅÈÈÆÁÇÈÀÈÀÇÀÇÀÅÈ

פרקים  שלושה קבעו  מה לשם מצטרפים, השנה במשך הנולדים
בהמה? למעשר  øBkîìכ"גרנות" øzî ,ïøbä òébä àHL ãòLÆÇÆÄÄÇÇÙÆËÈÄÀ

èBçLìå, שיעשרן קודם בהמותיו –ïøbä òébä הקובע הזמן  – ÀÄÀÄÄÇÇÙÆ
הקודמת, במשנה כמבואר חכמים, תקנת לפי בהמה àGלמעשר 

èçLé;שיעשרן עד  בהמותיו  –èçL íàå,שעישר קודם –øeèt ÄÀÙÀÄÈÇÈ
באכילה. מותרת והבהמה מעונש, –

i y i l y m e i
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ïøOòî ãöék?הבהמות את –øécì ïñðBk,גדר מוקף מקום – ÅÇÀÇÀÈÀÈÇÄ
úàöì ïéìBëé íéðL eéäé àHL éãk ,ïè÷ çút ïäì äNBòåÀÆÈÆÆÇÈÈÀÅÆÄÀÀÇÄÀÄÈÅ

úçàk,הבאה במשנה כמבואר קלקול, לידי  יבוא שלא –äðBîe ÀÇÇÆ
GL ,íéðL ,ãçà :èáMa,äòáL ,äML ,äMîç ,äòaøà ,äL ÇÅÆÆÈÀÇÄÀÈÇÀÈÈÂÄÈÄÈÄÀÈ

àø÷ña Bø÷Bñ ,éøéNò àöBiäå ;äòLz ,äðBîL צובעו – ÀÈÄÀÈÀÇÅÂÄÄÀÀÄÀÈ
אדום, øNòîבצבע äæ éøä :øîBàåשכתוב כמו כז כז כז כז ,,,,– ((((ויקראויקראויקראויקרא ÀÅÂÅÆÇÂÅ

לה'".לבלבלבלב):):):): קודש יהיה העשירי השבט, תחת יעבור  אשר  àG"כל
àø÷ña Bø÷ñ, העשירי את צבע לא –èáMa íàðî àGå או – ÀÈÀÄÀÈÀÀÈÈÇÅÆ

בשבט, הטלאים את מנה íéãîBòשלא Bà ,íéöeáø íàðnL BàÆÀÈÈÀÄÀÄ
מהדיר , יוצאים כשהם ולא –íéøOòî elà éøä:שכתוב –ixiyrd" ÂÅÅÀËÈÄ

,"ycew didi: ודרשוycew ixiyr.מקום מכל –ìèðå ,äàî Bì äéäÈÈÅÈÀÈÇ
äøNò, מנין בלא –ãçà ìèðå ,äøNò עשרה לו שהיו  או  – ÂÈÈÂÈÈÀÈÇÆÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøãBð àG ìáà,ïéëéøòî àGå,úòc íäa ïéàL éðtî.Lãç ïaî úBçt–øcð,Cøòð àG ìáà. £¨§¦§©£¦¦¦§¥¤¥¨¤©©¨¦¤Ÿ¤¦¨£¨¤¡¨
·éøëpä–øéàî éaøøîBà:Cøòð,éøòî àG ìáàC.äãeäé éaøøîBà:éøòîC,Cøòð àG ìáà.íéãBî äæå äæ, ©¨§¦©¦¥¦¥¤¡¨£¨©£¦©¦§¨¥©£¦£¨¤¡¨¤¨¤¦

ïéøãBpL,ïéøcðå. ¤§¦§¦¨¦
‚ññBbä,âøäì àöBiäå–øcð àG,Cøòð àGå.àéá÷ò ïa àðéðç éaøøîBà:Cøòð,ïéáeö÷ åéîcL éðtî;Bðéà ìáà ©¥§©¥¥¨¥¦¨§¤¡¨©¦£¦¨¤£©§¨¥¤¡¨¦§¥¤¨¨§¦£¨¥

øcð,ïéáeö÷ åéîc ïéàL éðtî.éñBé éaøøîBà:øãBð,éøòîeC,Léc÷îe;÷éfä íàå–ïéîeìLza áiç. ¦¨¦§¥¤¥¨¨§¦©¦¥¥¥©£¦©§¦§¦¦¦©¨©©§¦

:éðåìô åúåà.oikxrp `l la`äéäéù ãò ,ïéëøò úùøôá íéøåîà äá÷ðå øëæã .íåìë øîà àì ,éìò éðåìô êøò íäéìò øçà øîà åà ,éìò éëøò øîà íà
:úéàãå äá÷ð åà éàãå øëæ.xcip yceg oan zegt:ïäù ìë íéîã äåù éøäù .éìò åéîã [øçà] øîà íà.jxrp `l la`àìà äùøôá êøò øîàð àìù

:äìòîå ùãåç ïáî
aaaa.jxrp xne` xi`n 'x ixkpdåìéôàå ùéà ìë äáéø ,àéìôé éë ùéà .íéøëðä úà èòéî ,ìàøùé éðá .èåòéî ãçå éåáéø ãç ,ïéëøò úùøôá éáéúë éàø÷ éøú

,ïéëéøòî àì ìáà ,íéëøòð ïè÷å äèåù ùøç éøäù ,íéëéøòîáî øúåé íéëøòðá áåúëä äáéøù åðéöî ïëù ,êéøòî àìå êøòð éøëð ,øáñ øéàî 'ø .òîùîá éøëð
:êøòðì àéåáéøå êéøòîì àèåòéî éãù êëìä.jxrp `le jixrn ixkp xne` dcedi 'xéáøë äëìäå .íéëøòð àìå ,íéëéøòî ñåðéâåøãðàå íåèîåè åðéöî ïëù

,éìò éëøò øîàù éøëð åà ,éìò éðåìô éøëð êøò øîàù ìàøùéå .äùøôá áåö÷ä êøòä åéðù éôë ïúéì áééç ,éìò éðåìô ìàøùé êøò øîàù éøëð êëìä .äãåäé
:íåìë øîà àì

bbbb.qqebd:ãîåò àåä äúéîìã ,àåä íéîã øá åàìã ,øãéð àì.jxrp `le:àåä äëøòäå äãîòä øá åàì éàäå ,åëéøòäå åãéîòäå áéúëã.bxdil `veide
,úåëìîä éô ìò âøäéì àöåé ìáà .ìàøùé ìù ïéã úéáá åðéã øîâðù:êøòðå êéøòî ìëä éøáã ,íéøëð ìù úåëìî àðù àìå ,ìàøùé úåëìî àðù àì`l

.xcip:àåä íéîã øá åàìã.jxrp `leáéúëã(æ"ë àø÷éå)ìëã àø÷ éàäì é÷åî ,êøòð øîàã àéá÷ò ïá àðéðç 'øå .äãôé àì íãàä ïî íøçé øùà íøç ìë
:éúéøçà àùøãì íøçé øùà íøç.'ek xne` iqei 'x÷éæä íà ,øáñ àî÷ àðú .÷éæä íàá éâéìô éë .ùéã÷îå êéøòîå øãåðá éâéìô àì àî÷ àðúå éñåé 'ø

åðéà äô ìò äåìîå ,äô ìò äåìîë àìà ,àéîã øèùá äáåúëë åàì äøåúá äáåúëä äåìî ,äøåúä ïî íéîåìùúá áééç ÷éæîäù ô"òàå .íéîåìùúä ïî øåèô
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ודאית. נקבה ולא ודאי  זכר  לא ïéøcðאינם ,ïè÷å äèBL LøçÅÅÆÀÈÈÄÈÄ
ïéëøòðå," עלי "ערכו  או עלי " "דמיו  עליהם: לומר  אחר  שיכול  – ÀÆÁÈÄ

ערכו , את או שוויו  את להקדש  ïéëéøòî,ונותן  àGå ,ïéøãBð àG ìáàÂÈÀÄÀÇÂÄÄ
úòc íäa ïéàL éðtî.ומעריכים נודרים הם מי לשם יודעים ואינם – ÄÀÅÆÅÈÆÇÇ
øcð ,Lãç ïaî úBçtשהרי נדר, נדרו עלי ", "דמיו  עליו : האומר  – ÈÄÆÙÆÄÈ

שהם, כל דמים Cøòðשווה àG ìáà בתורה הערך נקצב שלא – ÂÈÆÁÈ
ומעלה. חודש מבן  אלא
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יהודה. ורבי  מאיר  רבי בזה ונחלקו  ערכים, בתורת ישנו אם בנכרי , דנה משנתנו

Cøòð :øîBà øéàî éaø ,éøëpäאמר שאם ישראל , ידי  על – ÇÈÀÄÇÄÅÄÅÆÁÈ
שנותיו , כפי להקדש ערכו  נותן הריהו עלי", "ערכו ישראל : עליו

Céøòî àG ìáàערכי" או עלי " פלוני "ערך הנכרי : אמר שאם – ÂÈÇÂÄ
כלום. אמר לא Céøòîעלי ", :øîBà äãeäé éaøהנכרי יכול – ÇÄÀÈÅÇÂÄ

להקדש , ערכו  ונותן עלי ", "ערכו ישראל : על  Cøòðלומר àG ìáàÂÈÆÁÈ
עליו  לומר יכול ישראל  ואין  עלי", "ערכי  לומר : יכול  הוא אין  –

ערכים  בפרשת שנאמר  בגמרא, מבואר המחלוקת טעם עלי". "ערכו 
בבבב):):):): כז כז כז כז ,,,, נדר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפליא כי  איש אליהם ואמרת ישראל בני  אל  "דבר 

ודרשו : נפשות", l`xyiבערכך ipa l` xac,הנכרים את למעט –yi`
`ilti ik,מאיר רבי  וסובר  במשמע; נכרים ואפילו איש, כל לרבות –

ללמד, בא והריבוי  מעריכים, אינם שהנכרים ללמד , בא שהמיעוט
מאשר יותר בנערכים הכתוב שריבה מצינו שכן נערכים, שהנכרים

אבל מעריכין. לא אבל  נערכים וקטן  שוטה חרש שהרי במעריכים,
נערכים, אינם שהנכרים ללמד  בא שהמיעוט להיפך, סובר  יהודה רבי
במעריכים, ריבוי מצינו שכן  מעריכים, שהנכרים ללמד  בא והריבוי 

מסתבר ולא נערכים: לא אבל מעריכים ואנדרוגינוס טומטום שהרי 
משום  בהם שהטעם לפי  וקטן, שוטה לחרש  הדמיון יהודה לרבי לו 

דעת. בהם íéãBîשאין  äæå äæ שניהם יהודה ורבי  מאיר  רבי – ÆÈÆÄ
ïéøcðåמודים, ,ïéøãBpLדמי" או עלי " "דמי  נכרי : אמר  שאם – ÆÀÄÀÄÈÄ

נדרו  עלי ", "דמיו נכרי: על ואמר  ישראל נדר אם וכן  עלי ", פלוני
להקדש. שוויו  את ונותן נדר,

m"anxd:azek,נדרו כפי  נותן עלי", פלוני  "דמי או עלי " "דמי שאמר : "נכרי 
הבית  בדק את לחזק נדר או נדבה הנכרי  מן מקבלין שאין ללשכה, נופל ואינו
לאֿלהינו ", בית לבנות ולנו לכם "לא ג ): ד , (עזרא שנאמר ירושלים, בדק או 

יעשה  ומה בירושלים". וזכרון  וצדקה חלק אין "ולכם כ): ב, (נחמיה ונאמר 
בית  יוציאוהו ישראל, דעת על נדר  אם נדר ? מי דעת על הנכרי  ייבדק בהן ?
לשמים  אמר : ואם ירושלים. ובדק הבית מבדק חוץ להם, שייראה במה דין 

יא-יב). א, ערכין  (הל' יגנזו" – נדרתי 
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ññBbä,למות הנוטה –âøäì àöBiäå דין בבית דינו  שנגמר  – ÇÅÀÇÅÅÈÅ
שעבר , עבירה על להרגו ישראל  øcðשל  àGדמי" אמר : שאם – ÄÈ

שהגוסס  לפי  כלום, אמר לא עלי ", "דמיו עליו : אמר  שאחר  או עלי"
כמת, dzinl,הוא miqqebd aexe li`ed היוצא וכן  הוא, דמים בר  ולאו

דמים, בר  אינו Cøòðליהרג àGå או עלי ", "ערכי  אמר: שאם – ÀÆÁÈ
הטעם כלום; חייב אינו  עלי ", "ערכו  עליו : אמר  מבוארqqebaשאחר

ערכים בפרשת שכתוב לפי ח ח ח ח ):):):):בגמרא, כז כז כז כז ,,,, הכהן ecinrde"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לפני 

jixrde,בהערכה ישנו בהעמדה שישנו כל  חכמים: ודרשו  הכהן ", אותו 
בהעמדה שאינו  גוסס cenrl),יצא leki epi`e znk `ed ixdy) אינו

bxdilבהערכה; `veia mrhdeשנאמר לפי שם, כט כט כט כט ):):):):מבואר  כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

להיחרם, העומד  כל כלומר  יפדה", לא האדם מן  יחרם אשר חרם "כל 

ערך . לו  שאין ערכו , ייפדה לא ליהרג, éðçהיינו éaøàéá÷ò ïa àð ÇÄÂÄÈÆÂÇÀÈ
Cøòð :øîBà,נערך ליהרג היוצא כלומר  –åéîcL éðtîשל – ÅÆÁÈÄÀÅÆÈÈ

השנים,÷ïéáeöהנערך , כפי בתורה, –éðtî ,øcð Bðéà ìáà ÀÄÂÈÅÄÈÄÀÅ
åéîc ïéàL,הנידר של  –ïéáeö÷הנמכר כעבד אותו שמים אלא – ÆÅÈÈÀÄ

חנינא  רבי מודה בגוסס ברם, כלום. שווה אינו ליהרג והיוצא בשוק,
קמא  תנא בדברי  לעיל  שבארנו  מהטעם נערך , אינו שאף עקביא, בן

הפסוק((((רשרשרשרש""""יייי);););); dcti"ואילו `l mc`d on mxgi xy` mxg lk",נדרש
הנידון  שאין לענין  בברייתא, ששנינו  כמו  עקביא, בן  חנינא רבי לדעת

בכופר מיתתו לפדות יכול  למשנתנו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).למיתה בפירושו הרמב"ם
דין  בית פי על  ליהרג ביוצא שדווקא lirl)כותב, epx`ay enk)סובר

אלא  ברצוננו , תלוי  שאינו ענין "שהוא לפי נערך , שאינו קמא תנא
הוא  הרי המלך , במצוות ליהרג היוצא אבל אותו . ממיתה התורה

מדיבורו ". המלך  חוזר  שלפעמים הכל , לדברי  ונערך  éñBéמעריך éaøÇÄÅ
Léc÷îe ,Céøòîe ,øãBð :øîBàיכול ליהרג היוצא או  הגוסס – ÅÅÇÂÄÇÀÄ

וגובים  להקדש , דבר  להקדיש וכן להעריכו , או  אחר של "דמיו " לנדור 

מנכסיו ההקדש את או הערך  את או הנדר ערכין ערכין ערכין ערכין את הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

ליהרגליהרגליהרגליהרג);););); ביוצא ביוצא ביוצא ביוצא  אלא אלא אלא אלא  מדברמדברמדברמדבר אינואינואינואינו יוסייוסייוסייוסי שרבי שרבי שרבי שרבי  שם שם שם שם ,,,, שמשמעשמשמעשמשמעשמשמע ידידידיד íàåÀÄא א א א ,,,,

izdw - zex`ean zeipyn
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‡ïéëéøòî ìkä,ïéëøòðå,íéøãBð,íéøcðå:íéðäk,íiåìe,íéìàøNéå,íéLð,íéãáòå.ñBðéâBøcðàå íeèîè–íéøãBð, ©Ÿ©£¦¦§¤¡¨¦§¦§¦¨¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦¨¦©£¨¦ª§§©§§¦§¦
íéøcðå,ïéëéøòîe,ïéëøòð àG ìáà,éàcå øëæ àlà Cøòð BðéàL,úéàcå äá÷ðe.ïè÷å äèBL Løç–ïéëøòðå ïéøcð, §¦¨¦©£¦¦£¨¤¡¨¦¤¥¤¡¨¤¨¨¨©©§¥¨©¨¦¥¥¤§¨¨¦¨¦§¤¡¨¦

áéúëã äøåîú äùåò äøåîú ïéàå ,éîã éøéùòä úçú àäú øîàã ïàîë éøéùò äééø÷ã éàäã ,äøåîú éåä øùò ãçà éàäã äãåäé 'ø øáñ(íù)àåä äéäå
:åúøåîú úøåîú àìå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå.xi`n iax meyn exn`úøåîúã ,áø÷ äéä àì äøåîú äéä íàù .éøéùòä úøåîú øùò ãçàä ïéà .äøåîú äðéà

áéúëã ,äáéø÷ äðéà øùòî(ç"é øáãîá)äùåò øùò ãçàä ïéàù äëìäå .äéðéî øùòî ïðéôìéå ,áéúë øåëááå ,ïúøåîú àìå ïéáéø÷ íä ,íä ùãå÷ äãôú àì
:äøåîú.epnn ixiyr my xwrp `ly lk:éøéùò äéì éø÷ã éàîá øùò ãçà ùéã÷î àì åú ,éøéùò éøéùòì àø÷ã àëéä ìëã

ÔÈÎ¯Ú ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.oikixrn lkdäéì éø÷à àìôåîå .ùéàì êåîñä àìôåî àåäå .êéøòî àåäù ,úåøòù éúù àéáä àìå ãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïá ééåúàì ìëä
áéúë àéìôé éë ùéàã â"òà .ùéã÷ä éî íùìå øãð éî íùì ùøôìå úåìôäì òãåé íà åúåà íé÷ãåáù éôì(æ"ë àø÷éå)ïéðòì ùéà éåø÷ å÷øôì êåîñ àåäùë ,

áéúë êëøòá øãð àðéîà êúòã à÷ìñã .íéîã ïéåù ïéàù ,ïéçù äëåîå ìååðî ééåúàì ,íéëøòð ìò éîð éà÷ã ìëäå .äæ(íù),íéëøòá åðùé íéîãá åðùéù ìë ,
øãéð àåäù ùãåç ïáî úåçô ééåúàì ,êéøèöà äéôåâ íéøãéðå .äéì è÷ð íéøãéð íåùî ,íéøãåð ìò éà÷ã ìëäå .ïì òîùî÷ ,íéëøòá åðéà íéîãá åðéàù ìëå

:êøòð åðéàù ô"òà.oikixrnìù íéðù éôì ïúåð êøòäù ,ïéëøò úùøôá áåö÷ù åîë åéðù éôë éðåìô åúåà êøò ïúåð ,éìò éðåìô êøò ,ãçà ìò øîà íà
:íéëøòð.oikxrpe:éìò éëøò åîöò àåä øîà åà ,éìò äæ éðåìô êøò åéìò øçà øîà íà.oixcepøëîéì äôé àåäù åîë ïúéù êéøö ,éìò éðåìô éîã øîà

:÷åùá.oixcipe:éìò éîã åîöò àåä øîà åà ,éìò éðåìô éîã åéìò øçà øîà.miele mipdkàðéîà êúòã à÷ìñã ,ïéëøòðã ïðéòîùàì äéì àëéøèöà íéðäë
áéúëå ìéàåä(íù)äéá àðéø÷ àì àåä éðò éàã ,ïéëøòá äéúéì ïäë êëìä ,ïäë éðôì ïäë àìå ïäë éðôì ìàøùé ,ïäëä åúåà êéøòäå ïäëä éðôì åãéîòäå

:íéìàøùéå íééåì ïðú ,íéðäë ïðúã éãééàå .ïéëøò úøåúá åäðúéà íéðäëã ïì òîùî÷ ,ïäëä éðôì åãéîòäå.micare miypåà ïîìàúúùë úîìùî äùàäå
ãáòäå ,ùøâúú:øøçúùéùë.mixcipe mixcep qepibexcp`e mehneh:íéîã íäì ùé éøäù.oikixrneêøò íéðúåð ,éìò éðåìô êøò åøîà íà ,íéøçà úà
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טהורה  בהמה בבכור  שכתוב קריבה, אינה בהמה מעשר  שתמורת
יז יז יז יז ):):):): יח יח יח יח ,,,, ולא ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  קריבים הם ודרשו : הם", קודש  תפדה, "לא

מבכור. בהמה מעשר  ולמדים dyerתמורתם, xyr cg`d oi`y dklde
.dxenzãçàìe ,éøéNò :éøéNòìå ,éøéNò :éòéLzì àø÷ÈÈÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÂÄÄÀÇÇ

éøéNò :øNò וקרא שטעה אלא "עשירי ", אמנם קרא שלעשירי  – ÈÈÂÄÄ
"עשירי ", עשר לאחד  וגם לתשיעי  Lc÷îגם øNò ãçà ïéà– ÅÇÇÈÈÀËÈ

האחד על  חלה קדושתו  אין  שוב "עשירי ", לעשירי  וקרא שהואיל
epnîעשר . éøéNò íL ø÷òð àHL ìk :ììkä äæ,העשירי מן – ÆÇÀÈÈÆÆÁÇÅÂÄÄÄÆ

Lc÷î øNò ãçà ïéà:אמרו בגמרא לעיל. שביארנו  כמו –df" ÅÇÇÈÈÀËÈ
"llkd,כלל בשם קראֹו ולא ושתק העשירי יצא שאפילו לרבות, בא

לפי עשר, האחד נתקדש  לא עשירי, וקראֹו: עשר  האחד  יצא כך ואחר
הואיל "עשירי ", קראו שלא פי  על ואף מעצמו ; נתקדש שהעשירי 

מקודש. עשר האחד אין ממנו , עשירי שם נעקר  ולא
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המשנה: בלשון נקרא ראובן הרי עלי ", שמעון "ערך שאמר : "jixrn"ראובן 
נקרא: המשנה:"jxrp".ושמעון בלשון  ראובן נקרא עלי", שמעון  "דמי אמר : ואם

,"xcep":נקרא או :"xcip".ושמעון עלי ", "ערכי  ראובן: אמר שאם מובן , ממילא
אלו ללמד, באה משנתנו  – כאחד . ונידר  נודר או ונערך מעריך הריהו עלי", "דמי 

נערכים. אינם או מעריכים אינם ואלו  ונערכים מעריכים

ïéëéøòî ìkäערכי" או  עלי " פלוני  "ערך לומר: יכול  אדם כל  – ÇÙÇÂÄÄ
הנערך, של שנותיו לפי בתורה הקצוב הערך  את להקדש ונותן  עלי",

למסכתנו ; בפתיחה שבארנו להיות ïéëøòðåכמו יכול  אדם כל – ÀÆÁÈÄ
להקדש ; ערכו  את ויתן עלי ", "ערכו עליו: אחר שיאמר  íéøãBðÀÄנערך,

ונותן  עלי", "דמי  או עלי" פלוני  "דמי  ולומר : לידור יכול אדם כל  –

בשוק; כעבד  להימכר הנידר ששווה כמה אדם íéøcðåלהקדש  כל – ÀÄÈÄ
עלי": "דמיו  עליו: אחר שיאמר "נידר ", להיות íiåìe,יכול ,íéðäkÙÂÄÀÄÄ

íéãáòå ,íéLð ,íéìàøNéå באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÄÀÀÅÄÈÄÇÂÈÄ
וכתוב  שהואיל  ונערכים; מעריכים הכהנים שאף להשמיע, בעיקר

מערכך  הוא מך  "ואם ערכים: odkdבפרשת iptl ecinrde אותו והעריך 
כהן  לפני  יעמד  ישראל  לפרש: יכולים היינו לפניהכהן ", כהן  ולא ,

בתורת  ישנם הכהנים שאף להשמיענו, המשנה באה לפיכך כהן ,
וישראלים. לויים גם המשנה נקטה כהנים ואגב היינו micareערכים;

ש בגמרא, מבואר  כן  כנעניים. oikixrn"עבדים lkd" מופלא" לרבות בא
אחד  ויום שנה עשרה שתים בן היינו  לאיש", תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;סמוך  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; "מופלא",ועייןועייןועייןועיין ונקרא
נדר מי לשם ולפרש להפלות יודע הוא אם אותו , שבודקים שם על 

הקדיש; מי  oikxrpולשם lkd,דמים שווה שאינו  מי  אפילו  לרבות בא
ומוכה מנוול יפליאכגון כי "איש  וכתוב: שהואיל  xשחין ; c p," בערכך

בדמים  שאינו וכל  בערכים ישנו בדמים שישנו  כל  לדרוש : יכולים היינו 
להשמיענו : המשנה באה לפיכך  בערכים, mikxrp,אינו  lkdמי אפילו

שכתוב: בדמים, jkxra"zשאינו  e y t p"כלומר נפש . שהוא כל  –
וחיּות  נפש יש אם בערכים הוא שהעיקר  משמע "נפשות" שמלשון

מאומה, שווה אינו שהגוף אף oבנערך, i x c i p l k d אפילו לרבות בא

מקום  מכל נערך , שאינו פי  על שאף חודש, מבן  פחות שהוא תינוק
המשנה  נקטה "נידרים" ואגב משנתנו ; בסוף להלן כמבואר  נידר, הוא

"נודרים". סימניíeèîèגם ולא זכר סימני  לא בו  ניכרים שאין – ËÀ
כאחד,ñBðéâBøcðàåנקבה, ונקבה זכר סימני לו שיש –,íéøãBð ÀÇÀÀÄÀÄ

íéøcðå יכו עלי ",– פלוני "דמי או עלי " "דמי  ולומר: לידור  הם לים ÀÄÈÄ
דמים; להם יש שהרי  עלי", "דמיו עליהם: לומר  אחר  יכול וכן

ïéëéøòîe ונותנים עלי " פלוני  "ערך  לומר: שיכולים אחרים, את – ÇÂÄÄ
למקדש, ערכו  ïéëøòðאת àG ìáà ערכו" עליהם: אמר אחר שאם – ÂÈÆÁÈÄ

אמר לא עלי ", "ערכי האנדרוגינוס: או  הטומטום שאמר או  עלי",
úéàcåכלום, äá÷ðe ,éàcå øëæ àlà Cøòð BðéàLשנאמר כמו – ÆÅÆÁÈÆÈÈÈÇÇÀÅÈÇÈÄ

ערכים גגגג----דדדד):):):):בפרשת כז כז כז כז ,,,, ערכך((((ויקראויקראויקראויקרא x"והיה k f d...ואםd a w p,"היא
ואנדרוגינוס  טומטום אבל ודאית, נקבה או ודאי  זכר  שיהא עד ודורשים:

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøãBð àG ìáà,ïéëéøòî àGå,úòc íäa ïéàL éðtî.Lãç ïaî úBçt–øcð,Cøòð àG ìáà. £¨§¦§©£¦¦¦§¥¤¥¨¤©©¨¦¤Ÿ¤¦¨£¨¤¡¨
·éøëpä–øéàî éaøøîBà:Cøòð,éøòî àG ìáàC.äãeäé éaøøîBà:éøòîC,Cøòð àG ìáà.íéãBî äæå äæ, ©¨§¦©¦¥¦¥¤¡¨£¨©£¦©¦§¨¥©£¦£¨¤¡¨¤¨¤¦

ïéøãBpL,ïéøcðå. ¤§¦§¦¨¦
‚ññBbä,âøäì àöBiäå–øcð àG,Cøòð àGå.àéá÷ò ïa àðéðç éaøøîBà:Cøòð,ïéáeö÷ åéîcL éðtî;Bðéà ìáà ©¥§©¥¥¨¥¦¨§¤¡¨©¦£¦¨¤£©§¨¥¤¡¨¦§¥¤¨¨§¦£¨¥

øcð,ïéáeö÷ åéîc ïéàL éðtî.éñBé éaøøîBà:øãBð,éøòîeC,Léc÷îe;÷éfä íàå–ïéîeìLza áiç. ¦¨¦§¥¤¥¨¨§¦©¦¥¥¥©£¦©§¦§¦¦¦©¨©©§¦

:éðåìô åúåà.oikxrp `l la`äéäéù ãò ,ïéëøò úùøôá íéøåîà äá÷ðå øëæã .íåìë øîà àì ,éìò éðåìô êøò íäéìò øçà øîà åà ,éìò éëøò øîà íà
:úéàãå äá÷ð åà éàãå øëæ.xcip yceg oan zegt:ïäù ìë íéîã äåù éøäù .éìò åéîã [øçà] øîà íà.jxrp `l la`àìà äùøôá êøò øîàð àìù

:äìòîå ùãåç ïáî
aaaa.jxrp xne` xi`n 'x ixkpdåìéôàå ùéà ìë äáéø ,àéìôé éë ùéà .íéøëðä úà èòéî ,ìàøùé éðá .èåòéî ãçå éåáéø ãç ,ïéëøò úùøôá éáéúë éàø÷ éøú

,ïéëéøòî àì ìáà ,íéëøòð ïè÷å äèåù ùøç éøäù ,íéëéøòîáî øúåé íéëøòðá áåúëä äáéøù åðéöî ïëù ,êéøòî àìå êøòð éøëð ,øáñ øéàî 'ø .òîùîá éøëð
:êøòðì àéåáéøå êéøòîì àèåòéî éãù êëìä.jxrp `le jixrn ixkp xne` dcedi 'xéáøë äëìäå .íéëøòð àìå ,íéëéøòî ñåðéâåøãðàå íåèîåè åðéöî ïëù

,éìò éëøò øîàù éøëð åà ,éìò éðåìô éøëð êøò øîàù ìàøùéå .äùøôá áåö÷ä êøòä åéðù éôë ïúéì áééç ,éìò éðåìô ìàøùé êøò øîàù éøëð êëìä .äãåäé
:íåìë øîà àì

bbbb.qqebd:ãîåò àåä äúéîìã ,àåä íéîã øá åàìã ,øãéð àì.jxrp `le:àåä äëøòäå äãîòä øá åàì éàäå ,åëéøòäå åãéîòäå áéúëã.bxdil `veide
,úåëìîä éô ìò âøäéì àöåé ìáà .ìàøùé ìù ïéã úéáá åðéã øîâðù:êøòðå êéøòî ìëä éøáã ,íéøëð ìù úåëìî àðù àìå ,ìàøùé úåëìî àðù àì`l

.xcip:àåä íéîã øá åàìã.jxrp `leáéúëã(æ"ë àø÷éå)ìëã àø÷ éàäì é÷åî ,êøòð øîàã àéá÷ò ïá àðéðç 'øå .äãôé àì íãàä ïî íøçé øùà íøç ìë
:éúéøçà àùøãì íøçé øùà íøç.'ek xne` iqei 'x÷éæä íà ,øáñ àî÷ àðú .÷éæä íàá éâéìô éë .ùéã÷îå êéøòîå øãåðá éâéìô àì àî÷ àðúå éñåé 'ø

åðéà äô ìò äåìîå ,äô ìò äåìîë àìà ,àéîã øèùá äáåúëë åàì äøåúá äáåúëä äåìî ,äøåúä ïî íéîåìùúá áééç ÷éæîäù ô"òàå .íéîåìùúä ïî øåèô

`xephxa yexit

ודאית. נקבה ולא ודאי  זכר  לא ïéøcðאינם ,ïè÷å äèBL LøçÅÅÆÀÈÈÄÈÄ
ïéëøòðå," עלי "ערכו  או עלי " "דמיו  עליהם: לומר  אחר  שיכול  – ÀÆÁÈÄ

ערכו , את או שוויו  את להקדש  ïéëéøòî,ונותן  àGå ,ïéøãBð àG ìáàÂÈÀÄÀÇÂÄÄ
úòc íäa ïéàL éðtî.ומעריכים נודרים הם מי לשם יודעים ואינם – ÄÀÅÆÅÈÆÇÇ
øcð ,Lãç ïaî úBçtשהרי נדר, נדרו עלי ", "דמיו  עליו : האומר  – ÈÄÆÙÆÄÈ

שהם, כל דמים Cøòðשווה àG ìáà בתורה הערך נקצב שלא – ÂÈÆÁÈ
ומעלה. חודש מבן  אלא

ב ה נ ש מ ר ו א ב

יהודה. ורבי  מאיר  רבי בזה ונחלקו  ערכים, בתורת ישנו אם בנכרי , דנה משנתנו

Cøòð :øîBà øéàî éaø ,éøëpäאמר שאם ישראל , ידי  על – ÇÈÀÄÇÄÅÄÅÆÁÈ
שנותיו , כפי להקדש ערכו  נותן הריהו עלי", "ערכו ישראל : עליו

Céøòî àG ìáàערכי" או עלי " פלוני "ערך הנכרי : אמר שאם – ÂÈÇÂÄ
כלום. אמר לא Céøòîעלי ", :øîBà äãeäé éaøהנכרי יכול – ÇÄÀÈÅÇÂÄ

להקדש , ערכו  ונותן עלי ", "ערכו ישראל : על  Cøòðלומר àG ìáàÂÈÆÁÈ
עליו  לומר יכול ישראל  ואין  עלי", "ערכי  לומר : יכול  הוא אין  –

ערכים  בפרשת שנאמר  בגמרא, מבואר המחלוקת טעם עלי". "ערכו 
בבבב):):):): כז כז כז כז ,,,, נדר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  יפליא כי  איש אליהם ואמרת ישראל בני  אל  "דבר 

ודרשו : נפשות", l`xyiבערכך ipa l` xac,הנכרים את למעט –yi`
`ilti ik,מאיר רבי  וסובר  במשמע; נכרים ואפילו איש, כל לרבות –

ללמד, בא והריבוי  מעריכים, אינם שהנכרים ללמד , בא שהמיעוט
מאשר יותר בנערכים הכתוב שריבה מצינו שכן נערכים, שהנכרים

אבל מעריכין. לא אבל  נערכים וקטן  שוטה חרש שהרי במעריכים,
נערכים, אינם שהנכרים ללמד  בא שהמיעוט להיפך, סובר  יהודה רבי
במעריכים, ריבוי מצינו שכן  מעריכים, שהנכרים ללמד  בא והריבוי 

מסתבר ולא נערכים: לא אבל מעריכים ואנדרוגינוס טומטום שהרי 
משום  בהם שהטעם לפי  וקטן, שוטה לחרש  הדמיון יהודה לרבי לו 

דעת. בהם íéãBîשאין  äæå äæ שניהם יהודה ורבי  מאיר  רבי – ÆÈÆÄ
ïéøcðåמודים, ,ïéøãBpLדמי" או עלי " "דמי  נכרי : אמר  שאם – ÆÀÄÀÄÈÄ

נדרו  עלי ", "דמיו נכרי: על ואמר  ישראל נדר אם וכן  עלי ", פלוני
להקדש. שוויו  את ונותן נדר,

m"anxd:azek,נדרו כפי  נותן עלי", פלוני  "דמי או עלי " "דמי שאמר : "נכרי 
הבית  בדק את לחזק נדר או נדבה הנכרי  מן מקבלין שאין ללשכה, נופל ואינו
לאֿלהינו ", בית לבנות ולנו לכם "לא ג ): ד , (עזרא שנאמר ירושלים, בדק או 

יעשה  ומה בירושלים". וזכרון  וצדקה חלק אין "ולכם כ): ב, (נחמיה ונאמר 
בית  יוציאוהו ישראל, דעת על נדר  אם נדר ? מי דעת על הנכרי  ייבדק בהן ?
לשמים  אמר : ואם ירושלים. ובדק הבית מבדק חוץ להם, שייראה במה דין 

יא-יב). א, ערכין  (הל' יגנזו" – נדרתי 

i y i n g m e i
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ññBbä,למות הנוטה –âøäì àöBiäå דין בבית דינו  שנגמר  – ÇÅÀÇÅÅÈÅ
שעבר , עבירה על להרגו ישראל  øcðשל  àGדמי" אמר : שאם – ÄÈ

שהגוסס  לפי  כלום, אמר לא עלי ", "דמיו עליו : אמר  שאחר  או עלי"
כמת, dzinl,הוא miqqebd aexe li`ed היוצא וכן  הוא, דמים בר  ולאו

דמים, בר  אינו Cøòðליהרג àGå או עלי ", "ערכי  אמר: שאם – ÀÆÁÈ
הטעם כלום; חייב אינו  עלי ", "ערכו  עליו : אמר  מבוארqqebaשאחר

ערכים בפרשת שכתוב לפי ח ח ח ח ):):):):בגמרא, כז כז כז כז ,,,, הכהן ecinrde"((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לפני 

jixrde,בהערכה ישנו בהעמדה שישנו כל  חכמים: ודרשו  הכהן ", אותו 
בהעמדה שאינו  גוסס cenrl),יצא leki epi`e znk `ed ixdy) אינו

bxdilבהערכה; `veia mrhdeשנאמר לפי שם, כט כט כט כט ):):):):מבואר  כז כז כז כז ,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא

להיחרם, העומד  כל כלומר  יפדה", לא האדם מן  יחרם אשר חרם "כל 

ערך . לו  שאין ערכו , ייפדה לא ליהרג, éðçהיינו éaøàéá÷ò ïa àð ÇÄÂÄÈÆÂÇÀÈ
Cøòð :øîBà,נערך ליהרג היוצא כלומר  –åéîcL éðtîשל – ÅÆÁÈÄÀÅÆÈÈ

השנים,÷ïéáeöהנערך , כפי בתורה, –éðtî ,øcð Bðéà ìáà ÀÄÂÈÅÄÈÄÀÅ
åéîc ïéàL,הנידר של  –ïéáeö÷הנמכר כעבד אותו שמים אלא – ÆÅÈÈÀÄ

חנינא  רבי מודה בגוסס ברם, כלום. שווה אינו ליהרג והיוצא בשוק,
קמא  תנא בדברי  לעיל  שבארנו  מהטעם נערך , אינו שאף עקביא, בן

הפסוק((((רשרשרשרש""""יייי);););); dcti"ואילו `l mc`d on mxgi xy` mxg lk",נדרש
הנידון  שאין לענין  בברייתא, ששנינו  כמו  עקביא, בן  חנינא רבי לדעת

בכופר מיתתו לפדות יכול  למשנתנו ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).למיתה בפירושו הרמב"ם
דין  בית פי על  ליהרג ביוצא שדווקא lirl)כותב, epx`ay enk)סובר

אלא  ברצוננו , תלוי  שאינו ענין "שהוא לפי נערך , שאינו קמא תנא
הוא  הרי המלך , במצוות ליהרג היוצא אבל אותו . ממיתה התורה

מדיבורו ". המלך  חוזר  שלפעמים הכל , לדברי  ונערך  éñBéמעריך éaøÇÄÅ
Léc÷îe ,Céøòîe ,øãBð :øîBàיכול ליהרג היוצא או  הגוסס – ÅÅÇÂÄÇÀÄ

וגובים  להקדש , דבר  להקדיש וכן להעריכו , או  אחר של "דמיו " לנדור 

מנכסיו ההקדש את או הערך  את או הנדר ערכין ערכין ערכין ערכין את הלהלהלהל'''' רמברמברמברמב""""ם ם ם ם  ((((עייןעייןעייןעיין

ליהרגליהרגליהרגליהרג);););); ביוצא ביוצא ביוצא ביוצא  אלא אלא אלא אלא  מדברמדברמדברמדבר אינואינואינואינו יוסייוסייוסייוסי שרבי שרבי שרבי שרבי  שם שם שם שם ,,,, שמשמעשמשמעשמשמעשמשמע ידידידיד íàåÀÄא א א א ,,,,
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éòéLzì àø÷:éøéNò,éøéNòìå:éøéNò,øNò ãçàìe:éøéNò–Lc÷î øNò ãçà ïéà.ììkä äæ:ìk ¨¨©§¦¦£¦¦§¨£¦¦£¦¦§©©¨¨£¦¦¥©©¨¨§ª¨¤©§¨¨
epnî éøéNò íL ø÷òð àHL–Lc÷î øNò ãçà ïéà. ¤¤¡©¥£¦¦¦¤¥©©¨¨§ª¨
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‡ïéëéøòî ìkä,ïéëøòðå,íéøãBð,íéøcðå:íéðäk,íiåìe,íéìàøNéå,íéLð,íéãáòå.ñBðéâBøcðàå íeèîè–íéøãBð, ©Ÿ©£¦¦§¤¡¨¦§¦§¦¨¦Ÿ£¦§¦¦§¦§§¥¦¨¦©£¨¦ª§§©§§¦§¦
íéøcðå,ïéëéøòîe,ïéëøòð àG ìáà,éàcå øëæ àlà Cøòð BðéàL,úéàcå äá÷ðe.ïè÷å äèBL Løç–ïéëøòðå ïéøcð, §¦¨¦©£¦¦£¨¤¡¨¦¤¥¤¡¨¤¨¨¨©©§¥¨©¨¦¥¥¤§¨¨¦¨¦§¤¡¨¦

áéúëã äøåîú äùåò äøåîú ïéàå ,éîã éøéùòä úçú àäú øîàã ïàîë éøéùò äééø÷ã éàäã ,äøåîú éåä øùò ãçà éàäã äãåäé 'ø øáñ(íù)àåä äéäå
:åúøåîú úøåîú àìå ,ùãå÷ äéäé åúøåîúå.xi`n iax meyn exn`úøåîúã ,áø÷ äéä àì äøåîú äéä íàù .éøéùòä úøåîú øùò ãçàä ïéà .äøåîú äðéà

áéúëã ,äáéø÷ äðéà øùòî(ç"é øáãîá)äùåò øùò ãçàä ïéàù äëìäå .äéðéî øùòî ïðéôìéå ,áéúë øåëááå ,ïúøåîú àìå ïéáéø÷ íä ,íä ùãå÷ äãôú àì
:äøåîú.epnn ixiyr my xwrp `ly lk:éøéùò äéì éø÷ã éàîá øùò ãçà ùéã÷î àì åú ,éøéùò éøéùòì àø÷ã àëéä ìëã

ÔÈÎ¯Ú ˙ÎÒÓ

``̀̀̀.oikixrn lkdäéì éø÷à àìôåîå .ùéàì êåîñä àìôåî àåäå .êéøòî àåäù ,úåøòù éúù àéáä àìå ãçà íåéå äðù äøùò ùìù ïá ééåúàì ìëä
áéúë àéìôé éë ùéàã â"òà .ùéã÷ä éî íùìå øãð éî íùì ùøôìå úåìôäì òãåé íà åúåà íé÷ãåáù éôì(æ"ë àø÷éå)ïéðòì ùéà éåø÷ å÷øôì êåîñ àåäùë ,

áéúë êëøòá øãð àðéîà êúòã à÷ìñã .íéîã ïéåù ïéàù ,ïéçù äëåîå ìååðî ééåúàì ,íéëøòð ìò éîð éà÷ã ìëäå .äæ(íù),íéëøòá åðùé íéîãá åðùéù ìë ,
øãéð àåäù ùãåç ïáî úåçô ééåúàì ,êéøèöà äéôåâ íéøãéðå .äéì è÷ð íéøãéð íåùî ,íéøãåð ìò éà÷ã ìëäå .ïì òîùî÷ ,íéëøòá åðéà íéîãá åðéàù ìëå

:êøòð åðéàù ô"òà.oikixrnìù íéðù éôì ïúåð êøòäù ,ïéëøò úùøôá áåö÷ù åîë åéðù éôë éðåìô åúåà êøò ïúåð ,éìò éðåìô êøò ,ãçà ìò øîà íà
:íéëøòð.oikxrpe:éìò éëøò åîöò àåä øîà åà ,éìò äæ éðåìô êøò åéìò øçà øîà íà.oixcepøëîéì äôé àåäù åîë ïúéù êéøö ,éìò éðåìô éîã øîà

:÷åùá.oixcipe:éìò éîã åîöò àåä øîà åà ,éìò éðåìô éîã åéìò øçà øîà.miele mipdkàðéîà êúòã à÷ìñã ,ïéëøòðã ïðéòîùàì äéì àëéøèöà íéðäë
áéúëå ìéàåä(íù)äéá àðéø÷ àì àåä éðò éàã ,ïéëøòá äéúéì ïäë êëìä ,ïäë éðôì ïäë àìå ïäë éðôì ìàøùé ,ïäëä åúåà êéøòäå ïäëä éðôì åãéîòäå

:íéìàøùéå íééåì ïðú ,íéðäë ïðúã éãééàå .ïéëøò úøåúá åäðúéà íéðäëã ïì òîùî÷ ,ïäëä éðôì åãéîòäå.micare miypåà ïîìàúúùë úîìùî äùàäå
ãáòäå ,ùøâúú:øøçúùéùë.mixcipe mixcep qepibexcp`e mehneh:íéîã íäì ùé éøäù.oikixrneêøò íéðúåð ,éìò éðåìô êøò åøîà íà ,íéøçà úà

`xephxa yexit

טהורה  בהמה בבכור  שכתוב קריבה, אינה בהמה מעשר  שתמורת
יז יז יז יז ):):):): יח יח יח יח ,,,, ולא ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  קריבים הם ודרשו : הם", קודש  תפדה, "לא

מבכור. בהמה מעשר  ולמדים dyerתמורתם, xyr cg`d oi`y dklde
.dxenzãçàìe ,éøéNò :éøéNòìå ,éøéNò :éòéLzì àø÷ÈÈÇÀÄÄÂÄÄÀÈÂÄÄÂÄÄÀÇÇ

éøéNò :øNò וקרא שטעה אלא "עשירי ", אמנם קרא שלעשירי  – ÈÈÂÄÄ
"עשירי ", עשר לאחד  וגם לתשיעי  Lc÷îגם øNò ãçà ïéà– ÅÇÇÈÈÀËÈ

האחד על  חלה קדושתו  אין  שוב "עשירי ", לעשירי  וקרא שהואיל
epnîעשר . éøéNò íL ø÷òð àHL ìk :ììkä äæ,העשירי מן – ÆÇÀÈÈÆÆÁÇÅÂÄÄÄÆ

Lc÷î øNò ãçà ïéà:אמרו בגמרא לעיל. שביארנו  כמו –df" ÅÇÇÈÈÀËÈ
"llkd,כלל בשם קראֹו ולא ושתק העשירי יצא שאפילו לרבות, בא

לפי עשר, האחד נתקדש  לא עשירי, וקראֹו: עשר  האחד  יצא כך ואחר
הואיל "עשירי ", קראו שלא פי  על ואף מעצמו ; נתקדש שהעשירי 

מקודש. עשר האחד אין ממנו , עשירי שם נעקר  ולא

i r i a x m e i

ï é ë ø ò ú ë ñ î
א ה נ ש מ ר ו א ב

המשנה: בלשון נקרא ראובן הרי עלי ", שמעון "ערך שאמר : "jixrn"ראובן 
נקרא: המשנה:"jxrp".ושמעון בלשון  ראובן נקרא עלי", שמעון  "דמי אמר : ואם

,"xcep":נקרא או :"xcip".ושמעון עלי ", "ערכי  ראובן: אמר שאם מובן , ממילא
אלו ללמד, באה משנתנו  – כאחד . ונידר  נודר או ונערך מעריך הריהו עלי", "דמי 

נערכים. אינם או מעריכים אינם ואלו  ונערכים מעריכים

ïéëéøòî ìkäערכי" או  עלי " פלוני  "ערך לומר: יכול  אדם כל  – ÇÙÇÂÄÄ
הנערך, של שנותיו לפי בתורה הקצוב הערך  את להקדש ונותן  עלי",

למסכתנו ; בפתיחה שבארנו להיות ïéëøòðåכמו יכול  אדם כל – ÀÆÁÈÄ
להקדש ; ערכו  את ויתן עלי ", "ערכו עליו: אחר שיאמר  íéøãBðÀÄנערך,

ונותן  עלי", "דמי  או עלי" פלוני  "דמי  ולומר : לידור יכול אדם כל  –

בשוק; כעבד  להימכר הנידר ששווה כמה אדם íéøcðåלהקדש  כל – ÀÄÈÄ
עלי": "דמיו  עליו: אחר שיאמר "נידר ", להיות íiåìe,יכול ,íéðäkÙÂÄÀÄÄ

íéãáòå ,íéLð ,íéìàøNéå באה שמשנתנו  מבואר , בגמרא – ÀÄÀÀÅÄÈÄÇÂÈÄ
וכתוב  שהואיל  ונערכים; מעריכים הכהנים שאף להשמיע, בעיקר

מערכך  הוא מך  "ואם ערכים: odkdבפרשת iptl ecinrde אותו והעריך 
כהן  לפני  יעמד  ישראל  לפרש: יכולים היינו לפניהכהן ", כהן  ולא ,

בתורת  ישנם הכהנים שאף להשמיענו, המשנה באה לפיכך כהן ,
וישראלים. לויים גם המשנה נקטה כהנים ואגב היינו micareערכים;

ש בגמרא, מבואר  כן  כנעניים. oikixrn"עבדים lkd" מופלא" לרבות בא
אחד  ויום שנה עשרה שתים בן היינו  לאיש", תוספות תוספות תוספות תוספות ;;;;סמוך  ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

ישראל ישראל ישראל ישראל "),"),"),"), """"תפארתתפארתתפארתתפארת טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  """"תוספות תוספות תוספות תוספות  ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא;;;; "מופלא",ועייןועייןועייןועיין ונקרא
נדר מי לשם ולפרש להפלות יודע הוא אם אותו , שבודקים שם על 

הקדיש; מי  oikxrpולשם lkd,דמים שווה שאינו  מי  אפילו  לרבות בא
ומוכה מנוול יפליאכגון כי "איש  וכתוב: שהואיל  xשחין ; c p," בערכך

בדמים  שאינו וכל  בערכים ישנו בדמים שישנו  כל  לדרוש : יכולים היינו 
להשמיענו : המשנה באה לפיכך  בערכים, mikxrp,אינו  lkdמי אפילו

שכתוב: בדמים, jkxra"zשאינו  e y t p"כלומר נפש . שהוא כל  –
וחיּות  נפש יש אם בערכים הוא שהעיקר  משמע "נפשות" שמלשון

מאומה, שווה אינו שהגוף אף oבנערך, i x c i p l k d אפילו לרבות בא

מקום  מכל נערך , שאינו פי  על שאף חודש, מבן  פחות שהוא תינוק
המשנה  נקטה "נידרים" ואגב משנתנו ; בסוף להלן כמבואר  נידר, הוא

"נודרים". סימניíeèîèגם ולא זכר סימני  לא בו  ניכרים שאין – ËÀ
כאחד,ñBðéâBøcðàåנקבה, ונקבה זכר סימני לו שיש –,íéøãBð ÀÇÀÀÄÀÄ

íéøcðå יכו עלי ",– פלוני "דמי או עלי " "דמי  ולומר: לידור  הם לים ÀÄÈÄ
דמים; להם יש שהרי  עלי", "דמיו עליהם: לומר  אחר  יכול וכן

ïéëéøòîe ונותנים עלי " פלוני  "ערך  לומר: שיכולים אחרים, את – ÇÂÄÄ
למקדש, ערכו  ïéëøòðאת àG ìáà ערכו" עליהם: אמר אחר שאם – ÂÈÆÁÈÄ

אמר לא עלי ", "ערכי האנדרוגינוס: או  הטומטום שאמר או  עלי",
úéàcåכלום, äá÷ðe ,éàcå øëæ àlà Cøòð BðéàLשנאמר כמו – ÆÅÆÁÈÆÈÈÈÇÇÀÅÈÇÈÄ

ערכים גגגג----דדדד):):):):בפרשת כז כז כז כז ,,,, ערכך((((ויקראויקראויקראויקרא x"והיה k f d...ואםd a w p,"היא
ואנדרוגינוס  טומטום אבל ודאית, נקבה או ודאי  זכר  שיהא עד ודורשים:

izdw - zex`ean zeipyn
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øéLòäå–òìñ íéMîç ïúBð.íéòìñ Lîç åéãéa äéä–øéàî éaøøîBà:úçà àlà ïúBð Bðéà.íéîëçåíéøîBà: §¤¡¦¥£¦¦¤©¨¨§¨¨¨¥§¨¦©¦¥¦¥¥¥¤¨©©©£¨¦§¦
ílk úà ïúBð.òìqî úBçt ïéëøòa ïéà,òìñ íéMîç ìò øúé àGå.äòáMî úBçt äòBha çút ïéà,øúé àGå ¥¤ª¨¥¨£¨¦¨¦¤©§¨¥©£¦¦¤©¥¤©©¨¨¦¦§¨§¨¥

øNò äòáL ìò.ãçà òeáMî úBçt íéòâpa ïéà,GL ìò øúé àGåúBòeáL äL. ©¦§¨¨¨¥©§¨¦¨¦¨©¤¨§¨¥©§¨¨

:åéìò åëøò ïééãòå.mirlq yng eicia eid:íéòìñ ùîç åì åéäå ,åîöò êéøòäù íéøùò ïá éðò.zg` `l` ozep epi` xne` xi`n 'xåà øéàî 'ø øáñã
:ì÷ù àìà ïúåð åðéà åà åéìòù íéùîçä ìë ïúåð.eciay dn lk ozep mixne` minkge,àúàã àåä íéëøòáù úåçôì ,ì÷ùá äéäé êëøò ìëå áéúëã àø÷ã

áéúëã ,áéäé éôè äéì úéàã àëéä åäéîå .úåçô ïúé àì íééðòáù éðò åìéôàù(íù):íéîëçë äëìäå .âéùú øùà éô ìò.drayn zegt dreha gzt oi`
:øúåé àìå úåçô ïéà åäá úéàã êðä ìëì éîð àðú ,øúåé àìå úåçô íéëøòá ïéàá éøééàã éãééà.gztäìéçúä íà ,àåä àúééøåàã äãð ïéãù .úåãð úìçú

ôàå] .íäå äòáøà äðåî äùìù äúàø .íäå äùîç äðåî ,íéðù äúàø .àåäå äùù äðåî ,íåéä äúàøå.úùîùîå úìáåè ,áøòì ä÷ñôå äòáù ìë äúàø [åìé
àéåä ,íéôåöø äùìù ïäá äúàø íàå .úìáåèå íåé ãâðë íåé úøîåù íéðù åà ãçà íåé ïäá äúàø íàù ,íåé øùò ãçà äáéæ éîé ïééåä êìéàå éòéáù íåéîå
íéé÷ð äòáù äáùéùëå .íéé÷ð äòáù áùúù ãò úåãð úìçúì úøæåç äðéà ,äðù åà ùãåç äáéæ éîé åëùî íàå .ïáø÷å íéé÷ð äòáù äðåòèù äìåãâ äáæ
äàøúùëå .äáæ äðéà ,íéôåöø äùìù íåé øùò ãçà ïúåàá äúàø àì íàå .ùøåôîä ìëë äðéðòì úøæåçå ,àåäå äùù äðåîå äãð úìçú àéåä ,äúàøå
ïúåà àìà áåæ éîé ïéàù ,íäå äòáøà àìà äðåî äðéà ,íéôåöø äùìù äàøú åìéôàå .äãð úìçú éåä äúééàø ä÷éçøäù ïéá êåîñ äàåø àéäù ïéá ,ïäéøçà

:àáä úåãð úìçúì äæ úåãð óåñ ïéáù íåé øùò ãçà.drayn zegt dreha gzt oi`åà ,úãîåò äúåãð éîéá íà úòãåé äðéàå íåéä [äúàøù] äòåè
àîè ãçà íåé äøîàù äòåè ,ãöéë .íéé÷ð øùò äòáù ìò øúåé àìå íéé÷ð äòáùî úåçôá äúåãð çúôì úøæåç äðéà ,áåæ éîé ìù íåé øùò ãçà ïúåàá
,íåé ãâðë íåé àìà ,øåîùì äëéøö äðéàå äáéæ éîé ìù íåé øùò ãçà ïúåàá íà ,àåäå äùù úåðîì äëéøöå àéä úåãð éîéá íà úòãåé äðéàå ,íåéä éúéàø
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íeìk ïúBð Bðéàכפי הערך , דמי  את וליתן  להוסיף חייב אינו  – ÅÅÀ
שהעשיר ; קודם שנתן בסלע חובתו ידי יצא שכבר לפי בתורה, הקצוב

òìqî úBçtיותר לו היה לא ואפילו מסלע, פחות נתן אם אבל – ÈÄÆÇ
שנתן, כך ,øéLòäåממה אחר –òìñ íéMîç ïúBðהנערך אם – ÀÆÁÄÅÂÄÄÆÇ

הראשונה  שבנתינתו  לפי שנה; ששים בן  ועד עשרים מבן  זכר היה
בערכו . הוא חייב ועדיין  חובתו, ידי  יצא Lîçלא åéãéa äéäÈÈÀÈÈÈÅ

íéòìñ למעלה שערכו  שנים, מחמש למעלה הוא שהנערך  וכגון – ÀÈÄ
סלעים, úçàמחמש àlà ïúBð Bðéà :øîBà øéàî éaø סלע – ÇÄÅÄÅÅÅÆÈÇÇ

הנערך, של שנותיו לפי  הקצוב הערך את ליתן  בידו  ואין  שהואיל אחת,

בלבד . אחת בסלע חובתו  ידי יוצא ïúBðהריהו  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ílk úàהמעריך שאין  שבידו, הסלעים חמש כל  ליתן  הוא חייב – ÆËÈ

י לו  שאין בזמן  אלא אחת בסלע עצמו בזמן פוטר  אבל  מסלע, ותר 
שנתחייב  הערך משיעור שבידו  מה כל ליתן הוא חייב יותר, לו שיש 

òìñבו . íéMîç ìò øúé àGå ,òìqî úBçt ïéëøòa ïéà– ÅÈÂÈÄÈÄÆÇÀÈÅÇÂÄÄÆÇ
בתחילתה, נשנתה שכבר  זו , פיסקה על  חוזרת שמשנתנו  מבואר, בגמרא

להשמיענו, rlqnכדי zegty;בהם יש סלע על  יתיר  אבל בערכין , אין 
miying lr xiziכלומר בהם. יש  מחמישים פחות אבל  בערכין, אין

וערכו  מחמישים, פחות אבל  אחת, מסלע יתיר  המעריך  ביד  יש שאם
ונמצא  שבידו; מה כל נותן המעריך הרי סלע, חמישים הוא הנערך של

בכגון  ליתן  חייב אינו  מאיר רבי  לדעת שאילו  כחכמים, משנתנו סתם
לעיל. ששנינו  כמו סלע, חמישים או אחת סלע או  אלא dwqitזה ab`

:oeyla zegzetd ,zepey zekld ly uaew wxtd seq cre o`kn `aen ef
,"oitiqen `le ...oizget oi`" :e` ,"xizi `le ...zegt ...oi`".וכדומהïéàÅ

øNò äòáL ìò øúé àGå ,äòáMî úBçt äòBha çút– ÆÇÇÈÈÄÄÀÈÀÈÅÇÄÀÈÈÈ
אשה  הנידה: בענין  הסבר  דברי  כמה להקדים יש זו  הלכה לביאור

יום  דם שראתה בין ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה
לפנות  השביעי  ביום ואם הימים; שבעת כל  שראתה ובין  בלבד  אחד 

והיא  שמיני, בליל היא טובלת התורה מן הרי מלראות, פסקה ערב
יום  עשר אחד בתוך היינו  ואילך, השמיני מיום דם ראתה – טהורה.
הימים  נקראים מכאן  זיבה. דם זה הרי  הנידה, ימי  שבעת שלאחר 

ראתה; שלא בין דם בהם שראתה בין  הזיבה", ימי עשר  "אחד הללו:
בלבד, אחד יום דם ראתה כדלהלן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא

שהיא  כלומר  הטומאה, יום כנגד  בטהרה, אחד יום לשמור  היא צריכה
לערב. טהורה היא הרי  דם, בו רואה אינה ואם היום למחרת טובלת

היא: נקראת mei",מכאן cbpk mei zxney" בטהרה אחד  יום ששומרת
היא  הרי  רצופים, ימים שני  דם ראתה אם וכן  הטומאה. יום כנגד 

טהורה  דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי  יום את שומרת
נעשית  היא הרי רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל בערב. היא

גמורה, ביום זבה וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא וצריכה
השמיני ביום קרבן  ומביאה כה כה כה כה ----כט כט כט כט ).).).).השביעי , טוטוטוטו,,,, ויקראויקראויקראויקרא לאחר((((עייןעייןעייןעיין –

שבעה  נידה שוב היא הרי  דם, רואה כשהיא הזיבה, ימי עשר אחד 
– לעולם. וכן  הזיבה; ימי עשר אחד שוב מתחילים ואחריהם ימים,

המשנה: בלשון נקראת הנידה ימי  תחילת g"כל z t"והרי הנידה,
עשר ואחד  הנידה ימי  שבעת יום: עשר  שמונה לפתח  פתח בין  שיש 

ברם, – האשה. של  הווסת" "תקופת הנקראת וזוהי  הזיבה; ימי
אלא  מתחיל  הנידה פתח אין  דם, רואה ואינה הווסת תקופת כשנגמרת
בסוף  דם ראתה – רחוקה". "ראייה הנקראת וזוהי  דם, שתראה משעה

עשר ובאחד ובעשירי בתשיעי  היינו  רצופים, ימים שלושה הזיבה ימי
עשר אחד שנשלמו  לאחר אף דם לראות שהוסיפה או  הזיבה, ימי  של

שבארנו  כמו  גמורה, זבה הזיבה בימי שנעשתה ונמצא הזיבה, ימי
ולאחר נקיים, ימים שבעה שתספור  עד נידתה לפתח חוזרת אינה לעיל ,

דם תראה `zxg;מכן `id m"anxd zhiy la` ,o"anxd zhiyl df lk)
,e Ð my azeky ,"dpyn cibn" oiire ;g-e miwxt d`ia ixeqi` 'ld oiir

.(xwir `id o"anxd zhiyy Ð `i ,f ;c בסוף דם ראתה לא אם ברם, –
היינו  האחרונים, הימים בשני  אפילו או  האחרון ביום אלא הזיבה ימי

גם  לראות שהוסיפה פי  על אף הזיבה, ימי  של  עשר ובאחד  בעשירי
ימים  שלושה דם שראתה באופן הזיבה, ימי  עשר  אחד  שנגמרו  לאחר

יום  אלא הזיבה בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל  יותר, או  רצופים
נחשבת  הזיבה ימי  עשר  אחד שלאחר  ביום הדם ראיית שניים, או  אחד 

באשה דנה משנתנו – הנידה. ימי  כתחילת היינו  הנידה, dכפתח r e h d,
הנידה, ימי בשבעת עומדת היא אם יודעת ואינה דם, שראתה דהיינו

ובאה  נידתה; לפתח חוזרת היא כיצד הזיבה, ימי עשר  באחד או
ללמדנו: draynהמשנה zegt dreha gzt oi` הטועה אין  כלומר –

מדם, נקיים ימים משבעה בפחות נידתה לפתח lrחוזרת xizi `le
xyr dray,בלבד אחד יום דם ראתה כיצד ? נקיים. dzcipימים gzt

,mei xyr dray xg`l ligzn יום דם, בו שראתה היום אותו אם שכן 
יום עשר  שבעה לאחר הרי  היה, נידתה מימי znlydlראשון dyy epiid)

(daifd ini xyr cg`e dcipd ini אשה ככל נידתה, לתחילת היא חוזרת

הזיבה  מימי  ראשון יום ואם יום; עשר שמונה היא ווסתה שתקופת
שתראה  וכל נידתה, לתחילת היא חוזרת יום עשר  אחד  לאחר הרי היה,

משבעה  באחד  דם תראה אם ברם, נידתה. פתח זה הרי  כך , אחר דם
בימי או  הנידה בימי  עומדת היא אם בספק, תהא שוב אלו, יום עשר

יום, עשר  שבעה לאחר  אלא נידתה לפתח חוזרת אינה הלכך  הזיבה;
או  ימים שני  דם ראתה הטועה אם וכן  – דם. ראיית בלי  שיעברו 

שבעה  לאחר מתחיל  נידתה פתח זה בכגון אף רצופים, ימים שלושה
ארבעה  או חמישה שתמנה דיה הרי היו , נידה ימי אם שכן יום, עשר

izdw - zex`ean zeipyn
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„âøäì äàöBé àéäL äMàä–ãìzL ãò dì ïéðézîî ïéà.øaLnä ìò äáLé–ãìzL ãò dì ïéðézîî.äMàä ¨¦¨¤¦§¨¥¨¥¥©§¦¦¨©¤¥¥¨§¨©©©§¥©§¦¦¨©¤¥¥¨¦¨
äâøäpL–døòNa ïéðäð.äâøäpL äîäa–äéðäa äøeñà. ¤¤¤§¨¤¡¦¦§¨¨§¥¨¤¤¤§¨£¨©£¨¨
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‡òìqî úBçt ïéëøòa ïéà,òìñ íéMîç ìò øúé àGå.ãöék?òìñ ïúð,øéLòäå–íeìk ïúBð Bðéà;òìqî úBçt, ¥¨£¨¦¨¦¤©§¨¥©£¦¦¤©¥©¨©¤©§¤¡¦¥¥§¨¦¤©

äåìîã åð÷úù øçàì ìáà .àî÷ àðúë äëìäå .íéùøåéä ïî äáåâå àéîã øèùá äáåúëä äåìîë ,äøåúá äáåúëä äåìî ,øáñ éñåé éáøå .íéùøåéä ïî äáåâ
:÷éæäù äî íéîìùîå åðåîîî ïéáåâ ïéã úéá ,íéùøåéä ïî äáåâ äô ìò

cccc.clzy cr dl oipiznn oi`áéúëãë ïä ìòáã àðåîî úåãìå àîéúã åäîã(à"ë úåîù)ïì òîùî÷ äéðéî åäðéãñôð àìå ,äùàä ìòá åéìò úéùé øùàë
áéúëã(á"ë íéøáã):ãìåä úà úåáøì íâ ,íäéðù íâ åúîå.xaynd lr dayi:øáùî éåø÷ úãìåéä äùàä áùåî íå÷î.clzy cr dl oipiznnïåéëã

:åîà óåâë åðéàå àåä àðéøçà àôåâ ,úàöì ø÷òðã.dxrya oipdp.äøòùì äøåù÷ úøçà äùà øòùî äì äúéäù äàô àìà ,øîà÷ ùîî äøòù åàì
ë éåäúã äì àçéð àìã äúòã àéìâ åðú äøîàã ïåéëã ,úéðåìôì åà éúáì äúåà åðú äøîàùë à÷åãåøçà ïéðòá ìáà .àéîã íééçî äìåèðëå ,éøåñúàì äôåâ

:äàðäá íéøåñà úîä ééåðù ,øåñà.d`pda dxeq` dbxdpy dnda:äøòù åìéôà
a`̀̀̀.rlqn zegt oikxra oi`áéúëã ,òìñî úåçôá ïåãð åðéà úâùî åãé ïéàå êéøòäù éðò åìéôà(æ"ë àø÷éå)ïéëøò ìë ,ùãå÷ä ì÷ùá äéäé êëøò ìëå

:ì÷ùî íéúåçô åéäé àì êéøòî äúàù.miyng lr xzei `le:äùøôá éáéúëã íéëøòáù ìåãâ åäæã.xiyrde rlq ozpäéäå íéùîç åëøòù íéøùò ïá
:øåèô ,øéùòäå ,åãé úâùäá ïåãéð éðòã ,åëøòá òìñ ïúðå éðò.rlqn zegt:òìñî úåçô ïúð.xiyrdeåëøò éãé àöé àì àúééî÷ äðéúðáã .íéùîç ïúåð

`xephxa yexit

ïéîeìLza áiç ,÷éfä יורשיו חייבים מיתתו  שלאחר  כלומר  – ÄÄÇÈÇÇÀÄ
שבענין מבואר , בגמרא שהזיק. מה epyicwneלשלם jixrne xc אף

ב  אלא נחלקו ולא יוסי , כרבי  סובר  קמא wifd",תנא m`" תנא שלדעת

פה, על כמלוה הוא בנזק שהחיוב לפי התשלומים, מן פטור  קמא
חייב  שהמזיק פי  על ואף היורשים; מן פה על מלוה גובים ואין

הכתובה  שמלוה קמא, תנא סובר מקום מכל התורה, מן בתשלומים
הכתובה  שמלוה סובר , יוסי רבי אבל בשטר . ככתובה אינה בתורה

הירושה. מנכסי הנזק את גובים הלכך  בשטר , ככתובה היא הרי בתורה
m` ,df itle ,miyxeid on miaeb dt lr deln s`y ,`ed dkldd wqt ,mxa

.(m"anx) epeafrn wfpd z` miaeb oic zia ,wifd

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ליהרג. היוצאת מעוברת באשה משנתנו דנה הקודמת המשנה אגב

âøäì äàöBé àéäL äMàä,מעוברת והיא למיתה, שנידונה – ÈÄÈÆÄÀÈÅÈÅ
ãìzL ãò dì ïéðézîî ïéà שגוף עמה, וולדה הורגים אלא – ÅÇÀÄÄÈÇÆÅÅ

הם אין ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אחד  למיתה דינה ונגמר  שהואיל הטעם, מבארים ויש
הולד משום דינה את באה ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).מענים שמשנתנו  מבואר, בגמרא

להפסידם  ואין  הבעל של ממונו  הם שהוולדות אומרים, שאין  להשמיע,
שנאמר  כב כב כב כב ):):):):ממנו, כבכבכבכב,,,, בעולת ((((דבריםדבריםדבריםדברים אשה עם שוכב איש  ימצא "כי 

ודרשו : שניהם" גם ומתו  mdipy"בעל mb". הולד את לרבות –äáLéÈÀÈ
øaLnä ìò,לידה חבלי  אחזוה שכבר כלומר היולדת, כסא על – ÇÇÇÀÅ

למיתה דינה ãìzL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););ונגמר ãò dì ïéðézîîשהואיל – ÇÀÄÄÈÇÆÅÅ
שתלד. עד אותה הורגים אין  הלכך  הוא, אחר  גוף לצאת, הולד ונעקר 

äâøäpL äMàä,דין בית פי על  –døòNa ïéðäð ליהנות מותר – ÈÄÈÆÆÆÀÈÆÁÄÄÀÈÈ
שהרי ממש , לשערה המשנה כוונת שאין מבואר, בגמרא משערה.
שהיתה  פאה היינו  נכרית, לפאה היא הכוונה אלא בהנאה, אסור  המת

שאמרה: בכגון  ודווקא לשערה; קשורה אחרת אשה של משיער לה
לה  ניחא שלא דעתה, גילתה זה שבכגון לפלונית, או לבתי  אותה תנו 

אבל מחיים. כנטולה והריהי בהנאה, להיאסר כגופה הפאה שתהא
מבארים  ויש בהנאה. אסורים המת נויי  שאף אסורה, הפאה כן, לא אם

אסור שהמת פי על ואף ממש, לשערה המשנה כוונת שאמנם בגמרא,
להשתנות. עשוי  שאינו  מיתה, בר שאינו לפי  נאסר, לא שערו בהנאה,

äâøäpL äîäa משום לסקילה שנידונה כגון  דין, בית פי  על  – ÀÅÈÆÆÆÀÈ
אדם, äéðäaשהמיתה äøeñàשנאמר כח כח כח כח ):):):):– כאכאכאכא,,,, "סקול((((שמות שמות שמות שמות  ÂÈÇÂÈÈ

בברייתא: ושנינו נקי", השור  ובעל  בשרו את יאכל ולא השור  יסקל
שנאמר xeyd"ממשמע lwqi lewq" ונבילה נבילה שהיא יודע איני 

לומר: תלמוד  ומה באכילה? exya"?אסורה z` lk`i `le"לך מגיד

אלא  לי  אין באכילה. אסור דינו, שנגמר לאחר  שחטו  שאם הכתוב,

לומר: תלמוד מניין ? בהנאה iwp"באכילה, xeyd lrae"שאומר כאדם
לפי כלום. של הנאה בהם לו  ואין מנכסיו, נקי  פלוני יצא לחברו:

הסיפא  באה שנהרגה, האשה בענין  לעיל שהבאנו השני  הפירוש
שאין  לפי בהנאה, אסור  שערה אפילו  שנהרגה, שבהמה ללמדנו,

אוסר להריגה דינה גמר  אלא באשה, כמו בהנאה אוסרתה מיתתה
הדין  גמר  בשעת בה המחובר  וכל  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אותה

רב  של  הוא הראשון – שנהרגה" "האשה בענין שהבאנו  הפירושים שני
,(`xnba).יצחק בר נחמן רב של והשני 

יצחק: בר נחמן ורב רב של מחלוקתם בפירוש הן שיטות שתי ברם,
בזמן דין  בית פי על  מיתה שנתחייבה באשה אלא נחלקו  שלא מפרשים, יש
שנגמר הבהמה כמו מחיים, בהנאה נאסרה דין גמר  שלאחר  סובר, שרב הבית,
השיער אסור דין , גמר לאחר  מחיים, השערות תלשה אפילו ולפיכך  דינה,
נכרית. בפאה לא אם מועיל , זה אין  לבתי, שערי תנו אמרה: ואפילו בהנאה;
השיער אבל כלל ; אוסרה דינה גמר אין  שבאשה סובר, יצחק בר  נחמן  ורב
בהנאה  אסור המת ששער  בהנאה, אסור  מיתתה בשעת לגופה מחובר שהיה

הכל (ayxd"`).לדברי 
ונתלש  הבית, בזמן  דין  בית פי על ליהרג  היוצאת שאשה להיפך, מפרשים ויש
בר נחמן ורב רב נחלקו  ולא בהנאה, השיער  מותר הכל לדברי  מחיים, שערה
בר נחמן  רב ולדעת בהנאה, הוא אסור רב שלדעת המת, בשער אלא יצחק

במשנה שבארנו כמו  מיתה, בר  שאינו  לפי בהנאה, הוא מותר  (m"anxd;יצחק
.("l`xyi zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;"dnly wyg" oiir ;b"nqd

i y y m e i
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הוא  ביותר הגדול שהערך  למדים, אנו ב-ח) כז, (ויקרא שבתורה ערכים מפרשת
שהוא שנה, שישים בן ועד  עשרים מבן  הזכר  של rlq,ערכו miyingהקטן והערך 

שהוא שנים, חמש בת ועד חודש מבת הנקבה, של  ערכה הוא mirlq.ביותר yely
ח): שם, (שם בו  נאמר בו , שנתחייב הערך את ליתן משגת ידו שאין מי ברם,
ci biyz xy` it lr ,odkd eze` jixrde odkd iptl ecinrde jkxrn `ed jn m`e"

."odkd epkixri xcepd שבערכים ביותר  הקטן  השיעור  מהו ללמד, באה משנתנו  –
בו. חייב שבעניים העני  שאף

òìqî úBçt ïéëøòa ïéà ידו ואין  עני  הוא המעריך  שאפילו  – ÅÈÂÈÄÈÄÆÇ
שנאמר מסלע, פחות יתן  לא בתורה, הקצוב הערך את ליתן  משגת

כה כה כה כה ):):):): כז כז כז כז ,,,, ycewd"((((ויקראויקראויקראויקרא lwya didi jkxr lke" שאתה ערכין כל –
שבמשנה  סלע הוא בתורה האמור ושקל משקל , פחותין  יהיו  לא מעריך 

,("ixev rlq")òìñ íéMîç ìò øúé àGå שבערכים הגדול שזהו – ÀÈÅÇÂÄÄÆÇ
למשנתנו . בהקדמה שהבאנו  כמו  בתורה, òìñהקצובים ïúð ?ãöékÅÇÈÇÆÇ

ידו  היתה ולא עלי ", פלוני  "ערך  או : עלי ", "ערכי  שאמר : עני  –
להקדש, הסלע את ונתן סלע, אלא ליתן  כך,øéLòäåמשגת אחר – ÀÆÁÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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:åéìò åëøò ïééãòå.mirlq yng eicia eid:íéòìñ ùîç åì åéäå ,åîöò êéøòäù íéøùò ïá éðò.zg` `l` ozep epi` xne` xi`n 'xåà øéàî 'ø øáñã
:ì÷ù àìà ïúåð åðéà åà åéìòù íéùîçä ìë ïúåð.eciay dn lk ozep mixne` minkge,àúàã àåä íéëøòáù úåçôì ,ì÷ùá äéäé êëøò ìëå áéúëã àø÷ã

áéúëã ,áéäé éôè äéì úéàã àëéä åäéîå .úåçô ïúé àì íééðòáù éðò åìéôàù(íù):íéîëçë äëìäå .âéùú øùà éô ìò.drayn zegt dreha gzt oi`
:øúåé àìå úåçô ïéà åäá úéàã êðä ìëì éîð àðú ,øúåé àìå úåçô íéëøòá ïéàá éøééàã éãééà.gztäìéçúä íà ,àåä àúééøåàã äãð ïéãù .úåãð úìçú

ôàå] .íäå äòáøà äðåî äùìù äúàø .íäå äùîç äðåî ,íéðù äúàø .àåäå äùù äðåî ,íåéä äúàøå.úùîùîå úìáåè ,áøòì ä÷ñôå äòáù ìë äúàø [åìé
àéåä ,íéôåöø äùìù ïäá äúàø íàå .úìáåèå íåé ãâðë íåé úøîåù íéðù åà ãçà íåé ïäá äúàø íàù ,íåé øùò ãçà äáéæ éîé ïééåä êìéàå éòéáù íåéîå
íéé÷ð äòáù äáùéùëå .íéé÷ð äòáù áùúù ãò úåãð úìçúì úøæåç äðéà ,äðù åà ùãåç äáéæ éîé åëùî íàå .ïáø÷å íéé÷ð äòáù äðåòèù äìåãâ äáæ
äàøúùëå .äáæ äðéà ,íéôåöø äùìù íåé øùò ãçà ïúåàá äúàø àì íàå .ùøåôîä ìëë äðéðòì úøæåçå ,àåäå äùù äðåîå äãð úìçú àéåä ,äúàøå
ïúåà àìà áåæ éîé ïéàù ,íäå äòáøà àìà äðåî äðéà ,íéôåöø äùìù äàøú åìéôàå .äãð úìçú éåä äúééàø ä÷éçøäù ïéá êåîñ äàåø àéäù ïéá ,ïäéøçà

:àáä úåãð úìçúì äæ úåãð óåñ ïéáù íåé øùò ãçà.drayn zegt dreha gzt oi`åà ,úãîåò äúåãð éîéá íà úòãåé äðéàå íåéä [äúàøù] äòåè
àîè ãçà íåé äøîàù äòåè ,ãöéë .íéé÷ð øùò äòáù ìò øúåé àìå íéé÷ð äòáùî úåçôá äúåãð çúôì úøæåç äðéà ,áåæ éîé ìù íåé øùò ãçà ïúåàá
,íåé ãâðë íåé àìà ,øåîùì äëéøö äðéàå äáéæ éîé ìù íåé øùò ãçà ïúåàá íà ,àåäå äùù úåðîì äëéøöå àéä úåãð éîéá íà úòãåé äðéàå ,íåéä éúéàø

`xephxa yexit

íeìk ïúBð Bðéàכפי הערך , דמי  את וליתן  להוסיף חייב אינו  – ÅÅÀ
שהעשיר ; קודם שנתן בסלע חובתו ידי יצא שכבר לפי בתורה, הקצוב

òìqî úBçtיותר לו היה לא ואפילו מסלע, פחות נתן אם אבל – ÈÄÆÇ
שנתן, כך ,øéLòäåממה אחר –òìñ íéMîç ïúBðהנערך אם – ÀÆÁÄÅÂÄÄÆÇ

הראשונה  שבנתינתו  לפי שנה; ששים בן  ועד עשרים מבן  זכר היה
בערכו . הוא חייב ועדיין  חובתו, ידי  יצא Lîçלא åéãéa äéäÈÈÀÈÈÈÅ

íéòìñ למעלה שערכו  שנים, מחמש למעלה הוא שהנערך  וכגון – ÀÈÄ
סלעים, úçàמחמש àlà ïúBð Bðéà :øîBà øéàî éaø סלע – ÇÄÅÄÅÅÅÆÈÇÇ

הנערך, של שנותיו לפי  הקצוב הערך את ליתן  בידו  ואין  שהואיל אחת,

בלבד . אחת בסלע חובתו  ידי יוצא ïúBðהריהו  :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÅ
ílk úàהמעריך שאין  שבידו, הסלעים חמש כל  ליתן  הוא חייב – ÆËÈ

י לו  שאין בזמן  אלא אחת בסלע עצמו בזמן פוטר  אבל  מסלע, ותר 
שנתחייב  הערך משיעור שבידו  מה כל ליתן הוא חייב יותר, לו שיש 

òìñבו . íéMîç ìò øúé àGå ,òìqî úBçt ïéëøòa ïéà– ÅÈÂÈÄÈÄÆÇÀÈÅÇÂÄÄÆÇ
בתחילתה, נשנתה שכבר  זו , פיסקה על  חוזרת שמשנתנו  מבואר, בגמרא

להשמיענו, rlqnכדי zegty;בהם יש סלע על  יתיר  אבל בערכין , אין 
miying lr xiziכלומר בהם. יש  מחמישים פחות אבל  בערכין, אין

וערכו  מחמישים, פחות אבל  אחת, מסלע יתיר  המעריך  ביד  יש שאם
ונמצא  שבידו; מה כל נותן המעריך הרי סלע, חמישים הוא הנערך של

בכגון  ליתן  חייב אינו  מאיר רבי  לדעת שאילו  כחכמים, משנתנו סתם
לעיל. ששנינו  כמו סלע, חמישים או אחת סלע או  אלא dwqitזה ab`

:oeyla zegzetd ,zepey zekld ly uaew wxtd seq cre o`kn `aen ef
,"oitiqen `le ...oizget oi`" :e` ,"xizi `le ...zegt ...oi`".וכדומהïéàÅ

øNò äòáL ìò øúé àGå ,äòáMî úBçt äòBha çút– ÆÇÇÈÈÄÄÀÈÀÈÅÇÄÀÈÈÈ
אשה  הנידה: בענין  הסבר  דברי  כמה להקדים יש זו  הלכה לביאור

יום  דם שראתה בין ימים, שבעה נידה היא הרי בתחילה, דם הרואה
לפנות  השביעי  ביום ואם הימים; שבעת כל  שראתה ובין  בלבד  אחד 

והיא  שמיני, בליל היא טובלת התורה מן הרי מלראות, פסקה ערב
יום  עשר אחד בתוך היינו  ואילך, השמיני מיום דם ראתה – טהורה.
הימים  נקראים מכאן  זיבה. דם זה הרי  הנידה, ימי  שבעת שלאחר 

ראתה; שלא בין דם בהם שראתה בין  הזיבה", ימי עשר  "אחד הללו:
בלבד, אחד יום דם ראתה כדלהלן: דינה דם, בהם ראתה שאם אלא

שהיא  כלומר  הטומאה, יום כנגד  בטהרה, אחד יום לשמור  היא צריכה
לערב. טהורה היא הרי  דם, בו רואה אינה ואם היום למחרת טובלת

היא: נקראת mei",מכאן cbpk mei zxney" בטהרה אחד  יום ששומרת
היא  הרי  רצופים, ימים שני  דם ראתה אם וכן  הטומאה. יום כנגד 

טהורה  דם, בו  ראתה ולא טבלה ואם בטהרה, השלישי  יום את שומרת
נעשית  היא הרי רצופים, ימים שלושה דם ראתה אם אבל בערב. היא

גמורה, ביום זבה וטובלת מדם, נקיים ימים שבעה לספור היא וצריכה
השמיני ביום קרבן  ומביאה כה כה כה כה ----כט כט כט כט ).).).).השביעי , טוטוטוטו,,,, ויקראויקראויקראויקרא לאחר((((עייןעייןעייןעיין –

שבעה  נידה שוב היא הרי  דם, רואה כשהיא הזיבה, ימי עשר אחד 
– לעולם. וכן  הזיבה; ימי עשר אחד שוב מתחילים ואחריהם ימים,

המשנה: בלשון נקראת הנידה ימי  תחילת g"כל z t"והרי הנידה,
עשר ואחד  הנידה ימי  שבעת יום: עשר  שמונה לפתח  פתח בין  שיש 

ברם, – האשה. של  הווסת" "תקופת הנקראת וזוהי  הזיבה; ימי
אלא  מתחיל  הנידה פתח אין  דם, רואה ואינה הווסת תקופת כשנגמרת
בסוף  דם ראתה – רחוקה". "ראייה הנקראת וזוהי  דם, שתראה משעה

עשר ובאחד ובעשירי בתשיעי  היינו  רצופים, ימים שלושה הזיבה ימי
עשר אחד שנשלמו  לאחר אף דם לראות שהוסיפה או  הזיבה, ימי  של

שבארנו  כמו  גמורה, זבה הזיבה בימי שנעשתה ונמצא הזיבה, ימי
ולאחר נקיים, ימים שבעה שתספור  עד נידתה לפתח חוזרת אינה לעיל ,

דם תראה `zxg;מכן `id m"anxd zhiy la` ,o"anxd zhiyl df lk)
,e Ð my azeky ,"dpyn cibn" oiire ;g-e miwxt d`ia ixeqi` 'ld oiir

.(xwir `id o"anxd zhiyy Ð `i ,f ;c בסוף דם ראתה לא אם ברם, –
היינו  האחרונים, הימים בשני  אפילו או  האחרון ביום אלא הזיבה ימי

גם  לראות שהוסיפה פי  על אף הזיבה, ימי  של  עשר ובאחד  בעשירי
ימים  שלושה דם שראתה באופן הזיבה, ימי  עשר  אחד  שנגמרו  לאחר

יום  אלא הזיבה בימי ראתה ולא הואיל  מקום מכל  יותר, או  רצופים
נחשבת  הזיבה ימי  עשר  אחד שלאחר  ביום הדם ראיית שניים, או  אחד 

באשה דנה משנתנו – הנידה. ימי  כתחילת היינו  הנידה, dכפתח r e h d,
הנידה, ימי בשבעת עומדת היא אם יודעת ואינה דם, שראתה דהיינו

ובאה  נידתה; לפתח חוזרת היא כיצד הזיבה, ימי עשר  באחד או
ללמדנו: draynהמשנה zegt dreha gzt oi` הטועה אין  כלומר –

מדם, נקיים ימים משבעה בפחות נידתה לפתח lrחוזרת xizi `le
xyr dray,בלבד אחד יום דם ראתה כיצד ? נקיים. dzcipימים gzt

,mei xyr dray xg`l ligzn יום דם, בו שראתה היום אותו אם שכן 
יום עשר  שבעה לאחר הרי  היה, נידתה מימי znlydlראשון dyy epiid)

(daifd ini xyr cg`e dcipd ini אשה ככל נידתה, לתחילת היא חוזרת

הזיבה  מימי  ראשון יום ואם יום; עשר שמונה היא ווסתה שתקופת
שתראה  וכל נידתה, לתחילת היא חוזרת יום עשר  אחד  לאחר הרי היה,

משבעה  באחד  דם תראה אם ברם, נידתה. פתח זה הרי  כך , אחר דם
בימי או  הנידה בימי  עומדת היא אם בספק, תהא שוב אלו, יום עשר

יום, עשר  שבעה לאחר  אלא נידתה לפתח חוזרת אינה הלכך  הזיבה;
או  ימים שני  דם ראתה הטועה אם וכן  – דם. ראיית בלי  שיעברו 

שבעה  לאחר מתחיל  נידתה פתח זה בכגון אף רצופים, ימים שלושה
ארבעה  או חמישה שתמנה דיה הרי היו , נידה ימי אם שכן יום, עשר

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn ipy wxt oikxr zkqn
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‡òìqî úBçt ïéëøòa ïéà,òìñ íéMîç ìò øúé àGå.ãöék?òìñ ïúð,øéLòäå–íeìk ïúBð Bðéà;òìqî úBçt, ¥¨£¨¦¨¦¤©§¨¥©£¦¦¤©¥©¨©¤©§¤¡¦¥¥§¨¦¤©

äåìîã åð÷úù øçàì ìáà .àî÷ àðúë äëìäå .íéùøåéä ïî äáåâå àéîã øèùá äáåúëä äåìîë ,äøåúá äáåúëä äåìî ,øáñ éñåé éáøå .íéùøåéä ïî äáåâ
:÷éæäù äî íéîìùîå åðåîîî ïéáåâ ïéã úéá ,íéùøåéä ïî äáåâ äô ìò

cccc.clzy cr dl oipiznn oi`áéúëãë ïä ìòáã àðåîî úåãìå àîéúã åäîã(à"ë úåîù)ïì òîùî÷ äéðéî åäðéãñôð àìå ,äùàä ìòá åéìò úéùé øùàë
áéúëã(á"ë íéøáã):ãìåä úà úåáøì íâ ,íäéðù íâ åúîå.xaynd lr dayi:øáùî éåø÷ úãìåéä äùàä áùåî íå÷î.clzy cr dl oipiznnïåéëã

:åîà óåâë åðéàå àåä àðéøçà àôåâ ,úàöì ø÷òðã.dxrya oipdp.äøòùì äøåù÷ úøçà äùà øòùî äì äúéäù äàô àìà ,øîà÷ ùîî äøòù åàì
ë éåäúã äì àçéð àìã äúòã àéìâ åðú äøîàã ïåéëã ,úéðåìôì åà éúáì äúåà åðú äøîàùë à÷åãåøçà ïéðòá ìáà .àéîã íééçî äìåèðëå ,éøåñúàì äôåâ

:äàðäá íéøåñà úîä ééåðù ,øåñà.d`pda dxeq` dbxdpy dnda:äøòù åìéôà
a`̀̀̀.rlqn zegt oikxra oi`áéúëã ,òìñî úåçôá ïåãð åðéà úâùî åãé ïéàå êéøòäù éðò åìéôà(æ"ë àø÷éå)ïéëøò ìë ,ùãå÷ä ì÷ùá äéäé êëøò ìëå

:ì÷ùî íéúåçô åéäé àì êéøòî äúàù.miyng lr xzei `le:äùøôá éáéúëã íéëøòáù ìåãâ åäæã.xiyrde rlq ozpäéäå íéùîç åëøòù íéøùò ïá
:øåèô ,øéùòäå ,åãé úâùäá ïåãéð éðòã ,åëøòá òìñ ïúðå éðò.rlqn zegt:òìñî úåçô ïúð.xiyrdeåëøò éãé àöé àì àúééî÷ äðéúðáã .íéùîç ïúåð

`xephxa yexit

ïéîeìLza áiç ,÷éfä יורשיו חייבים מיתתו  שלאחר  כלומר  – ÄÄÇÈÇÇÀÄ
שבענין מבואר , בגמרא שהזיק. מה epyicwneלשלם jixrne xc אף

ב  אלא נחלקו ולא יוסי , כרבי  סובר  קמא wifd",תנא m`" תנא שלדעת

פה, על כמלוה הוא בנזק שהחיוב לפי התשלומים, מן פטור  קמא
חייב  שהמזיק פי  על ואף היורשים; מן פה על מלוה גובים ואין

הכתובה  שמלוה קמא, תנא סובר מקום מכל התורה, מן בתשלומים
הכתובה  שמלוה סובר , יוסי רבי אבל בשטר . ככתובה אינה בתורה

הירושה. מנכסי הנזק את גובים הלכך  בשטר , ככתובה היא הרי בתורה
m` ,df itle ,miyxeid on miaeb dt lr deln s`y ,`ed dkldd wqt ,mxa

.(m"anx) epeafrn wfpd z` miaeb oic zia ,wifd

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ליהרג. היוצאת מעוברת באשה משנתנו דנה הקודמת המשנה אגב

âøäì äàöBé àéäL äMàä,מעוברת והיא למיתה, שנידונה – ÈÄÈÆÄÀÈÅÈÅ
ãìzL ãò dì ïéðézîî ïéà שגוף עמה, וולדה הורגים אלא – ÅÇÀÄÄÈÇÆÅÅ

הם אין ((((רש רש רש רש """"יייי),),),),אחד  למיתה דינה ונגמר  שהואיל הטעם, מבארים ויש
הולד משום דינה את באה ((((הרהרהרהר""""ןןןן).).).).מענים שמשנתנו  מבואר, בגמרא

להפסידם  ואין  הבעל של ממונו  הם שהוולדות אומרים, שאין  להשמיע,
שנאמר  כב כב כב כב ):):):):ממנו, כבכבכבכב,,,, בעולת ((((דבריםדבריםדבריםדברים אשה עם שוכב איש  ימצא "כי 

ודרשו : שניהם" גם ומתו  mdipy"בעל mb". הולד את לרבות –äáLéÈÀÈ
øaLnä ìò,לידה חבלי  אחזוה שכבר כלומר היולדת, כסא על – ÇÇÇÀÅ

למיתה דינה ãìzL((((תוספות תוספות תוספות תוספות ););););ונגמר ãò dì ïéðézîîשהואיל – ÇÀÄÄÈÇÆÅÅ
שתלד. עד אותה הורגים אין  הלכך  הוא, אחר  גוף לצאת, הולד ונעקר 

äâøäpL äMàä,דין בית פי על  –døòNa ïéðäð ליהנות מותר – ÈÄÈÆÆÆÀÈÆÁÄÄÀÈÈ
שהרי ממש , לשערה המשנה כוונת שאין מבואר, בגמרא משערה.
שהיתה  פאה היינו  נכרית, לפאה היא הכוונה אלא בהנאה, אסור  המת

שאמרה: בכגון  ודווקא לשערה; קשורה אחרת אשה של משיער לה
לה  ניחא שלא דעתה, גילתה זה שבכגון לפלונית, או לבתי  אותה תנו 

אבל מחיים. כנטולה והריהי בהנאה, להיאסר כגופה הפאה שתהא
מבארים  ויש בהנאה. אסורים המת נויי  שאף אסורה, הפאה כן, לא אם

אסור שהמת פי על ואף ממש, לשערה המשנה כוונת שאמנם בגמרא,
להשתנות. עשוי  שאינו  מיתה, בר שאינו לפי  נאסר, לא שערו בהנאה,

äâøäpL äîäa משום לסקילה שנידונה כגון  דין, בית פי  על  – ÀÅÈÆÆÆÀÈ
אדם, äéðäaשהמיתה äøeñàשנאמר כח כח כח כח ):):):):– כאכאכאכא,,,, "סקול((((שמות שמות שמות שמות  ÂÈÇÂÈÈ

בברייתא: ושנינו נקי", השור  ובעל  בשרו את יאכל ולא השור  יסקל
שנאמר xeyd"ממשמע lwqi lewq" ונבילה נבילה שהיא יודע איני 

לומר: תלמוד  ומה באכילה? exya"?אסורה z` lk`i `le"לך מגיד

אלא  לי  אין באכילה. אסור דינו, שנגמר לאחר  שחטו  שאם הכתוב,

לומר: תלמוד מניין ? בהנאה iwp"באכילה, xeyd lrae"שאומר כאדם
לפי כלום. של הנאה בהם לו  ואין מנכסיו, נקי  פלוני יצא לחברו:

הסיפא  באה שנהרגה, האשה בענין  לעיל שהבאנו השני  הפירוש
שאין  לפי בהנאה, אסור  שערה אפילו  שנהרגה, שבהמה ללמדנו,

אוסר להריגה דינה גמר  אלא באשה, כמו בהנאה אוסרתה מיתתה
הדין  גמר  בשעת בה המחובר  וכל  ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ).).).).אותה

רב  של  הוא הראשון – שנהרגה" "האשה בענין שהבאנו  הפירושים שני
,(`xnba).יצחק בר נחמן רב של והשני 

יצחק: בר נחמן ורב רב של מחלוקתם בפירוש הן שיטות שתי ברם,
בזמן דין  בית פי על  מיתה שנתחייבה באשה אלא נחלקו  שלא מפרשים, יש
שנגמר הבהמה כמו מחיים, בהנאה נאסרה דין גמר  שלאחר  סובר, שרב הבית,
השיער אסור דין , גמר לאחר  מחיים, השערות תלשה אפילו ולפיכך  דינה,
נכרית. בפאה לא אם מועיל , זה אין  לבתי, שערי תנו אמרה: ואפילו בהנאה;
השיער אבל כלל ; אוסרה דינה גמר אין  שבאשה סובר, יצחק בר  נחמן  ורב
בהנאה  אסור המת ששער  בהנאה, אסור  מיתתה בשעת לגופה מחובר שהיה

הכל (ayxd"`).לדברי 
ונתלש  הבית, בזמן  דין  בית פי על ליהרג  היוצאת שאשה להיפך, מפרשים ויש
בר נחמן ורב רב נחלקו  ולא בהנאה, השיער  מותר הכל לדברי  מחיים, שערה
בר נחמן  רב ולדעת בהנאה, הוא אסור רב שלדעת המת, בשער אלא יצחק

במשנה שבארנו כמו  מיתה, בר  שאינו  לפי בהנאה, הוא מותר  (m"anxd;יצחק
.("l`xyi zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;"dnly wyg" oiir ;b"nqd

i y y m e i
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הוא  ביותר הגדול שהערך  למדים, אנו ב-ח) כז, (ויקרא שבתורה ערכים מפרשת
שהוא שנה, שישים בן ועד  עשרים מבן  הזכר  של rlq,ערכו miyingהקטן והערך 

שהוא שנים, חמש בת ועד חודש מבת הנקבה, של  ערכה הוא mirlq.ביותר yely
ח): שם, (שם בו  נאמר בו , שנתחייב הערך את ליתן משגת ידו שאין מי ברם,
ci biyz xy` it lr ,odkd eze` jixrde odkd iptl ecinrde jkxrn `ed jn m`e"

."odkd epkixri xcepd שבערכים ביותר  הקטן  השיעור  מהו ללמד, באה משנתנו  –
בו. חייב שבעניים העני  שאף

òìqî úBçt ïéëøòa ïéà ידו ואין  עני  הוא המעריך  שאפילו  – ÅÈÂÈÄÈÄÆÇ
שנאמר מסלע, פחות יתן  לא בתורה, הקצוב הערך את ליתן  משגת

כה כה כה כה ):):):): כז כז כז כז ,,,, ycewd"((((ויקראויקראויקראויקרא lwya didi jkxr lke" שאתה ערכין כל –
שבמשנה  סלע הוא בתורה האמור ושקל משקל , פחותין  יהיו  לא מעריך 

,("ixev rlq")òìñ íéMîç ìò øúé àGå שבערכים הגדול שזהו – ÀÈÅÇÂÄÄÆÇ
למשנתנו . בהקדמה שהבאנו  כמו  בתורה, òìñהקצובים ïúð ?ãöékÅÇÈÇÆÇ

ידו  היתה ולא עלי ", פלוני  "ערך  או : עלי ", "ערכי  שאמר : עני  –
להקדש, הסלע את ונתן סלע, אלא ליתן  כך,øéLòäåמשגת אחר – ÀÆÁÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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MîäðBî,øNò íéðL ìò øúé àGå. ¦§¨§¨¥©§¥¨¨
‚Lc÷na äòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àGå.ïéìáð éðMî ïéúçBt ïéà,àGå ¥£¦¥¤§¦§©©§¦¨©¦§¨§¦¦©©§¨¦§¤¥£¦¦§¥§¨¦§

äML ìò ïéôéñBî.ïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéà,øNò íéðL ìò ïéôéñBî àGå.äkî ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáe ¦¦©¦¨¥£¦¦§¥£¦¦§¦¦©§¥¨¨¦§¥¨¨©¨¨¤¨¦©¤
çaænä éðôì:ïBLàø çñt úèéçLa,éðL çñt úèéçLáe,çñt ìL ïBLàø áBè íBéáe,úøöò ìL áBè íBéáe, ¦§¥©¦§¥©¦§¦©¤©¦¦§¦©¤©¥¦§¦¤¤©§¤£¤¤

âçä éîé úðBîLáe.úLçð ìL áeaàa äkî äéä àGå,äð÷ ìL áeaàa àlà,áøò BìBwL éðtî.÷éìçî äéä àGå ¦§©§¥¤¨§¨¨©¤§©¤§Ÿ¤¤¨§©¤¨¤¦§¥¤¨¥§¨¨©£¦
éãéçé áeaàa àlà,äôé ÷éìçî àeäL éðtî. ¤¨§©§¦¦¦§¥¤©£¦¨¤

.dyly lr xzeiàìå úáù àì äçåã ïúééôà ïéàù ,úáù áøòá úåôàð ,úáùá ãçàá úøöò ìù áåè íåé ìç ,ãöéë .àì åúå ,ïéìëàð ïúééôàì éùéìù íåéå
:ïúééôàì éðù àåäù è"åéá úåìëàðå áåè íåé áøòá úåôàð ,òåáù éîé øàùá úøöò ìçùëå .éùéìù íåéì åðééäã ,ïúôåðú øçàì áåè íåéá úåìëàðå ,áåè íåé

.dryzn zegt oi` lk`p miptd mglðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðù åìç .åúééôàì éòéùú íåé àåäù úøçà úáùì ìëàðå úáù áøòá äôàð àåäùä
:åúééôàì øùò ãçà íåé àåäù äéðù úáùì ìëàðå ,úáùá ïçìùä ìò åúåà íéøãñîå ,úáùá éòéáøá íéðôä íçì ïéôåà ,úáùá éùùå úáùá éùéîçá úåéäì

.xyr mipy lr xzi `leàåä íåé íàå ,äìéì ÷ôñ íåé ÷ôñ úåùîùä ïéáã .àåä éòéùú àîùã ,úáùá ìåîð åðéà ,úáù áøò ìù úåùîùä ïéá ãìåð ,ãöéë
åðéà ,úáù äúåà øçà äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðù åìç íàå .áåè íåé úà àìå úáùä úà àì äçåã äðéà äðîæá àìù äìéîå ,éòéùú íåé úáù àöîð

:åúãéìì øùò íéðù àåäù éùéìù íåé ãò ìåîð
bbbb.ycwna zeriwz zg`e mixyrn oizget oi`ìéìçä ÷øô äëåñ úëñîá[â"ð óã],à÷åã åàì ,äðåîùå íéòáøà ìò ïéôéñåî àìå ïðúã àäå .íéùøåôî ïä

:äéì áéùç àì éàä éìåë çéëù àìã íåùîå ,úáùá úåéäì çñô áøò ìçùë úåòé÷ú íéùîçå äòáù ãò ïéôéñåîã ïéðîæã.milap ipyn mizget oi`éðùì
:íéåì.dyy lr mitiqen `le:àîòè ùøôúà àì.oililg:é"øàîæî éáøòáå ,æ"òìá ù"éìéîìö .÷åçøîì òîùð åìå÷ù øîæ éìë ïéîmipy lr oitiqen `le
.xyr:ìå÷ä íéòðäì íéá÷ðä ìò åòáöàá äëîå íéá÷ð éåùò àåäù éôì ,ìéìçá ìôåð äëî ïåùìå .çáæîä éðôì ïäá äëî ìéìçäù äðùá íåé øùò íéðù ãâðë

.gqtd zhigyaèçùð ãéîú ÷øôá øîàãë ,äèéçù úòùá äøæòá ììää ïéøå÷ åéäù ïñéðá øùò äòáøàá[ã"ñ óã]:.aea`ä.ìéìçä ùàøáù ÷ãä äð÷
:áåáà éåø÷ äéôåâ ìéìçã çëåî àøîâáåaxr elewyúáùä úà äçåãù àåä ïáø÷ä ìò çáæîä éðôì äëîù ìéìç à÷åãå .úùåçð ìùî øúåé ,äð÷ ìù àåäùë

çëåîãë ,è"åé úà àìå úáùä úà àì äçåã äéä àì äáàåùä úéá ìù ìéìç ìáà .áåè íåé ïëù ìëå:ìéìçä ÷øô äëåñáaea`a `l` wilgn did `l
.icigiåðééä ÷åìéçå .ãçàë íäéðù åîééñé åìéàùî øúåé äôé ÷åìéç åäæù ,íéøçàä åîééñù øçàì êéøàî íéìéìçä ïî ãçà äéä äîéòðä íééñì òéâî äéäùë

`xephxa yexit

ולא  שבת לא דוחה אפייתן ואין הואיל במקדש, החדש את להתיר 

טוב, לכהנים,úBìëàðיום –íéðMî úBçt ïéà ימים משני – ÆÁÈÅÈÄÀÇÄ
אפייתן , GLלאחר ìò øúé àGåäLכלומר אפייתן , לאחר ימים – ÀÈÅÇÀÈ

ביום  לפעמים או  לאפייתן השני ביום אלא אינה הלחם שתי שאכילת
השלישי. היום לאחר ולא השני היום לפני  לא אבל  לאפייתן, השלישי 

השבועות, חג מערב נאפות הלחם שתי  השבועות,כיצד ? בחג ונאכלות

הרי בשבת, להיות השבועות חג ערב חל  לאפייתן. שני יום שהוא
שלישי יום שהוא השבועות, בחג ונאכלות שבת, בערב הן נאפות

íéðtäלאפייתן. íçì,שבהיכל השולחן על שבת בכל עורכים שהיו  – ÆÆÇÈÄ
טוב, יום ולא שבת לא דוחה אפייתו  אין  הוא לכהנים,ìëàðואף – ÆÁÈ

äòLzî úBçt ïéà בערב אותו אופים שכן  אפייתו , לאחר  ימים – ÅÈÄÄÀÈ
שהוא  השניה, בשבת ונאכל בשבת, השולחן על אותו  ומסדרים שבת,

לאפייתו , התשיעי øNòהיום ãçà ìò øúé àGåלאחר ימים – ÀÈÅÇÇÇÈÈ
מערב  הפנים לחם נאפה שבת, בערב להיות טוב יום חל שאם אפייתו,

לאפייתו; העשירי ביום שנאכל ונמצא בשבת, בחמישי  היינו טוב, יום
בחמישי היינו  השבת, לפני להיות השנה ראש של הימים שני חלו ואם

ברביעי היינו  השנה, ראש  בערב הלחם את אופים בשבת, ובששי
לאפייתו. עשר  האחד ביום שנאכל ונמצא ïéàבשבת, ,ìBnð ïè÷ÈÈÄÅ

äðBîMî úBçt,להיוולדו ימים –øNò íéðL ìò øúé àGå– ÈÄÀÈÀÈÅÇÀÅÈÈ
שבת במסכת כמבואר  ה ה ה ה ):):):):יום, ימים;((((יטיטיטיט,,,, לשמונה התינוק נימול כדרכו

ימים  שמונה למנות שמתחילים לתשעה, נימול  השמשות, בין נולד
תשיעי בספק נימול  ונמצא השמשות, בין  אותו שלאחר  מהלילה

ספק  ששי  יום ספק שהוא שבת, ערב של  השמשות בין נולד להיוולדו;
ספן  שהוא לפי  אותו, מלים אין  בשבת שכן לעשרה, נימול  שבת, ליל 

בזמנה, שלא או בזמנה מילה זו  אם שספק כלומר  תשיעי , ספק שמיני
אחר ראשון , ביום אותו  ומלים השבת, את דוחה מילתו אין  ולכן 
ראשון  ביום להיות טוב יום חל עשירי; בספק נימול  נמצא השבת,

נימול הוא הרי השבת, לפיביוםאחר  עשר , אחד  ספק שהוא שני,
השנה  ראש ימי שני חלו  דוחה; אינה טוב יום אף בזמנה שלא שמילה

שלישי, ביום נימול  הוא הרי השבת, אחר שני  וביום ראשון ביום להיות
להיוולדו . יום עשר שנים ספק שהוא
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Lc÷na äòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,יום בכל – ÅÂÄÅÆÀÄÀÇÇÀÄÈÇÄÀÈ
שלוש ה): (ה, סוכה במסכת driwz)כמבואר drexz driwz epiid)

לתמיד ותשע שחר , של  לתמיד ותשע בבוקר , העזרה שערי  לפתיחת

אומרים  הלווים היו התמיד  נסכי מנסכים שהיו  שבזמן  הערבים, בין  של
כל התחלת ולפני פרקים, לשלושה אותו מחלקים שהיו יום, של שיר 

והרי תקיעה; תרועה תקיעה בחצוצרות תוקעים כהנים שני  היו  פרק
תקיעות; ואחת עשרים הכל äðBîLeבין  íéòaøà ìò ïéôéñBî àGåÀÄÄÇÇÀÈÄÀÆ

עשרים  תקעו  הסוכות חג ימי  בתוך  שחל  שבת בערב שכן  תקיעות, –
המים, לניסוך תקיעות עשרה שתים ועוד  יום, שבכל  התקיעות ואחת

למוספים תקיעות sqen),ותשע oaxw ly oiid jeqip zrya)שלוש
לחול קודש בין  להבדיל ושלוש  ממלאכה העם את להבטיל תקיעות

;(zay axr lka enk)ושמונה ארבעים הכל  בין (oiirתקיעותנמצאו
.(d ,d dkeq dpynl epxe`aïéìáð éðMî ïéúçBt ïéà–,לויים לשני  ÅÂÄÄÀÅÀÈÄ

הקרבן , על שירה אומרים שהלוויים בשעה בהם àGåÀשמנגנים
äML ìò ïéôéñBî.הדבר טעם נתפרש  שלא רש"י, וכותב נבלים, – ÄÄÇÄÈ

øNò íéðL ìò ïéôéñBî àGå ,ïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéà– ÅÂÄÄÀÅÂÄÄÀÄÄÇÀÅÈÈ
äkîחלילים. ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáeכלומר בקול, – ÄÀÅÈÈÇÈÈÆÈÄÇÆ

בחליל, çaænäשמחללים éðôì:הקרבן על  –çñt úèéçLa ÄÀÅÇÄÀÅÇÄÀÄÇÆÇ
ïBLàø בשעת בעזרה ההלל  קוראים שהיו  בניסן , עשר  בארבעה – Ä

ז); ה, פסחים (עיין  éðLשחיטה çñt úèéçLáeעשר בארבעה – ÄÀÄÇÆÇÅÄ
ג), ט, (פסחים שחיטה בשעת ההלל קוראים אז שגם íBéáeÀבאייר,

úøöò ìL áBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàø áBè,השבועות חג – ÄÆÆÇÀÆÂÆÆ
âçä éîé úðBîLáe את יום בכל  בהם שגומרים הסוכות, חג – ÄÀÇÀÅÆÈ

בקרבנותיהם. הימים וחלוקים הואיל  áeaàaההלל , äkî äéä àGåÀÈÈÇÆÀÇ
úLçð ìLנחושת של  בחליל היינו שאבוב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– מפרשים ויש  ÆÀÙÆ

החליל פיית ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),היינו ÷làäð((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ìL áeaàa à– ÆÈÀÇÆÈÆ
קנה, של  היא שפייתו או  מקנה, העשוי áøòבחליל  BìBwL éðtîÄÀÅÆÈÅ

לפני שמכה זה חליל ודווקא נחושת; משל  יותר  קנה של כשהוא –

izdw - zex`ean zeipyn
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·äðMa íéøaòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà,äðBîL ìò øúé äàøð àGå.úBìëàð íçlä ézL,úBçt ïéà ¥£¦¥©§¨¨¢¨¦©§ª¨¦©¨¨§¦§¤¨¥©§¨§¥©¤¤¤¡¨¥¨
íéðMî,GL ìò øúé àGåäL.ìëàð íéðtä íçì,äòLzî úBçt ïéà,øNò ãçà ìò øúé àGå.ìBnð ïè÷,úBçt ïéà ¦§©¦§¨¥©§¨¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§¨¥©©©¨¨¨¨¦¥¨

åìëù ïåéë ,àåä äáéæ éîé úìçú äúàøù äæ íåé íàã .äúåãð çúôì úøæåç ,äæ íåéî ãáì íåé øùò äòáù øçàì ãò äàøú àì íàù ,øùò äòáù äçúô
äúöé ë"ôòà ,àåä äãð úìçú äæ íåéù øîàú íà åìéôàå .àéä äãð úìçúå øùò äòáù øçàì ãò äúàø àìù äúééàø ä÷éçøäå äáéæ éîé åîìù øùò ãçà
àîù øîåì ùéã ,àåä äáéæ íåé åà àåä äãð íåé íà ÷ôñä ïî äàöé àì øùò äòáù íåé äàøú íà ìáà .äæ íåéî ãáì øùò äòáù íåé óåñì áåæä éîéî
ãçà åìëùëå ,àåä áåæä éîéî ïåùàø íåé àîù åà ,àåä äãðì äãð ïéáù øùò ãçà óåñ ,åá äúàøù øùò äòáù íåéå ,äåä äãð éîé úìçú äúàøù äæ íåé
àäúù ïîæ ìëå .÷ôñä ïî äàöé àìù ,øùò äòáù íåé íãå÷ äàøú íà ïëù ìëå .àéä äãð úìçú åá äúàøù øùò äòáù íåéå ,áåæä éîéî äúöé øùò

ùù äëéøöå àéä äãð úìçú øîàð ,ãçà íåé äàøúùëù .÷ôñî äéìò øéîçð íìåòìù ,àéä úì÷ìå÷î ,åæ ä÷éôñáøîàð ,íéôåöø äùìù äàøúùëå .àåäå ä
íäå äòáøà äðîú íéôåöø íéîé äùìù äàøú åìéôàå ,àéä äãð úìçú éàãåã ,øéîçäì ïéà øùò äòáù øçàì ìáà .ïáø÷å íéé÷ð äòáù äëéøöå ïä áåæ éîé

:äøåäèå úìáåèå.cg` reayn zegt mirbpa oi`:èåìçì íà øäèì íà ãçà òåáùì íéøøáðù íãà éòâðá ùéã .øâñäì.zereay dyly lr xzei `le
øîåì ãåîìú ,éùéìù òåáù åì ïúåðå çèå äöå÷å õìåçù éðù òåáùáå ïåùàø òåáùá åéðéòá ãîò íàù ïéðî ,íéðäë úøåúá àéðúã .íéúá éòâð(ã"é àø÷éå)àáå

:'åë àáé àá íàå ïäëä
aaaa.zexaern miycg drax`n mizget oi`:ïðéãáò íéøñç äðåîù ìáà .íéøñç äðåîùî éôè ïðéãáò àìã .äðùì íåé äùìù ìùlr xzei d`xp `le

.dpenyéøä ,íé÷ìç ùìùå íéòáùå ,äòù úåãé éúùå ,éöçå íåé è"ë äðáì ìù äùãçù .íéùãç äðåîù ìò øúåé äðùá øáòì íéîëçì äàøð àìå ,øîåìë
åà àìî éåø÷ íéùìù ìù ùãåçå ,øñç àåä äòùúå íéøùò ìù ùãåç .íåé íéùìùî ãçà ùãåçå ,äòùúå íéøùòî ãçà ùãåç ,íéîé è"ð íéùãç éðùì
íéëéøö ,ùãåçå ùãåç ìëá ùéù íé÷ìç ùìùå íéòáùå äòù úåãé éúùä ïåøúé éðôî àìà ,øñç ãçàå àìî ãçà äðùä éùãç ìë åéäéù äéä ïéãáå .øáåòî

:íéàìî äòáøàå íéøñç äðåîù íéîòô ,íéøñç äòáøàå íéàìî äðùä éùãçî íéùãç äðåîù úåùòì íéîòô.mipyn zegt oi`:ïúééôàì éðù íåéì`le

`xephxa yexit

ונמצאת  הזיבה. ימי  עשר אחד ועוד  הנידה, ימי  שבעת להשלמת ימים
ואם  יום; עשר  חמישה או עשר ששה לאחר  נידתה לתחילת חוזרת

היא  חוזרת נקיים ימים שמונה או  תשעה לאחר  הרי זיבתה, מימי היו 
שמא  רצופים, ימים שני  כשראתה אנו, חוששים ברם, נידתה; לתחילת
היה  השני והיום הזיבה, ימי של עשר האחד היום היה הראשון היום

הימים  שני שמא ימים, שלושה כשראתה או נידתה; לימי הראשון 
והיום  הזיבה, ימי  של  עשר  האחד  והיום העשירי  היום היו הראשונים

נידתה  לפתח חוזרת אינה הלכך  נידתה, לימי  ראשון  היה השלישי 
ארבעה  דם ראתה אם אבל – נקיים. יום עשר שבעה לאחר  אלא

וזה  נקיים, יום עשר  ששה לאחר  מתחיל  נידתה פתח רצופים, ימים
הזיבה  מימי בלבד הראשונים הימים שני שמא אנו, שחוששים מפני

צריכה  שהיא והרי  הם, נידה ימי  האחרונים הימים שני ואילו היו ,
יום  עשר  אחד ועוד הנידה ימי  שבעת להשלמת ימים חמישה למנות

הזיבה ימי mei).של 16 lkd jqa) שלושת שמא לחשוש, אין  אבל 
ונמצאת  היא, זבה זה בכגון  שהרי היו, הזיבה מימי  הראשונים הימים

כמו  בלבד , נקיים ימים שבעה שתספור  לאחר  נידתה לפתח חוזרת
כגון  רצופים, ימים מארבעה יותר ראתה שאם מכאן, לעיל. שבארנו 

ימים  תשעה או  שמונה או  שבעה או  ששה או נידתה חמישה פתח ,
נקיים  יום עשר  שלושה או עשר ארבעה או עשר חמישה לאחר מתחיל

הראשונים  הימים שני רק שמא בעיקר  חוששים ואנו שהואיל  וכו',
דיה  הרי הם, נידה ימי  והשאר היו, הזיבה מימי  דם בהם שראתה

הנידה, ימי לשבעת החסרים הימים את זה חשבון לפי  מונה שהיא
או  עשרה דם ראתה הזיבה. ימי עשר אחד את עליהם מוסיפה ועוד 
לעיל, האמור  החשש לפי הרי  רצופים, יום עשר שנים או עשר אחד 

הימים  ושבעת היו , הזיבה מימי בלבד  הראשונים הימים ששני
והשנים  עשר והאחד  העשירי  שהיום נמצא הנידה, ימי  היו  שלאחריהם

כמספר אלא נידתה לפתח להמתין צריכה ואינה הם זיבה ימי שוב עשר
או  תשעה או  עשרה היינו  הזיבה, ימי  עשר  לאחד החסרים הימים

רצופים, ימים עשר שלושה ראתה שאם גם, מכאן נקיים. ימים שמונה
האמור החשש  לפי  שהרי  נקיים, ימים שבעה לאחר מתחיל נידתה פתח

הימים  שבעת ועם זיבה, ימי ארבעה נידתה ימי  לאחר נשתיירו לעיל ,
משלושה  יותר  אפילו ראתה אם ברם, הם. יום עשר  אחד  הרי  הנקיים,

נקיים, ימים שבעה לאחר  מתחיל נידתה פתח לעולם רצופים, יום עשר
שתספור עד הנידה לפתח חוזרת ואינה היא, זבה פנים כל על  שהרי 

ששנינו : וזהו  נקיים; ימים le`שבעה drayn zegt dreha gzt oi`
.xyr dray lr xiziãçà òeáMî úBçt íéòâpa ïéà,הסגר של  – ÅÇÀÈÄÈÄÈÇÆÈ

מהסגר בפחות נפטרים אין  להסגר  זקוקים הם שאם אדם, בנגעי היינו 
אחד, שבוע של הסגר  שלאחר ובמכווה, בשחין  כמו ימים, שבעה של

טהור  או  מוחלט טמא הוא אם הנגוע של  דינו את הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מברר

כו כו כו כו ----כח כח כח כח ),),),), כאכאכאכא----כגכגכגכג;;;; GLיגיגיגיג,,,, ìò øúé àGåúBòeáL äL,הסגר של  – ÀÈÅÇÀÈÈ
שבועות  שלושה לאחר עד  דינם מבררים ואין שיש  בתים, בנגעי  היינו 

ח ח ח ח ).).).). גגגג,,,, ((((נגעיםנגעיםנגעיםנגעים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äðMa íéøaòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà בארנו כבר – ÅÂÄÅÇÀÈÈÃÈÄÇÀËÈÄÇÈÈ
של שהלוח השנה), ראש למסכת חדשי(בפתיחה לפי ביסודו  ערוך נו

במהלכה  הלבנה, הארץ. לכדור  מסביב הלבנה סיבוב לפי  היינו הלבנה,

שבין  הזמן פרק ומכאן, לזמן; מזמן  כמתחדשת נראית השמים, פני  על 
לחידוש clenl),חידוש  clen oia)נקרא"y c e g," ותשעה עשרים והוא

"חלקים" ושלושה תשעים מאות שבע ועוד שעות עשרה ושתים יום
חלקים, ל 1080ֿ השעה את חילקו  הקדמונים שכן  בשעה, 793/1080)

לחלק  אפשר שאי וכיון  סתם); "חלקים" המולד בחשבון הנקראים והם
הבא, לחודש השני וחציו שעבר מהחודש הראשון חציו שיהא יום,

ככככ):):):):שנאמר  יאיאיאיא,,,, mini",((((במדבר במדבר במדבר במדבר  yceg cr" אתה ימים מכאן : ודרשו
לחדשים שעות מחשב אתה ואי לחדשים א א א א ),),),),מחשב הההה,,,, מגילהמגילהמגילהמגילה ((((גמראגמראגמראגמרא

יום, שלושים בן  "מלא", אחד  חודש  עושים dpynaלפיכך  `xwpd `ede
,"xaern yceg",אמנם ימים. ותשעה עשרים בן  "חסר ", אחד  וחודש

החדשים  היו בלבד , ומחצה יום ותשעה עשרים הלבנה חודש היה אילו
מפני אבל  חסר ; ואחד  מלא אחד  לסירוגין , מסודרים להיות יכולים
לשעות  ומצטבר ההולך  יום, חצי על  יתיר  חודש בכל שיש העודף

המולד ביום להיות לפעמים יכול  אינו השנה שראש מפני  וכן ולימים,
אחר  ליום לדחותו "ויש  :minkg erawy llkd itl oebk)y ` x e " c ` ` l,"

`le reaya oey`x meia `l legi `l dpyd y`x ly oey`xd meiy xnelk
dgcp ,elld minidn cg`a lg ixyz clen m`e ,iyy meia `le iriax meia

,(ezxgnl dpyd y`x מלאים חדשים מששה פחות לפעמים עושים לפיכך 
באה  משנתנו – בשנה. מלאים חדשים מששה יותר ולפעמים בשנה

היינו  מעוברים, חדשים מארבעה פחות בשנה עושים שאין ללמד ,
ששנינו: וזהו יום; שלושים בני  miycgמלאים, drax`n oizget oi`

;dpya mixaernd משמונה יותר  עושים שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא
עושים; חסרים שמונה אבל  בשנה, חסרים øúéחדשים äàøð àGåÀÄÀÆÈÅ

äðBîL ìò משמונה יותר  בשנה לעשות לחכמים נראה ולא כלומר: – ÇÀÈ
מעוברים. íçläחדשים ézLכדי השבועות, בחג מביאים שהיו  – ÀÅÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn
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MîäðBî,øNò íéðL ìò øúé àGå. ¦§¨§¨¥©§¥¨¨
‚Lc÷na äòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,äðBîLe íéòaøà ìò ïéôéñBî àGå.ïéìáð éðMî ïéúçBt ïéà,àGå ¥£¦¥¤§¦§©©§¦¨©¦§¨§¦¦©©§¨¦§¤¥£¦¦§¥§¨¦§

äML ìò ïéôéñBî.ïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéà,øNò íéðL ìò ïéôéñBî àGå.äkî ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáe ¦¦©¦¨¥£¦¦§¥£¦¦§¦¦©§¥¨¨¦§¥¨¨©¨¨¤¨¦©¤
çaænä éðôì:ïBLàø çñt úèéçLa,éðL çñt úèéçLáe,çñt ìL ïBLàø áBè íBéáe,úøöò ìL áBè íBéáe, ¦§¥©¦§¥©¦§¦©¤©¦¦§¦©¤©¥¦§¦¤¤©§¤£¤¤

âçä éîé úðBîLáe.úLçð ìL áeaàa äkî äéä àGå,äð÷ ìL áeaàa àlà,áøò BìBwL éðtî.÷éìçî äéä àGå ¦§©§¥¤¨§¨¨©¤§©¤§Ÿ¤¤¨§©¤¨¤¦§¥¤¨¥§¨¨©£¦
éãéçé áeaàa àlà,äôé ÷éìçî àeäL éðtî. ¤¨§©§¦¦¦§¥¤©£¦¨¤

.dyly lr xzeiàìå úáù àì äçåã ïúééôà ïéàù ,úáù áøòá úåôàð ,úáùá ãçàá úøöò ìù áåè íåé ìç ,ãöéë .àì åúå ,ïéìëàð ïúééôàì éùéìù íåéå
:ïúééôàì éðù àåäù è"åéá úåìëàðå áåè íåé áøòá úåôàð ,òåáù éîé øàùá úøöò ìçùëå .éùéìù íåéì åðééäã ,ïúôåðú øçàì áåè íåéá úåìëàðå ,áåè íåé

.dryzn zegt oi` lk`p miptd mglðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðù åìç .åúééôàì éòéùú íåé àåäù úøçà úáùì ìëàðå úáù áøòá äôàð àåäùä
:åúééôàì øùò ãçà íåé àåäù äéðù úáùì ìëàðå ,úáùá ïçìùä ìò åúåà íéøãñîå ,úáùá éòéáøá íéðôä íçì ïéôåà ,úáùá éùùå úáùá éùéîçá úåéäì

.xyr mipy lr xzi `leàåä íåé íàå ,äìéì ÷ôñ íåé ÷ôñ úåùîùä ïéáã .àåä éòéùú àîùã ,úáùá ìåîð åðéà ,úáù áøò ìù úåùîùä ïéá ãìåð ,ãöéë
åðéà ,úáù äúåà øçà äðùä ùàø ìù íéáåè íéîé éðù åìç íàå .áåè íåé úà àìå úáùä úà àì äçåã äðéà äðîæá àìù äìéîå ,éòéùú íåé úáù àöîð

:åúãéìì øùò íéðù àåäù éùéìù íåé ãò ìåîð
bbbb.ycwna zeriwz zg`e mixyrn oizget oi`ìéìçä ÷øô äëåñ úëñîá[â"ð óã],à÷åã åàì ,äðåîùå íéòáøà ìò ïéôéñåî àìå ïðúã àäå .íéùøåôî ïä

:äéì áéùç àì éàä éìåë çéëù àìã íåùîå ,úáùá úåéäì çñô áøò ìçùë úåòé÷ú íéùîçå äòáù ãò ïéôéñåîã ïéðîæã.milap ipyn mizget oi`éðùì
:íéåì.dyy lr mitiqen `le:àîòè ùøôúà àì.oililg:é"øàîæî éáøòáå ,æ"òìá ù"éìéîìö .÷åçøîì òîùð åìå÷ù øîæ éìë ïéîmipy lr oitiqen `le
.xyr:ìå÷ä íéòðäì íéá÷ðä ìò åòáöàá äëîå íéá÷ð éåùò àåäù éôì ,ìéìçá ìôåð äëî ïåùìå .çáæîä éðôì ïäá äëî ìéìçäù äðùá íåé øùò íéðù ãâðë

.gqtd zhigyaèçùð ãéîú ÷øôá øîàãë ,äèéçù úòùá äøæòá ììää ïéøå÷ åéäù ïñéðá øùò äòáøàá[ã"ñ óã]:.aea`ä.ìéìçä ùàøáù ÷ãä äð÷
:áåáà éåø÷ äéôåâ ìéìçã çëåî àøîâáåaxr elewyúáùä úà äçåãù àåä ïáø÷ä ìò çáæîä éðôì äëîù ìéìç à÷åãå .úùåçð ìùî øúåé ,äð÷ ìù àåäùë

çëåîãë ,è"åé úà àìå úáùä úà àì äçåã äéä àì äáàåùä úéá ìù ìéìç ìáà .áåè íåé ïëù ìëå:ìéìçä ÷øô äëåñáaea`a `l` wilgn did `l
.icigiåðééä ÷åìéçå .ãçàë íäéðù åîééñé åìéàùî øúåé äôé ÷åìéç åäæù ,íéøçàä åîééñù øçàì êéøàî íéìéìçä ïî ãçà äéä äîéòðä íééñì òéâî äéäùë

`xephxa yexit

ולא  שבת לא דוחה אפייתן ואין הואיל במקדש, החדש את להתיר 

טוב, לכהנים,úBìëàðיום –íéðMî úBçt ïéà ימים משני – ÆÁÈÅÈÄÀÇÄ
אפייתן , GLלאחר ìò øúé àGåäLכלומר אפייתן , לאחר ימים – ÀÈÅÇÀÈ

ביום  לפעמים או  לאפייתן השני ביום אלא אינה הלחם שתי שאכילת
השלישי. היום לאחר ולא השני היום לפני  לא אבל  לאפייתן, השלישי 

השבועות, חג מערב נאפות הלחם שתי  השבועות,כיצד ? בחג ונאכלות

הרי בשבת, להיות השבועות חג ערב חל  לאפייתן. שני יום שהוא
שלישי יום שהוא השבועות, בחג ונאכלות שבת, בערב הן נאפות

íéðtäלאפייתן. íçì,שבהיכל השולחן על שבת בכל עורכים שהיו  – ÆÆÇÈÄ
טוב, יום ולא שבת לא דוחה אפייתו  אין  הוא לכהנים,ìëàðואף – ÆÁÈ

äòLzî úBçt ïéà בערב אותו אופים שכן  אפייתו , לאחר  ימים – ÅÈÄÄÀÈ
שהוא  השניה, בשבת ונאכל בשבת, השולחן על אותו  ומסדרים שבת,

לאפייתו , התשיעי øNòהיום ãçà ìò øúé àGåלאחר ימים – ÀÈÅÇÇÇÈÈ
מערב  הפנים לחם נאפה שבת, בערב להיות טוב יום חל שאם אפייתו,

לאפייתו; העשירי ביום שנאכל ונמצא בשבת, בחמישי  היינו טוב, יום
בחמישי היינו  השבת, לפני להיות השנה ראש של הימים שני חלו ואם

ברביעי היינו  השנה, ראש  בערב הלחם את אופים בשבת, ובששי
לאפייתו. עשר  האחד ביום שנאכל ונמצא ïéàבשבת, ,ìBnð ïè÷ÈÈÄÅ

äðBîMî úBçt,להיוולדו ימים –øNò íéðL ìò øúé àGå– ÈÄÀÈÀÈÅÇÀÅÈÈ
שבת במסכת כמבואר  ה ה ה ה ):):):):יום, ימים;((((יטיטיטיט,,,, לשמונה התינוק נימול כדרכו

ימים  שמונה למנות שמתחילים לתשעה, נימול  השמשות, בין נולד
תשיעי בספק נימול  ונמצא השמשות, בין  אותו שלאחר  מהלילה

ספק  ששי  יום ספק שהוא שבת, ערב של  השמשות בין נולד להיוולדו;
ספן  שהוא לפי  אותו, מלים אין  בשבת שכן לעשרה, נימול  שבת, ליל 

בזמנה, שלא או בזמנה מילה זו  אם שספק כלומר  תשיעי , ספק שמיני
אחר ראשון , ביום אותו  ומלים השבת, את דוחה מילתו אין  ולכן 
ראשון  ביום להיות טוב יום חל עשירי; בספק נימול  נמצא השבת,

נימול הוא הרי השבת, לפיביוםאחר  עשר , אחד  ספק שהוא שני,
השנה  ראש ימי שני חלו  דוחה; אינה טוב יום אף בזמנה שלא שמילה

שלישי, ביום נימול  הוא הרי השבת, אחר שני  וביום ראשון ביום להיות
להיוולדו . יום עשר שנים ספק שהוא

y c e w z a y

ג ה נ ש מ ר ו א ב

Lc÷na äòé÷z úçàå íéøNòî ïéúçBt ïéà,יום בכל – ÅÂÄÅÆÀÄÀÇÇÀÄÈÇÄÀÈ
שלוש ה): (ה, סוכה במסכת driwz)כמבואר drexz driwz epiid)

לתמיד ותשע שחר , של  לתמיד ותשע בבוקר , העזרה שערי  לפתיחת

אומרים  הלווים היו התמיד  נסכי מנסכים שהיו  שבזמן  הערבים, בין  של
כל התחלת ולפני פרקים, לשלושה אותו מחלקים שהיו יום, של שיר 

והרי תקיעה; תרועה תקיעה בחצוצרות תוקעים כהנים שני  היו  פרק
תקיעות; ואחת עשרים הכל äðBîLeבין  íéòaøà ìò ïéôéñBî àGåÀÄÄÇÇÀÈÄÀÆ

עשרים  תקעו  הסוכות חג ימי  בתוך  שחל  שבת בערב שכן  תקיעות, –
המים, לניסוך תקיעות עשרה שתים ועוד  יום, שבכל  התקיעות ואחת

למוספים תקיעות sqen),ותשע oaxw ly oiid jeqip zrya)שלוש
לחול קודש בין  להבדיל ושלוש  ממלאכה העם את להבטיל תקיעות

;(zay axr lka enk)ושמונה ארבעים הכל  בין (oiirתקיעותנמצאו
.(d ,d dkeq dpynl epxe`aïéìáð éðMî ïéúçBt ïéà–,לויים לשני  ÅÂÄÄÀÅÀÈÄ

הקרבן , על שירה אומרים שהלוויים בשעה בהם àGåÀשמנגנים
äML ìò ïéôéñBî.הדבר טעם נתפרש  שלא רש"י, וכותב נבלים, – ÄÄÇÄÈ

øNò íéðL ìò ïéôéñBî àGå ,ïéìéìç éðMî ïéúçBt ïéà– ÅÂÄÄÀÅÂÄÄÀÄÄÇÀÅÈÈ
äkîחלילים. ìéìçä äðMa íBé øNò íéðLáeכלומר בקול, – ÄÀÅÈÈÇÈÈÆÈÄÇÆ

בחליל, çaænäשמחללים éðôì:הקרבן על  –çñt úèéçLa ÄÀÅÇÄÀÅÇÄÀÄÇÆÇ
ïBLàø בשעת בעזרה ההלל  קוראים שהיו  בניסן , עשר  בארבעה – Ä

ז); ה, פסחים (עיין  éðLשחיטה çñt úèéçLáeעשר בארבעה – ÄÀÄÇÆÇÅÄ
ג), ט, (פסחים שחיטה בשעת ההלל קוראים אז שגם íBéáeÀבאייר,

úøöò ìL áBè íBéáe ,çñt ìL ïBLàø áBè,השבועות חג – ÄÆÆÇÀÆÂÆÆ
âçä éîé úðBîLáe את יום בכל  בהם שגומרים הסוכות, חג – ÄÀÇÀÅÆÈ

בקרבנותיהם. הימים וחלוקים הואיל  áeaàaההלל , äkî äéä àGåÀÈÈÇÆÀÇ
úLçð ìLנחושת של  בחליל היינו שאבוב ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ););););– מפרשים ויש  ÆÀÙÆ

החליל פיית ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),היינו ÷làäð((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; ìL áeaàa à– ÆÈÀÇÆÈÆ
קנה, של  היא שפייתו או  מקנה, העשוי áøòבחליל  BìBwL éðtîÄÀÅÆÈÅ

לפני שמכה זה חליל ודווקא נחושת; משל  יותר  קנה של כשהוא –

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn ipy wxt oikxr zkqn

·äðMa íéøaòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà,äðBîL ìò øúé äàøð àGå.úBìëàð íçlä ézL,úBçt ïéà ¥£¦¥©§¨¨¢¨¦©§ª¨¦©¨¨§¦§¤¨¥©§¨§¥©¤¤¤¡¨¥¨
íéðMî,GL ìò øúé àGåäL.ìëàð íéðtä íçì,äòLzî úBçt ïéà,øNò ãçà ìò øúé àGå.ìBnð ïè÷,úBçt ïéà ¦§©¦§¨¥©§¨¤¤©¨¦¤¡¨¥¨¦¦§¨§¨¥©©©¨¨¨¨¦¥¨

åìëù ïåéë ,àåä äáéæ éîé úìçú äúàøù äæ íåé íàã .äúåãð çúôì úøæåç ,äæ íåéî ãáì íåé øùò äòáù øçàì ãò äàøú àì íàù ,øùò äòáù äçúô
äúöé ë"ôòà ,àåä äãð úìçú äæ íåéù øîàú íà åìéôàå .àéä äãð úìçúå øùò äòáù øçàì ãò äúàø àìù äúééàø ä÷éçøäå äáéæ éîé åîìù øùò ãçà
àîù øîåì ùéã ,àåä äáéæ íåé åà àåä äãð íåé íà ÷ôñä ïî äàöé àì øùò äòáù íåé äàøú íà ìáà .äæ íåéî ãáì øùò äòáù íåé óåñì áåæä éîéî
ãçà åìëùëå ,àåä áåæä éîéî ïåùàø íåé àîù åà ,àåä äãðì äãð ïéáù øùò ãçà óåñ ,åá äúàøù øùò äòáù íåéå ,äåä äãð éîé úìçú äúàøù äæ íåé
àäúù ïîæ ìëå .÷ôñä ïî äàöé àìù ,øùò äòáù íåé íãå÷ äàøú íà ïëù ìëå .àéä äãð úìçú åá äúàøù øùò äòáù íåéå ,áåæä éîéî äúöé øùò

ùù äëéøöå àéä äãð úìçú øîàð ,ãçà íåé äàøúùëù .÷ôñî äéìò øéîçð íìåòìù ,àéä úì÷ìå÷î ,åæ ä÷éôñáøîàð ,íéôåöø äùìù äàøúùëå .àåäå ä
íäå äòáøà äðîú íéôåöø íéîé äùìù äàøú åìéôàå ,àéä äãð úìçú éàãåã ,øéîçäì ïéà øùò äòáù øçàì ìáà .ïáø÷å íéé÷ð äòáù äëéøöå ïä áåæ éîé

:äøåäèå úìáåèå.cg` reayn zegt mirbpa oi`:èåìçì íà øäèì íà ãçà òåáùì íéøøáðù íãà éòâðá ùéã .øâñäì.zereay dyly lr xzei `le
øîåì ãåîìú ,éùéìù òåáù åì ïúåðå çèå äöå÷å õìåçù éðù òåáùáå ïåùàø òåáùá åéðéòá ãîò íàù ïéðî ,íéðäë úøåúá àéðúã .íéúá éòâð(ã"é àø÷éå)àáå

:'åë àáé àá íàå ïäëä
aaaa.zexaern miycg drax`n mizget oi`:ïðéãáò íéøñç äðåîù ìáà .íéøñç äðåîùî éôè ïðéãáò àìã .äðùì íåé äùìù ìùlr xzei d`xp `le

.dpenyéøä ,íé÷ìç ùìùå íéòáùå ,äòù úåãé éúùå ,éöçå íåé è"ë äðáì ìù äùãçù .íéùãç äðåîù ìò øúåé äðùá øáòì íéîëçì äàøð àìå ,øîåìë
åà àìî éåø÷ íéùìù ìù ùãåçå ,øñç àåä äòùúå íéøùò ìù ùãåç .íåé íéùìùî ãçà ùãåçå ,äòùúå íéøùòî ãçà ùãåç ,íéîé è"ð íéùãç éðùì
íéëéøö ,ùãåçå ùãåç ìëá ùéù íé÷ìç ùìùå íéòáùå äòù úåãé éúùä ïåøúé éðôî àìà ,øñç ãçàå àìî ãçà äðùä éùãç ìë åéäéù äéä ïéãáå .øáåòî

:íéàìî äòáøàå íéøñç äðåîù íéîòô ,íéøñç äòáøàå íéàìî äðùä éùãçî íéùãç äðåîù úåùòì íéîòô.mipyn zegt oi`:ïúééôàì éðù íåéì`le

`xephxa yexit

ונמצאת  הזיבה. ימי  עשר אחד ועוד  הנידה, ימי  שבעת להשלמת ימים
ואם  יום; עשר  חמישה או עשר ששה לאחר  נידתה לתחילת חוזרת

היא  חוזרת נקיים ימים שמונה או  תשעה לאחר  הרי זיבתה, מימי היו 
שמא  רצופים, ימים שני  כשראתה אנו, חוששים ברם, נידתה; לתחילת
היה  השני והיום הזיבה, ימי של עשר האחד היום היה הראשון היום

הימים  שני שמא ימים, שלושה כשראתה או נידתה; לימי הראשון 
והיום  הזיבה, ימי  של  עשר  האחד  והיום העשירי  היום היו הראשונים

נידתה  לפתח חוזרת אינה הלכך  נידתה, לימי  ראשון  היה השלישי 
ארבעה  דם ראתה אם אבל – נקיים. יום עשר שבעה לאחר  אלא

וזה  נקיים, יום עשר  ששה לאחר  מתחיל  נידתה פתח רצופים, ימים
הזיבה  מימי בלבד הראשונים הימים שני שמא אנו, שחוששים מפני

צריכה  שהיא והרי  הם, נידה ימי  האחרונים הימים שני ואילו היו ,
יום  עשר  אחד ועוד הנידה ימי  שבעת להשלמת ימים חמישה למנות

הזיבה ימי mei).של 16 lkd jqa) שלושת שמא לחשוש, אין  אבל 
ונמצאת  היא, זבה זה בכגון  שהרי היו, הזיבה מימי  הראשונים הימים

כמו  בלבד , נקיים ימים שבעה שתספור  לאחר  נידתה לפתח חוזרת
כגון  רצופים, ימים מארבעה יותר ראתה שאם מכאן, לעיל. שבארנו 

ימים  תשעה או  שמונה או  שבעה או  ששה או נידתה חמישה פתח ,
נקיים  יום עשר  שלושה או עשר ארבעה או עשר חמישה לאחר מתחיל

הראשונים  הימים שני רק שמא בעיקר  חוששים ואנו שהואיל  וכו',
דיה  הרי הם, נידה ימי  והשאר היו, הזיבה מימי  דם בהם שראתה

הנידה, ימי לשבעת החסרים הימים את זה חשבון לפי  מונה שהיא
או  עשרה דם ראתה הזיבה. ימי עשר אחד את עליהם מוסיפה ועוד 
לעיל, האמור  החשש לפי הרי  רצופים, יום עשר שנים או עשר אחד 

הימים  ושבעת היו , הזיבה מימי בלבד  הראשונים הימים ששני
והשנים  עשר והאחד  העשירי  שהיום נמצא הנידה, ימי  היו  שלאחריהם

כמספר אלא נידתה לפתח להמתין צריכה ואינה הם זיבה ימי שוב עשר
או  תשעה או  עשרה היינו  הזיבה, ימי  עשר  לאחד החסרים הימים

רצופים, ימים עשר שלושה ראתה שאם גם, מכאן נקיים. ימים שמונה
האמור החשש  לפי  שהרי  נקיים, ימים שבעה לאחר מתחיל נידתה פתח

הימים  שבעת ועם זיבה, ימי ארבעה נידתה ימי  לאחר נשתיירו לעיל ,
משלושה  יותר  אפילו ראתה אם ברם, הם. יום עשר  אחד  הרי  הנקיים,

נקיים, ימים שבעה לאחר  מתחיל נידתה פתח לעולם רצופים, יום עשר
שתספור עד הנידה לפתח חוזרת ואינה היא, זבה פנים כל על  שהרי 

ששנינו : וזהו  נקיים; ימים le`שבעה drayn zegt dreha gzt oi`
.xyr dray lr xiziãçà òeáMî úBçt íéòâpa ïéà,הסגר של  – ÅÇÀÈÄÈÄÈÇÆÈ

מהסגר בפחות נפטרים אין  להסגר  זקוקים הם שאם אדם, בנגעי היינו 
אחד, שבוע של הסגר  שלאחר ובמכווה, בשחין  כמו ימים, שבעה של

טהור  או  מוחלט טמא הוא אם הנגוע של  דינו את הכהן ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא מברר

כו כו כו כו ----כח כח כח כח ),),),), כאכאכאכא----כגכגכגכג;;;; GLיגיגיגיג,,,, ìò øúé àGåúBòeáL äL,הסגר של  – ÀÈÅÇÀÈÈ
שבועות  שלושה לאחר עד  דינם מבררים ואין שיש  בתים, בנגעי  היינו 

ח ח ח ח ).).).). גגגג,,,, ((((נגעיםנגעיםנגעיםנגעים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

äðMa íéøaòîä íéLãç äòaøàî ïéúçBt ïéà בארנו כבר – ÅÂÄÅÇÀÈÈÃÈÄÇÀËÈÄÇÈÈ
של שהלוח השנה), ראש למסכת חדשי(בפתיחה לפי ביסודו  ערוך נו

במהלכה  הלבנה, הארץ. לכדור  מסביב הלבנה סיבוב לפי  היינו הלבנה,

שבין  הזמן פרק ומכאן, לזמן; מזמן  כמתחדשת נראית השמים, פני  על 
לחידוש clenl),חידוש  clen oia)נקרא"y c e g," ותשעה עשרים והוא

"חלקים" ושלושה תשעים מאות שבע ועוד שעות עשרה ושתים יום
חלקים, ל 1080ֿ השעה את חילקו  הקדמונים שכן  בשעה, 793/1080)

לחלק  אפשר שאי וכיון  סתם); "חלקים" המולד בחשבון הנקראים והם
הבא, לחודש השני וחציו שעבר מהחודש הראשון חציו שיהא יום,

ככככ):):):):שנאמר  יאיאיאיא,,,, mini",((((במדבר במדבר במדבר במדבר  yceg cr" אתה ימים מכאן : ודרשו
לחדשים שעות מחשב אתה ואי לחדשים א א א א ),),),),מחשב הההה,,,, מגילהמגילהמגילהמגילה ((((גמראגמראגמראגמרא

יום, שלושים בן  "מלא", אחד  חודש  עושים dpynaלפיכך  `xwpd `ede
,"xaern yceg",אמנם ימים. ותשעה עשרים בן  "חסר ", אחד  וחודש

החדשים  היו בלבד , ומחצה יום ותשעה עשרים הלבנה חודש היה אילו
מפני אבל  חסר ; ואחד  מלא אחד  לסירוגין , מסודרים להיות יכולים
לשעות  ומצטבר ההולך  יום, חצי על  יתיר  חודש בכל שיש העודף

המולד ביום להיות לפעמים יכול  אינו השנה שראש מפני  וכן ולימים,
אחר  ליום לדחותו "ויש  :minkg erawy llkd itl oebk)y ` x e " c ` ` l,"

`le reaya oey`x meia `l legi `l dpyd y`x ly oey`xd meiy xnelk
dgcp ,elld minidn cg`a lg ixyz clen m`e ,iyy meia `le iriax meia

,(ezxgnl dpyd y`x מלאים חדשים מששה פחות לפעמים עושים לפיכך 
באה  משנתנו – בשנה. מלאים חדשים מששה יותר ולפעמים בשנה

היינו  מעוברים, חדשים מארבעה פחות בשנה עושים שאין ללמד ,
ששנינו: וזהו יום; שלושים בני  miycgמלאים, drax`n oizget oi`

;dpya mixaernd משמונה יותר  עושים שאין לפי הטעם, מבארים בגמרא
עושים; חסרים שמונה אבל  בשנה, חסרים øúéחדשים äàøð àGåÀÄÀÆÈÅ

äðBîL ìò משמונה יותר  בשנה לעשות לחכמים נראה ולא כלומר: – ÇÀÈ
מעוברים. íçläחדשים ézLכדי השבועות, בחג מביאים שהיו  – ÀÅÇÆÆ

izdw - zex`ean zeipyn



cרל dpyn ipy wxt oikxr zkqn

„eéä íéðäkä éãáòå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:íéøâtä úéa úBçtLî,äéøtö úéáe,eéä íBànàîe; §©§¥©Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§§¥©§¨¦¥¦¨§¨¥¤¨¨
äpäkì ïéàéOî.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:eéä íiåì. ©¦¦©§ª¨©¦£¦¨¤©§¦§¥§¦¦¨

øàùá ìáà .íéììçî åéä íéìéìçäå ,íéîé øùò íéðù ïúåàá ììää úà äôá íéøøåùî íéåìä åéäå ,äæ øéù äéä äáø÷ää úòùáå .äîéòðä ìå÷ úòîùä íåéñ
'ä ìåãâ éðùá ,øåîæîä ìëå äàåìîå õøàä 'äì íéøîåà åéä ïåùàøá ùã÷îä úéáá íéøîåà íéåìä åéäù øéùä äéä øéùäå .úåøåðëå ìöìöá íéììäî åéä íéîé

:íìåë ïëå ,'åâå ãàî ììäîå
cccc.eid mipdk icare:íéãáò åéä íà ïì úôëà àì êëìä ,úåøùòîì àìå íéñçåéì ïëåãä ïî íéìòî ïéà øéàî 'øì äéì àøéáñã .ìéìçá íéëîä ïúåàzia

.`ixtv zia mixbtd:úåñçåéî úåçôùî íù.me`n`ne:íå÷î íù.dpedkl oi`iyneìàøùéáù úåñçåéî úåçôùîîù ,ïäéúåðá úà íéàùåð åéä íéðäë
:ïëåãä ìò ïâðì íåçéðä àì åéä ïéñçåéîã åàì éà êëìä ,íéñçåéì ïëåãä ïî ïéìòîã øáñ éñåé 'øå .åéä.eid miel xne` qepbihp` oa `ippg iaxàéððç éáø

øéù íéøîåà ïéàã åãåî àîìò éìåë äôáù øéùá ìáà ,øîæ éìëá íéðâðîá àìà éâéìô àìå .åéä íéåì êëìä ,úåøùòîì ïëåãä ïî ïéìòî øáñ ñåðâéèðà ïá
íéåì éáâ áéúëã ,íéåì àìà ïáø÷ä ìò äôá(ç"é íéøáã):éñåé 'øë äëìäå .øéùä äæ øîåà éåä ,'ä íùá àåäù úåøéù åäæéà ,åéäìà 'ä íùá úøùå

`xephxa yexit

אבל טוב, יום שכן  וכל השבת את שדוחה הוא הקרבן על המזבח
יום  את ולא השבת את לא דוחה היה לא השואבה בית של  חליל 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),טוב רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; אאאא;;;; ה ה ה ה ,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה משנה משנה משנה משנה  éìçî÷((((עייןעייןעייןעיין äéä àGå– ÀÈÈÇÂÄ
גורסים: השיר ,wlgn,ויש  נעימת את מסיים áeaàaהיינו  àlàÆÈÀÇ

éãéçé, אחד בחליל –äôé ÷éìçî àeäL éðtî בזמן כלומר – ÀÄÄÄÀÅÆÇÂÄÈÆ
שאר שסיימו לאחר  מאריך  אחד חליל היה הנעימה, לסיום שהגיעו

היחידי הקול שכן  הנעימה.(eleq)החלילים, את יפה מסיים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחליל. המכים היו  מי  ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

eéä íéðäkä éãáòå;המזבח לפני בחליל המכים אותם –éøác ÀÇÀÅÇÙÂÄÈÄÀÅ
øéàî éaø שהוא לפי מאיר, רבי  של  שטעמו  מבואר, בגמרא – ÇÄÅÄ

היה  לא הלכך למעשרות, ולא ליוחסים הדוכן  מן מעלים אין סובר:

עבדים. הם שהמנגנים להם úBçtLîאיכפת :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÀ
äéøtö úéáe ,íéøâtä úéa ישראלים היו בחלילים המנגנים – ÅÇÀÈÄÅÄÈÀÈ

צפריה, ובית הפגרים בית eéäממשפחות íBànàîe;אמאום מעיר – ÅÆÈÈ
גורסים: eid.ויש qe`n`ne משפ אלו שהן והיו  מיוחסות, ïéàéOîÇÄÄחות

äpäkìיוסי רבי לנשים; בנותיהם את נושאים היו שהכוהנים – ÇÀËÈ
הדוכן  על לנגן  נותנים היו לא הלכך ליוחסין, הדוכן מן  שמעלין  סובר,

בלבד . למיוחסים íiåìאלא :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÄÄ
eéä נגנו לא הלכך למעשרות, הדוכן  מן שמעלין סובר , חנינא רבי – È

זמר, בכלי במנגנים אלא נחלקו לא ברם, בלבד . לויים אלא הדוכן  על 

אלא  הקרבן על  שיר  אומרים שאין  מודים, הכל שבפה בשירה אבל 
שנאמר  ז ז ז ז ):):):):לויים, יח יח יח יח ,,,, הלוים"((((דברים דברים דברים דברים  אחיו ככל אֿלהיו ה' בשם "ושרת

שירה זו  אומר: הווי ה'? בשם שהוא שירות איזהו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם – ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zay(ipy meil)

àëä,iqei iax aiigny o`k -éøvL äìéúôaïðé÷ñò dáäáäì C- ¨¨¦§¦¨¤¨¦§©§£¨¨§¦©
,oiicr dadaed `ly dycg dlizta xaecnàéääácdf ote`ay - ¦§©¦

éãBî ïBòîL éaø eléôà,aiigyàðî ïwúî à÷cowzn `ed ixdy - £¦©¦¦§¥§¨§©¥¨¨
lcdl dliztd z` xiykny xnelk ,ilk jkajk ici lry ,dw

jixvd ieaik df ixde ,dwilciyk da fg`dl dgep y`d `dz
.etebl

:opgei iax ly eyexitl dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨©¦
,opgei iax ixack dpyndn wiicl yiéðz÷cly enrha epipyy - §¨¨¥

iptn' ,dliztd lr qga aiigny iqei iax,'íçt dNBò àeäL¤¨¤¨
dadadn xnelk ,mgt dzr dzeyrl eieaika oiekzny rnyne

,dtebl dkixvd dk`ln `idy ,dwlcdl dgep `dzyéðz÷ àìå- §Ÿ¨¨¥
epipy `le,'íçt úéNòðL éðtî'dadaed xaky rnyn did f`y ¦§¥¤©£¥¤¨

miyxtzn iqei iax ixac eide ,dxraedy mcewn cer mgt ziyrpe
oeyld hwpy jkne ,enewna zepal zpn lr xzeqk `edy ,lirlck

'mgt dyery'dpéî òîLoiicry dlizta xaecny gikedl yi - §©¦¨
.opgei iax ixacke ,dadaed `l

äðùî
mzngny zexiard z` dpen dpynd ,zay xp ipic epipyy oeik

zwlcda zexidf i` `id odn zg`y ,zcleiy drya dy` dzn
:zay xpìL ìòïúãéì úòLa úBúî íéLð úBøéáò Lzra ± ©¨Ÿ£¥¨¦¥¦§©¥¨¨
,zecleiya úBøéäæ ïðéàL ìòxeqi`,äcpzexidf opi`y lre ©¤¥¨§¦§¦¨

azyxtdälç,dqird onåzexidf opi`y lrøpä ú÷ìãäaly §©¨§§©§¨©©¥
.zay

àøîâ
ly lr dcild zra dzin yper mrh zx`an `xnbdzexiar y

:`xnbd zxxan .el`àîòè éàî ,'äcð'dfa dxidf dpi`y dy` ¦¨©©£¨
:`xnbd zx`an .dzcila dznéøãça äì÷ì÷ àéä ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¦§§¨§©§¥

dðèá`edy ,dinc xewna dielzd dxiara dcxn ef dy` ± ¦§¨
,dpha ixcgadðèá éøãça ä÷ìz Cëéôìz`ivi zrya zenz okl ± §¦¨¦§¤§©§¥¦§¨

.dpha ixcgn cled
:`xnbd zl`eyçpézoiprl deh dfd uexizd ±,äcða j`älç ¦©¦¨©¨

.øîéîì àkéà éàî øpä ú÷ìãäåyxtl yi `l` :`xnbd daiyn §©§¨©©¥©¦¨§¥©
zexiard zyly zngn dzinl mrhdäàìéìb àeää Løããkitk ± ¦§¨©©§¦¨¨

,lilbd oa mkg eze` yxcydéìòiptl -LBãwä øîà ,àcñç áøc £¥§©¦§¨¨©©¨
íëa ézúð íc úéòéáø ,àeä Ceøa,mkzeigdlíã é÷ñò ìòdcp ¨§¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨

.íëúà ézøäæä¦§©§¦¤§¤
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רלי dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: כה יונתן:דף רבי דברי על הגמרא בברייתא,éáéúéî,מקשה éaøשנינו øîà ¥¦¥¨©©¦

íéiñøeè ìL úñðkä úéáa äNòî ,äãeäé[נחושת íéìLeøéa,[-צורפי äéäL §¨©£¤§¥©§¤¤¤§¦¦¤¨¨¦¨©¦
.åéëøö ìk da äNòå øæòéìà éaøì äeøënL,וקשהíúä àäå הכנסת בית ¤§¨¨§©¦¡¦¤¤§¨¨¨¨§¨¨§¨¨¨

,äåä íéëøëc.שמותר ומוכח אליעזר, לרבי מכרוה כן פי על הגמרא:ואף מתרצת ¦§¨¦£¨
äeãáò eäðéàå äåä éèeæ àzLéðk éa àéää ובנאוהו קטן, היה זה כנסת בית - ©¦¥§¦§¨¥£¨§¦§£¨¨

בכרך. זה שהיה אף למוכרו להם הותר ולכן עצמם, עבור הטורסיים

נוספת: בתיםéáéúéî,קושיא בנגעי נאמר בברייתא, לד)שנינו יד נגע (ויקרא 'ונתּתי ¥¦¥ְִֶַַָ

íëúfeçà',צרעת õøà úéáaבית שרק לא íëúfeçàודורשים השייכת נחלה דם - ַַָ§¥¤¤£©§¤£©§¤
לשבט íéòâða,או ànhéî íéìLeøé ïéàå ,íéòâða ànhéî חילקוה שלא כיון ¦©¥¦§¨¦§¥§¨©¦¦©¥¦§¨¦

ישראל. לכל שייכת אלא השבטים מן חולקת:לאחד àìדעה éðà ,äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨£¦Ÿ
ézòîLבנגעים נטמא ãáìa,שאין Lc÷î íB÷î àlàלה)שנאמר יד 'ּובא (שם ¨©§¦¤¨§¦§¨¦§¨ָ

בו  להשתמש שאין המקדש בית ולמעט לצרכיו, המשמש בית דהיינו הּבית', לֹו ֲִֶַַאׁשר

דווקא לצרכיו  הגמרא, מדייקת בנגעים. נטמא שבה ובית לשבטים נתחלקה ירושלים אך ,

נטמא, אינו המקדש úBLøãîמקום ézáe úBiñðk éza àäשבירושלים,ïéàîhéî ¨¨¥§¥¦¨¥¦§¨¦©§¦
eåäוקשה ïéëøëc àä ,éànà'מ'אחוזתכם להתמעט ועליהם ישראל, לכל .ושייכים ©©¨¦§¨¦£

הגמרא: íB÷îבברייתא,àîéàמתרצת àlà ézòîL àì éðà äãeäé éaø øîà ¥¨¨©©¦§¨£¦Ÿ¨©§¦¤¨¨
,ãáìa Lce÷î אינם כנסיות בתי ואף שבירושלים המקודשים המקומות כל כלומר §¨¦§¨

מ'אחוזתכם'. ומתמעטים ישראל לכל שייכים שהם כיון בנגעים, מטמאים

יהודה: ורבי קמא תנא מחלוקת את מבארת ÷ànהגמרא àpz ,éâìôéî÷ éàîa§©¨¦§§¥©¨©¨
,íéèáMì íéìLeøé ä÷lçúð àì ,øáñ'אחוזתכם' בכלל אינם שבה הבתים וכל ¨©Ÿ¦§©§¨§¨©¦©§¨¦

בנגעים. נטמאים íéèáMì,ואינם íéìLeøé ä÷lçúð ,øáñ äãeäé éaøå סתם ולכן §©¦§¨¨©¦§©§¨§¨©¦©§¨¦
'אחוזתכם'. בכלל שאינו מקודש ממקום חוץ בנגעים, נטמאים בתים

הגמרא: תלויהeמוסיפה éàpzמחלוקתם éðäc àzâeìôá שבברייתא להלן. בברייתות ¦§§¨§¨¥©¨¥
ובנימין, יהודה השבטים בין התחלקה שירושלים שנינו B÷ìçaאחת äéä äî ,àéðúc§©§¨¤¨¨§¤§

ìLשבטäãeäé,והמקדש הבית úéaäבהר øälä ,úBëL בתוך המקדש שבבית ¤§¨©©©¦©§¨
החיל, הבית -úBøæòäåמקום מפתח שהיו כהנים, ועזרת ישראל ועזרת נשים עזרת §¨£¨

המזבח  מקום ìL.ועד B÷ìça äéä äîeשבטéLã÷ úéáe ìëéäå íìeà ,ïéîéða ¤¨¨§¤§¤¦§¨¦¨§¥¨¥¨§¥
,íéLãwä המקדש בית של המערבי בחלקו אמהäòeöøe.שהיו úàöBéשל äúéä ©¢¨¦§¨¨§¨¥

äãeäé ìL B÷ìçîכהנים ïéîéðaשבעזרת ìL B÷ìça úñðëðå,המזבח במזרח ¥¤§¤§¨§¦§¤¤§¤§¤¦§¨¦
dáe ה של המזרחי éeðaהיסוד çaæî להבנות מיועד -,÷écvä ïéîéða äéäå צופה ¨¦§¥©¨§¨¨¦§¨¦©©¦

והיה להיות, עתיד שכך הקודש dòìBáìברוח íBé ìëa äéìò øòèöî רצועה שגם ¦§©¥¨¤¨§¨§§¨
בחלקו, תהא יב)(דברים øîàpLזו íBiä',לג ìk åéìò óôç' המצטער כאדם דהיינו ¤¤¡©Ÿ¥¨¨¨©

ו  בבגדיו, [-מתחכך] ïëæétLeàשחופף äNòðå ïéîéða äëæ Cëéôì[מעון-] §¦¨¨¨¦§¨¦§©£¨§¦§¨
,äðéëMì בחלקו הועמד לשבט שהארון יהודה שבט בין נתחלקה שירושלים ומבואר . ©§¦¨

בנימין.

i"yx

íééñøåè=.zyegp itxevïéàå
íéòâðá äàîèî íéìùåøéÐe`lc

,onwl opixn`ck ,`id dfeg`
`l `pz i`dl dilÎ`xiaqc
`le ,mihayl milyexi dwlgzp
`le dcedil `l lxeba dltp

.oinipaléúòîù àì éðàÐ`ly
ycwn mewn `l` `nhin `di
,`ed ycew ly ziac meyn ,cala
"ziad el xy` `ae" mirbp iabe
milyexi la` .opira (ci `xwie)
dwlgzp xaqc ,mirbpa `nhin
.dil `pixw "mkzfeg`"e ,mihayl
dil zi`c dcedi iaxl zdin ipzw
mewn `l` epy `l dwlgzp
izae zeiqpk iza la` ,ycwn

day zeyxcnÐiza x`yk
.`ed jxk lyc ab lr s`e ,xird

ùãå÷îÐ.rnyn zeiqpk iza s`
úéáä øäÐ,gxfnd cvn ezqipka

xd iexw iept my yiy dn lk
.xg` my dl oi`y ,ziad

úåëùìäåÐ.ligd jezay
úåøæòäåÐmiyp zxfr ,ozyly

dxyrÎzg` od l`xyi zxfre
qpkil oi`yx l`xyiy dn`
cvl mdixg`e ,xryd on miptl
dxyrÎzg` mipdk zxfrl axrn
l`xyi ilbx zqixc oiay dn`

.oevigd gafnlå÷ìçá äéä äîå
ìëéäå íìåà ïéîéðá ìùÐcvn

mewn miizpa xzei eiykr .axrn¨
oiae ,dn` mizye miyly gafnd
mizye mixyr gafnde mle`d
xfg .`ed in ly yxit `ly dn`
jcnil ,'ek d`vei drevx yxite
la` ,dcedil dcal ef drevx :o`k

eaxrne enexce gafn ly epetvÐzigxfnd `l` drevxd dze`a dcedil oi`y opixn` migaf zkqnae .oinipa ly
.gafn ly egxfnl ceqi did `l jkle ,ceqid mewn

c dpyn ipy wxt oikxr zkqn

„eéä íéðäkä éãáòå;éøácøéàî éaø.éñBé éaøøîBà:íéøâtä úéa úBçtLî,äéøtö úéáe,eéä íBànàîe; §©§¥©Ÿ£¦¨¦§¥©¦¥¦©¦¥¥¦§§¥©§¨¦¥¦¨§¨¥¤¨¨
äpäkì ïéàéOî.ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøøîBà:eéä íiåì. ©¦¦©§ª¨©¦£¦¨¤©§¦§¥§¦¦¨

øàùá ìáà .íéììçî åéä íéìéìçäå ,íéîé øùò íéðù ïúåàá ììää úà äôá íéøøåùî íéåìä åéäå ,äæ øéù äéä äáø÷ää úòùáå .äîéòðä ìå÷ úòîùä íåéñ
'ä ìåãâ éðùá ,øåîæîä ìëå äàåìîå õøàä 'äì íéøîåà åéä ïåùàøá ùã÷îä úéáá íéøîåà íéåìä åéäù øéùä äéä øéùäå .úåøåðëå ìöìöá íéììäî åéä íéîé

:íìåë ïëå ,'åâå ãàî ììäîå
cccc.eid mipdk icare:íéãáò åéä íà ïì úôëà àì êëìä ,úåøùòîì àìå íéñçåéì ïëåãä ïî íéìòî ïéà øéàî 'øì äéì àøéáñã .ìéìçá íéëîä ïúåàzia

.`ixtv zia mixbtd:úåñçåéî úåçôùî íù.me`n`ne:íå÷î íù.dpedkl oi`iyneìàøùéáù úåñçåéî úåçôùîîù ,ïäéúåðá úà íéàùåð åéä íéðäë
:ïëåãä ìò ïâðì íåçéðä àì åéä ïéñçåéîã åàì éà êëìä ,íéñçåéì ïëåãä ïî ïéìòîã øáñ éñåé 'øå .åéä.eid miel xne` qepbihp` oa `ippg iaxàéððç éáø

øéù íéøîåà ïéàã åãåî àîìò éìåë äôáù øéùá ìáà ,øîæ éìëá íéðâðîá àìà éâéìô àìå .åéä íéåì êëìä ,úåøùòîì ïëåãä ïî ïéìòî øáñ ñåðâéèðà ïá
íéåì éáâ áéúëã ,íéåì àìà ïáø÷ä ìò äôá(ç"é íéøáã):éñåé 'øë äëìäå .øéùä äæ øîåà éåä ,'ä íùá àåäù úåøéù åäæéà ,åéäìà 'ä íùá úøùå

`xephxa yexit

אבל טוב, יום שכן  וכל השבת את שדוחה הוא הקרבן על המזבח
יום  את ולא השבת את לא דוחה היה לא השואבה בית של  חליל 

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ),),),),טוב רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ;;;; אאאא;;;; ה ה ה ה ,,,, סוכהסוכהסוכהסוכה משנה משנה משנה משנה  éìçî÷((((עייןעייןעייןעיין äéä àGå– ÀÈÈÇÂÄ
גורסים: השיר ,wlgn,ויש  נעימת את מסיים áeaàaהיינו  àlàÆÈÀÇ

éãéçé, אחד בחליל –äôé ÷éìçî àeäL éðtî בזמן כלומר – ÀÄÄÄÀÅÆÇÂÄÈÆ
שאר שסיימו לאחר  מאריך  אחד חליל היה הנעימה, לסיום שהגיעו

היחידי הקול שכן  הנעימה.(eleq)החלילים, את יפה מסיים

ד ה נ ש מ ר ו א ב

בחליל. המכים היו  מי  ללמד באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא זו משנה

eéä íéðäkä éãáòå;המזבח לפני בחליל המכים אותם –éøác ÀÇÀÅÇÙÂÄÈÄÀÅ
øéàî éaø שהוא לפי מאיר, רבי  של  שטעמו  מבואר, בגמרא – ÇÄÅÄ

היה  לא הלכך למעשרות, ולא ליוחסים הדוכן  מן מעלים אין סובר:

עבדים. הם שהמנגנים להם úBçtLîאיכפת :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÄÀÀ
äéøtö úéáe ,íéøâtä úéa ישראלים היו בחלילים המנגנים – ÅÇÀÈÄÅÄÈÀÈ

צפריה, ובית הפגרים בית eéäממשפחות íBànàîe;אמאום מעיר – ÅÆÈÈ
גורסים: eid.ויש qe`n`ne משפ אלו שהן והיו  מיוחסות, ïéàéOîÇÄÄחות

äpäkìיוסי רבי לנשים; בנותיהם את נושאים היו שהכוהנים – ÇÀËÈ
הדוכן  על לנגן  נותנים היו לא הלכך ליוחסין, הדוכן מן  שמעלין  סובר,

בלבד . למיוחסים íiåìאלא :øîBà ñBðâéèðà ïa àðéðç éaøÇÄÂÄÈÆÇÀÄÀÅÀÄÄ
eéä נגנו לא הלכך למעשרות, הדוכן  מן שמעלין סובר , חנינא רבי – È

זמר, בכלי במנגנים אלא נחלקו לא ברם, בלבד . לויים אלא הדוכן  על 

אלא  הקרבן על  שיר  אומרים שאין  מודים, הכל שבפה בשירה אבל 
שנאמר  ז ז ז ז ):):):):לויים, יח יח יח יח ,,,, הלוים"((((דברים דברים דברים דברים  אחיו ככל אֿלהיו ה' בשם "ושרת

שירה זו  אומר: הווי ה'? בשם שהוא שירות איזהו הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם – ((((גמרא גמרא גמרא גמרא ;;;;

ברטנורא ברטנורא ברטנורא ברטנורא ).).).). למשנתנולמשנתנולמשנתנולמשנתנו;;;; בפירושובפירושובפירושובפירושו

izdw - zex`ean zeipyn

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zay(ipy meil)

àëä,iqei iax aiigny o`k -éøvL äìéúôaïðé÷ñò dáäáäì C- ¨¨¦§¦¨¤¨¦§©§£¨¨§¦©
,oiicr dadaed `ly dycg dlizta xaecnàéääácdf ote`ay - ¦§©¦

éãBî ïBòîL éaø eléôà,aiigyàðî ïwúî à÷cowzn `ed ixdy - £¦©¦¦§¥§¨§©¥¨¨
lcdl dliztd z` xiykny xnelk ,ilk jkajk ici lry ,dw

jixvd ieaik df ixde ,dwilciyk da fg`dl dgep y`d `dz
.etebl

:opgei iax ly eyexitl dgked `ian `axénð à÷éc ,àáø øîà- ¨©¨¨©§¨©¦
,opgei iax ixack dpyndn wiicl yiéðz÷cly enrha epipyy - §¨¨¥

iptn' ,dliztd lr qga aiigny iqei iax,'íçt dNBò àeäL¤¨¤¨
dadadn xnelk ,mgt dzr dzeyrl eieaika oiekzny rnyne

,dtebl dkixvd dk`ln `idy ,dwlcdl dgep `dzyéðz÷ àìå- §Ÿ¨¨¥
epipy `le,'íçt úéNòðL éðtî'dadaed xaky rnyn did f`y ¦§¥¤©£¥¤¨

miyxtzn iqei iax ixac eide ,dxraedy mcewn cer mgt ziyrpe
oeyld hwpy jkne ,enewna zepal zpn lr xzeqk `edy ,lirlck

'mgt dyery'dpéî òîLoiicry dlizta xaecny gikedl yi - §©¦¨
.opgei iax ixacke ,dadaed `l

äðùî
mzngny zexiard z` dpen dpynd ,zay xp ipic epipyy oeik

zwlcda zexidf i` `id odn zg`y ,zcleiy drya dy` dzn
:zay xpìL ìòïúãéì úòLa úBúî íéLð úBøéáò Lzra ± ©¨Ÿ£¥¨¦¥¦§©¥¨¨
,zecleiya úBøéäæ ïðéàL ìòxeqi`,äcpzexidf opi`y lre ©¤¥¨§¦§¦¨

azyxtdälç,dqird onåzexidf opi`y lrøpä ú÷ìãäaly §©¨§§©§¨©©¥
.zay

àøîâ
ly lr dcild zra dzin yper mrh zx`an `xnbdzexiar y

:`xnbd zxxan .el`àîòè éàî ,'äcð'dfa dxidf dpi`y dy` ¦¨©©£¨
:`xnbd zx`an .dzcila dznéøãça äì÷ì÷ àéä ,÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨¦¦§§¨§©§¥

dðèá`edy ,dinc xewna dielzd dxiara dcxn ef dy` ± ¦§¨
,dpha ixcgadðèá éøãça ä÷ìz Cëéôìz`ivi zrya zenz okl ± §¦¨¦§¤§©§¥¦§¨

.dpha ixcgn cled
:`xnbd zl`eyçpézoiprl deh dfd uexizd ±,äcða j`älç ¦©¦¨©¨

.øîéîì àkéà éàî øpä ú÷ìãäåyxtl yi `l` :`xnbd daiyn §©§¨©©¥©¦¨§¥©
zexiard zyly zngn dzinl mrhdäàìéìb àeää Løããkitk ± ¦§¨©©§¦¨¨

,lilbd oa mkg eze` yxcydéìòiptl -LBãwä øîà ,àcñç áøc £¥§©¦§¨¨©©¨
íëa ézúð íc úéòéáø ,àeä Ceøa,mkzeigdlíã é÷ñò ìòdcp ¨§¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨

.íëúà ézøäæä¦§©§¦¤§¤
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr l sc zay(oey`x meil)

àøîâ
,xnelk] 'dtebl dkixv dpi`y dk`ln' dyerd oica mi`pz ewlgp
ick xpd z` daknd oebk ,dnvr cvn dze` jixv epi`y dk`ln
oerny iax zrcle ,aiig dcedi iax zrcl ,[el rixti `l exe`y
dywn .epzpyn ly `pzd xaeq in zrck zxxan `xnbd .xeht

:`xnbdéðz÷cîa [aezky dnn-]àôéñz` dakndy dpynd ly ¦§¨¨¥¥¨
dliztd lr e` xpd lr qgy iptn ,bbeya xpdáéiç,z`hgòîL ©¨§©

dpéîzrck [`nw `pz-] epzpyny o`kn gken -äãeäé éaø ¦¨©¦§¨
,aiig dtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerdy xaeqyàéä,diepy ¦

epi` dliztd lr e` xpd lr qgy iptn xpd z` daknd ixdy
zngn] rwti `l xpdy jixv `ed `l` ,ieaikd seb z` jixv

a ,dyw ok m`e .dlkze wlcz `l dliztdy e` [y`dàLéøly ¥¨
,xeht oyiy dlegd iptn dakndy epzpynàð÷éñò éàîadfi`a ± §©¨¦§¨

,miwqer ep` dlegéàxaecn,äðkñ Ba LiL äìBçaxzeny ¦§¤¤¤©¨¨
,ytp gewit meyn exear xpd z` zeakl dligzkl'øzeî'zeakl ¨

xpd z`déì éòaéî'xeht' wx `le ,zepyl `pzd jixv did ± ¦¨¥¥
.ok zeyrl xeq` dligzkly ernynyäðkñ Ba ïéàL äìBça éàå§¦§¤¤¥©¨¨

ok m` ,exear dk`ln zeyrl xeq`y ,`yixa miwqer ep`áéiç'©¨
déì éòaéî 'úàhçseb z` jixv epi`y it lr s`e ,zepyl `pzl ©¨¦¨¥¥

epzpyn ixd ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln `ed ieaikde ,ieaikd
dkixv dpi`y dk`ln dyerdy xaeqd dcedi iax zrck diepy

.aiig dtebl
:`xnbd zvxzníìBòìzwqer epzpynäðkñ Ba LiL äìBça §¨§¤¤¤©¨¨

,exear xpd z` zeakl xzenyéðúéìc àeä ïéãáe[dpyi `pzdy-] §¦§¦§¥
y dpyna'øzeî',exear zeakléðúîì éòác éãééàåjxvedy ab`e ± ¨§©§¥§¨¥§¦§¥

a zepyl `pzdàôéñlr e` xpd lr qgy iptn xpd z` dakndy ¥¨
dliztd lr e` onydénð àðz ,'áéiç'a [mb dpy-]àLéødakndy ©¨¨¨©¦¥¨

dnecke dlegd iptn xpd z`,'øeèt'.'aiig'n jtdd `edy ¨
:`xnbd dtiqenéðúãäådpyy dne ±àéòLBà éaøy ,`ziixaaíà §¨§¨¥©¦©§¨¦
ieaika ezpeek,ïLéiL äìBçä ìéáLadligzkläak íàå ,äaëé àì ¦§¦©¤¤¦©Ÿ§©¤§¦¦¨

àéää ,øeñà ìáà øeètzwqer ef `ziixa ±,äðkñ Ba ïéàL äìBça ¨£¨¨©¦§¤¤¥©¨¨
åzrckïBòîL éaødtebl dkixv dpi`y dk`ln dyerdy xaeqy §©¦¦§

,xehtàéäs` okle ,diepymewn lkn ,daki `l dligzkly it lr ¦
.xeht daik m`

:zaya dlegd iptn xpd ieaik oipra ceràléòì Bæ äìéàL ìeàL̈§¥¨§¥¨
éaøî[iax iptl ef dl`y el`y±]éBð ïîc íeçðz,[mewn my-]eäî ¥©¦©§§¦©

àúaLa àLéàa énwî àøeðc àðéöea úBaëìzeakl xzen m`d ± §©¦¨§¨¦©¥§¦¨§©§¨
.oyiy ick dpkq ea yiy dleg iptl wlecd xp zaya

dcb` ixac micwd ,mzl`y lr megpz iax mdl dpry mcew
:ezaeyzlçútmegpz iaxzðà ,øîàå[dz`-]äîìL,jlndïà ¨©§¨©©§§§ŸŸ¨

Cúeðúìëeñ ïà ,Cúîëçdkld okidl ,jznkg dkld okidl ± ¨§§¨¨§§¨¨
,jzpeazéic àìéøácL Eéáà ãåc éøác ïéøúBñ EéøácL àlà ,EE Ÿ©¤¤§¨¤§¦¦§¥¨¦¨¦¤¨¤§¨¤

,äæ úà äæ ïéøúBñyéáà ãåcøîà E(fi ehw mildz)eìläé íéúnä àì' §¦¤¤¤¨¦¨¦¨©Ÿ©¥¦§©§
,'dé,miaeyg miznd oi`y ixdzàåy ,eixac xzeqzøîàc zldw) ¨§©§¨©§¨
(aeúî øákL íéúnä úà éðà çaLå'miIg dOd xW` miIgd on §©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥¦©©¦£¤¥¨©¦
r,miigd on miaeyg miznd jixacly ixd ,'dpcåcerzøæç £¤¨§¨©§¨

zøîàå(c h my),'únä äéøàä ïî áBè àeä éç áìëì ék'`ed lyne §¨©§¨¦§¤¤©¦¨©§¥©¥
zn mc`n `ed aeh ,[alkl lynpy] zEgt ig mc`y ,mc` ipa lr
jnvr ixac z` mb xzeq z`vnpe .[dix`l lynpy] aeyg

.miznd z` zgaiyy
:jlnd dnly ixac z` ayiin envr megpz iaxàä ,àéL÷ àìŸ©§¨¨

øîà÷c[xn`y dn-]øîà÷ éëä ,'dé eìläé íéúnä àì' ãåcjk - §¨¨©¨¦Ÿ©¥¦§©§¨¨¦¨¨©
,ezpeekïåékL ,úeîiL íãB÷ úBönáe äøBza íãà ÷Bñòé íìBòì§¨©£¨¨©¨©¦§¤¤¨¤¥¨

.Ba çáL àeä Ceøa LBãwäì ïéàå ,úBönä ïîe äøBzä ïî ìèa únL¤¥¨¥¦©¨¦©¦§§¥§©¨¨§¨
,megpz iax siqenáéúëc éàî ,ïðçBé éaø øîàc eðééäå(e gt mildz) §©§§¨©©¦¨¨©¦§¦

,'éLôç íéúna'y ,`id aezkd zpeekéLôç äNòð ,íãà únL ïåék ©¥¦¨§¦¥¨¤¥¨¨©£¨¨§¦
,úBönä ïîe äøBzä ïîweqri mlerly `id jlnd cec zpeek s`e ¦©¨¦©¦§

dxezd on iytg dyrie zeniy mcew ,eiiga zeevnae dxeza mc`
.zeevnd one

:jlnd dnly ixac z` ayiine megpz iax jiynnøîà÷ãedne-] §¨¨©
[xn`y,'eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå' äîìLie`xy ,ezpeek §ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥

xzei ,ezne zeevnae dxeza mdiiga ewqry miwicvd z` gayl
,mdiigan xzei mzzina miwicv milecby itl ,miigd miwicvdn

epivny enkøaãna ìàøNé eàèçLkL,lbrd `hgaäLî ãîò ¤§¤¨§¦§¨¥©¦§¨¨©Ÿ¤
,åéðôì íéðeðçúå úBlôz änk øîàå àeä Ceøa LBãwä éðôìick ¦§¥©¨¨§¨©©¨§¦§©£¦§¨¨

,lbrd `hg lr l`xyil lgniyäðòð àìå`ly it lr s` ,ezekfa §Ÿ©£¨
,epnn xzei wicv didøîàLëexg`l `ed jexa yecwdl dyn §¤¨©

ywiae ,lbrd `hga l`xyi e`hgy(bi al zeny)íäøáàì øëæ'§Ÿ§©§¨¨
éãáò ìàøNéìe ÷çöéìEmdl` xAcYe KA mdl YrAWp xW` 'ebe §¦§¨§¦§¨¥£¨¤£¤¦§©§¨¨¤¨©§©¥£¥¤

iYxn` xW` z`Gd ux`d lke minXd iakFkM mkrxf z` dAx ©̀§¤¤©§£¤§§¥©¨¨¦§¨¨¨¤©Ÿ£¤¨©§¦
,'mlrl Elgpe mkrxfl oY`äðòð ãiîiax miiqn .zea`d zekfa ¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨¦¨©£¨

,megpzåik.'eúî øákL íéúnä úà éðà çaLå' äîìL øîà äôé àì §Ÿ¨¤¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦¤§¨¥
:megpz iax siqenøác[yexit-]øçàz` egaya dnly zpeeka ¨¨©¥

,mizndíãå øNa Cìî ,íìBò ìL Bâäðîyïéîéi÷î ÷ôñ ,äøæb øæBb ¦§¨¤¨¤¤¨¨¨¨¥§¥¨¨¥§©§¦
dúBà,ezpicn ipaéöîz íàå ,dúBà ïéîéé÷î ïéà ÷ôñ[dvxz-] ¨¨¥¥§©§¦¨§¦¦§¥
øîBìy,dúBà ïéîéi÷îwx,dúBà ïéîéi÷î åéiçala`ïéà BúBîa ©§©§¦¨§©¨§©§¦¨§¥

øæb ,eðéaø äLî eléàå .dúBà ïéîéi÷îeiigaänk ïwéúå ,úBøéæb änk §©§¦¨§¦Ÿ¤©¥¨©©¨§¥§¦¥©¨
.íéîìBò éîìBòìe íìBòì íä úBîéi÷å ,úBðwz,megpz iax miiqnàìå ©¨§©¨¥§¨§§¥¨¦§Ÿ
,'åâå 'íéúnä úà éðà çaLå' äîìL øîà äôégayn dnlyy epiide ¨¤¨©§ŸŸ§©¥©£¦¤©¥¦

miaeh mipey`xdy ,eiykr miigdn xzei mipey`xd miznd z`
zexifbe ,mlerl zeniiwzn epiax dyn ly eizexifb ixdy ,mdn

.zeniiwzn opi` eiykr miigy mikln
:megpz iax siqenøác[yexit-],øçàdnly xn`y dnéðà çaLå' ¨¨©¥§©¥©£¦

'åâåezpeek ,'mizOd z`áø øîà äãeäé áøãkezlitz z` x`iay ¤©¥¦¦§©§¨¨©©
,cec lyáéúëc éàî ,áø øîà äãeäé áø øîàccec ly ezlitza §¨©©§¨¨©©©¦§¦

(fi et mildz),'eLáéå éàðN eàøéå ,äáBèì úBà énò äNò'aezkd zpeek £¥¦¦§¨§¦§Ÿ§©§¥Ÿ
y `idéì ìBçî ,íìBò ìL BðBaø ,àeä Ceøa LBãwä éðôì ãåc øîà̈©¨¦¦§¥©¨¨¦¤¨§¦

ïBò BúBà ìò,ray za lyBì øîà,`ed jexa yecwdEì ìeçîoeer ©¨¨©¨§
.dfBì øîà,cecúBà énò äNò[oniq-],éiçazlgny lkd e`xiy ¨©£¥¦¦§©©

.eyeaie ze`d z` i`pey e`xie ,ilBì øîà,`ed jexa yecwdéiçaE ¨©§©¤
òéãBî éðéàla` ,jl izlgny mleklða äîìL éiçaòéãBî éðà E ¥¦¦©§©¥§ŸŸ¦§£¦¦©

y ,did jke ,jl izlgnyLwéa ,Lc÷nä úéa úà äîìL äðaLk§¤¨¨§ŸŸ¤¥©¦§¨¦¥
ñéðëäìd z`,íéLãwä éLã÷ úéáì ïBøàeíéøòL e÷áãycew ly §©§¦¨§¥¨§¥©¢¨¦¨§§¨¦

miycwdäæa äæ,mgztl lki `leäòaøàå íéøNò äîìL øîà ¤¨¤¨©§ŸŸ¤§¦§©§¨¨
çút .äðòð àìå ,úBððødnlyeàNpäå ,íëéLàø íéøòL eàN' ,øîàå §¨§Ÿ©£¨¨©§¨©§§¨¦¨¥¤§¦¨§

'ãBákä Cìî àBáéå ,íìBò éçút(f ck my).déòìáéîì déøúa eèäø- ¦§¥¨§¨¤¤©¨§©©§¥§¦§§¥
envr lry eaygy zngn ,erleal ick dnly ixg` mixryd evx

,'ceakd jln' xn`eøîà,mixryd el'ãBákä Cìî äæ àeä éî'- ¨§¦¤¤¤©¨
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éðìéàa Léçáelew erinyiy ick mze` rprpe zepli`d lr dlr ± §¦§¦¨¥
,zepli`d lew z` cec rnyyk .dpeynéæçéîì ÷ôðqcxtl `vi ± §©§¦§¥

.ez`ivia cenll jiynde ,rnyy dpeynd lewd edn ze`xläåä£¨
àbøãa ÷éìñ,qcxtl mleqa dler did ±dézezî àbøc úéçtéà± ¨¦§©§¨¦§¦©§¨¦¥

dldad zngne ,eilr dlryk mleqd xaype÷ézLéàwzzyd ± ¦§¦
,zend j`ln eilr hly cin ,ecenilndéLôð çðå.eytp dgpe ± §¨©§¥

e ,zel`y izy dnlyl exxerzd ,cec zny xg`lçìLoze` ¨©
.àLøãî éáì äîìL,`id l`yy dpey`xd dl`yd ,od el`eàaà §ŸŸ§¥¦§§¨©¨

úî,qcxtl ezian `viy xg`l,änça ìèeîe,elhlhl leki ipi`e ¥¨©©¨
l`yy dipyd dl`yde .lehlha xeq`e dvwen `ed zn ixdy

,`id,íéáòø àaà úéa ìL íéáìëe.mlik`dl ip` jixveäNòà äî §¨¦¤¥©¨§¥¦¨¤¡¤
.mialkd z` lik`dl icke ,dnga lhen `a` didi `ly ick

déì eçìL,minkgdçpäå ,äìáð CBúçdze`íéáìkä éðôì ¨§¥£§¥¨§©©¦§¥©§¨¦
.delk`iyéáàåBìèìèå ,÷Bðéz Bà økk åéìò çpä ,Ejezl mci lr §¨¦©©¨¨¦¨¦§©§§

ziad.
:megpz iax miiqnåikäîìL øîà äôé àì(c h zldw),éç áìëì ék' §Ÿ¨¤¨©§ŸŸ¦§¤¤©

,'únä äéøàä ïî áBè àeälhlhl el exizd mialkd jxevl ixdy ¦¨©§¥©¥
cec `ed] znd dix`d z` eli`e ,iepiy ila `idy zenk dliap

.wepiz e` xkk eilr gipiy ici lr wx lhlhl el exizd [jlnd
dl`yl aiyde ,dcb` ipiipra ezncwd z` miiq megpz iax

edel`yy(`"r lirl):dlegd iptl wlecd xp ieaik oipraïéðòìe§¦§©
ïBëéîã÷ àðìéàLc äìéàLxpd ieaik oipra ,mkiptl izl`yy ± §¥¨§¨¦§¨¢¨¥
`ld ,dleg jxevl zayaíãà ìL BúîLðå ,øð äéeø÷ øð`id mb ¥§¨¥§¦§¨¤¨¨

,øð äéeø÷xn`py(fk k ilyn),'mc` znWp 'd xp'äákz áèeîzaya §¨¥¥¦§©¨¨¨¦¨¤
éðtî ,íãå øNa ìL øð`idy dnypd,àeä Ceøa LBãwä ìL Bøð ¥¤¨¨¨¨¦§¥¥¤©¨¨

.dlegd ly eznyp z` livdl ick xpd z` zeakl xzen ,xnelk
dxe`kl mi`xp zldwa dnly ixacy megpz iax zyxc ab`
mitqep miweqta `xnbd dpc ,envr ixacle cec ixacl mixzeq

:mixzeqk mi`xpd zldwaøa ìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîà̈©©§¨§¥§©§¥©
ç eLwa ,áøc déîMî úìéLåéøácL éðtî ,úìä÷ øôñ æBðâì íéîë ¦©¦§¥§©¦§£¨¦¦§¥¤Ÿ¤¤¦§¥¤§¨¨

,äæ úà äæ ïéøúBñ,oldl `aeiy itkéðtî ,eäeæðb àì äî éðtîe §¦¤¤¤¦§¥¨Ÿ§¨¦§¥
äøBú éøác BúléçzL,dxezd zeaiyge gay -,äøBú éøác BôBñå ¤§¦¨¦§¥¨§¦§¥¨

.dxez ixac yi ervn`a mby oky lke
:`xnbd zx`anáéúëc ,äøBú éøác Búléçz(b ` my)ïBøúi äî' §¦¨¦§¥¨¦§¦©¦§

úçz' ,éàpé éaø éác éøîàå ,'LîMä úçz ìîòiL Bìîò ìëa íãàì̈¨¨§¨£¨¤©£Ÿ©©©¨¤§¨§¦§¥©¦©©©©
'LîMä,ynyd xg` e`xapy dfd mler ixaca lnr m` -àeä ©¤¤
Bì ïéàcd`xapy dxeza elnra la` ,geexe oexziíãB÷dLé ,LîL §¥¤¤¤¤

Bì.oexziáéúëc ,äøBú éøác BôBñ(bi ai my),òîLð ìkä øác óBñ' ¦§¥¨¦§¦¨¨©Ÿ¦§¨
.'íãàä ìk äæ ék ,øBîL åéúBöî úàå ,àøé íéäìàä úà¤¨¡Ÿ¦§¨§¤¦§¨§¦¤¨¨¨¨

:`xnbd zxxanéàîweqtd yexit dn -ä ìk äæ ék'.'íãàdaiyn ©¦¤¨¨¨¨
:`xnbdìéáLa àlà ,àøáð àì Blek íìBòä ìk ,(øæòéìà) éaø øîà̈©©¦¡¦¤¤¨¨¨Ÿ¦§¨¤¨¦§¦
`xaiyäæ:xg` yexit .eizeevn xneye ,'d z` `xidøa àaà éaø ¤©¦©¨©

ìe÷L ,øîà àðäkmc`.Blek íìBòä ìk ãâðk ,äæ:xg` yexit ©£¨¨©¨¤§¤¤¨¨¨
ìk àøáð àì ,øîBà àîBæ ïa ïBòîL dì éøîàå ,øîBà éàfò ïa ïBòîL¦§¤©©¥§¨§¦¨¦§¤¨¥Ÿ¦§¨¨

úååöì àlà ,Blek íìBòäxagzdl -äæì.eynyle ,'d `xid - ¨¨¤¨§¤¤¨¤
:`xnbd zxxanéàîey exn`y df edn -åéøáczldw lyïéøúBñ ©§¨¨§¦

.äæ úà äæ:`xnbd zx`anáéúkaezk -(b f my),,'÷çOî ñòk áBè' ¤¤¤§¦©©¦§Ÿ
,oebd xac epi` wegydy rnynejci`náéúk(a a my),çNì'÷B §¦¦§

,'ììBäî ézøîàdxizq .gaeyn `edy rnyn ,lelid oeyln ¨©§¦§¨

:ztqepáéúk(eh g my)áéúëe ,'äçîOä úà éðà ézçaLå'(a a my) §¦§¦©§¦£¦¤©¦§¨§¦
'äNò äf äî äçîNìe'.dyer `id zlreze daeh dn - §¦§¨©ŸŸ¨

:zexizqd z` zvxzn `xnbd,àéL÷ àìxn`py dfñòk áBè' Ÿ©§¨©©
,'÷çOî,dpeekdíé÷écvä ìò àeä Ceøa LBãwä ñòBkL ñòk áBè ¦§Ÿ©©¤¥©¨¨©©©¦¦

,äfä íìBòamdizepeer wxnn dfae ,dnecke mixeqi mdilr `iany ¨¨©¤
,`ad mlerl ekfiy ickìò àeä Ceøa LBãwä ÷çNnL ÷BçOî¦§¤§©¥©¨¨©

äfä íìBòa íéòLøä,mze` dpdne zewgey mipt mdl d`xny - ¨§¨¦¨¨©¤
.`ad mlerl mwlg eca`iy ick ,eyry zeevn hrn xkya

xn`pdeCeøa LBãwä ÷çNnL ÷BçN äæ ,'ììBäî ézøîà ÷BçNìå'§¦§¨©§¦§¨¤§¤§©¥©¨¨
,àaä íìBòa íé÷écvä íò àeä.gaeyn `edy ¦©©¦¦¨¨©¨

:dipyd dxizqd uexizeìL äçîN Bæ ,'äçîOä úà éðà ézçaLå'§¦©§¦£¦¤©¦§¨¦§¨¤
,äåöî,dlk zqpkd zgny oebkäçîN Bæ ,'äNò äf äî äçîNìe' ¦§¨§¦§¨©ŸŸ¨¦§¨
mzq,äåöî ìL dðéàLz` dnly gaiyy jkae .zlrez da oi`y ¤¥¨¤¦§¨

`a ,dgnydàìå ,úeáöò CBzî àì äøBL äðéëL ïéàL ,Eãnìì§©¤§¤¥§¦¨¨Ÿ¦©§§Ÿ
÷BçN CBzî àìå ,úeìöò CBzîly epi`y s`e ,wegy mzq - ¦©§§Ÿ¦§

,zayein wgeyd zrc oi`y itl ,zepvilLàø úel÷ CBzî àìå- §Ÿ¦©Ÿ
,zepviläçéN CBzî àìå,jxev mda yiy elit`e oileg ixac ly §Ÿ¦¦¨

íéøác CBzî àìå[mixeaic-]ìL äçîN øác CBzî àlà ,íéìèa §Ÿ¦§¨¦§¥¦¤¨¦§©¦§¨¤
,äåöîenkøîàpLjln mxedi eil` e`ayk ,`iapd ryil`a ¦§¨¤¤¡©

qrke ,a`en mr mgldl e`viyk ,dcedi jln htyedie l`xyi
legzy icke ,mraxi ze`hga wifgn ecery lr mxedi lr `iapd

xn` ,qrky xg`l dpiky eilrïbðk äéäå ,ïbðî éì eç÷ äzòå'§©¨§¦§©¥§¨¨§©¥
''ä ãé åéìò éäzå ïbðîä(eh b 'a mikln)ly dgny `id ef dgnye , ©§©¥©§¦¨¨©

.dpiky eilr zexydl ick d`a ixdy ,devn
äëìä øáãì ïëå ,äãeäé áø øîàjixv ,dkld xac cenll `ayk - ¨©©§¨§¥¦§©£¨¨

.dgny xaca geztl
áBè íBìçì ïëå ,àáø øîàel e`xi ,dgny jezn oyil jli m` - ¨©¨¨§¥©£

.miaeh zenelg
:dcedi ax lr dywn `xnbdéðéàmicwdl jixvy ,`ed jk m`d - ¦¦

,dkld xacl dgny xacíëç ãéîìz ìk ,áø øîà ìãéb áø øîàäå§¨¨©©¦©¨©©¨©§¦¨¨
øî úBôèBð åéúBúôN ïéàå Baø éðôì áLBiL,dni` aexn zexixn - ¤¥¦§¥©§¥¦§¨§©

äpéåëz,[diek oeyln-]øîàpL(bi d mixiyd xiy)íépLBL åéúBúôN' ¦§¤¨¤¤¡©¦§¨©¦
øî' àlà ,'øáBò øBî' éø÷z ìà ,'øáò øBî úBôèð,'øáBòokeéø÷z ìà Ÿ§Ÿ¥©¦§¥¥¤¨©¥©¦§¥

'íéðBML' àlà 'íépLBL'zeidl jixv cenildy ixd ,oepiy oeyln ©¦¤¨¤¦
.zg`k dgny mr cgia zeidl leki epi`e ,dni` jezn

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìjixvy xn`y dcedi ax ixac - Ÿ©§¨¨
`ed ,cenill dgny xac micwdläaøa,cnlnd axa -àäå- §©¨§¨

epiid ,dni`a zayl jixvy ax xn`y dneãéîìúaayeidiptl §©§¦
:sqep uexiz .eaxàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - §¦¨¥¥¨
äaøa àäå àäcnlnd axd iabl zexen` zerenyd izy - ¨§¨§©¨

,mixg`làä ,àéL÷ àìå,dgny ixaca geztl jixvy dpyy df - §Ÿ©§¨¨
xacnçzôìc énwîdgnyd ici lry ,ecenila gztiy mcew - ¦©¥§¦§©

.micinlzd al gztpàäzeidl cenild jixvy dpyy df - ¨
xacn ,dni`açúôc øúáì,micinlzl zepyl ligzdy xg`l - §¨©§¨©

.dni`a didiy jixvyäaøc àä ék,dax ly ebdpnk -énwî ¦¨§©¨¦©¥
ïðaøì eäì çúôc,minkgl zepyl ligzde gzty mcew -øîà §¨©§§©¨¨¨©
àúeçéãác àúléî,gnynd xac -ïðaø éçãáeal gztpe - ¦§¨¦§¦¨¨§¦©¨¨

,dgnyd zngn minkgdóBqì,okn xg`l -çúôe àúîéàa áéúé ©¨¦§¥§¨¨©
àzòîLa.ezrenya gzte dni`a ayi - ¦§©§¨

:jlnd dnly ly eixtq oipra dkiynn `xnbdéìLî øôñ óàå§©¥¤¦§¥
eLwaminkg,æBðâìiptnäî éðtîe ,äæ úà äæ ïéøúBñ åéøác eéäL ¦§¦§¤¨§¨¨§¦¤¤¤¦§¥¨

éøîà ,eäeæðb àì,minkgd exn` -ïðéðéiò åàì ,úìä÷ øôñ Ÿ§¨¨§¦¥¤Ÿ¤¤¨©§¦©
àîòè ïðéçkLàåayiil minrh ep`vne eixaca eppiir `l m`d - §©§§¦©©£¨

,zexizqdëäénð à,ilyn xtqa mb -ïðéiòéìayiipe oiirp - ¨¨©¦¦©§©
.eay zexizqd
:`xnbd zxxanéàîe[el`e-]åéøácilyn xtq lyúà äæ íéøúBñ ©§¨¨§¦¤¤

.äæ:`xnbd zx`anáéúk(c ek my)'Bzìeàk ìéñk ïòz ìà'l` - ¤§¦©©©§¦§¦©§
.ezehy ixac lr liqkl aiyzáéúëeeixg`ly weqtaìéñë äðò' §¦£¥§¦

.'Bzìeàk§¦©§
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `l sc zay(ipy meil)

äæ úà äæ eøîäLe .df mr df eaxrzpy -eøîà,exiagl cg`ìk ¤¦§¤¤¤¨§¨
èéð÷éå CìiL éî[qirkie-]ìBhé ,ìlä úàexiagn.æeæ úBàî òaøà ¦¤¥¥§©§¦¤¦¥¦©§©¥

óôç ìläå ,äéä úaL áøò íBiä BúBà .epèéð÷à éðà ,íäî ãçà øîà̈©¤¨¥¤£¦©§¦¤©¤¤©¨¨¨§¦¥¨©
BLàø úà.zay ceaklCìäyi`dBúéa çút ìò øáòå,lld ly ¤Ÿ¨©§¨©©¤©¥

øîà,leflf oeylaìlä ïàk éî ,ìlä ïàk éî`vnp o`k m`d - ¨©¦¨¦¥¦¨¦¥
,lld rny .l`xyi `iyp l` jk xacl `ed i`pb oeyle ,lld

Bì øîà ,Búàø÷ì àöéå óhòúð,lldBì øîà .Lwáî äzà äî ,éða ¦§©¥§¨¨¦§¨¨©§¦¨©¨§©¥¨©
,yi`dì éì Lé äìàL.ìàL ,éða ìàL ,Bì øîà .ìBàL,el`yéðtî §¥¨¤¦¦§¨©§©§¦§©¦§¥

úBlbìâñ íéiìáa ìL ïäéLàø äîmiagx `l` ,milebr mpi` - ¨¨¥¤¤©§¦¦§©§©
.mikernk mi`xpeBì øîà,lld,zìàL äìBãb äìàL ,éða ¨©§¦§¥¨§¨¨©§¨

,`id daeyzdeúBiç íäì ïéàL éðtîzecliin -úBç÷tcliil ¦§¥¤¥¨¤©¦§
.jk my`x dyrp okle ,obedk mdizeypCìäyi`dL ïézîäåäò ¨©§¦§¦¨¨

,úçàeøæç[ey`x steg ecera] lld ly ezia gztlïàk éî ,øîàå ©©¨©§¨©¦¨
.ìlä ïàk éî ,ìläaeyóhòúðlldBì øîà .Búàø÷ì àöéå,lld ¦¥¦¨¦¥¦§©¥§¨¨¦§¨¨©

ì éì Lé äìàL ,Bì øîà .Lwáî äzà äî ,éðaìàL ,Bì øîà .ìBàL §¦¨©¨§©¥¨©§¥¨¤¦¦§¨©§©
.ìàL ,éða,el`yïéiãBîøz ìL ïäéðéò äî éðtî,cenxz ipa - §¦§©¦§¥¨¥¥¤¤©§¦¦
úBèeøz.zekx -Bì øîà,lld,zìàL äìBãb äìàL ,éðadaeyzde §¨©§¦§¥¨§¨¨©§¨
,`id,úBìBçä ïéa ïéøcL éðtîlegd qpkp zayep gexdyke ¦§¥¤¨¦¥©

aey .okkxne ,mdipiraCìäyi`d,úçà äòL ïézîäådry xg`l ¨©§¦§¦¨¨©©
øæçlld ly ezia gztlóhòúð .ìlä ïàk éî ,ìlä ïàk éî ,øîàå ¨©§¨©¦¨¦¥¦¨¦¥¦§©¥
lldBì øîà ,Búàø÷ì àöéå,lld,Bì øîà .Lwáî äzà äî ,éða §¨¨¦§¨¨©§¦¨©¨§©¥¨©

ì éì Lé äìàL.ìàL ,éða ìàL ,Bì øîà .ìBàL,el`yäî éðtîzetk §¥¨¤¦¦§¨©§©§¦§©¦§¥¨
ø íéi÷øôà ìL íäéìâøBì øîà .úBáç,lldäìBãb äìàL ,éða ©§¥¤¤©§¦¦¦§¨¨©§¦§¥¨§¨

,zìàL,`id daeyzdeíénä éòöa ïéa ïéøcL éðtîyiy zenewn - ¨©§¨¦§¥¤¨¦¥¦§¥©©¦
erwyi `ly ick ,zeagx mdilbx z` d"awd `xa jkle ,uea mda

.mind irvaa mdilbxBì øîà,yi`dì éì Lé äaøä úBìàL,ìBàL ¨©§¥©§¥¤¦¦§
óhòúð .ñBòëz ànL éðà àøéúîeie`xk lldBì øîà ,åéðôì áLéå ¦§¨¥£¦¤¨¦§¦§©¥§¨©§¨¨¨©

,lldì Eì LiL úBìàL ìkBì øîà .ìàL ìBàL,yi`dàeä äzà ¨§¥¤¤§¦§§©¨©©¨
Bì øîà .ìàøNé àéNð EúBà ïéøBwL ìlä,lldBì øîà .ïä,yi`d ¦¥¤¦§§¦¦§¨¥¨©¥¨©

EúBîk eaøé àì ,àeä äzà íàmiepr -Bì øîà .ìàøNéa,lld,éða ¦©¨Ÿ¦§§§§¦§¨¥¨©§¦
äî éðtî.ok xne` dz`Bì øîà,yi`dEãé ìò ézãaàL éðtîlr-] ¦§¥¨¨©¦§¥¤¦©§¦©¨§

[zqrk `ly jzeepr iciBì øîà .æeæ úBàî òaøà,lldøéäæ éåä ©§©¥¨©¡¥¨¦
Eçeøarax` ici lr zcai`y zxn`y dna zirhy ,jxeaica - §£

`l` ,fef ze`néãk[ie`x-]ìlä àeäezeepraòaøà Bãé ìò ãaàzL §©¦¥¤§©¥©¨©§©
å ,æeæ úBàîcer.ãét÷é àì ìläå ,æeæ úBàî òaøà ¥§©§©¥§¦¥Ÿ©§¦

:i`nye lld ly mzbdpd lr zecaer dnk d`ian `xnbdeðz̈
Bì øîà ,éànL éðôì àaL ãçà éøëða äNòî ,ïðaø,ixkpdänk ©¨¨©£¤§¨§¦¤¨¤¨¦§¥©©¨©©¨

Bì øîà .íëì Lé úBøBz,i`nyìòaL äøBúå áúëaL äøBz ,íézL ¥¨¤¨©§©¦¨¤¦§¨§¨¤§©
Bì øîà .ät,ixkpdðéîàî éðà áúëaL,E,epiptl daezk `id ixdy ¤¨©¤¦§¨£¦©£¦§

åmle`ät ìòaLdlawa `l` dpi`yðéîàî éðéàúðî ìò éðøéib ,E §¤§©¤¥¦©£¦§©§¥¦©§¨
áúëaL äøBz éðãnìzL.calaBa øòb,i`nyBàéöBäåeiptln ¤§©§¥¦¨¤¦§¨¨©§¦

,äôéæða`ziixaa epipyy itl(:l zexeka)laiwe xiibzdl `ad xby ¦§¦¨
.eze` milawn oi` cg` xacn ueg dxez ixac eilràaixkpdéðôì ¨¦§¥

ìlä.xen`d i`pza exiibiy eywiaedéøéibeznkg lr jnqe ,lld ¦¥©§¥
ligzd .dt lray dxez mb eilr lawiy jk icil e`iadl gilviy

,zeize`d z` ecnll lldàn÷ àîBéoey`xd meia -déì øîà ¨©¨¨©¥
,xbl lld,ú"ìã ì"îéâ ú"éá ó"ìà,mxcqk zeize`d ecnil ,xnelk
étà øçîìdéì C.zeize`d xcq el jtd -déì øîà,lldl xbdàäå §¨¨©¦¥¨©¥§¨

,éëä éì zøîà àì ìBîúà.xg` ote`a ipzcnil `l`déì øîà ¤§Ÿ£©§§¦¨¦¨©¥
,lenz` jizcnily itk `ed jky jl oipn ike ,lldåàìoi` m`d ± ¨

c iptn dfzëîñ à÷ éãéc éìòjizcnily dna ilr zknqy ± £©¦¦¨§©§§
dxeza ok m` ,lenz`.éìò CBîñ énð ät ìòclaiwe xbd mikqde §©¤©¦§¨©

.dt lray dxez mb eilr
Bì øîà ,éànL éðôì àaL ãçà éøëða äNòî áeL,ixkpdìò éðøéib ©£¤§¨§¦¤¨¤¨¦§¥©©¨©©§¥¦©

.úçà ìâø ìò ãîBò éðàLk dlek äøBzä ìk éðãnìzL úðîcitwd §¨¤§©§¥¦¨©¨¨§¤£¦¥©¤¤©©
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éøvL äìéúôa àëä :äáäà øa àcà áø àîéúéàåCdáäáäìeléôà àéääác ,ïðé÷ñòéãBî ù"ø §¦¥¨©©¨©©£¨¨¨¦§¦¨¤¨¦§©§£¨¨§¦©¦§©¦£¦¥
úéNòpL éðtî" éðú÷ àìå "íçt äNBò àeäL" éðú÷c éîð à÷éc :àáø øîà .àðî ïwúî à÷c§¨§©¥¨¨¨©¨¨©§¨©¦§¨¨¥¤¤¤¨§¨¨¨¥¦§¥¤©£¥

Y "íçtî"ù.'éðúîìL ìò,äcða úåøéäæ ïðéàL ìò :ïúãéì úòLa úBúî íéLð úBøéáò L ¤¨©¨£¥¨¦¥¦§©¥¨¨©¤¥¨§¦Ÿ§¦¨
ú÷ìãäáe ,älça.øpä'îâ?è"î äcðø"àä÷ìz Cëéôì Y dðèá éøãça äì÷ì÷ àéä :÷çöé §©¨§©§¨©©¥¦¨¦§¨¦¦§§¨§©§¥¦§¨§¦¨¦§¤

älç ,äcð çðéz .dðèá éøãçaú÷ìãäåY ?øîéîì àkéà éàî øpäLøããkäàìéìb àeää §©§¥¦§¨¥©¦¨©¨§©§¨©©¥©¦¨§¥©¦§¨©©¨¦¨¨
øîà ,àcñç áøc déìò:ä"á÷äíã é÷ñò ìò Y íëa ézúð íc úéòéáøézøäæä,íëúà £¥§©¦§¨¨©§¦¦¨¨©¦¨¤©¦§¥¨¦§©§¦¤§¤
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `l sc zay(ipy meil)

úBçzôî Bì eøñnL øaæâì äîBc ,íéîL úàøézezlc lyúBiîéðtä ¦§©¨©¦¤§¦§¨¤¨§©§§©§¦¦
,xve`d lyúBçzôîezezlc lyìééò éäa ,Bì eøñî àì úBðBöéçä ©§§©¦Ÿ¨§§¥¨¦

enke .xve`d ly zeiniptd zezlc geztl ick qpki gzt dfi`a -
dxez ea yiy dfa ic `l [xve`d `idy] dxeza zekfl ick ok
el `dzy jixv `l` ,[xve`d ly zeiniptd zegztnk `idy]
yiy in oky ,[xve`d ly zepevigd zegztnk `idy] miny z`xi
la` ,dxezd ixac z` zeyrle xenyl `ed cxg ,miny z`xi ea
,dxezd ixac miiwl yyeg epi` ,miny z`xi `la dxez cneld

.zeiniptd zegztn el exqnpy jkn el yi zlrez dne
éàpé éaø æéøëî,miny z`xi `la cneld lrdéì úéìc ìò ìáç ©§¦©¦©©£¨©§¥¥

ãéáò àzøãì àòøúå ,àzøcdyere ,xvg el oi`y in lr lag - ©§¨§©§¨§©§¨¨¦
,miny z`xil dkxc qpkdl xryd `id dxezdy ,xvgl xry

.dxezl d`xi micwdl jixv okle
:miny z`xi oipra sqep xn`n d`ian `xnbdàì ,äãeäé áø øîà̈©©§¨Ÿ

øîàpL ,åéðôlî eàøéiL éãk àlà BîìBò úà àeä Ceøa LBãwä àøä¨©¨¨¤¨¤¨§¥¤¦§¦§¨¨¤¤¡©
(ci b zldw),'åéðôlî eàøiL äNò íéäìàäå'ick enler `xa ,xnelk §¨¡Ÿ¦¨¨¤¦§¦§¨¨

.eiptln e`xiiy
:'d z`xi zlrn lceb oipra dyrn d`ian `xnbdéaøå ïBîéñ éaø©¦¦§©¦

éáúé eåä øæòìà,miayei eid -éìçìéæàå ómdiptl jlde xar -éaø ¤§¨¨£¨§¦¨¦§¨¦©¦
déøáçì ãç déì øîà ,àçà øa á÷òé,exiagl cg` xn` -e÷éð ©£Ÿ©£¨¨©¥©§©§¥¥

dénwî,eceakl eiptln cenrp -àeä ïéàhç ìéçc øáâcyi`y - ¦©¥¦§©§¦©¨¦
.`ed `hg `xiCãéà déì øîà,[ipyd-]ïééøBà øa øáâc ,dénwî e÷éð ¨©¥¦¨¥¦©¥¦§©©§¨

àeä.`ed dxez oa yi`y -déì øîà,oey`xdàðà Cì àðéîà- ¨©¥£¦¨¨£¨
,lecbd egay ip` jl izxn`zà éì zøîàå ,àeä ïéàhç ìéçc øáâc¦§©§¦©¨¦©£©§§¦©§

àeä ïééøBà øazhrin `ld ,`ed dxez oay il xne` dz`e - ©§¨
.dxez oa ly ezlrnn dlecb `hg `xi zlrny ,egaya

zxxane ,dxezn d`xi aiygd mdipyn in xxazp `l df dyrna
:`xnbd zxne` .`ed in `xnbdíéizñzgikedl yi -øæòìà éaøc ¦§©¥§©¦¤§¨¨

àeädføîàc,'àeä ïéàhç ìéçc øáâc'd`xi aiygdy meyn §¨©¦§©§¦©¨¦
,dxeznCeøa LBãwäì Bì ïéà ,øæòìà éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦¤§¨¨¥§©¨¨

øîàpL ,ãáìa íéîL úàøé àlà BîìBòa àeä(ai i mixac)äzòå' §¨¤¨¦§©¨©¦¦§¨¤¤¡©§©¨
éäìà 'ä äî ìàøNé'åâå äàøéì íà ék ,Cnòî ìàL ELidl` 'd z` ¦§¨¥¨¡Ÿ¤Ÿ¥¥¦¨¦¦§¦§¨¤¡Ÿ¤

.'Lidl` 'd z` carle ,Fz` dad`lE eikxC lkA zklláéúëe ¨¤¤§¨§¨¨§©£¨Ÿ§©£Ÿ¤¡Ÿ¤§¦
z`ixaa zxkipd dwenrd 'd znkg z` x`zy xg`l aei`a

mc`l `ed jexa yecwd ly exn`n ,e`elne mlerd(gk gk aei`),
'åâå äîëç àéä 'ä úàøé ïä íãàì øîàiå'ernyne ,'dpiA rxn xEqe ©Ÿ¤¨¨¨¥¦§©¦¨§¨§¥¨¦¨

'd ipira mc`d znkg ly dzeaiyg lky ,jenqay weqtd enk
,aezkd hwpy 'od' oeylde ,ez`xi `idìa ïkLúçàì ïéøB÷ éðåé ïBL ¤¥¦§§¨¦¦§©©

,'ïä'ueg xg` xac mc`l oi`e ,mlera d`xid `id dcigi ,xnelk ¥
dwiqn .d`xid zeaiyga biltd xfrl` iaxy ,x`eane .dpnn

:`xnbdíéizñzgaiyy df `ed xfrl` iaxy xacd gken ok` - ¦§©¥
.`hg z`xia `g` xa awri iax z`

lirl exn`y dnl jyndk(.l),zldw xtq z` fepbl eyway
sqep weqt `xnbd d`ian ,dxez ixac mixzeq eixacy meyn

:dxez ixac xzeqy epnn d`xpyáéúëc éàî ,àleò áø Løcdn - ¨©©¨©¦§¦
aezkd zernyn)(fi f zldw,'åâå äaøä òLøz ìà',lkq idY l`e ©¦§©©§¥§©§¦¨¨

ike ,denze 'LYr `lA zEnz dOlòLøéì àìc àeä äaøä`l - ¨¨¨§Ÿ¦¤©§¥§Ÿ¦§©
,riyxiòLøéì èòî àä,riyxi -àlàit lr weqtd yxtl yi ¨§©¦§©¤¨
l ,lynóãBð Bçéøå íeL ìëàL éîoeikn ike ,eixiag z` xrvne ¦¤¨©§¥¥

scep egix `linnyìëàéå øBæçéceróãBð Bçéø àäéå øçà íeLonf ©£§Ÿ©©¥¦¥¥¥
`heg `linny oeik eala xn`i l` hrn `hgy in jk ,xzei jex`
xnelk ,'daxd ryxz l`' xn` jk lre ,cer `hg`e siqe` ,ip`

.riyxdl siqez l`
miryxd ly mzepba xacnd sqep xn`n d`ian `xnbd

:mzeryx lr zeryx mitiqendáéúëc éàî ,àleò áø øa àáø Løc̈©¨¨©©¨©¦§¦
dfd mlera miryxd ly dnecnd mzglvd z` x`znd xenfna

(c br mildz),Ceøa LBãwä øîà ,'íìeà àéøáe íúBîì úBaöøç ïéà ék'¦¥©§ª§¨¨¦¨¨©©¨¨
ïéáöòå ïéãøç ïðéàL íéòLøì ïéic àì àeä['zeaevxg' ly oewixhep] Ÿ©¨¨§¨¦¤¥¨£¥¦©£¥¦

äúénä íBiî,`ehgl mi`xi mpi`e ,htynl ecnri f`yíalL àlà ¦©¦¨¤¨¤¦¨

íìeàk ïäì àéøamd mivexn ,xnelk ,agxe gezt egzty ¨¦¨¤§¨
.mdiyrnaáéúëc éàî ,äaø øîàc eðééäåoipra xacnd xenfna §©§§¨©©¨©¦§¦

mxyera mighead miryxd(ci hn my),'Bîì ìñk íkøã äæ',weqt ¤©§¨¥¤¨
okl mcew xen`d lr aqen df(ai weqt)'mlFrl FniYA mAxw'¦§¨¨¥§¨

,xn` jk lre ,dxeawd lr fnxndL íéòLø ïéòãBédf','íkøc §¦§¨¦¤¤©§¨
,äúéîìxg`n ,'enl lqk' mle`,íìñk ìò áìç íäì Léå`ede §¦¨§¥¨¤¥¤©¦§¨

aeygl mze` zexxern zeilkd oi` jkitl ,mdizeilk z` dqkn
.daeyza aeyle dzind lràéä äçëL øîàz ànLdzindïäî ¤¨Ÿ©§ª¨¦¥¤
,md mibbeye ,algd zngnøîBì ãeîìzweqtd jynda(ci weqt), ©§©

'älñ eöøé íäéôa íäéøçàå'xg`l mdilr `al cizrd z`e - §©£¥¤§¦¤¦§¤¨
miay mpi` ok it lr s`e ,cinz md mixtqn ,mlerdn mcae`

.daeyza
mixkp iptn `xizn `edy iptn xpd z` daknd' :dpyna epipy

,xeht 'eke'åë øpä ìò ñçkxhet iqei iax ,aiig dliztd lr qgk §¨©©¥
.'mgt dyer `edy iptn ,dliztd on ueg oleka

lirl x`azdy itk(.l)z ,dcedi iaxk xaeq epzpyna `nw `p
daknd z` aiign okle ,dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignd
z` xhetd oerny iax lr wlege ,dnecke xpd lr qgy zngn
.df oecipa iqei iax zrc dn zxxan `xnbd ,efk dk`ln dyerd

:`xnbd dywnéñBé éaøe` xpd lr qgy iptn dakndy xaeqd ©¦¥
,aiig dliztd lr qgyke ,xeht onyddéì àøéáñ ïàîkoiprl §©§¦¨¥

,dtebl dkixv dpi`y dk`lndéì àøéáñ äãeäé éaøk éàm` - ¦§©¦§¨§¦¨¥
,dcedi iaxk xaeqðäa eléôàConyd lr e` xpd lr qga -énð £¦§¨¨©¦

áéiçéì,aiigi mb -,déì àøéáñ ïBòîL éaøk éàåd lr qgaäìéút ¦©¥§¦§©¦¦§§¦¨¥§¦¨
,øèôéì énðoi` ixdy ,xeht df ote`a mb oerny iax zrcl ixdy ©¦¦§©

dide ,dliztd dlkz `ly epevx `l` ,envr ieaika jxev el
dzid f`y ,dzeakl jxved `le dxraed `l mlern m` el sicr

.xzei dkex` dliztd
:`xnbd zvxzníìBòì ,àleò øîàiqei iaxàøéáñ äãeäé éaøk ¨©¨§¨§©¦§¨§¦¨

,déìjixv did jkitle ,dtebl dkixv dpi`y dk`lna aiignd ¥
,xpde onyd lr qgy iptn daknyk elit` aiigzdlexhty dn

c meyn ,`ed mda,éñBé éaø øáñ÷d wxyúBðáì úðî ìò øúBñ ¨¨©©¦¥¥©§¨¦§
BîB÷îa,xzqy mewn eze`a -éåäzk`ln llka,øúBñla` ¦§¨¥¥
xzeqdúBðáì úðî ìòel` mipa`a,BîB÷îa àlLmewna `l` ©§¨¦§¤Ÿ¦§
,xg`,øúBñ éåä àìepi` ,xzeql dnecy xpd ieaik ok enke .xehte Ÿ¨¥¥

,onf xg`l ef dlizta wilcdl zpn lr ok dyera `l` eilr aiig
wilcdl ezrc m` la` ,enewna zepal zpn lr xzeql dnec dfy
jlz m` elit`e ,ef dliztn el ztk` `l la` ,df onya e` df xpa
zepal zpn lr xzeql dnecy meyn ,xeht `ed ixd ,ceai`l
xpde onyd lr qgay mrhde .iqei iax exhety ,xg` mewna
dpi` ieaikd zk`lny itl ,xg` mewna zepal zpn lrk aygp
oiprl 'dxizq'de 'oipa'd okle ,dlizta `l` onyae xpa ziyrp
ezrc oi` m`e ,cala dliztd l` miqgiizn 'dakn' zk`ln
aygpe enewna `ly zepal zpn lr xzeqk df ixd ,dilr

.xehte eieaika lwlwnk
:`ler ly evexiz lr dywn `xnbdäaø déì øîà,`lerléãkî ¨©¥©¨¦§¦

[ixd-]úBëàìî ìkzayeäì ïðéôìé[mze` micnl-]íúäå ,ïkLnî ¨§¨¨§¦©§¦¦§¨§¨¨
[okyna-],àeä BîB÷îa àlL úBðáì úðî ìò øúBñeid ixdy ¥©§¨¦§¤Ÿ¦§

dipgd mewna ezepal ick ,mzriqp mcew okynd z` mixzeq
zvxzn .aiig xg` mewna zepal ick xzeq mby rnyn ,`ad

:`xnbddéì øîà,daxl `leríúä éðàL,okynaáéúëc ïåék ¨©¥¨¦¨¨¥¨¦§¦
(k h xacna)éîc BîB÷îa úBðáì úðî ìò øúBñk ,'eðçé 'ä ét ìò'- ©¦©£§¥©§¨¦§¦§¨¥

`ad dipgd mewne mcewd dipgd mewn aygp ,epg 'd it lry oeik
.'d it lr eid mdipy ik ,cg` mewnl

:sqep uexizíìBòì ,øîà ïðçBé éaøåiqei iaxàøéáñ ïBòîL éaøk §©¦¨¨¨©§¨§©¦¦§§¦¨
,déìz` xhet okle ,dtebl dkixv dpi`y dk`ln lr miaiig oi`y ¥

zk`lnl jixv epi`y oeik ,onyd e` xpd lr qgy iptn daknd
,dnvr ieaikdàðL éàîed lr qgaäìéút,aiignyáø øîàãk ©§¨§¦¨¦§¨©©

àîézéàå ,àðeðîäz`f xn`y mixne` yie -,äáäà øa àãà áø ©§¨§¦¥¨©£¨©©£¨
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xcde"רמ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr al sc zay(iyily meil)

,íëúà éúàø÷ 'úéLàø'xen`k(b a dinxi)ziW`x 'dl l`xUi Wcw' ¥¦¨¨¦¤§¤Ÿ¤¦§¨¥©¥¦
e ,'dz`EaYúéLàø é÷ñò ìòziW`x' z`xwpy dlg zevn lr ± §¨Ÿ©¦§¥¥¦¥¦
'mkzqxr(k eh xacna),,øð äéeø÷ íëa ézúpL äîLð .íëúà ézøäæä £¦Ÿ¥¤¦§©§¦¤§¤§¨¨¤¨©¦¨¤§¨¥
xen`k(fk k ilyn)e ,'mc` znWp 'd xp'øð é÷ñò ìòzayézøäæä ¥¦§©¨¨©¦§¥¥¦§©§¦

íúBà íéîéi÷î ízà íà .íëúà,el` zeevn z` ±,åàì íàå ,áèeî ¤§¤¦©¤§©§¦¨¨§¦¨
,íëúîLð ìèBð éðéøä.mknc ziriax ca`z ,dcp zevn lehiaay £¥¦¥¦§©§¤

,xpd zevn lehiaae .mkziy`x my lhai ,dlg zevn lehiaae¥
.mkxp daki

:`xnbd zl`eyàðL éàîedpey dne ±ïúãéì úòLa,mipnf x`yn ©§¨¦§©¥¨¨
.miypd zeyprp f` `weecy

:lyn jxca exn`py ,zeaeyz dnk d`ian `xnbdìôð ,àáø øîà̈©¨¨¨©
àðékñì ãcç àøBzoikqd ccg ,dhigyl okene ux`l xeyd ltp ± ¨©¥§©¦¨

zrya dy`d jk .eaikydl gxeh `die mewiy mcew ,edhgye
`al dzeprxet zpnefn jkle ,rx dlfne ,`id dpkq avna dzcil

.dilr
:xg` lynàúîà ñBøéz Létz ,øîà ééaàdqxzde rWR daxz - ©©¥¨©©¦¦©§¨¤©

,dipec`l dgtydéåäéì àøèçî ãça.lkd lr dwlz zg` dkna ± §©©§§¨¤¡¥
awr dcil ixeqia yprdl zcner dzcil zrya dy`d mb jk
miwlne ,dizepeer lr miyper cer jkl mitxvne ,deg ly dpeer

.dzin ypera mlek lr zg` zaa dze`
:xg` lynìéôð déLôpîc ,àéåøì dé÷áL ,øîà àcñç áøaefr - ©¦§¨¨©¦§¥§¨§¨§¦©§¥¨¦

zcnerd dy`d mb jk .leti envrny ,elitdln xekiyd z`
'd rpnpy jka ice ,dngx z` gztiy 'd ingxl dkixv clil

.dzn `id dnvrne ,dl geztln
:xg` lynïèäéø éféòå àøbç àéòø ,øîà àá÷eò øîxbigd drexd ± ©§¨¨©¨£¨©§¨§¦¥¦£¨

mpn` ,ozewldl ick ,uexl zelwd mifird z` biydl leki epi`
éléî àøèeç áaàdnr xacn ,o`vd zexcbl frd dribnyk ± ©¨§¨¦¥

,dryt lr dzewldl drexdàðaLeç éøã éaàåo`vd xic ziaae ± §©¥¨¥§¨¨
,d`ixa `idyk dy`d mb jk .diryt lk lr oeayg dnr `a
xikfdl bxhwnl gk oi`e ,dilr zepibn dizeiekfy minrt
m` diyrn miwcea ,dpkqa `ide zcleiyk mpn` ,dizepeer

.qpl die`x
:xg` lynéîçøîe éçà éLéôð àúàåðç áaà ,øîà àtt áølr ± ©¨¨¨©©¨¨§¨¨§¦¦©¥§©£¥

mig` daxd ,xyer my yie zepefn my miwlgny zepgd gzt
,zepgd lral miade`e mig` miyrp lkd ,xnelk ,yi miade`e

la`éîçøî àìå éçà àì éðBéæa áaàoi` ,ipere cqtd yiy mewna ± ©¨¦§¥Ÿ©¥§Ÿ§©£¥
dl yi aeh dlfnyk ,dy`d mb jk .miade` `le mig` `l
`idy dzcil zrya la` ,mibxhwnd iptn dilr mipibnd miviln

.daehl dilr uilniy in oi`e ,dzeaiyge dlfn rxed dpkqa
lr oyiprdl ick ozcil zrya odiyrn miwcap miypdy epcnl

:miyp`d iyrn miwcap izn zxxan `xnbd ,odizepeeréøáâå§©§¥
é÷caéî àëéämdiyrn miwcap okid mixabde ±mdizepeer xikfdl ¥¨¦©§¦
.mdizeiekfe

:`xnbd daiyn,øLbä ìò íéøáBòL äòLa ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦§¨¨¤§¦©©¤¤
miie`x m`d mdiyrn miwcea ,ewfpie hhenzi `ly qpl mikixve

.qpl
d lr mixaeryk wx :`xnbd ddnzàì eúå ,øLb.cer `le ± ¤¤§Ÿ

:`xnbd daiyn,àîéàdpkq mewn lka,øLb ïéòkmixaeryk oebk ¥¨§¥¤¤
mdilr leti `ly qpl mikixve ,letil dhepd rerx xiw cva
miwcap f` ,ewfpi `ly qpl mikixve ,jxcl mi`veiyk oke ,xiwd

.qpl miie`x m` mdiyrn
`xnbd d`ian ,mc`d iyrn miwcap dpkq mewnay xen`d ab`

:dpitqa mzbltda mi`xen` dnk zbdpdøáò àì ,áøxdpd z` ©Ÿ¨©
àøaîa,[xdpd z` da mixaery] dpitqa ±íéáëBk ãáBò déa áéúéc §©¨¨§¨¦¥¥¨¦

.ieb da ayiy -déìò àðéc déì ãé÷téî àîìéc ,øîàzrya `ny ± ¨©¦§¨¦§¦¥¦¨£¥
,ezpitq rahzy eilr xfbie ,ei`hg lr ixkpd cwti dbltdd

déãäa àðñéôzîe.enr cgi eypera qtz`e ± ¦§¦§¨©£¥
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éúéevL íéøác ìéáLa :ìàòîLé éaø éác àðz ?òîLî éàî ."eàèçänçä úBîéa íëúà ¨¨©©§©¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§¦§¨¦¤¦¦¦¤§¤¦©©¨

øîàpL ,ïéëøaúî Y ïéðúBð íàå .íéîLbä úBîéa âìL éîéî íkî eìæâé Y íúéNò àìåeàéáä" §Ÿ£¦¤¦§§¦¤¥¥¤¤¦©§¨¦§¦§¦¦§¨§¦¤¤¡©¨¦
úéa ìà øNònä ìk úàøöåàäøîà úàæa àð éðeðçáe éúéáa óøè éäéåäàì íà úBàáö ' ¤¨©©£¥¤¥¨Ÿ¨¦¦¤¤§¥¦§¨¦¨¨Ÿ¨©§¨¦Ÿ

íéîMä úeaeøà úà íëì çzôàéúå÷éøäåøîà ?"éã éìa ãò" éàî ,"éã éìa ãò äëøa íëì ¤§©¨¤¥£©¨©¦©£¦Ÿ¦¨¤§¨¨©§¦©©©§¦©¨©
(áø) øa éîø:ø"àíëéúBúôN eìáiL ãòøîålî.écéìæb ïBòaéàáåbäáòøäå ,äìBò,ïäéúåðáe ïäéða øNa íéìëBà íãà éðáe ,äååä ¨¦©©©¤¦§¦§¥¤¦Ÿ©©©£¨¥©Ÿ©¤§¨¨¨Ÿ¤§¥¨¨§¦§©§¥¤§Ÿ¥¤

øîàpL"eòîLïBøîBù øäa øLà ïLaä úBøt äfä øácäúå÷Låòäíélc:àáø øîà "íéðBéáà úåööåøäé,àæBçîc éLð éðä ïBâk ¤¤¡©¦§©¨¨©¤¨©¨¨£¤§©§¨Ÿ§Ÿ©¦¨Ÿ§Ÿ¤§¦¨©¨¨§¨¥§¥¦§¨
ïìëàã
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr al sc zay(iyily meil)

åok it lr s`,õøàä énòì eøñîðmc` lkl dxez dpin`d ,xnelk §¦§§§©¥¨¨¤
cinrdl oic zia eehvp `le ,el` mixac lr ux`d mr `ed m` s`
on mixzen zeevnd lr micitwnd mixagd s`e ,jk lr mixney
zenexze dlg yixtdy eilr jenqle ux`d mr zt lek`l dxezd
,ux`d mr ivtga ynzydl mixagd mixzen oke .zexyrne
milren e`vnpe ,ea xfge ,myicwd `ny yeygl mikixv mpi`e

.ycwda
d`ian ,ozcila miypd zzin zaiq dpyna epipyy dn ab`
zhxtn oke ,ozzinl ztqep daiq zx`and `ziixa `xnbd

:minieqn zepeer zngn mi`ad mixg` miyperïúð éaø ,àéðz©§¨©¦¨¨
ïBòa ,øîBàmeiw i`íãà ìL äMà äúî ,íéøãð.xcepdøîàpLilyn) ¥©£§¨¦¥¨¦¨¤¨¨¤¤¡©

(fk akì Eì ïéà íà'ézçzî EákLî çwé änì ,ílL'Ejpi` m` - ¦¥§§©¥¨¨¦©¦§¨§¦©§¤
.jzy` z` 'd gwi ,zxcpy zeycwde zepaxw mlyn

ïBòa ,øîBà éaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd ly,íépè÷ ïäLk íéúî ©¦¥©£§¨¦¨¦¥¦§¤¥§©¦
øîàpL(d d zldw)ét úà ïzz ìà'øîàz ìàå ,EøNa úà àéèçì E ¤¤¡©©¦¥¤¦©£¦¤§¨¤§©Ÿ©

úà ìaçå ,EìB÷ ìò íéäìàä óö÷é änì ,àéä äââL ék Càìnä éðôì¦§¥©©§¨¦§¨¨¦¨¨¦§Ÿ¨¡Ÿ¦©¤§¦¥¤
éãé äNòî'Ejkae ,miiwl lkez `l `ny ,xecpl jitl dyxz l` ± ©£¥¨¤

`le ,[ok zngn ezeniy ,jipa z` aiigzy] jxya z` `ihgz
dbbyay ,jxcp zeabl `ay ycwd ly xafb epiide ,j`lnl xn`z
zxcpy dn llba jilr 'd sevwi f`y ,mlyl dvex jpi`e zxcp

,iax x`an ,jici dyrn z` zigyie ,'jlew'aåéãé äNòî ïä äæéà¥¤¥©£¥¨¨
øîBà éåä ,íãà ìLel`.íãà ìL åéúBðáe åéða ¤¨¨¡¥¥¨¨§¨¤¨¨

:mizn mc` ly eipa oer dfi` zngn zwelgn d`ian `xnbdeðz̈
ïBòa ,ïðaømeiw i`íéða ,íéøãðxcepd lyøæòìà éaø éøác ,íéúî ©¨¨©£§¨¦¨¦¥¦¦§¥©¦¤§¨¨

äøBz ìehéa ïBòa ,øîBà àéNpä äãeäé éaø .ïBòîL éaøa.mizn md §©¦¦§©¦§¨©¨¦¥©£¦¨
:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨

øîàc ïàîìmizny xaeql xacd oaen ±,íéøãð ïBòajkl xewndy §©§¨©©£§¨¦
ïøîàãk,'ebe 'jit z` ozz l`' weqtd zyxcn ,iax mya lirl ¦§£©¨

øîàc ïàîì àlàmiznyäàø÷ éàî ,äøBz ìehéa ïBòaedn ± ¤¨§©§¨©©£¦¨©§¨¨
:`xnbd daiyn .df xac fnxp ea weqtdáéúëc(l a dinxi)àåMì' ¦§¦©¨§

'eç÷ì àì øñeî ,íëéða úà éúékämkipa z` izikd mpiga ike ± ¦¥¦¤§¥¤¨Ÿ¨¨
.dxez ecnl `ly meyn z`f iziyr `lde ,[dinz oeyla]ïîçð áø©©§¨

íéøãð ïBòa øîàc ïàîì ,øîà ÷çöé øa,mizn mdàëäî énðmb ± ©¦§¨¨©§©§¨©©£§¨¦©¦¥¨¨
,yxecy ,df weqtn z`f cnel `ed,'íëéða úà éúékä àåMì'©¨§¦¥¦¤§¥¤

,`zegipaàåL é÷ñò ìòz` izikd ,mkixcpa mzxwiyy zngn ± ©¦§¥¨§
.mkipa

:mipad zzin zaiqa iax ly ezrca dxizq dywn `xnbdéãkî¦§¦
ixd ±,éaø eðééä àéNpä äãeäé éaø,`ed cg` mc` ,xnelkéaøå ©¦§¨©¨¦©§©¦§©¦

íéøãð ïBòamizn mdøîà÷o`ke ,dpey`x d`aedy `ziixaa ©£§¨¦¨¨©
oeer zngn mizny yxity xfrl` iax lr wlg dipyd `ziixaa

.dxez lehia oeer zngn mizny yxite ,mixcp
epyp dpey`xd `ziixaa iax ixac :`xnbd zvxzndòîLc øúä©§©§¨

[ef `xnin rnyy xg`-]ïBòîL éaøa øæòìà éaøîoera mizny ¥©¦¤§¨¨§©¦¦§
dfe ,dxez lehia oera mizny iax xaq dligza ,xnelk .mixcp
xfrl` iaxn rnyy xg` mpn` ,dipyd `ziixaa epipyy dn
mipa mixcp oeray ,iax ly eax didy oerny iax eia` mya

.dpey`xd `ziixaa epipyy dn dfe ,ezenk zepyl xfg ,mizn
:mipa zzin zaiqa zetqep zerc d`ian `xnbdda éâéìtewlgp ± §¦¦¨

,df oipraøîà ãç ,éñBé éaøå àaà øa àéiç éaømi`xen`dn cg` ± ©¦¦¨©©¨§©¦¥©¨©
mizn mipay ,xn`ïBòazevn meiw i`,øîà ãçå ,äæeæîmizn mdy ©£§¨§©¨©
.äøBz ìehéa ïBòa©£¦¨

dxeza xn`p :mxewn z` zx`an `xnbd(`k-hi `i mixac)mYcOle'§¦©§¤
LAkWaE KxCa LYklaE LziaA LYaWA mA xAcl mkipA z` mzŸ̀¨¤§¥¤§©¥¨§¦§§§¥¤§¤§§©¤¤§¨§§
mkini EAxi ornl .LixrWaE LziA zFfEfn lr mYazkE .LnEwaE§¤§©§¨©§¥¤¦§¨¤§©©¦§§¥¤
iniM mdl zzl mkiza`l 'd rAWp xW` dnc`d lr mkipa inie¦¥§¥¤©¨£¨¨£¤¦§©©£Ÿ¥¤¨¥¨¤¦¥
exn`p devn efi` lr mi`xen`d ewlgpe .'ux`d lr minXd©¨©¦©¨¨¤

.'ebe 'mkipa inie mkini eaxi ornl' mixacdøîàc ïàîìmipady §©§¨©
mizn,äæeæî ïBòadàø÷î'eaxi ornl'Løãðy weqtd lr,åéðôì ©£§¨¦§¨¦§¨§¨¨

,dfefn zevn lr cnlnd ,'jixryae jzia zefefn lr mzazke'àìå§Ÿ

y weqtd lr yxcp,åéðô éðôìwqerd ,'mkipa z` mze` mzcnle' ¦§¥¨¨
mipad ly mdini zekix`y xaeq okle .dxez cenlz zevna

.dfefn zevn meiwa dielzäøBz ìehéa ïBòa øîàc ïàîìemipad §©§¨©©£¦¨
,miznLøãð àø÷îmbåéðôì,dfefn zevn lr ±ålr mbåéðô éðôì± ¦§¨¦§¨§¨¨§¦§¥¨¨

dxez lehia oera mizny xn`y dne ,dxez cenlz zevn lr
.dfefn oern cal ,mizn df oera s`y ezpeek

:mipa zzin zaiqa ztqep zwelgn d`ian `xnbdéaø da éâéìt§¦¦¨©¦
ïBòa ,øîà ãç ,äãeäé éaøå øéàîzevn lehiaäæeæî,mizn mipaãçå ¥¦§©¦§¨©¨©©£§¨§©

ïBòa ,øîàzevn lehiaúéöéö.mizn mipa ¨©©£¦¦
:`xnbd zxxan .mi`pzd ly mxewn z` zx`an `xnbdàîìLa¦§¨¨

øîàc ïàîìmizn mipady,äæeæî ïBòa`ed jkl xewndáéúëcmy) §©§¨©©£§¨¦§¦
(k `iíëéîé eaøé ïòîì' ,déøúa áéúëe ,'Eúéa úBæeæî ìò ízáúëe'§©§¨©§¥¤§¦©§¥§©©¦§§¥¤

,'íëéðá éîéåzevn meiwa dielz mipad ly mdini zekix`y ixd ¦¥§¥¤
,dfefnúéöéö ïBòa øîàc ïàîì àlà,mizn md,àîòè éàî,xnelk ¤¨§©§¨©©£¦¦©©£¨

.z`f el oipn
:`xnbd daiynàîézéàå ,àðäk áø øîàxn`y mixne` yie-] ¨©©©£¨§¦¥¨

[z`f,éøî àìéLn `ed xewndáéúëc(cl a dinxi)éôðëa íb'eàöîð C ¦¨¨¦¦§¦©¦§¨©¦¦§§
,'íéi÷ð íéðBéáà úBLôð íclehia zngny ,aezkd z` miyxece ©©§¤§¦§¦¦

mipeia`' zeytp mc zaeg jilr e`vnp ,'jitpk'a ziviv zevn
.`hgn miiwpd miphw mipa mde ,'miiwp

äæeæî ïBòa øîàc ïàîì ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø,mizn mdénð ©©§¨©¦§¨¨©§©§¨©©£§¨©¦
àëäî,df weqtn z`f cnel `ed mb ±áéúëcweqtd jyndaàì' ¥¨¨¦§¦Ÿ

,'íéúàöî úøzçnáaezkd z` miyxeceeNòL[a ebdpy-]íéçút ©©§¤¤§¨¦¤¨§¨¦
,dfefna miaiigd minlyúøzçnk,dfefnn dxehtd ,dxrnk ± ©©§¤¤

miieyry l`xyi ly mdigzt z` `vny opelzn aezkd ,xnelk
zxzgn igzt md eli`k mda ebdpe ,dfefna miaiige obedk
zngn ,xnelk ,'dN` lM lr iM' weqtd miiqne .dfefnn mixehtd¦©¨¥¤

.mkipa z` izikd [dfefn zevn lehia ly] df oeer
d`ian ,miphw mdyk eipa mizn ziviv oeray xn`pd ab`

:ef devna xidfd ly exkya xn`n `xnbdìk ,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¨
a øéäfäzevne äëBæ úéöéö`al cizrlíéôìà éðL Bì ïéLnLî ©¨¦§¦¦¤§©§¦§¥£¨¦

øîàpL .íéãáò úBàî äðBîLe(bk g dixkf),[úBàáö] 'ä øîà äk' §¤¥£¨¦¤¤¡©Ÿ¨©§¨
ì ìkî íéLðà äøNò e÷éæçé øLà änää íéîia,íéBbä úBðL ©¨¦¨¥¨£¤©£¦£¨¨£¨¦¦¨§Ÿ©¦

ðëa [e÷éæçäå]'åâå íënò äëìð øîàì éãeäé Léà ómidl` EprnW iM §¤¡¦¦§©¦§¦¥Ÿ¥§¨¦¨¤¦¨©§¡Ÿ¦
,ecba spka icedi yi` miiwy ziviv zevn xkyay epiide ,'mkOr¦¨¤
,eynyl evxiy ,dne` lkn miyp` dxyr ecban spk lka ewifgi
spk lkay `vnp [l`xyin ueg] mlera zene` miray yiy oeike
miitl` ewifgi zetpk rax`ae ,eynyl miyp` ze`n ray ewifgi

.miyp` ze`n dpenye
zngn mi`ad miyper zhxtnd `ziixa `iadl zxfeg `xnbd

:zenieqn zexiarïîéñ,oldl myper hxetnd zexiarlàðN ¦¨¨¨
[mpig z`py-]àzëeôéL äòeáL àðéc úìæâð äîeøz älçzekity-] ©¨§¨¦§¤¤¦¨§¨¦§¨

[mincàéeléb[zeixr ielib-]àúeìáðå.[dt zelap-] ¦¨§©§¨
ípç úàðN ïBòa ,øîBà äéîçð éaø ,àéðz`la exiag z` `peyy ± ©§¨©¦§¤§¨¥©£¦§©¦¨

yprp ,eze`pyl xzen ok zngny dxiar efi` dyry d`xy
y jka ,dcin cbpk dcinaäáø äáéøî[ziaxzn-]ìL Búéa CBúa §¦¨¨¨§¥¤

eze`å .íãày jka yprp okìL åéúBðáe åéðáe ,íéìôð úìtî BzLà ¨¨§¦§©¤¤§¨¦¨¨§¨¤
eze`,íépè÷ ïäLk íéúî íãà`edy ,dcin cbpk dcin ef mby ¨¨¥¦§¤¥§©¦

.eiaed` eipa z` epnn milhep df cbpke ,exiagn ezad` wigxd
ïBòa ,øîBà äãeäé éaøa øæòìà éaøzyxtd i`äëøa ïéà ,älç ©¦¤§¨¨§©¦§¨¥©£©¨¥§¨¨

ñpeëîa,onye oii zexve`a ±eok zngnúçlzLî äøàîdllw-] ©§¨§¥¨¦§©©©
[d`aíéøòMamixknp xeqgnd zngny ,onyde oiid ixigna ± ©§¨¦
,xweiaåy jka mb miyprpïéìëBà íéøçàå ,íéòøæ ïéòøBægnevd z` §§¦§¨¦©£¥¦§¦

,jkl xewnde .mdnøîàpLdgkezd zyxta(fh ek `xwie)éðà óà' ¤¤¡©©£¦
,úçcwä úàå úôçMä úà ,äìäa íëéìò ézã÷ôäå ,íëì úàf äNòà¤¡¤Ÿ¨¤§¦§©§¦£¥¤¤¨¨¤©©¤¤§¤©©©©
,'íëéáéà eäìëàå ,íëòøæ ÷éøì ízòøæe ,Lôð úáéãîe íéðéò úBlëî§©¥©¦§¦Ÿ¨¤§©§¤¨¦©§£¤©£¨ªŸ§¥¤

éø÷z ìàweqta,'älça' àlà ,'äìäa'zyxtd i` oeeray ,xnelk ©¦§¥¤¨¨¤¨©©¨
xak mzqpky dn epiide ,mkilry dnn izxqgd dlg
xn`p oke .oefnd ixrya zglzyn dx`n ok zngne ,mkizexve`a
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zay(iriax meil)

ïãáò àìå ïìëàc,odilra oenn zelke`y ±zeqipkne zecaer opi`e §¨§¨§Ÿ¨§¨
.odilra z` zelfeby `vnpe ,odici dyrn xky eláéúëe,jynda §¦

didi mypery(h c qenr)úBaøä ,ïB÷øiáe ïBôcMa íëúà éúékä'¦¥¦¤§¤©¦¨©¥¨©§
'íæbä ìëàé íëéúéæå íëéðàúe íëéîøëå íëéúBpb.[abg oin-]áéúëe ©¥¤§©§¥¤§¥¥¤§¥¥¤Ÿ©©¨¨§¦

(c ` l`ei)øúéå ,÷ìiä ìëà äaøàä øúéå ,äaøàä ìëà íæbä øúé'¤¤©¨¨¨©¨©§¤§¤¤¨©§¤¨©©¨¤§¤¤
,'ìéñçä ìëà ÷ìiädny cenll yi 'ebe 'mfbd xzi' xn`py jkne ©¤¤¨©¤¨¦

,dknd zligz `l` dpi` ,'mfbd lk`i' qenr z`eapa xn`py
miabgd milke`y oeike .l`eia zehxetnd zeknd ze`a dixg`e

.mlera arx didp ,d`eazd lk z`earx yiykáéúk(hi h diryi) §¦
Bòøæ øNa Léà ,eòáN àìå ìåàîN ìò ìëàiå ,áòøå ïéîé ìò øæâiå'©¦§Ÿ©¨¦§¨¥©Ÿ©©§Ÿ§Ÿ¨¥¦§©§Ÿ

.'eìëàé:`xnbd zyxec,'Bòøæ øNa' àlà ,'BòBøæ øNa' éø÷z ìà Ÿ¥©¦§¥§©§¤¨§©©§
yi el` miweqt lkne .eicli xya z` lk`i oearxd zngny
,mlera arx minxeb mde ,miabg ipin mlerl `ian lfbdy cenll

mdizepae mdipa xya mc` ipa milke` `linne.
:`ziixad dkiynnïécä éepéò ïBòampic wqt mipiicd midyny ± ©£¦©¦

,oicd ilra z` jka miprne ,mdl xxazp xaky s`eoeeraúeeéò¦
ïécä,oick `ly cifna miwqety ±eoeeraïécä ìe÷ì÷epiir `ly ± ©¦¦§©¦

,oick `ly weqtl elykp jk jezne ,epecl exdine oica ahid
eoeeraäáø äféáe áøç ,äøBz ìehéa,mlera [miaxzn±]øáãå ¦¨¤¤¦¨¨¨§¤¤

[dtibn-]àa úøBváe,mlerlïéìëBàå ,ïéòáN ïðéàå ïéìëBà íãà éðáe ©¤¨§¥¨¨§¦§¥¨§¥¦§§¦
z` mc` ipa.ì÷Lîa íîçì,mixacd xewneáéúëc(dk ek `xwie) ©§¨§¦§¨¦§¦

'åâå úéøa í÷ð úî÷ð áøç íëéìò éúàáäå','mkkFzA xac iYgNWe §¥¥¦£¥¤¤¤Ÿ¤¤§©§¦§¦©§¦¤¤§§¤
,'axg' `id 'zixa' zxtd lr dnwpdy ixd,äøBz àlà 'úéøa' ïéàå§¥§¦¤¨¨

øîàpL(dk bl dinxi)'åâå äìéìå íîBé éúéøá àì íà'minW zFTg ¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨ª¨©¦
ixd .'iYnU `l ux`e.dngln axga miyprp dxez lehia oeeray ¨¨¤Ÿ¨§¦

xen`k 'xac'a miyprp oke .yekxd zfia icil d`ian dnglne
.weqtaáéúëejynda(ek ek `xwie),eôàå íçì ähî íëì éøáLa' §¦§¦§¦¨¤©¥¤¤§¨

,'åâå íéLð øNò,'ErAUz `le mYlk`e ,lwWOA mkngl EaiWde ¤¤¨¦§¥¦©§§¤©¦§¨©£©§¤§Ÿ¦§¨
,lwyna mngl milke`y jkae ,zxevaa mb miyprpy ixd

.miray mpi`e milke`eáéúëejynda(bn ek my),ïòéáe ïòé' §¦©©§©©
'eñàî éètLîa,'ihtyn'a eq`ny lr yperk ze`a el` zellw ± §¦§¨©¨¨

dxez lehia oeer lr mi`a oke] oicd lewlwe zeeire iepir epiide
lirl weqta xkfend(dk ek my).[
:`ziixad dkiynnàåL úòeáL ïBòa,reci exwye xwyl raypy ± ©£§©¨§
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äléòLY÷úML éñBé ,älòúéäpébL ïBòîL ,éøBtéöì äìâé Ydéøáe àeä ìæà .âøäé Y ¤¦¨¦§©¤¥¤¨©¦§¤§¦¦¦§¤¦¨¥¨¥£©§¥
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ãòeäééøàeö,éñøb àîBé élek ,àìçaééelö ïãéòaeLáì,elöîe eñëéîeäééðî éçlLî øãäå ©©§©§§¨¨¥¨¨§¦§¦©©¥§©¦§§©©£©§©§¦¨©§

àìc éëéä ék.eìáéìeáúéàéðL øñéøz,àúøòîc àçúétà í÷å eäiìà àúà .àúøòna ¦¥¦§¨¦§¦§§¥¨§¥©§¨§¨£¨¥¦¨§¨©¦§¨¦§¨§¨
ïàî :øîàdéòãåììéèáe øñé÷ úéîc éçBé øáì?déúøéæbéáøk à÷c éLðéà eæç .e÷ôð,éòøæå £©©Ÿ§¥§©©§¦¥¨©¥§¥§¥©§¨¡¨¥§¨¨§¦§¨§¦

ïéðúåpL íB÷î ìk !äòL éiça ïé÷ñBòå íìBò éiç ïéçépî :øîàäúöé .óøNð ãiî Y ïäéðéò £©©¦¦©¥¨§§¦§©¥¨¨¨¨¤Ÿ§¦¥¥¤¦¨¦§¨¨§¨
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àúaL éìòîc àéðt éãäa .äzàå éðàéðàãî éøz èé÷ð äåäc àáñ àeää eæç,àñàèéäøå £¦§©¨©£¥©§¨§©£¥©§¨£©¨¨©£¨¨¦§¥§¨¥¨¨§¨¥
.úaL ãBáëì :eäì øîà ?Cì änì éðä :déì eøîà .úBLîMä ïéaéâñéúåãç ?ãça Cì ¥©§¨¨§¥¨¥¨¨¨¨©§¦§©¨§¦§¦¨§©©
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bl sc zay(iriax meil)

øNònä ìòzenexz mdn eyixtd `ly] milah zexit zlik` lr ± ©©©£¥
`hgy oeike ,miny icia dzin eypr mlke`dy ,[zexyrne
zny dcn cbpk dcna yprp ,epexb jxc eirnl zqpkpd dlik`a

.oexba xnbpe miirna ligznd ilega,øîBà éñBé éaøa øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¥¥
ìòoerìòøä ïBL.d`a `id ©¨¨¨

:xfrl` iax ixacl xewn d`ian `xnbdéaø àîézéàå àáø øîà̈©¨¨§¦¥¨©¦
äàø÷ éàî ,éåì ïa òLBäéxn`py ,z`f fnxnd weqtd edn ±mildz) §ª©¤¥¦©§¨¨

(ai bqét øëqé ék ,Ba òaLpä ìk ìläúé ,íéäìàa çîNé Cìnäå'§©¤¤¦§©¥Ÿ¦¦§©¥¨©¦§¨¦¦¨¥¦
,'ø÷L éøáBã`ed mypere ,rxd oeyl ixacn epiid 'xwy ixaec' §¥¨¤

.dxkq` epiide 'xkqi'
:`xnbd zwtzqnéñBé éaøa øæòìà éaø ,eäì àéòaéàwxì ìòïBL ¦©§¨§©¦¤§¨¨§©¦¥©¨

øîà÷ òøä,lah zlik` lr `le d`a dxkq`y,àîìéc Bà`a ¨¨¨¨©¦§¨
y siqedlì ìò óàénð òøä ïBL[d`a `id mb].øîà÷ ©©¨¨¨©¦¨¨©

:`xnbd zhyetíøkì eðéúBaø eñðëpLk ,òîL àzzial-] ¨§©§¤¦§§©¥©¤¤
[yxcndøæòìà éaøå äãeäé éaø íL äéä ,äðáéaéaøå éñBé éaøa §©§¤¨¨¨©¦§¨§©¦¤§¨¨§©¦¥§©¦

Bæ äkî ,íäéðôa Bæ äìàL äìàLð .ïBòîL,[dxkq`±]äî éðtî ¦§¦§£¨§¥¨¦§¥¤©¨¦§¥¨
.äta úøîBâå íééòî éðáa úìçúî©§¤¤¦§¥¥£¦§¤¤©¤
Làø éàòlà éaøa äãeäé éaø äðòð[oey`x-]íB÷î ìëa íéøaãîä ©£¨©¦§¨§©¦¦§©Ÿ©§©§¦§¨¨
úBöòBé úBéìkL ét ìò óà ,øîàåmde ,zeyrl dn mc`d ly eall §¨©©©¦§§¨£

,rxd oeyl xacl edevriïéáî áìåzeilkd zvrl renyl m`d §¥¥¦
,mixacd z` dcea ok zeyrl ald hilgnyke ,rxd oeyl xacl

ìåCzçî ïBLd mewn lkn ,mixacdät[oexbd-]øîBbxeaic z` §¨§©¥¤¥
lr yperk d`ay dxkq` okle .lewd `vei epnny ,rxd oeyl
zxnebe ,miiniptd mixai`d mdy miirn ipaa dligzn rxd oeyl

.dcn cbpk dcn ,dta
,øîàå éñBé éaøa øæòìà éaø äðòðmiirn ipaa zlgzn ef dkn jkl ©£¨©¦¤§¨¨§©¦¥§¨©

,dta zxnebeda ïéìëBàL éðtî[dta±],ïéàîè íéøácipal mi`ay ¦§¥¤§¦¨§¨¦§¥¦
:`xnbd ddnz .dtd jxc miirnd,Czòc à÷ìñ íéàîè íéøác§¨¦§¥¦¨§¨©§¨

`xnbd .dzina mi`nh mixac lke`d ly eyper oi` `lde
:xfrl` iax ixac z` zpwznïðéàL íéøác da ïéìëBàL ,àlà¤¨¤§¦¨§¨¦¤¥¨

íéðweúîicia dzin `ed lah zlik` lr yperde ,mixyern ± §¨¦
meyn ,dta zxnebe miirn ipaa dligznd dxkq`a yprpe ,miny

.dcn cbpk dcn
oer dfi` zngn ,mi`pzd ixac jynd z` `iadl zxfeg `xnbd

:dta zniizqne miirna dligzn okly ,dxkq` d`aéaø äðòð©£¨©¦
äøBz ìehéa ïBòa ,øîàå ïBòîL.dxkq`a miyprpBì eøîàminkg ¦§§¨©©£¦¨¨§

,oerny iaxlíéLðok it lr s`e ,dxez cenlza zeevn opi`y ¨¦
,dxkq`a zelgpeçéëBéoer zngn dxkq`d z`ia zaiq oi`y ¦

zngn zeyprp od ,oerny iax mdl aiyd .dxez lehiaúBìhánL¤§©§
ïäéìòa úà,el eywd aey .dxezníéøëð,dxez cenll eehvp `ly ¤©£¥¤¨§¦

,dxkq`a milgp mewn lkne.eçéëBémd mb ,oerny iax mdl aiyd ¦
,dfa mi`hegìàøNé úà ïéìhánL,el eywd aey .dxeznúB÷Bðéz ¤§©§¦¤¦§¨¥¦

,dxkq`a milgp mewn lkne ,cenil ipa mpi`y.eçéëBémdl aiyd ¦
,dfa mi`heg md mb ,oerny iaxïäéáà úà ïéìhánLceniln ¤§©§¦¤£¦¤

ipin mdl ozile mdnr liihl mdizea` z` migixhny ,dxez
dwizn,el eywd aey .ïaø úéa ìL úB÷Bðézmpi`e milha mpi`y ¦¤¥©¨

,dxkq`a milgp mewn lkne ,mdia` z` milhaneçéëBéef oi`y ¦
,mdl aiyd .daiqdíúäzaiq ,oax zia ly zewepiza ,my ± ¨¨
`id dxkq`a mzzinéaøãk[iax ixack-],ïBéøeb éaø øîàc ,ïBéøeb ¦§©¦§§¨©©¦§

àîézéàå[z`f xn`y mixne` yie-]ïîæa ,äéòîL éaøa óñBé áø §¦¥¨©¥§©¦§©§¨¦§©
íé÷écväLmpyiøBcä ìò íéñtúð íé÷écö ,øBcamiwicvd ± ¤©©¦¦©©¦¦¦§¨¦©©

y onfae .mdilr xtkl ick ,xecd zepeer lr miyprpíé÷écö ïéà¥©¦¦
øBcä ìò íéñtúð ïaø úéa ìL úB÷Bðéz ,øBcazepeer lr miyprp ± ©¦¤¥©¨¦§¨¦©©

lehiaa xecd ipa mi`hegyke .mzzina mdilr mixtkne ,xecd
miqtzpy minrt ,dxkq`a dzin `ed jk lr yperdy dxez
.xecd zepeer lr xtkl ick dxkq`a mizne oax zia ly zewepiz

:oeixeb iax ixacl xewn d`ian `xnbd,éøéòæ øa ÷çöé éaø øîà̈©©¦¦§¨©§¦¦
dì éøîàå[df xn`ny mixne` yie-]éàî ,àøéæð ïa ïBòîL éaø øîà §¨§¦¨¨©©¦¦§¤§¦¨©

äàø÷oax zia ly zewepize miwicvy fnxp eay weqtd edn ± §¨¨

xn`py ,xecd zepeera mizn(g ` mixiyd xiy)ôiä Cì éòãú àì íà'ä ¦Ÿ¥§¦¨©¨¨
'åâå ïàvä éá÷òa Cì éàö ,íéLpazFpMWn lr KizIcB z` irxE ©¨¦§¦¨§¦§¥©Ÿ§¦¤§¦Ÿ©¦©¦§§

iywae i`v ,izeevn xenyl jl ircz `l m` ,xnelk ,'mirxd̈Ÿ¦
,mipey`xd zea`d mdy ,'o`vd [ilbx-] iawr' zekfa mingx
mzekfae ,l`xyi mr ly mpryne mceqi mdy iptn jk mipekne
eqtzi `ly ,jly zewepizd epiid ,jiizeicb z` lcbl ilkez

.[eiqpxte xecd irex-] mirexd zgz oekynkïðéøîàåepxn`e ± §¨§¦©
l ,`id 'mirxd zepkyn lr' weqtd zpeekyìò ïéðkLeîîä íééãb§¨¦©§§¨¦©

,íéòBøä.miwicvd mewna xecd oera miqtzpd zewepizd epiide ¨¦
mizn ,mlera mpi`yke ,xecd zepeera mizn miwicvdy ixd

.oax zia ly zewepiz mzgz
iax zrca wtqd oiprl `ziixadn dzii`x z` `xnbd zniiqn

:xfrl`dpéî òîLoeyl lry lirl xn`y xfrl` iaxy jkn - §©¦¨
`id lah zlik` oer lry o`k xn` ,mlerl d`a dxkq` rxd

,'rxd oeyl lr' lirl xn`y dny ,gken ,d`aì ìò óàòøä ïBL ©©¨¨¨
,øîà÷ énðdwiqn .`nw `pz xikfdy lah zlik` oer caln ©¦¨¨©
ok` :`xnbd.dpéî òîL§©¦¨

y`x' `xwp i`rli` xa dcedi iaxy xkfed d`aedy `ziixaa
zxxan .jk `xwp recn zx`an `xnbd .'mewn lka mixacnd

:`xnbddéì eø÷ éànàåel e`xw recne ±ìëa íéøaãîä Làø' §©©¨¥Ÿ©§©§¦§¨
.'íB÷î̈

:`xnbd daiynéáúéceayi zg` mrty ±éaøå éñBé éaøå äãeäé éaø §¨§¦©¦§¨§©¦¥§©¦
áéúéå ,ïBòîLayie ±íéøb ïa äãeäé[mixb eid en`e eia`y-]eäééab ¦§§¨¦§¨¤¥¦©©§

.[mdnr ,mlv`-]ìL ïäéNòî íéàð änk ,øîàå äãeäé éaø çúẗ©©¦§¨§¨©©¨¨¦©£¥¤¤
Bæ äneà,[inex±]íéøLb eðwz ,íé÷ååL eðwz,zexdpd lrneðwz ¨¦§§¨¦¦§§¨¦¦§

éñBé éaø .úBàöçøîe mixacd z` rnyïa ïBòîL éaø äðòð .÷úL ¤§£¨©¦¥¨©©£¨©¦¦§¤
,øîàå éçBéy oeik ,jk lr mdiyrn gayl oi`àì eðwzM äî ìk ©§¨©¨©¤¦§Ÿ

ïé÷ååL eðwz ,ïîöò CøBöì àlà eðwzick.úBðBæ ïäa áéLBäìepwiz ¦§¤¨§¤©§¨¦§§¨¦§¦¨¤
úBàöçøîickïäa ïcòìz`.ïîöòepwizíéøLbickïäî ìBhéì ¤§£¨§©¥¨¤©§¨§¨¦¦¥¤

[mkxc mixaerdn]íäéøác øtéñå íéøb ïa äãeäé Cìä .ñëîly ¤¤¨©§¨¤¥¦§¦¥¦§¥¤
,drenyd dlblbzpe ,ezia ipal [zeklnd zepbae gaya] mi`pzd

eòîLðåmixacdúeëìnì.[inex]eøîà,zeklnd ixyäléòL äãeäé §¦§§©©§¨§§¨¤¦¨
,zeklnd gaiyy ±òúéäl.mewn lka mixacnd y`x zeidléñBé ¦§©¤¥

,÷úMLy jka ypriäìâéezianìxiräpébL ïBòîL .éøBtéöz` ¤¨©¦§¤§¦¦¦§¤¦¨
,mnvrl wx mzpeek lky exne`a ,zeklnd.âøäé¥¨¥
,dzin eilr dxfbpy oerny iax rnyykéa eLè déøáe àeä ìæà£©§¥§¥

àLøãî,yxcnd ziaa e`agzde xfrl` iax epae `ed jld ±ìk ¦§§¨¨
éëøëå àiîc àæeëå àzôéø eäúéác eäì éúééî äåä àîBémei lka ± ¨£¨©§¥§§¦§¦§¨§¨§©¨§¨§¦

elk`e ,min cke mgl oerny iax ly ezy` mdl d`ian dzid
.ezyeé÷z ékàúøéæb óeixg` ytgl zeklnd zxifb dxabzpyk ± ¦§¦§¥§¨

,ebxedl ickdéøáì déì øîà,epal oerny iax xn` ±ïzòc íéLð ¨©¥¦§¥¨¦©§¨
,ïäéìò äl÷,zeztzdl zegepeïì àéìâîe dì éøòöî àîìéc`ny ± ©¨£¥¤¦§¨§©£¦¨§©§¨¨

,mixeqia cenrz `le ,zeklnd igily [ezy` z`] dze` exqii
okl .inewn mdl dlbzeàúøòîa eLè eìæàepae oerny iax ekld ± £¨§¦§¨§¨

,dxrna e`agzdeàiîc àðéòå àáeøç eäì éøaéà àqéð Léçøúéà± ¦§§¦¦¨¦¨¥§£¨§¥¨§©¨
oirne ,eizexitn oefl miaexg ur my mdl `xape qp ygxzd

.einin ziizyleäééðî éçìLî eåäåick ,mdicba mihyet eide ± ©£©§§¦¨©§
,elai `lyàìça eäééøàeö ãò éáúé eåäåmx`ev cr miayei eide - ©£¨§¦©©¨©§§¨¨

jke ,mzexr zeqkl ick ,legaéñøb àîBé élekjyna miwqer eid ± ¥¨¨§¦
j` ,dxeza meid lkééelö ïcéòa,dlitzd onfa ±eqkéî eLáì §¦©©¥¨§¦©

elöîe,elltzde mdicba eyal ±àìc éëéä ék eäééðî éçìLî øãäå §©©£©©§§¦¨©§¦¥¦§Ÿ
eìáéìeayie ,elai `ly ick mdicba ehyt aey dlitzd xg`e ± ¦§

jke .legaàúøòîa éðL øñéøz eáúéàdpy dxyr mizy eayi ± ¦¦§¥©§¥¦§¨§¨
,df onf xg`l .dxrnaàúøòîc àçúétà í÷å eäiìà àúà`a ± £¨¥¦¨§¨©¦§¨¦§¨§¨

,dxrnd gzta cnre `iapd edil`øîà,edil` fixkd ±ïàî ¨©©
déúøéæb ìéèáe øñé÷ úéîc éçBé øáì déòãBìigei xal ricei in ± §¥§©©§¦¥¨§¦§¥§¥

epae oerny iax ernyyk .ezindl dxifbd dlhae xqiwd zny
,el` mixace÷ôð,mkxca .mzial xefgl dxrndn e`vi ±eæç §¨£

éòøæå éáøk à÷c éLðéàzrixfe zyixga miwqerd miyp` e`x ± ¦§¥§¨¨§¦§¨§¦
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mini ipyc :`cg ,eyexitl dywe .oaxw aiigzne

`l df itlc :cere .oitevx rnyn zeynyd oia

rnyn `pyile ,oaxw `la 'f z`neh zgkyn

dyw cere .cegl oaxwle cegl d`neh wtq

enk ,zeynyd oia lk d`xyk ixiin m`c :i"xl

yxtnck "zeynyd oia ipy dk`ln dyerd"

`dc ,oaxw aiig zg` di`xa k"` ± m"ayx

sl` eedc lin ivg zegtd lkl ied y"dia

'itck dn` mitl` ied lin xeriyc ,dn`

"mixiry ipy" wxta i"yx)mye .fq sc `nei.(

"zezin 'c" wxta xn`e).bq sc oixcdpq:(d`x

mdy ,dliyl oeicbnk `idy 'bk daexn zg`

.xenb af df ixd ± oibetiq ipye zeliah izy

xeriy epiid rnyn oiaf zkqn yixa `ztqezae

d`x `ly ixiinc :z"x yxtn jkl ,dn` 'w

oiac zhren zg` dry `l` zeynyd oia lk

.xg` zeynyd oia zxg` drye ,df zeynyd

`ny wtzqdl yi zeynyd oiay `edy lkae

mei eivg e` ,dlild on elek e` meid on elek

d`nehl wtqc ;xity iz` `zyde ,dlil eivge

on elek ipyde meid on elek oey`xd `nyc ±

ediiexz `ny e` ,mizpia mei wiqtne ,dlild

oitevx mini 'a `ki`e ± dlil ediiexz e` mei

one meid on oey`xd `ny .oaxwl wtqe ±

`idde oitevx 'b `ki`e ,dlil eivge mei eivg 'ade mei '`d e` ,dlil ipyde ,dlild
dyerdc

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

øáãa ïéðîBè ïéà eøîà äî éðtîéñånäeléôàå ìáä ó ¦§¥¨¨§¥§¦§¨¨©Ÿ¦¤¤©£¦
da LiL õîøa ïéîèé ànL äøéæb Y íBé ãBòaî¦§§¥¨¤¨©§¦§¤¤¤¥¨

:ééaà déì øîà .úìçbäzçé ànL äøéæb !ïéîèéå ©¤¤¨©¥©©¥§©§¦§¥¨¤¨©§¤
.íéìçba:ø"úù"äéá÷ôñ ,äìélä ïîe íBiä ïî ÷ôñ ©¤¨¦¨¥¦©¦©©§¨¨¥

BúBà ïéìéhî Y äìélä ïî Blek ÷ôñ ,íBiä ïî Blek¦©¨¥¦©©§¨©¦¦
ò÷LzMî Y úBLîMä ïéa eäæéàå .íéîé éðL øîåçì§Ÿ¤§¥¨¦§¥¤¥©§¨¦¤¦§©

änçäæ"ëéðtLçøæî,ïéîéãàîéñëäóàìå ïBzçzä ©©¨¤§¥¦§¨©£¦¦¦§¦©©§§Ÿ
éñëäéñëä ,úBLîMä ïéa Y ïBéìòä óäåLäå ïBéìòä ó ¦§¦¨¤§¥©§¨¦§¦¨¤§§¦§¨

.äãeäé éaø éøác ,äìéì eäæ Y ïåzçzìøäéîçð ' ©©§Ÿ¤©§¨¦§¥©¦§¨§¤§¨
.ìéî éöç änçä ò÷LzMî íãà CläiL éãk :øîBà¥§¥¤§©¥¨¨¦¤¦§©©©¨£¦¦

úBLîMä ïéa :øîBà éñBé éaøóøäkäæå ñðëð äæ ,ïéò ©¦¥¥¥©§¨§¤¤©¦¤¦§¨§¤
,àöBéBúBà ïéìéhî" :øî øîà .åéìò ãBîòì øLôà éàå ¥§¦¤§¨©£¨¨¨©©©¦¦

déøa àðeä áø øîà ?àúëìä éàîì ,"íéîé éðL øîåçì§Ÿ¤§¥¨¦§©¦§§¨¨©©¨§¥
íéîé éðL äàø :ïðúãk ,äàîeè ïéðòì :òLBäé áøc§©§ª©§¦§©§¨§¦§©¨¨§¥¨¦

.äàîeèì ÷ôñ Y úBLîMä ïéaïaø÷ìeãçà íBé äàø ¥©§¨¨¥§§¨§¨§¨¨¨¤¨
:zøîà ;àéL÷ dôeb àä äàîeèì ÷ôñ úBLîMä ïéa¥©§¨¨¥§§¨¨¨©§¨¨§©§

eäæéà,änçä ò÷LzMî Y ù"äéáæ"ëçøæî éðtL ¥¤¦¤¦§©©©¨¤§¥¦§¨
éñëä àä .ïéîéãàîéñëä àìå ïBzçzä óY ïBéìòä ó ©£¦¦¨¦§¦©©§§Ÿ¦§¦¨¤§

éñëä :àðz øãäå .àeä äìéìéñëä àìå ïBzçzä óó ©§¨©£©§¨¦§¦©©§§Ÿ¦§¦
äãeäé áø øîà äaø øîà !úBLîMä ïéa Y ïBéìòä̈¤§¥©§¨¨©©¨¨©©§¨

CBøk :ìàeîL øîà,éðúeeäæéà"äéáò÷LzMî Y ù ¨©§¥§§¦¥¤¦¤¦§©
éñëäå ,ïéîéãàî çøæî éðtL ïîæ ìk änçäïBzçzä ó ©©¨¨§©¤§¥¦§¨©£¦¦§¦§¦©©§

éñëä àìåéñëä ,úBLîMä ïéa éîð Y ïBéìòä óïBéìòä ó §Ÿ¦§¦¨¤§©¦¥©§¨¦§¦¨¤§
äãeäé áø øîà óñBé áøå .äìéì Y ïåzçzì äåLäå§¦§¨©©§Ÿ©§¨§©¥¨©©§¨

änçä ò÷LzMî :éðú÷ éëä :ìàeîL øîàæ"ëéðtL ¨©§¥¨¦¨¨¥¦¤¦§©©©¨¤§¥
éñëä ,íBé Y ïéîéãàî çøæîéñëä àìå ïBzçzä óó ¦§¨©£¦¦¦§¦©©§§Ÿ¦§¦

Y ïBéìòä,ù"äéáéñëäïåzçzì äåLäå ïBéìòä ó ¨¤§¦§¦¨¤§§¦§¨©©§Ÿ
.äìéì YecæàåøeòéL :øîzéàc ,eäééîòèìù"äéá ©§¨©£©§©§©§§¦§©¦

:ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà ?änëa§©¨¨©©¨¨©©§¨¨©§¥
ìLéàî .ìéî é÷ìç äLâàúìz àîéìéà ?ìéî é÷ìç ' §¨¤§¥¦©¤§¥¦¦¥¨§¨¨

àúìz àlà !äöçîe ìéî àîéð Y àìéî éâìtézìéz ©§¥¦¨¥¨¦¤¡¨¤¨§¨¨¦§¥
!ìéî àîéð Y àìéîàúìz :àlàéòáéøáøå .àìéî ¦¨¥¨¦¤¨§¨¨¦§¥¦¨§©

.ìéî é÷ìç éðL :ìàeîL øîà äãeäé áø øîà óñBé¥¨©©§¨¨©§¥§¥¤§¥¦
àîéì Y àìéî éâìt éøz àîéìéà ?ìéî é÷ìç éðL éàî©§¥¤§¥¦¦¥¨§¥©§¥¦¨¥¨
:àlà !ìéî éöç àîéì Y àìéî éòáø éøz àlàå !ìéî¦§¤¨§¥¦§¥¦¨¥¨£¦¦¤¨
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שבת. פרק שני - במה מדליקין דף לד עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רני "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cl sc zay(iying meil)

eøîà äî éðtîminkgéñBnä øáãa ïéðîBè ïéàãBòaî eléôàå ìáä ó ¦§¥¨¨§¥§¦§¨¨©¦¤¤©£¦¦§
íBéúìçb da LiL õîøa ïéîèé ànL äøéæb ,axernd xt` - §¥¨¤¨©§¦§¤¤¤¤¨©¤¤

.milgbaééaà déì øîà,`axl,ïéîèéåjka yi xeqi` dn xnelk ¨©¥©©¥§©§¦
.mei ceran z`f dyer `ed ixd ,milgba axernd xt`a oinhiy

:`ax el uxizíéìçba äzçé ànL äøéæbz` xdnl ick ,dkiygyn §¥¨¤¨§©¤©¤¨¦
lr s` jk meyn exfbe .dkxv lk dlya `ly dxicwd leyia
.lad siqend xaca dpinhdl xeq`y dkxv lk dlyay dxicw
izni`e ,zeynyd oia ipic z` zx`and `ziixa d`ian `xnbd

:epnfúBLîMä ïéa ,ïðaø eðz.wtq iccv dyly ea yiíBiä ïî ÷ôñ ¨©¨¨¥©§¨¨¥¦©
,äìélä ïîe,mdipyn ea yi m` wtq xnelk÷ôñ`nyïî Blek ¦©©§¨¨¥¦
÷ôñ ,íBiä`ny.äìélä ïî BlekjkitløîBçì BúBà ïéìéèîoicl - ©¨¥¦©©§¨§¦¦§¤

i eli`k mipce ,xzeia xengdn ea yéðLd,íéîé.dlild one meid on §¥¨¦
,ïéîéãàî çøæî éðtL ïîæ ìk ,änçä ò÷LzMî ,úBLîMä ïéa eäæéàå§¥¤¥©§¨¦¤¦§©©©¨¨§©¤§¥¦§¨©£¦¦

.miara dng zinenc` d`xpy xnelkéñëäïBzçzä óxigyd - ¦§¦©©§
ux`l dkenqd riwxd ztik zizgzåoiicréñëä àìïBéìòä ó- §Ÿ¦§¦¨¤§

df ixd ,dtik ly ddaebéñëä .úBLîMä ïéaäåLäå ïBéìòä ó ¥©§¨¦§¦¨¤§§ª§¨
,øîBà äéîçð éaø .äãeäé éaø éøác .äìéì eäæ ,ïBzçzìjxe` xeriy ©©§¤©§¨¦§¥©¦§¨©¦§¤§¨¥

`ed zeynyd oia onf,ìéî éöç änçä ò÷LzMî íãà CläiL éãk§¥¤§©¥¨¨¦¤¦§©©©¨£¦¦
.dlil `ed okn xg`leúBLîMä ïéa ,øîBà éñBé éaø`ed,ïéò óøäk ©¦¥¥¥©§¨§¤¤©¦

,oeitxa oir zvixw xeriyk epiidcäæ[dlild-]äæå ñðëð[meid-] ¤¦§¨§¤
,àöBé`edy lk onfe ,dlild zqipk mr `id meid z`iviy xnelk ¥

,zeynyd oia `xwp mdipiaåéìò ãBîòì øLôà éàå. §¦¤§¨©£¨¨
:zeynyd oia ipica epiidc ,`ziixad ixac zligza dpc `xnbd

,íéîé éðL øîBçì BúBà ïéìéèî ,øî øîàmipce ea mixingny epiidc ¨©©§¦¦§¤§¥¨¦
:`xnbd zxxan .dlild one meid on ea yi eli`kàúëìä éàîì- §©¦§§¨

,mdipyn ea yi `ny miyyeg dkld efi` iabldéøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥
,òLBäé áøc`ed df yygïðúãk ,äàîeè ïéðòì(e"n `"t miaf)af §©§ª©§¦§©§¨§¦§©

yíéîé éðL äàøa,úBLîMä ïéaoey`xd zeynyd oia zvwn ¨¨§¥¨¦¥©§¨
,ipyd zeynyd oia zvwne,ïaøwìå äàîehì ÷ôñm` wtq ,xnelk ¨¥©§¨§©¨§¨

epi` e` oaxw aiig `ny wtq `ed `nh m`e ,xedh e` `nh `ed
ixd ,mitevx mini ipya e` cg` meia zei`x izy d`x m`y .aiig
ipya zei`x izy d`x m`e ,oaxwn xehte af z`neha `nh `ed
zei`x izy d`x m`e ,af z`nehn xedh ,mitevx mpi`y mini

m` la` .oaxw aiige `ed xenb af ,mitevx mini dylyaäàøwx ¨¨
ãçà íBéa,úBLîMä ïéa`ed ixd÷ôñwx,äàîehìm` wtq xnelk ¤¨¥©§¨¨¥©§¨

`ed xedh cg` meia zg` dii`x d`x m`y ,xedh e` `nh `ed
oiprl j` ,`ed `nh mini ipya zg` dii`x d`x m`e ,af z`nehn
,`id `ziixaa oaxwde d`nehd yyg zaiqe .xehty i`ce oaxw
meia ezvwn epiidc ,mdipyn zeynyd oiaa yi `ny wtq meyn

`ny miyyegy `ziixad ixac exn`p df iable .dlila ezvwne
.mdipyn ea yi

oia onfa epiidc ,`ziixad ixac jynda `xnbd dpc dzr
:`xnbd dywn .zeynydàéL÷ dôeb àämnvr `ziixad ixac - ¨¨©§¨

.df z` df mixzeqúøîàdligzaò÷LzMî úBLîMä ïéa eäæéà' ¨§©¥¤¥©§¨¦¤¦§©
,'ïéîéãàî çøæî éðtL ïîæ ìk änçä`ed zeynyd oiay rnyne ©©¨¨§©¤§¥¦§¨©£¦¦

,oezgz elit` siqkd `l oiicr m` `weecàäribd xak m` la` - ¨
onféñëä'éñëä àìå ïBzçzä óàðz øãäå ,àeä äìéì ,'ïBéìòä ó- ¦§¦©©§§Ÿ¦§¦¨¤§©§¨©£©¨¨

,dpy jk xg`eéñëä'éñëä àìå ïBzçzä ó'ïBéìòä óoiicrïéa ¦§¦©©§§Ÿ¦§¦¨¤§¥
úBLîMä.`ed ©§¨

:`xnbd zvxznéðúe CBøk ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©§¨¨©§¥§§¦
`id jke ,cg` xeaica cgi mze` dpye mixacd ipy z` jexk -

,`pzd zpeekéðtL ïîæ ìk änçä ò÷LzMî ,úBLîMä ïéa eäæéà¥¤¥©§¨¦¤¦§©©©¨¨§©¤§¥
éñëäå ,ïéîéãàî çøæîéñëä àìå ïBzçzä óénð ïBéìòä óf` s` -ïéa ¦§¨©£¦¦§¦§¦©©§§Ÿ¦§¦¨¤§©¦¥

úBLîMäla` .`edéñëääìéì ,ïBzçzì äåLäå ïBéìòä ó.drc ©§¨¦§¦¨¤§§ª§¨©©§©§¨
:`ziixad ixac aeyiia zwlegøîà äãeäé áø øîà óñBé áøå§©¥¨©©§¨¨©

éðz÷ éëä ,ìàeîL,`ziixad ixac z` zepyl yi jk -ò÷LzMî §¥¨¦¨¨¥¦¤¦§©
éñëä .íBé ,ïéîéãàî çøæî éðtL ïîæ ìk änçäéñëä àìå ïBzçzä óó ©©¨¨§©¤§¥¦§¨©£¦¦¦§¦©©§§Ÿ¦§¦

éñëä .úBLîMä ïéa ,ïBéìòä.äìéì ,ïBzçzì äåLäå ïBéìòä ó ¨¤§¥©§¨¦§¦¨¤§§ª§¨©©§©§¨
oia onfn xzei jex` zeynyd oia onf dax zrcly ,`vnp

:jk lr `xnbd dxirn .sqei ax zrcly zeynydeäééîòèì eãæàå§¨§§©§©§
ewlgp xaky ,ezhiyl ezrc z` cg` lk exn` sqei axe dax -

.zeynyd oia onf jxe` oipra xg` mewnaøeòéL ,øîzéàconfïéa §¦§©¦¥
,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà ,änëa úBLîMäjldn onf ©§¨§©¨¨©©¨¨©©§¨¨©§¥

ìL.ìéî é÷ìç äL §Ÿ¨¤§¥¦
zx`an `id ,oipra sqei ax zrc z` `xnbd d`iany iptl

:`xnbd zxxan .dax ixac z` dligzìL éàî,ìéî é÷ìç äL ©§Ÿ¨¤§¥¦
àîéìéà`id dpeekdy xn`p m` -àìéî ébìt àúìzdyly - ¦¥¨§¨¨©§¥¦¨

,lin i`vgàîéðxn`iy -àlà ,'äöçîe ìéî'xnel dvxz dn ¥¨¦¤¡¨¤¨
`id ezpeekyàìéî ézìéz àúìz,lin iWily dyly -àîéð- §¨¨¦§¥¦¨¥¥¨

xn`iy.'ìéî':`xnbd daiynàlà`id dax zpeekéòáéø àúìz ¦¤¨§¨¨¦§¥
àìéî.lin irax dyly - ¦¨

:sqei ax zrc z` `xnbd d`ian dzräãeäé áø øîà óñBé áøå§©¥¨©©§¨
,ìàeîL øîàjldn onf `ed zeynyd oia onf xeriyé÷ìç éðL ¨©§¥§¥¤§¥

.ìéî:`xnbd zxxanàîéìéà ,ìéî é÷ìç éðL éàîxn`p m` - ¦©§¥¤§¥¦¦¥¨
`id dpeekdyàìéî ébìt éøz,lin i`vg ipy -àîéìxn`iy - §¥©§¥¦¨¥¨

,'ìéî'àlàå`id ezpeeky xnel dvxz dnàìéî éòáø éøzipy - ¦§¤¨§¥¦§¥¦¨
,lin iraxàîéìxn`iy -.'ìéî éöç':`xnbd daiynàlàzpeek ¥¨£¦¦¤¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

לקראת חג הפסח הממשמש ובא, הנני בזה לאחל לכת"ר שי' שיחוג את החג בכשרות ובשמחה 

עם כל ב"ב שי'. ויזכו להשפיע על כל סביבתם להיות מעלין בקדש במסילה העולה בית א-ל.

ושנה במועדי השנה  ובכל שנה  ובפרט בימי חג הפסח שאז היתה התחלת הגירות של עמנו, 

מתעוררים הענינים השייכים לזה, הנה בחג הפסח שהוא זמן חירותנו, חירות לא רק משעבוד גופני 

כ"א חירות מן היצה"ר וכו', הנה המוסר השכל של היום הוא להוסיף אומץ והשתדלות בענינים אלה. 

אשר לכן מצה נקראת מיכלא דאסוותא )זח"ב קפג, ב( והיא מחזקת את האמונה כ]מש["כ שם דף 

מא, א.

מוסג"פ הקונטרס שהו"ל לחג הפסח, אשר בטח יענין את כת"ר שי'.

המשך בעמוד רנה



xcde"רנב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dl sc zay(iyiy meil)

ìéî ézìéz éøzmzwelgna dielz mzwelgne .lin iWily ipy - §¥¦§¥¦¥
,dngd rwyzyn cin `ed zeynyd oiay xaq dax ,zncewd
sqei axe .lin irax zyly `ed zeynyd oia xeriyy xn` okle
xeriy ezrcle ,oezgzd siqkdyn wx ligzn zeynyd oiay xaq

kle ,xzei xvw `ed zeynyd oia.lin iWily ipy wx `edy xn` o¥
:`xnbd zxxaneäééðéa éàîdax ly exeriy oia lcadd dn - ©¥©§

,[yily ipy] sqei ax ly exeriyl [lin irax dyly]eäééðéa àkéà¦¨¥©§
à÷ðãc àbìt.lina xyr mipyn cg` wlg epiidc ,ziyy ivg - ©§¨§©§¨

,lin irax 'zyly' epiidc ,lecb dax ly exeriyy ,x`azp
d`ian `xnbd .lin iyily 'ipy' epiidc ,ohw sqei ax ly exeriye

:jtidl `ed mye ewlgp eay xg` mewnàúlça dôeléçåiable - §¦¨§©§¨
,dax lyn lecb sqei ax ly exeriy myy ,zehiyd etlgp zxeek
o`k xn`y sqei axe ,mipy my xn` dyly o`k xn`y daxe

.dyly my xn` mipyéøBk éøz úa àúlç ,äaø øîàczxeek - §¨©©¨©§¨©§¥¥
,mixek ipy xeriy wifgdl ick da yiy dlecbéøLxzen - ¨¦

dìeèìèì.dilr ilk zxezy oeik ,zayaàúìz úáe[dyly-] §©§¨©§¨¨
dìeèìèì øeñà ,éøBkoi`e i`cn xzei dlecb `idy oeik ,zaya ¥¨§©§¨

.dilr ilk zxezéøL énð éøBk àúìz úa ,øîà óñBé áøåza s` - §©¥¨©©§¨¨¥©¦¨¦
wxe ,dlhlhl xzen mixek dylyøeñà éøBk äòaøà úa. ©©§¨¨¥¨

îàøîc dépéî éòa ,ééaà ødaxn izl`y -äNòî úòLaiziidyk ¨©©©¥§¥¦¥§©¦§©©£¤
,zxeek lhlhl jixveléôàåzxeekàøL àì éøBk éøz úa[xizd-] ©£¦©§¥¥Ÿ§¨

éì:`xnbd zxne` .lhlhlïàîkxq`y dna dax xaq in zrck - ¦§©
,mixek ipy za zxeek elit`ïðúc ,àpz éàäkzeld` ,`"n e"ht milk) §©©¨¦§©

(`"n g"t,ä úøåekn dieyrLw,[milay zeapf-]ä úøåeëådieyr ©¤¤¨©§©¤¤¨
núéøcðñkìà äðéôñ øBáe ,íéðw,urn ieyrd xea oirk lecb ilk - ¨¦§¦¨£¤§¨§§¦

zzl ick ,lecbd mia mda mibiltny zelecbd zepitql miyery
,dizyl miie`xd miwezn min ea,íéìeL íäì LiL (ét ìò óà)©©¦¤¥¨¤©¦

,md miagx `l` dhnln cg mzizgz oi`y xnelkúB÷éæçî ïäå§¥©£¦
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yceb mda oi`y`vnpe ,ïäLzewifgníééøBkmdy mixek ipy - ¤¥©¦
d`q miyyíéøBäè ,Láiaepi`y ur ilky oeik ,d`neh lawln ©¨¥§¦

,d`neh lawn epi` owix `edyk oia `ln `edyk oia lhlhin
m`e i`cn xzei lecb `edy iptn ,`ln lhlhin epi` df ilke
ilk elit`y xaeq df `pzy `vnp .mdicia xayi `ln edelhlhi
,d`neh lawn epi`e ilk zxez eilr oi` cala mixek ipy wifgnd
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.df `pz zrck wqt ,mixek ipy
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.miixekn yily `edy
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øBäèmpi` epnn miraepd mindy ,ea milaehe d`neh lawln ¨
.ilkl dnec epi`y itl miae`yk,íéøî ìL døàa eäæåjl oi`y §¤§¥¨¤¦§¨

.mixedh eay minde ,df `l` lhlhind oirn
:zeynyd oia oipra oecl zxfeg `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©

,Ba ïéìáBè íéðäk äãeäé éaøc úBLîMä ïéa ,ìàeîLit lr s`e §¥¥©§¨§©¦§¨Ÿ£¦§¦
lek`l mixzen eidiy ick dliahd xg`l yny axrd mikixvy
eixg` zedy yie `ed xenb mei df zeynyd oia ,mznexza

:`xnbd dywn .dngd zriwylïàîìl`eny xn` in zrcl - §©
,df xacàîéìéày xn`p m` -äãeäé éaøìezrcl ixd ,exn` envr ¦¥¨§©¦§¨

,àeä à÷ôñxaeq i`ceae ,'zeynyd oia' el `xew `ed ixdy §¥¨
oi`e laehy drya dlil xak `ny yeygl yie ,`ed wtq eleky

:`xnbd zvxzn .yny axrd o`kàlà,`id jk l`eny zpeek ¤¨
onfaì ,äãeäé éaøc úBLîMä ïéazrcBa ïéìáBè íéðäk éñBé éaøoeik ¥©§¨§©¦§¨§©¦¥Ÿ£¦§¦

:`xnbd dywn .ezrcl `ed xenb meiyàèéLt`ed heyt `ld - §¦¨
sxdk `ed zeynyd oia iqei iaxl ixdy ,df onfa leahl milekiy
dcedi iax ly exeriye ,`ed xenb mei df xeriy iptly lke ,oir
axrd mcew didi oiicre f` leahl `ed leki i`ceae daxd lecb

:`xnbd zvxzn .ynyàîéúc eäîy xn`z `ny -úBLîMä ïéa ©§¥¨¥©§¨
ééL CLéî éñBé éaøcãeäé éaøãa C,älelk iqei iax xeriyy xnelk §©¦¥¥¨¨¦¦§©¦§¨

ly zeynyd oia miizqnyke ,eteqa dcedi iax ly exeriy jeza
seqa leahi m` ok m`e ,iqei iaxl elit` `ed dlil xak dcedi iax

,yny axrd el oi` aey dcedi iax ly zeynyd oiaòîLî à÷̈©§©
ïìl`enyíéìLcmlype miizqn lk mcewy -éaøc úBLîMä ïéa ¨¦§¦¥©§¨§©¦

øãäå ,äãeäéjk xg` wxe -,éñBé éaøc úBLîMä ïéa ìéçúîoia lke §¨©£©©§¦¥©§¨§©¦¥
xyke iqei iaxl `ed mei [eteqa elit`] dcedi iax ly zeynyd

.dliahl
oiicr iqei iax zrcl dcedi iax ly zeynyd oiay ,x`azp ixd
oia ,dcedi iax zrcle .zeynyd oia `ed okn xg`l wxe mei `ed
dkld zwqet `xnbd .dlil i`ce `ed iqei iax ly zeynyd

:oipraïéðòì äãeäé éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦§¨§¦§©
.äîeøz ïéðòì éñBé éaøk äëìäå ,úaL©¨©£¨¨§©¦¥§¦§©§¨

jxved okle ,dkld in zrck wtzqpy gken opgei iax ixacn
:dfa dywzn `xnbd .`xnegl mewn lka jlilàîìLaoaen - ¦§¨¨

xn`y dn xacd,'úaL ïéðòì äãeäé éaøk äëìä'z`f yxtl yiy £¨¨§©¦§¨§¦§©©¨
çì,àøîedyr m`y ,zay axr ly zeynyd oia iabl ezpeeke §§¨

ielz my` `iadl aiig dcedi iax ly zeynyd oia onfa dk`ln
.`ed zeynyd oiay dcedi iax zhiyl miyyegy oeikìáàdn £¨

iqei iaxk dkld' xn`yàéä éàî 'äîeøz ïéðòì,dfa ezpeek dn - §¦§©§¨©¦
àîéìéàoiekzpy xn`p m` -ìoipr,äìéáèmipdkdy epiidc ¦¥¨§§¦¨

dkldy oeik ,dcedi iax ly zeynyd oiaa mz`nehn milaeh
xyt` i` ,yny axrd mdl yie `ed mei i`ce df onfy iqei iaxk
epi` dcedi iax ly zeynyd oia ,opgei iax zrcl ixdy ,ok xnel

`l` mei i`ce,àéä à÷ôñzay axr ly zeynyd oia iabl ixdy §¥¨¦
.x`azpy itk ezhiyl yyg
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mdipya dyry e` ,zeynyd oia lk dyry epiid ± zeynyd oia ipya dk`ln dyerdc

zeynyd oia ipyc :w"ta miaf zkqnc `ztqeza `ipzc `d oke .zeynyd oia zligza

oia zligza mdipya d`xy oebk opircic inp ixiin ± oaxwl wtqe d`nehl i`ce

oia xn`c dl ipz iqei 'xc ,zeynyd oia lk d`xyk ixiinc :l"i cere .zeynyd

dyly xeriy dia `kile ,oir sxdk zeynyd

zei`x:éøúlin izliz.rnyn `kdc :dyw

`zlz `l` `kil dlild cr dngd zriwync

n" wxta migqta diteb dcedi 'xe ,lin iraixi

:`nh didy)mye .cv sc(zriwync xaq
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òéøîeò÷åúåøîà .úáåLå"áùø:âíäì äNòð äî ¥¦©§Ÿ¥©§Ÿ¥¨©©©£¤¨¤

,íéiìáaìïéò÷åzLïéòéøîeïéúáåLå.ïéòéøî CBzî Y ©©§¦¦¤Ÿ§¦§¦¦§Ÿ§¦¦§¦¦
,ïéò÷åzL :àlà !äMîç eäì eåä !?"ïéòéøîe ïéò÷Bz"§¦§¦¦¨§£¦¨¤¨¤Ÿ§¦

ïéøæBçåY ïéòéøî CBzî ïéúáåLå ïéòéøîe ,ïéò÷åúå §§¦§Ÿ§¦§¦¦§Ÿ§¦¦§¦¦
÷çöé áøì äãeäé áø déì éðúî .ïäéãéa ïäéúBáà âäðî¦§©£¥¤¦¥¤©§¥¥©§¨§©¦§¨
'øk àì ?ïàîk .øpä úà ÷éìãäì Y äiðL :déøa§¥§¦¨§©§¦¤©¥§©Ÿ§
÷éìãäì úéLéìL :àlà !àéNpä äãeäé 'øk àìå ïúð̈¨§Ÿ§§¨©¨¦¤¨§¦¦§©§¦
,ìàòîLé éaø éác àðz .ïúð éaøk ?ïàîk ,øpä úà¤©¥§©§©¦¨¨¨¨§¥©¦¦§¨¥

ïéò÷Bz úBòé÷z LL:ù"òìéçúäòå÷úìäòé÷z ¥§¦§¦¦§¦¦§Ÿ©§¦¨
äãOa íéãîBòä eòðîð Y äðBLàøøåãòlîLåøçlîe ¦¨¦§§¨§¦©¨¤¦©£Ÿ¦©£Ÿ

úåNòlîeïéàå ,úåãOaL äëàìî ìkïéáåøwäïéàMø ¦©£Ÿ¨§¨¨¤©¨Ÿ§¥©§Ÿ¦©¨¦
ïé÷Bçø eàBáiL ãò ñðkéìeñðkéåïééãòå .ãçàk ílek ¦¨¥©¤¨§¦§¦¨§¨§¤¨©£©¦

úBçeút úBieðçäòé÷z òå÷úì ìéçúä ,ïéçpeî ïéñéøúe £§§¦¦¨¦¦§¦¦§Ÿ©§¦¨
e÷lzñð Y äiðLïéñéøzäãòå ,úBieðçä eìòððåïénç ïéé §¦¨¦§©§©§¦¦§¦§£©£©£©¦©¦

.äøék éaâ ìò ïéçpeîäøék éaâ ìò úBçpeî úåøéã÷e ¨¦©©¥¦¨§¥Ÿ¨©©¥¦¨
÷léñ Y úéLéìL äòé÷z òå÷úì ìéçúä,÷lñîä ¦§¦¦§Ÿ©§¦¨§¦¦¦¥©§©¥

ïéîèäåúéiìö éãk ääåLå .÷éìãnä ÷éìãäå ,ïéîènä §¦§¦©©§¦§¦§¦©©§¦§Ÿ¤§¥§¦©
.úáåLå ò÷åúå òéøîe ò÷åúå ,øepza út ÷éaãäì éãk Bà ,ïè÷ âcø"à:àðéðç (øa) éñBé ¨¨¨§¥§©§¦©©©§Ÿ¥©¥¦©§Ÿ¥©§Ÿ¥¥©£¦¨

ïfçì øeòéL íéîëç eðúð éøäL ,÷éìãî Y úBòé÷z LL øçà ÷éìãäì àa íàL ézòîL̈©§¦¤¦¨§©§¦©©¥§¦©§¦¤£¥¨§£¨¦¦§©©
úñðkäéìåäìéøác zúð ,ïk íà :Bì øîà .Búéáì åøôåL Cì CLé òeðö íB÷î :àlà !ïéøeòéL ©§¤¤§Ÿ¦Ÿ¨Ÿ§¥¨©¦¥¨©¨§¨¤§¦¦¤¨¨¨©¥

úñðkä ïfçì Bìúà àì ïéìèìhî ïéàL éôì ,åøôåL çépî íML ,Bbb Làøaúà àìå øôåMä §©©©§¤¤§Ÿ©¤¨©¦©Ÿ¨Ÿ§¦¤¥§©§§¦Ÿ¤©Ÿ¨§Ÿ¤
úåøöåöçäìèìhéî øôBL :àéðúäåúåøöåöçåíðéà!ïéìèìhéî,àéL÷ àì :(éñBé) áø øîà ©£Ÿ§Ÿ§¨©§¨¨¦©§¥©£Ÿ§Ÿ¥¨¦©§§¦¨©©¥¨©§¨

.øeaöa Y ïàk ,ãéçéa Y ïàkì"à:ééaàãéçéáeíéî Ba ònâì éeàøå ìéàBä Y éæç éàîì ¨§¨¦¨§¦©©¥§¨¦§©£¥¦§¨§©©©¦
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רנה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dl sc zay(iyiy meil)

:`xnbd zvxznàlà`id opgei iax zpeekìoipr,äîeøz úìéëà ¤¨§£¦©§¨
äîeøz íéðäk éìëà àìcmei ceran elahy xg`líéìLc ãò §Ÿ¨§¦Ÿ£¦§¨©¦§¦

[mlyeiy-],éñBé éaøc úBLîMä ïéamiizqnyk ciny xn`p `ly ¥©§¨§©¦¥
lek`l mipdkl xzene `ed dlil dcedi iax ly zeynyd oia
oia onf `ed f`y iqei iax zhiyl miyyeg `l` ,mznexza

.dlil i`ce didiy cr lek`l mixeq`e ,zeynyd
oia ly wiiecnd epnf z` zrcl sqep oniq zpzep `xnbd

:zeynyd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàd`xpyk,ãçà áëBkixd ¨©©§¨¨©§¥¨¤¨
`edìL .úBLîMä ïéa ,íéðL .íBé.äìéì ,äLzriiqnd `ziixa §©¦¥©§¨§Ÿ¨©§¨

:l`eny ixacl,úBLîMä ïéa íéðL ,íBé ãçà áëBk ,éëä énð àéðz©§¨©¦¨¦¨¤¨§©¦¥©§¨
ìLàì ,éñBé éaø øîà .äìéì äLa df welig exn`íéìBãb íéáëBk §Ÿ¨©§¨¨©©¦¥Ÿ¨¦§¦

àlà ,äìéla àlà ïéàøð ïéàL íépè÷ íéáëBk àìå ,íBia ïéàøpä©¦§¦©§Ÿ¨¦§©¦¤¥¦§¦¤¨©©§¨¤¨
miakeka.íéðBðéa¥¦

:zeynyd oia oipra sqep oicäNBòä ,àãéáæ éaøa éñBé éaø øîà̈©©¦¥§©¦§¦¨¨¤
,úBLîMä ïéa éðLa äëàìî,zay i`ven lye zay axr ly epiidc §¨¨¦§¥¥©§¨

`l` ,wtq o`k oi` ,cg` mlrdae.CLôp änî úàhç áéiçm`y ©¨©¨¦¨©§¨
epi` zay i`ven lye zay axr lr aiig ,`ed dlil zeynyd oia
epi` zay axr lye zay i`ven ly lr aiig ,`ed mei m`e ,melk

.melk
:zeynyd oia onfa mi`iwa mpi`y el`l d`xedàáø déì øîà̈©¥¨¨

ìdéònL,eynyl -ïðaøc àøeòéLa eëì íé÷ àìc ïezàmz` - §©¨¥©§Ÿ¦§§¦¨§©¨¨
,zeynyd oia onf oipra minkg ixeriya mi`iwa mkpi`y

éì÷éc Léøà àLîéLcàepiidc ,milwcd y`xa ynyd cera - ©§¦§¨©¥¦§¥
,mei ceranàâøL eìúà:`xnbd zl`ey .xpd z` ewilcd -íBéa ©§§¨¨§

ïpeòîäynyd zcner okid xikdl xyt` i`yéàîonf dfi`a - ©§¨©
:`xnbd daiyn .xpd z` ewilciàúîaxira `ed m` -éæç §¨¨£¦

àìBâðøzzexewd lr miayei mdy ,milebpxzd lr lkzqi - ©§§¨
.mei ceranàøáãa,milebpxz my oi`y dcya `ed m`e -éáøBò §©§¨§¥

.miaxerd lr lkzqi -énð éà,dcya wecal lekiy sqep ote` - ¦©¦
éðàcàmitetk md zixgya .dngd cvl mihep eilry ayr oin - ©¨¥

ici lre ,axrnl mitetk axrle ,mitewf md meid ivgae ,gxfnl
.zcner dngd okid rcil lkei df ayr

:zay axra dk`ln zwqtd oipra zeziixa d`ian `xnbdeðz̈
íòä úà ìéèáäì äðBLàø .úaL áøò ïéò÷Bz úBòé÷z LL ,ïðaø©¨¨¥§¦§¦¤¤©¨¦¨§©§¦¤¨¨

úBãOaL äëàìnîxirl qpkidl zedy mdl didie,ìéèáäì äiðL ¦§¨¨¤©¨§¦¨§©§¦
d iyp` z`øéòdk`lnnúBieðçå,xknne gwnn÷éìãäì úéLéìL ¦©£§¦¦§©§¦

øîBà àéNpä äãeäé éaø .ïúð éaø éøác .øpä úàdriwzúéLéìL`id ¤©¥¦§¥©¦¨¨©¦§¨©¨¦¥§¦¦
ick,ïéléôz õBìçì.xpd z` miwilcn ziriaxaeääBLårwezdéãk ©£§¦¦§¤§¥

,øepza út ÷éaãäì éãk Bà ,ïè÷ âc úéiìöick zedy yi oiicre §¦©¨¨¨§¥§©§¦©©©
,mei ceran dipt enxwiyò÷Búå òéøîe ò÷Búåoia licadl ick §¥©¥¦©§¥©

,legl zay,úáBLåmey dixg` miyer oi`e lkd mizaey f`y §¥
.dk`lníéiìáaì íäì äNòp äî ,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà̈©©¨¦§¤©§¦¥©©£¤¨¤©©§¦¦

Lmd legl zay oia zelicand zeriwzaïéúáBLå ,ïéòéøîe ïéò÷Bz ¤§¦§¦¦§§¦
CBzîy.ïéòéøî:`xnbd ddnzïéòéøîe ïéò÷Bzok m` ixd ,cala ¦§¦¦§¦§¦¦

eäì eåäwx mdl eid -äMîç:`xnbd zvxzn .zeriwzàlà ¨§£¦¨¤¨
,ïéòéøî CBzî ïéúáBLå ,ïéòéøîe ,ïéò÷Búå ïéøæBçå ,ïéò÷BzLmd s`e ¤§¦§§¦§§¦§¦¦§§¦¦§¦¦

,ezay dae dpexg`a dzid drexzdy `l` ,zeriwz yy erwz

oa oerny oax jiynne .dpexg`a `id driwzdy epipyy itk `le
,miilaad ly ef dbdpd lr xne`e l`ilnb.ïäéãéa ïäéúBáà âäðî¦§©£¥¤¦¥¤

déì éðúîel dpy -déøa ÷çöé áøì äãeäé áø,`ziixa [epa-]äiðL' ©§¥¥©§¨§©¦§¨§¥§¦¨
.'øpä úà ÷éìãäì:`xnbd dywnïàîk`ziixa diiepy in zrck - §©§¦¤©¥§©

dpi` ixd ,efïúð éaøk àìxpd z` oiwilcn ziyilyay xne`d Ÿ§©¦¨¨
àéNpä äãeäé éaøk àìå.ziriaxa `id xpd zwlcdy xne`d §Ÿ§©¦§¨©¨¦

:`xnbd zvxznàlà`id `ziixaa dpekpd `qxibdúéLéìL' ¤¨§¦¦
,'øpä úà ÷éìãäìeïàîk,diiepy `id in zrck -.ïúð éaøk §©§¦¤©¥§©§©¦¨¨

:zay axr ly zeriwzd oipra ztqep `ziixaéaø éác àðz̈¨§¥©¦
ïéò÷Bz úBòé÷z LL ,ìàòîLéaäòé÷z òB÷úì ìéçúä .úaL áøò ¦§¨¥¥§¦§¦¤¤©¨¦§¦¦§©§¦¨

òlî äãOa íéãîBòä eòðîð ,äðBLàøøBã[xetgln-],LBøçlîe ¦¨¦§§¨§¦©¨¤¦©£¦©£
,úBãOaL äëàìî ìk úBNòlîe.xirl xefgl miligzneïéàåilra ¦©£¨§¨¨¤©¨§¥

zecydñðkéì ïéàMø ïéáBøwäxirleàBáiL ãòzecyd ilra ©§¦©¨¦¦¨¥©¤¨
d.ãçàk ílek eñðkéå ïé÷Bçøecygi `ly ick ,`ed xacd mrhe §¦§¦¨§¨§¤¨

lew z` ernyy xg` mzk`lna ewqry dpexg`a miqpkpd z`
.miwegxdn ine miaexwdn in mixikn lkd oi` ixdy ,xteyd

ïééãòådïéñéøúe úBçeút úBieðçzezlc -ïéçpeîzeczid iab lr ©£©¦£§§¦¦¨¦
.mda `veike mipilaz mdilr xeknl,äiðL äòé÷z òB÷úì ìéçúä¦§¦¦§©§¦¨§¦¨

,äøék éab ìò ïéçpeî ïénç ïééãòå .úBieðçä eìòððå ïéñéøzä e÷lzñð¦§©§©§¦¦§¦§£©£©£©¦©¦¨¦©©¥¦¨
úBøéã÷e[miliyazd ly]òB÷úì ìéçúä .äøék éab ìò úBçpeî §¥¨©©¥¦¨¦§¦¦§©

÷lñîä ÷léñ ,úéLéìL äòé÷zlk`nl zeieyrd zexicwd z` §¦¨§¦¦¦¥©§©¥
,[dpnhd mikixv oi`e] dlildïéîènä ïéîèäåzexicwd z` §¦§¦©©§¦

,mneg xnzyiy ick ,zxgnl zeie`xd÷éìãnä ÷éìãäå.zexpd z` §¦§¦©©§¦
za út ÷éaãäì éãk Bà ïè÷ âc úéiìö éãk ääBLåòéøîe ò÷Búå ,øep §¤§¥§¦©¨¨¨§¥§©§¦©©©§¥©¥¦©

.úáBLå ò÷Búå§¥©§¥
÷éìãäì àa íàL ézòîL ,àðéðç [éaøa] (øá) éñBé éaø øîàxpd z` ¨©©¦¥§©¦£¦¨¨©§¦¤¦¨§©§¦

øeòéL íéîëç eðúð éøäL ,÷éìãî úBòé÷z LL øçàonfúñðkä ïfçì ©©¥§¦©§¦¤£¥¨§£¨¦¦§©©©§¤¤
[xeaivd yny-]éìBäìBúéáì BøôBL Cmiiqnyk driwzd mewnn §¦¨§¥

gken `l` ,[oldl x`aziy itk] `ed dvwen xteyd ixde ,rewzl
xpd z` wilcdl onf yie zay zyecw mdilr lg `l oiicry

.zeriwzd xg`léøác zúð ïk íà Bì øîàì E,ïéøeòéLoi` xnelk ¨©¦¥¨©¨§¨¤§¦¦
aexw eziay minrt ixdy ,reaw zeriwzd xg`l ozipy onfd

,wegx `edy minrteBbb Làøa úñðkä ïfçì Bì Lé òeðö íB÷î àlà¤¨¨¨©¤§©©©§¤¤§Ÿ©
my rwezyíMLdid,BøôBL çépîxg`l onf epzp `l mlerle ¤¨©¦©¨

.xpd z` wilcdl zeriwzd
,zaya ezial ekilen did `ly mrhdeúà àì ïéìèìèî ïéàL éôì§¦¤¥§©§§¦Ÿ¤

úBøöBöçä úà àìå øôBMäxeqi` meyn ,cigid zeyxa elit` ©¨§Ÿ¤©£§
:`xnbd dywn .dvwenìhìhéî øôBL ,àéðúäåsetk ey`xy itl §¨©§¨¨¦©§¥

,wepizd z` zewydle min ea ae`yl ie`xeíðéà úBøöBöçå©£§¥¨
ïéìèìhéîrewzl `l` die`x dpi`e `id dheyt dxvevgy itl ¦©§§¦

.dvwen meyn elhlhl xeq`y xeqi`l ezk`lny xac `id ixde
:`xnbd zvxzn .lehlha xzen xteyy yxetn ixdáø øîà(éñåé) ¨©©

ïàk ,àéL÷ àì [óñBé]zwqer elhlhl dxiznd `ziixad -,ãéçéa ¥Ÿ©§¨¨§¨¦
ïàkzwqer zxqe`d `ziixad -,øeaöaelhlhl xzen cigiay ¨§¦

.x`aziy itke ,xeq` xeaivae
:`xnbd dywnééaà déì øîà,sqei axléæç éàîì ãéçéáednl - ¨©¥©©¥§¨¦§©£¦

,ie`x `edíéî Ba ònâì éeàøå ìéàBä¦§¨§©©©¦
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ויש להעיר במה שהעתקתי בהקדמתי בענין אכילת מצה שבימי חג הפסח הגוף ניזון ממאכל 

דמעקרי  הקרבנות  משאר  מחולק  פסח  קרבן  גם  אשר  לזה  ולהעיר  באלקות,  האמונה  את  המחזק 

לאכילה קאתי - לאכילת בעלים דוקא ולא אכילת מזבח וכהנים.

בברכת חג כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

המשך מעמוד רנא



xcde"רנו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr el sc zay(ycew zay meil)

,÷Bðéúìixdéæç énð øeaéöaie`x mb `ed -éðò ÷Bðéúì ònâìlry §¦§¦©¦£¦§©©§¦¨¦
.elhlhl xzen `di mdl s`e ,eqpxtl lhen xeaivdeúåcere - §

,dywàéðúc àäzxg` `ziixaa epipyy dn -ïéìèìènL íLk' ¨§©§¨§¥¤§©§§¦
épî 'úBøöBöç úà ïéìèìèî Ck øôBMä úà,diiepy `id in zrck - ¤©¨¨§©§§¦¤£§©¦

uxzl jiiy `l zexvevg s` lhlhl dxizny ef `ziixa iabl ixd
.xeaivl cigi oia wlgle lirlck

:xg` ote`a zvxzne `xnbd da zxfegàä ,àéL÷ àì àlàdn - ¤¨Ÿ©§¨¨
,'oilhlhin opi` zexvevge lhlhin xtey' epipyyäãeäé éaø,`id ©¦§¨

xtey la` ,oilhlhin zexvevg oi` okle dvwen oic yiy xaeqd
.wepizl min ea rnbl ie`xy oeik ilk zxez eilr yiàädn - ¨

,oilhlhin mdipyy epipyyïBòîL éaøoic yiy xaeq epi`y ,`id ©¦¦§
.dvwenàä,lhlhin epi` xtey s`y epipyy dn -äéîçð éaø ¨©¦§¤§¨

`l` lhlhin epi` xzidl ezk`lny ilk elit`y xaeqd ,`id
liaya epi` xtey ly eyinyz xwir ixde ,el cgeind jxevl

.llk zaya elhlhl oi` jkle ,wepizl min ea rnbl
`l oilhlhn oi`y xn`p dingp iaxk `xnbd dcinrdy `ziixaa
dxq`y xg`n ,zeywdl yie .zexvevgd z` `le xteyd z`
xeqi` zepyl dkixv dzid `l aey ,xteyd z` lhlhl `ziixad
,lehlha xeq` wepiz ea rnbl ie`xy xtey m` ixdy ,zexvevga

:`xnbd zx`an .jkl zeie`x opi`y zexvevg oky lkøôBL éàîe©¨
úBøöBöç énðoi`y `yixa `ziixad dzpyy dn mpn`e - ©¦£§

dzpeek `tiqay zexvevge ,zexvevgl dzpeek ,xtey oilhlhn
,oldl x`aziy itk df ly myl df ly my dpzypy ,xteyl
xeqi` jk xg`e zexvevg xeqi` dligza `ziixad dzpyy `vnp
`l` ,lehlha mixeq` zexvevg wx `ly `ziixad zpeeke ,xtey

.xtey mb
d`ian `xnbd:mny dpzypy jkl xewnáø øîàc ,àcñç áøãk¦§©¦§¨§¨©©

eäééîL épzLéà éléî úìz éðä ,àcñçdpzyp el` mixac dyly - ¦§¨¨¥§¨¦¥¦§©¥§©§
mnyékîy zrn -.Lc÷nä úéa áøç,oey`xdàøôBL àzøöBöç ¦¦¨©¥©¦§¨£©§¨¨¨

àzøöBöç àøôBLxteye xteyl dny dpzyp dxvevg - ¨¨£©§¨
.dxvevglì ,dpéî à÷ôð éàîì,äðMä Làø ìL øôBLmirwez oi`y §©©§¨¦¨§¨¤Ÿ©¨¨

ux`d mr `a m` e` .dxvevg ux`d mr ita `xwpd eze`a `l`
.dxvevga rwziy el mixne` rwzi dna le`yl

,ipydäáøòl dny dpzypäôöôöeäôöôölà÷ôð éàîì .äáøò £¨¨©§¨¨©§¨¨£¨¨§©©§¨
,áìeìì ,dpéîdaxrd `id dtvtv ux`d mr ita z`xwpdy ¦¨§¨

.alell dleqtd dtvtvd `id daxr z`xwpde ,alell dxykd
,iyilydäøBútl dny dpzyp [ogley-]àúøBúteàúøBút ¨¨¨§¨¨§¨

l.äøBútmi`xew eid dligzn ,ohw cg`e lecb mdn cg` ,xnelk ¨¨
.jtidl epzyp eiykre '`zxezt' ohwle 'dxezt' lecblà÷ôð éàîì§©©§¨

,økîîe ç÷îì ,dpéîxeknl xkend mr gweld dpzd eiykr m`y ¦¨§¤©¦§¨
xeknl dpzd m`e ,lecb ogley el ozil xkend aiig '`zxezt' el

.lecb ogley el ozil etekl leki epi` 'dxezt' el
:eny dpzypy iriax xaceðà óà ,ééaà øîàax ixac lr siqep ¨©©©¥©¨

e `cqgøîàð.eny dpzypy sqep xac'àìéìáeä'zeaiwd zg`] Ÿ©§¦¨
['qqnd' z`xwp dpynd oeylae ,ce`n wc dptecy dndaa yiy

l dny dpzyp,'éñë éa'e'éñë éa'dptecy da yiy zxg` daiw] ¥¨¥¥¨¥
dny dpzyp ['zeqekd zia' dpynd oeyla z`xwpe ,letk

lì ,dpéî à÷ôð éàîì .'àìéìáeä'iabúéa éáBòa úàöîpL èçî §¦¨§©©§¨¦¨§©©¤¦§¥§¦¥
,úBñBkä`ziixaa epipyy(:p oileg),,ãçà ãvîcz` wx dawp m` ©§¦©¤¨

,dpevigd z` `le ziniptd otecd,äøéLkdpevigdy iptn §¥¨
,dznzeq,íéããö éðMîed`vie zipyd otecd z` mb dawipy ¦§¥§¨¦

,sebd llgl.äôéøècg` cv oia wlgl yi zeqekd ziaa `weece §¥¨
oi`y epiidc cg` cvn awip elit` qqnda la` ,miccv ipyl
iable .ce`n wc otecdy itl mezq aygp epi` ,uega d`xp awpd
dpzypy xg`l eiykry ,zenyd iepiya dpin `wtp yi df oic
ixdy ,dtixh cg` cvn elit` 'iqk ia' `xwpy dn awip m` ,myd
cg` cvn ,'`lilaed' `xwpy dn awip m`e ,qqndd zn`a `ed

dtixh miccv ipyne xyk.
:eny dpzypy iying xaceðà óà ,éMà áø øîàe siqepøîàðxac ¨©©©¦©¨Ÿ©
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"ג ניסן, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

בנימין  מהור"ר  וכו'  בצצ"ב  עוסק  נו"מ  אי"א  וו"ח  והרה"ח  הרה"ג  מידידנו  שמעתי  בנועם 

והשתתפותו  בכלל,  התורה  והפצת  החזקת  בעד  והמסורה  הנמרצה  עבודתו  דבר  על  גאראדצקי  שי' 

בעבודתנו החינוכית במוסדות "אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש" בפרט.

והתקוה תאמצני כי כת"ר שי' עוד יוסיף אומץ בעבודתו הק' להגדיל תורה ולהאדירה.

וידוע מרז"ל בזח"ב )קפג, ב( בענין אכילת מצה, למלכא דהוה לי' בר יחידאי וחלש, יומא חד 

הוה תאיב למיכל, אמרו ייכול ברי' מיכלא דאסוותא כו' כך כד נפקו ישראל ממצרים כו' אמר הקב"ה 

יטעמון ישראל אסוותא.

והנה בבוא חג הפסח הבע"ל אשר כל איש בישראל בראשית סדרו שלחנו קורא ומכריז כל 

דכפין ייתי וייכול גו' ענינו לא רק כפשוטו אלא גם להמציא מיכלא דאסוותא מיכלא דמהימנותא לבר 

יחידאי דחלש ותאיב למיכל וגדול הנחת רוח שגורמים על ידי זה לאבינו שבשמים יתברך שמו ויתעלה, 

ומה רב הטוב הצפון בזה ובבא לכל העושים ומתעסקים בעבודת החינוך לחנך בני ובנות ישראל בחינוך 

הכשר, וביחוד להעומדים בראש כמרז"ל כהן גדול נוטל חלק בראש.

ובזה הנני לברך את כת"ר וכל הנלוים אליו בברכת חג כשר ושמח וכל טוב הנראה מנפש ועד 

בשר, ומהרה בעגלא דידן תקויים בקשתנו לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין על ידי משיח צדקנו.

הדורש שלומו וטובתו תמיד כל הימים.
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àädcedi 'x.elhlhl ixy ± xeqi`l ezk`lnc b"r` .xtey oilhlhn dcedi 'xl

"milkd lk" wxta gkenck ,enewne eteb jxevl):ckw onwl,(zecakn :ax xn`c

'xe .xeqi`l ezk`lny itl :yexit .xeq` dxnz lye ,zaya lhlhl xzen `zlin ly

ax `nil `da ± enewne eteb jxevl `nili` ?opiwqr i`na .dxnz ly s` :xn` xfrl`

xac ixyc l"q `axk ax `de ?`l dxnz ly

k`lny'x i`e .enewne eteb jxevl xeqi`l ez

dil zi`c dcedi 'xk xaq ax `de ± xq` dcedi

"oilez" wxtae .dvwen)mye :`nw sc onwl(iab

ab lry lrpnn [`axe] iia`l jixtc `d

xaca i"x ixyc `icda rnyn meni`d

`ipze .enewne eteb jxevl xeqi`l ezk`lny

"dxik" wxta inp).cn sc onwl(dcedi 'x

on ueg oilhlhn zkzn ly zexpd lk :xne`

xq` zexvevga la` zaya ea ewilcdy xpd

hrn `l` xzid zk`lnl ifg `lc oeikc meyn

dhnk iede xzid zk`lnn ixnbl dil dvwn

ax xn`c zern dilr gipde zernl dcgiy

x"` dcedi):cn sc onwl(dlhlhl xeq`c

milebpxz ly dpiw enke dcedi 'xk dl iwene

onwl rnync):dn sc('it` dcedi 'xl xeq`c

enewne eteb jxevl:àäoerny 'x.dil zilc

`wece .qik oexqg zngn dvwen `l` dvwen

dngn la` ,ixyc `ed enewn e` eteb jxevl

lk" wxta opzc ,xeq`c y"x dcen ± lvl

"milkd):akw sc onwl(jezgl mecxew ,mifeb`d z` ea rvtl qpxewd z` mc` lhep

il ci ly hgn :`tiq ipzwcn ,`id oerny 'xke .xeq` lvl dngn la` ± dliac ealeh

"oiwpgpd"ae .uewd z` ea):ct sc oixcdpq("bxe`d" idliyae .oerny 'xk dl iwen

).fw onwl(`nwen `qxen qitnc `idde ,dligzkl xzen `qxen qitnc dpin gken inp

"mivxy 'g" 't yixa y"xk):fw sc onwl.(`xza 'tae).fpw onwl(ol `hiyt inp

,y"x dcen qik oexqg zngn dvwenac :xn`wc ,y"xk `iz` milkd lkc oizipznc

ly zecakn iabe .dyixgn ly czie lecbd xqnn ueg zaya oilhip milkd lk :opzc

dxnz):ckw sc(ixy i`e !?dxnz ly s` xfrl` 'x `nil `da lvl dngn `l` :jixtc

l"q y"xk xfrl` 'x `nlic ?`iyew i`n ± lvl dngn s` y"x:

àädingp 'x."ziag" wxta `ipzc .zexvevge xtey dxq`c `idd).enw sc onwl:(oyinyz :qxhpewa 'ite .oyinyz jxevl `l` oilhep oi` ± oikq 'it` zilh elit` ceexz 'it`

dywe ,zaya elhepy xac eze` jxevl cgein `diy opira op`e ,xeqi` zk`lnl cgein `dc ,jxev meyl elhlhl xeq` ± xeqi`l ezk`lny ilkc 'itl rnyne .mdl cgeind

:"ziag" wxta xn`c :z"xl)my f"b(lye mixnz ly zelzeg"oiaxrn lka" wxta oke .dingp 'xk dl iwene ,jzeg `le riwtn `l la` ,xizn ± zexbexb)mye .dl sc oiaexir:(`kd

`ax xn`w ikidc :qxhpewd yexitl dywd owfd oerny x"xde ?dkizgl cgeine cner `edy oeik oikqa xq` i`n`e .dingp 'xk iwene ,diwqtinl `pikq irae `pzina xihwc lerpna

"milkd lk" wxta).ckw sc onwl(df oi` `lde ?enewn jxevl ixy ikid .`l ± lvl dngn ,oi` ± enewn jxevl e` eteb jxevl xzidl ezk`lny ilk 'it`c xninl dingp 'x `z`e
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oebk ,jezgl libx epi`y yinyz oebke ,lvl dngn `l` iwet`l `z` `le ,lega ea zeyrl libxy dn :xnelk ,xn`wc eyinyz jxevl epiide ± dliacd z` ea jezgl mecxewe

"milkd lk" wxta `ipzc milka dwqde .wepizl min ea rnbl lega jxc oi` ,inp xteye .`pzina xihwc lerpn e` oikqa mixnz ly zelzeg):ckw sc onwl:(,'ek milka oiwiqn oi`
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xzidl ezk`ln dingp 'x deync meyne .'ek xzidl ezk`lny xac 'it`c xninl dingp 'x `z`e :xninl irac ,dihwp dingp 'x meyn i`ce `l` ?xzidl ezk`lna `l` ixii`

'it` oeyle .`l ± lvl dngn ,ixy enewne eteb jxevl ediiexz ± `axle .`l ± enewn jxevle ,ixy ± eteb jxevl :ediiexz dingp 'xlc ,xeqi`l ezk`ln hwp ± xeqi`l ezk`lnl

ikd inp rnyn:

èçîìz`vnpy."zetxh el`"a `ipzc)mye .p sc oileg("xicnd"ae):er sc zeaezk:(`ki`c `ed zeqekd zia iaera :qxhpewa 'ite .dtxh ± oiccv 'an ,dxiyk ± cg` cvn

"uegl eawipy zeqekd ziae qqnd" opz `dc :u"inn xfril` x"d dywde .dnizq ef oi`c ,dtxh ± uegl awpd d`xp `ly ,cg` cvn 'it` ± qqnda la` ,ikd ibeltl

l"nwe ,ikd xza ipzwck .dxiykc df jezl df eawip iwet`l ,ueg cvl :xnelk `l` ,"uegl" ixnbl `l ± "uegl" i`dc :i"xe`e !yletn awpa `l` dtxhin `l inp qqndac rnyn

oibny c"qe ,qqnd lr akeyy t"r` :l"nwc ,`ed yecig inp ± dtxh oiccv 'an inp i` .yecig oi` ± dtxh oiccv 'an ipzwc `d la` .mly cg` xer awipc b"r` dxiyk cg` cvnc

oi`c ,uegl yletn awp awip k"`` dtxh `ied `lc `hiyte ,dxiyk cg` cvn inp qqndac :xne` z"xe .dtxh `kdc l"nw ± dxiykc dze` oicinrn mikxie dawpy zleglg enk

ipzyi`c opirnyc `d dpin `wtpe .mly xer awipc b"r` ,dxiyk cg` cvn opireny`l ± "zeqekd zia" `ziixaa hwpc `de .yletn awpa `l` mewn meya dtxh didiy `xaq

`wecc xninl iz` dede ,cg` xer `l` el oi`y ,iqk ia `zyd exwc epiid ± "zeqekd zia iaera z`vnpy hgn" ipzwc i`dc `"d ± opirny` `l i`c ,dey mpicc b"r` ediiny

cere .dxiyk cg` cvn `lilaeda 'it`c ,ediiny ipzyi`c opirny` ikdl .mly cg` xer awipy oeik ,dtxh cg` cvn 'it` ± `lilaed exwc i`na la` .dxiyk cg` cvn `edda

oiyyege ,`ixad `ny opiyiigc :mzd `zkld ikdc ,hyeea uew el ayi enk .`ixade xfge uegl awip `ny opiyiigc ,dtxh cg` cvn 'it` ± qqndac ,i"yx 'itk xninl epivnc :i"xe`

epipta hgn dlk`y oebk ± `ixad `l aeyc opircic oebk epiid uegl eawip "zetxh el`"a irac `de .yiig wc `edy hgna `ny ± uewa mzd yiig `lc o`nl 'it`e .dqexc wtql
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à÷ôðmiyp ihibl dpin.oi` ± dxir mye exir my dpiy oiprl :qxhpewa 'ity dn

dxyr" wxta xn`ck ,xird my `le dpicn my `ed laac ,`"ayxl d`xp

"oiqgei).`r sc oiyecw:(.laal dqir l`xyi ux`e ,l`xyi ux`l dqir zevx`d lk

`l` ,laa dnyy xir `zkec mey ogky` `le .laa `id okid cr :mzd inp xn`we

hba dpicn my oiazek oi`e ,`id dpicn:

ïé÷éìãî äîá êìò ïøãä

äøéë`aabae ywa dewiqdy.:i"xl d`xp

x`ypy mileayd zeapf epiid ywc

`ed oaze .frla `"laehy` `xwpd ,dcya

wxta onwl rnyn ikdc .zleayd mr xvwpd

"l`ey"):pw sc onwl(± yw `nlya :xn`wc

zgkyn ikid oaz `l` ,xaegna dl zgkyn

yixa xn`c `de .`ixq `paza wiqne ?dl

"lawnd").bw sc `rivn `aa(ebdpy mewn iab

il `gip xn`c meyn ,xewrl i`yx epi` xevwl

,ywzizc xninl dil ded ,i`rx` oazizc

`l` .i"yx yxitck ,yw `xwp rwxwa x`ypdc

dil hwp ,leaif oeyl ith rnyn oazizc meyn:

àìsexbiy cr ozi.meyn :qxhpewa yxit

dtexb elit`c ,i"xl d`xp oi`e .lad ztqez

mixac dnkn xzei lad ztqen `id dnehwe

ixy dippgc ,cere ."oipneh dna"a oiiepyd

siqen exq` `le ,dtexb dpi`yk s` zedydl

.ixy ± zedydl la` ,dpnhda `wec `l` lad

meyn ,dippgc opax ixq` dtexb dpi`yke

iiezg`l iz` `nlic:

ïéîçliyaze.oing mzqc :i"xl d`xp

ekxv lk liya `l 'it` epiid liyaze

oizipzn iwen ik `dc .i`qexc oa lk`nk `l`

oing ixyc ,dippgk oizipzn ied ± opz xifgdl

dpi`ya elit` dxik iab lr zedydl liyaze

.opaxk `le ,ekxv lk liya `l elit` ,dtexb

'ipzne ,opaxk elit` oizipzn `nlice ?i`n`e

opax ecenc ,okxv lk elyazpy liyaze oinga

`l` !dnehwe dtexb dpi`y dxik b"r oidync

oa lk`nk liyaze oing mzqc meyn i`ce

liyaze oing mzq ,edine .rnyn inp i`qexc

oizrny seqa gkenck ,ekxv lk liya inp ied

).gl sc(,xi`n iaxc` xi`n iaxc `iyw iab

elit`e .d"ra yxt` mye .zegcl yiy t"r`

ekxv lk liya ded `l liyaze oing mzq i`

`xnba xn`wcn .dtexb dpi`a lld zial oke ,okxv lk engedy oing elit` epiid ± xifgdl i`ny zia ixq`c `d :xnel jixv):gl sc:(,zaya elit` oixifgn xaq `irye` iax s`e

enewnew el eplrde 'ek zg` mrt :`irye` iax xn`c`nlic ?zaya elit` oixifgnc dil `pn okxv lk engeda xiq` `l i`e .enewnl edepxfgde qekd z` el epbfne oing ly q

.ekxv lk lyiay liyaz xiq`c oeik ,xeq` ± el dtie wnhvn i`ny zia ixaq ok m` ,liya `l oia ekxv lk liya oia ied liyaze oing mzq m`e :xn`z m`e !ded ekxev lk mged

mdl dti oi`y oing la` .ekxv lk lyazpc b"r` el dti mlerlc meyn ,i`ny zia ixq` liyaz i`cec :i"xe`e !`ed el dti `de ,okxv lk enged `ly oing ixy ikid ,ok m`e

okxv lk engei iezig `lac ,dzgi `ny xfbinl `kilc ,i`ny zia ixq` `l ± onwl gkenck ,odl rx jli`e o`kn la` ,okxv ick cr `l`:ä"áåoixifgn s` mixne`.elit`

,dtexb dpi`yk ± lld zial ,lega elit` xq` ± xifgdl xq`c o`nle .oilhep ipzinl jixv ded `l legac ,ixiin zayac rnyn inp "oilhep" oeyle .`xnba xn`ck ,oixifgn zaya

,"sexbiy cr ozi `l" xn`wcn :z"x wcwcn cere .lega ied `zbelt xwirc rnyn ,zaya elit` oixifgn ± "oixifgn" xne`d ixacl :`xnba xn`wcn .dtexba 'it` ± i`ny ziale

?y"ra xeq`l ozep `ed xeriy dn :z"`e .xifgdl xeq` inp lega `l` ."mhwe sxb ok m` `l`" xninl dil dede ?zaya mehwi e` sexbi ji` ± `ed zaya xifgi `l ozi `l i`e

i`c .xq`c o`nl xifgdl xeq` gzex elit` zaya ,edine .xifgdl xeq` ± mei ceran egizxdl elkei `ly drync :i"x xne`e !xifgdl ixyc `hiyt ± dnkyda ewlqc `kidc

.gzex elit` xifgdl xeq` inp zay axrac xninl epivnc :i"x xne` cere .ded gzex oing ly qenwnew `nlic ?zaya elit` oixifgn xaq `irye` iaxc dil `pn ± ikd e`l

"oii ick `iand" wxta xn` `de zaya ?dxik iab lr dxcw xifgdl ixy ikid :`"ayxl dywe .i"ran gizxdl leki did `l xw did m`y dryn)mye :bl sc dvia(dxcwe miviac

zeieyr xak dxikd iptecy `kd la` ,ieqikd k"g`e dlgz zeptcd dyeryk n"d ± i`xr ld` minkg exq` ikc :i"xe`e !ld` meyn xeq` dlrnl dhnln ± `ixete `ziage

"oilitz `vend"a xn`c `d ,edine .dab lr dxcw ozil xeq`l opax xeng` `l odili`n).aw sc oiaexir(siqen xgnl ,gth da xiiye `icea jexk :dil xn`c ,`ped axc ixkic iab

ilek ld` inc `lc dxcw la` .zeptc ziiyr `la elit` xeq` ,ith ld` incc meyn ± mzd :i"xe` !zeieyr xak zeptcdc b"r` ,xeq` ± xeiy `lac :rnyn .`ed i`xr lde` lr

ziiyr `la minkg exq` `l ± i`dzeptc:
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.ìéùáúå ïénç :íéøîBà ìläù"áïéìèBð :íéøîBà ¦¥§¦©¦§©§¦§¦§¦
zøîà éà .ïéøéæçî óà :íéøîBà ä"áe ,ïéøéæçî àì ìáà£¨Ÿ©£¦¦§¦©©£¦¦¦¨§©§

ì àîìLaäe÷éqäL äøék :éðú÷ éëä Y ïðz úBäL ¦§¨¨©§§©¨¦¨¨¥¦¨¤¦¦¨
,ìéùáz äéìò ïéäLî Y àáábáe Lwaúôbaíéöòáe ©¥©§¨¨©§¦¨¤¨©§¦©¤¤¨¥¦
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רנט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr el sc zay(ycew zay meil)

ì ,dpéî à÷ôð éàîìiabl exn`y oicd oipríéLð éhéâ(.t oihib)dpiy' , §©¨§¨¦¨§¦¥¨¦
.eiykr ly my aezkl jixve ,'leqt dxire exir mye dnye eny

ïé÷éìãî äîá êìò ïøãä

äøéë ¯ éùéìù ÷øô
axra y`d iab lr liyaz dae dxicw gipdl xzen ,dxezd on
.zaya lyazi `ede oiicr lyean epi` liyazd m` s` ,zay
ok zngne zaya eleyia xdnl dvxi `ny eyyg minkg la`
ick ,mxiradl [dzgna milgbd jtdie xrpi-] milgba dzgi
`ly exfb jkitl .xiran meyn aiigzie ,eleyia z` xdnl
xeqi`' `xwp ,df xeqi` .miniieqn mipte`a `l` my dzedydl

.'diidy
,y`d on xqedy ekxv lk lyazpy liyaz dxezd on ,ok enk
la` ,leyia xg` leyia oi`y itl y`d lr zaya exifgdl xzen
mrhde .miniieqn mipte`a `l` ok zeyrl `ly minkg exfb
ozep eli`k zi`xp ,y`d lr liyaz zxfgdy itl ,dfa exfby

.'dxfg xeqi`' `xwp ,df xeqi` .dlyal y`d lr dze`
zeipynd:mixepz ibeq dylya mipc ,epiptly `xnbd zeibeqe

gtekd mege ,gtekd megn daexn xepzd meg .xepze gtek ,dxik
diidy ixeqi`a mdipia welig yi ,jk jezne .dxikd megn daexn
lr e` ,dxikd jeza gpen ilkd m` oia welig yi ,ok enk .dxfge

.ze`ad zeibeqae zeipyna ex`azi ,dl` miwelig .dab
dxq`p m` [opaxe dippg] mi`pz ewlgpy x`azi `xnbd ziibeqa
lk`dl ie`x did `le lyazdl ligzdy liyaza wx diidyd
m` la` .['i`qexc oa lk`n'] wgcd ici lr elit` zayd zqipka
`nyl miyyeg oi` aey ,wgcd ici lr lk`dl f` ie`x did xak

.diidyd dxq`p df ote`a s`y e` .dzgi

äðùî
:dxika dxfge diidy ipica weqrz epiptly dpyndäøékoin - ¦¨

lr oke ,dkeza yie ,dxicw oirk dieyr `ide ,leyial ieyrd xepz
,xepzd megn zegt dnege ,zexcw izy zzityl mewn ,dab

L÷a äe÷éqäL,d`eazd mr mixvwpd milayd zeapf ±àááâáe± ¤¦¦¨§©¦§¨¨
,envr ipta hwlpe dcya x`ypd ywd zix`yäéìò íéðúBð§¦¨¤¨

ìéLázoi`e .zaya dilr ezedydl ezpeek m` mb ,zay axrn ©§¦
itl ,xiran meyn aiigzie zaya milgba dzgi `ny miyyeg
m` la` .iezig mda lirei `le zlgb mdl oi` `aabe ywy

dewiqdúôâa,opny `ivedy oinyney e` mizif ly zleqt ± §¤¤
áeïzé àì ,íéöòitl ,zaya dzedydl zay axra liyaz dilr §¥¦Ÿ¦¥

xdnle mneg zeaxdl ick zaya milgba dzgi `ny miyyegy
,dxicwd leyia z`óBøâiL ãòjezn milgbd lk z` `iveiy ± ©¤¦§

,dxikdøôàä úà ïziL ãò Bàmzeqkl ick ,milgbd iab lr ± ©¤¦¥¤¨¥¤
.mppvle

e` dze` etxby dxik iab lr zedydl xzen dn zx`an dpynd
:milgbd lr xt` epzp,íéøîBà éànL úéaminïénçlk elyazpy ¥©©§¦©¦

lr xt` epzp e` dze` etxby dxik iab lr zedydl xzen mkxv
ickn xzei milyazny ici lr gazyn mpi` mnrhy itl ,dilgb

.dzgi `ny mda yeygl oi` okle ,mkxv,ìéLáz àì ìáàitl £¨Ÿ©§¦
enrh ixdy xzei lyaziy el gep ekxv lk lyazp xak m` s`y

.milgba dzgi `ny yeygl yi oiicre ,jk ici lr gazynúéáe¥
íéøîBà ìlämin oiae ïénçoiaìéLázoeiky ,zedydl xzen ¦¥§¦©¦©§¦

`ai `ny llk yeygl oi` y`d lr xt` epzp e` dze` etxby
.zezgl

xqedy dn dxikd lr xifgdl mb xzen m` zx`an dpynd
:dpnn,ïéøéæçî àì ìáà ,ïéìèBð ,íéøîBà éànL úéas` ,xnelk ¥©©§¦§¦£¨Ÿ©£¦¦

,dxikd iab lr mzedydl xzeny oingdmze` exiqde elhp m`
milgbd z` dpnn sxb m` s` ,zaya dilr mxifgdl xeq` dpnn
ozep eli`k zi`xp dxikd lr mzxfgdy itl ,xt` mdilr ozp e`

.mlyal y`d lr mze`ïéøéæçî óà ,íéøîBà ìlä úéáedxikd lr ¥¦¥§¦©©£¦¦
lr xt` epzp e` dxikd z` etxby oeiky ,liyaz oiae oing oia
jxc oi`y itl ,lyank zi`xp dilr liyazd zxfgd oi` ,milgbd

.jka leyia

àøîâ
:dpynd ixac xe`iaa zwtzqn `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§

,daiyidéàämivrae ztba' dpynd ly `yixa epipyy dn ±àì ©Ÿ
ïzéxacd yexit ,'sexbiy cr,àeä øéæçé àìlhp m`y xnelk ¦¥Ÿ©£¦

dzid ok m` `l` dilr dxifgi `l dxikd on dxicwd z` zaya
.zaya lyank d`xp df ixd dtexb dpi` m`y itl ,dtexb dxikd

ì ìáàúBäLzpn lr mei ceran dxikd lr dxicw gipdl - £¨§©
,zaya dilr ddyzyóeøb BðéàL ét ìò óà ïéäLîdxikd oi`y ± §©¦©©¦¤¥¨

,milgbd on dtexbåmbíeè÷ Bðéà,xt` milgbd lr ozip `ly - §¥¨
épîezhiyk ,dpynd diepy in zhiyke -àéä äéððç,diepyàéðúc ©¦£©§¨¦§©§¨

,`ziixaaìk ,øîBà äéððçlk`nàeäLlyeanc ïa ìëàîk,éàñBø £©§¨¥¨¤§©£©¤¨©
ici lr dlik`l ie`x `ed df xeriyay ,eleyia yily epiide

,wgcdì øzeîBðéàå óeøb BðéàL ét ìò óà äøék éab ìò BúBäL ¨§©©©¥¦¨©©¦¤¥¨§¥
íeè÷.dzgi `ny miyyeg oi`e ¨

ì ,àîìéc Bàïðz úBäL`l' eyexit dpyna xen`d 'ozi `l' - ¦§¨§©§©
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dkld ixe`ia
[åë÷ בהם לתת כדי אזניהם שנוקבים קטנות הבנות

בהם  נותנים הנקבים יסתמו שלא וכדי כשיגדלו, נזמים
חוטים  נותנין אם הדין והוא בהם. לצאת מותר קסמים,
צבועים, אינם אם בהם לצאת שמותר נקבים, באותם

צבועים  אם אסור 145אבל ,146.
[æë÷ ראשה כל שמעטפת והוא רעולה, אשה יוצאת
.148מהפנים 147חוץ 
[çë÷ ועל האגוז על בשבת קושרת) (פי' פורפת
לכך 149האבן  המטבע 150שיחדתו על אבל בו, ויוצאת ,

מהני  ולא הוא טלטול בר דלאו בשבת, לפרוף אסור
יחוד  מע"ש 151בה עליו פרפה ואם בו 152. לצאת מותר

.153בשבת 

[èë÷ עליו ופרפה לבנה אגוז להוציא צריכה היתה אם
אסור  – הרבים לרשות אם להוציאה, ואם 154כדי .

מותר  .155לכרמלית,
[ì÷ ידועה אבן הערוך, (פי' תקומה באבן יוצאה

תפיל) לא אשה על ששקלו 156שכשהיא ובמשקל ,
ואפילו  תפיל, שלא עדיין 157כנגדו נתעברה .158לא

[àì÷ סרק בשבת שתעביר לאשה פניה,159אסור על
לכחול  אסורה זה ומטעם צובע. בשבת,160משום

בצק  פניה על לטוח אסורה זה דכשנוטלתו 161ומטעם ,
הבשר  .162מאדים

[áì÷ איסור משום בזה אין בשבת, פניו הצובע איש
לכתחילה  אפילו לנוי 163צביעה זאת עושה דאם אלא ,

zetqede mipeiv
מותרות 145) אזניהם לכסות שרגילות הנשואות נשים אבל

כמוהו  טז ס"ק שבמג"א הב' כסברא צבועים, בחוטים לצאת
בחידושי  בפירוש הוא וכן שם (עיין י סעיף לעיל רבינו פסק
בחוטים  נשואות אצל להחמיר שאין ד מד, צדק' ה'צמח

ע. ס"ק כמשנ"ב ודלא להסיר), יותר קלים אם אפילו
כ.146) סעיף שולחןֿערוך
דרך 147) שהוא עא) ס"ק משנ"ב (ראה העיניים או

מלבוש.
כא.148) סעיף שולחןֿערוך
רצועה 149) האחד בראשה שיש בטלית שמתעטפת והיינו

באבן  הרצועה וכורכת השני בראשה אגוז או אבן וקושרת
כמי  מחזי ולא מעליה הטלית יפול שלא באגוז או
צריכה  שהיא לכל דנודע האגוז או האבן להוציא שמתכוונת
שאין  יט) סעיף (לעיל דבסט"ו מלח בגרגיר משא"כ לכך
שם  אומרים יש ולכן לכך, צריכה שהיא יודעים הכל

עב). ס"ק (משנ"ב אסור דמשו"ה
וכתבו 150) מטבע כמו מוקצה האבן גם דאל"ה יום מבעוד

לפרוף  בהכי דאורחא עגולה כשהאבן דמיירי האחרונים
סי' (ראה אחת לשבת רק אפילו יחוד בה מהני לכך עליו
לשבת  יחוד בה מהני לא עגולה אינה אם אבל סנ"ג) שח

עג). ס"ק (משנ"ב אחת
זה 151) לענין מע"ש יחדה אם אבל אחת לשבת היינו

טלטול  איסור מיניה אזיל דשוב מהני, במטבע גם לעולם
עד). ס"ק (משנ"ב

ס"ק 152) (משנ"ב מוקצה שם מינה לבטל מועיל דמעשה
עה).
כב.153) סעיף שולחןֿערוך
דרך 154) ואין מלבוש דרך שהוא אף כן לעשות מדרבנן

ודע  בשבת. להוציא כמערמת שנראה מפני בכך הוצאה
(משנ"ב  באיש ה"ה באשה דמיירי אף הסעיפים שתי דאלו

עו). ס"ק
כג.155) סעיף שולחןֿערוך

נשים 156) שנושאין שו"ס שטערי"ן קורין שאנו מה היינו
המעתיק  כתב הסמ"ג על מהרש"ל ובביאור [ט"ז] מעוברות
החלל  בתוך קטן ואבן בתוכו וחלל חצץ אבן שהוא שמצא
כנגד  דבר איזה ששוקלין והמנהג נברא... וכן בזוג כעינבל
ששקלו  ובמשקל שכתב וזהו מועיל ג"כ שהוא תקומה האבן
שנמצא  דהיינו ותקל, דאיכוון והוא בש"ס ואיתא כנגדו
או  ממנו חיסרו ולא האבן למשקל מכוון מאליו החפץ
זה  בכל והטעם זו סגולה לו יש אז לכוונו עליו הוסיפו

עז). ס"ק (משנ"ב מומחה כקמיע דהוא משום להתיר
ס"ק 157) (משנ"ב ותפיל תתעבר שמא שחוששת אלא
עח).
כד.158) סעיף שולחןֿערוך
פניה 159) תקנח שלא איתא ובתוספתא אדום צבע הוא

לצביעה  מתכוונת דלא גב על אף ומשמע סרק בו שיש בבגד
ליפות  בכך דרכה דאשה כיון הדבר וטעם הוא רישא פסיק
איש  אבל כצובע שפיר מחזי פנים צביעת ע"י עצמה את
דמותר  ש"ך סימן סוף כמ"ש צובע מקרי לא בכך דרכו שאין
פניו  דצובע גב על אף הצובעים פירות ושאר תותים לאכול
ג"כ  אשה ע"פ סרק העברת אפילו ומ"מ האכילה בעת וידיו
האדם  עור על מדאורייתא צביעה דאין דרבנן אלא אינו

עט). ס"ק (משנ"ב
עיניהם.160)
בחלב 161) שערותיהם להחליק איסור דבר שנוהגין ויש

פומאד"ה  בלשוננו שקורין בשמים במיני ומעורב מהותך
וראוי  ממרח משום בזה שיש דנראה מחטאת להם וחוששני
מרדכי', מ'מאמר פא ס"ק (משנ"ב ע"ז ביתו בני להזהיר

שכו). סי' על להלן וראה
כה.162) סעיף שולחןֿערוך
שאסר 163) יח סי' ח"ה משה אגרות כשו"ת דלא הוא

עט  ס"ק המשנ"ב דברי וראה לצבוע, שכוונתו במקרה
לעיל. שהובאו
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dkld ixe`ia
גבר  ילבש לא משום לכחול 164אסור אסור האיש אבל .

האשה  כמו .165עיניו
[âì÷ בפודרה וביו"ט בשבת להשתמש האשה אסורה

במשחה  מעורבת איפור) בפודרה 166(אבקת או ,
על 167סבון  יבישה איפור פודרת לתת מותרת אבל ,

את  ולעדן לחיות בכדי צבועות) (שאינם הפנים
.168העור 
[ãì÷ צבעונית לקה הן הצפורניים, על לקה ליתן אסור

שקופה  לקה שהיא 169הן כל לקה להוריד אין גם .
.170מהציפורניים 

[äì÷,וביו"ט בשבת וכדו' השפתיים את לצבוע אסור

השימוש  וגם יום, מבעוד כבר צבועות היו אם גם
אסור  – שקוף .171בשפתון

[åì÷ לשם הפנים על או הידים על משחה למרוח אסור
העור  .172עידון

[æì÷ לש אם מותר גם תענוג, לשם השמש באור כב
העור  ויפוי לצביעת כוונתו אין (אם עורו ).173ישתזף

כוויה, למנוע כדי העור על משחה כל ימרח לא אבל
תרסיס  או בנוזל או בשמן זה לצורך ישתמש לא וגם

היא 174(ספריי) השמש באור בשכיבה כוונתו ואם .
ענין  בכל אסור – הגוף חיזוק או רפואה .175לצורך

[çì÷ לקלוע להתיר 176אסור ולא בשבת, שערה האשה

zetqede mipeiv
צובע 164) מלאכת שבת בכלכלת כ: ס"ק קמו סי' בדה"ש

ולסמ"ג  ואסור, פטור לרמב"ם פניה שצבעה דאשה כתב
חידוש  וזה פטור. לכ"ע בכך דרכו מדאין באיש, מיהו חייב.
דאסור  כתב המוחק ובמלאכת באיש, איסור מצינו דלא
אין  בכותב והנה כותב. מדהוא לחייו לצבוע או לכחול
בכלל  לחייו צביעת שכלל מה אבל לאשה, איש בין חילוק
איסור  ואין צד, מכל ומוקשה מקום בשום נזכר אין כותב

בקו  וכמפורש באיש פנים (סי'צביעת אדמו"ר לשו"ע "א
צובע  משום בו אין לצובעו העולם דרך שאין דדבר ש"ב)
כמה  אחר שם אדמו"ר ומש"כ לכתחלה, אפילו ומותר
כשאין  כלל היא מילתא דלאו חזותא דשאני בזה"ל שורות
עכ"ל. כלל בה לחפוץ העולם דרך אין וגם כלל בה חפץ לו
לא  ודאי הנה אסור, בה חפץ לו דכשיש לכאורה משמע
שאין  דבר לכתחלה אפילו שהתיר הראשונים דבריו יסתור
משום  שוחט חיוב על התם דקאי אלא לצובעו. העולם דרך
לשיטתי' דרב אע"ג זו, בצביעה לי' ניחא שיהא דבעי צובע
אדמו"ר  כתב ולכן לי', ניחא דלא אע"ג בפסיקֿרישא מחייב
וגם  העולם, דרך שיהא לחייבו, כדי תרתי בעינן דצביעה
לרב  גם פטור לי' ניחא דלא היכא אבל חייב ואז לי' ניחא
דאין  היכא ומיהו כזו. בצביעה לחפוץ העולם שדרך אע"פ
וכמ"ש  בזה חפץ שהוא אע"פ מותר לצובעו העולם דרך
איסור  שום אין בשבת פניו הצובע באיש ולפ"ז מקודם.
אם  גבר ילבש לא משום אסור דבלאוֿהכי אלא צביעה,
רכ"ב  סי' ח"א אפרים רבבות שו"ת וראה לנוי. זה עושה
כדי  השפתיים בנשיכת איסור שאין ל"ח אות קט"ו סי' וח"ב
מותר  הנ"ל וע"פ צביעה, שאינו מטעם התיר (ושם שיאדימו

כך). לצבוע דרך שאין משום גם
פניה 165) על סרק להעביר לאשה אסרו ולא סכ"ז: שכ סי'

שהאשה  מפני אלא ש"ג בסימן שנתבאר כמו צובע משום
בין  לאיש בין שאסרו העינים את לכחול וכן בכך דרכה

בכך. שדרכם מפני צובע משום לאשה
ממרח.166) ומשום צובע משום
השלחן 167) וקצות סס"ה, פי"ד שש"כ וראה צובע, משום

ממרח. או מוליד משום בו יש אם כ ס"ק בדה"ש קמו סי'
מנהג 168) לי שהוגד כפי והנה כ: ס"ק קמו סי' בדה"ש

מפזרין  ועליו צבע ממין הפנים על הסרק לעשות הנשים
בלי  הפנים על לבד האבקה מפזרת שאם לצדד יש אבקה,
הפנים, מראה ומיפה משנה האבקה שגם אע"פ מקודם, צבע

כיון  צובעת בגדר זה דאין איסור. בזה אין מכלֿמקום
עור  אל גמור דיבוק מתדבקת ואינה יבשה היא שהאבקה
שעושות  משום צבע בלי האבקה פיזור ולאסור הפנים..
אם  אמנם – מדעתנו. לגזור לנו אין הצבע על האבקה פיזור
על  מהצבע קצת עדיין שבת וביום שבת מערב פניה צבעה
נדבקת  דהאבקה הצבע, על האבקה פיזור להתיר אין הפנים,
אדום  עצמו שהצבע הצבע מראה את ומיפה ומשנה להצבע,
הפנים, עור של טבעי למראה משתנה האבקה וע"י מאד,
וראה  הנ"ל, כשש"כ דלא וזהו הצביעה. מלאכת גמר והוי

מד. הערה פי"ח כהלכה שבת
יש 169) בזה וגם מטבעה, מבריקה הלקה עכ"פ שהרי

הערה  פי"ח (שש"כ ברק או צבע שנא דמאי צובע, איסור
לז). הערה פי"ח כהלכה שבת קסז,

שאפילו 170) קסו הערה שם וראה סס"ג, יד פרק שש"כ
ג"כ  מזה, ופחות בלבד אחד ליום אלא מתקיים אינו הצבע
מו. ס"ק בדה"ש קמו סי' קצוה"ש וראה פטור, אבל אסור

צבע 171) לעניין קנח* אות לעיל (וראה צובע משום
קמו  סי' השלחן וקצות סס"ה, פי"ד שש"כ וראה שקוף),

ממרח. או מוליד משום בו יש אם כ ס"ק בדה"ש
סס"ז.172) פי"ד שש"כ ממרח, איסור משום
ח"ב 173) נדברו אז שו"ת לב, סי' ח"ה יצחק מנחת שו"ת

ל. סי'
כדי 174) עליו משחה) לא (אבל הנוזל שם כן אם אלא

המיוחד  מעשה (שאינו ברחוב בלכתו מהשמש ייפגע שלא
לרפואה).

שש"כ 175) ע"פ סממנים, ושחיקת התעמלות איסור משום
סמ"ד. פי"ד

הפסוק 176) על [וכדדרשינן לבנין דדמי משום מדרבנן
הוא  ברוך הקדוש שקילעה מלמד הצלע את אלהים ה' ויבן
לקלעיתא  קורין הים בכרכי ושכן האדם, אל והביאה לחוה
כמ"ש  אורג משום חייב בתלוש נימין הקולע אבל בניתא]
מחובר  דהוא משום אריגה חשיב לא בשער והכא הרמב"ם
[מ"א  לסתירה שעומדת להתקיים סופה דאין ועוד בראשו,
שער  והקולעת במחובר כ"ז והנה התוספות]. בשם וש"א
אסור  בונה משום בזה דאין אף פארוק] [שקורין נכרית פאה
עכ"פ  להתקיים סופה דאין נימא אם דאף אורג משום עכ"פ
במקום  למחות כדאי דאין נראה ומ"מ אסור, מיהו מדרבנן

פב). ס"ק (משנ"ב לנו ישמעו שלא
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[åë÷ בהם לתת כדי אזניהם שנוקבים קטנות הבנות

בהם  נותנים הנקבים יסתמו שלא וכדי כשיגדלו, נזמים
חוטים  נותנין אם הדין והוא בהם. לצאת מותר קסמים,
צבועים, אינם אם בהם לצאת שמותר נקבים, באותם

צבועים  אם אסור 145אבל ,146.
[æë÷ ראשה כל שמעטפת והוא רעולה, אשה יוצאת
.148מהפנים 147חוץ 
[çë÷ ועל האגוז על בשבת קושרת) (פי' פורפת
לכך 149האבן  המטבע 150שיחדתו על אבל בו, ויוצאת ,

מהני  ולא הוא טלטול בר דלאו בשבת, לפרוף אסור
יחוד  מע"ש 151בה עליו פרפה ואם בו 152. לצאת מותר

.153בשבת 

[èë÷ עליו ופרפה לבנה אגוז להוציא צריכה היתה אם
אסור  – הרבים לרשות אם להוציאה, ואם 154כדי .

מותר  .155לכרמלית,
[ì÷ ידועה אבן הערוך, (פי' תקומה באבן יוצאה

תפיל) לא אשה על ששקלו 156שכשהיא ובמשקל ,
ואפילו  תפיל, שלא עדיין 157כנגדו נתעברה .158לא

[àì÷ סרק בשבת שתעביר לאשה פניה,159אסור על
לכחול  אסורה זה ומטעם צובע. בשבת,160משום

בצק  פניה על לטוח אסורה זה דכשנוטלתו 161ומטעם ,
הבשר  .162מאדים

[áì÷ איסור משום בזה אין בשבת, פניו הצובע איש
לכתחילה  אפילו לנוי 163צביעה זאת עושה דאם אלא ,

zetqede mipeiv
מותרות 145) אזניהם לכסות שרגילות הנשואות נשים אבל

כמוהו  טז ס"ק שבמג"א הב' כסברא צבועים, בחוטים לצאת
בחידושי  בפירוש הוא וכן שם (עיין י סעיף לעיל רבינו פסק
בחוטים  נשואות אצל להחמיר שאין ד מד, צדק' ה'צמח

ע. ס"ק כמשנ"ב ודלא להסיר), יותר קלים אם אפילו
כ.146) סעיף שולחןֿערוך
דרך 147) שהוא עא) ס"ק משנ"ב (ראה העיניים או

מלבוש.
כא.148) סעיף שולחןֿערוך
רצועה 149) האחד בראשה שיש בטלית שמתעטפת והיינו

באבן  הרצועה וכורכת השני בראשה אגוז או אבן וקושרת
כמי  מחזי ולא מעליה הטלית יפול שלא באגוז או
צריכה  שהיא לכל דנודע האגוז או האבן להוציא שמתכוונת
שאין  יט) סעיף (לעיל דבסט"ו מלח בגרגיר משא"כ לכך
שם  אומרים יש ולכן לכך, צריכה שהיא יודעים הכל

עב). ס"ק (משנ"ב אסור דמשו"ה
וכתבו 150) מטבע כמו מוקצה האבן גם דאל"ה יום מבעוד

לפרוף  בהכי דאורחא עגולה כשהאבן דמיירי האחרונים
סי' (ראה אחת לשבת רק אפילו יחוד בה מהני לכך עליו
לשבת  יחוד בה מהני לא עגולה אינה אם אבל סנ"ג) שח

עג). ס"ק (משנ"ב אחת
זה 151) לענין מע"ש יחדה אם אבל אחת לשבת היינו

טלטול  איסור מיניה אזיל דשוב מהני, במטבע גם לעולם
עד). ס"ק (משנ"ב

ס"ק 152) (משנ"ב מוקצה שם מינה לבטל מועיל דמעשה
עה).
כב.153) סעיף שולחןֿערוך
דרך 154) ואין מלבוש דרך שהוא אף כן לעשות מדרבנן

ודע  בשבת. להוציא כמערמת שנראה מפני בכך הוצאה
(משנ"ב  באיש ה"ה באשה דמיירי אף הסעיפים שתי דאלו

עו). ס"ק
כג.155) סעיף שולחןֿערוך

נשים 156) שנושאין שו"ס שטערי"ן קורין שאנו מה היינו
המעתיק  כתב הסמ"ג על מהרש"ל ובביאור [ט"ז] מעוברות
החלל  בתוך קטן ואבן בתוכו וחלל חצץ אבן שהוא שמצא
כנגד  דבר איזה ששוקלין והמנהג נברא... וכן בזוג כעינבל
ששקלו  ובמשקל שכתב וזהו מועיל ג"כ שהוא תקומה האבן
שנמצא  דהיינו ותקל, דאיכוון והוא בש"ס ואיתא כנגדו
או  ממנו חיסרו ולא האבן למשקל מכוון מאליו החפץ
זה  בכל והטעם זו סגולה לו יש אז לכוונו עליו הוסיפו

עז). ס"ק (משנ"ב מומחה כקמיע דהוא משום להתיר
ס"ק 157) (משנ"ב ותפיל תתעבר שמא שחוששת אלא
עח).
כד.158) סעיף שולחןֿערוך
פניה 159) תקנח שלא איתא ובתוספתא אדום צבע הוא

לצביעה  מתכוונת דלא גב על אף ומשמע סרק בו שיש בבגד
ליפות  בכך דרכה דאשה כיון הדבר וטעם הוא רישא פסיק
איש  אבל כצובע שפיר מחזי פנים צביעת ע"י עצמה את
דמותר  ש"ך סימן סוף כמ"ש צובע מקרי לא בכך דרכו שאין
פניו  דצובע גב על אף הצובעים פירות ושאר תותים לאכול
ג"כ  אשה ע"פ סרק העברת אפילו ומ"מ האכילה בעת וידיו
האדם  עור על מדאורייתא צביעה דאין דרבנן אלא אינו

עט). ס"ק (משנ"ב
עיניהם.160)
בחלב 161) שערותיהם להחליק איסור דבר שנוהגין ויש

פומאד"ה  בלשוננו שקורין בשמים במיני ומעורב מהותך
וראוי  ממרח משום בזה שיש דנראה מחטאת להם וחוששני
מרדכי', מ'מאמר פא ס"ק (משנ"ב ע"ז ביתו בני להזהיר

שכו). סי' על להלן וראה
כה.162) סעיף שולחןֿערוך
שאסר 163) יח סי' ח"ה משה אגרות כשו"ת דלא הוא

עט  ס"ק המשנ"ב דברי וראה לצבוע, שכוונתו במקרה
לעיל. שהובאו
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ויש 177קליעתה  הגה: שערה. לחלוק יכולה אבל ,

שערה  לחלוק השייטי"ל 178אוסרים לעשות דהיינו ,179.
בעלמא  באצבע אבל כלי, ע"י לעשות לאסור נהגו וכן

להקל  .180נהגו
[èì÷ לצמה שערות לקלוע הראש 181אסור בשער בין ,

של  בשער זאת לעשות אסור (ואף נכרית בפאה ובין
מכבר  הקלוע את להתיר אסור וכן .182בובה),

(או  ביד ולתקנן הפזורות השערות את לקבץ מותר אבל
וכן  לכך), המיוחדת רכות שערות בעלת במברשת

בקשת  או בסרט .183לקשרן
[î÷ ואף בשבת, לקפלו לו מותר הזקן, בקיפול הרגיל

או  שערות יתלוש שלא וייזהר סיכה, באמצעות להדקו
בקיפולו  .184יסחוט

[àî÷ לסלסל הפיאות 185אין (או השערות )186את
בגלילים  זה לצורך להשתמש אין וגם אופן בשום

לכך  .187המיוחדים
[áî÷,התסרוקת את החוצה ('שביל') הקו והיא הפסוקת,

באצבע  לעשותה במברשת 188מותר לא אך ,189.

zetqede mipeiv
פג).177) ס"ק (משנ"ב לסותר דדמי
כיון 178) ס"ל דמקלת ראשונה והדעה תלישה חשש משום

ול  לזה מתכוונת פד).דאינה ס"ק (משנ"ב הוא רישא פסיק או
כדלהלן.179) התסרוקת את החוצה שביל
כו.180) סעיף שולחןֿערוך
בשם 181) קנ הערה פי"ד (שש"כ רפויה בקליעה אפילו

קלוגר). להר"ש בחיים ובחרת שו"ת
קליעת 182) את המחזיקה הגומיה להסיר יכולה אבל

ס"ק  פל"ו שני (חוט מעצמם אח"כ שיסתרו אף השערות,
קליעת  את שמחזיקים הגומי או הסרט נשמט ואם טו),
כהלכה  (שבת להחזירו שאסור נראה – תתפרק לבל הצמה

סע"ח). פי"ח
כא.183) סוס"ק בדה"ש קמו סי' השלחן קצות שם, שש"כ
והנה 184) ושם: כא, ס"ק בבדה"ש קמו סי' השלחן קצות

ואינם  ארוך שזקנם ויש הראש, פיאות שמסלסלין אנשים יש
תחת  הזקן שערות את מקפלין הבריות, לעיני שיראה רוצים
כן  ועושין למטה, ירדו שלא השערות שם ומסבכין הסנטר
לעשות  להם לאסור יש ולכאורה המקוה. אחר בבוקר בשבת
בונה... משום אסור ולרש"י בשערות תיקון דהוי בשבת, זה
כל  דלא דמסתבר כן, הנוהגין על זכות ללמד יש ומ"מ
שערות  תיקון דוקא אלא בונה, הוי בשערות שעושין פעולה
הוי  לא נוהגין העולם שאין דבר אבל בו, נוהגין שהעולם
יחידים  אדם שבני ומה בזה, שתיקן לן לימא דמאן תיקון,
וכיון  אדם, כל אצל דעתם בטלה כן עושין יכתבם ונער
אין  בעלמא, יחידים אלא כן עושין העולם אין הזקן שקיפול
שאין  דדבר צביעה לענין שמצינו מה וכעין בונה. בכלל זה
העולם  דרך שאין בזקן ה"נ צביעה, מקרי לא לצבעו דרכו
בעצם  בנין דאינו כיון בונה, מקרי לא תיקונים בו לעשות
בתיקון  נוהגין העולם שאין וכיון בונה, נקרא שהתיקון אלא
הבריות  כבוד כאן שיש סברא ובצירוף בונה, בכלל אינו כזה
לבז  יהא בחול כמנהגו שלא ארוך בזקן בשבת ילך שאם
נתלשין  ששערות בחול רואין דאם ופשוט הבריות. בעיני
וכתב  רישיה. פסיק דהוי בשבת לקפל אסור הקיפול, ע"י
האר"י  ר' על העידו וכבר וז"ל: (פאלאג'י) חיים רוח הרב
ולא  השבת ביום זקנו על ידו והניח שכח א' פעם כי ז"ל
היד  ביציאת שער איזה יתלוש שמא שחשכה עד הוציאה
ושומר  מחללו שבת שומר הקודמים כת בזה ופי' זקנו מעל
ידו  שממתין המתנה לשון ידו ושומר רע, כל מעשות ידו

השבת. את לחלל שלא
הסיכה  עם לצאת שמותר כג*, אות שא סי' על לעיל וראה
בונה  מלאכת שלעניין כתב השלחן' שב'קצות שאף בשבת,

נחשב  בשבת יציאה לעניין מכלֿמקום בניין, דרך אינו
בכך. כדרכו

מן  גברא, שבטבילת שהעיר קנו הערה פי"ח כהלכה ובשבת
הטבילה, לצורך הזקן קיפול את לפתוח סיבה אין הדין
האמורות  לשאלות להיקלע שלא כדי מכך להמנע וכדאי

בנידון.
אותם 185) וסורקים ביחד שערות כמה שלוקחים לנפח. או

נדברו  אז (שו"ת מחלקים ואח"כ קשרים שמתמלא באופן
עח). סי' ח"ב

אבל 186) – ומושלם יסודי באופן הפיאות לסלסל אסור
ואם  לא, ותו מסודר, שיהיה כדי שנדרש כמה רק מותר
לגמרי, חדש סלסול נדרש ואין מעצמם מסולסלות הפיאות
בלאו  גם שקיים – הטבעי הסלסול ומשלים מוסיף רק אלא
באמצעות  הסלסול את להקשות אסור אבל מותר, – הכי
(שבת  סוכר מי באמצעות זאת עושים שיש כפי או ספריי,
בהרחבה). דלהלן השלחן קצות וראה סס"ז, פי"ח כהלכה

קמו 187) סי' השלחן קצות ע"פ סנ"ח, פי"ד שש"כ
בעניין  לעיל למצוטט (בהמשך ושם כא, ס"ק בבדה"ש
דהא  הזקן, מקיפול טפי גרע הפיאות וסלסול הזקן): קיפול
סלסול  מקבלים ששערותיהם האנשים כל שכמעט חזינן
בונה, איסור טפי בהם ושייך מסולסלות בפיאות לצאת דרכן
ומ"מ  בשבת, יסלסלו לא אם הבריות כבוד בזה אין וגם
לקבל  שערותיהן שדרך דאלו משום זכות, לימוד נראה
לסלסלם  שנוהגין ומה בסלסולן השערות עומדים סלסול
חדש  סלסול עושין שאין וכיון קצת, יותר ליפותם כדי הוא
הסלסול  על קצת מוסיפין אלא מסולסלין היו שלא משערות
לתלישת  לחוש יש זה דבלא אלא בונה... משום בזה אין
בכל  לסלסל שדרכן כיון לפסיקֿרישא, קרוב שהוא שערות
בהם  ומהפכין לעיקרן סמוך השערות ותופסין רגעים איזה
בנחת  הפיאות שערות לקבץ אבל הרגלן... כפי במהירות
או  א' סיבוב ע"י זו אצל זו ולהשכיבן מפוזרות יהיו שלא

כלל. בנין בגדר זה דאין מותר, שתים
השלחן'188) ל'קצות אך בידים, מותר המשנ"ב שיטת ע"פ

בלבד. באצבע אלא הותר לא להלן המובא
פי"ד 189) סי"א,שש"כ קמו סי' השלחן קצות ע"פ סנ"ה,

ע"י  איסור דנהגו כ' הנ"ל רמ"א והנה כא: ס"ק ובבדה"ש
נהגו  דבידים כתב ולא להקל, נהגו בעלמא באצבע אבל כלי
חשש  דאין אע"פ איסור נהגו בידים דגם מוכח להקל,
לא  ע"כ בונה... משום שהאיסור כיון אלא בידים, תלישה
שנעשה  כזה דתיקון בעלמא באצבע אלא להקל נהגו
רש"י. לדעת אפילו ומותר בונה בכלל אינו בעלמא באצבע
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Ë מן ידיהם משכו שכבר לאחר לפניהם הבא יין ואפילו
המזון  בברכת שנפטר לאחריו לברך צריך אין הפת
סועד  שהיין שכיון לפי הסעודה מכלל נחשב שאינו אע"פ
כמו  גמורות ברכות שלש אחריו לברך לתקן ראוי היה הלב
עליו  סעודה לקבוע אדם בני דרך שאין מפני אלא הפת אחר
מתוך  קבע של בסעודה כששותהו אבל ג' במעין לו די
בברכת  ונפטר לשתיה קביעות זו הרי לאכילה קביעות שהיא

לכתחלה. אפילו המזון

שמ  לאחר הסעודה גמר אחר משקין שאר ידיהם אבל שכו
לאחריהם. ברכה טעונים הפת מן

שלאחר  זה דין במדינתינו שייך אם יתבאר קע"ז סי' ולקמן
הסעודה.

היין  על ראשונה ברכה לברך צריכים היו לא בימיהם) (ואף
היין  בברכת שנפטר לפי המזון ברכת קודם הסעודה שלאחר
הסעודה  אחר גם לשתות אז בדעתו היה אם הסעודה שלפני
או  הקזה יום או טוב יום או שבת הוא אם בסתם אפילו או
על  סעודתו לקבוע דרכו אדם כל שסתם למרחץ שנכנס יום
ולכן  כך כל מצוי היין שאין במקומות אף אלו בימים היין
שהוא  בעצמו יודע א"כ אלא הסתם מן נמלך נקרא אינו

נמלך.

הסעודה  בתוך אלא הסעודה לפני יין על בירך לא אם אבל
נתכוין  א"כ אלא הסעודה שלאחר היין את בסתם פוטר אינו
גרועה  שתייתו הסעודה שבתוך שהיין לפי בפירוש לפוטרו
היו  שלא שבמעיו האכילה לשרות אלא לשתיה בא שאינו
והיין  בלבד לשרות מעט אלא הסעודה בתוך לשתות רגילין
הגרוע  שיפטור בדין ואינו לשתיה בא הוא הסעודה שלאחר

בכוונה. שלא החשוב את

ברכת  עד הפת מן ידינו למשוך רגילים אנו שאין ועכשיו
לשרות  בא הוא הסעודה גמר שלאחר היין גם הרי המזון

הסעודה. שבתוך יין בברכת ונפטר

הפת  מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות בסעודות (ט) (רק
ברכת  קודם שתיה ולקבוע מגדים במיני השולחן ולערוך
הסעודה  בתוך שבירך היין בברכת נפטר היין אין המזון

לפטרו. בדעתו היה א"כ אלא

שאר  על לברך שא"צ כמו לברך א"צ משקים שאר על אבל
הסעודה  גמר אחר שמביאים הסעודה מחמת הבאים דברים

שנתבאר. מטעם המוציא בברכת שנפטרים לפי

קודם  הסעודה אחר שתיה לקבוע דרכם שאין במקומות אבל
הסעודה  בגמר יין ששותין אף גדולות בסעודות המזון ברכת
א"צ  לשתיה עצמן קובעין שאין כיון מגדים מיני כשאוכלין
ומתחלה  הסעודה צורך היא זו שתיה גם כי ולברך לחזור
בתוך  שבירך היין בברכת לפוטרה עליה גם דעתו היה

הסעודה).

בתוך  ששותה מה כל אבל הסעודה שלאחר ביין זה וכל
א"כ  אלא בסתם אפילו ענין בכל אחת בברכה לו די הסעודה

נמלך: שהוא יודע

* * *

È לבית שנכנס מי כגון המלכה שמה ספק המלכת ואפילו
כוס  לו והושיטו לשתיה שמסובין חבורה שם ויש חבירו
ולברך  לחזור צריך אחר כוס לו הושיטו ואח"כ עליו ובירך
לו  יתנו אם יודע היה לא הראשון על כשבירך כי השני על

שת  לא אפילו לשתיה עמהם קבוע אינו שהוא עדיין כיון ה
שהיה  בעוד אחר כוס לו והושיטו תחלה לו שנתנו הכוס כל
האחר  הכוס על לברך צריך הראשון מכוס יין אצלו

לו. שהושיטו

בעוד  כוס לו והביאו המסובין עם קבוע שהיה מי משא"כ
שיביאו  יודע היה שלא אע"פ הראשון מכוס לפניו שהיה
היו  (ולא לשתות התחילו שכבר אחר זו בסעודה יין עוד
מכל  ר"ו) בסימן שיתבאר כמו יין עוד יביאו אם יודעים
יין  לשתיית קבע ויש המסובין עם קבוע שהיה מאחר מקום
לשתיה  משתיה ונגרר היין על עצמו קובע אדם שלפעמים
מתחלה  בדעתו היה הרי בראשונה שהכין ממה יותר ושותה
שיודע  מאחר נמלך זה ואין מהם ישתה יותר לו יביאו שאם

ג"כ. לו יתנו עוד יביאו שאם

וכן  מספק נמלך זה הרי לו יתנו אם כלל יודע אינו אם אבל
אנשים  בהם ויש רבים שהמסובים גדולות בסעודות
לברך  המסופקים צריכים הכוס להם יגיע אם שמסתפקים

כוס: כל על

‡È הכוס על שבירך בשעה בפירוש דעתו היה אם אבל
יותר  לו שיתנו מה כל על בברכתו שיצא הראשון
דעתו  שהיתה אלא כלל לו יתנו אם לו ספק היה אם אפילו
על  לברך א"צ זו בברכה חובתו ידי יצא יותר לו יתנו שאם

לו. שיושיטו האחר כוס

רי"ג  בסי' שיתבאר דרך על לכולם אחד בירך אם וכן
א"צ  המברך של בברכתו יצא לו יתנו שאם המסופק ונתכוין

לו. שיושיטו הכוס על לברך

לכולם  אחד שיברך כך לנהוג אין לכתחלה מקום ומכל
דעתם  ואין פנוי הבליעה בית שאין משום הסעודה בתוך
אמן  אחריו לענות יוכלו לא וגם המברך מפי הברכה לשמוע
קנה  יקדים שמא בסעודה משיחין אין כי בברכתו שיצאו

סכנה. לידי בא ונמצא לוושט

לברכה  דעתכם תנו כלומר מרנן סברי להם אומר אם לפיכך
אכילתם  ויניחו הבליעה בית שיפנו כדי חובתכם ידי לצאת
לכולם  מברך אחד אמן ויענו הברכה לשמוע דעתם ויתנו

נוהגין. וכן

כגון  היין על שמברכין מקום בכל המנהג נתפשט זה ומטעם
אומר  בברכתו לצאת לכולם מברך אחד אם והבדלה בקידוש
היין  בברכת לחלוק שלא כדי מרנן ברשות ולא מרנן סברי

הסעודה בשעת שלא מברכין אם להם בין הבא יין ובין
הסעודה: בתוך

וקע"ו  קע"ה סי' בהעתק חסר

[לקמן  בסידור ימצא דברים של עיקרן על לעמוד הרוצה אך
הכרך] שבסוף הנהנין ברכת בסדר

חסרון  שום בלי ומפורש כתוב הכל
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ויש 177קליעתה  הגה: שערה. לחלוק יכולה אבל ,

שערה  לחלוק השייטי"ל 178אוסרים לעשות דהיינו ,179.
בעלמא  באצבע אבל כלי, ע"י לעשות לאסור נהגו וכן

להקל  .180נהגו
[èì÷ לצמה שערות לקלוע הראש 181אסור בשער בין ,

של  בשער זאת לעשות אסור (ואף נכרית בפאה ובין
מכבר  הקלוע את להתיר אסור וכן .182בובה),

(או  ביד ולתקנן הפזורות השערות את לקבץ מותר אבל
וכן  לכך), המיוחדת רכות שערות בעלת במברשת

בקשת  או בסרט .183לקשרן
[î÷ ואף בשבת, לקפלו לו מותר הזקן, בקיפול הרגיל

או  שערות יתלוש שלא וייזהר סיכה, באמצעות להדקו
בקיפולו  .184יסחוט

[àî÷ לסלסל הפיאות 185אין (או השערות )186את
בגלילים  זה לצורך להשתמש אין וגם אופן בשום

לכך  .187המיוחדים
[áî÷,התסרוקת את החוצה ('שביל') הקו והיא הפסוקת,

באצבע  לעשותה במברשת 188מותר לא אך ,189.

zetqede mipeiv
פג).177) ס"ק (משנ"ב לסותר דדמי
כיון 178) ס"ל דמקלת ראשונה והדעה תלישה חשש משום

ול  לזה מתכוונת פד).דאינה ס"ק (משנ"ב הוא רישא פסיק או
כדלהלן.179) התסרוקת את החוצה שביל
כו.180) סעיף שולחןֿערוך
בשם 181) קנ הערה פי"ד (שש"כ רפויה בקליעה אפילו

קלוגר). להר"ש בחיים ובחרת שו"ת
קליעת 182) את המחזיקה הגומיה להסיר יכולה אבל

ס"ק  פל"ו שני (חוט מעצמם אח"כ שיסתרו אף השערות,
קליעת  את שמחזיקים הגומי או הסרט נשמט ואם טו),
כהלכה  (שבת להחזירו שאסור נראה – תתפרק לבל הצמה

סע"ח). פי"ח
כא.183) סוס"ק בדה"ש קמו סי' השלחן קצות שם, שש"כ
והנה 184) ושם: כא, ס"ק בבדה"ש קמו סי' השלחן קצות

ואינם  ארוך שזקנם ויש הראש, פיאות שמסלסלין אנשים יש
תחת  הזקן שערות את מקפלין הבריות, לעיני שיראה רוצים
כן  ועושין למטה, ירדו שלא השערות שם ומסבכין הסנטר
לעשות  להם לאסור יש ולכאורה המקוה. אחר בבוקר בשבת
בונה... משום אסור ולרש"י בשערות תיקון דהוי בשבת, זה
כל  דלא דמסתבר כן, הנוהגין על זכות ללמד יש ומ"מ
שערות  תיקון דוקא אלא בונה, הוי בשערות שעושין פעולה
הוי  לא נוהגין העולם שאין דבר אבל בו, נוהגין שהעולם
יחידים  אדם שבני ומה בזה, שתיקן לן לימא דמאן תיקון,
וכיון  אדם, כל אצל דעתם בטלה כן עושין יכתבם ונער
אין  בעלמא, יחידים אלא כן עושין העולם אין הזקן שקיפול
שאין  דדבר צביעה לענין שמצינו מה וכעין בונה. בכלל זה
העולם  דרך שאין בזקן ה"נ צביעה, מקרי לא לצבעו דרכו
בעצם  בנין דאינו כיון בונה, מקרי לא תיקונים בו לעשות
בתיקון  נוהגין העולם שאין וכיון בונה, נקרא שהתיקון אלא
הבריות  כבוד כאן שיש סברא ובצירוף בונה, בכלל אינו כזה
לבז  יהא בחול כמנהגו שלא ארוך בזקן בשבת ילך שאם
נתלשין  ששערות בחול רואין דאם ופשוט הבריות. בעיני
וכתב  רישיה. פסיק דהוי בשבת לקפל אסור הקיפול, ע"י
האר"י  ר' על העידו וכבר וז"ל: (פאלאג'י) חיים רוח הרב
ולא  השבת ביום זקנו על ידו והניח שכח א' פעם כי ז"ל
היד  ביציאת שער איזה יתלוש שמא שחשכה עד הוציאה
ושומר  מחללו שבת שומר הקודמים כת בזה ופי' זקנו מעל
ידו  שממתין המתנה לשון ידו ושומר רע, כל מעשות ידו

השבת. את לחלל שלא
הסיכה  עם לצאת שמותר כג*, אות שא סי' על לעיל וראה
בונה  מלאכת שלעניין כתב השלחן' שב'קצות שאף בשבת,

נחשב  בשבת יציאה לעניין מכלֿמקום בניין, דרך אינו
בכך. כדרכו

מן  גברא, שבטבילת שהעיר קנו הערה פי"ח כהלכה ובשבת
הטבילה, לצורך הזקן קיפול את לפתוח סיבה אין הדין
האמורות  לשאלות להיקלע שלא כדי מכך להמנע וכדאי

בנידון.
אותם 185) וסורקים ביחד שערות כמה שלוקחים לנפח. או

נדברו  אז (שו"ת מחלקים ואח"כ קשרים שמתמלא באופן
עח). סי' ח"ב

אבל 186) – ומושלם יסודי באופן הפיאות לסלסל אסור
ואם  לא, ותו מסודר, שיהיה כדי שנדרש כמה רק מותר
לגמרי, חדש סלסול נדרש ואין מעצמם מסולסלות הפיאות
בלאו  גם שקיים – הטבעי הסלסול ומשלים מוסיף רק אלא
באמצעות  הסלסול את להקשות אסור אבל מותר, – הכי
(שבת  סוכר מי באמצעות זאת עושים שיש כפי או ספריי,
בהרחבה). דלהלן השלחן קצות וראה סס"ז, פי"ח כהלכה

קמו 187) סי' השלחן קצות ע"פ סנ"ח, פי"ד שש"כ
בעניין  לעיל למצוטט (בהמשך ושם כא, ס"ק בבדה"ש
דהא  הזקן, מקיפול טפי גרע הפיאות וסלסול הזקן): קיפול
סלסול  מקבלים ששערותיהם האנשים כל שכמעט חזינן
בונה, איסור טפי בהם ושייך מסולסלות בפיאות לצאת דרכן
ומ"מ  בשבת, יסלסלו לא אם הבריות כבוד בזה אין וגם
לקבל  שערותיהן שדרך דאלו משום זכות, לימוד נראה
לסלסלם  שנוהגין ומה בסלסולן השערות עומדים סלסול
חדש  סלסול עושין שאין וכיון קצת, יותר ליפותם כדי הוא
הסלסול  על קצת מוסיפין אלא מסולסלין היו שלא משערות
לתלישת  לחוש יש זה דבלא אלא בונה... משום בזה אין
בכל  לסלסל שדרכן כיון לפסיקֿרישא, קרוב שהוא שערות
בהם  ומהפכין לעיקרן סמוך השערות ותופסין רגעים איזה
בנחת  הפיאות שערות לקבץ אבל הרגלן... כפי במהירות
או  א' סיבוב ע"י זו אצל זו ולהשכיבן מפוזרות יהיו שלא

כלל. בנין בגדר זה דאין מותר, שתים
השלחן'188) ל'קצות אך בידים, מותר המשנ"ב שיטת ע"פ

בלבד. באצבע אלא הותר לא להלן המובא
פי"ד 189) סי"א,שש"כ קמו סי' השלחן קצות ע"פ סנ"ה,

ע"י  איסור דנהגו כ' הנ"ל רמ"א והנה כא: ס"ק ובבדה"ש
נהגו  דבידים כתב ולא להקל, נהגו בעלמא באצבע אבל כלי
חשש  דאין אע"פ איסור נהגו בידים דגם מוכח להקל,
לא  ע"כ בונה... משום שהאיסור כיון אלא בידים, תלישה
שנעשה  כזה דתיקון בעלמא באצבע אלא להקל נהגו
רש"י. לדעת אפילו ומותר בונה בכלל אינו בעלמא באצבע
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י"ב  בפרק ימצא קע"ה לסי' ששייך מה דהיינו

[כ"א] (י"ט) סעיף עד י"ג מסעיף

בפ"ד  ימצא קע"ו לסי' ששייך ומה

הפרק  סוף עד י"א מסעיף

בסעודה: היין ברכת דין קעד סימן א' חלק

* * *
הבאים ‡ דברים הם אם הסעודה  בתוך הבאים דברים

סעודה  לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת
וירקות  ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת בין עליהם
כרוב  כגון ולהשביע למזון בין מלוחים ומיני וביצים וגבינה
אלא  ללפת באין שאינן קדרה מעשה וכל ודייסא ותרדין
פת  בלא אוכלם אפילו לפניהם ברכה א"צ ולמזון לתבשיל
המזון  שברכת לאחריהם ולא פוטרתם המוציא שברכת
כמו  היום כל אותם לאכול דרכם שאין (שכיון (א) פוטרתם
לפת  טפלים הם הרי בלבד סעודה בשעת אלא הפירות
אע"פ  הפת בברכת נפטרים ולכן הסעודה עיקר שהוא

פת). בלא שאוכלם

כל  שאז הפת על סעודתו כשקבע אמורים דברים (במה
מחמת  באים הם) מזון מיני ולא לפתן מיני שהם המאכלים
פת  לאכול חפץ אינו אם אבל אליה טפלים הם לכן הפת
(ב) המאכלים לפטור המוציא עליה ומברך פת מעט ואוכל
מחמתה  באין שאינן כיון בברכתה נפטרים אם להסתפק יש
פוטרתם  הפת עליהם סעודה לקבוע שדרכם כיון אפשר או
טוב): יום או בשבת לא אם הפת על ולא עליהם יברך ולכן

שאין · דהיינו סעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם
כגון  להשביע ולא ללפת לא עליהם סעודה לקבוע דרך
ואפילו  מבושלים בין חיים בין בהם וכיוצא פירות מיני כל
ברכה  טעונים פת בלא אותם אוכל אם בשר עם נתבשלו

לפניהם.

לקנוח  (או המאכל לעכל כדי הסעודה בגמר אוכלם ואפילו
כיון  המוציא בברכת נפטרים אינן המאכל) מכובד להקל
הסעודה  מחמת לבא דרכם ואין הסעודה מעיקר שאינן
בשעת  שלא אפילו היום כל לאכלם דרכם אלא לעולם

סעודה.

באמצע אבל  אוכלם (אפילו (ג) לאחריהם ברכה טעונים אין
שכיון  בלבד) לתענוג אלא לקנוח ולא לעכל לא הסעודה
ברכת  הפת מן ידיהם שמשכו קודם הסעודה בתוך שבאו
מכלל  הוא הסעודה תוך שבא מה שכל לפי פוטרתם המזון

וברכת: ושבעת בה שנאמר השביעה

* * *
המוציא ‚ וברכת לפת טפלה נעשו פת עם אוכלם אם אבל

והביאו  אחר דבר על סעודתו לפתן קבע אפילו פוטרתן
פת. עם מעט מהם ואוכל ולתענוג לקנוח פירות לפניו

מהם  ואכל הפת את כן גם בהם ללפת לפניו הביאום ואם
לברך  א"צ פת בלא אח"כ אוכל אפילו הפת עם מעט
שתחלת  שכיון פת עם מהם עוד לאכול דעתו אם לפניהם
שאר  עם הם מצטרפין הפת עם היא וסופה הפירות אכילת

בלא  בינתיים שאוכל מה אף הפת בברכת להפטר הסעודה
ומלפת  הפת בהם ללפת מתחלה אותם שהביאו כיון פת
אח"כ  אם ואף בהם ללפת דעתו בסוף וגם בתחלה פת בהם
שבשעה  כיון כלום בכך אין בסוף בהם ללפת שלא נמלך
בהם  ללפת כוונתו המוציא ברכת סמך על מהם שאוכל

כך. אחר עדיין

אלא  הפת את בהם ללפת הביאום לא מתחלה אם אבל
ואוכל  וסוף תחלה פת בהם שמלפת אף סעודה לקנוח
לקנוח  שעיקרם כיון לפניהם לברך צריך פת בלא בינתיים
שאוכל  מה לפטור הסעודה לשאר מצטרפין אינן ללפת ולא

פת. בלא

אם  אבל פת עם היא מהפירות אכילתו כשתחלת זה וכל
אלא  בהם ומלפת ללפת באו אם אף פת בלא לאכול מתחיל

לברך. צריך פת בלא בתחלה מעט שאוכל

סעודתו  באמצע פירות לו כשבאים לעולם כן לנהוג וטוב
ואח"כ  ולברך פת בלא מעט תחלה מהם לאכול הפת ללפת
אם  אף מסתפקין שיש לפי פת בלא בין פת עם בין יאכל
אם  פת בלא בנתיים ואוכל וסוף תחלה הפת בהם מלפת

המוציא: בברכת נפטרים

ובאמצע „ אחר דבר על סעודתו לפתן כשקבע זה וכל
סעודתו  לפתן קבע אם אבל פירות לו הביאו הסעודה
הסעודה  מחמת הבאים כדברים הפירות לו נעשו הפירות על

המוציא  בברכת בתחלת שנפטרים פת בלא אוכלם אפילו
חולקים. ויש פת עם תחלה מהם לאכול וא"צ אכילתם

כך  אחר אם אף ואז פת עם מעט תחלה שיאכל טוב ולכן
דעתו  אין ואפילו עליהם לברך א"צ פת בלא מהם אוכל
עליהם  היה סעודתו קביעת שעיקר כיון פת עם עוד לאכול

הפת. את בהם ללפת

להמשיך  למאכל מאכל בין בהם וכיוצא תמרים שאוכל ומי
הפת  בברכת נפטרים סעודה צורך שהוא כיון האכילה תאות

קע"ו: בסימן שנתבאר פרפראות כמו ענין בכל

* * *
צריך ‰ הפת בברכת נפטרים הפירות שאין מקום וכל

המוציא  שבירך בשעה לפניו היו אפילו עליהם לברך
לפוטרם. ונתכוין

בשעה  לפניו היו לא אפילו נפטרים נפטרים שהם מקום וכל
מקום  שבכל (ואע"פ עליהם דעתו היה ולא המוציא שבירך
לפניו  הטפל אין אם בברכתו הטפל את פוטר העיקר אין
עצמו  שקובע כיון בסעודה מקום מכל עליו דעתו ואין
אע"פ  לפניו שיביאו מה כל על הסתם מן דעתו הרי לאכילה

בפירוש. בדעתו) כן היה שלא

שאחר  כגון כלל זה על דעתו היה שלא ידוע אם אבל
סמוך  שאינו אחרים מבית דורון לו שלחו הפת על שבירך
הפת  בברכת נפטר אינו הדורון על דעתו היה  ולא עליהם
את  בו ומלפת הפת את ללפת לבא שדרכו דבר הוא אפילו
מפני  אלו במדינות בזה נזהרים העולם אין ועכשיו הפת
בסעודה  דורון לחבירו שולח שאחד מצוי דבר הוא שבינינו

אחרים. מבית אפילו

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



רסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שנפטר  דבר כל אבל הפת בברכת נפטר אם לענין זה (וכל
לאכול  שלא בלבו וגמר לאכלו שסיים אע"פ הפת בברכת
עליו  לברך א"צ לאכול ונמלך וחזר זו בסעודה עוד ממנו

קע"ט): בסימן שיתבאר כמו

Â חכמי בימות מנהג (שהיה הסעודה לאחר הבאים ודברים
הפת  מן ידיהם מושכים היו הסעודה שבסוף התלמוד
ואחד  אחד כל שלפני הקטנים השלחנות וגם אותה ומסירים
סעודה  לקנוח ופרפראות פירות לאכול עצמן וקובעין
דברים  אפילו לפניהם אז שמביאים מה כל הרי יין) ולשתות
בין  לפניהם בין ברכה טעונים הפת ללפת לבא שדרכם
בברכת  שנפטרים מתמרים חוץ פירות (ואצ"ל לאחריהם
המזון  וברכת שהמוציא מפני ר"ח) בסי' שיתבאר כמו המזון
שלא  בעוד הסעודה עיקר תוך שנאכל מה אלא פוטרים אינן

מהפת. ידיהם סילקו

ברכת  קודם הסעודה אחר השלחן מסלקין שאין ועכשיו
מים  או המזון ברכת עד בסתם הפת סילוק לנו אין המזון
נטל  שלא אע"פ בידו המזון ברכת כוס שיטול או אחרונים
דעתו  סילק שאז המזון ברכת ונברך כוס תנו שיאמר או ידיו
עצמו  את שמסלק בפירוש אמר אם (ואצ"ל לגמרי מלאכול
גמר  אם הדין והוא ונברך תנו אמר שלא אע"פ עוד מלאכול

בלבו). כן

בלא  לאכול מתירין יש פת לאכול ונמלך חוזר שאם ואע"פ
כל  לאכול ג"כ יכול ואז קע"ט בסי' שיתבאר כמו ברכה
וידיו  חזר שלא זמן כל מקום מכל בברכתה שנפטרו הדברים
על  אף בברכתה נפטרים דברים שאר אין הימנה מסולקות

מהם: דעתו סילק שלא פי

* * *
Ê הפת מן ידיהם למשוך שרגילים גדולות ובסעודות

לברך  ראוי היה שתיה ולקבוע בפירות השלחן ולערוך
ברכה  וגם הסעודה מחמת באים שהם אע"פ המשקים על
כן. נהגו שלא אלא המזון ברכת קודם הפירות על אחרונה

לברך  הצריכו שלא לומר זכות עליהם שלימד מי ויש
שאוכלים  מה אחרת כסעודה שנראה משום אלא בימיהם
הפת  בברכת נפטרים אינן לכך השלחן סילוק אחר ושותים
מה  כל אבל אחרונה מברכה ולא ראשונה מברכה לא
אחת  סעודה הפת עליו שאכלו השלחן על ושותין שאוכלין
דעתם  שסילקו אע"פ בברכותיה נפטרים ולכן הפת עם היא
מים  שיטלו עד ונברך תנו אמרו ואפילו לגמרי ממנה
בסי' שיתבאר כמו המזון ברכת כוס שיטול או אחרונים

קע"ט:

הסעודה  ואחר הסעודה בתוך הבאים דברים דין קעז סימן א' חלק

דינם: ומה

לחדר ‡ והלך בידו המאכל ונטל (א) זה בחדר אוכל היה
והלך  שעמד שכיון ולברך לחזור צריך לאכול אחר
אחרת  אכילה וזו אכילתו גמר היא זו עמידתו אחר למקום
בינתיים  דעתו הסיח שלא אע"פ בתחלה ברכה וטעונה היא
שכיון  ולברך לחזור צריך לאכול למקומו חוזר ואפילו

אכ  הפסיק בינתיים מקומו אחד ששינה בחדר אבל ילתו
טרקלין  הוא אפילו מקום שינוי נקרא אינו לזוית מזוית

גדול.

מקומו  לשנות בדעתו היה זה בחדר כשבירך מתחלה ואם
מאכל  השני בחדר אוכל אפילו אכילתו באמצע לחדר מחדר

ולברך. לחזור א"צ הראשון כברכת שברכתו אחר

או  לבית מבית אבל אחד בבית החדרים שני שיהיו והוא
נוטל  אפילו כלום מועלת דעתו אין לחצר מבית אפילו
הדעת  היסח בלא ואוכלו וחוזר כשהולך בידו המאכל

בינתיים.

מקומו  את לראות יכול שאוכל במקום אם מקום ומכל
מקומו  מקצת ואפילו חלון דרך אפילו שם שאכל הראשון
היה  לא ואפילו לחצר מבית אפילו ולברך לחזור צריך אין
כברכת  שברכתו אחר מאכל על ואפילו כשבירך בדעתו כן
בסי' שיתבאר כמו כשבירך לאכול בדעתו היה אם הראשון

ר"ו:

* * *
ממקום · כולם ועקרו חבורה בבני או ביחיד זה וכל

אחד  אפילו במקומם מקצתם הניחו אם אבל למקום
סמוך  אינו אפילו אחר לבית אפילו כולם הלכו והשאר מהם
כאן  שיאכלו מה על לברך א"צ חוזרים כשהם  זה לבית
מקצת  שהניחו כיון בינתיים כלל ממקומם עקרו לא כאלו

עקירה. זו ואין כאן קביעותם נשארה חבריהם

ואין  לברך צריכים שהלכו במקום לאכול רוצים אם אבל
שיאכלו  למה זה בחדר חבריהם מקצת שהניחו מה מועיל

אחר: בחדר

במקומם ‚ לאחריהם ברכה טעונים שאין בדברים זה וכל
בורא  היא האחרונה שברכתם ומשקה אוכל כל כגון
או  אכילה במקום אחרונה ברכה לברך שא"צ רבות נפשות
ולילך  שיברך קודם ממקומו לעמוד רשאי אלא שתיה
זהו  לילך ממקומו עמידתו לפיכך שם לברך אחר למקום
או  אחר במקום שותה או ואוכל וכשחוזר סעודתו גמר
שנית  ברכה וטעונה היא אחרת סעודה למקומו שחוזר לאחר
הראשונה. סעודה על אחרונה ברכה עדיין בירך שלא אע"פ

או  פת כגון במקומם לאחריהם ברכה הטעונים דברים אבל
מז' פירות אפילו או המינים מחמשת קדרה מעשה אפילו
ברכות  ג' מעין והיא הואיל האחרונה שברכתן ויין המינים
אכילה  במקום ולברך להצריך חשובה היא המזון ברכת של
ממקומו  עומד כשהוא לפיכך המזון ברכת כמו שתיה או
הוא  צריך שהרי סעודתו גמר עמידתו אין אחר למקום לילך
ואוכל  כשחוזר לכן האחרונה ברכה לברך למקומו לחזור

במקום אפילו הוא ושותה הראשונה סעודתו דעת על אחר
וא"צ  למקומו כשחוזר ואצ"ל סעודתו לסיים משום אוכל

חבירים. מקצת הניח לא אפילו בתחלה לברך

שאין  כדברים דינם מכזית פחות אבל כזית כבר שאכל והוא
במקומם. לאחריהם ברכה טעונים

במקומו  לאחריו ברכה טעון לבד דגן שמין אומרים ויש
ולכתחלה  בלבד פת אומרים ויש מזון שנקרא חשיבותו מפני
אם  בדיעבד וכן במקומו לברך המינים שבעת בכל יחמיר

להקל: ברכות שספק ולברך לחזור א"צ מקומו שינה

בסעודה: הפסק קרויים דברים איזה קעח סימן א' חלק
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י"ב  בפרק ימצא קע"ה לסי' ששייך מה דהיינו

[כ"א] (י"ט) סעיף עד י"ג מסעיף

בפ"ד  ימצא קע"ו לסי' ששייך ומה

הפרק  סוף עד י"א מסעיף

בסעודה: היין ברכת דין קעד סימן א' חלק

* * *
הבאים ‡ דברים הם אם הסעודה  בתוך הבאים דברים

סעודה  לקבוע שדרך דברים דהיינו הסעודה מחמת
וירקות  ודגים בשר כגון הפת את בהם ללפת בין עליהם
כרוב  כגון ולהשביע למזון בין מלוחים ומיני וביצים וגבינה
אלא  ללפת באין שאינן קדרה מעשה וכל ודייסא ותרדין
פת  בלא אוכלם אפילו לפניהם ברכה א"צ ולמזון לתבשיל
המזון  שברכת לאחריהם ולא פוטרתם המוציא שברכת
כמו  היום כל אותם לאכול דרכם שאין (שכיון (א) פוטרתם
לפת  טפלים הם הרי בלבד סעודה בשעת אלא הפירות
אע"פ  הפת בברכת נפטרים ולכן הסעודה עיקר שהוא

פת). בלא שאוכלם

כל  שאז הפת על סעודתו כשקבע אמורים דברים (במה
מחמת  באים הם) מזון מיני ולא לפתן מיני שהם המאכלים
פת  לאכול חפץ אינו אם אבל אליה טפלים הם לכן הפת
(ב) המאכלים לפטור המוציא עליה ומברך פת מעט ואוכל
מחמתה  באין שאינן כיון בברכתה נפטרים אם להסתפק יש
פוטרתם  הפת עליהם סעודה לקבוע שדרכם כיון אפשר או
טוב): יום או בשבת לא אם הפת על ולא עליהם יברך ולכן

שאין · דהיינו סעודה מחמת שלא הבאים דברים הם ואם
כגון  להשביע ולא ללפת לא עליהם סעודה לקבוע דרך
ואפילו  מבושלים בין חיים בין בהם וכיוצא פירות מיני כל
ברכה  טעונים פת בלא אותם אוכל אם בשר עם נתבשלו

לפניהם.

לקנוח  (או המאכל לעכל כדי הסעודה בגמר אוכלם ואפילו
כיון  המוציא בברכת נפטרים אינן המאכל) מכובד להקל
הסעודה  מחמת לבא דרכם ואין הסעודה מעיקר שאינן
בשעת  שלא אפילו היום כל לאכלם דרכם אלא לעולם

סעודה.

באמצע אבל  אוכלם (אפילו (ג) לאחריהם ברכה טעונים אין
שכיון  בלבד) לתענוג אלא לקנוח ולא לעכל לא הסעודה
ברכת  הפת מן ידיהם שמשכו קודם הסעודה בתוך שבאו
מכלל  הוא הסעודה תוך שבא מה שכל לפי פוטרתם המזון

וברכת: ושבעת בה שנאמר השביעה

* * *
המוציא ‚ וברכת לפת טפלה נעשו פת עם אוכלם אם אבל

והביאו  אחר דבר על סעודתו לפתן קבע אפילו פוטרתן
פת. עם מעט מהם ואוכל ולתענוג לקנוח פירות לפניו

מהם  ואכל הפת את כן גם בהם ללפת לפניו הביאום ואם
לברך  א"צ פת בלא אח"כ אוכל אפילו הפת עם מעט
שתחלת  שכיון פת עם מהם עוד לאכול דעתו אם לפניהם
שאר  עם הם מצטרפין הפת עם היא וסופה הפירות אכילת

בלא  בינתיים שאוכל מה אף הפת בברכת להפטר הסעודה
ומלפת  הפת בהם ללפת מתחלה אותם שהביאו כיון פת
אח"כ  אם ואף בהם ללפת דעתו בסוף וגם בתחלה פת בהם
שבשעה  כיון כלום בכך אין בסוף בהם ללפת שלא נמלך
בהם  ללפת כוונתו המוציא ברכת סמך על מהם שאוכל

כך. אחר עדיין

אלא  הפת את בהם ללפת הביאום לא מתחלה אם אבל
ואוכל  וסוף תחלה פת בהם שמלפת אף סעודה לקנוח
לקנוח  שעיקרם כיון לפניהם לברך צריך פת בלא בינתיים
שאוכל  מה לפטור הסעודה לשאר מצטרפין אינן ללפת ולא

פת. בלא

אם  אבל פת עם היא מהפירות אכילתו כשתחלת זה וכל
אלא  בהם ומלפת ללפת באו אם אף פת בלא לאכול מתחיל

לברך. צריך פת בלא בתחלה מעט שאוכל

סעודתו  באמצע פירות לו כשבאים לעולם כן לנהוג וטוב
ואח"כ  ולברך פת בלא מעט תחלה מהם לאכול הפת ללפת
אם  אף מסתפקין שיש לפי פת בלא בין פת עם בין יאכל
אם  פת בלא בנתיים ואוכל וסוף תחלה הפת בהם מלפת

המוציא: בברכת נפטרים

ובאמצע „ אחר דבר על סעודתו לפתן כשקבע זה וכל
סעודתו  לפתן קבע אם אבל פירות לו הביאו הסעודה
הסעודה  מחמת הבאים כדברים הפירות לו נעשו הפירות על

המוציא  בברכת בתחלת שנפטרים פת בלא אוכלם אפילו
חולקים. ויש פת עם תחלה מהם לאכול וא"צ אכילתם

כך  אחר אם אף ואז פת עם מעט תחלה שיאכל טוב ולכן
דעתו  אין ואפילו עליהם לברך א"צ פת בלא מהם אוכל
עליהם  היה סעודתו קביעת שעיקר כיון פת עם עוד לאכול

הפת. את בהם ללפת

להמשיך  למאכל מאכל בין בהם וכיוצא תמרים שאוכל ומי
הפת  בברכת נפטרים סעודה צורך שהוא כיון האכילה תאות

קע"ו: בסימן שנתבאר פרפראות כמו ענין בכל

* * *
צריך ‰ הפת בברכת נפטרים הפירות שאין מקום וכל

המוציא  שבירך בשעה לפניו היו אפילו עליהם לברך
לפוטרם. ונתכוין

בשעה  לפניו היו לא אפילו נפטרים נפטרים שהם מקום וכל
מקום  שבכל (ואע"פ עליהם דעתו היה ולא המוציא שבירך
לפניו  הטפל אין אם בברכתו הטפל את פוטר העיקר אין
עצמו  שקובע כיון בסעודה מקום מכל עליו דעתו ואין
אע"פ  לפניו שיביאו מה כל על הסתם מן דעתו הרי לאכילה

בפירוש. בדעתו) כן היה שלא

שאחר  כגון כלל זה על דעתו היה שלא ידוע אם אבל
סמוך  שאינו אחרים מבית דורון לו שלחו הפת על שבירך
הפת  בברכת נפטר אינו הדורון על דעתו היה  ולא עליהם
את  בו ומלפת הפת את ללפת לבא שדרכו דבר הוא אפילו
מפני  אלו במדינות בזה נזהרים העולם אין ועכשיו הפת
בסעודה  דורון לחבירו שולח שאחד מצוי דבר הוא שבינינו

אחרים. מבית אפילו
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ziciqgd dyxtd - gqtd bg 'dxez ihewl'
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.(c חּיים"`, מקֹור עּמ "ּכי הּמתחיל ּבדּבּור מּקץ, `xFּובפרׁשת dxFY) ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָ¨

,(c ,cl את עּמ את ּובר הּׁשמים מן קדׁש מּמעֹון "הׁשקיפה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבפירּוׁש

eh)יׂשראל" ,ek `FaY) ּׁשּכתּוב מה "להבין הּמתחיל ּדּבּור סֹוף ּולעיל . ְִֵָ¨ְְְִִִֵֶַַַָָ
"ואכלּתם  הּמתחיל ּובדּבּור אחר". ולא הּוא "אני ּגּבי זֹו", מּצה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹּבהּגדה

להפליא" עּמכם עׂשה "אׁשר ּגּבי ek)אכֹול", ,a l`Fi) הּמתחיל ּדּבּור וסֹוף . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ¥ְְִִַַ
כחֹותם" bÎa)."ׂשימני ,dn mixiXd xiW dxFz ihETl) ִִֵַָ¦¥¨¦©¦¦

ּבדּבּור  – ממּלא ּבחינת ידי על מאיר ׁשהּסֹובב מענין ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָועּיין
כּו'" מלכּות לבּוׁש "יביאּו `).הּמתחיל ,v xF` dxFY) ְְְִִַַַָ¨

.57.(`i ,f dirWi ."dlrnl DAbd F` dl`W wnrd Liwl` 'd mrn")¥¦¡Ÿ¤©§¥§¨¨©§¥©§¨§¨§©§¨

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

השיר ÓÂˆ‡(יח) ענין דעיקר הנ"ל מכל מובן
הדבר  מ"ן העלאות בבחי' הוא והרינה
ושיר  ברינה עולה בהצלחה למעלה ועולה שלמטה
שהיו  השואבה בית בשמחת המים על שיר וכמו
ועל  כו' מעלות בט"ו לעז"נ השילוח מי את נושאים
ט"ו  ב) נא, (סוכה כו' שיר אומרים היו מעלה כל
שזהו  יסודות ט"ו הנק' והן עליות ט"ו היו מעלות
דאמת  ווי"ן ט"ו כענין פרט בכל לעליון התחתון עליות
כל  על שיר לשלמה אשר השירים שיר וזהו כו'. ויציב
עלי' לענין הוא שהשיר לפי פשוט שיר בחי' השירים
עלי' דיש וידוע השיר הוא כך מדריגתו כפי מיוחדת
ומן  המחשבה אל הדבור מן שעולה כמו עלי' על
הרצון  שהוא השכל מן למעלה או השכל אל המחשבה
ענין  וזהו כו'. הימנו למעלה עולה ותענוג הרצון וגם

הכתר  בעלית הוא פשוט שיר כו' כפול שיר פשוט שיר
פשוט  בשיר ועולה כו' צח אור דגם א' שהרי הוא גם
דחו"ב  עלי' הוא כפול ושיר כו' העילות עילת לגבי
ושיר  בחב"ד חג"ת עלי' הוא משולש ושיר לכתר
הוא  וכך וד"ל. במ"א כמ"ש המל' עלי' הוא מרובע
כו' זרקא כמו שבטעמים ונגון בשיר דאורייתא רינה
ושיר  פשוט שיר בבחי' שהוא כנ"ל שירו ויהי וכמו
פשוט  שיר נקרא הללו בניגונים הפשוט דהתענוג כפול
והמה  התורה שבאותיות עלאה החכמה מן שלמעלה
בחו"ב  שהיא כנ"ל כידוע מיוחדים באופנים באים
בהעלם  והכל חו"ג בחי' ג"כ בו ויש שבהעלם
בא  דרש אין שהרי דאורייתא ח"ע בגילוי שלמעלה
ברינה  תרונה בחוץ חכמות וזהו כלל. בתושבע"פ מהם
למטה  מלמעלה שיצאו לפי דוקא ובחוץ דוקא ושיר
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:zFrRWd iPin 'a dlrnl Wi oke§¥¥§©§¨¦¥©§¨
,iENiB zpigaAW dx`dd `id "oinlr lM `Nnn"§©¥¨¨§¦¦©¤¨¨¤¦§¦©¦

) aizM df lre ,zFbxcOd xcqM KWnpe(b ,e dirWi`ln" : §¦§©§¥¤©©§¥§©¤§¦§©§¨§Ÿ
ux`d lkFcFaMeif Epiid "FcFak"E .כּו'35", ¨¨¨¤§§©§¦

zpigaA wx ,WOn dNBzn Fpi`W ,`Ed "aaFQ"d la £̀¨©¥¤¥¦§©¤©¨©¦§¦©
DiOw mieW `NFke ,dbxcd ici lr `NW la` ,zFIpFvig¦¦£¨¤Ÿ©§¥©§¨¨§¨¨¦©¥
.zFRilw Elit`e ,zEInWbe zEIpgEx ,mik`lnE zFnWp ±§¨©§¨¦¨¦§©§¦©£¦§¦

) aEzMW FnkE(ck ,bk dinxiux`d z`e minXd z`" :ip` §¤¨¦§§¨¤©¨©¦§¤¨¨¤£¦
`lnminXd "`ln" ,KxAzi FzEnvre FzEdn ± "ip`" ± " ¨¥£¦¨§©§¦§¨¥¨¥©¨©¦

WOn deWA ux`e36. ¨¨¤§¨¤©¨

) aizM gqtA dPde(bk ,ai `A" :gqtE± "gzRd lr 'd §¦¥§¤©§¦Ÿ¨©©©¤©
zpigaA dx`d zENBzd ici lr qPd didW :WExiRbENiC, ¥¤¨¨©¥©§¥¦§©¤¨¨¦§¦©¦

Epiide ,dbxcnl dbxcOn zElWlYWd ici lr `NW¤Ÿ©§¥¦§©§§¦©§¥¨§©§¥¨§©§
) aEzMW FnM ,"oinlr lM aaFq" zpigA(ai ,ai `A" :iYxare" §¦©¥¨¨§¦§¤¨Ÿ§¨©§¦

K`ln `le ip`" .37"כּו'± £¦§Ÿ©§¨
dpgnA FnM `le ,oM zFidl Kixv didW mrHde§©©©¤¨¨¨¦¦§¥§Ÿ§§©£¥

xn`PW aixgpq(dl ,hi 'a mikln)`vIe" :'d K`lnKIe ©§¥¦¤¤¡©§¨¦©¥¥©§©©©
`xqiqA oke ;"xEX` dpgnA38'כּוwx did mW iM ± §©£¥©§¥§¦§¨¦¨¨¨©

!mdA rbtE `v ± okEn xacl calA zEgilW39oi`X dn §¦¦§©§¨¨¨¥§©¨¤©¤¥
"xFkA lM" ± zFxFkA zMn ,mixvnA oM40dpgad Kixve , ¥§¦§©¦©©§¨§§¨¦©§¨¨

dOfA mitEhW EidW ,a`l xFkAd `Ed in rcil41Elit`e . ¥©¦©§§¨¤¨§¦§¦¨©£¦
,mipwf EidW mdn ,ixdW ,rcil dWw oM mB m`l xFkA§§¥©¥¨¤¥©¤£¥¥¤¤¨§¥¦

.oigadl K`lOd gkA df oi`e§¥¤§Ÿ©©©§¨§©§¦
mixtQA aEzMX dnE42Fpi` K`lOdW mEXn ± mrh ©¤¨©§¨¦©©¦¤©©§¨¥

dpgn ixdW .wEgC ± d`nEh mFwnA KM lM cxil lFkï¥¥¨©¦§§¨¨¤£¥©£¥
xEX`43lMd dpeEMd ,mrHd didIW Ki` K` .gikFY ©¦©©¥¤¦§¤©©©©©¨¨©Ÿ

Edfe ."oinlr lM aaFq" zpigAn iENib did f`W ,cg ¤̀¨¤¨¨¨¦¦§¦©¥¨¨§¦§¤
lM `Nnn" zpigAn `le ,KxAzi FzEnvre FzEdn ± "ip`"£¦¨§©§¦§¨¥§Ÿ¦§¦©§©¥¨

."oinlr̈§¦

:l"Pd `iWETd oaEi df lM mre§¦¨¤©©§¨©©

,dpFilr dXEcw z`xWd oipr `Ed aFhÎmFId dPd iM¦¦¥©¦§©©§¨©§¨¤§¨
ExiarIW cr ,Ff d`xWde df iENiB zFidl xWt` i`e§¦¤§¨¦§¦¤§©§¨¨©¤©£¦

) aEzMW FnM ,mirpFOd mipFvigd dNgYn(e ,bi d`x: ¦§¦¨©¦¦©§¦§¤¨§¥

rxd YxraE"'כּו." ¦©§¨¨¨

d"r ± mdi`pFyA bFxd" :dNgYn ,mixEt iAB okle§¨¥©¥¦¦§¦¨¨§·§¥¤
"sl`(fh ,h xYq`)miwlnr EidW ,44,dnEvr dRilw `idW , ¤¤¤§¥¤¨£¨¥¦¤¦§¦¨£¨

) aizkcM(k ,ck wlAicr Fzixg`e wlnr miFB ziW`x" : §¦§¦¨¨¥¦¦£¨¥§©£¦£¥
dgnz dgn :aizkE ,"caF`45'כּוond ipA zxUre ;46xg`e . ¥§¦¨Ÿ¦§¤©£¤¤§¥¨¨§©©

"dgnUe dYWn mFi" EUr KM(gi .fi ,mW)zFpn gFlWnE" , ¨¨¦§¤§¦§¨¨¦§©¨
hi)"כּו' ,mW).dXEcTd zENBzd ± ¨¦§©©§¨

ziaA dxic Fl zFidl dvFxWM KlOd :lWn KxC lre§©¤¤¨¨©¤¤§¤¤¦§¦¨§©¦
KElkle sEPih lMn DzFTpl Kixv dNgYn if` ,Wcg'כּו. ¨¨£©¦§¦¨¨¦§©¨¦¨¦§¦§

KM xg`e dxardd cg` mFi ± mini ipWA df did okle§¨¥¨¨¤¦§¥¨¦¤¨©©£¨¨§©©¨
zpigAn iENiBd didW itl Epiide .iENiBd Fzxgnl§¨¢¨©¦§©§§¦¤¨¨©¦¦§¦©

"`NnndNgY ± dbxcd ici lr `EdW ,"oinlr lM §©¥¨¨§¦¤©§¥©§¨¨§¦¨
xiarn'כּו.zg` zaA mdipW zFidl xWt` i`e , ©£¦§¦¤§¨¦§§¥¤§©©©

" zpigA iENib ici lr didW ,gqtC qp la`aaFqlM £¨¥§¤©¤¨¨©§¥¦§¦©¥¨
,cg`M mNEkl xi`nE ,zEwNgzd zpigaA Fpi`W ,"oinlr̈§¦¤¥¦§¦©¦§©§¥¦§¨§¤¨
sFbp" :cg` `UFpA EN` mixac ipW zFidl lFki oM lr©¥¨¦§§¥§¨¦¥§¥¤¨¨

"mixvnl47l`xUil dXEcTd zENBzde ;zFxFkA zMn ± §¦§©¦©©§§¦§©©§¨§¦§¨¥
lNd Exn`W cr48'כּו. ©¤¨§©¥

mixtQA aEzMW dnE49dfe zFvg mcFw did dGW , ©¤¨©§¨¦¤¤¨¨¤£§¤
cg` onfA did lMd `N` ,Fpi` ± zFvg xg`l50. §©©£¥¤¨©Ÿ¨¨¦§©¤¨

deWnE deXd" `Ed aaFQdW xg`n :oiadl K`'51"כּו ©§¨¦¥©©¤©¥©¨¤©§¤
) "dxF`M dkWgM" eiptlE ,l"PM(ai ,hlw miNdYYwcv m`"e , ©©§¨¨©£¥¨¨¨§¦¦§¦¨©§¨

f)"כּו' ,dl aFI`)zFidl KWnEi WOn mXn Ki` ,oM m`e , ¦§¦¥¥¦¨©¨§©¦§
mixvnl sFbp"'כּו?" ¨§¦§©¦
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.35.(wEqRd lr ozpFi mEBxY)©§¨¨©©¨

) קרח"36. "וּיּקח הּמתחיל ּבדּבּור מּזה ּׁשּנתּבאר מה ap,ועּיין gxw oOwl) ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָֹ§©¨Ÿ©

.((`

.37.("Ep`ivFIe" `wqR ,gqR lW dcBd)©¨¨¤¤©¦§¨©¦¥

.38:h ,c mihtFW d`x)dX` ciaminW on" :k d mWe ."`xqiq z` 'd xMni §¥§¦§©¦¨¦§Ÿ¤¦§¨§¨¦¨©¦

b wlg xdf d`xE ."ei`av mA glW `Ed KExA WFcTd" :i"Wx WExitaE ,"Englp¦§¨§¥©¦©¨¨¨©¨§¨¨§¥Ÿ©¥¤

.(Kli`e a hqx¨¥¨

.39.(`lÎl ,a ` mikln iR lr)©¦§¨¦

.40" :ai ,ai `A)iYxaredliNd ivgA idie :hk ,mW ."xFkA lk iziMde . .'de Ÿ§¨©§¦§¦¥¦¨§¨©§¦©£¦©©§¨©

.("xFkA lk dMd¦¨¨§

.41.(mW o"AnxAE .l ,ai `A i"Wx d`x)§¥©¦Ÿ©©§©¨

.42):mixtQAcFre l"fix`d xECqA `Ed oM±x"Enc` zXEcw cFaM zxrd ©§¨¦¥§¦¨©¦©§¤¨©§§©©§

.(mipEIve zFxrdA§¤¨§¦¦

.43dXnge mipFnW d`n xEX` dpgnA KIe 'd K`ln `vIe" :dl ,hi 'a mikln)§¨¦©¥¥©§©©©§©£¥©¥¨§¦©£¦¨

.("zFqiiB iW`x mNEM" :i"WxaE ."sl`̈¤§©¦¨¨¥§¨

.44.(wEqRd lr ozpFi mEBxY ± ."miwlnr EidW")¤¨£¨¥¦©§¨¨©©¨

.45xkf z` dgnY" :hi ,dk `vY ."wlnr xkf z` dgn` dgn" :ci ,fi gNWA)§©©¨Ÿ¤§¤¤¥¤£¨¥¥¥¦§¤¤¤¤

.("wlnr£¨¥

.46.(i ,h xYq` ."Ebxd micEdId xxv `zcOd oA ond ipA zxUr")£¤¤§¥¨¨¤©§¨¨Ÿ¥©§¦¨¨¤§¥

.47sFbp ± (ak ,hi dirWi) `txe sFbp mixvn z` 'ii sbpe :` ,el `A a wlg xdf)Ÿ©¥¤Ÿ§¨©§¨¤¦§©¦¨§¨Ÿ§©§¨¨

.("l`xUil `txe ,mixvnl§¦§©¦§¨Ÿ§¦§¨¥

.48.(` ,fiw migqR d`x)§¥§¨¦

.49.(dpEMd mixtq dfi`l dYr zrl Ep`vn `l)Ÿ¨¨§¥©¨§¥¤§¨¦©©¨¨

) וׁשמֹור50. "זכֹור ּבענין גוונא ּכהאי ּׁשּנתּבאר מה אחד ועּיין ּבדּבּור ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ׁשם יעּוּין הּׁשּבת", יֹום את "זכֹור הּמתחיל ּדּבּור סֹוף – (dxFYנאמרּו" ְְְִִֶֶֶַַַַַָָָ¨

.((b ,r Fxzi xF`¦§

.51.("mipin`n lke" hEIR ."lFcbe ohw")¨Ÿ§¨¦§¨©£¦¦
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אחר  מעלה למעלה עולין וכאשר נוגה בירורי לברר
בחוץ  וזהו כנ"ל. טו"ר שבעה"ד דרפ"ח ברורי תשלום
מלמטה  העולה היא זאת רינה ושיר ברינה תרונה

בחי' עד והיינו כנ"ל שיעור אין עד מעלה למעלה
אא"ס  בעצמות חוצבה מקור משרש שלמעלה מדריגה

וד"ל. כנ"ל ב"ה

mind jeza riwx idi .'ek `xa ziy`xa
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'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

,dPde (azkWnd ici lr l"Pd minbRd iENn oipr §¦¥¦§©¦©§¨¦©©©§¥©§¨©
" aEzMX dn iR lr `Ed ,`EdÎKExA sFqÎoi`ikp` ikp` ¥¨©¦©¤¨¨Ÿ¦¨Ÿ¦

"'Ek LirWt dgFn [..]40. ¤§¨¤
."ikp`" minrR 'a aEzMX dn oiadl Wie§¥§¨¦©¤¨§¨¦¨Ÿ¦

urA aEzMX dn oiadl dnCwd iR lr oaEi oiprd K ©̀¨¦§¨©©¦©§¨¨§¨¦©¤¨©¥
miig41,milv`pl liv`Od oiA rSEnOd `Ed xzMdW , ©¦¤©¤¤©§¨¥©©£¦©¤¡¨¦

FA Wieliv`nAW dpFYgY dpigAnzpigA mbeWxW §¥¦§¦¨©§¨¤©©©¦§©§¦©Ÿ¤
milv`Pd± mitEvxR 'al wlgp xzMdW Epiide .wiYr ©¤¡¨¦§©§¤©¤¤¤§©§©§¦©¦

oinFieoiRp`ÎKix`dpigA `Ed oinFi wiYr zpigA ,dPde . ¦§©¦©§¦§¦¥§¦©©¦¦§¦¨
WxW `Ed oiRp` Kix` zpigaE ,liv`nAW dpFYgY©§¨¤©©©¦§¦©©¦©§¦Ÿ¤

.milv`Pd©¤¡¨¦
:oiprd xE`iaE¥¨¦§¨

dnkg xcbA Fpi` sFqÎoi` xF` zn`AW itl iM zFidA¦§¦§¦¤¤¡¤¥¥§¤¤¨§¨
mvnvzie jWnEiW icM ,z`fl ,rcFPM llM cqge§¤¤§¨©¨¨Ÿ§¥¤§©§¦§©§¥
;rSEnn ici lr `Ed ± cqge dnkg zpigaA WAlzdl§¦§©¥¦§¦©¨§¨§¤¤©§¥§¨

oFvxd zpigA `Edec"Eie dnkgd zEEdzd FpFvxA dlrW §§¦©¨¨¤¨¨¦§¦§©©¨§¨§
ici lre ,FpFvxA milElM Eide EEdzp cIn f`e ,zFxitq§¦§¨¦¨¦§©§¨§¦¦§§©§¥
zFidl ,iENiBd l` mlrdn KMÎxg` mikWnp oFvxd̈¨¦§¨¦©©©¥¤§¥¤©¦¦§
zxitq z`xwPd `idW lrFtA dnkgd gM zEEdzd¦§©Ÿ©©¨§¨§©¤¦©¦§¥§¦©

.'Ek cqgde dpiAd zpigA oke ,dnkgd©¨§¨§¥§¦©©¦¨§©¤¤
dvFxW oFvxd ici lrW ,mc`A lWn Kxc lr FnkE§©¤¤¨¨§¨¨¤©§¥¨¨¤¤
dn ;wnFrA DA mMgzdl Da FWtp jWnEY dnkg Ffi`A§¥¨§¨§©©§¨§¦§©¥¨§¤©
liMUi `l ± DA wWg Fl oi`X zxg` dnkgA oM oi`X¤¥¥§¨§¨©¤¤¤¥¥¤¨Ÿ©§¦
zFgMd iENib mxFBd `Ed oFvxdW ,`vnp .KM lM DÄ¨©¦§¨¤¨¨©¥¦©Ÿ

oFvxA WAElOW bpFrd ici lr Epiide ,mlrddn42. ¥©¤§¥§©§©§¥¨¤¤§¨¨¨

,oFilrd bEprY zpigA `Ed oinFi wiYr zpigA ,dPde§¦¥§¦©©¦¦§¦©©£¨¤§
"FzEnvrA KlOd rEWrW"43dpFYgY dpigA" `Ede . ©£©©¤¤§©§§§¦¨©§¨

Edfe .milv`p zFEdzdl WxW oiicr Fpi`W ,"liv`nAW¤©©©¦¤¥£©¦Ÿ¤§¦§©¤¡¨¦§¤
"wiYr" WExiR44"mixd wiYrOd" oFWl ±45wYrPX , ¥©¦§©©§¦¨¦¤¤§©

oi`Nir oinFIn lCape46,zFnlFrd xFwn mdW ,zEliv`C §¦§¨¦¦¦¨¦©£¦¤¥§¨¨
"'Ek minXd z` 'd dUr mini zWW" aEzMW FnM47K` . §¤¨¥¤¨¦¨¨¤©¨©¦©

oiRp`ÎKix` zpigaA dx`d EpOn WAlzn mFwn lMn¦¨¨¦§©¥¦¤¤¨¨¦§¦©©¦©§¦
`Ede ,r"iac oinlr zEEdzdA dvFxe bPrzn zFidl¦§¦§©¥§¤§¦§©¨§¦§¦©§

."milv`Pd WxW" `xwPd©¦§¨Ÿ¤©¤¡¨¦
xtQn wiYrn oFWNn ± wiYr zNnA ipW WExiR Edfe§¤¥¥¦§¦©©¦¦§©§¦¦¥¤
d"n zpigA Epiide ,dn xaC zkWnd zpigA `EdW ,xtql§¥¤¤§¦©©§¨©§©¨§©§§¦©©
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‰ÊÂ אבינו עם שורשינו אחדות לשון יחידה בחי' נק'
ולהפרד  לצאת רוצה שאינו ב"ה, א"ס שבשמים
ישוב  יש שבשכל השכל, מן למעלה זה ובודאי ממנו,
שכלו  שמחמת לומר ואין כך, או כך לעשות אם הדעת
נפשו  שמוסר עד כ"כ אותו ואוהב אלקות משיג הרחב
מה  שהרי אינו, זה ית', אלקותו בעד בק"ש) (באחד
לכל  טוב ית' שהוא היינו באלקות בשכלו משיג שהוא
שאינו  וכיון ותחתונים, עליונים העולמות כל ומחי'
ועמך  (שהרי הנ"ל מהחיות כלום לעצמו ליקח רוצה
אין  א"כ נפשו, למסור אדרבה כ"א כו') כלל חפצתי לא
שהוא  שמשיג השכל מחמת נמשך להיות יכול זה
בפו"מ, הנ"ל ד"ז מחייב המושג שכל שום ואין מחי',
שיש  השכל מן שלמעלה מבחי' שזהו ודאי אלא
מה  הוא הרצון בחי' דענין בזה, לומר והנראה בנה"א.
שז"ע  (וי"ל הוא אדם לא כי מבחי' אדם בבחי' שנמשך
שהוא  אדם לא כי הוא עליון פי' לעליון אדמה אדם
א"ע  לדמות האדם יוכל איך אך אדם בחי' על עליון
בחי' באדם שיש ע"י זהו הוא אדם לא כי שהוא לעליון
אדם  לא כי מבחי' באדם שנמשך מה בחי' שהוא הרצון

כש  לכן שמגיע הוא עד כוחותיו בכל אלקות עובד

חפצתי  לא ועמך בבחי' להיות כ"כ רצונך בטל לבחי'
המדע  והוא היודע הוא בחי' אפי' עמך שהוא מה כל
אדמה  להיות יכול אז אי"ה כמשי"ת וגרמוהי ואיהו
על  אדם ש' הונח שלכן וצ"ל אדם, לא כי בחי' לעליון
זה  בשביל הי' הבריאה מכוון עיקר כי להיות האדם
אלא  נברא לא העולם שכל האדם כל זה כי כמ"ש
בבחי' בעבודה שיהי' האדם ומכוון כו', לזה לצוות
בחי' הוא אדם כי הוא), אדם לא כי בחי' לעליון אדמה
נגד  הם דצח"מ כי חכמה, מבחי' הוא שעיקרו מדבר
כתר  בחי' קש"י הוא הרצון ובחי' הוי', ש' אותיות ד'
ג"כ  וכמ"ש כו', מדבר אדם ובחי' חכ' מבחי' שלמעלה
ישב  לא אשר נק' מצחא שבחי' וראינה דצאינה בביאור
להיות  אדם בחי' התקשרות הוא וע"י ובו שם, אדם
בד"ה  כנז' ממש ב"ה בא"ס להתקשר לעליון אדמה
הנ"ל, רצון התעוררות ע"י דוקא והיינו ושמור זכור
ה' וייצר וזהו רעייתי. לך קומי גבי יונתי ע"פ וכמ"ש
יו"ד  אשר יודי"ן, בשני וייצר ונא' האדם את אלקים
שלמעלה  לבחי' רומז יו"ד ועוד חכ', לבחי' רומז האחד
באד"ר  ממ"ש כמובן הנ"ל, רצה"ע הוא החכ', מן

יעו"ש. וייצר על ב' קל"ח

(`) lxeba j`

.d"p e"j qgpt .c"qa

•

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

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

dceard qxhpew

mpn`mvrA Fl WIW `Ed ,dnWp zbixcnA `EdW in ¨§¨¦¤§©§¥©§¨¨¤¥§¤¤
nE qtFze ,zEwl`A WEg`EdW FnM iwl` oipr biV ¤¡Ÿ§¥©¦¦§©¡Ÿ¦§¤

,dbVd iWEal ici lr `l ,mvrA§¤¤Ÿ©§¥§¥©¨¨
xi`dl cxi iwl`d xF`dW FnM oM mB `id Ff dpigaE)§¦¨¦©¥§¤¨¨¡Ÿ¦¨©§¨¦
c"Ag mdn lAwl mi`xap milkU ElkEIW icM mEvnv zpigaA¦§¦©¦§§¥¤§§¨¦¦§¨¦§©¥¥¤©©
lW xtqA x`AzpW FnM ,'Ek biVdlE oiadlE 'd z` rcil¥©¤§¨¦§©¦§¤¦§¨¥§¥¤¤
mvrA dbVdde dricId `id mFwn lMnE ;h"l wxR mipFpiA¥¦¤¤¦¨¨¦©§¦¨§©©¨¨§¤¤

('Ek oiprd̈¦§¨

otF`A FgFnA WOn iENibA iwl`d xF`d Flv` xi`nE¥¦¤§¨¨¡Ÿ¦§¦©¨§§¤
dfAW iENiBde xF`d cSn zFCOd zpigAn dlrnl `EdW¤§©§¨¦§¦©©¦¦©¨§©¦¤¨¤
dad`A FAlA mb xxFrznE ,oM mB aNA xi`n xF`de ,'Ek§¨¥¦©¥©¥¦§¥©§¦§©£¨

zElrRzd zpigaA df oi` la` .d`ltp dwEWzE§¨¦§¨¨£¨¥¤¦§¦©¦§©£
,'Ek zEwl`A c`n wAcpe KWnPX dn m` iM ,WBxEnaE§§¨¦¦©¤¦§©§¦§©§Ÿ¤¡Ÿ

.oigFOd l` miPYWOW zFCOd zElcB zpigA `Ede§§¦©©§©¦¤¦§©¦¤©¦

`Ed r"iac lHiAd zEllkC zFid mr ,dfA lHiAde§©¦ª¨¤¦¡¦§¨©¦ª§¦©
zpigac lHiAd mFwn lMn ,cal WId lEHiA zpigA§¦©¦©¥§©¦¨¨©¦ª¦§¦©
`l ,xzFi cEgi zpigaaE zEwiaC zpigaA `Ed dnWp§¨¨¦§¦©§¥¦§¦©¦¥Ÿ
mb ,gEx zpigA oM oi`X dn .WBxEnE zElrRzd zpigaA¦§¦©¦§©£§¨©¤¥¥§¦©©©
mbe ,zvw WBxEn zpigaA `Ed l"Pd dpFilrd dbixcnA©©§¥¨¨¤§¨©©¦§¦©§¨§¨§©
`EdW oigFOd zEIpFvig zpigaA dcFardA FnM `l df¤Ÿ§§¨£¨¦§¦©¦¦©¦¤

.'Ek WOn WBxEnE Wrx zpigaA¦§¦©©©§¨©¨

Fpi` d`ixAd mlFrW FnkC ,xnFl Wie25Wi zpigaA §¥©¦§¤¨©§¦¨¥¦§¦©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

.25:'Ek Fpi` d`ixAd mlFrWe"qx "dpXd W`x lW aFh mFi" KWndA) "lNRzdl oicnFr oi`" ligzOd xEAC d`x[gkxz cEOr]inge ixFn zXEcw cFaM aYkn .( ¤¨©§¦¨¥§¥¦©©§¦¥§¦§¦§©¥§¤§¥¤Ÿ©¨¨©¦§©§§©¦§¨¦



רעג c"ag i`iyp epizeax zxezn

dn wx EpiidC ,zE`ivOd ixWt` zpigA m` iM ,oiicr£©¦¦¦§¦©¤§¨¦©§¦§©§©©
FnkE ,'Ek Wi zpigA `Ed dxivI la` ,Wil mFwn ozFPW¤¥¨§¥£¨§¦¨§¦©¥§
lEHiAdA Wxtdd `Ed ok FnM ;xg` mFwnA x`AzpW¤¦§¨¥§¨©¥§¥©¤§¥§©¦
,WBxEnE Wi zpigaA `l `Ed dnWpc lHiAdc ,mdNW¤¨¤§©¦ª¦§¨¨Ÿ¦§¦©¥§¨
zE`ivnA lEHiA zpigaA Fpi`W dfA Wil mFwn ozFPW wx©¤¥¨§¥§¤¤¥¦§¦©¦¦§¦

HiAde ,d`lir `cEgi zpigaA FnM WOngEx zpigac lE ©¨§¦§¦©¦¨¦¨¨§©¦¦§¦©©
.WBxEnE Wi zpigaA `Ed¦§¦©¥§¨

WrxA `Ed lHAzOd WiC ,WId lHiA oipr Edfe)§¤¦§©¦ª©¥§¥©¦§©¥§©©
FNW lHiAdA mbe .WrxA odW oitxUPd mivr FnkE ,zElrRzde§¦§©£§¥¦©¦§¨¦¤¥§©©§©§©¦ª¤

.(cg` oipr lMde ,'Ek WBxEOd oipr EdGW ,Wi zpigaA `Ed¦§¦©¥¤¤¦§¨©§¨§©Ÿ¦§¨¤¨

x`Fan xg` mFwnA)26milENidd `Ed dxnfc iwEqtc , §¨©¥§¨¦§¥§¦§¨©¦¦
lNdnd FnkE ,dbVdn dlrnl odW mipiprn zFgAWze§¦§¨¥¦§¨¦¤¥§©§¨¥©¨¨§©§©¥
dbVd mEW Fl oi`X ,FzNEcB mvFrA KlOd z` gAWnE§©¥©¤©¤¤§¤§¨¤¥©¨¨

zpigA dUFrd `Ede ,'Ek KlOd zEnnFxe zNEcbA¦§©§§©¤¤§¨¤§¦©
DFab dbixcnA FWtp mnFxzOW ,uEgAn dwiwgd©£¦¨¦©¤¦§¥©§§©§¥¨¨©

.'Ek xzFi dpFilre§¤§¨¥

zpigA `Ed gExC lirl x`AzPW dnl xzFq df oi`e§¥¤¥§©¤¦§¨¥§¥§©§¦©
dOM Wi iM ,aNd zENBzdAW zrce mrh iR lrW dad`d̈©£¨¤©¦©©§©©¤§¦§©©¥¦¥©¨
ilA EdGW dpeEMd oi` ,l"Pd oiprA mbe .gEx zpigaA zFbixcn©§¥¦§¦©©§©§¦§¨©©¥©©¨¨¤¤§¦
iwEqtA mix`FaOd mipiprdW m` iM ,llM zEppFAzde dbVd©¨¨§¦§§§¨¦¦¤¨¦§¨¦©§¨¦¦§¥
sEbe mvrC ,oi`n Wi d`ixA oipr `Ed mpipr zEllkC ,dxnfc§¦§¨¦§¨¦§¨¨¦§©§¦¨¥¥©¦§¤¤§
zpigaA `l mb ,mi`xaPd zbVdn dlrnl `Ed dGd oiprd̈¦§¨©¤§©§¨¥©¨©©¦§¨¦©Ÿ¦§¦©
,zFbVd dOM dfA Wi ixd mFwn lMn la` ,'Ek zE`ivOd zrici§¦©©§¦£¨¦¨¨£¥¥¨¤©¨©¨
zFigdl zEWAlzd zpigaA `AW iwl` zEIge xF`dA hxtaE¦§¨§¨§©¡Ÿ¦¤¨¦§¦©¦§©§§©£
iM [..] Liwl` 'd z` dad`l"C dcFard `Ed dfaC ,zFnlFrd̈¨§¨¤¨£¨¦§©£¨¤¡Ÿ¤¦

"'Ek LiIg `Ed27.( ©¤

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

dMEx`A (u"gxz oeWgxn eh mFIn) ocr FznWp v"iixdFn x"Enc`Wcw zFxB`] ©§©©¦§¨¥¤¦©§¤§¨©£¨¦§Ÿ¤

[epw cEOr c wlg. ¥¤©

.26.etw cEOr f"qxz mixn`Od xtq ± f"qxz "mini zWW" ligzOd xEAC d`x§¥¦©©§¦¥¤¨¦¥¤©©£¨¦©

.onqp mWe§¨¦§¨

.27.k ,l miaSp¦¨¦

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

c"yz'd - mixn`nd xtq

הפלאת ‡ÌÓג) מּצד והינּו ּדוקא, מרחּוק היא הּיראה »¿»ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָ
הּיראה  ּוכמֹו הּנֹורא, הּמל ּגדלּות ְְְְְִֶֶַַַַָָורֹוממּות
ּוכׁשהּוא  ּדוקא, ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו מּצד מהּמל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻוהּבּטּול
יראתֹו ּתהיה יֹותר – מהעם ּומבּדל מפלא ּבהיכלֹו ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָֻֻסגּור
ידי  על כן ּוכמֹו ּגדֹול, חכם לפני הּבּטּול ּוכמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָעליהם,
ׁשהּוא  אי סֹוף האין ורֹוממּות ּבגדּלת ְְְְְִִֵֵֶַַָֻההתּבֹוננּות
אפּלּו העֹולמֹות וכל העֹולמֹות, מן ּומרֹומם ְְְֲִִָָָָָָָֻמפלא
לגּבי  מּמׁש חׁשיבי ּכלא ּכּלם ּביֹותר העליֹונים ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻהעֹולמֹות

ּוכמאמר  סֹוף, אין ׁשּכּלם 25האֹור ּסלה", ירֹוממּו "הּכל ְְְֲֵֶֶַַַָָָֹֻ
ּבּטּולם  נעׂשה ּומּזה ׁשּמבּדל, סֹוף האין את ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֻמרֹוממים

קּמיּה ּׁשּיֹותר מה ולכן ּבעצמם, מקֹום ּתפיסת ,ט ּבהעּדר ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכלא  יֹותר הּוא הרי ּבמדרגה, יֹותר למעלה ׁשהּוא ְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָהינּו
סֹוף, האין ורֹוממּות ּבהפלאת יֹותר ׁשּיֹודע מּפני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָחׁשיב,
חכמתֹו ּגדּלת יֹותר ׁשּמבין מי ּכל ּגדֹול, ּבהחכם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּוכמֹו
אי ּכׁשּמתּבֹונן למּטה ּבאדם וכן לפניו, יתּבּטל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָיֹותר
ּכל  סֹוף עד ּדרּגין ּכל מריׁש ּבעֹולמֹות הּגּלּויים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּכללּות

ׁשאינֹוי ּדרּגין  סֹוף אין מאֹור ּבעלמא הארה רק הם ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשאֹומרים  ּוכמֹו ּכלל, עצמּותֹו ּומפאר 26ּבער "מׁשּבח ְְְְְְְִֶֶֶַָָָֹֻ

הּבא  ועֹולם עדן ּדגן העלּיֹות ׁשּכל הּגדֹול", ׁשמֹו עד ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָעדי
"ּכי  לבד, ׁשמֹו ּבבחינת הּוא הּכל יֹובלֹות אלפים נ' ְְְְֲִִִִַַַַָֹעד

נׂשּגב 27נׂשּגב  הּוא יתּבר ׁשמֹו ּדגם לבּדֹו", ׁשמֹו ְְְְְְְִִִֵַַָָָ
וׁשמים", ארץ "על ׁשמֹו ׁשל וזיוֹו "הֹודֹו" ורק ְְְְְִִֶֶֶַַַָָּומרֹומם,

קדֹוׁש,28"אּתה  ּכן ּגם הּוא ּדׁשמ קדֹוׁש", וׁשמ קדֹוׁש ְְְְִִֵַַָָָָ
ּבחינת  אבל ּבעֹולם, נמׁש ׁשמ מּבחינת ׁשהארה ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
מּזה  הארה ׁשּגם עד לגמרי ׁשּמבּדל הּוא קדֹוׁש" ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ"אּתה

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּכלל, מתּגּלה סתרֹו",29אינּה חׁש "יׁשת ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ
ׁשאינֹו עצמֹו מּצד לגמרי והעלם חש ּבחינת ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹׁשהּוא
האימה  עליו ּתּפֹול ּבזה ּדעּתֹו ּכׁשּיעמיק הּנה ּגּלּוי, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבגדר
ּבהעּדר  עצמּותֹו ּכל ּובּטּול ּכּוּוץ ונעׂשה יתּבר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמּגדּלתֹו
ונפלאֹות  ּבגדֹולֹות ללכת לּבֹו ימלא ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹהתּפּׁשטּות,
אם  ּכי וקרּוב, ּבאהבה עֹולם ׁשל מלּכֹו הּמל אל ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָלגׁשת
מלכּות  על עליו לקּבל ּובּטּול ּבכּוּוץ יעמֹוד ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹמרחֹוק
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דשבת.25) יוצר ברכת
אור 26) שמות. פרשת ריש אור תורה ראה שאמר. ברוך ברכת

שם. התורה

יג.27) קמח, תהלים
העמידה.28) תפילת
יב.29) יח, תהלים

הדרגות י.לפניו.ט. כל סיום עד הדרגות כל מתחילת
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‰ÊÂ אבינו עם שורשינו אחדות לשון יחידה בחי' נק'
ולהפרד  לצאת רוצה שאינו ב"ה, א"ס שבשמים
ישוב  יש שבשכל השכל, מן למעלה זה ובודאי ממנו,
שכלו  שמחמת לומר ואין כך, או כך לעשות אם הדעת
נפשו  שמוסר עד כ"כ אותו ואוהב אלקות משיג הרחב
מה  שהרי אינו, זה ית', אלקותו בעד בק"ש) (באחד
לכל  טוב ית' שהוא היינו באלקות בשכלו משיג שהוא
שאינו  וכיון ותחתונים, עליונים העולמות כל ומחי'
ועמך  (שהרי הנ"ל מהחיות כלום לעצמו ליקח רוצה
אין  א"כ נפשו, למסור אדרבה כ"א כו') כלל חפצתי לא
שהוא  שמשיג השכל מחמת נמשך להיות יכול זה
בפו"מ, הנ"ל ד"ז מחייב המושג שכל שום ואין מחי',
שיש  השכל מן שלמעלה מבחי' שזהו ודאי אלא
מה  הוא הרצון בחי' דענין בזה, לומר והנראה בנה"א.
שז"ע  (וי"ל הוא אדם לא כי מבחי' אדם בבחי' שנמשך
שהוא  אדם לא כי הוא עליון פי' לעליון אדמה אדם
א"ע  לדמות האדם יוכל איך אך אדם בחי' על עליון
בחי' באדם שיש ע"י זהו הוא אדם לא כי שהוא לעליון
אדם  לא כי מבחי' באדם שנמשך מה בחי' שהוא הרצון

כש  לכן שמגיע הוא עד כוחותיו בכל אלקות עובד

חפצתי  לא ועמך בבחי' להיות כ"כ רצונך בטל לבחי'
המדע  והוא היודע הוא בחי' אפי' עמך שהוא מה כל
אדמה  להיות יכול אז אי"ה כמשי"ת וגרמוהי ואיהו
על  אדם ש' הונח שלכן וצ"ל אדם, לא כי בחי' לעליון
זה  בשביל הי' הבריאה מכוון עיקר כי להיות האדם
אלא  נברא לא העולם שכל האדם כל זה כי כמ"ש
בבחי' בעבודה שיהי' האדם ומכוון כו', לזה לצוות
בחי' הוא אדם כי הוא), אדם לא כי בחי' לעליון אדמה
נגד  הם דצח"מ כי חכמה, מבחי' הוא שעיקרו מדבר
כתר  בחי' קש"י הוא הרצון ובחי' הוי', ש' אותיות ד'
ג"כ  וכמ"ש כו', מדבר אדם ובחי' חכ' מבחי' שלמעלה
ישב  לא אשר נק' מצחא שבחי' וראינה דצאינה בביאור
להיות  אדם בחי' התקשרות הוא וע"י ובו שם, אדם
בד"ה  כנז' ממש ב"ה בא"ס להתקשר לעליון אדמה
הנ"ל, רצון התעוררות ע"י דוקא והיינו ושמור זכור
ה' וייצר וזהו רעייתי. לך קומי גבי יונתי ע"פ וכמ"ש
יו"ד  אשר יודי"ן, בשני וייצר ונא' האדם את אלקים
שלמעלה  לבחי' רומז יו"ד ועוד חכ', לבחי' רומז האחד
באד"ר  ממ"ש כמובן הנ"ל, רצה"ע הוא החכ', מן

יעו"ש. וייצר על ב' קל"ח
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מּמׁש ּבפעל ּבעׂשּיה הּמל צּוּויי ּכל לקּבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמים,
ּבהּגּלּוי  הינּו ולהנאתֹו, לעצמֹו מכּון ׁשאינֹו עצּום ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּטּול
לקּים  אם ּכי ּומצוה, מצוה ּכל ידי על ּבנפׁשֹו ׁשּיאיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹור
ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּמצוה מּצד העליֹון ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹרצֹון
הּוא  ּברּו סֹוף אין אֹור ׁשעצמּות ּכׁשּמתּבֹונן ְְְְִִֵֵֶֶַָָּובפרט
ּכמֹו למּטה נמצא הּוא הרי ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָֻּבהפלאת
ּפנּוי  אתר ּדלית ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָלמעלה

מּזה יא מּניּה מּמׁש, מלא אני הארץ ואת הּׁשמים ואת , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה  וכל לגמרי, ׁשּמתּבּטל ׂשאת ּביתר הּיראה ּתגּדל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹוד
היטב  ונקלט ונתּפס יֹותר, ּבהרחב היא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּׁשההתּבֹוננּות

ּבמּלי ּבמ  ּוכמֹו יֹותר, הּמּדֹות התּפעלּות ּתבֹוא חֹו, ְְְְֲִִִֵֵַַָֹ
ּכי יב ּדעלמא  מה ּדבר איזה לאהב ּבלּבֹו יתּפעל ׁשּלא , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

עד  הּוא, ּומה אי ההּׂשגה ּבטֹוב יתּבֹונן ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאם
אז  הּדעת, ּבהעמקת ּומעלתֹו טּובֹו אמּתת על ְֲֲֲֲִֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּיעמד
וכן  אֹותֹו, לאהב ההּוא הּדבר אחר וימׁש לּבֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻיתּפעל
ּבהּׂשגה  ּבֹו ּכׁשּיתּבֹונן אּלא אינֹו מה מּדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביראה
יכֹול  ׁשהרי ּכלּום, יתּפעל לא לאו ואם טֹובה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹוהבנה
לחמד  יתּפעל ולא נחמד אֹוצר אצל אדם ׁשּיעמד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבאיכּות  ּבֹו להתּבֹונן ודעּתֹו לּבֹו יׂשים לא אם ְְְְְִִִִֵֵַָֹאֹותֹו
מרֹוממּות  ּכמֹו ּביראה יתּפעל לא וכן ּכלל, טּובֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָֹּומהּות
ּבאיכּות  יתּבֹונן לא אם הּמּזיק מּדבר אֹו ּומל ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׂשר
הּלב  ּבהתּפעלּות כן ּוכמֹו ׁשּבֹו, ּבהרעה אֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּגדֹולה
ּוביגיעה  ּבהתּבֹוננּות ׁשּתלּוי לאלקּות, ויראה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹּבאהבה
הגם  ּדעלמא ּדבמּלי ּדעלמא, מּבמּלי יֹותר ּדוקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָרּבה
מּמילא, ּבא אבל הּדבר ּבטיב להתּבֹונן ּכן ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּנצר
ּבמחׁשבּתֹו עֹולה מּיד ּומֹועיל טֹוב ּדבר איזה על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדכׁשּבא
ההתּפעלּות  מּיד ונֹוגע ּבמחֹו ּומתּפעל ּבזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלהרהר
ההּוא, לּדבר הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ּבּלב ׁשּיתּפעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבלּבֹו,
וׂשנאּוי  הרע מּדבר ּולהּזהר להּבדל – ההפ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
הרּגׁש לֹו ׁשאין ּדעת וחסר ּבׁשֹוטה לא אם ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמחׁשבה,
ּבזה, להרהר ּומחֹו ּבמחׁשבּתֹו עֹולה אינֹו הּטֹוב ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּדבר
ּכי  רֹואים אנּו הרב ּפי על א ּבלּבֹו, מתּפעל אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹוגם
והתּפעלּות  ּבמחֹו, ּבזה מתּפעל הּוא הרי ּדעלמא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבמּלי
הוי' ּבעבֹודת אמנם הּלב, ההתּפעלּות מּיד ּפֹועל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹהּמח
רּבה  יגיעה ּכ ואחר ּבההתּבֹוננּות ּתחּלה יגיעה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָצרי
ׁשההּׂשגה  והּוא הּמח, מהתּפעלּות לּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיתּפעל
והינּו ּדוקא, והתּפּׁשטּות ּבהרחבה ּתהיה ְְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹּבאלקּות
ּבבאּור  ּבא ונפלאֹותיו ה' ּבגדּלת ׁשּמּׂשיג ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכׁשהּדבר
ּבדר ולא ורחב לאר ּברין על הּדברים ּבטעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּובהסּבר
ּבהעברה  הּקּצּור רק ּבמחֹו יתּפס לא ׁשאם לבד, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹקּצּור

ּבהּׂשגה  ּדעּתֹו ּכׁשּמעמיק רק ּכלּום, יתּפעל לא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבעלמא
את  ׁשּמּׂשיג עד טעם ּובטּוב והתּפּׁשטּות ּבהרחבה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָזֹו
ּוכמֹו ּבמחֹו, הּדבר ּבטיב ויתּפעל ּבמחֹו היטב ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהענין

הּוא 30ׁשּכתּוב  ּדטעם וידּוע הוי'", טֹוב ּכי ּוראּו "טעמּו ְְְֲֲִֶַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגׁשמי 31ּבּמח וכח יטעם", אכל ח" ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

החכמה  ּכח הרּוחני, הח כן ּכמֹו ּגׁשמי טעם 32יטעם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
היטב  יתּבֹונן ּכאׁשר והּוא ּבאלקּות, טעם טּוב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹיטעם
מהעֹולמֹות  ּומרֹומם ׁשּמפלא ּכמֹו סֹוף אין אֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻֻּבגדּלת
ליׁש, מאין העֹולם את ּברא אי אֹו אליו, ערֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינם
ּכדאי  העֹולם ּכל טּוב ׁשאין האלקּות טֹוב יבין ְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹמּמילא
ּבהעמקת  להיֹות צריכה וההתּבֹוננּות ּדאלקּות, הּטֹוב ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹנגד
וההרּגׁש ההתקּׁשרּות הּוא הּדעת ׁשענין ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּדעת
נֹולדּו ידם ועל ּבזה זה ּתלּויים ׁשּכּלם הּדבר ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוהתמדת
ׁשּלפי  למּטה, ּבאדם ּבחּוׁש רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּמּדֹות,
מּדֹותיו  אזי מאד וחּיּותֹו עצמֹו את מרּגיׁש ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשהּוא
מה  ּבהתּפעלּות לאהב ההתּפעלּות ּבתכלית ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַַַֹמתּפעלֹות
ׁשאינֹו מּמי יֹותר ּׁשּיׂשנא מה ּבהתּפעלּות ולׂשנא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּׁשּיאהב
אֹוהבֹו אפּלּו אחר אדם על אֹו ,ּכ ּכל עצמֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמרּגיׁש
ּדעּתֹו ּומסּלק זּולתֹו את ּתמיד מרּגיׁש ּכ ּכל אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָורעֹו
עניני  על ּכמֹו עניניו על ּכ ּכל יתּפעל לא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
רֹואים  אנּו ולכן מעצמּותֹו, ּדעּתֹו מסּלק ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָעצמֹו
ׁשעה  לפי מסּלק לפעמים אם עצמֹו ּבעניני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּגם
ענין  ּבאיזה טרּוד ּכאׁשר ּכמֹו ּכ ּכל מעצמּותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָההרּגׁשה
אז  יתּפעל לא עצמּותֹו, הרּגׁשת מעניני אז ׁשּמסּלק ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּגדֹול
ּכ ּכל יאהב לא וכן רצֹונֹו, נגד ׁשהּוא מּדבר ּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּמּדֹות  ההתּפעלּות עּקר נמצא לטֹובתֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּדבר

ּבהתקּׁשרּות,ּתלּוי ּתלּוי וההרּגׁש ההרּגׁש, ׁשהּוא ּבּדעת, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכאׁשר  ּוכמֹו זאת, מרּגיׁש הּוא הרי ּבזה נפׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשּמקּׁשר
וחמּדת  מאהבת יֹותר ּגדֹול ּבענין נפׁשֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנקׁשרה
ּבהׂשּכלֹות  מקּׁשר אם ּכי ּוׁשתּיה, ּכאכילה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֻהּגׁשמּיּות
ונמׁש הּדבר טיב מרּגיׁש הּוא הרי וכּדֹומה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָעמּוקֹות
ּבענינים  ּכ ּכל רֹוצה אינֹו מּמילא נפׁשֹו, חפץ ּבכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלזה
הּוא  כן ּוכמֹו מהם, ּדעּתֹו ׁשּמסּלק מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻהּגׁשמּיים
והּוא  הּדעת, ּבהעמקת להיֹות צריכה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָּבההתּבֹוננּות
הענין  ׁשּירּגׁש עד ּבההתּבֹוננּות ּבחזק ּדעּתֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתקע
ׁשּיתּבֹונן  ׁשאף להיֹות יכֹול ּכי היטב, ּבנפׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאלקי
ואינֹו לעצמּות חּוץ הּוא א ּבֹו, ׁשּמתּבֹונן הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָויבין
ויראה  ּבאהבה הֹולדה ׁשּום מּזה לֹו יהיה ולא לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
וההתקּׁשרּות  הּדעת ידי ועל ׁשוא, ּדמיֹונֹות אם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָּכי
ּדעּתֹו מסיח ואינֹו היטב ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנרּגׁש
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ההתּבֹוננּות  ּכפי אמּתית ויראה ּבאהבה יתּפעל אז ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַָָָמּמּנּו,
ְִֵֶׁשּמתּבֹונן.

.¯ev˜ מעלת ּבהפלאת מהרחּוק ּבאה ּדיראה יבאר ƒְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּבהפלאת  ּכׁשּמתּבֹונן ּכ .הּמל ּוגדּלת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהחכם
עֹולמֹות  נבראּו ׁשמֹו ׁשל מהֹודֹו ּדרק סֹוף, אין אֹור ְְְְְִֵֵֶַַָֻּגדּלת
עצמּותֹו, ּכקדּׁשת ׁשמֹו ּוקדּׁשת ותחּתֹונים, ְְְְְְְִִִֶַַַַֻֻעליֹונים
ּתֹורה  לקּים הּיראה ּתגּדל – למעלה ּכמֹו למּטה ְְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָונמצא

ההתּבֹוננּות ׁשמים. מלכּות על ּבקּבלת מגּדלת ּומצוֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹ
הּמּדֹות  הּלדת הפרׁש ויסּביר ּומרחיבתּה, הּמּדה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאת

ּדׁשמּיא  ּבמּלי הּמּדֹות להּלדת ּדעלמא וׁשהעּקר יג ּבמּלי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
והתמדה. הרגׁש התקּׁשרּות ׁשהּוא הּדעת ּבמח ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּתלּוי

ידי הלד ּדe‰ÊÂד) על הּוא ּבּלב ויראה אהבה הּמּדֹות ת ¿∆ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹ
ידי  ועל ּדוקא, וההתּבֹוננּות הּמחין ְְְְְְִִֵַַַַַַָָֹהּׂשגת

הּמּדֹות ּפנימּיּות ׁשהּוא ׁשית מפת הּדעת ּדכליל ּכמֹויד חא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ
ּבּזהר  ׁשהּוא 33ׁשּמבאר הּתפארת ּבמּדת הּוא כן ּוכמֹו , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ּכן  ּגם ׁשּבאה ּגאֹונֹו, והדר ה' ּבתפארת הּלב ׂשמחת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָענין
אין  אֹור ּגדּלת ותפארת ּביקר ּדוקא ההתּבֹוננּות ידי ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻעל

ּבּזהר  ונקרא הּוא, ּברּו ּביקרא 34סֹוף "לאסּתּכלא ְְְְִִִַַַָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב טו ּדמלּכא" ּוכמֹו ,35,"עיני ּתחזינה ּביפיֹו מל" ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ

"מל36וידּוע  אמר זה ועל חכמה, ּבחינת הם ּדעינים ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
ּדמלּכא, ּביקרא ויתּבֹונן ׁשּיׂשּכיל ,"עיני ּתחזינה ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּביפיֹו
ׁשּמחּיה  אי סֹוף, אין אֹור ּבגדּלת ההתּבֹוננּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַֻׁשהּוא
ׁשהּוא  ואי ּתכלית, אין ועד קץ אין עד עֹולמֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָּומהּוה
ּברּבּוי  ּוכׁשּיתּבֹונן עלמין, ּכל וסֹובב עלמין ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָממּלא

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ׁשּנתהּוּו והּנבראים רּבּו37העֹולמֹות "מה ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
רּבּוי  ּבזה ׁשּיׁש מדּבר חי צֹומח ּדֹומם והם ,"ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָמעׂשי
ׁשהם  העליֹונים ּבּנבראים ּכׁשּמתּבֹונן ּובפרט ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָעצּום,

נאמר  זה ׁשעל צבאם וכל מעׂשי38הּׁשמים ּגּדלּו "מה ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָ
וירח  וׁשמׁש הּגלּגּלים ּוכמֹו הּנבראים, ּגדֹולי ׁשהם ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָהוי'",
חּיֹות  אֹופּנים העליֹונים מלאכים כן ּוכמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָוהּכֹוכבים,
ואם  ,יתּבר ּפיו ורּוח ּבמאמר נתהּוה זה ׁשּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּוׂשרפים,
ּברּו סֹוף אין אֹור ּגדּלת יּובן הּנבראים ּוגדּלת מרּבּוי ְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻֻּכן

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו הּנבראים, ּכל המהּוה "הּׁשמים 39הּוא ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּב ּופרׁש אֿל", ּכבֹוד "ּדמסּתּכלין מסּפרים יֹונתן תרּגּום ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָ

ּדה'" יקרא מׁשּתעין "ּדמסּתּכלין טז ּבׁשמיא ּופרּוׁש , ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָ
"ׂשאּו ּדר על הּוא מי 40ּבׁשמּיא" ּוראּו עיניכם מרֹום ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ּפסּוק  על ּתהּלים ּבמדרׁש ׁשּנאמר ּוכמֹו אּלה", ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָּברא
ׁשּנכנס  לגּבֹור "מׁשל אֿל", ּכבֹוד מסּפרים ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ"הּׁשמים
אמר: אחד, ּפּקח ׁשם היה ּגבּורתֹו, יֹודעים ואין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָלּמדינה

אבנא  ּכיז 'מן ּגבּורתֹו', יֹודעים אּתם ּבּה מתּגֹוׁשׁש ּדהּוא ְְְְְִִִֵֶַַָָָָ
הּנבראים  ּדמּגדֹולי והינּו אֿל", ּכבֹוד מסּפרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָהּׁשמים
הּוא  ּברּו סֹוף אין ּגדּלת יֹודעים אנּו צבאם וכל ְְְְְִִֵַַָָָָָָֻּדׁשמים

ויּובן  אֿל. ּכבֹוד וזהּו אֹותם, ענין 41ׁשּברא יֹותר ּבעמק ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּבּׁשמים  ההסּתּכלּות ידי ׁשעל יֹונתן ּבתרּגום ּׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמה
הּׁשמים  ּוצבא ׁשּמהּׁשמים ׁשהינּו ּדמלּכא, יקרא ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָמסּפרים
ּגבּול  ּבעל הּבלּתי סֹוף אין אֹור ּבחינת את יֹודעים ְְְְִִִִֵֶַַַַָאנּו
מרֹום  "ׂשאּו אמר זה ׁשעל העֹולמֹות, מּבחינת ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּלמעלה
וגֹו' צבאם ּבמסּפר הּמֹוציא אּלה, ּברא מי ּוראּו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָעיניכם
והפסק  ׁשּנּוי יׁש ּׁשּלא מה והינּו נעּדר", לא ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹאיׁש
מנהיג  ּגבּול ּבעל ּבלּתי ּכח אׁשר נראה מּזה ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבההׁשּפעה,
ּכיון  ּבֹו, ׁשּמלּבׁש עצמֹו חּיּות מּצד ּכי אֹותם, ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֻּומחּיה
ׁשּבֹו חּיּות ׁשּיהיה אפׁשר אי מגּבל ׁשּבגּוף – מגּבל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּוא
היה  – מגּבל ּכן ּגם ׁשהחּיּות ּבהכרח אם ּכי מגּבל, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻֻּבלּתי
ּבההׁשּפעה, וׁשּנּוי הפסק איזה והיה ּומׁשּתּנה, ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָנחלׁש
ּכּלם  ׁשהרי הפסק ׁשּום ּבזה ׁשאין רֹואים ּׁשאנּו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻּומה

ׁשהם ּבּמקּימין ׁשּלמּטה ּבּברּואים ּדאפּלּו לֹומר רֹוצה ין, ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָ
הּוא  והרי לגמרי, אחד מין נפסד לא מקֹום מּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹנפסדים

לפי אפ  ּובפרט לגמרי, נפסדים אינם ולּמה ההפסד ׁשרי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
הרמּב"ם  ּׁשּכתב אפׁשר 42מה אי ּבמין האפׁשרי ׁשּכל ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ּגבּול  ּבעל הּבלּתי סֹוף האין מּכח ׁשּזה אּלא יבֹוא, ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
ׁשהּׁשמים  מעלה, ּוצבא מהּׁשמים זה מּובן ויֹותר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדוקא,
מּמׁש, הּבראם ּכיֹום הם הרי מעלה ּוצבא הּגלּגּלים ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָָוכל

ּבירּוׁשלמי  ׁשאמרּו תֹולדֹות 43ּוכמֹו "אּלה ּפסּוק על ְְְְִִֵֶֶַַָָ
ּכיֹום  חזקים ׁשהם הּבראם", ּביֹום והארץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָהּׁשמים
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ואתחנן 33) תורה לקוטי וראה א. עמוד ריש קעז, ב חלק
ג. פרק וידעת ביאור תוספת

מים 34) המתחיל] דיבור [מאמר ב. רמז, ב חלק זוהר ראה
נא. פרק תרל"ו רבים

יז.35) לג, ישעיה
הקודש 36) אגרת בתחילתו. נקודות דרושי שער חיים עץ

יד. סימן
כד.37) קד, תהלים
המתחיל 38) דיבור [מאמר] אור תורה ראה - ו. צב, שם

המאמרים] [ספר כסלו יט קונטרס (השני). וארא גו' וידבר

ואילך. 139 עמ' ה'תשי"א
ב.39) יט, תהלים
כו.40) מ, ישעיה
להצמח 41) מרום שאו המתחיל דיבור [מאמרים] כן גם ראה

ל  פרק תרל"ו רבים מים שלו). החקירה לספר (הקדמה צדק
ואילך.

שלישי.42) עיון א פרק ב חלק נבוכים מורה
ספר 43) כן גם וראה לשון). (בשינוי א הלכה א, פרק ברכות

א). (ד, בתחילתו צדק, להצמח החקירה

(רוחניים).יג. השמים (המדות).יד.בדברי שש שכולל המלך.טו.מפתח בכבוד מספרים טז.להתבונן בשמים, שמסתכלים
ה'. מהאבן.יז.בכבוד

c"ag i`iyp epizeax zxezn

מּמׁש ּבפעל ּבעׂשּיה הּמל צּוּויי ּכל לקּבל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשמים,
ּבהּגּלּוי  הינּו ולהנאתֹו, לעצמֹו מכּון ׁשאינֹו עצּום ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבבּטּול
לקּים  אם ּכי ּומצוה, מצוה ּכל ידי על ּבנפׁשֹו ׁשּיאיר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹור
ׁשמים, מלכּות על ּבקּבלת הּמצוה מּצד העליֹון ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֹרצֹון
הּוא  ּברּו סֹוף אין אֹור ׁשעצמּות ּכׁשּמתּבֹונן ְְְְִִֵֵֶֶַָָּובפרט
ּכמֹו למּטה נמצא הּוא הרי ורֹוממּותֹו ּגדּלתֹו ְְְְְְְְֲִֵַַַָָָָֻּבהפלאת
ּפנּוי  אתר ּדלית ּבעצמּותֹו ׁשהּוא ּכמֹו מּמׁש ְְְְְְֲֵֶַַַַָָָלמעלה

מּזה יא מּניּה מּמׁש, מלא אני הארץ ואת הּׁשמים ואת , ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
מה  וכל לגמרי, ׁשּמתּבּטל ׂשאת ּביתר הּיראה ּתגּדל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעֹוד
היטב  ונקלט ונתּפס יֹותר, ּבהרחב היא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָּׁשההתּבֹוננּות

ּבמּלי ּבמ  ּוכמֹו יֹותר, הּמּדֹות התּפעלּות ּתבֹוא חֹו, ְְְְֲִִִֵֵַַָֹ
ּכי יב ּדעלמא  מה ּדבר איזה לאהב ּבלּבֹו יתּפעל ׁשּלא , ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

עד  הּוא, ּומה אי ההּׂשגה ּבטֹוב יתּבֹונן ּכאׁשר ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָאם
אז  הּדעת, ּבהעמקת ּומעלתֹו טּובֹו אמּתת על ְֲֲֲֲִֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּיעמד
וכן  אֹותֹו, לאהב ההּוא הּדבר אחר וימׁש לּבֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַַַַַָָֹֻיתּפעל
ּבהּׂשגה  ּבֹו ּכׁשּיתּבֹונן אּלא אינֹו מה מּדבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָּביראה
יכֹול  ׁשהרי ּכלּום, יתּפעל לא לאו ואם טֹובה, ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹוהבנה
לחמד  יתּפעל ולא נחמד אֹוצר אצל אדם ׁשּיעמד ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹלהיֹות
ּבאיכּות  ּבֹו להתּבֹונן ודעּתֹו לּבֹו יׂשים לא אם ְְְְְִִִִֵֵַָֹאֹותֹו
מרֹוממּות  ּכמֹו ּביראה יתּפעל לא וכן ּכלל, טּובֹו ְְְְְְְִִֵֵֵַַָָֹּומהּות
ּבאיכּות  יתּבֹונן לא אם הּמּזיק מּדבר אֹו ּומל ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׂשר
הּלב  ּבהתּפעלּות כן ּוכמֹו ׁשּבֹו, ּבהרעה אֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָהּגדֹולה
ּוביגיעה  ּבהתּבֹוננּות ׁשּתלּוי לאלקּות, ויראה ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹּבאהבה
הגם  ּדעלמא ּדבמּלי ּדעלמא, מּבמּלי יֹותר ּדוקא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָרּבה
מּמילא, ּבא אבל הּדבר ּבטיב להתּבֹונן ּכן ּגם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשּנצר
ּבמחׁשבּתֹו עֹולה מּיד ּומֹועיל טֹוב ּדבר איזה על ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָּדכׁשּבא
ההתּפעלּות  מּיד ונֹוגע ּבמחֹו ּומתּפעל ּבזה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹלהרהר
ההּוא, לּדבר הּתׁשּוקה אׁש ּברׁשּפי ּבּלב ׁשּיתּפעל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָּבלּבֹו,
וׂשנאּוי  הרע מּדבר ּולהּזהר להּבדל – ההפ ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָאֹו
הרּגׁש לֹו ׁשאין ּדעת וחסר ּבׁשֹוטה לא אם ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמחׁשבה,
ּבזה, להרהר ּומחֹו ּבמחׁשבּתֹו עֹולה אינֹו הּטֹוב ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּדבר
ּכי  רֹואים אנּו הרב ּפי על א ּבלּבֹו, מתּפעל אינֹו ְְְִִִִִֵֵַַַַָָֹוגם
והתּפעלּות  ּבמחֹו, ּבזה מתּפעל הּוא הרי ּדעלמא ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹּבמּלי
הוי' ּבעבֹודת אמנם הּלב, ההתּפעלּות מּיד ּפֹועל ְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַַָָָָָֹהּמח
רּבה  יגיעה ּכ ואחר ּבההתּבֹוננּות ּתחּלה יגיעה ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָצרי
ׁשההּׂשגה  והּוא הּמח, מהתּפעלּות לּבֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּיתּפעל
והינּו ּדוקא, והתּפּׁשטּות ּבהרחבה ּתהיה ְְְְְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָֹּבאלקּות
ּבבאּור  ּבא ונפלאֹותיו ה' ּבגדּלת ׁשּמּׂשיג ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻּכׁשהּדבר
ּבדר ולא ורחב לאר ּברין על הּדברים ּבטעם ְְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֻּובהסּבר
ּבהעברה  הּקּצּור רק ּבמחֹו יתּפס לא ׁשאם לבד, ְְְְֲִִִִֶַַַַָָֹֹֹקּצּור

ּבהּׂשגה  ּדעּתֹו ּכׁשּמעמיק רק ּכלּום, יתּפעל לא ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹּבעלמא
את  ׁשּמּׂשיג עד טעם ּובטּוב והתּפּׁשטּות ּבהרחבה ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָזֹו
ּוכמֹו ּבמחֹו, הּדבר ּבטיב ויתּפעל ּבמחֹו היטב ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹֹהענין

הּוא 30ׁשּכתּוב  ּדטעם וידּוע הוי'", טֹוב ּכי ּוראּו "טעמּו ְְְֲֲִֶַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּגׁשמי 31ּבּמח וכח יטעם", אכל ח" ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹ

החכמה  ּכח הרּוחני, הח כן ּכמֹו ּגׁשמי טעם 32יטעם ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹ
היטב  יתּבֹונן ּכאׁשר והּוא ּבאלקּות, טעם טּוב ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹֹיטעם
מהעֹולמֹות  ּומרֹומם ׁשּמפלא ּכמֹו סֹוף אין אֹור ְְְְִֵֵֶַָָָָֻֻּבגדּלת
ליׁש, מאין העֹולם את ּברא אי אֹו אליו, ערֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשאינם
ּכדאי  העֹולם ּכל טּוב ׁשאין האלקּות טֹוב יבין ְֱִִֵֵֶַָָָָָָֹמּמילא
ּבהעמקת  להיֹות צריכה וההתּבֹוננּות ּדאלקּות, הּטֹוב ְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָֹנגד
וההרּגׁש ההתקּׁשרּות הּוא הּדעת ׁשענין ּדוקא, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָהּדעת
נֹולדּו ידם ועל ּבזה זה ּתלּויים ׁשּכּלם הּדבר ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֻוהתמדת
ׁשּלפי  למּטה, ּבאדם ּבחּוׁש רֹואים אנּו ּדהּנה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהּמּדֹות,
מּדֹותיו  אזי מאד וחּיּותֹו עצמֹו את מרּגיׁש ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשהּוא
מה  ּבהתּפעלּות לאהב ההתּפעלּות ּבתכלית ְְְְְְֱֲֲֲִִִִֶַַַַַַֹמתּפעלֹות
ׁשאינֹו מּמי יֹותר ּׁשּיׂשנא מה ּבהתּפעלּות ולׂשנא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּׁשּיאהב
אֹוהבֹו אפּלּו אחר אדם על אֹו ,ּכ ּכל עצמֹו את ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָמרּגיׁש
ּדעּתֹו ּומסּלק זּולתֹו את ּתמיד מרּגיׁש ּכ ּכל אין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָורעֹו
עניני  על ּכמֹו עניניו על ּכ ּכל יתּפעל לא ולכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹמּמּנּו
רֹואים  אנּו ולכן מעצמּותֹו, ּדעּתֹו מסּלק ׁשאינֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָעצמֹו
ׁשעה  לפי מסּלק לפעמים אם עצמֹו ּבעניני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּגם
ענין  ּבאיזה טרּוד ּכאׁשר ּכמֹו ּכ ּכל מעצמּותֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָההרּגׁשה
אז  יתּפעל לא עצמּותֹו, הרּגׁשת מעניני אז ׁשּמסּלק ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֻּגדֹול
ּכ ּכל יאהב לא וכן רצֹונֹו, נגד ׁשהּוא מּדבר ּכ ְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּמּדֹות  ההתּפעלּות עּקר נמצא לטֹובתֹו, ׁשהּוא ְְְֲִִִִֶַַַַָָָָּדבר

ּבהתקּׁשרּות,ּתלּוי ּתלּוי וההרּגׁש ההרּגׁש, ׁשהּוא ּבּדעת, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
ּכאׁשר  ּוכמֹו זאת, מרּגיׁש הּוא הרי ּבזה נפׁשֹו ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשּמקּׁשר
וחמּדת  מאהבת יֹותר ּגדֹול ּבענין נפׁשֹו ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָנקׁשרה
ּבהׂשּכלֹות  מקּׁשר אם ּכי ּוׁשתּיה, ּכאכילה ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָֻהּגׁשמּיּות
ונמׁש הּדבר טיב מרּגיׁש הּוא הרי וכּדֹומה, ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָעמּוקֹות
ּבענינים  ּכ ּכל רֹוצה אינֹו מּמילא נפׁשֹו, חפץ ּבכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָלזה
הּוא  כן ּוכמֹו מהם, ּדעּתֹו ׁשּמסּלק מּפני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֻהּגׁשמּיים
והּוא  הּדעת, ּבהעמקת להיֹות צריכה ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָּבההתּבֹוננּות
הענין  ׁשּירּגׁש עד ּבההתּבֹוננּות ּבחזק ּדעּתֹו ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹֻׁשּיתקע
ׁשּיתּבֹונן  ׁשאף להיֹות יכֹול ּכי היטב, ּבנפׁשֹו ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאלקי
ואינֹו לעצמּות חּוץ הּוא א ּבֹו, ׁשּמתּבֹונן הענין ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָויבין
ויראה  ּבאהבה הֹולדה ׁשּום מּזה לֹו יהיה ולא לֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹנֹוגע
וההתקּׁשרּות  הּדעת ידי ועל ׁשוא, ּדמיֹונֹות אם ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָּכי
ּדעּתֹו מסיח ואינֹו היטב ּבנפׁשֹו האלקי הענין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּנרּגׁש
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מּגּוף  ּומרּכבים מגּבלים נבראים ּכן ּגם הם והרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻֻהּבראם,
מהם  איׁש מקֹום ּומּכל כּו', ההפסד ואפׁשרי מגּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻונפׁש

רז"ל  ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. והפסק ׁשּנּוי ׁשּום ּבלי נעּדר 44לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חרּוב" וחד עלמא הוי ׁשנין אלפי "ׁשמים יח "ׁשית ,45 ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף הרי ּתבלה", ּכּבגד והארץ נמלחּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכעׁשן
אין  ּכי ,ּכ ׁשּיהיה הּבֹורא רצֹון מּצד רק זה הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻיפסדּו,
להּפסד, מתחיל הויתֹו ׁשּמראׁשית ההפסדּות ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

הּבחיי  ׁשּכתב מתחיל 46ּוכמֹו הּולדֹו מּיֹום ׁשהּתינֹוק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשמים  אבל ּבֹו, ּתמיד היא ׁשההפסדּות והינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהתיּבׁש,
הפסדּות  ׁשּום ּבהם ואין הּבראם ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָוארץ
אין  אמן, ּבימינּו ּבמהרה יפסדּו לבֹוא לעתיד אם ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּכלל
ׁשּמקּימם, הּבֹורא רצֹון מּצד אם ּכי ההפסדּות, ּכענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה
הּקּיּום  ּכן ואם מּמילא, יפסדּו ׁשּיפסדּו הרצֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻֻּוכׁשּיהיה
ּכן  אם נפסק, ּובלּתי מׁשּנה ּבלּתי קּיּום הּוא עכׁשו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּלהם
ּומקּים  ׁשּמחּיה ּגבּול ּבעל הּבלּתי ּכח ׁשּיׁש היטב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹנראה

זאת  ועֹוד ּתמיד. הם 47אֹותם ּכי אם הּגלּגּלים, הּנה , ְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
מחברֹו, ּומׁשּנה מיחד הּלּו לֹו יׁש אחד ּכל רּבים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻּגּופים

להיֹו אחד לסדר מכּונים ּכּלם כן ּפי על הּיֹום ואף עת ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
מי  ּכן אם כּו', וקציר זרע וחרף קיץ וחם וקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּלילה

המקּׁשרם אינֹוהּוא ּכרח על ּכזאת, להנהגה ּומכריחם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּכל  ׁשּבתֹו והּנפׁש ׁשהּכח ּגלּגל, ּכל ׁשּבתֹו והּכח ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹהּנפׁש
זה, ּגלּגל ּתנּועת להנהיג רק לֹו אפׁשר אי ּכֹוכב וכל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּגלּגל
על  ולא זּולתֹו, ּגלּגל עם זה ידי על ויתחּבר ׁשּיתקּׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹולא
סּבּובֹו אחד ּכל ׁשּיׁשמר והּמׁשטר הּסדר יהיה זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹידי
הּסדר  נׁשמר ׁשּיהיה לֹו המיחד מקֹומֹו על ׁשֹוקד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויהיה
ואין  ּתמידית. אחת ּפעּלה ּכּלם ויפעלּו ּבעֹולם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻֻּתמיד
הּנקרא  העליֹון הּגלּגל הּוא ּומיחדם ׁשהּקֹוׁשרם ְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָלֹומר
היה  ּכן ואם ּבֹו, קבּועים הּגלּגּלים ׁשּכל הּיֹומי" ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ"ּגלּגל

ּבּׂשכל המסּבבם לאמ מקֹום הּוא הּזה הּגלּגל ׁשּנפׁש ר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
אפׁשר  אי ּבאמת אבל אחת, ּכּונה על אחד ּכאיׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלם

על  סֹובבים הּגלּגּלים ׁשּכל הּדבר אמת ּדלהיֹות ּכן, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָלֹומר
ּבֹו ּודבּוקים אדּוקים אינם מקֹום מּכל הּיֹומי, הּגלּגל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָידי
וכּלם  ּבֹו ּדבּוקים ּכּלם ׁשהאברים ּבאדם האדם אברי ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכמֹו
ּבפני  ּגּוף ואחד אחד ּכל ׁשהאברים לא אחד, ּגּוף הם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיחד
אבל  הּׁשאר, עם ודבּוק מּמּנּו חלק רק אם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָעצמֹו,
עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ּכל אם ּכי ּכן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגלּגּלים
ּבסּבּובם, מּזה זה מחּלקים ּׁשהּגלּגּלים מה זה על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהראיה
הּתֹורה  יסֹודי מהלכֹות ג ּפרק הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּוכמֹו
למזרח, מּמערב סֹובבים "ּגלּגּלים לׁשֹונֹו: וזה ב ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָהלכה
ּובספר  לׁשֹונֹו, ּכאן עד למערב", מּמזרח סֹובבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּומהם
לכת  ּכֹוכבי ּבהּׁשבעה ׁשראּו ט סימן א ׁשער ונעים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנחמד
מהל עצמֹו, ּבפני ּומחלט ידּוע מהל מהם אחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבכל
ּכּלם  ׁשּיהיּו אפׁשר אי ּכן ואם חברֹו, למהל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאינֹו
ּובהפ ּכ ּוקצתֹו ּכ קצתֹו יסֹובב אי ּכן ּדאם אחד, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָּגּוף
והּגלּגל  למזרח, מּמערב וזה למערב מּמזרח זה מּזה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
רּבם  הּגלּגּלים ּוׁשאר למערב מּמזרח מסּבב ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻהּיֹומי
לגּוף  אפׁשר ואי למזרח, מּמערב עצמם סּבּוב ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמסּבבים
ּגּופים  ׁשהם ּבהכרח אּלא הפכּיֹות, ּתנּועֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
עליֹון  אחד ּכח ׁשּיׁש לֹומר ּובהכרח מּזה, זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמבּדלים
ּומחּברם  המקּׁשרם והּוא ּגבּול, ּבעל ּבלּתי והּוא ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻמּכּלם

אחת. לכּונה ְַַַַַָָיחד
.¯ev˜ למּדת המיחדה וההתּבֹוננּות ההּׂשגה יבאר ƒְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֻ

ּומחּיה  ׁשּמהּוה ה' ּגדּלת והּוא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַֻהּתפארת,
ּכבֹוד  מסּפרים "הּׁשמים ׁשעּור, אין עד ונבראים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָעֹולמֹות
הּבלי  סֹוף אין אֹור יֹודעים אנּו הּׁשמים מּצבא ְְְִִִִֵֵַַַָָָאֿל",
קּימין  הּׁשמים ּוצבא ּבּמין קּימים הארץ צבא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָּגבּול,
אחד  ּולכל מחּלקים ּגּופים ּדהּגלּגּלים ויסּביר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻּבאיׁש,
ּדאי  אחד, לסדר מכּונים ּכּלם זה ועם מיחד הּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻֻמהם
הּגלּגל  מּצד ולא הּגלּגל נפׁש מּצד לא להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאפׁשר

ּגבּול. הּבלי עליֹון מּכח אּלא ְְְִִִֶֶַַַָֹהּיֹומי
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א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה

ט 47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואילך.

יחרב.יח. אחד ו[אלף] עולם, ישנו שנה אלפי שש

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.· ובכוחותיו מתולדתו, עילוי היה הלל ר' החסיד
בקי  היה שנה י"ג בגיל – בתורה ויגע  עמל העילויים
ה"צמח  האריז"ל. כתבי בכל בקי – ט"ו ובגיל בש"ס,
בקבלה. דחיטא למארי צריכים הכל עליו: אמר צדק"

בש"ס  בקי להיות פלא זה אין תקופה, באותה
היה  – בקבלה גם בקי להיות אבל ט"ז, או ט"ו בגיל

נפלא. חידוש משום ההם, האור בימי גם בכך,
נגלה  בתורה, הגדלות מעלת הפלאת ומלבד
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את  והדריך חינך גם הוא הלל, לר' שהיתה ונסתר,
שהוא  כפי הכל לעשות גופו את אימן הוא עצמו.
 תורה של ונסתר גליא הלל, ר' אצל תורה. על־פי

שווים. היו
בערב  קט לרגע  לישון יש קבלה שעל־פי ידוע
צריך  היה לא הלל ר' שבת. לקבלת מנחה בין שבת
גופו  שכן, מיד. נרדם משנשכב, להירדם. כדי לעמול
שהוא  כמו רק לעשות נפשו את ולימד מאומן היה

הקבלה. תורת ועל־פי התורה על־פי
בשנת  הלל לר' הורה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
"קבץ  לו: ואמר (בחרסון), למושבות לנסוע תקע"ח
עצמו  על הלל ר' קיבל מאז רוחניות". וזרע גשמיות
כסף  קיבץ ימיו כל חייו. ימי כל על כתעודה זה תפקיד
כשר  מאכל סיפק מהכסף בחלק שבויים, לפדיון
פירנס  אחר ובחלק בבוברויסק, יהודיים לחיילים
שונות. עלילות בגלל הסוהר בבתי שנאסרו אסירים

הלל  ר' את עשה האמצעי אדמו"ר כ"ק הוד
חיזק  צדק" ה"צמח אדמו"ר כ"ק והוד ל'משפיע'.

ההשפעה. בעבודת אותו
מסר  הוא נפש. מסירות בעל 'משפיע' היה הלל ר'
ו'הניח' החסידות, אור של מקבלים להעמיד נפשו את
הסוג  גם לו היה יקר ביותר. גדולים כוחות כך על

ביותר  על הקטן מוצאים שאנו כפי 'מקבל', של
בגופו  נדיב שהיה עליו־השלום אבינו אברהם

את 5ובנפשו  ומסר נפלא, משכיל היה אבינו אברהם .
ל"בולעך" גם לערבי, גם ה' אחדות ענין להסביר נפשו

(לגולם).
שבת־קודש  בכל בשולחנו לנגן ציווה הלל ר'
חמשה  ובחגים פעמים, שלש ניגון כל ניגונים, שלשה
את  מקרב  היה הוא פעמים. שלש ניגון כל ניגונים,
מיוחדת  ובאימרה בסיפור האברכים, מחונכיו,
קאזעווניקאוו  נ"ע זאב דוב ר' החסיד להרב  (למשל,
הדיבור  כוח שעבוד של הענין את הלל ר' אמר
– נרחבת). בהסברה הדבר את לו והסביר ב'עבודה',
בניגון  האימרה נדבקה וממילא ניגון, שרו כך ואחר
בפעם  בפנימיות נקלטה היא מכן ולאחר הראשון,

הנגינה. של השניה
.‚ על נפשם את למסור צריכים 'משפיעים'

"עשה  לו לומר בדיבור, להשפיע רק לא האברכים,
ישפיע  שזה במדה עצמו עם לעבוד עליו אלא כך",

מהרשב"ץ  אימרה ישנה הזולת. על רוצה 6גם "אם ,
למעלה  להיות עליו – אדם מהו להראות אדם
הוא  – מאדם" "למעלה רגילות, הוא "אדם" מאדם".

הרגילות. על בעל־הבית להיות

נ"ע  מיכל ר' מהחסיד שמע נ"ע הרשב"ץ מורי
רבנו  לו אמר שלו, הראשונה שב'יחידות' מאפאצ'ק,
(פעם, בסד" שלך השכלית הרגילות את "הכנס הזקן:
"קלעצלאך" הסוהר בבתי האסירים את מלבישים היו

מעולה). שמירה משום בכך היה הרגלים, על
הכללית, אחריותו את לדעת צריך ה'משפיע'
את  ולבקר עצמו על הרבה לחשוב מוכרח שהוא

המחונך. בנפש נוגעת שלו תנועה כל כי עצמו,
של  הענין בכלל להיות צריך לא חסידים אצל
לדעת  אחד אף צריך לא – לטבול כשהולכים בליטות,
תעשה"; וה"לא ה"עשה" ישנן בזה. וכיוצא מכך,
– וה"עשה" בליטות, תהיינה שלא – תעשה" ה"לא

בפנימיות. יהיה שזה
:‰Ï‡˘ מה אם־כן למחשבה, בקשר דובר הרי

במחשבה? לבליטות יש שייכות
:‰·Â˘˙ אאמו כ"ק לומר הוד הואיל הרה"ק "ר

'עובד' תרס"ב): (בשנת הקדושות משיחותיו באחת
הראש. על הולך ו'משכיל' הרגלים, על הולך
וכאשר  ונראה, נשמע הדבר – הולך כש'משכיל'

כלל. ניכר לא  הולך 'עובד'
הדבר  מדוע מבינים הענין, בפנימיות כשמתבוננים
הצומחים  עשבים שהם: ספיחים, ישנם בהשכלה כך.
בלי  פירות שצומחים או זריעה, בלי הצומח מכוח
הם  אלה ופירות עשבים בנטיעה. בקי השגחת
בלתי  שכליות סברות היינו 'ספיחים' ספיחים.
שכלית  וסברא המצאה להיות יכולה אמנם מבוררות.
גורמות  כאלו השכלות אמיתית. לא אבל טובה,
ה'עובד' הראש. על שהולכים שטות, של להגבהה
עצמו  על פועל שהוא זאת מלבד עצמו, עם שעובד
על־כל־ מביא ה'עבודה' ענין עצם הרי ענייניו, בכל

הגאוה. העדר של מסויימת ישרה הנהגה פנים
'משכיל' בין ההבדל את יותר בעומק להבין כדי
שהוא  שכפי יסודית, הנחה ישנה 'עובד' אצל ל'עובד':
זו  הנחה לטוב. להשתנות ועליו טוב, לא זה –
גסות  מדת כלפי ומיאוס משטמה יוצרת כשלעצמה
ההנחה  גאוה. של מסויים העדר ופועלת הרוח,
חידוש  לחדש שצריכים היא השכלה של היסודית
שבזה  הרע הגרעין המחדש. שהוא  והעיקר דבר,
בתנועות  בהתגלות שבאה עצמה, ה'יש'ות היא

חיצוניות.
.„ הוא רבה'. 'אהבה מחסידים תבע הזקן רבנו

בתורה  מדריגה בעלי מחסידים רק לא זאת תבע
בכפרים, המחזרים מהרוכלים גם אלא ועבודה,
רבה' 'אהבה של בענין עסוקה תהיה שמחשבתם
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יז.5) שער צדיקים א.6)אורחות חוברת "התמים" תולדותיו ראה
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מּגּוף  ּומרּכבים מגּבלים נבראים ּכן ּגם הם והרי ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻֻהּבראם,
מהם  איׁש מקֹום ּומּכל כּו', ההפסד ואפׁשרי מגּבל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻונפׁש

רז"ל  ּׁשאמרּו ּומה ּכלל. והפסק ׁשּנּוי ׁשּום ּבלי נעּדר 44לא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
חרּוב" וחד עלמא הוי ׁשנין אלפי "ׁשמים יח "ׁשית ,45 ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָ

סֹוף  ּכל ׁשּסֹוף הרי ּתבלה", ּכּבגד והארץ נמלחּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּכעׁשן
אין  ּכי ,ּכ ׁשּיהיה הּבֹורא רצֹון מּצד רק זה הּנה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֻיפסדּו,
להּפסד, מתחיל הויתֹו ׁשּמראׁשית ההפסדּות ּכענין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָזה

הּבחיי  ׁשּכתב מתחיל 46ּוכמֹו הּולדֹו מּיֹום ׁשהּתינֹוק ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
ׁשמים  אבל ּבֹו, ּתמיד היא ׁשההפסדּות והינּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהתיּבׁש,
הפסדּות  ׁשּום ּבהם ואין הּבראם ּכיֹום חזקים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָוארץ
אין  אמן, ּבימינּו ּבמהרה יפסדּו לבֹוא לעתיד אם ּכי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֻּכלל
ׁשּמקּימם, הּבֹורא רצֹון מּצד אם ּכי ההפסדּות, ּכענין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָזה
הּקּיּום  ּכן ואם מּמילא, יפסדּו ׁשּיפסדּו הרצֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻֻּוכׁשּיהיה
ּכן  אם נפסק, ּובלּתי מׁשּנה ּבלּתי קּיּום הּוא עכׁשו ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֻׁשּלהם
ּומקּים  ׁשּמחּיה ּגבּול ּבעל הּבלּתי ּכח ׁשּיׁש היטב ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹנראה

זאת  ועֹוד ּתמיד. הם 47אֹותם ּכי אם הּגלּגּלים, הּנה , ְְִִִִִֵֵַַַָָֹ
מחברֹו, ּומׁשּנה מיחד הּלּו לֹו יׁש אחד ּכל רּבים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻּגּופים

להיֹו אחד לסדר מכּונים ּכּלם כן ּפי על הּיֹום ואף עת ת ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻֻ
מי  ּכן אם כּו', וקציר זרע וחרף קיץ וחם וקר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹוהּלילה

המקּׁשרם אינֹוהּוא ּכרח על ּכזאת, להנהגה ּומכריחם ְְְְְְֲִֵַַַַַָָָָָָֹ
ּכל  ׁשּבתֹו והּנפׁש ׁשהּכח ּגלּגל, ּכל ׁשּבתֹו והּכח ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹֹהּנפׁש
זה, ּגלּגל ּתנּועת להנהיג רק לֹו אפׁשר אי ּכֹוכב וכל ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּגלּגל
על  ולא זּולתֹו, ּגלּגל עם זה ידי על ויתחּבר ׁשּיתקּׁשר ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹֹולא
סּבּובֹו אחד ּכל ׁשּיׁשמר והּמׁשטר הּסדר יהיה זה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹידי
הּסדר  נׁשמר ׁשּיהיה לֹו המיחד מקֹומֹו על ׁשֹוקד ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויהיה
ואין  ּתמידית. אחת ּפעּלה ּכּלם ויפעלּו ּבעֹולם ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻֻּתמיד
הּנקרא  העליֹון הּגלּגל הּוא ּומיחדם ׁשהּקֹוׁשרם ְְְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָלֹומר
היה  ּכן ואם ּבֹו, קבּועים הּגלּגּלים ׁשּכל הּיֹומי" ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָ"ּגלּגל

ּבּׂשכל המסּבבם לאמ מקֹום הּוא הּזה הּגלּגל ׁשּנפׁש ר ְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹ
אפׁשר  אי ּבאמת אבל אחת, ּכּונה על אחד ּכאיׁש ְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלם

על  סֹובבים הּגלּגּלים ׁשּכל הּדבר אמת ּדלהיֹות ּכן, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַָָָלֹומר
ּבֹו ּודבּוקים אדּוקים אינם מקֹום מּכל הּיֹומי, הּגלּגל ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָידי
וכּלם  ּבֹו ּדבּוקים ּכּלם ׁשהאברים ּבאדם האדם אברי ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָֻֻּכמֹו
ּבפני  ּגּוף ואחד אחד ּכל ׁשהאברים לא אחד, ּגּוף הם ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹיחד
אבל  הּׁשאר, עם ודבּוק מּמּנּו חלק רק אם ּכי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָעצמֹו,
עצמֹו, ּבפני ּגּוף ואחד אחד ּכל אם ּכי ּכן אינֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּגלּגּלים
ּבסּבּובם, מּזה זה מחּלקים ּׁשהּגלּגּלים מה זה על ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻוהראיה
הּתֹורה  יסֹודי מהלכֹות ג ּפרק הרמּב"ם ׁשּכתב ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָּוכמֹו
למזרח, מּמערב סֹובבים "ּגלּגּלים לׁשֹונֹו: וזה ב ְְְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָהלכה
ּובספר  לׁשֹונֹו, ּכאן עד למערב", מּמזרח סֹובבים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָּומהם
לכת  ּכֹוכבי ּבהּׁשבעה ׁשראּו ט סימן א ׁשער ונעים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָנחמד
מהל עצמֹו, ּבפני ּומחלט ידּוע מהל מהם אחד ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּבכל
ּכּלם  ׁשּיהיּו אפׁשר אי ּכן ואם חברֹו, למהל ּדֹומה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻׁשאינֹו
ּובהפ ּכ ּוקצתֹו ּכ קצתֹו יסֹובב אי ּכן ּדאם אחד, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָּגּוף
והּגלּגל  למזרח, מּמערב וזה למערב מּמזרח זה מּזה ְְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָזה
רּבם  הּגלּגּלים ּוׁשאר למערב מּמזרח מסּבב ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַָָָָֻהּיֹומי
לגּוף  אפׁשר ואי למזרח, מּמערב עצמם סּבּוב ְְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָמסּבבים
ּגּופים  ׁשהם ּבהכרח אּלא הפכּיֹות, ּתנּועֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאחד
עליֹון  אחד ּכח ׁשּיׁש לֹומר ּובהכרח מּזה, זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻמבּדלים
ּומחּברם  המקּׁשרם והּוא ּגבּול, ּבעל ּבלּתי והּוא ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָֻמּכּלם

אחת. לכּונה ְַַַַַָָיחד
.¯ev˜ למּדת המיחדה וההתּבֹוננּות ההּׂשגה יבאר ƒְְְְְְִִַַַַַָָָָָֹֻ

ּומחּיה  ׁשּמהּוה ה' ּגדּלת והּוא ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַֻהּתפארת,
ּכבֹוד  מסּפרים "הּׁשמים ׁשעּור, אין עד ונבראים ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָעֹולמֹות
הּבלי  סֹוף אין אֹור יֹודעים אנּו הּׁשמים מּצבא ְְְִִִִֵֵַַַָָָאֿל",
קּימין  הּׁשמים ּוצבא ּבּמין קּימים הארץ צבא ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָּגבּול,
אחד  ּולכל מחּלקים ּגּופים ּדהּגלּגּלים ויסּביר ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻּבאיׁש,
ּדאי  אחד, לסדר מכּונים ּכּלם זה ועם מיחד הּלּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻֻמהם
הּגלּגל  מּצד ולא הּגלּגל נפׁש מּצד לא להיֹות ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹאפׁשר

ּגבּול. הּבלי עליֹון מּכח אּלא ְְְִִִֶֶַַַָֹהּיֹומי
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א.44) לא, השנה ראש
ו.45) נא, ישעיה
כח.46) א, לבראשית בחיי ראה

ט 47) פרק א חלק צדק להצמח החקירה ספר באריכות ראה
ואילך.

יחרב.יח. אחד ו[אלף] עולם, ישנו שנה אלפי שש

∑
w"dla b"yzÎa"yz'd - zegiyd xtq

.· ובכוחותיו מתולדתו, עילוי היה הלל ר' החסיד
בקי  היה שנה י"ג בגיל – בתורה ויגע  עמל העילויים
ה"צמח  האריז"ל. כתבי בכל בקי – ט"ו ובגיל בש"ס,
בקבלה. דחיטא למארי צריכים הכל עליו: אמר צדק"

בש"ס  בקי להיות פלא זה אין תקופה, באותה
היה  – בקבלה גם בקי להיות אבל ט"ז, או ט"ו בגיל

נפלא. חידוש משום ההם, האור בימי גם בכך,
נגלה  בתורה, הגדלות מעלת הפלאת ומלבד
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על  הסחורה כששק לכפר מכפר הולכים כשהם
כתפיהם.

של  בענין להרהר כוח אלה לרוכלים העניק הרבי
עצמו  את להניח עצמותו', 'הנחת שזוהי רבה', 'אהבה

רצונו" מפני רצונך קיים.7ו"בטל אינו עצמו הוא ,
זה  הרי מעלה" של ה"רצון את שכשעושה ולמרות
הענין  כמו זה הרי מכל־מקום "אני", של ענין גם־כן

ואמיה" אבוי בתר דאשתדל "כברא גם־כן 8של שזה ,
כרעא  ש"ברא למרות עצמותו', 'הנחת של הענין

ב"ברא 9דאבוה" מכל־מקום מהאב, חלוק שבן כמו
ב"אני". חש הוא אין – אבוהי" בתר דאשתדל

.‰ תלמידי אברכים התורה, בני על מסתכל אני
יראת  להם חסרה מיוחדת, ברחמנות הישיבות,

החינוך  המסורה.השמים, הנפשית וההדרכה החם
במצוות, ומהדרים כיראי־שמים נראים כשהם גם
תלמידי  חיּות. בלי אך תולדתית, יראת־שמים זו הרי

שמים. ביראת חיּות זה מה יודעים אינם הישיבות
הם  תמימים", "תומכי תלמידי על גדולה רחמנות
החב"די־ והעבודה התורה אור את כלל ראו לא
תלמידים  מאתים או וחמשים מאה ראו הם חסידי.
ברבים  חסידות לומדים חושים, בעלי בני־תורה
של  הסברתיות בהבנות ולוהטים מתעמקות, בפנים
להשיג  רוצים היו שנאצלים דבר אלקות, השגות
תלמידים  עשרות לראות זכו לא עדיין הם אותו.
ואין  הנפש, ובהשתפכות עצומה בדביקות מתפללים
עם  לעבוד חסידי בחור על כיצד כלל יודעים  הם
המוחין, בהכשרת וגם המדות בתיקון גם עצמו,

אלקית. השגה להבין
ועל־ ה'משפיעים' שעל־ידי ויצליח השי"ת ירחם
החסידים, לדרכי העצמית ונתינתם מסירותם ידי
יהיו  אז אותם, ומדריכים שמחנכים כפי הכל יעשו

ועבודה. תורה של אורה בקרן בעזה"י
.Â בין ההבדל שפל. ולא ענו, להיות צריך 'עובד'

באופן  עצמו עם רק עסוק 'שפל' הוא: ל'ענו' 'שפל'
בנפשו. התעלות שום בלי שברון, ונדכא, דכא של
תמיד  ומשתוקק הרוחני ומצבו מעמדו יודע – 'ענו'
לו, שחסר מה יודע הוא כי טוב, יותר להיות
את  מקבל הוא – משהו על אותו מעורר וכשמישהו
גם  שיודע הדעת בתוקף זה, עם יחד אך בטוב, הדבר
בתוקף  הוא שלו לבו" ה"ויגבה גם עצמו, מעלת את

הדעת.
פעם  ואמר לשון, חד ושנון, חריף היה אייזיל ר'

חמורו  גלגול הוא שלך הגוף בך, מקנא אני הלל: לר'
דבר  הלוואי. הלל: ר' לו ענה יאיר. בן פנחס ר' של
גדולה  יגיעה על־ידי בא וזה הגוף, מצד רק הוא זה

התורה. על־פי
.Ê איזו לכם", הזאת העבודה "מה ששואל מי

מדוע  דין, על־פי מוכרח זה אין הרי בכלל, זו עבודה
יד, כל על פעמים שלש לסעודה ידים ליטול צריכים
– לטבול צריכים מדוע אבנט, לחגור צריכים מדוע
זו  החלטה קטן. אפיקורס בו ששוכן לדעת צריכים
שחלק  הדבר ברור אחד, כל בידיעת להיות צריכה
לדאבון  הם לכם", הזאת העבודה "מה מהשואלים
לא  זאת בכל והכופרים, המינים לבין שנשבו מאלה

ש  כיון ומשא. במגע  אתם לעמוד שואל צריכים הוא
אתו  להיכנס צריכים לא – זה את צריכים מה לשם
יש  אלא אותו, לשנות לרצות צריכים לא ויכוח, בשום
"מה  ששואל באדם נתקלים אם ממנו. להיבדל
מי  הבדל אין הרי לו", ולא לכם לכם, הזאת העבודה
וכדומה, מלמד או רב  גם או פשוט אדם השואל, הוא
שכן  ממנו, מושפע להיות שלא כדי ממנו להיבדל יש

ממנו. מושפע להיות עלולים
כלפי  רק לא לכם", הזאת העבודה "מה האומר
מנהג  על רק ולא ישראל, מנהג כלפי גם אלא מצוה
 רשע שהוא לדעת יש שבהידור, הידור על גם אלא

אמותיו. בארבע לעמוד ואסור
.Á"צדק "צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הקל  אף ענין, כל על ממש הקדושה נפשו את מסר
הגראף  האכזר, ההשכלה שר שהציע  ביותר

תר"ג. בשנת הרבנים באסיפת אוברוב,
למזכיר  ההשכלה שר הורה הראשונה, בישיבה
של  והחינוך הלימוד סדר תכנית את להגיש האסיפה,
ארבעת  על וציווה תכננו, ועוזריו שהשר ישראל ילדי
ישראל  ר' מוואלוז'ין, איצעלע ר' הרבי, הקרואים:
התכנית. על לחתום – שטרן בצלאל והמלומד הלפרין

ואמר: עמד מסוכן, שהמצב הרבי בראות
דעתנו  את לשמוע כדי אותנו קראה הממשלה 
אני  אחרים. שתכננו מה על לחתום כדי ולא אנו,

באסיפה. מהשתתפותי ומתפטר לחתום, מסרב 
שר  של באזנו לחש – השר מצד שהיה – לילנטאל
הרי  רב : בקצף ואמר מרוגז השר קם ומיד ההשכלה,

דינא"! דמלכותא "דינא
הוא  דינא" דמלכותא "דינא  צדק": ה"צמח לו  ענה

ממון  לדיני ביחס ואילו 10רק וארנוניות, מסים כגון
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אחד  לאף רשות ניתנה ולא הוא" תורה ישראל "מנהג
לבטלו.

את  לכסות הנשים של מנהגן גם האם השר: שאל
הוא  – שבת של נרות שמדליקות בשעה בידיהן פניהן

תורה? גם־כן
מצינו  וכן תורה, זה גם אכן, צדק": ה"צמח לו ענה

הוא.11בירושלמי  תורה נשים שמנהג
.Ë העבודה "מה שאומר שמי לדעת צריכים

שונה  כיום שונה, המצב באמריקה "כאן לכם", הזאת
ממנו, להיבדל ויש מרשע, מושפע הוא הרי – המצב"
מהכלבים  שנתפתו העוורים מן שהוא מפני

המלומדים.
בכל  נצחית היא שהתורה לדעת צריכים יהודים
צריכים  בשווה. זמן ובכל מקום בכל זמן, ובכל עת

צ  היהודים. את ולהזהיר לרחוב לדעת לצאת ריכים
להיבדל  יש לאלה, אלה יהודים בין גבול לעשות שיש
לנהל  ואסור אמותיהם, בארבע לעמוד אסור מהם,
וה'לא  ה'עשה' את לדעת צריכים ומשא. מגע  אתם
ובזמן, במקום הבדל שום אין – תעשה' ה'לא תעשה':
שיהודי  הכלל, עבודת – וה'עשה' נצחית. היא התורה

יהודי. עוד לעשות צריך
.Ò היומי "תניא" יום",12בשיעור ל"היום בהתאם

לכלול  של והנפלאה הטובה המדה בהרחבה מוסברת
מהמדה  להיפך ישראל, כלל של הבורא בעבודת עצמו
לכם". הזאת העבודה "מה השואלת שכנגדה, הרעה
ברוך־הוא  הבורא בעבודת גם כך דבר, כבכל
ישנו  בפרט, החסידות תורת שעל־פי ובעבודה בכלל,

פורעניות" ממדת טובה מדה "מרובה של .13הכלל
כפר  – הכלל מן עצמו את שהוציא "לפי שכתוב ממה
לכם", הזאת העבודה "מה אומר כשאחד בעיקר",
דבר  בעיקר. כפר – לו" ולא "לכם זה שאצלו כיון הרי
ישראל, מכלל עצמו את מוציא שהוא עצמו זה
לנשמע  נעשה בהקדמת והמצוות התורה את שקיבלו
מובן  ממילא בעיקר, כופר הוא – "למה" ובלי
בעבודת  עצמו לכלול של טובה" מדה ה"מרובה
נוגע, זה היכן עד ישראל, כלל של ברוך־הוא הבורא

היומי. ה"תניא" בשיעור מתבאר זה דבר
הם: כאן מסביר שהרבי היחוד עניני

נפשות  ומקור האלקית נפשו מקור של היחוד א)
הרבי  מסביר ובזה באלקות, מייחד שהוא ישראל כל
בשם  ושכינתי' קוב"ה יחוד "לשם אומרים שאנו מה
של  ברבים עצמו את מכליל יחיד שכל ישראל", כל

כלל  לשליח יחיד כל עצמו את עושה וכן ישראל, כלל
ישראל". כל בשם ושכינתי' קוב"ה "ליחדא ישראל

של  שליח עצמו את עושה יחיד שכל מה זה ענין
ה"מרובה  הוא ושכינתי" קוב"ה "ליחדא ישראל כלל
כל  "בשם זה שכן פורעניות", ממדת טובה מדה
בכמה  ידועה היא הרי הרבים ומעלת רבים, ישראל",

עיקריים. עניינים
ההכרח  מן זה שליחוד למרות אומר, הרבי
נחת־רוח  לגרום כדי הרי רבה', 'אהבה שתהיה

בכך. להתרגל צריכים  למעלה
מאד, נפלא יחוד הוא שהרי באצילות היחוד ב)
(התעוררות  אתערותא־דלתתא ידי על נעשה זה יחוד

הא  בעבודת על־ידי מלמטה) ברוך־הוא לבורא דם
ומצוות. תורה

כפי  האלקית, בנפשו ומצוות תורה של היחוד ג)
יחוד  ב"לשם האדם עבודת על־ידי מתייחד זה שכל

דוקא. ישראל" כל בשם ושכינתי' קוב"ה
יהודי  כל של הרצון שהוא באלקות, הנפש יחוד ד)

אלקות. עם מאוחד להיות
הגוף, מן הנפש יציאת שאחרי לנו, מספר הרבי
התורה  באותיות הנפש עוסקת הפטירה, אחרי
צריך  כך הגוף. בענייני מהרהרת ואיננה והתפילה
בתורה  העבודה על־פי ההתעסקות ענין להיות

ובתפילה.
שניאור  ר' הגאון לחסיד הורה צדק" ה"צמח הרבי
בבלי  בתלמוד בקי שהיה מפולוצק, נ"ע זלמן
ואמר  בעל־פה, משניות לחזור בעל־פה, כו' וירושלמי
"כמו  מ"א בפרק אומר הזקן, רבנו שהסבא, מה לו:
שאינה  שנה שבעים במלאת הגוף מן בצאתה
מיוחדת  מחשבתה אלא הגוף בצרכי מהרהרת
על  מתכוון הוא והתפילה", התורה באותיות ומלובשת
שנים  במשך וכשחוזרים הפטירה, לאחרי שמיד הזמן
היא  בזה העיקרית שהכוונה בעל־פה, משניות על
אחרי  משניות לחזור זוכים התורה, אותיות אמירת
לבית־דין  הנפש את מובילות אלו אותיות הפטירה.
שבתורה  האותיות של הזכות היכל דרך מעלה, של

ובתפילה.
שהרבי  ישראל אהבת של הגאוני היחוד ה)
לכל  כוח מעניק חסידים, על במסירות־נפשו
מחשבה  שעל־ידי החסידים, בדרכי ההולכים
התורה  אותיות ועל־ידי השי"ת על שחושבים

הבורא. באחדות מאוחדים – והתפילה
b"yz'd gqtd bgc 'a mei zcerq
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ב.13) ק, סנהדרין א. יא, סוטה
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על  הסחורה כששק לכפר מכפר הולכים כשהם
כתפיהם.

של  בענין להרהר כוח אלה לרוכלים העניק הרבי
עצמו  את להניח עצמותו', 'הנחת שזוהי רבה', 'אהבה

רצונו" מפני רצונך קיים.7ו"בטל אינו עצמו הוא ,
זה  הרי מעלה" של ה"רצון את שכשעושה ולמרות
הענין  כמו זה הרי מכל־מקום "אני", של ענין גם־כן

ואמיה" אבוי בתר דאשתדל "כברא גם־כן 8של שזה ,
כרעא  ש"ברא למרות עצמותו', 'הנחת של הענין

ב"ברא 9דאבוה" מכל־מקום מהאב, חלוק שבן כמו
ב"אני". חש הוא אין – אבוהי" בתר דאשתדל

.‰ תלמידי אברכים התורה, בני על מסתכל אני
יראת  להם חסרה מיוחדת, ברחמנות הישיבות,

החינוך  המסורה.השמים, הנפשית וההדרכה החם
במצוות, ומהדרים כיראי־שמים נראים כשהם גם
תלמידי  חיּות. בלי אך תולדתית, יראת־שמים זו הרי

שמים. ביראת חיּות זה מה יודעים אינם הישיבות
הם  תמימים", "תומכי תלמידי על גדולה רחמנות
החב"די־ והעבודה התורה אור את כלל ראו לא
תלמידים  מאתים או וחמשים מאה ראו הם חסידי.
ברבים  חסידות לומדים חושים, בעלי בני־תורה
של  הסברתיות בהבנות ולוהטים מתעמקות, בפנים
להשיג  רוצים היו שנאצלים דבר אלקות, השגות
תלמידים  עשרות לראות זכו לא עדיין הם אותו.
ואין  הנפש, ובהשתפכות עצומה בדביקות מתפללים
עם  לעבוד חסידי בחור על כיצד כלל יודעים  הם
המוחין, בהכשרת וגם המדות בתיקון גם עצמו,

אלקית. השגה להבין
ועל־ ה'משפיעים' שעל־ידי ויצליח השי"ת ירחם
החסידים, לדרכי העצמית ונתינתם מסירותם ידי
יהיו  אז אותם, ומדריכים שמחנכים כפי הכל יעשו

ועבודה. תורה של אורה בקרן בעזה"י
.Â בין ההבדל שפל. ולא ענו, להיות צריך 'עובד'

באופן  עצמו עם רק עסוק 'שפל' הוא: ל'ענו' 'שפל'
בנפשו. התעלות שום בלי שברון, ונדכא, דכא של
תמיד  ומשתוקק הרוחני ומצבו מעמדו יודע – 'ענו'
לו, שחסר מה יודע הוא כי טוב, יותר להיות
את  מקבל הוא – משהו על אותו מעורר וכשמישהו
גם  שיודע הדעת בתוקף זה, עם יחד אך בטוב, הדבר
בתוקף  הוא שלו לבו" ה"ויגבה גם עצמו, מעלת את

הדעת.
פעם  ואמר לשון, חד ושנון, חריף היה אייזיל ר'

חמורו  גלגול הוא שלך הגוף בך, מקנא אני הלל: לר'
דבר  הלוואי. הלל: ר' לו ענה יאיר. בן פנחס ר' של
גדולה  יגיעה על־ידי בא וזה הגוף, מצד רק הוא זה

התורה. על־פי
.Ê איזו לכם", הזאת העבודה "מה ששואל מי

מדוע  דין, על־פי מוכרח זה אין הרי בכלל, זו עבודה
יד, כל על פעמים שלש לסעודה ידים ליטול צריכים
– לטבול צריכים מדוע אבנט, לחגור צריכים מדוע
זו  החלטה קטן. אפיקורס בו ששוכן לדעת צריכים
שחלק  הדבר ברור אחד, כל בידיעת להיות צריכה
לדאבון  הם לכם", הזאת העבודה "מה מהשואלים
לא  זאת בכל והכופרים, המינים לבין שנשבו מאלה

ש  כיון ומשא. במגע  אתם לעמוד שואל צריכים הוא
אתו  להיכנס צריכים לא – זה את צריכים מה לשם
יש  אלא אותו, לשנות לרצות צריכים לא ויכוח, בשום
"מה  ששואל באדם נתקלים אם ממנו. להיבדל
מי  הבדל אין הרי לו", ולא לכם לכם, הזאת העבודה
וכדומה, מלמד או רב  גם או פשוט אדם השואל, הוא
שכן  ממנו, מושפע להיות שלא כדי ממנו להיבדל יש

ממנו. מושפע להיות עלולים
כלפי  רק לא לכם", הזאת העבודה "מה האומר
מנהג  על רק ולא ישראל, מנהג כלפי גם אלא מצוה
 רשע שהוא לדעת יש שבהידור, הידור על גם אלא

אמותיו. בארבע לעמוד ואסור
.Á"צדק "צמח בעל הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד

הקל  אף ענין, כל על ממש הקדושה נפשו את מסר
הגראף  האכזר, ההשכלה שר שהציע  ביותר

תר"ג. בשנת הרבנים באסיפת אוברוב,
למזכיר  ההשכלה שר הורה הראשונה, בישיבה
של  והחינוך הלימוד סדר תכנית את להגיש האסיפה,
ארבעת  על וציווה תכננו, ועוזריו שהשר ישראל ילדי
ישראל  ר' מוואלוז'ין, איצעלע ר' הרבי, הקרואים:
התכנית. על לחתום – שטרן בצלאל והמלומד הלפרין

ואמר: עמד מסוכן, שהמצב הרבי בראות
דעתנו  את לשמוע כדי אותנו קראה הממשלה 
אני  אחרים. שתכננו מה על לחתום כדי ולא אנו,

באסיפה. מהשתתפותי ומתפטר לחתום, מסרב 
שר  של באזנו לחש – השר מצד שהיה – לילנטאל
הרי  רב : בקצף ואמר מרוגז השר קם ומיד ההשכלה,

דינא"! דמלכותא "דינא
הוא  דינא" דמלכותא "דינא  צדק": ה"צמח לו  ענה

ממון  לדיני ביחס ואילו 10רק וארנוניות, מסים כגון
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ד.7) ב, אבות
פמ"א.8) תניא ראה
חוב.9) כבעל ד"ה ב. צב, כתובות רש"י וראה ב. ע, עירובין ראה

וגניבה 10) גזילה הל' הזקן לרבנו שו"ע ס"ח. שס"ט סי' חו"מ ראה
ועוד. יט סעיף
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משום  זאת "סבא". בשם הבעלֿשםֿטוב את מכנה היה זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
יוסף  רבי של חתנו דוב, יששכר רבי של תלמידו כאמור, היה, תחילה תלמידיו. תלמיד שהיה
המגיד  בער, דוב רבי של תלמידו היה זה ולאחרי הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו שהיה המגיד,
שניאור  רבי קיבל ממנו ואשר הבעלֿשםֿטוב, של וממלאֿמקומו תלמידו שהיה מי ממעזריטש ,

הבעלֿשםֿטוב. שהורה החסידות תורת את זלמן

חותנו. במקום ליובאוויטש של למגיד יוסף, רבי חותנו פטירת אחר התמנה, דוב יששכר רבי
הבעלֿשםֿטוב. אצל תכופות לבקר המשיך אז גם

ברוך  "רבי אומר: והיה הבעלֿשםֿטוב של כ"נכד" עצמו את רואה היה זלמן שניאור רבי
של  ברוחניות נכדו - אני ואילו הבעלֿשםֿטוב, של גשמי בגוף נכדו הוא (ממעזיבוז')

הבעלֿשםֿטוב.

ופעולות  דרכי על צדק", ה"צמח בעל שלו, לנכדו מספר היה זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
לנכדו  הזקן אדמו"ר סיפורי החסידות. תורת את להפיץ החל ובטרם התגלה בטרם הבעלֿשםֿטוב

נסתר. בהיותו הבעלֿשםֿטוב פעילות על חדש אור מפיצים צדק" ה"צמח בעל

ומישוב  לעיר מעיר לנדוד היה שתפקידם נסתרים, בצדיקים עצמו הקיף הבעלֿשםֿטוב
בעולם  יותר מאוחר להתגלות עשויה שהייתה החסידות לתורת הקרקע הכשרת לשם לישוב
יהודים  על להשפיע כיֿאם החסידות, של ישירה הפצה הייתה לא הראשונה פעולתם היהודי.

חקלאית. ועבודה כפים במלאכת  לפרנסתם שיעסקו

מוזנח  רוחנית, מבחינה ירוד במצב היה רובו ראשית, בחינות: משתי אז סבל היהודי ההמון
מקופח  היה ושנית, אמותיהם. בד' שהסתגרו ספר ויודעי לומדים מספר מתי מצד - מזולזל ואף -
כאשר  ות"ט, ת"ח שנות של הדמים טרגדיית כלכליות. קיום אפשרויות וחסר ממקורותֿפרנסה
את  היהודים לעזיבת הביאה הפורעים, ידי על הושמדו קהילות ועשרות נרצחו יהודים המוני
צפיפות  גדולים. וישובים  בערים והתרכזותם  מוגנים, בלתי שהיו הקטנות, והעיירות הכפרים
המונים  הפרנסה. מקורות לדלדול השאר, בין הביאה, אלה ישוב במקומות היהודית האוכלוסייה

ללח  רעבים להתפרנס.היו אפשרות באין ם

לאחר  שנה משבעים למעלה ת"פ, בשנת ישראל, בעם לפעול הבעלֿשםֿטוב החל כאשר
מבחינה  ולא רוחנית מבחינה לא ישראל, המוני של מצבם הוטב לא עדיין הדמים, מאורעות

גשמית.

והחל  היהודים של הגשמית לפרנסתם לדאוג יש שתחילה הבעלֿשםֿטוב החליט לפיכך
ידי  על הערים עזיבת של גדולה תנועה הנסתרים, הצדיקים בעזרת וסביבתה, בפודוליה לארגן

חקלאית. ועבודה כפיים ממלאכת יתפרנסו שם ובכפרים, בעיירות התיישבות לשם יהודים

לגידול  או גןֿירק לזריעת הופנה גדולה, קרקע חלקת להשיג אפשרות לו הייתה שלא מי
אחרים. חיים ובעלי עופות
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הראו  כיֿאם יצרניות, למלאכות מחוסריֿפרנסה בהכוונת הסתפקו לא הנסתרים הצדיקים
הייתה  מכך וכתוצאה אדמה, עובדי מהם רבים היו כך משום לכך. חיה דוגמא בעצמם
כפיים  במלאכת תושביה לפרנסת מתאימה נקודתֿישוב שימשה המיוחד שמאופייה ליובאוויטש,

הבעלֿשםֿטוב. וחסידי תלמידי נסתרים, בצדיקים מלאה - וחקלאות

ישראל  המוני בין הבעלֿשםֿטוב של זו רבתֿחשיבות פעילות על הזקן אדמו"ר סיפר כאשר
תלמידיו  של הראשון ותפקידם הראשון, תפקידו את ראה ה"סבא" הזקן: אדמו"ר התבטא -

היהודית. הנשמה את מכן לאחר ורק היהודי הגוף את להבריא הנסתרים,

של  גשמית להבראה במיוחד מכוונת הייתה כנסתר, הבעלֿשםֿטוב, של המוקדמת פעילותו
הייתה  התגלותו, לאחר המאוחרת, ופעילותו העם, ולפשוטי להמונים מופנית והייתה העם מצב

ללמדנים. גם מופנית והייתה הרוחני מצבם להרמת

"ישראל  ז"ל: חכמינו מאמר פי על דרכו את הבעלֿשםֿטוב בשם הסביר הזקן אדמו"ר
הארץ  עמי - ישראל הם כך האשכולות, על מכסין שלה העלים הזו, הגפן מה - לגפן נמשלו
מגינים  אף הם - הפרי לגידול חשובים שהעלים בלבד זו לא חכמים". תלמידי על מכסים ְִִשבהם

ביותר. גדולה חשיבותם ולפיכך עליו,

כיֿאם  ההמונים, מצב את להיטיב מטרתם להשגת רק לא איפוא, פעלו, הנסתרים הצדיקים
מתוך  ושיטתית, מסועפת פעילות קיימו כך לשם הבעלֿשםֿטוב, להתגלות הדרך כסוללי גם
ועיירות  בערים התקיימו כבר - להתגלות הבעלֿשםֿטוב של שעתו הגיעה כאשר חזקה. משמעת
קבועות  במשרות החזיקו הבעלֿשםֿטוב של ותלמידיו החסידות, של מבוססים מרכזים רבות

העם. קרן הרמת מטרה: אותה משרתים יחד וכולם מסוים תפקיד נושא מהם אחד כשכל

הובאה  וגם ופולין לאּוקרינה מפודוליה שנה 25 במשך החסידות תורת התפשטה זו ְְַָבדרך
הלבנה. ולרוסיה לליטא,

של  מרכז בעיקר אך למדנות, של מרכז הייתה ליטא לכיבוש. קשה מבצר הייתה ליטא ברם,
התבצרה  ועלֿידו הבעלֿשםֿטוב, "נכד" זלמן שניאור רבי שבא עד עבר ניכר וזמן התנגדות,

שורש. שם והכתה בליטא החסידות

ליובאוויטש, של מתולדותיה לנו שידוע כפי - כן לפני ועוד הבעלֿשםֿטוב, בחיי שעוד אלא
רעיונותיו. ומגשימי הבעלֿשםֿטוב לתלמידי שהיו דגולים אנשים בליטא פעלו כבר

אבן  חב"ד. חסידות ודעת, בינה חכמה, של חסידות היא מיוחדת, חסידות נוצרה בליטא
הבעלֿשםֿטוב, הסתלקות לאחר שנים חמש הזקן אדמו"ר ידי על הונחה זו לחסידות היסוד

לממלאֿמקומו. התמנה ממעזריטש, המגיד בער דוב שרבי לאחר שנים ארבע

כמנהיג  כיהן הבעלֿשםֿטוב הסתלקות לאחר הראשונה השנה שלמשך משום הוא זה חשבון
ה"חבריא  בני זה לתפקיד מינו שאותו הבעלֿשםֿטוב, של היחיד בנו צבי, רבי החסידית התנועה
להנהגת  הדרוש בתוקף ניחן לא צבי רבי  ברם, הבעלֿשםֿטוב. של הגדולים תלמידיו קדישא",
ההולכים  לחסידים ביחס פנים, כלפי הן מיוחדים  כוחות דרושים היו זו למנהיגות התנועה.
משני  היו המתנגדים ראש. להרים אז שהחלו השונים למתנגדים ביחס חוץ, כלפי והן ומתרבים,
להסעיר  החלו הבעלֿשםֿטוב בחיי שעוד "מתנגדים", בשם שנקראו אלה הן כיוונים:
שהבעלֿשםֿטוב  פרנק), משיחֿהשקר (אנשי הפרנקיסטים והן החדשה, לדרך בהתנגדותם

וניצחום. פומביים ויכוחים אתם ניהלו ותלמידיו
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משום  זאת "סבא". בשם הבעלֿשםֿטוב את מכנה היה זלמן, שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
יוסף  רבי של חתנו דוב, יששכר רבי של תלמידו כאמור, היה, תחילה תלמידיו. תלמיד שהיה
המגיד  בער, דוב רבי של תלמידו היה זה ולאחרי הבעלֿשםֿטוב, של תלמידו שהיה המגיד,
שניאור  רבי קיבל ממנו ואשר הבעלֿשםֿטוב, של וממלאֿמקומו תלמידו שהיה מי ממעזריטש ,

הבעלֿשםֿטוב. שהורה החסידות תורת את זלמן

חותנו. במקום ליובאוויטש של למגיד יוסף, רבי חותנו פטירת אחר התמנה, דוב יששכר רבי
הבעלֿשםֿטוב. אצל תכופות לבקר המשיך אז גם

ברוך  "רבי אומר: והיה הבעלֿשםֿטוב של כ"נכד" עצמו את רואה היה זלמן שניאור רבי
של  ברוחניות נכדו - אני ואילו הבעלֿשםֿטוב, של גשמי בגוף נכדו הוא (ממעזיבוז')

הבעלֿשםֿטוב.

ופעולות  דרכי על צדק", ה"צמח בעל שלו, לנכדו מספר היה זלמן שניאור רבי הזקן, אדמו"ר
לנכדו  הזקן אדמו"ר סיפורי החסידות. תורת את להפיץ החל ובטרם התגלה בטרם הבעלֿשםֿטוב

נסתר. בהיותו הבעלֿשםֿטוב פעילות על חדש אור מפיצים צדק" ה"צמח בעל

ומישוב  לעיר מעיר לנדוד היה שתפקידם נסתרים, בצדיקים עצמו הקיף הבעלֿשםֿטוב
בעולם  יותר מאוחר להתגלות עשויה שהייתה החסידות לתורת הקרקע הכשרת לשם לישוב
יהודים  על להשפיע כיֿאם החסידות, של ישירה הפצה הייתה לא הראשונה פעולתם היהודי.

חקלאית. ועבודה כפים במלאכת  לפרנסתם שיעסקו

מוזנח  רוחנית, מבחינה ירוד במצב היה רובו ראשית, בחינות: משתי אז סבל היהודי ההמון
מקופח  היה ושנית, אמותיהם. בד' שהסתגרו ספר ויודעי לומדים מספר מתי מצד - מזולזל ואף -
כאשר  ות"ט, ת"ח שנות של הדמים טרגדיית כלכליות. קיום אפשרויות וחסר ממקורותֿפרנסה
את  היהודים לעזיבת הביאה הפורעים, ידי על הושמדו קהילות ועשרות נרצחו יהודים המוני
צפיפות  גדולים. וישובים  בערים והתרכזותם  מוגנים, בלתי שהיו הקטנות, והעיירות הכפרים
המונים  הפרנסה. מקורות לדלדול השאר, בין הביאה, אלה ישוב במקומות היהודית האוכלוסייה

ללח  רעבים להתפרנס.היו אפשרות באין ם

לאחר  שנה משבעים למעלה ת"פ, בשנת ישראל, בעם לפעול הבעלֿשםֿטוב החל כאשר
מבחינה  ולא רוחנית מבחינה לא ישראל, המוני של מצבם הוטב לא עדיין הדמים, מאורעות

גשמית.

והחל  היהודים של הגשמית לפרנסתם לדאוג יש שתחילה הבעלֿשםֿטוב החליט לפיכך
ידי  על הערים עזיבת של גדולה תנועה הנסתרים, הצדיקים בעזרת וסביבתה, בפודוליה לארגן

חקלאית. ועבודה כפיים ממלאכת יתפרנסו שם ובכפרים, בעיירות התיישבות לשם יהודים

לגידול  או גןֿירק לזריעת הופנה גדולה, קרקע חלקת להשיג אפשרות לו הייתה שלא מי
אחרים. חיים ובעלי עופות
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שהתנועה  הפרנקיסטים, והן ה"מתנגדים" הן הללו, ציפו הבעלֿשםֿטוב הסתלקות לאחרי
ידעו  לא החסידות שיריבי אלא בראשה. שיעמוד מתאים מנהיג בהיעדר תתפורר, החסידית
לקדם  ואף לפעול להמשיך מסוגל שיהא וממושמע מסודר ארגוני משטר הקים שהבעלֿשםֿטוב

העבודה. את

צבי, רבי במקום החסידות לתנועת אחר מנהיג להעמיד בנחיצות נוכחו ה "חבריא", בני
את  לו יגלו ה"חבריא " שבני עד המתין לא צבי רבי אך הבעלֿשםֿטוב. של בנו היותו למרות
להסתלקות  הראשון השנה ביום השבועות, חג של שני ביום זה היה כך: על ידע הוא חולשתו.

דב  השמעת סיים צבי רבי ה"חבריא הבעלֿשםֿטוב. בני ומסביבו השולחן בראש בישבו ריֿהתורה
ואמר: מכיסאו קם לפתע קדישא".

שהיו  משמשיהם, עם מעלה של שהפמליא לי והודיע בחלום אבי אלי התגלה "היום -
לו, שאמסור ממני הוא דורש ולכן בער], דוב [=רבי בעריניו ר' אל עברו אצלו, להיות רגילים
בראש  במקומי בעריניו רבי איפוא ישב, קדישא". ה"חבריא כל במעמד הנשיאות את בעריניו ֵֵלר'

במקומו". אשב ואני ֵֵהשולחן 

השניים  החליפו לבבי. טוב" "מזל לו באחלו בער, לר' ומסרה האיצטלה את צבי ר' הסיר
בהנהגתו  החסידות. למנהיג בער דוב רבי התמנה וכך מקומותיהם, ואת  העליונים לבושיהם ְִַָאת

מאד. וגדלה מהירים בצעדים החסידות תנועת התפשטה

במשכו  החסידית, התנועה את משם והנהיג למעזריטש בער דוב רבי כשעבר יותר מאוחר
שניאור  רבי היה בכך אליו. זלמן שניאור רבי גם נקשר תקופה, באותה העם וטובי מגדולי אליו
והן  מליובאוויטש דב יששכר רבי של כתלמידו הן הבעלֿשםֿטוב, של כפול ל"נכד" זלמן

הבעלֿשםֿטוב. של ממלאֿמקומו ממעזריטש בער דוב רבי של כתלמידו

העיירה  ליובאוויטש, עם גם שלו הקשר חוזק הבעלֿשםֿטוב אל שנקשר זה כפול בקשר
חב"ד  חסידות של להתקשרותה היסוד הונח כך דוב. יששכר רבי אצל נעוריו בשנות למד בה
בליאדי, מכן ולאחר בליאזנא חצרו קבע עצמו הזקן שאדמו"ר למרות ליובאוויטש, העיירה עם

האמצעי. אדמו"ר ידי על בליובאוויטש בירתה נקבעה חב"ד לחסידות השני בדור ורק

של  רוחה השפיעה - ליובאוויטש עם הדוק קשר קשורה החב"דית שההיסטוריה ולפי
הרוחניים. מנהיגיה ועל חב"ד חסידות על ליובאוויטש

צדק": ה"צמח בעל אדמו"ר אמר מסוימת בהזדמנות

לאו  או היא, מילתא - "שמא מחלוקת: ישנה בגמרא אהבה. על מבוססת "ליובאוויטש"
היה  הוא היא", מילתא "שמא סובר: מאיר רבי לא). או חשוב דבר מהווה (השם היא" מילתא
רומז  זה ששם אמר מאיר ורבי כידור, היה ששמו איש על מספרת שהגמרא (כפי בשם מדייק
בשם  נקרא "ליובאוויטש" הישוב מייסד המה). תהפוכות דור כי ככתוב: ראויה , בלתי להתנהגות
היא". מילתא - "שמא אהבה, רוח המקום על השרה ובהתנהגותו וחסד, צדקה  בעל מאיר רבי
באמצעות  באה הנברא של חיותו כי שמו", הוא חיה, נפש האדם, לו יקרא אשר "וכל גם: נאמר
לרחם  האדם על ולידידות. חסידית לאהבה "צינור" היא "ליובאוויטש" הנכון. השם של ה"צינור"
על  ה' עבודת דרכי ואת הטובות המידות את לשפר יעזור רעהו את ואיש הזולת, ועל עצמו על
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נעשו  ו"ליובאוויטש" ש"חב"ד" בכך פלא איפוא, אין, צדק". ה"צמח בעל דברי כאן עד
זה. על זה והשפיעו זה את זה ׁשהפרּו נרדפים, ְִֶשמות

הרוחניים  רועיה תולדות חב"ד, חסידות של תולדותיה בסיפור פותח הנני האמור, כל לאור
ורשומים  ליובאוויטש בית במסורת מקובלות שהן כפי המשפחתי, יחסם ותולדות אותה, שיצרו

אצלי. הגנוזים בכתבים

•

1
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3

4

5

ycew zexb`

לפ"ק  תרס"ז טבת לחדש כ"א ב' יום השם, בעזרת

ליובאויטש 

נכבד  המפורסם הגביר ידי"ע כבוד

שמואל  מו"ה וי"א ווח"ס ומרומם

פט"ב  טריינין, שי' מיכיל

אחדשה"ט!

למען  כרומ"ע של מהתשלומין החשבון מוסג"פ הנה

כרומ"ע  מאת ומגיע קדישא, יקירא מתיבתא" "בית טובת

הדוחק  גודל מכרומ"ע נעלם לא וכאשר רו"כ, 169 סך

ממשא  אנו רבוצים אשר לבד אחזתנו, אשר ונורא איום

אל  מיום מתגברים החובות הנה העברה, משנה החובות

הגדולה  ההוצאה מתאמת אינה ההכנסה מאשר יום,

אשר  לבב שברון מספר עצמו בקיצור עלינו, העמוסה

בהקדם  הנ"ל הסך את לשלוח כרומ"ע נא יואיל ע"כ בכ"י,

חסדו  יוסיף ואם הזה, כהיום לחיותינו אפשר היותר

ועד  הבע"ל ניסן עד היינו בשלימות, שנה החצי בעד לשלוח

ממש. זה הי' נפש למחיית רו"כ, 274 בס"ה בכלל

הסוף  יהא מה עצות ולשית להתבונן כרומ"ע על ידידי,

לפרוע, במה ידינו לאל ואין מאד נוגשים הבע"ח מזה,

מזור  להושיע הרב המושיע האל יועץ, ברוב ותשועה

ישראל. עמו וקרן התורה קרן וירום ויושיע,

ידי"ע  ונפש כאו"נ מאדה"ש והברכה החיוה"ש ויקבל

הנעלה  ערכו כרום מכבדו תכה"י, מקול"ע באה' הדו"ש

פועל  מנהל "תומכיֿתמימים", ביתֿמסחר בשם מאד,

שניאורסאהן  יצחק יוסף

ראשי  מזכיר

זעליקסאן  י"ק

fh jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו ניסן, ה'תיש"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, כשהייתי על הציון של כ"ק מו"ח אדמו"ר קראתי ג"כ הפ"נ שלו וכפי 

הענינים הרשומים בו. ושמחתי לקרא במכתבו מי"ג ניסן, אשר בחלק מהם עכ"פ כבר בא תיקון וגם 

הוא מודה על זה. ובטח גם בשאר הענינים יראה הטבת המצב בטוב הנראה והנגלה.

...מה שנדמה לו שסובל מהתרגשות הלב וכו', הנה קרוב לודאי שאין זה אלא ענין של דמיון 

ויעשה כפי  זה  יבקר רופא מומחה במקצוע  נערוון בלבד. כדי לפצות את דעת עצמו בטח  ועכ"פ של 

באמונה  בחוזק  מחשבתו  יתקע  הנה  הענינים,  לפנימיות  ובנוגע  הטבע.  לדרך  בנוגע  זהו  הוראותיו. 

פשוטה שיש לכל ישראל מאמינים בני מאמינים אשר הקב"ה שברא העולם לפני ה"א תיש"א שנה הנה 

בכל רגע ורגע הוא בורא את העולם ומנהיגו כפי רצונו, שהוא תכלית הטוב, ומטבע הטוב להיטיב. וא"כ 

המשך בעמוד יל

c"ag i`iyp epizeax zxezn

שהתנועה  הפרנקיסטים, והן ה"מתנגדים" הן הללו, ציפו הבעלֿשםֿטוב הסתלקות לאחרי
ידעו  לא החסידות שיריבי אלא בראשה. שיעמוד מתאים מנהיג בהיעדר תתפורר, החסידית
לקדם  ואף לפעול להמשיך מסוגל שיהא וממושמע מסודר ארגוני משטר הקים שהבעלֿשםֿטוב

העבודה. את

צבי, רבי במקום החסידות לתנועת אחר מנהיג להעמיד בנחיצות נוכחו ה "חבריא", בני
את  לו יגלו ה"חבריא " שבני עד המתין לא צבי רבי אך הבעלֿשםֿטוב. של בנו היותו למרות
להסתלקות  הראשון השנה ביום השבועות, חג של שני ביום זה היה כך: על ידע הוא חולשתו.

דב  השמעת סיים צבי רבי ה"חבריא הבעלֿשםֿטוב. בני ומסביבו השולחן בראש בישבו ריֿהתורה
ואמר: מכיסאו קם לפתע קדישא".

שהיו  משמשיהם, עם מעלה של שהפמליא לי והודיע בחלום אבי אלי התגלה "היום -
לו, שאמסור ממני הוא דורש ולכן בער], דוב [=רבי בעריניו ר' אל עברו אצלו, להיות רגילים
בראש  במקומי בעריניו רבי איפוא ישב, קדישא". ה"חבריא כל במעמד הנשיאות את בעריניו ֵֵלר'

במקומו". אשב ואני ֵֵהשולחן 

השניים  החליפו לבבי. טוב" "מזל לו באחלו בער, לר' ומסרה האיצטלה את צבי ר' הסיר
בהנהגתו  החסידות. למנהיג בער דוב רבי התמנה וכך מקומותיהם, ואת  העליונים לבושיהם ְִַָאת

מאד. וגדלה מהירים בצעדים החסידות תנועת התפשטה

במשכו  החסידית, התנועה את משם והנהיג למעזריטש בער דוב רבי כשעבר יותר מאוחר
שניאור  רבי היה בכך אליו. זלמן שניאור רבי גם נקשר תקופה, באותה העם וטובי מגדולי אליו
והן  מליובאוויטש דב יששכר רבי של כתלמידו הן הבעלֿשםֿטוב, של כפול ל"נכד" זלמן

הבעלֿשםֿטוב. של ממלאֿמקומו ממעזריטש בער דוב רבי של כתלמידו

העיירה  ליובאוויטש, עם גם שלו הקשר חוזק הבעלֿשםֿטוב אל שנקשר זה כפול בקשר
חב"ד  חסידות של להתקשרותה היסוד הונח כך דוב. יששכר רבי אצל נעוריו בשנות למד בה
בליאדי, מכן ולאחר בליאזנא חצרו קבע עצמו הזקן שאדמו"ר למרות ליובאוויטש, העיירה עם

האמצעי. אדמו"ר ידי על בליובאוויטש בירתה נקבעה חב"ד לחסידות השני בדור ורק

של  רוחה השפיעה - ליובאוויטש עם הדוק קשר קשורה החב"דית שההיסטוריה ולפי
הרוחניים. מנהיגיה ועל חב"ד חסידות על ליובאוויטש

צדק": ה"צמח בעל אדמו"ר אמר מסוימת בהזדמנות

לאו  או היא, מילתא - "שמא מחלוקת: ישנה בגמרא אהבה. על מבוססת "ליובאוויטש"
היה  הוא היא", מילתא "שמא סובר: מאיר רבי לא). או חשוב דבר מהווה (השם היא" מילתא
רומז  זה ששם אמר מאיר ורבי כידור, היה ששמו איש על מספרת שהגמרא (כפי בשם מדייק
בשם  נקרא "ליובאוויטש" הישוב מייסד המה). תהפוכות דור כי ככתוב: ראויה , בלתי להתנהגות
היא". מילתא - "שמא אהבה, רוח המקום על השרה ובהתנהגותו וחסד, צדקה  בעל מאיר רבי
באמצעות  באה הנברא של חיותו כי שמו", הוא חיה, נפש האדם, לו יקרא אשר "וכל גם: נאמר
לרחם  האדם על ולידידות. חסידית לאהבה "צינור" היא "ליובאוויטש" הנכון. השם של ה"צינור"
על  ה' עבודת דרכי ואת הטובות המידות את לשפר יעזור רעהו את ואיש הזולת, ועל עצמו על
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רפה לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת
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íéúî úBöøàä énò íéøác éðL ïBòa ,øîBà øæòìà ïa ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥¤¤§¨¨¥©£§¥§¨¦©¥¨£¨¥¦

,mzexirvaúéáì ïéøBwL ìòå ,'àðøà' LãBwä ïBøàì ïéøBwL ìò©¤¦©£©¤©§¨§©¤¦§¥
úñðkäiefia oeyla'íò úéa'`le ,lkd ea mivawzny zia ± ©§¤¤¥¨

.zqpkd zia el mi`xew
e minkg da ewlgpy `ziixa d`aed lirlyly m`d ,xfrl` iax

zrya miypd zzinl zenxeb dpyna zehxetnd zexiard
`ziixa d`ian `xnbd .ozexirva ozzinl minxeby e` ,dcild

:df oipra ztqepìL ,øîBà éñBé éaø ,àéðzeàøáð äúéî é÷ãa äL ©§¨©¦¥¥§Ÿ¨¦§¥¦¨¦§§
äMàa,dpkq zrya dy`d z` oda miwceay yi zepeer dyly ± ¨¦¨

.zenz mdn cg` da `vni m`ydì éøîàåjky exn`y yie ± §¨§¦¨
,iqei iax xn`ìLäúéî é÷ác äLmiwacnd yi zepeer dyly ± §Ÿ¨¦§¥¦¨

,zepeerd zyly od el`e ,dpnf mcew dzzin miaxwneälçå äcð¦¨§©¨
.øpä ú÷ìãäå§©§¨©©¥

:`xnbd zx`anàãçepiid 'dzin iwac' gqepd ±,øæòìà éaøk £¨§©¦¤§¨¨
,zecli zezn el` zepeer zngny xn`yàãçåiwca' gqepde ± ©£¨

epiid 'dzinïðaøk`nw `pze ,epzpyna `pzd] minkgk ± §©¨¨
zrya dzinl zenxeb el` zepeery mixne`d [lirl `ziixaa

.[dcil] dpkqd
d`ian `xnbd ,mzexirva ux`d inr zzin zaiq xkfed lirl

:jkl ztqep daiq da fnexny `ziixaìàéìîb ïa ïBòîL ïaø ,àéðz©§¨©¨¦§¤©§¦¥
,Lc÷ä úBëìä ,øîBàzekldeéôeb ïä ïä ,úBøNòîe úBîeøz± ¥¦§¤§¥§©©§¥¥¥

ixwir,äøBú¨
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לוח זמנים לשבוע חג הפסח - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bl sc zay(iriax meil)

eze`a yprpe ,wzeye rneyd lr mb 'd mrefy ixd ,wzeye eixac
.mpdiba 'my ltep'y ,yper

äøéáòì Bîöò ÷øîîä ìk ,àéòLBà áø øîàx`yn eail dptn ± ¨©©©§¨¨©§¨¥©§©£¥¨
,zexiara weqrl miweqirBa ïéàöBé ïéòöôe úBøeaç.[eteb lr-] ©§¨¦§¦

,xacd xewneøîàpL(l k ilyn),'òøa ÷eøîz òöt úBøaç',xnelk ¤¤¡©©ª¤©©§§¨
rx zeyrl envr wxnnd lr mi`a mirvte zexeagax jiynn .

,`irye`ãBò àìå,mirvte zexeaga yprpy jka ic `le ±àlà §Ÿ¤¨
ïBcpLyprpy ±ï÷Bøãäa,xacd xewne .ohad ilega ±øîàpL ¤¦§©§¨¤¤¡©

aezkd jynda.'ïèá éøãç úBkîe'©©§¥¨¤
äøéáòì ïîéñ ,÷çöé øa ïîçð áø øîà,zepf `hg ±.ï÷Bøãä,xnelk ¨©©©§¨©¦§¨¦¨©£¥¨©§¨

.zepfa `hgy `ed oniq owexcda dweld
`xnbd d`ian ,owexcda yprp zepf zxiar xaerdy xn`pd ab`

:ef dlgna zwqerd `ziixaìL ,ïðaø eðzìL ,ïä ï÷Bøãä éðéî äL ¨©¨¨§Ÿ¨¦¥©§¨¥¤
äøéáò,zepf zxiar lr yperk `ayk ±äáòdywzn exya ± £¥¨¨¤
.getpeáòø ìLå,arx zngn mxbpde ±çeôzlrn gtpzn exer ± §¤¨¨¨©

.exyal exer oia min `lnzne ,exyaíéôLk ìLåzngn `ade ± §¤§¨¦
,mc`l el eyry mityk÷c.yegke wc dyrp exya ± ©

:owexcda elgy mi`xen`a miyrn dnk d`ian `xnbdìàeîL§¥
déa Lç ïèwä,owexcda dlg ±øîà,d"awd iptl l`enyìL BðBaø ©¨¨¨¥¨©¦¤

ñéôî éî ,íìBòilr `a `ly ricedle oigadl lxeb lihn in ± ¨¦¥¦
zngn izilgy frl ilr `ivedl e`eai `lde ,dxiar awr ilegd

ef dlitz gekne .izxary dxiaréqzéà.`txzd ± ¦©¥
:sqep dyrndéa Lç ééaà.owexcda dlg -déa àðòãé ,àáø øîà ©©¥¨¥¨©¨¨¨©§¨¥

éðîçða,iia`a ip` xikn ±déLôð ïétëîc,envr z` airxny ± §©§¨¦§©§¦©§¥
.dxiar xary zngn dlgy ecygl oi`e ,dlg ok zngne

:`xnbd zxtqndéa Lç àáø:`xnbd ddnz .owexcda dlg -àäå ¨¨¨¥§¨
øîàc àeä àáø,[eiawp xverd zepba] xn` envr `ax ixde - ¨¨§¨©

ïôë éçéôpî øã÷ éìéè÷ éLéôðexvry zngn miznd md miax ± §¦¦§¦¥¥¨¦§¦¥¨¨
`xnbd zpeeke .arxn mdl mxbpy owexcda mizndn ,mdiawp
dia `prci' xn`y oeik `lde ,owexcda `ax dlgp cvik ,denzl
airxn iia`y dn eipira rx didy ixd 'diytp oitknc ipngpa
ok zngny xnel xyt` i`e ,jka xdfp envr `ed i`ceae ,envr
lr xidfd envr `ed ixdy ,xdfp i`cea miawp zxivrn oke .dlg
ok m`e ,ezlgn zelzl oi` jka mb ok m`e ,xen`d xn`na jk

.owexcd icil `a cvik denz
:`xnbd zayiin,miawpd zedydl `ly `ax xidfdy s`éðàL̈¦

àáø,envrdéçøBk ìòa déðcéòa ïðaø déì éñðàcmicinlzdy ± ¨¨§¨§¦¥©¨¨§¦§¥§©§¥
lki `ly ,eiawp zedydl edeqp` ,eiptl cenll zr mdl reawd
.owexcda dlgp jk jezne ,eikxv zeyrl ick mcnlln wiqtdl
zngn ze`ad zetqep zelgn zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd

:zenieqn zexiaräøéáòì ïîéñ .ïä ïéðîéñ äòaøà ,ïðaø eðzly ¨©¨¨©§¨¨¦¨¦¥¦¨©£¥¨
zlgn `id ,zepf,ï÷Bøãä`hgy `ed oniq owexcda dlegdy ©§¨

.lirl x`eank ,owexcda yprp zepfa `hegdy oeik ,zepfaïîéñ¦¨
,ípç úàðNìzlgn `idïB÷øé.eipt miwixeny ±çeøä úeqâì ïîéñ §¦§©¦¨¥¨¦¨§©¨©

,[de`b±]úeiðòlr xfgle eizeax ynyl hrnn d`bzndy ,dxeza £¦
.ecia miiwzn ecenlz oi` jkitle ,ecenlzìì ïîéñ,òøä ïBL ¦¨§¨¨¨

äøkñàoeyl oeera `hegdy ,oexba xnebe miirna ligznd ileg ± ©§¨¨
.dxkq`a yprp rxd

`xnbd ,rxd oeyl zngn d`a dxkq`y epipy zncewd `ziixaa
:dfa zwelgn d`ian,íìBòì äàa äøkñà ,ïðaø eðz̈©¨¨©§¨¨¨¨¨¨
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המשך בקאור למס' שבת לקום רבקעק עמ' א

crend leg zaye gqt ly mipey`x minil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
המועד. חול שבת ולערב הפסח חג של

- המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחר זמן להדליק אופן בשום אסור
זה  .זמן

אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqtd bg ly ipy lil l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqt crend leg ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
וכו'. החג כניסת לפני הדלוקה מאש העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת בחו"ל זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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crend leg zaye gqt ly mipey`x minil zexp zwlcd zevn xcq

לדבר  מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל  כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

חול  ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור השני). היום עבור גם הראשון החג בערב נותנים (בחו"ל

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים

gqt ly oey`xd aeh mei axr

השני  בלילה הנרות להדלקת אש העברת לאפשר כדי וכדומה) גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק יש
המועד. חול שבת ולערב הפסח חג של

- המוסמכים הגורמים על־ידי ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת לאחר זמן להדליק אופן בשום אסור
זה  .זמן

אסור  החג. כניסת לפני שהודלקה מאש העברה ידי  על הנר את להדליק יש נכנס, כבר והחג הנרות, הדלקת והתעכבה במידה
מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת על־ידי להדליק אופן בשום

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqtd bg ly ipy lil l"ega

לפני  הדלוקה מאש העברה ידי על ורק אך נעשית הנרות הדלקת הכוכבים, צאת לאחר בלילה, רק – הערב נרות הדלקת זמן
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי על להדליק אופן בשום אסור החג. כניסת

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:áBè íBé

Ceøa:äfä ïîæì eðòébäå eðîi÷å eðéçäL ,íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨¦§©©¤

gqt crend leg ycew zay axr

לאחר  להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
וכו'. החג כניסת לפני הדלוקה מאש העברה על־ידי ורק אך נעשית הנרות הדלקת בחו"ל זה. זמן

ההדלקה  לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤
:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו
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